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سارا قلی پورمعرفی نرم افزار
دانشجو ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه تهران

R تاریخچه
ــرم  ــط ن ــی و محی ــه نویس ــان برنام ــک زب آر )R(، ی
افــزاری بــرای محاســبات آمــاری و تحلیــل داده 
و   )S( اس  زبان هــای  اســاس  بــر  کــه  اســت 
ــن  ــاده ســازی شــده اســت. ای اســکیم )Scheme( پی
ــو  ــی گن ــازه عموم ــاز، تحــت اج ــن ب ــزار مت ــرم اف ن
ــترس  ــگان در دس ــورت رای ــه ص ــده و ب ــه ش عرض
ــترده ای از  ــدوده گس ــزار R دارای مح ــرم اف ــت. ن اس
ــی و  ــازی خط ــه: مدلس ــاری از جمل ــای آم تکنیک ه
غیــر خطــی، آزمون هــای کالســیک آمــاری، تحلیــل 

ــره  ــدی، خوشــه بندی و غی ــی، رده بن ســری های زمان
ــیار  ــازی بس ــور س ــی و مص ــای گرافیک و قابلیت ه

ــت.  ــادی اس زی
 Ross Ihaka ــط ــزار توس ــرم اف ــن ن ــه ای ــخه اولی نس
و Robert Gentleman از دانشــگاه Auckland ارائــه 
ــه ای از  ــوان لهج ــه عن ــی آن ب ــعه فعل ــده و توس ش
ــا و مدلســازی  ــل داده ه ــه در تحلی ــان S اســت ک زب
ــوده و  ــود ب ــگان موج ــورت رای ــته، بص ــرد داش کارب
بــرای سیســتم عامل هــای مختلــف قابــل اجراســت. 
ــا  ــر دنی ــزی از سراس ــم مرک ــط تی ــت آن توس مدیری
کــردن  دانلــود  و  دسترســی  می گیــرد.  صــورت 
آن از طریــق شــبکه جامــع بایگانــی CRAN) R(  از 
ــت.  ــر اس ــایتhttp://www.r.project.org انجام پذی س
ــوده و  ــعه ب ــه توس ــرعت رو ب ــه س ــی R ب ــه عبارت ب
قابلیت هــا و خصوصیــات جدیــد آن بــه صــورت 
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ماهانــه بــه روز شــده، قابلیت هــای گرافیکــی 
و گســترده ای داشــته و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا 
زبــان  روزه  هــر  دارد.  تحلیلــی  قابلیت هــای 
ــن  ــادل داده بی ــان تب ــه زب ــته ب ــش از گذش R پی

دانشــمندان تبدیــل می شــود. 
محیــط  ایــن  از  اســتفاده  دالیــل  جملــه  از 
بــر روی   R بــودن  اجــرا  قابــل  بــه  می تــوان 
کــردن  فراهــم  مختلــف،  عامل هــای  سیســتم 
ابــزار آمــاری و خروجی هــای مفیــد بــا فرمت هــای 
و  کوچــک  پروژه هــای  در  کاربــرد   ، متنــوع 
ــگان  ــا LaTeX، رای ــدن آن ب ــط ش ــزرگ، مرتب ب

R امکانات نرم افزار
زبان برنامه نویسی و محیط نرم افزاری برای محاسبات آماری و علم داده ها.  •

زبان برنامه نویسی ساده و پیشرفته شامل عبارت های شرطی، حلقه و توابع بازگشتی و …  •
نرم افزار قدرتمندی با امکانات گرافیکی برای تجزیه  و تحلیل داده ها، رسم نمودار و ایجاد اشکال.  •

حاوی محدوده گسترده ای از تکنیک های آماری.  •
بسته های نرم افزاری قدرتمند برای تجزیه  و تحلیل آماری  •

توانایی انجام محاسبات ماتریسی.  •
کتابخانه های انجام عملیات داده کاوی و یادگیری ماشین مانند دسته بندی، خوشه بندی، تحلیل شبکه   •

اجتماعی، یادگیری تقویتی و…
کتابخانه های خاص برای انجام عملیات تحلیلی در زمینه های مختلف علمی.  •

دارای مستندات فرمت بندی شده و منظم برای استفاده از زبان و کتابخانه های مرتبط.  •
امکان توسعه قابلیت های R، با افزودن بسته های ایجادشده توسط کاربران خبره.  •

دارای محیط خط فرمان برای ورود و اجرای دستورات.  •
 S-Plus قابل استفاده برای کاربران نرم افزار  •

