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فرزانه صفویمنش
دکتری آمار
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پیشگفتار مترجمان

امروزه مطالعات و پژوهشهای زبانی بر پایهی حجم ز یادی از دادهها در حوزههای گوناگونی همچون
عصبشناسی زبان ،روانشناسی زبان ،زبانشناسی پیکرهای ،زبانشناسی همگانی (بررسیهای صرفی ،نحوی
و آواشناسی) ،زبانشناسی رایانشی و جامعهشناسی زبان ،بسیار متداول شده است .در بسیاری از این پژوهشها
بیش از دو متغیر مستقل و وابسته وجود دارند که بررسی اثرات این متغیرها و ارتباطهای بین آنها بدون
بهرهگیری از روشها و تحلیلهای آماری پیشرفته میسر نیست .از سو یی دیگر ،با توجه به گستردگی مطالعات،
روشهای آماری هر حوزهی مطالعاتی ،ضمن آنکه از اصول کلی پردازشهای آماری پیروی میکنند،
مشخصههای خاص خود را نیز دارند .بر این اساس ،برای دانشجو یان هر حوزهی مطالعاتی یادگیری اصول
آماری بر اساس دادههای همان حوزهی مطالعاتی بسیار ملموستر و مؤثرتر خواهد بود .از این رو ،مترجمان این
کتاب اقدام به ترجمهی کتابی کردند که به عنوان منبع درسی در بسیاری از دانشگاههای دنیا تدر یس میشود و
راهنمایی ارزشمند برای پژوهشگران حوزههای مرتبط با زبان به شمار میرود .استفاده از زبان برنامهنو یسی ،R
که محیط تعاملی قدرتمندی در تحلیل آماری دادههاست ،و آموزش گام به گام آن در قالب مثالهایی مبتنی بر
دادههای واقعی از جملهی نقاط قوت این کتاب و دالیل برتری آن نسبت به بسیاری از منابع موجود در این زمینه
به شمار میرود .تمر ینات پایانی هر فصل ،که عمدتا بر مبنای تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Rطراحی
شدهاند ،این کتاب را به منبعی مناسب برای تدر یس درسهای روش تحقیق و روشهای آماری در زبانشناسی
و حوزههای مرتبط با آن تبدیل کرده است.
بیشک اشکاالت این ترجمه پس از بارها خواندن و تدر یس آن آشکار خواهد شد .مترجمان ،برای بهبود
هر چه بیشتر کتاب در چاپهای بعدی ،از در یافت نظرات و پیشنهادات خوانندگان از طر یق آدرسهای ایمیل
 purmohammad@iricss.orgیا  f_safavimanesh@sbu.ac.irاستقبال میکنند.

پ ی شگفتار نو ی سنده
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این کتاب مقدمهای بر تحلیل آماری دادههای کمی برای پژوهشگرانی است که منظرهای زبان و پردازش زبانی
را مطالعه میکنند .تحلیل آماری دادههای کمی اغلب کاری طاقتفرسا است که ترجیح می دهیم آن را به دیگران
واگذار کنیم .بستههای آماری به نظر نوعی الههی وحی میرسند که از طر یق آنها میتوانید به حکمی در این
باره دست یابید که آیا یک یا تعداد بیشتری اثر معنیداری در دادههای خود دار ید یا خیر .به منظور در یافت
پاسخی از این الههی وحی ،باید بر روی آبشارهایی از منوها کلیک کنید .پس از فشردن یک دکمهی جادو یی،
انبوهی از خروجیها تولید میشوند که pـمقدارها را ،که هدف نهایی سفر مقدس آماری است ،در بین تعداد
ز یادی از اعداد دیگری که برای کاربر کامل بیمعنی هستند پنهان میکند ،همانطور که درخور یک الههی واقعی
است!
