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 مقدمٍ:

است کِ جْت تحلیل ّای آهاسی ٍ ...  اص آى  open sourceصتاى تشًاهِ ًَیسی یک ًشم افضاس ٍ  Rًشم افضاس 

 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.

 

  R افسار ورم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وًار مىً

 وًار ابسار

 صفحٍ  ی کىسًل
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کِ  ،س اتضاس ٍ صفحِ ای کِ تشًاهِ ًَیسی دس آى اًجام هی ضَدایي پٌجشُ ضاهل سِ قسوت است. ًَاس عٌَاى ًَا 

ٍ یا تشًاهِ ّای ًَضتِ ضذُ  ًَضتِ ّای پیص فشضپاک کشدى تشای  گزاسی ضذُ است. صفحِ ی کٌسَل ًام

 سا تضًیذ. ctrl+l تَسط کاس تش دس ّش هشحلِ

 ی اًجام تغییشات گشافیکی ٍ تغییشات فًَت هی تَاًیذ اص ایي هسیش استفادُ کٌیذ.اتش

Edit > GUI preference … 

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

 

 متغیرَا

ًام  کی فعال کاهپیَتش تِ ضکل هتغیش تا ی اجشا هی ضَد، هتغیشّا، تَاتع، ًتایج ٍ ... دس حافظِ Rًشم افضاسٍقتی 

تا استفادُ اص عولگشّا)حساتی، ًسثی ٍ هٌطقی( ٍ تَاتع ) کِ خَدضاى  ٍ هتغیشّارخیشُ هی ضًَذ. کاستش سٍی 

 جضء اضیاء ّستٌذ( عول هی کٌذ.

 اودازٌ ی فًوت فًوت مًرد وظر

 ومایش تغییرات اعمال شدٌ
 تغییر روگ مته
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تا عالئن دیگش اص  ٍ تقیِ کاسکتشّای هی تَاًذ a-zیا  A-Zهتغیش است ٍ حتوا تایذ تا حشٍف  کاٍلیي کاسکتش ًام ی

افضاس اّویت داسد ٍ ًشم افضاس آًْا سا اص ّن  ٍ غیشُ تاضذ. تضسگ ٍ کَچک تَدى دس ًشم "-"،  "."،9-1جولِ اعذاد

 اص ًظش ًشم افضاس هتفاٍت است. aتا   Aتٌاتشایي  تفکیک ضذُ هی داًذ.

 يريد دادٌ در ورم افسار

ٍسٍد دادُ استفادُ اص یکی اص سٍش ّای  سٍش ّای هتفاٍتی تشای ٍسٍد ٍ فشاخَاًی دادُ ٍجَد داد. Rدس ًشم افضاس 

ایي عالهت دس صتاى تشًاهِ  استفادُ کشد.  (<-ٍ کَچکتش )هٌْاتَاى اص عالهت ّای ّا هی تاضذ. ٍ هی عولگش

 ٍ هی تَاى اص ّش دٍ ایي عالئن استفادُ کشد. است  =هعادل Rًَیسی 

                                                                  تٌَیسیذ. سٍتشٍّواًٌذ ًَضتِ ی  

ٍاسد ضذُ  nاّین هقذاس َدس ایٌجا اگش تخ دس حافظِ ی ًشم افضاس قشاس خَاّذ گشفت. 11عذد  تا ًَضتي عثاست تاال 

داخل کشٍضِ  1سقن  nی اسا تضًیذ. کٌاس هحتَ enterسا تایپ کٌین ٍ کلیذ   nسا ٍاسد کٌین کافی است عثاست

 ّواًٌذ تصَیش سٍتشٍ  سا ًطاى هی دّذ. nظاّش هی گشدد کِ اٍلیي عٌصش 

 

تیي حشٍف کَچک ٍ تضسگ توایض قائل است. تِ طَسی کِ ٍسٍد  دادُ تا   Rّواًطَس کِ قثال گفتِ ضذ ًشم افضاس

 دس ًظش هی گیشد. سا هتفاٍتAٍ a  عثاست

                 عثاست ّای سٍتشٍ سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

             

ّواًطَس کِ  یص دادُ هی ضَد.دس ًشم افضاس ًتایج سٍتشٍ ًوا A  ٍ aسپس تا صدى عثاست 

دٍ هتغیش ٍاسد کشدُ دس حافظِ ی خَد  یٍتی سا تشااکٌیذ ًشم افضاس دادُ ّای هتف هطاّذُ هی

 رخیشُ کشدُ است.

تٌْا تایذ تقذم ایي  سا اًجام داد.  / , * , - , +ّوچٌیي هی تَاى دس ایي ًشم افضاس عثاست ّای هحاسثاتی ّوچَى 

 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

   

مقاالت بیشتر در کانال تلگرامی ھوشمندی کسب وکار فرابر
https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw



4 |  

 

  خَاّذ تَد.  8اس جَاب ًوایص دادُ ضذُ دس ًشم افض

پشاًتض استفادُ ضَد تا عولیات ّا اص ّن تفکیک ضذُ  جلَگیشی اص اضتثاُ دس هحاسثات اص تشایپیطٌْاد هی ضَد اص

       تِ طَس هثال فشهَل  ٍ هحاسثات تِ صَست صحیح اًجام ضَد.

 
 

  

 
دس ًشم افضاس ًَضتِ  صیشتِ صَست  

 ضذُ ٍ هحاسثِ گشدیذُ است.

 

 

کِ ٍ ّش هتغیش دیگشی ًَضت.  n, aش َاًیذ تذٍى دس ًَضتي عثاست هتغیّوچٌیي عولیات ّای سیاضی سا هی ت

                                                  جَاب عثاست ًوایص دادُ هی ضَد.   enter صدى دکوِ ی تاالفاصلِ تا

عولگشّا آخشیي عثاست تایپ ضذُ اگش عثاست هحاسثاتی تِ پایاى ًشسیذُ تاضذ ٍ یکی اص 

تاضذ ًشم افضاس عثاست سطح تعذ سا تا عالهت هثثت دس ًظش گشفتِ ٍ هی تَاًیذ تاقی عثاست سا 

ٍ تا ختن تِ عذد ًشم افضاس عثاست ّای تایپ ضذُ سا هحاسثِ ٍ جَاب سا ًوایص  تایپ کٌیذ.

 هی دّذ.

ٍ  عذدی دس ًظش گشفتِ ًطَد ًشم افضاس خطا هی دّذ. دس پایاى ایي تخص الصم تِ رکش است کِ اگش تشای هتغیشی

 عثاست سٍتشٍ ظاّش هی ضَد.

 

.ایي گضیٌِ دس هٌَی است New script ٍِسٍد دادُ ٍ اًجام عولیات استفادُ اص گضیٌیکی دیگش اص سٍش ّایی 

File  قشاس داسد. پس اص کلیک کشدى ایي گضیٌِ صفحِ ای تا عٌَاىR untitled – R editor  تاص هی ضَد. کِ هی

فشهَل تا عولیات آًْا ٍ جَاب  Runعولیات هَسد ًظش سا دس ایي قسوت ًَضت ٍ تا صدى دکوِ ی تَاى توام 

 هحاسثِ ًوایص دادُ هی ضَد.

 

 

 

 Runدکمٍ 

 تًسط کاربر فرمًل وًشتٍ شدٌ
ایه   RUNبعد از زدن دکمٍ ی

 consoleعبارت در پىجرٌ ی 

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

 فشهاى ّا سا اًتخاب کشدّا هی تَاى توام  فشهاى آى خط اجشا هی ضَد ٍ تشای اجشای توام فشاهیي ٍ فشهَل

Ctrl+a)) دکوِ ی  ٍ سپسRun .سا صد دس ایي حالت توام خطَط تِ تشتیة اجشا هی ضَد 

ٍ سپس عذد دادى تِ آى هجَْل ٍ هحاسثِ ی آى تَسط ًشم افضاس   سٍش دیگش دس ایي ًشم افضاس هعشفی هجَْل

 است.

هتغیش ّا سا هی تَاى تِ کاسکتشّای عذد ٍ یا حشٍفی هعشفی کشد. ٍلی  R untitled – R editorدس صفحِ ی 

ٍ دس  کاسکتشّای حشٍفی هحاسثِ ًوی ضًَذ. ،داضت کِ دس هحاسثاتتایذ دقت 

 خطا هی دّذ.دس ًشم افضاس هحاسثات استفادُ اص حشٍف تشای هعشفی هجَْالت 

دس خط تعذی هعادلِ ی هعشفی ضذُ است.  X<- 23یا  X=23هطاتق تصَیش 

هعادالت ًَضتِ ضذُ  Runتا صدى دکوِ ی  ٍاًتخاب خطَط ًَضتِ ضذُ تا هشتَطِ. 

دس پٌجشُ ی پاییٌی ًوایص دادُ هی ضَد. تٌْا دقت  سثِ تَسط ًشم افضاساٍ هح

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.

ا تا پٌجشُ ی قشاس گشفتِ ضذُ دس ایي هتي هقایسِ عثاست صیش سا دس پٌجشُ ی تٌَیسیذ ٍ سپس عثاست ظاّش ضذُ س

 X<-Y<-Z<-73                                                                                                         ًواییذ.

