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 :پیش گفتار مؤلفان

 واضح است که سرعت توسعه و پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی در عصر حاضر قابل قیاس با گذشته

 پیشرفت علوم یها و ثانیه ها نامید. از طرفحظهنیست. شاید از این حیث آن را بتوان دوران طالیی ل

 هایه ابزار به کارگیری آنها وابسته است. در نتیجه هر روز شاهد نرم افزارکاربردی به طور فزاینده ای ب

 جدیدی به منظور ساده سازی، تسهیل و کاهش زمان پردازش هستیم. بنابراین استادان، دانشجویان و

 یهای مهندسی گرایشکلیهک و ژنتی ،یعلوم زیست، کسایر کاربران علوم آماری، رایانه، ریاضیات، فیزی

 شود که هریکنند. این نیاز کاربران باعث میده ماستفا، از نرم افزارهای مناسب خودشان یم انسانو علو

ً نرم افزارها ر یها تولید و به روز رسانهای جدید و مناسبی از نرم افزارروز نسخه  انشوند. چون غالبا

 از نرم افزار هایͺͬ اب ینیستند، بروزرسانͬ آنها نیز مشمول پرداخت هزینه خواهد بود. در این کت

 ان بودهیگمعرفͬ مͬ کنیم. این نرم افزار رارا R بسیار مفید و کاربردی مشترک بین علوم مختلف به نام

 هایبا قابلیت RStudio, R Commander, R و در کاربرد ساده است؛ دارای سه محیط مجزای

 برقراری ارتباطمکان است و ا یویسنبرنامه امکان ی آن های ارزندهاز قابلیتیکی باشد. یمتفاوت م

 به منظور استفاده از توانایی آنها و Python و پایتون  C/ C++ ،Matlabهایی مانندافزاربا نرم

 های مختلفبرای کاربران از رشته گرایش Rصرفه جویی در زمان را نیز دارد. این سه محیط نرم افزار

 سازیبرای سادهR Commander(Rcmdr)  شده است. محیط یمتفاوت طراح یدر سطوح اطالعات

 .آشنایی ندارند R محیط یاست که با برنامه نویس یشده است و مناسب عالقمندان ینرم افزار طراح

 از منوهای یکند که بدون نیاز به برنامه نویسیتبدیل م SPSS را شبیه به نرم افزار R محیط Rcmdr رابط

 افزار وی کار با این نرمانجام داد. با استفاده از تجربه انتویم یهای آماری را به راحتآماده آن تحلیل

 و آشنایی بیشتر محققان و عالقه مندان محترم به این یدوره تدریس، کتاب حاضر برای راحتچندین 

 ر همراهافزاهای نرمی خود آموز تهیه و تدوین شده است. ضمن توضیح̧ جامع̧ قابلیتنرم افزار، به شیوه

 رغمیان به طور مختصر بیان گردند. علکماال یده است مفاهیم آماری مورد بحث حتش یبا مثال، سع

 همراه باشد، لذا از ین است با نواقصمکو دقت در تدوین مطالب، این اثر مرعایت اصول نوشتاری 

 یهای ارزندهراهنمایی شود، ما را ازیکنند تقاضا میاین کتاب را استفاده م که یی سروران گرامکلیه

 ریاضی، آمار، هایگرایش‐خودشان مستفیض فرمایند. در پایان، کتاب حاضر را به دانشجویان رشته

 محققان مرتبط به عنوان یاقتصاد و مدیریت و به تمام سی،زیست شناک، فیزی ی،رایانه، مهندس علوم

 .کنیمیپیشنهاد مرایج نرم افزاری  یو اصطالحات انگلیس R مرجع درسͬ نرم افزار
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