رو یکرد این کتاب به تحلیل دادهها در فراهمکردن یک راهنما اساسا از چندین منظر متفاوت است .اول از
همه ،ما از یک ابزار اساسا متفاوت برای انجامدادن تحلیلهای آماری استفاده میکنیم که یک محیط
برنامهنو یسی تعاملی موسوم به  Rاست R .یک نسخهی منبعباز از زبان (شیمحور)  Sبرای تحلیل آماری است
که نسخهی اولیهی آن در آزمایشگاههای بل توسعه یافت R .یک پلتفرم عالی برای پژوهش و توسعهی آمار
محاسباتی است .میتوان آن را از شبکهی بایگانی جامع Rبه نشانی  http://cran.r-project.orgیا یکی از
سایتهای آینهای آن دانلود کرد .یادگرفتن کار با  Rاز بسیاری لحاظ شبیه به آموختن یک زبان جدید است .به
محض اینکه بر دستور ز بان آن تسلط پیدا کردید و برخی از واژههای مقدماتی را یاد گرفتید ،پیمودن راه رسیدن
به روشی جدید برای فکرکردن دربارهی تحلیل دادهها را نیز که برای درک ساختار در دادههای شما ضروری است
آغاز کردهاید .طراحی  Rبهو یژه از آن جهت ز یبا و برازنده است که نحو یکنواخت سازگاری برای مشخصکردن
مدلهای آماری ،بدون توجه به نوع مدل برازشیافته ،دارد.
آنچه دربارهی کارکردن با  Rضروری است ،و دومین تفاوت رو یکرد ما را مطرح میکند ،این است که ما به
شدت به مصورسازی متکی خواهیم بود R .امکانات گرافیکی برجستهای دارد که عموما بینش و اطلعات بسیار
بیشتری به دادهها نسبت به فهرستهای طو یل آمارههایی فراهم میکند که وابسته به مفروضات سادهکنندهی
اغلب سوالبرانگیزی هستند .به عبارتی ،این کتاب مقدمهای بر تحلیل توصیفی دادهها فراهم میکند .افزون بر
آن ،ما بهصورت تدر یجی و تعاملی کار خواهیم کرد .فرایند درک ساختار در دادههای شما تقر یبا همیشه یک
فرایند تکراری شامل بررسیهای نموداری ،ساخت مدل ،بررسیهای نموداری بیشتر ،بهروزرسانی و تعدیل مدل
و غیره است .انعطافپذیری  Rبرای به بار نشاندن این فرایند تکراری و تبدیل آن به کاری ساده و در واقع لذت
بخش بسیار مهم است.
ُ
سومین و ،در نگاه اول ،جنبهی ملحدانهی این کتاب این است که من از ر یاضیات رسمی دوری کردهام.
تمرکز این کتاب مقدماتی بر تشر یح مفاهیم کلیدی و فراهمکردن خط مشیای برای استفادهی درست از
روشهای آماری است .یک تشبیه سودمند این است که یادگیری مثل رانندگی با یک ماشین است .برای راندن
یک ماشین ،شما باید با موقعیت و عملکرد ابزارهایی همچون فرمان و پدال ترمز را آشنا باشید .همچنین الزم
است بدانید که شما نباید با ترمزدستی باال رانندگی کنید .و باید قوانین راهنمایی رانندگی را نیز بدانید .بدون این
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سه نوع دانش ،راندن یک ماشین بهشدت خطرناک است .آنچه الزم نیست بدانید این است که یک موتور سوختی
چگونه ساخته میشود ،یا چگونه نفت را استخراج کنید تا بتوانید از آن به عنوان سوخت موتور سوختی خود
استفاده کنید .هدف این کتاب دادن یک گواهینامهی رانندگی به شما برای تحلیل توصیفی دادهها است .در اینجا
یک خطر جدی وجود دارد .برای استفاده از این تشبیه تا سر حد کمال :با  ،Rشما دار ید درسهای رانندگی
کردن با یک ماشین قدرتمند همهمنظوره را یاد میگیر ید که ترکیبی از یک ماشین مسابقهی اتومبیلرانی ،یک
کامیون ،یک ماشین خانوادگی ،و یک لیموزین است .به تبع آن ،شما باید یک رانندهی مسئولیتپذیر باشید که
به این معناست که درخواهید یافت که شما به دروس اضافی فراتر از آنهایی نیاز دار ید که در این کتاب ارائه شده
اند .افزون بر آن ،هیچوقت از مشورت با رانندگان حرفهای ضرر نمیکنید؛ یعنی آماردانانی با پیشینهای قوی در
آمار ر یاضی که ز یر و بم ابزارها و روشها و مز یتها و معایب آنها را میدانند .مقدمههای دیگری که ممکن
است بخواهید آنها را نیز در نظر بگیر ید دالگارد ( ،)2002ورزانی ( ،)2002و کراولی ( )2002هستند .کتاب
حاضر برای خوانندگانی با هیچ تجربه یا تجربهای اندک نوشته شده است .خوانندگانی که به خود زبان R
علقهمندند باید با بکر و همکاران ( )8991و ونابلز و رایپلی ( )2002مراجعه کنند.