  

ّ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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 د ًظش تِ صَست صیش ًَضتِ هی ضَد.فشهاى هَس  است. assignی هعشفی هتغیش تاتع یکی اص تَاتع پیص فشض تشا

assign(“book”,21) 

سا هعادل  bookکلوِ  ًشم افضاس دس ایٌجا تِ هعٌی آى است کًَِضتِ ضذُ عثاست 

کشدى  Run دس خط تعذ هعادلِ هَسد ًظش سا ًَضتِ ٍ تا  .دس ًظش هی گیشد 11عذد 

 ثِ تَسط ًشم افضاس اًجام ٍ ًوایص دادُ هی ضَد.هحاس

 

 

 

 

 

 

 

 هٌثع:

 1991، سیذ سعیذ هَسَی ًذٍضٌی، پاییض Rآضٌایی تا صتاى هحاسثات 
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 rفراخوانی داده های پیش فرض در نرم افسار 

تعذادی   Rدر زباى عالٍُ بر تَاًایی هستقین دادُ ّا قادر بِ فراخَاًی از قالب ّای هختلفی است.   rًرم افسار 

دادُ آهادُ بار یاستفادُ در هثال ّا قرار دادُ شذُ است کِ در ایي ًَشتار ًیس از آى استفادُ هی شَد. کاربراى هی 

 بیایٌذ. Rتَاًٌذ فْرست کاهل اى ّا را با استفادُ از دستَر زیر در 

>data() 

در پٌجرُ  ض قرار دادُ شذُ استپس از تایپ دستَر هَرد ًظ توام دادُ ّایی کِ ًر م افسار بِ صَرت پیش فر

 ًوایش دادُ هی شَد. R data setsای بِ ًام 

 

 هی تَاى  از ّر یک از دستَرات زیر استفادُ کرد.برای فراخَاًی ّر یک از دادُ ّا 

>data(Orange)                       (1) 

>Orange                                 (2) 
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ای رٍ برٍ صفحِ ی ًرم افسار ظاّر ًوی ٍشذ ٍ دادُ ّا در هحاسبات ًرم افسار در ًظر پس از جولِ ی اٍل دادُ 

گرفتِ هی ٍشذ ٍلی بعذ از ًَشتي جولِ ی دٍم دادُ ّای رخیرُ شذُ در ًرم افسار بر رٍی صفحِ ًوایش دادُ 

 هی شَد. هاًٌذ تصاٍیر پاییي.

 تصاٍیر رٍبرٍ دٍ ًوًَِ از دادُ ّایی است کِ پیش فر ض ًرم

)بایذ بِ  عبارت يافسار قرار دادُ شذُ است ٍ با ًَشتي عی

دادُ ّای رخیرُ  بَدى حرٍف دقت کرد( گکَچک ٍ یا بسر

 شذُ ًوایش دادُ هی شَد. ٍ هی تَاى هحاسبات را اًجام داد.

 

 

 

 R نمایش قسمتی از داده در نرم افسار 

گاُ دادُ ّای هَرد استفادُ  بسیار زیاد است ٍ ًیاز بِ ًوایش ّوِ ی آًْا بر رٍی صفحِ ًیست. در ایي حال 

 استفادُ هی کٌین.  ()head()  ٍ tailبرای کَتاُ کردى ًوایش دادُ ّا از فراهیي 

 استفادُ هی شَد. بِ صَرت زیر عول کٌذ. ()headاز تابع  سطر اٍل( 6سطرّای اٍلیِ)برای ًشاى دادُ  

سطر اٍل ًوایش دادُ  6اًجام دّین . هی خَاّین فقط  CO2هی خَاّین هحاسبات را بر رٍی دادُ 

 شَد.

>data(CO2) 

         <head(CO2) 

 

 

 دادُ هی شَد.دادُ ی اٍل ًوایش  6ّواًطَر کِ هی بیٌیذ تٌْا 
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استفادُ هی شَد. بِ صَرت زیر عول کٌذ.  ()tailاز تابع  (آخر سطر 6)اًتْاییسطرّای برای ًشاى دادُ  

یش دادُ سطر اٍل ًوا 6اًجام دّین . هی خَاّین فقط  DNaseهی خَاّین هحاسبات را بر رٍی دادُ 

 شَد.

>data(CO2) 

         <head(CO2) 

  

 

 دادُ ی اًتْا ًوایش دادُ هی شَد. 6ّواًطَر کِ هی بیٌیذ تٌْا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌبع:

 1931، سیذ سعیذ هَسَی ًذٍشٌی، پاییس Rآشٌایی با زباى هحاسبات 
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  R   تًلید  دادٌ در ورم افسار

 ِ دٍ صَرت قابل تَلید ّستٌد، کِ بِ شزح سیز هی باشٌد.بدادُ ّا 

 ایجاد دوبالٍ َای مىظم از دادٌ َا 

باید  ایي هٌظَر بزایکٌین.  تَلید   Rم افشارزرا در ً 33تا  1دًبالِ هٌظن اس اػداد صحیح هثال اػداد هی خَاّین  

ػٌصز است. ػولگز )) : (( در بیي  33ًتیجِ دستَر یک آرایِ با  .دبٌَیسی سیز را در ًزم افشار  ّای ػبارتیکی اس 

 ػولگز ّا اٍلَیت دارد.

>x<-1:30                          (1) 

>s=1:30                            (2) 

 

  بِ صَرت تصَیز باال خَاّد بَد. خزٍجی ًزم افشار

 سید ٍ بِ تفاٍت ّایی کِ در جَاب ّا ًوایش دادُ شدُ است دقت کٌید.دستَرات سیز را بٌَی

>1:10-2 

>1:(10-2) 

 

 

 

 تقدم در ػالئن هتفاٍت است.ّواًطَر کِ هشاّدُ هی شَد اػداد تَلید شدُ در سزی با تَجِ بِ 

 

 

تًلید شدٌ سپس  10تا1در ایه عبارت ابتدا سری 

از َمٍ ی اعداد تًلید شدٌ کسر می گردد. 2عدد   

کسر می شًد  10از  2ایه عبارت ابتدا عدد در 

.تًلید می شًد 8تا  1سپس سری از   
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Seq() 

 هی تَاًد دًبالِ ای اس اػداد حقیقی را تَلید کٌد. ()seqتابغ 

>seq(2,8,0.7)  

 

ٍ  ػدد شزٍع دًبالِ، دٍهیي ػدد خاتوِ دًبالِ ٍ سَهیي ػدد هیشاى افشایش در اػداد دًبالِ ياٍلی در ایي تابغ،

  فاصلِ دٍ ػدد هتَالی در دًبالِ را ًشاى هی دّد.

 ّوچٌیي هی تَاى ًَشت:

>seq(from=2,to=9,length=12) 

 

تؼداد اػدادی است کِ هی ػدد اًتْایی سزی ٍ ػدد سَم  ،شزٍع دًبالِ دٍهیي ػددػدد در ایي فزهاى ػدد اٍل 

 ػدد تَلید شدُ است.( 12،  9 تا 2)در ایي سزی بیي  خَاّین بیي ػدد اٍل ٍ دٍم تَلید شَد.

c() 

 combineتابغ  ()cهی تَاى اػداد هَرد ًظز را کٌار ّن قزار داد ٍ بِ صَرت یک دًبالِ در آٍرد. بِ  ()cبا تابغ 

ت قزار دادُ هی شَد ایي اػداد هی تَاًد ّیچ دًبالِ ی تابغ اػدادی کِ هد ًظز کاربز اسیي در ا ًیش هی گَیٌد.

 هٌظوی ًباشد. ٍ اػداد بستگی بِ آى ػددّایی بستگی دارد کِ کاربز در ًزم افشار هی ًَیسد.

>c(1,3,4,6,3,75,34) 

 

تَاًد بِ صَرت سزی دًبالِ دار ًَشتِ ست کاربز ٍارد کزدُ است. ایي اػداد هی خزٍجی ًزم افشار دقیقا اػدادی ا

  شَد ٍ یا ًِ.

 

 

 اعداد تًلید شدٌ در ورم افسار

 خريجی ورم افسار
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rep() 

اٍلیي آرگَهاى آى تابغ تؼزیف شدُ بزای اػداد ًَشتِ شدُ ٍ ٍجَد دارد کِ  ()repتابغ دیگزی تحت ػٌَاى 

افشار بٌَیسید ٍ جَاب ًوایش دادُ شدُ زار ػٌاصز آرگَهاى اٍل است. ػبارت سیز را در ًزم کآرگَهاى دٍم تؼداد ت

  در با تصَیز سیز هقایسِ کٌید.

