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مرکس آماری خًارزمی

مقدمٍ:
ًشم افضاس  Rیک ًشم افضاس ٍ صتاى تشًاهِ ًَیسی  open sourceاست کِ جْت تحلیل ّای آهاسی ٍ  ...اص آى
استفادُ هی ضَد.
پس اص ًصة ًشم افضاس اص آدسس صیش ًشم افضاس سا اجشا کٌیذ.
Start > all program > r > r i386 3.1.0

ٍ تش سٍی ایي

آیکَى کلیک کٌیذ.

ورم افسار R
پس اص اجشای ًشم افضاس صفحِ ی صیش تاص هی ضَد.

وًار مىً

وًار ابسار

صفحٍ ی کىسًل
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ایي پٌجشُ ضاهل سِ قسوت استًَ .اس عٌَاى ًَاس اتضاس ٍ صفحِ ای کِ تشًاهِ ًَیسی دس آى اًجام هی ضَد ،کِ
صفحِ ی کٌسَل ًام گزاسی ضذُ است .تشای پاک کشدى ًَضتِ ّای پیص فشض ٍ یا تشًاهِ ّای ًَضتِ ضذُ
تَسط کاس تش دس ّش هشحلِ  ctrl+lسا تضًیذ.
تشای اًجام تغییشات گشافیکی ٍ تغییشات فًَت هی تَاًیذ اص ایي هسیش استفادُ کٌیذ.
… Edit > GUI preference

پٌجشُ ی صیش تاص هی ضَد کِ هی تَاًیذ دس آى اًذاصُ ٍ فًَت سا تغییش هی دّین.

اودازٌ ی فًوت

ومایش تغییرات اعمال شدٌ

فًوت مًرد وظر

تغییر روگ مته

متغیرَا
ٍقتی ًشم افضاس Rاجشا هی ضَد ،هتغیشّا ،تَاتعً ،تایج ٍ  ...دس حافظِ ی فعال کاهپیَتش تِ ضکل هتغیش تا یک ًام
رخیشُ هی ضًَذ .کاستش سٍی هتغیشّا ٍ تا استفادُ اص عولگشّا(حساتیً ،سثی ٍ هٌطقی) ٍ تَاتع ( کِ خَدضاى
جضء اضیاء ّستٌذ) عول هی کٌذ.
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اٍلیي کاسکتش ًام یک هتغیش است ٍ حتوا تایذ تا حشٍف  A-Zیا  ٍ a-zتقیِ کاسکتشّای هی تَاًذ تا عالئن دیگش اص
جولِ اعذاد ٍ "-" ، "."،9-1غیشُ تاضذ .تضسگ ٍ کَچک تَدى دس ًشم افضاس اّویت داسد ٍ ًشم افضاس آًْا سا اص ّن
تفکیک ضذُ هی داًذ .تٌاتشایي  Aتا  aاص ًظش ًشم افضاس هتفاٍت است.

يريد دادٌ در ورم افسار
دس ًشم افضاس  Rسٍش ّای هتفاٍتی تشای ٍسٍد ٍ فشاخَاًی دادُ ٍجَد داد .یکی اص سٍش ّای ٍسٍد دادُ استفادُ اص
عولگشّا هی تاضذ ٍ .هی تَاى اص عالهت ّای (هٌْا ٍ کَچکتش )>-استفادُ کشد .ایي عالهت دس صتاى تشًاهِ
ًَیسی  Rهعادل = است ٍ هی تَاى اص ّش دٍ ایي عالئن استفادُ کشد.
ّواًٌذ ًَضتِ ی سٍتشٍ تٌَیسیذ.
تا ًَضتي عثاست تاال عذد  11دس حافظِ ی ًشم افضاس قشاس خَاّذ گشفت .دس ایٌجا اگش تخَاّین هقذاس ٍ nاسد ضذُ
سا ٍاسد کٌین کافی است عثاست  nسا تایپ کٌین ٍ کلیذ  enterسا تضًیذ .کٌاس هحتَای  nسقن  1داخل کشٍضِ
ظاّش هی گشدد کِ اٍلیي عٌصش  nسا ًطاى هی دّذّ .واًٌذ تصَیش سٍتشٍ

ّواًطَس کِ قثال گفتِ ضذ ًشم افضاس Rتیي حشٍف کَچک ٍ تضسگ توایض قائل است .تِ طَسی کِ ٍسٍد دادُ تا
عثاست  aٍ Aسا هتفاٍت دس ًظش هی گیشد.
عثاست ّای سٍتشٍ سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

سپس تا صدى عثاست  a ٍ Aدس ًشم افضاس ًتایج سٍتشٍ ًوایص دادُ هی ضَدّ .واًطَس کِ
هطاّذُ هی کٌیذ ًشم افضاس دادُ ّای هتفاٍتی سا تشای دٍ هتغیش ٍاسد کشدُ دس حافظِ ی خَد
رخیشُ کشدُ است.
ّوچٌیي هی تَاى دس ایي ًشم افضاس عثاست ّای هحاسثاتی ّوچَى  + , - , * , /سا اًجام داد .تٌْا تایذ تقذم ایي
عولیات ّا سا دس ًظش داضت تا دس هحاسثات هطکلی پیص ًیایذ .تشای جلَگیشی اص ّشگًَِ اضکال دس هحاسثات
عثاست سٍتشٍ سا دس ًشم فضاس تٌَیسیذ.
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جَاب ًوایص دادُ ضذُ دس ًشم افضاس  8خَاّذ تَد.
پیطٌْاد هی ضَد اصتشای جلَگیشی اص اضتثاُ دس هحاسثات اص پشاًتض استفادُ ضَد تا عولیات ّا اص ّن تفکیک ضذُ
ٍ هحاسثات تِ صَست صحیح اًجام ضَد .تِ طَس هثال فشهَل

تِ صَست صیش دس ًشم افضاس ًَضتِ

ضذُ ٍ هحاسثِ گشدیذُ است.