رو یکردی که من در این کتاب اتخاذ کردهام این است که به جای مثالهای ساختگی کوچک با مجموعه
دادههای واقعی کار کنم .دادههای واقعی اغلب آشفته و درهم و برهماند ،و این مهم است که بدانیم چگونه وقتی
دادهها با همهی انواع مشکلتی مواجهند که کتابهای درسی مقدماتی بهندرت حتی به ذکر آنها میپردازند کار
را پیش ببر یم .مجموعه دادههای مورد بحث در این کتاب همگی در بستهی  languageRکه در بایگانیهای
 CRANموجود است در دسترساند ،مگر خلف آن ذکر شود .شما در این کتاب از طر یق مثالها تشو یق به
کارکردن با دادههای واقعی میشو ید تا شمایی از آنچه دادهها به نظر میرسند و چگونگی کار با تابعهای  Rبه
دست آورید .برای صرفهجو یی در تایپکردن ،میتوانید کدهای  Rمثالهای این کتاب را کپی کنید و آنها را به
میز فرمان  Rمنتقل کنید (فایل  examples.txtxدر دایرکتوری  languageR’scriptsرا ببینید) .بستهی
 languageRیک سری از تابعها را نیز در اختیار شما قرار میدهد .این تابعهای ساده و راحت ،که برخی از
آنها هنوز در حال توسعهاند ،دارای پسوند  .fncهستند تا از تابعهای بهخوبی آزمایششدهی  Rو بستههای
استاندارد آن متمایز شوند.
یک دلیل مهم برای استفاده از  Rاین است که  Rیک محیط برنامهنو یسی بهدقت طراحیشده است که شما
را به روشی بسیار انعطافپذیر قادر میسازد که کدهای خودتان را بنو یسید یا کدهای موجود را تغییر کنید تا R
را برای رفع نیازهای خاص خود سفارشی کنید .برای درک اینکه چرا این کار سودمند است ،پژوهشگری را در
نظر بگیر ید که در حال مطالعهی شباهتهایی در معنا و فرم برای تعداد بسیار ز یادی از واژهها است .فرض کنید
که الزم است برای هر یک از  8000واژه یک مدل جداگانه به دادههای  999واژهی دیگر برازش یابد .اگر شما
عادت دار ید که به سؤالهای آماری از طر یق منوهای آبشاری فکر کنید ،شما تقر یبا فورا چنین تحلیلی را به
عنوان یک روش غیر عملی کنار خواهید گذاشت .وقتی در  Rکار میکنید ،شما صرفا کد را برای یک واژه
مینو یسید و سپس آن را از طر یق یک چرخه در میان واژههای دیگر به کار میگیر ید .پژوهشگران اغلب به طور
غیرضروری خود را محدود به سؤالهایی میکنند که در جستجوی پاسخ آنها هستند ز یرا آنها به جای اینکه به
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زبانی تعاملی مانند زبان برنامهنو یسی  Rفکر کنند به زبانی منومحور فکر میکنند .این حوزهای است که در آن
زبان تفکر را معین میکند.