>rep(1:6,3) 

 

 

آرگَهاى دٍم ًیش هی تَاًد بزدار باشد کِ  هی شَد. رسِ با تکزا 6تا1ّواًطَر کِ هشاّدُ هی شَد دًبالِ سزی 

تؼداد ػٌاصز آى بزابز با تؼداد ػٌاصز بزدار آرگَهاى اٍل است. در ایي حالت ّز ػٌصز بزدار آرگَهاى دٍم، تؼداد 

تکزار ػٌاصز آرگَهاى اٍل را هؼیي هی کٌد. ػبارت تزکیبی کِ تزکیبی اس دٍ تابغ در ًزم افشار است را در ًزم افشار 

 د. بٌَیسی

> rep(1:4,c(4,2,3,1))  

  

 بار تکزار هی شَد. 1بار ٍ ػدد چْارم  3بار ػدد سَم  2بار ػدد دٍم  4ػدد اٍل  ()cدر ػبارت باال طبق تابغ 

 ػبارت سیز را در ًزم افشار بٌَیسید.

>rep(‘statistics’,3)  

 

 

ًَشتِ شدُ دقیقا بِ تؼداد تکزاری کِ کاربز در ًزم افشار ًَشتِ شدُ است در    (( ‘ ‘ ))ػبارتی کِ درٍى 

 خزٍجی ًْایی ًوایش دادُ هی شَد.

 ایجاد دوبالٍ َای تصادفی از دادٌ َا 

rfunc(n,p1,p2,..) 

 تعداد تکرار تابع تعریف شدٌ

 خريجی ورم افسار

 میسان تکرار َر یک از اعداد در سری 
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 rfunc(n,p1,p2,..)تَسیغ ّای آهاری قابل تَلید است. شکل ػوَهی ایي تابغ بِ صَرت  ایي ًَع دًبالِ تَسط

تؼداد اػدادی است کِ قزار   nبِ هؼٌای تصادفی اخذ شدُ است. در اى ّا  randomاس ٍاصُ  rاست کِ حزف 

تایغ  هقادیز پاراهتزّای تابغ را ًشاى هی دّد. یکی اس تَابغ تؼزیف شدُ … ,p1,p2است تَلید شَد. حزٍف 

 سید.ًزم افشار بٌَیًَشتِ شدُ است. ػبارت سیز را در  normًزهال است کِ با 

>rnorm(3) 

ػدد تصادفی با تَسیغ ًزهال استاًدارد )هیاًگیي  3در ایٌجا 

 صفز ٍ اًحزاف هؼیار یک( تَلید شدُ است.

در ایي تابغ هی تَاى اس ػبارت ّای هحاسباتی ٍ تَابغ دیگز ّن استفادُ کزد ٍ اػداد را تَلید کزد.هثال در ػبارت 

 .جوغ هی گزدد 2لید هی شَد ٍ ػبارت با ػدد پاییي سِ ػدد با تَسیغ ًزهال استاًدارد تَ

 

 

 

 

 هاًٌد سیز استفادُ کٌید. ??اس ػبارت  helpدر ّز هزحلِ بزای استفادُ اس گشیٌِ ی 

>??data 

 هی دّد.  در یک صفحِ ی ایٌتزًتیدارد را  dataتوام ػبارت ّایی کِ  helpدر ػبارت باال در قسوت 

 

 هٌبغ:

 1391سید سؼید هَسَی ًدٍشٌی، پاییش ، Rآشٌایی با سباى هحاسبات . 1

2.R for Beginners, Emmanuel Paradis, Institut des Sciences de l' _ Evolution, 12th 

Septetber 2005 
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 هقذهِ:

فراّن شذُ است اهکاى ٍرٍد هاتریس ٍ اًجام عولیات هرتثط تا آى است.  Rاهکاًاتی کِ در ًرم افسار جولِ از 

هحاسثِ هی کٌذ. در کارتر هی تَاًذ تِ ٍسیلِ ی ایي فراهیي هعادالت را حل ًوَدُ ٍ ًرم افسار جَاب هجَْل ّا 

 هاتریس ٍ حل هعادالت چٌذ هجَْلی هی پردازین.اداهِ تِ تیاى تَضیحاتی در ارتثاط تا 

 در ایي هتي هطالة زیر تیاى شذُ است:

 چگًَگی ٍرٍد دادُ تِ صَرت هاتریس ٍ فراخَاًی دادُ ّا

 هاتریسدترهیٌاى حاسثِ هچگًَگی 

 در هاتریس عول اصلیچْار 

    ّا ٍ تفریق در هاتریسجوع        

 ّا ضرب دٍ هاتریس        

 هاتریستراًْادُ 

 حل دستگاُ هعادالت

 n ، سِ ٍ هعادلِ درجِ دٍحل 

 

 چگًوگی يريد دادٌ بٍ صًرت ماتریس ي فراخًاوی دادٌ َا

 ات زیر را در صفحِ ی فراهیي ًرم افسار تٌَیسیذ.رتِ صَرت دستی دستَ ترای ٍرٍد هاتریس

x<-matrix(c(4,7,3,2,8,9),nr=3,nc=2) 

صَرت در  استفادُ کرد. ncolهی تَاى از عثارت  ncٍ تِ جای عثارت  nrowهی تَاى  nrتِ جای عثارت 

ًرم افسار تِ صَرت پیش فرض  nr ٍ ncًٌَشتي عثارت ّای 

تِ را ٍ اعذاد در ًظر هی گیرد. سطرٍ دٍم را  ستَىعذد اٍل را 

تا ًَشتي  ترتیة  در ستَى اٍل ستَى دٍم ٍ ... پر هی کٌذ.
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در خط تعذی دادُ ّای ٍارد شذُ تِ صَرت  xعثارت 

 nr ٍ ncهاتریس ًوایش دادُ هی شَد. جاتِ جایی عثارت 

خطایی را ایجاد ًوی کٌذ ٍ هحاسثات تذٍى هشکل اًجام هی 

را در خط  r[2,3]تایذ عثارت  rدر هاتریس  3ٍ ستَى  2دادُ سطرخَاًی اترای فر طَر هثالتِ ّوچٌیي  شَد.

  فرهاى تایپ ًواییذ.

 

)در ایٌجا سطر اٍل(  ٍ فراخَاًی سطر هذ ًظر r[,2])در ایي جا ستَى دٍم( عثارت  جْت فراخَاًی ستَى خاصی

 .سار تِ صَرت تصَیر رٍترٍ هی تاشذخرٍجی ًرم اف را تایپ هی کٌیذ. r[1,]عثارت 

 

 ی دترمیىانمحاسبٍ 

استفادُ هی شَد. دقت کٌیذ کِ ترای هحاسثِ دترهیٌاى   ( )detهحاسثِ ی درترهیٌاى هاتریس از تاتعتاری 

 تَى آًْا تا ّن تراتر تاشذ.سٍ سطر ٍ  هاتریس حتوا هاتریس هَرد ًظر تایذ هرتع تایذ.

 

 

 عمل اصل در ماتریس َاچُار 

 ي تفریق:جمع 

 تریس ّااهٍ ستَى  رت تراتر تَدى سطهی شَد ٍ در صَرجام اً –ٍ تفریق در هاتریس تا عثارت ّای + ٍ جوع 

 شذُ است. فتِ صَرت زیر تعری w , Tي تخش تاتع هثال ایدر  م هی شَد.اعوالت اًج

w=[ 
  
  

   
   
   

]                        T=[ 
  
  

   
   
   

]                          

  ّواًطَر کِ در تصَیر هالحظِ هی فرهاییذ حاصل جوع ٍ تفریق دٍ هاتریس هحاسثِ شذُ است.
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 :دي ماتریسي تقسیم ضرب 

هاتریس ّا از  ترتیةتِ ًَشتي ضرب هاتریس ّای در  استفادُ هی شَد. " %*%" ترای ضرب دٍ هاتریس از

 را r*xدر ایٌجا  ًشَد.ی ایجاد دقت ًواییذ تا در ًرم افسار خطا ًظر ّواٌّگی سطر یکی تا ستَى دیگری

 هحاسثِ هی کٌین. 

 

ٍاقع تقسین دٍ هاتریس تِ در  اتتذا الزم است هعکَس هاتریس دٍم را  تذست آٍرین.تقسین دٍ هاتریس ترای 

 صَرت زیر است.