امکانات ذخیره، بازیابی و دست کاری داده ها  •

بــودن، برانگیختــن تفکــر انتقــادی در مــورد حــل 
ــه – 2 و در  ــک پای ــر کلی ــای تفک ــه ج ــکل ب مش
ــا نــرم افزارهــای آمــاری  آخــر مرتبــط شــدن R ب
ــرای ورود و  ــف ب ــی مختل ــک هــای اطالعات و بان
خــروج داده بیــان کــرد. اگــر شــما عالقه منــد بــه 
ــا  ــه ب ــور خالص ــا بط ــتید ی ــم داده هس ــوزه عل ح
تحلیــل داده و نمایش هــای گرافیکــی آن هــا ســر و 
کار داریــد، بــه جــرات می تــوان گفــت R بهتریــن 
گزینــه موجــود بــرای شــما اســت. چــرا کــه ایــن 
از  وســیعی  طیــف  تــا  کمــک می کنــد  زبــان 
ــی  ــازی خط ــدل س ــد م ــاری مانن ــای آم تحلیل ه
تحلیــل  آمــاری،  آزمون هــای  خطــی،  غیــر  و 
ــی، خوشــه بندی، رده بنــدی  داده هــای ســری زمان
و ماننــد این هــا را پیــاده ســازی کنیــد. در مقابــل 
ــم در  ــی ه ــده، محدودیت های ــاره ش ــای اش مزای
مــورد اســتفاده از R وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال 
ــل  ــرای ورود و تحلی ــتورات ب ــردن دس ــپ ک تای
داده هــا و رســم گراف هــا کــه در ایــن مــورد 
 Rstudio ماننــد   محیط هایــی  و   Rcmdr بســته 

ــت.  ــرده اس ــرف ک ــت را برط ــن محدودی ای

 ،Robert Gentleman و Ross Ihaka 
R سازندگان زبان برنامه  نویسی
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R محدودیت ها و معایب  زبان برنامه نویسی
برای استفاده و برنامه نویسی با آن باید فرمان ها آن را بیاموزید.  •

 )*exe.( دارای مفسر است، بدین معنی که برای اجرا، ترجمه نمی شود و به صورت فایل اجرایی R زبان  •
درنمی آید.

دارای امکان ایجاد Gui نیست.  •
R عدم پشتیبانی یک سیستم تجاری قوی از برنامه  •

تکنیک های تحلیلی به شرایط و حجم داده ها جهت پردازش محدود است که نباید از مقدار 16 ترابایت   •
تجاوز کند که این امر می تواند برای برخی از کاربردها یک محدودیت جدی تلقی گردد که در آن شرایط استفاده 

از این ابزار چندان مناسب نخواهد بود.

ــر  ــزاری متغی ــرم اف ــه بســته های ن ــه ارائ ــا توجــه ب ب
ــای  ــال 2003، کالس ه ــل از س ــص قب ــا ناق و تقریب
داده هــای مکانــی بــه نــرم افــزار R معرفــی گردیــد. 

ــته های  ــده ای از بس ــداد فزاین ــان، تع ــت زم ــا گذش ب
ــای  ــل داده ه ــه و تحلی ــردازش و تجزی ــت پ R جه
ــد. ــرار گرفتن ــورد اســتفاده ق ــط م ــن محی ــی در ای مکان

 R پکیج های نرم افزار
ــتورات و  ــه ای از دس ــزار R مجموع ــرم اف ــای ن  پکیج ه
کدهــای آمــاده و قابــل دانلــود هســتند کــه کاربــر نــرم 
افــزار R بــا توجــه بــه نیــاز خــود می توانــد از طریــق کــد 
دســتوری install.package در محیــط R ایــن پکیج هــا 
را دانلــود کنــد. در ادامــه بــا برخــی از پکیج هــای مــورد 

اســتفاده در مطالعــات علــوم زمیــن اشــاره می شــود:

نحوه کد نویسی برای نصب و فراخوانی پکیج:

کد دستوری نصب پکیج: 
Install.package)“نام پکیج مورد نظر”. dep=T(        

به نرم افزار کد دستوری فراخوانی پکیج نصب شده:
Library)نام پکیج مورد نظر(

اسمی برخی از پکیج های موجود و کاربرد آن ها:
ade4: تجزیه و تحلیل داده های اکولوژیکی و محیط زیست

eco: کاربردی در استدالل اکولوژیکی

ecodist: توابع با پایه های عدم شباهت برای آنالیزهای 

اکولوژیکی
ecolMo: راهنمای کاربردی در مدلسازی اکولوژیکی که از 

R به عنوان یک پلتفرم شبیه سازی استفاده می کند.
ecoreg: رگرسیون اکولوژیکی با استفاده از داده های مجزا 

و تجمعی 
EcoTroph: مدلسازی اکوسیستم های آب های شور و شیرین

seem: شبیه سازی مدل های اکولوژیکی و محیط زیستی

HydroMe: برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک مانند 

نفوذپذیری و نگهداشت آب
hydroTSM: تحلیل، مدیریت و درونیابی سری های زمانی 

به منظور مدلسازی هیدرولوژیکی و علوم مرتبط محیطی
wasim: تصویرسازی و تحلیل فایل های خروجی مدل 