ّوچٌیي عولیات ّای سیاضی سا هی تَاًیذ تذٍى دس ًَضتي عثاست هتغیش ّ ٍ n, aش هتغیش دیگشی ًَضت .کِ
تاالفاصلِ تا صدى دکوِ ی  enterجَاب عثاست ًوایص دادُ هی ضَد.
اگش عثاست هحاسثاتی تِ پایاى ًشسیذُ تاضذ ٍ یکی اص عولگشّا آخشیي عثاست تایپ ضذُ
تاضذ ًشم افضاس عثاست سطح تعذ سا تا عالهت هثثت دس ًظش گشفتِ ٍ هی تَاًیذ تاقی عثاست سا
تایپ کٌیذ ٍ .تا ختن تِ عذد ًشم افضاس عثاست ّای تایپ ضذُ سا هحاسثِ ٍ جَاب سا ًوایص
هی دّذ.
دس پایاى ایي تخص الصم تِ رکش است کِ اگش تشای هتغیشی عذدی دس ًظش گشفتِ ًطَد ًشم افضاس خطا هی دّذٍ .
عثاست سٍتشٍ ظاّش هی ضَد.

یکی دیگش اص سٍش ّایی ٍسٍد دادُ ٍ اًجام عولیات استفادُ اص گضیٌِ  New scriptاست.ایي گضیٌِ دس هٌَی
 Fileقشاس داسد .پس اص کلیک کشدى ایي گضیٌِ صفحِ ای تا عٌَاى  R untitled – R editorتاص هی ضَد .کِ هی
تَاى توام عولیات هَسد ًظش سا دس ایي قسوت ًَضت ٍ تا صدى دکوِ ی  Runفشهَل تا عولیات آًْا ٍ جَاب
هحاسثِ ًوایص دادُ هی ضَد.

دکمٍ Run

بعد از زدن دکمٍ ی  RUNایه
عبارت در پىجرٌ ی console

فرمًل وًشتٍ شدٌ تًسط کاربر

ومایش دادٌ می شًد.
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اگش چٌذ خط فشهاى ٍ یا فشهَل ًَضتِ ضذُ تاضذ تا قشاس دادى ًوایطگش تش سٍ آى خط ٍ صدى دکوِ ی Run

فشهاى آى خط اجشا هی ضَد ٍ تشای اجشای توام فشاهیي ٍ فشهَل ّا هی تَاى توام فشهاى ّا سا اًتخاب کشد
) ٍ )Ctrl+aسپس دکوِ ی  Runسا صد دس ایي حالت توام خطَط تِ تشتیة اجشا هی ضَد.
سٍش دیگش دس ایي ًشم افضاس هعشفی هجَْل ٍ سپس عذد دادى تِ آى هجَْل ٍ هحاسثِ ی آى تَسط ًشم افضاس
است.
دس صفحِ ی  R untitled – R editorهتغیش ّا سا هی تَاى تِ کاسکتشّای عذد ٍ یا حشٍفی هعشفی کشدٍ .لی
تایذ دقت داضت کِ دس هحاسثات ،کاسکتشّای حشٍفی هحاسثِ ًوی ضًَذ ٍ .دس
هحاسثات استفادُ اص حشٍف تشای هعشفی هجَْالت دس ًشم افضاس خطا هی دّذ.
هطاتق تصَیش  X=23یا  X<- 23هعشفی ضذُ است .دس خط تعذی هعادلِ ی
هشتَطِ .تا اًتخاب خطَط ًَضتِ ضذُ ٍ تا صدى دکوِ ی  Runهعادالت ًَضتِ ضذُ
ٍ هحاسثِ تَسط ًشم افضاس دس پٌجشُ ی پاییٌی ًوایص دادُ هی ضَد .تٌْا دقت
داضتِ تاضیذ تشای اجشا حتوا تایذ توام خطَط ًَضتِ ضذُ دس پٌجشُ اٍل سا اًتخاب
کٌیذ ٍ سپس دکوِ ی اجشا سا تضًیذ ٍگشًِ ًشم افضاس هجَْل سا ًوی ضٌاسذ ٍ خطا
هیذّذ.
عثاست صیش سا دس پٌجشُ ی تٌَیسیذ ٍ سپس عثاست ظاّش ضذُ سا تا پٌجشُ ی قشاس گشفتِ ضذُ دس ایي هتي هقایسِ
ًواییذ.

X<-Y<-Z<-73

ّواًطَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ تا هعشفی ّش یک اص هتغیشّا ٍ ًَضتي تک تک ٍ یا
تاّن آًْا ًشم افضاس آى سا دس حافظِ ی خَد رخیشُ هی کٌذ ٍ تا فشهاى کاستش
ًوایص هی دّذ.
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یکی اص تَاتع پیص فشض تشای هعشفی هتغیش تاتع  assignاست .فشهاى هَسد ًظش تِ صَست صیش ًَضتِ هی ضَد.
)assign(“book”,21

عثاست ًَضتِ ضذُ دس ایٌجا تِ هعٌی آى است کِ ًشم افضاس کلوِ  bookسا هعادل
عذد  11دس ًظش هی گیشد .دس خط تعذ هعادلِ هَسد ًظش سا ًَضتِ ٍ تا  Runکشدى
هحاسثِ تَسط ًشم افضاس اًجام ٍ ًوایص دادُ هی ضَد.

هٌثع:
آضٌایی تا صتاى هحاسثات  ،Rسیذ سعیذ هَسَی ًذٍضٌی ،پاییض 1991
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