     
 

 
      ⁄  

 است. Bهعکَس هاتریس هاتریس     

از ٍارد کردى درایِ ّای هاتریس در ًرم پس  دارای هعکَس است کِ دارای دترهیٌاى غیر صفر تاشذ.ی هاتریس

   َشتِ تا هاتریس هعکَس هحاسثِ گردد.افسار عثارتْای زیر را ً

تا   دترهیٌاى تاتعاز هحاسثِ ی . پس تِ صَرت رٍترٍ تعریف شذُ است zتع تا

پس اط آى تا تعریف ٍ  هحاسثِ هی گردد. zدترهیٌاى هاتریس  solveًَشتي تاتع 

هثال ضرب دٍ هاتریس ٍ  (v=solve(z)هعکَس) هاتریسی جذیذ تِ عٌَاى هاتریس

f ٍ v دٍ هاتریس هَرد ًظر تذست آهذُ است.سین هاتریس قدر حقیقت حاصل ت 

        ⁄      

ٍ هاتریس را تا ّن ضرب  دٍدارایِ ّا هتٌاظر در  ییتِ تٌْا "/  " ٍ  "*"شتِ تاشیذ کِ استفادُ از عالهت دادقت 

 .ذٌهی کٌیا تقسین 

جمع دي ماتریسحاصل   

دي ماتریس تفریقحاصل   
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 تراوُادٌ

ُ تراًْاد qطَر هثال تِ  ًواییذ.استفادُ  ( )t ع اًْادُ کردى هاتریس تایذ از تاتتررای ت

 سطر ٍ ستَى جاتِ جا هی شًَذ.تاتع تراًْادُ ف شذُ است. در تعری wهاتریس 

 

 خطی حل دستگاٌ معادالت

زیر دادُ یکی دیگر از کارترد ّای هاتریس حل دستگاُ هعادالت خطی است. فرض کٌیذ دٍ هعادلِ ٍ دٍ هجَْل 

}                                              است ترای حل آى تایذ تِ صَرت زیر عول ًواییذ. شذُ
         
        

                                              

عٌاصر ترای تعذاد ستَى ّای هاتریس است. چَى تعذاد  2هاتریسی است از ضرایة هعادالت ٍ عذد  sتاتع 

پاسخ ّای ّر یک از هعادالت است.  gتاتع  هاتریس تِ صَرت هرتع است ًیازی تِ ًَشتي تعذاد سطرّا ًذارین.

تِ صَرتی کِ در تصَیر ًَشتِ شذُ است در صفحِ فراهیي  استفادُ شَد. solveترای حل هعادلِ تایذ از تاتع 

دُ پاسخ تِ صَرت رٍترٍ ًوایش داتاتع  پپس از تای. هی کٌینتایپ 

 هی شَد.

 

 n، سٍ ي حل معادلٍ درجٍ دي

ایي قسوت تِ ّوراُ یک استفادُ ًواییذ.  R در ًرم افسار ()polyrootترای حل ایي دست هعادالت تایذ از تاتع 

 هثال شرح دادُ هی شَد.

  ٍرا حل ًواییذ.            هعادلِ ی درجِ د 

اتتذا توام هقادیر را یک طرف هساٍی قرار هی دّین ٍ عثارت تِ صَرت فسار اترای تعریف هعادلِ تاال در ًرم 

                                                            .              هرتة هی کٌینزیر 

تِ  c دقت داشتِ تاشیذ کِ ترتیة ًَشتي اعذاد در تاتع در صفحِ فراهیي تایپ ًواییذ.زیر صَرت سپس تِ 

تا درجِ دٍ تِ ترتیة ًَشتِ  3تا درجِ یک ٍ  -5تا درجِ صفر،   -2ترتیة درجِ ضرایة از کوتر تِ تیشتر است. 

 هی شَد.
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polyroot(c(-2,-5,3)) < 

را  xتصَیر هشاّذُ هی کٌیذ ًرم افسار دٍ پاسخ ترای ّواًطَر کِ در 

 iهحاسثِ کردُ است. در هَاردی کِ عذد هختلط تاشذ از عثارت 

  را صفر در ًظر هی گیرد.i  ٍ در غیر ایي صَرت ضریة شَد یترای ًوایش عذد هختلط استفادُ ه

  ِحل ًواییذ.          هعادل 

ولِ درجِ دٍم جترای در ایي عثارت ضریة            تِ صَرت زیر تازًَیسی هی کٌین. هعادلِ را

 عثارت زیر را در ًرم افسار تایپ ًواییذ.تعریف هی کٌین.  0ٍجَد ًذارد کِ در ًرم افسار تِ صَرت 

polyroot(c(3,-1,0,4)) < 

 xّواًطَر کِ هشاّذُ هی کٌیذ سِ پاسخ ترای 

در ًرم  کِ اعذاد هختلط ّستٌذتذست آهذُ است. 

 افسار هحاسثِ شذُ است.

  ِهعادل   
     

       
           

     
 را حل ًواییذ.       

 حالتْای قثلی عثارت زیر را در ًرم افسار تایپ هی کٌین.ًیس ّواًٌذ  nترای حل هعادلِ درجِ 

< polyroot(c( ,b   ,                  

 هحاسثِ هی شَد.پاسخ ّا در ًرم افسار حالت ًیس هاًٌذ حالت ّای قثل ایي 

 

 

 هٌثع:

 ًرم افسار help هٌَی

 1331، سیذ سعیذ هَسَی ًذٍشٌی، پاییس Rآشٌایی تا زتاى هحاسثات 

www.tipy.ir 
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 مقذمٍ:

ی کاستشد فشاٍاًی داسد. ّوچٌیي اص ایي دس سضتِ ّای هختلف اص جولِ دس تحلیل ّای آهاسی ٍ التصاد Rًشم افضاس 

فشاخَاًی دادُ ّا اص تحلیل ّای التصاد سٌجی ٍ سگشسیًَی استفادُ هی ضَد. دس ایي هتي آهَصش ًشم افضاس دس 

 دس ایي ًشم افضاس آٍسدُ ضذُ است. حذالل هشتعاتتخویي سگشسیَى هٌاتع خاسجی ٍ چگًَگی 

 فراخًاوی دادٌ َا از مىابع خارجی

فایل ّایی تا فشهت اکسل لادس تِ خَاًذى است ٍ  txt  ٍ csv تٌْا لادس تِ خَاًذى فایلْایی تا پسًَذ  Rس ًشم افضا

ت سدس ًتیجِ ایي فایل ّا سا تایذ تِ فشهت ّایی کِ ًشم افضاس لادس تِ خَاًذى آًْا ا ًیست. xlsx یا  xlsتا پسًَذ 

 اص دستَس csvٍ تا فشهت  read.tableتایذ اص دستَس  txtدادُ ّا اص فشهت ّای  تشای فشاخَاًی ٍ دس تیاٍسیذ

read.csv .استفادُ ًواییذ 

 دستَس صیش سا دس صفحِ ی دستَسات تایپ ًواییذ. txtتشای فشاخَاًی دادُ ّایی رخیشُ ضذُ اص فشهت 

 s <- read.table("C:/users/taheri/desktop/ghad.txt")   < 

 

 

اص  دلت ًواییذ. تشای هطاّذُ آدسس دلیك دادُ هی تَاًذ تا ساست کلیک ٍ تِ ًحَُ ی ًَضتي آدسس دادُ ّا

آدسس فایل سا کپی ًواییذ. )لطفا تِ عالهت ّا کِ دس ًَضتِ ی تاال است دلت ًواییذ ٍ دس  propertiesلسوت 

 (.دلیك تاضیذ " "لشاس دادى عالئن / ، : ،

 

ضتي دستَس فشاخَاًی دس خط تعذ اسن فایلی پس اص ًَ

 enterسا ًَضتِ ٍ کلیذ  ذدس ًشم افضاس اًتخاب کشدُ ای کِ

دادُ ّا دس صفحِ ی ًشم افضاس ًوایص دادُ  سا تضًیذ. توام

 هی ضَد.

سطش اٍل فایل ّای ضوا  ذهوکي است یک یا چٌ یگاّ

. دس تَضیحات ٍ یا اساهی هتغیشّایی ًَضتِ ضذُ تاضذ

 آدرسی کٍ دادٌ َا در آن رخیرٌ شذٌ اوذ. وام دلخًاٌ
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ًادیذُ گشفتِ ضَد. دستَس تِ صَست صیش   امnَد تا سطش اص ًشم افضاس خَاستِ هی ض skip=nایي حالت تا دستَس 

 ًَضتِ هی ضَد.

>x<- read.table("C:/users/taheri/desktop/q.txt",skip=1) 

 

  

اًذیس داس ًوایص هی دّذ. تشای تغییش ایي اساهی اص فشهاى  Vسا تا حشف  ًشم افضاس تِ صَست پیص فشض اساهی

 صیش استفادُ ًواییذ.

names(s)<-c("sen","ghad","vazn","factor.salamat")< 

ستَى  4داسای  s ّواًطَس کِ دس لثل دیذیذ فایل

لذ ٍ ، ٍصى . ایي فایل ضاهل دادُ ّای اص سي،است

هذل سگشسیًَی فاکتَس سالهتی است کِ هی خَاّین 

  تا تَجِ تِ ایي هتغیش ّا سا تذست آٍسین.

 

 

 عمًلیتخمیه رگرسیًوی مذل بٍ ريش حذاقل مربعات م

تشای تخویي یک هذل سگشسیَى هتغیش ٍاتستِ ٍ هستمل ٍجَد داسد. فشض تش آى است کِ دس هثال تیاى ضذُ دس 

ّستٌذ. تشای  هستمل ,sen vazn, ghadهتغیش ٍاتستِ ٍ هتغیش ّای  s  ،factor.salamatiتاال تشای تاتع 

 تخویي هذل دستَس صیش سا تایپ ًواییذ.