هیدرولوژیکی
waterData: کتابخانه تخصصی R به منظور بازیابی، 

تحلیل و محاسبه ناهنجاری های داده های سری زمانی 
روزانه هیدرولوژیکی

EcoHydRology: پایه مدل سازی جامع برای 

اکوهیدرولوژی
adehabitatMA: ابزارهایی برای نقشه های رستری

biOps: تجزیه و تحلیل و پردازش تصاویر

GISTools: قابلیت های بیشتر GIS در R مانند ترسیم 

نقشه های کروپلت
raster: مدل سازی و تحلیل داده های جغرافیایی

trip: تحلیل های مکانی داده های ردیابی حیوانات
SoilR: مدل های تجزیه مواد آلی خاک در اکوسیستم های 

خشکی
Aspace: جعبه ابزار داده های سری های زمانی

SpatialTools: ابزارهای تحلیل داده های مکانی به منظور 

پیش بینی و شبیه سازی
Spcosa: نمونه برداری تصادفی و نمونه برداری پوششی 

K-means مکانی از الیه جغرافیایی بر اساس
و...
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ــتم  ــک سیس ــوان ی ــه عن ــوان R را ب ــن می ت همچنی
ــزار  ــه عنــوان یــک اب ــا ب اطالعــات جغرافیایــی )GIS( ی
جامــع بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل مکانــی اســتفاده 

کــرد. عــالوه بــر ایــن، R دارای برخــی از مزایــای مهــم 
ــد RGIS  و QGIS اســت. ــه رویکــرد ســنتی، مانن نســبت ب

GIS به عنوان R نقاط قوت خاص
با یک بار کد نویسی می توان تمامی پردازش های الزم را روی داده های رستری مختلف را اجرا کرد   •

و احتیاجی به انجام کارهای تکراری برای یک نوع پردازش در داده های مختلف نیست. همچنین می توان 
خروجی های مصور را در مناطق مختلف را بدست آورد.

از طریق کدهای دستوری مختلف می توان کنترل دقیقی بر روی خروجی داده ها داشت.  •
R دارای قدرت باالیی در پردازش و مصورسازی داده ها است.  •

نرم افزار R می تواند یک محیط واحد برای همه ی جنبه های تحلیل و پردازش داده ها، محاسبه و   •
آنالیزهای آماری، و مصورسازی و... را فراهم می کند.

 GIS برای متخصصین سنجش از دور و R قابلیت
ArcGIS و داده های رستری نرم افزار Shapefile، Tiff، Img نظیر GIS قابلیت فراخوانی فرمت های معمول  •

تحلیل داده های مکانی مانند خوشه بندی، بررسی همبستگی مکانی و...  •
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از معروف ترین روش های Machine Learning، مانند SVM و   •

Random Forest

بررسی و مدلسازی رابطه بین متغیرهای مکانی   •
تحلیل های زمانی-مکانی  •

قابلیت باالی درون یانی و تحلیل های زمین آماری  •
قابلیت نمایش داده های مکانی   •

شما می توانید فایل نصب R را برای ویندوز و یا سایر سیستم  عامل ها از طریق لینک های زیر دانلود کنید:

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
http://lib.stat.cmu.edu/R/CRAN/

R شکل 1 محیط نرم افزار
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RStudio

RStudio یــک محیــط توســعه یکپارچــه در R اســت کــه یــک رابــط کاربــری گرافیکــی را بــا ابزارهــای قدرتمنــد 

ــر در اســتفاده ی راحت تــر و موثرتــر از R کمــک کنــد.  ــا بــه کارب برنامــه نویســی ترکیــب می کنــد ت
ــن وبســایت  ــات ای ــی از اوق ــد. )خیل ــود نمایی ــر دانل ــک زی ــق لین ــزار RStudio را از طری ــرم اف ــد ن شــما می توانی
بــرای کاربــران ایرانــی تحریــم اســت و یــا شــما بایــد آیپــی خــود را تغییــر دهیــد و یــا از منابــع داخلــی دانلــود 

کنیــد(:
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download

R Studio شکل 2 محیط نرم افزار

R لینک های مفید برای یادگیری زبان

• https://www.rstudio.org/links/r-online-
learning

• https://cran.rstudio.com/web/views/
• https://stackoverflow.com/questions/

tagged/r
• https://www.rstudio.org/links/help-with-r

• https://www.rstudio.org/links/rstudio-
support

• https://www.rstudio.org/links/community-
forum

• https://www.rstudio.org/links/cheat_sheets

• https://twitter.com/rstudiotips

• https://www.rstudio.org/links/rstudio-r-
packages

• https://www.rstudio.org/links/rstudio-
products
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