
                                                                                                                                                                                                                           
 

 99تاریخ به روزرسانی : دي 

 
 

 
 

 تحلیل دادهبا رویکرد  Rبرنامه نویسی به زبان 

یک زبان برنامه نویسی و یک محیط نرم افزار رایگان براي محاسبات آماري است کـه بـه طـور گسـترده توسـط  R  خالصه :

گرافیکـی  ،یتعداد زیادي بسته آماري، تحلیلاین زبان شامل  .شودتحلیلگران داده، دانشمندان داده و آمار شناسان استفاده می
مورد اسـتفاده قـرار  علم دادهدر حوزه  طور وسیع دهد که بهها را ارائه میطیف وسیعی از الگوریتم محیطاین  . است متن باز

این اسـت در  Rزیبایی سازي خطی و غیره.مانند تجزیه و تحلیل سري هاي زمانی، طبقه بندي، خوشه بندي، مدل ؛گیرندمی
از  ، هرسالهنویسی پیشرو در علم آمار و دادهبه عنوان یک زبان برنامه R است.ها ساخته شدهیل دادهوتحلکه براي انجام تجزیه

 .کننـدمـی استفاده خود روزمره هايفعالیت در آن از هاسازمان از بیشتري تعداد و کندمی رشد ٪40تعداد کاربران حدود  نظر
R   از گسـترده  جامعـهیـک داراي عالوه  دارد. بهرا ادغام با زبان هاي دیگر  قابلیتنون یک استاندارد پذیرفته شده است و اک

نـه   Rزبان  د؛دهنرا آموزش می Rهاي برتر جهان به دانشجویان خود زبان برنامه نویسی دانشگاه. می باشد گانتوسعه دهنده
 ایـن از  و غیـره Uber  ،Google  ،Airbnb  ،Facebookجملـه از  هاي بزرگتنها آکادمیک است ، بلکه بسیاري از شرکت

 .زبان برنامه نویسی استفاده می کنند
 

 ساعت  40  مدت دوره:

 آمار و ریاضیمقدماتی آشنایی با مفاهیم  نیاز: پیش

 مخاطب:

 علم دادهتحلیل داده و ي  هحوز متخصصان

 سازمان ها کارشنا سان واحد کسب وکار

 بیمه و هبازارسرمای مالی، کارشناسان حوزه هاي اقتصادي،

 گرایش هاي مدیریتتمامی  دانشجویان

 رشته هاي کامپیوتر ، صنایع  خصوصارشته هاي مهندسی دانشجویان  

 اهداف دوره:

 در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 دهیدبا دانش به دست آمده در این دوره ، آماده خواهید بود تا اولین تجزیه و تحلیل داده هاي خود را انجام 
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 سرفصل دوره:

• Intro to basics 

• Vectors 

• Matrices 

• Factors 

• Data frames 

• Lists 

• Conditionals and Control Flow 

• Loops 

• Functions 

• The apply family 

• Utilities 

• The Art of Benchmarking 

• Fine Tuning: Efficient Base R 

• Diagnosing Problems: Code Profiling 

• Turbo Charged Code: Parallel Programming 

• The parallel Package 

• foreach, future. Apply and Load Balancing 

• Importing & Cleaning Data with R 

• Common Data Problems 

• Categorical and Text Data 

• Advanced Data Problems 

• Record Linkage 

• Data Visualization with ggplot2 

• Aesthetics 

• Geometries 

• Themes 
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 منبع درسی:

https://www.r-project.org 

http://manuals.bioinformatics.ucr.edu/home/programming-in-r 

https://ggplot2.tidyverse.org/ 