> reg<-lm(faktor.salamati~sen+ghad+vazn,data=s) 

> reg 

adad  عثاست سٍتشٍی  ذاهیک اص دادُ ّا استفادُ ًوایذ.کتِ ایي هعٌاست کِ ًشم افضاس تشای تخویي هذل اصdata 

است کِ تشای  ًاهی reg ًیض اسوی است کِ تشای فایلی کِ دادُ ّا دس آى لشاس داسًذ دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

خشٍجی هطاتِ  reg  ٍsummary(reg)ًَضتِ ضذُ است. تا تایپ عثاست  َى تِ صَست دلخَاُیتخویي سگشس

تشای  Rتشای فشاخَاًی هذل سگشسیًَی است. دس ًشم افضاس lm عثاست  تصَیش پاییي ًوایص دادُ هی ضَد.

.یعىی سطر ايل دادٌ َا در وظر گرفتٍ وشًد  
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استفادُ هی ضَد. تا تَجِ تِ اعذاد تذست آهذُ هعادلِ ی صیش هذل ٍ ....  lm glm ,اص عثاست فشاخَاًی تَاتع 

 سیًَی تذست آهذُ است.سگش

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 دس کٌاس عذد احتوال تِ هعٌی هعٌا داس تَدى آى ضشیة دس سطح هعٌی داسی است کِ دس لسوت *عالهت 

signif.codes .لشاس دادُ ضذُ تاضذ   * احتوال ّا عالهت صَستی کِ دس کٌاس یکی اصدس  هعشفی ضذُ است

تغیش لذ ه دس کٌاس احتوال )هثال تا لشاس گشفتي **ثش است.هَسد ًظش دس ًشخ هتغیش ٍاتستِ آصهَى ضذُ تی اهتغیش 

 لذ دس هتغیش ًشخ سالهتی تی اثش است.(هتغیش  0.01یعٌی دس سطح 

 شیب ضرایب در تابع رگرسیًن

 عرض از مبذا تابع

  fآزمًن

ضریب تعییه تعذیل 

 شذٌ

 )فرض صفر( fاحتمال محاسبٍ شذٌ برای آزمًن

 جذيل برآيرد پارامتر

 ضریب تعییه
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 يجی ورم افسارتحلیل خر

چَى عذد فشض صفش آى  تَجِ تِ. تا فیطش اًجام ضذُ است fخشٍجی ًشم افضاس آصهًَی تا آهاسُ ی  یدس اًتْا

سد ًوی ضَد ٍ دس حمیمت دلیلی تش سد  0.00دس سطح  دس ًتیجِ فشض صفش است 0.00هحاسثِ ضذُ تضسگتش اص 

دّذ. همذاس تاالتش تیاًگش یا ضشیة تعییي همذاس خَتی تشاصش سا ًطاى هی  rهمذاس هشتع  فشض صفش ٍجَد ًذاسد.

تا ضشب عذد ضشیة  تشاصش تْتش است ٍ دس همایسِ ی هتذّای هختلف ٍ یا هعادالت هختلف تِ کاس هی سٍد.

دس  سا تثییي کٌذ.ٍاتستِ  تغییشات هتغیشی تَاًذ چٌذ دسصذ اص هذل ههی تَاى گفت کِ ایي  100تعییي دس 

تشاصش هی تَاى گفت تغییشات هتغیش ٍاتستِ سا تثییي هی کٌذ کِ دسصذ  8خشٍجی تاال هذل تذست آهذُ تٌْا 

تِ تعذیل ضذُ است.  ٍاتستِ تِ دسجات آصادی ّواى ضشیة تعییي است کِ کِ تعذیل ضذُ rهشتع  .خَتی ًیست

 تِ ایي آهاسُ تکیِ کٌیذ ٍ ًِ ضشیة تعییي عادی.کِ یش ّای هستمل سا افضایص دّیذ تْتش است تعذاد هتغچٌاًچِ 

 .یا ّواى ضشایة سگشسیًَی ایي هَاسد تشای ّشکذام اص ضشایة تِ چطن هی خَسد ّاجذٍل تشآٍسد پاساهتش دس

، همذاس احتوال آهاسُ T(t value) آهاس ، همذاس(Std.Error) خطای استاًذاسد ،(Esimate)همذاس تشآٍسد ضذُ

تذست آهذُ  همادیشتا تَجِ تِ  .((| | )Pr)جْت آصهَى فشض صفش تی اثش تَدى یا صفش تَدى ضشایة Tی

  ًشخ فاکتَس سالهتی اثشگزاس است.ٍصى ٍ لذ دس  هتغیشّای سي،

 یلیمطالب تکم

اص دستَس صیش  یذیش سا ًیض تشسسی کٌیذ تاغکاستش تخَاّذ اثش هتماتل دٍ هتاگش هذلی کِ دس حال تشسسی است 

 استفادُ ًوایذ.

> reg1<-lm(faktor.salamati~sen+ghad+vazn+sen:vazn,data=s) 

 سا دس هحاسثات لحاظ هی کٌذ.senٍ  vazn اثش هتماتل دٍ هتغیش  sen:vaznعثاست 

 

 

 

 

 sen ي  vaznاثر متقابل 
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 پس اص آىٍ  اداهِ هعادالت سگشسیَى دس حالت ّای هختلف ٍ  ًحَُ ی ًَضتي دس ًشم افضاس سا تیاى هی کٌین. دس

 ًوًَِ ّایی اص خشٍجی ًشم افضاس ًوایص دادُ ضذُ است.

 معادلٍ ی رگرسیًن وحًٌ ی وًشته در ورم افسار
y~x1+x2 

*                 ** 

y~x1+x2+x1:x2                             
y~(x1+x2+x1:x3)^2  

 یا
y~x1+x2+x3+x1:x2+x2:x3+x1:x3+x1:x2:x3 

                      

                

             

y~(x1+x2+x1:x2)^2- x2:x3                                 

             
y~I(x1+x2)                  

y~x1+I(2*x2)                    
y~x1+x2+poly(x3^2)

*** 
                    

    
 

هثذا است. اگش ساتطِ فَق سا تِ صَست  صداسای عشض ا Rتِ صَست پیص فشض هعادلِ دس ًظش گشفتِ ضذُ دس  *

                                  y~ -1+x1+x2 ذ عشض اص هثذا حزف هی ضَد.یسٍتشٍ تٌَیس

 .جولِ یا جوالتی کِ دس هعادلِ سگشسیَى ّستٌذ حزف هی کٌذ –دلت داضتِ تاضیذ کِ عولگش 

   هیاًگیي صفش ٍ ٍاسیاًسٍاسیاًس است کِ غالثا داسای تَصیع ًشهال تا خطای     ** 
 است.  

ٍ ًَضتي جولِ ای هطاتِ تاال دستَس هَسد  poly تاتع اصهعادلِ هی تَاى تا  سشای ًَضتي تَاى ّای دیگش دت***

 سا تِ ًشم افضاس داد. ًظش

 

 هستملدس ایٌجا چَى دٍ هتغیش 

q1 ٍ q2 هعشفی ضذُ است تشای

دٍ جولِ تعاهل  ،حالت تعاهلی

ای ٍ سِ جولِ ای تیاى ضذُ 

 است.

 

ٍجَد  q1 ٍ q2دس ایي هعادلِ یک ضشیة تشای هتغیش ّای 

 است. 0.342  ٍ عذد تذست آهذُ تشای ضشیة داسد.
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ذُ ٍ دس هعادلِ لشاس گشفتِ دس عذد دٍ ضشب ض  q4 هتغیش

  دلت ًواییذ کِ ًَضتي عثاست تِ صَست. است

q3~q2+2*q4 .اضتثاُ است 

 

تِ تَاى دٍ داسد ٍ دس  q3دس هعادلِ ی سٍتشٍ هتغیش 

هحاسثِ ضذُ  0.042314هعادلِ سگشسیَى ضشیة 

 ًَضتي عثاست تَاى دٍ تِ صَست صیش اضتثاُ است. است.

q3~q2+q4^2 
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 هقذهِ:

کوک صیادی تِ هحقق هی کٌذ. یکی اص هضیت ّای  دس ًشم افضاس است کِ دس تحلیل ّاًوَداس اص خولِ خشٍخی ّا 

ٍخَد دادُ ی  ًوَداس دسک تسیاسی اص اعالػات دادُ ّا ٍ هطاّذات دس یک ًگاُ است. یافتي تَصیغ هطاّذات،

 هَاسد آى است.پشت ٍ چگًَگی پشاکٌذگی دادُ ّا اص خولِ ی 

 دس ایي تخص تِ تشسسی چٌذ ًوَداس پایِ ای هی پشداصین. هغالثی کِ دس ایي هتي تیاى ضذُ است ػثاستٌذ اص:

 اًتخاب ًوَداس هٌاسة

 ًوَداس هیلِ ای

 ًوَداس ًقغِ ای

 ًوَداس دایشُ ای

 ًوَداس ّسیتگشام

 ًوَداس خؼثِ ای

 ًوَداس ضاخِ ٍ تشگ

 ًوَداس ّای پشاکٌذگی

 QQًوَداس 

 Rدستَسات تکویلی تشای سسن ًوَداس دس ًشم افضاس 

 

 یک ًوَدار  ٌاسةهًتخاب ا

. ًوَداسّای هیلِ ای، ًقغِ ای ٍ دایشُ ای هقادیش ّش دادُ اٍلیي ػاهل دس اًتخاب ًوَداس هٌاسة، ًَع دادُ ّاست

ًوَداسّای پشاکٌذگی دٌّذ ٍ  تَصیغ ّا سا ًطاى هیQQ  خؼثِ ای ٍ دٌّذ. ًوَداسّای ّیستگشام، سا ًطاى هی

 هقادیش خفتی سا سسن هی کٌٌذ.
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پس تا یک ، تشای خَدتاى یا یک تحػیلکشدُ ی آهاسی سسن هی کٌیذ اگش ًوَداس سا ػاهل دٍم، هخاعة است.

تَضیحات تیطتشی سا ًسثت  QQهحیظ تا تدشتِ ٍ کاسآصهَدُ سشٍکاس داسیذ. تشای هثال ًوَداسّای خؼثِ ای  ٍ 

ٍ چگًَگی  ّوچٌیي اعالع اص دسک افشاد ذ ٍ هوکي است تشای ػوَم هٌاسة ًثاضذ.ستَگشام هی علثیتِ ّ

  ای آهاسی ًیض اّویت تسضایی داسد.استٌثاط آى ّا اص هحیظ ّ

آى سا استخشاج کشدُ ٍ دس اغغالح آى سا سهض گطایی هی  اعالػات کوّی هی تَاى دس ًگاُ اٍل تِ یک ًوَداس،

تل تشداضت تاضذ، ًِ ایٌکِ حتی قاساُ ّایی استفادُ کٌین کِ تِ سا اعالػات اصتایذ دس اًتقال ٍ فْواًذى کٌین. 

 ّا دس سساًذى پیام ّا اختالف داضتِ تاضٌذ.ًوَداس

تشای هثال هیلِ ّای فشاٍاًی دس ًوَداس هیلِ ای تِ سادگی قاتل تطخیع است صیشا هَقؼیت ٍ عَل هیلِ ّا تِ 

 اًی ًیض تِ استٌثاط دسست، استحکام هی تخطذ.ساحتی دیذُ هی ضَد.هساحت هستغیل ّای فشاٍ

تایذ تِ دّذ. ها  اها ایٌکِ دس ًگاُ اٍل تِ عَل ٍ هساحت خضئیات ًوَداس دقت هی کٌین ها سا دس تٌگٌا قشاس هی

عَل ٍ هساحت اعالػات هطاتِ سا  هیلِ ای سا اص غفش ضشٍع کٌین. تٌاتشایي هَقؼیت، عَس هؼوَل سسن ًوَداس

اگش اػذادی سا ًوایص هی دّین کِ دس آى غفش هٌظَس ًطذُ، آًگاُ ًوَداس ًقغِ ای تشای سسن،  دّذ. اًتقال هی

 َی تیٌٌذُ قاتل تشداضت است.سکِ اص است  یغِ ّایاًتخاب تْتشی است. دس ًوَداس ًقغِ ای، هَقؼیت ًق

یشُ ای تشای ًوایص هطاّذُ ی ًوَداس تِ ایي ًتیدِ هی سسین کِ اًتخاب ًوَداسّای دا اص تأهل دس ضیَُ ّای 

آى اص اسصش کوتشی تشخَسداس است. تشای هطاّذُ ی اًذاصُ ی قغؼِ ّای دایشُ الصم است صاٍیِ ٍ هساحت  دادُ ّا

 تثحّش ًذاسین.د ّن دس آى ّا سا اًذاصُ تگیشین کِ صیا

ِ ی هدوَػ ٍ تاالخشُ سًگ ًوَداس کِ هی تَاًذ دس تطخیع گشٍُ ّا ٍ عثقِ تٌذی ّا تسیاس هفیذ تاضذ.

RcolorBrewer دس Rسا دس خَد خای دادُ است. چٌذ پالت سًگ ًطاى دٌّذُ  )پالت(هقذاسی اص گًَِ ّای سًگ

ایذ ضی گشٍُ ّای پطت سش ّن اص پاییي تا تاال، تشخی ّن ًطاى دٌّذُ ی گشٍُ ّایی اص هقادیش خٌثی ّستٌذ. ٍ 

اٍت آى ّا تشای افشاد کَسًگ ّا، تِ ساحتی آًْا کِ تِ عَس کاهل کوّی ّستٌذ ٍ تشای ایي اًتخاب ضذًذ کِ تف

 قاتل هطاّذُ تاضذ.

 ًوَدار هیلِ ای

هیلِ ای ٍ ًقغِ ای  یاتتذایی تشیي ًَع ًوَداس هدوَػِ ی تک ػضَی اص اػذاد سا ًطاى هی دّذ. هاًٌذ ًوَداسّا

تشای سسن ًوَداس هیلِ ای  یک ًقغِ سا تِ ػذد هَسد ًظش ًسثت هی دّذ. ٍ هکاى ایِ تِ تشتیة عَل یک هیلِ ک
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 USPersonalExpenditureسا فشاخَاًی هی کٌین. دس ایي سشی دادُ ی  Rدادُ ّای پیص فشؼ دس ًشم افضاس 

فراخَاًی "فایل پیص فشؼ دس ًشم افضاس تِ فشاخَاًی ضذُ است. تشای آگاّی اص چگًَگی فشاخَاًی دادُ ّای 

 پایگاُ تحلیل آهاسی خَاسصهی هشاخؼِ ًواییذ.دس تخص آهَصش ًشم افضاس  "Rدر  ی پیش فرضّا دادُ

هتغیش ّضیٌِ ّای غزا  5هطتول تش آهشیکا سا دس تشداسد.  هتَسظ ّضیٌِ ّای ضخػی دسدادُ ّای فشاخَاًی ضذُ 

ػوَهی سا دس سال  یآهَصش ّاخاًَاس، ّضیٌِ ّای داسٍ ٍ سالهت، هشاقثت ّای ضخػی، ٍ دخاًیات، ّضیٌِ ّای 

 تیاى کشدُ است.  1960تا  1940ّای 

 ّا فشهاى صیش سا تٌَیسیذ.ای سسن ًوَداس هیلِ ای ایي هتغیشتش

> barplot(USPersonalExpenditure , beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,90), 

ylab="cost", main="US Personal Expenditure") 

beside=TRUE .سثة هی ضَد کِ هقادیش ّش ستَى کٌاس ّن سسن ضًَذ 

legend=TRUE .ساٌّوای تػَیش سا دس تاال سوت ساست آى اضافِ هی کٌذ 

ylim=c(0,90)  یا ػوَدی هحَس تاػث هی ضَد کِ تاصُ یy .ًوَداس سا تشای کل دادُ هطخع کٌذ 

ylab="cost" یا هحَس ػوَدی  ػٌَاىy  سا اضافِ هی کٌذ.ًوَداس 

US Personal Expenditure"" main=.ػٌَاى اغلی ًوَداس سا تِ آى اضافِ هی کٌذ 
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 :خشٍخی ًوَداس دس ًشم افضاس

ّواى عَس کِ هطاّذُ هی ضَد ًوَداس هتٌاسة تا 

ٍ ًوایص دادُ ضذُ  سنفشاهیٌی ًَضتِ ضذُ دس ًشم افضاس س

ّوچٌیي هی تَاى سًگ ستَى ّا سا هتٌاسة سا ًیض  است.

اًتخاب کشد. کِ دس اداهِ تشای  دستَس سًگتا تَخِ تِ 

 ضذُ است.ًوَداسّای دیگش تیاى 

 

 ای ًوَدار ًقطِ

ًوَداس ًقغِ ای است. تشای سسن ایي ًوَداس ًیض اص دادُ ّا دس تخص قثل  ،اص دیگش ًوَداسّای تک ػضَی اص اػذاد

 استفادُ هی کٌین. تشای سسن ًوَداس ًقغِ ای فشهاى صیش سا دس غفحِ ی فشاهیي ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> dotchart(USPersonalExpenditure,xlim=c(0,75),xlab="cost",main="US Personal 

Expenditure") 

 تٌظین هی کٌین کِ غفش سا ًیض دس تشداسد.  75سا اص غفش تا  xهحذٍدُ ی 
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 ًوَدار دایرُ ای

ًسثت دادُ ّش یک دایشُ تِ قسوت ّای هختلف ٍ ًوَداسّای دایشُ ای تشداسی اص اػذاد سا تِ ٍسیلِ ی ضکستي 

 . قسوت تِ یک ػذد ًطاى هیذّذ

تِ ضشح ًوشُ  100اص  یک ضشکت هؼشفی هی کٌین. ًوشات اسصضیاتی کاسکٌاىتشای ایي قسوت سشی دادُ ای سا 

 صیش است.

 94 احوذ سضایی

 89 هْراى تاتایی

 98 شْیي عسگری

 80 هرین احوذی

 90 الدى ّاشوی

 70 ساساى پارسایی
 

 حشٍف فاسسی سا ًوی ضٌاسذ.  Rچشاکِ ًشم افضاس  کٌیذتشای ٍسٍد اساهی افشاد اص فًَت التیي استفادُ 

 تشای ٍسٍد دادُ ّای هشتَعِ فشاهیي صیش سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

level<-c(94,89,98,80,90,70) 

labels<-c("hamed\n rezaii","mehran\n babaii","shahin\n asgari","maryam\n 

ahmadi","ladan\n hashemi","","sasan\n parsaii") 

pie(level,labels,col=c("purple","black","blue","gray","green","cyan")) 

 

 

 ًوَداس دایشُ ای تیطتش دس ًطشیات غیش تخػػی کاستشد داسد.
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 گرامًَوَدار ّیست

فشاٍاًی تَصیغ یک هدوَػِ اص  ىتشای ًطاى داد ی کِ دس آى اص هستغیل ّاتَگشام ًَع خاغی اص ًوَداس هیلِ اسّی

ٍ هؼوَال توام  سا دس ّش کذام اص پایِ ّایص ًطاى هی دّذ xاى هقادیش تِ کاس هی سًٍذ. ّش هستغیل هیض اداػذ

هستغیل ّا پٌْای یکساًی داسًذ ٍ استفاع ّش هستغیل تِ ػذد هطاّذات هشتَط تِ تاصُ ی هَسد ًظش تستگی 

هتٌاسة تا هقادیش آى است. دس  اگش هستغیل ّا پٌْای هتفاٍتی داضتِ تاضٌذ آًگاُ هساحت آى هستغیل داسد.

 (xاستفاع ًطاى دٌّذُ ی چگالی است.)فشاٍاًی دس ّش ٍاحذ ایي سٍش 

یک تشداس ضاهل هطاّذات  xسٍش اغلی تشای سسن ّیستگشام است. دس ایٌدا  hist(x,…)دستَس  Rدس ًشم افضاس 

 تشای کٌتشل خضئیات ضکل است. …ی گضیٌص ّاػذدی ٍ پاساهتش

فشهاى ّا صیش سا تشای سسن ًوَداس ّیستَگشام تؼذاد اػذاد تػادفی تا تَصیغ دٍ خولِ ای دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 

 دس غفحِ ی فشاهیي ًشم افضاس تایپ ًواییذ.

> n=5;p=.25 

> x<-rbinom(100,n,p) 

> hist(x,probability=TRUE) 

 

 

 

 

تاصُ ی تقشیثی تقسین  1+(      سا تِ  xتِ عَس خَدکاس تاصُ ی  R داضتِ تاضین، ًشم افضاس xاص  سهقذا nاگش 

اًذاصُ تطکیل  100هی کٌذ تا تِ ّش کذام اص تاصُ ّا هقادیش فشاٍاًی سا اختػاظ دّذ. تشای هثال دادُ ّای ها اص 

                                        ضذُ است. اص آًدایی کِ

           
          )     

هستغیل استفادُ کشدُ،  11کٌذ. دس حقیقت اص هستغیل فشاٍاًی استفادُ  8یا  7تایذ اص  Rهطاّذُ هی ضَد کِ 

 . ستا 5/0تالش کشدُ است تا تاصُ سا دس اػذاد سًذ تطکٌذ کِ دس ایٌدا ایي هقذاس  Rصیشا 
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قادیش هخػَغا ٍقتی تشای  ،قثَل ًیستف است( ّوَاسُ قاتل ٍ)کِ تِ استشاگس هؼش قاػذُ ی گفتِ ضذُ دس تاال،

حال حاضش پیطٌْاد هی کٌذ کِ تؼذاد  ، هستغیل ّای فشاٍاًی کوی سا اختػاظ هی دّذ. تحقیقاتn تضسگ

 هستغیل ّای فشاٍاًی تایذ تِ ًسثت 
 

 افضایص پیذا کٌذ.  ⁄ 

 

 ًوَدار جعثِ ای

هطخػات اغلی هدوَػِ  ًوَداس خؼثِ ای یک سٍش خایگضیي تشای ّیستَگشام است کِ ًگاُ کلی ٍ اخوالی تش

ُ خغَعی کِ اص دٍعشف آى تیشٍى صدُ تطکیل هی شای دادُ ّا تِ ها هی دّذ ٍ اص خؼثِ ّای هستغیلی تِ ّو

 ایي ًوَداس تشای هختػشساصی دادُ ّا تِ غَست فطشدُ ٍ ًوایص سشیغ دس حالت چَلگی دادُ ّا هی تاضذ.  ضَد.

صهاًی کِ ٍسؼت خغَط)دم ّا( کوک هی  .ادُ ّاستخؼثِ ًطاى دٌّذُ ی هَقؼیت ٍ تدوغ قیوت هشکضی د

دس اخشای تشخی اص تشًاهِ ّا، دادُ ّای پشت  کٌذ تا تتَاًین دس هَسد تخص ػوذُ ی دادُ ّا ًظش تذّین.

 )هطاّذاتی کِ اص سایش دادُ ّا تفاٍت فاحطی داسد( ًیض دسًقاط خذاگاًِ هطخع هی ضًَذ. 

 َست صیش است:ساختاس اساسی خؼثِ دس ًوَداس خؼثِ ای تػ

 یک خظ افقی کِ دس هیاى خؼثِ تِ ػٌَاى هیاًِ کطیذُ هی ضَد. (1

 دادُ ّا تِ دٍ ًیوِ تقسین هی ضًَذ کِ ّش کذام هیاًِ سا دستش داسد. (2

چاسک اٍل ٍ سَم تِ ػٌَاى هیاًِ ّای دٍ تخص هدضا هحاسثِ ضذُ ٍ خغَط افقی دس ّش کذام اص ایي  (3

 خؼثِ ی هستغیلی تِ ّن تستِ ضذُ اًذ.هقادیش کطیذُ ضذُ است. آًگاُ تَسظ یک 

هؼیاس ػذدی است ٍ سادُ تشیي کاستشد سا داسد. ًوَداس خؼثِ ای یک کادس  5ایي ًوَداس تشاساس خالغِ ساصی 

 min ٍ max( ٍ خغَط سیضی داسد کِ تِ   ( هیاًگیي، هحَس تاالیی )  ّوشاُ تا خغَعی دس هحَس پاییٌی )

 َلگی هٌاسة است. گستشش هی یاتذ.ٍ تشای ًوایص چ

( کِ دس ٍاقغ تفاٍت هیاى چاسک اٍل ٍ IQR) تٌاتشایي خؼثِ ی ًوَداس ًوایاًگش هَقؼیت چاسک هیاًی دادُ ّاست.

دادُ   %50هیاًی دادُ ّا استفادُ هی ضَد. صیشا  ذاصُ گیشی هیضاى ًَساًات دس قسوتتشای اً IQRسَم است. اص 

دم پاییٌی، هحذٍدُ ی تیي اًتْای پاییي خؼثِ تا کَچکتشیي دادُ ای کِ اص  ّا دٍسى خؼثِ قشاس خَاّذ گشفت.

IQR5/1 کَچکتش ًثاضذ سا ضاهل هی ضَد. هطاتِ آى دم تاالیی ًیض هحذٍدُ ی تیي اًتْای تاالی خؼثِ تا
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ادُ فلسفِ ی ایي تؼاسیف ایي است کِ ٍقتی د تضسگتش ًثاضذ سا ضاهل هی ضَد.  IQR5/1تضسگتشیي دادُ ای کِ اص 

 % هطاّذات دس تیي دم ّا خَاٌّذ تَد.99ّا اص تَصیغ ًشهال یا تَصیغ ّای  ّواًٌذ آى سسن هی ضًَذ 

یا  10هطاّذات ػذدی ) يتا چٌذی ،یی دس دٍ یا چٌذ دستًِوَداس ّای خؼثِ ای تشای هقایسِ تَصیغ دادُ ّا

 تیطتش( دس ّش دستِ تِ کاس هی سًٍذ.

 Nvسا اص سشی دادُ ّای پیص فشؼ دس ًشم افضاس اًتخاب هی کٌین.  ChickWeightتشای سسن ًوَداس دادُ ّای 

سسن کٌین. خْت سسن  Dietسا تا تَخِ تِ هتغیش  weightدس ایي سشی دادُ قػذ داسین ًوَداس سا تشاساس هتغیش 

 ًوَداس خؼثِ فشاهیي صیش سا دس غفحِ فشهاى ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> boxplot(weight~Diet , data=ChickWeight, xlab="weight", main="cheak weight", 

horizontal=TRUE) 

 weight~Diet اًتخاب دٍ هتغیش تشای سسن. اص آًدا هِ دس ایي هثال هتغیش ;Diet  حالت است دس  4داسای

 ًوَداس خؼثِ تشای ّش یک اص هطاّذات سسن ضذُ است. 4ًتیدِ دس خشٍخی ًشم افضاس 

 data=ChickWeightادُ ای کِ دس سسن ًوَداس اص هطاّذات اًْا استفادُ ضذُ است.; ًام سشی د 

 xlab="weight"  ػٌَاى هحَسx 

 main="cheak weight"  ػٌَاى اغلی ًوَداس 

 horizontal=TRUE اًتخاب سسن افقی ًوَداس. دس غَست ػذم تایپ ایي فشهاى ًوَداس تِ غَست ػوَدی ;

 سسن هی ضَد.

 هؼشفی ّش یک اص قسوت ّای ًوَداس:

 کویٌِ .1

 چاسک اٍل .2

 چاسک دٍم)هیاًِ( .3

 چاسک سَم .4

 تیطیٌِ .5

 دادُ ّای پشت .6
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 ًوَدار شاخِ ٍ ترگ

، ًوَداس ضاخِ ٍ تشگ تشای هطاّذُ ضکل تَصیغ ٍ هقادیش تسیاس هفیذ تاضذاگش هدوَػِ دادُ ّا ًسثتا کَچک 

سوت ساست است. ضوا آًْا سا کٌاس  ،ضاخِ است ٍ تؼذاد اػذاد ی است. تؼذاد ضواسُ ّا دس سوت چپ هیلِ

فشؼ کٌیذ کِ خذٍل اهتیاصات تاصی تستکثال سا داسیذ ٍ ًوشات صیش سا ّیذ تا ًوَداس سسن ضَد. دیکذیگش قشاس هی 

 دس ّش تاصی تشای تاصکٌاى دس ّش دٍ تین دس دست داسیذ.

1 ،13 ،23 ،54 ،12 ،34، 54، 12، 34، 21، 45، 65، 42، 45، 32، 1، 2، 34 ،5، 5، 4، 3، 2، 34، 54، 32 

> y<-c(1,13,23,54,12,34,54,12,34,21,45,65,43,45,32,1,2,34,5,5,4,3,2,34,54,32) 

> stem(y) 
 

 

 

 

 

 ًوَدار پراکٌذگی

ٌّگاهی کِ اص آهاس استفادُ هی کٌین، اغلة هسائل اص استثاط تیي اًذاصُ ّای هختلف ًطات هی گیشد. تشای 

    (      1،2...، شاکٌذگی است کِ ًقاطپتشسسی ایي هَضَع یکی اص هْن تشیي ٍ سایح تشیي ًوَداسّا، ًوَداس 

 Rدّذ. دس  سا ًطاى هی   ٍ    یي هقادیش سا تا ػالهت ًقغِ یا ًطاى ّای دیگش هطخع هی کٌذ. ٍ استثاط ت

سسن هی ضًَذ. استفادُ ی کلی اص دستَس  ()plot)ٍ تسیاسی اص ًوَداسّا( اص دستَس  ًوَداسّای پشاکٌذگی

plot(x,y,…)  ِاًدام هی پزیشد ک xٍ y   تشداسّای ػذدی تا عَل دادُ ی سسن ضذُ ّستٌذ. آسگَهاى ّای

 ، تشای دادُ ّای غیش ػذدی ٍخَد داسد.plotتسیاس دیگشی دس کٌاس اًَاع هختلف 

ٍ ًوَداس پشاکٌذگی سا سسن است  ”type=”pالت خَدکاس دس ح Rاست. دس   typeى هْن ٍ قاتل رکش،ایک آسگَه

اص اتتذا تا اًتْا تِ ّن ٍغل هی  (       َسیلِ ی خغَط ّش تاصُ، ًقاط)کِ دس آى ت . ًوَداسّای خغیذهی کٌ

است کِ چیضی  ”type=”nداسًذ کِ اص خولِ  داًَاع دیگش ًیض ٍخَ سسن هی ضًَذ. ”type=”lضَد( تا آسگَهاى 

تشای   .کاستشد داسد کِ تخَاّین دستَسات دیگش سا سٍی آى اخشا کٌین یتٌْا صهاً دستَس ایي سا سسن ًوی کٌذ.

ترگ ًوَدار شاخِ ٍ  
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دس ًظش هی گیشین.  40سسن ًوَداس اص دٍ سشی اػذاد تػادفی اص تَصیغ ًشهال  استاًذاسد ٍ تَصیغ پَاسي تا هیاًگیي 

 فشاهیي صیش سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> x<-rnorm(50) 

> y<-rpois(50,40) 

> plot(x,y,main="chart") 

 

 

 

 

 

 

 QQ ًوَدار

سّای پشاکٌذگی ّستٌذ کِ تشای هقایسِ ی دٍ گشٍُ ( ًَػی اص ًوَداQQچٌذک)یا تِ ػثاستی -ّای چٌذکًوَداس

یک ًوًَِ تا تَصیغ هشتَط تِ آى تِ کاس هی سٍد. دس ایي حالت کِ دس آى دٍ گشٍُ تِ  یاص تَصیغ ّا ٍ یا هقایسِ 

 ّش گشٍُ تِ دست هی آیذ: تّذااتتذا اص تشتیثی کشدى هطا QQاًذاصُ ی تشاتش خَد داسًذ، ًوَداس ّای 

             

ٍ 
            

 سسن هی ضَد.  i=1,2,..,n (X[i],Y[i])سپس یک ًوَداس پشاکٌذگی اص

ن ّن حدن ضًَذ. تشای سادُ اًدام ضَد تا دٍ گشٍُ تا ّ عشح حدن گشٍُ ّا هتفاٍت است تایذ چٌذ دس حالتی کِ

سا تِ حدن گشٍُ کَچکتش کاّص هی دّذ، اها هقذاس هاکسیون ٍ هیٌیون آى سا  حدن گشٍُ تضسگتش ،Rایي کاس 

 X  ٍ20هطاّذُ اص  5حفظ کشدُ ٍ تِ عَس هساٍی چٌذک ّای تیي آًْا سا اًتخاب هی کٌذ. تِ عَس هثال اگش 

  Yاص  چاسک اٍل، هیاًِ، چاسک سَم ٍ هاکسیون دس هقاتل هقادیش هیٌیون،  Xداضتِ تاضین هقادیش Yهطاّذُ اص 

 سسن هی ضًَذ.
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یک ًوًَِ ی تک ػضَی دس هقاتل تَصیغ هشتَط تِ آى سسن هی ضَد، چٌذک ّای ًظیش تشای تٌظین صهاًی کِ 

قشاس  Yسٍی هحَس سا ٍ دادُ ّا  Xتِ عَس خَدکاس چٌذک ّای ًظیش سٍی هحَس  R آى دس ًظش گشفتِ هی ضَد.

سیثی، چٌذک ّا ًسثت دام هی دٌّذ تشای خلَگیشی اص اٌس ّا ػول ػکس سا اًاضهی دّذ. اها تشخی دیگش اص ًشم اف

    تِ احتوال
 

 
)  پخص هی ضًَذ. 1اًتخاب ٍ تِ غَست هساٍی دس هیاى غفش ٍ  ⁄ 

قشاس هی گیشد. اگش یک تَصیغ تثذیل     ًضدیک تِ خظ  QQّن تَصیغ تاضٌذ، ًقاط دس ًوَداس  X  ٍYٍقتی 

ثاضذ، خظ هستقین هتفاٍتی سا خَاّین دیذ. اص عشف دیگش اگش دٍ تَصیغ یکساى ً خغی تَصیغ دیگشی تاضذ،

  الگَی هٌظوی سا خَاّین دیذ.

تَصیغ ًوایی ٍ  3 هؼیاس اًحشاف ،5تا تَصیغ ًشهال تا هیاًگیي  x ٍ yدٍ هتغیش تا ػٌَاى  QQسسن ًوَداس تشای 

 است.

> x<-rnorm(5000, mean=5, sd=3)) 

> z<-exp(rnorm(2000,mean=3,sd=2)) 

> qqplot(x,z,main="QQ Plot") 
 

 

 

 

 Rدستَرات تکویلی ترای رسن ًوَدار در ًرم افسار 

 احیِ ی عشح دس ًوَداس ٍخَد داسد:چٌذ دستَس دیگش تشای اضافِ کشدى هَلفِ ّا تِ ً

points(x,y,…) 

lines(x,y,…)  :تاصُ ی سسن خظ سا هطخع هی کٌذ 

text(x,y,labels,…) : .هتي سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

 abline(a,b,…) خظ :y=a+bx  .سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 
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abline(h=y,…) : .یک خظ افقی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

abline(v=x,…)  .یک خظ ػوَدی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

polygon(x,y,…) : .یک چٌذ ضلؼی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

segments(x0,y0,x0,x1,…) : .خغَط تیي تاصُ ّا سا سسن هی کٌذ 

arrows(x0,y0,x1,y1,…) : .ػالهت فلص سا سسن هی کٌذ 

symbols(x,y,…)  :.دایشُ ّا،هشتغ ّا، دسخِ تٌذی ّا ٍ ... سا سسن هی کٌذ 

leged(x,y,legend,…) : .فْشست ػالئن سا سسن هی کٌذ 

 آسگَهاى ّایی ّوچَى سًگ، اًذاصُ ٍ ... ًیض هی تَاًذ تِ ّش کذام اص ایي دستَسات اضافِ ضَد.

 

 

 

 

 

 هٌثغ:

، تالیف: خاى تشاٍى، داًکي هشداک، تشخوِ: دکتش هٌَچْش تاتاًژاد،هثیي Rیسی آهاسی تا هثاًی تشًاهِ ًَ -

 هلکطاُ

، تشخوِ: غغشی عاّشخاًی، ًدن الذیي گٌح JOHN VERZANدس آهاس هقذهاتی، هَلف: Rاستفادُ اص  -
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