اگر شما در کارکردن با یک زبان برنامهنو یسی تازهکارید ،درخواهید یافت که مجبورید به دستوردهی دقیق و
درست به  Rعادت کنید R .امکانات و یرایشی خط فرمانی ارائه میکند و شما میتوانید بین دستورهای قبلی با
کلیدهای باال و پایین صفحهکلید پیمایش کنید .اغلب سودمند است که یک و یرایشگر متنی ساده را باز کنید
( )notepad ،gvim ،emacsتا دستورهای خود را در آن آماده کنید و آنها را کپی و در پنجرهی  Rقرار دهید ،به
و یژه به این دلیل که از دستورهای پیچیدهتر عموما بیش از یک بار استفاده میشود و اغلب کپیکردن آنها در
و یرایشگر تغییر آنها بسیار سادهتر از سعی در و یرایش دستورهای چندخطی در خود پنجرهی  Rاست .میتوان
آن خروجی  Rرا که ارزش بهخاطرسپاری دارد دوباره به و یرایشگر بازگرداند که در این حالت تاریخچهای مفصل
از هم دستورات و هم نتایج مرتبط نگه داشته میشوند .شما ممکن است فکر کنید که استفاده از یک واسط
کاربری گرافیکی سر یعتر عمل میکند که در این صورت تمایل به در نظر گرفتن استفاده از نرمافزار تجاری
 S-PLUSخواهید داشت که چنین واسطی را فراهم میکند .با این حال ،همانطور که کراولی ( )2002به آن
اشاره کرده است« ،اگر شما از هدردادن زمان لذت میبر ید ،میتوانید منوها را باز کنید و در جعبههای محاورهای
بر روی منظور اصلی خود کلیک کنید .با این حال ،این کار حدودا  2تا  80برابر بیشتر از نوشتن در خط فرمان
زمان می َبرد .زندگی کوتاه است .از خط فرمان استفاده کنید.
چندین راه برای استفاده از این کتاب وجود دارد .اگر شما از این کتاب به عنوان مقدمهای بر آمار استفاده
میکنید ،مهم است که مثالها را در  Rپیادهسازی کنید ،نه اینکه فقط آنها را بخوانید .هر فصل نیز با مجموعهای
از مسئلهها همراه است که پاسخهای آنها در پیوست الف آمده است .اگر شما از این کتاب برای یادگیری
چگونگی پیادهسازی روشهای خاصی که قبل با آنها آشنا شدهاید در  Rاستفاده میکنید ،در این صورت
سر یعتر ین راه برای پیش َروی این است که ساختار فایلهای دادهای مرتبطی را بررسی کنید که از آنها برای
تشر یح روشها استفاده شده است .به محض اینکه چگونگی سازماندهی دادهها را درک کردید،میتوانید دادهها
را در  Rفراخوانی کنید و روی مثال کار کنید .و به محض اینکه آن را راهاندازی کردید ،نباید پیادهسازی همان
روش بر روی دادههای خودتان دشوار باشد.
این کتاب به صورت ز یر سازماندهی شده است :فصل  8مقدمهای بر مقدمات  Rاست .این فصل تشر یح
میکند که چگونه دادهها را در  Rفراخوانی کنید ،و چگونه از طر یق خط فرمان با دادهها کار کنید .فصل 2
تعدادی از روشهای مهم مصورسازی را معرفی میکند .فصل  ۳توزیعهای احتمال را مورد بحث قرار میدهد،
و فصل  4راهنمایی دربارهی آزمونهای آماری استاندارد برای متغیرهای تصادفی تکی و نیز دو متغیر تصادفی
فراهم میکند .فصل  2روشهایی از خوشهبندی و ردهبندی را مورد بحث قرار میدهد .فصل  ۶دربارهی
راهکارهای مدلبندی رگرسیونی صحبت میکند ،و فصل  ۷به معرفی مدلهای اثرات آمیخته یعنی مدلهایی
میپردازد که برای تحلیل مجموعهدادههایی با اندازههای مکرر یا آشیانهایشده مورد نیازند.
ُ
من مرهون کارمل ا شانزی برای دادن اجازهی استفاده از دادههایش دربارهی وارلپیری به من هستم ،به
کورس پردیجک برای بهاشتراکگذاشتن کارش بر روی مهارتهای خواندن کودکان ،به خوآن برسنان برای

دادههایش دربارهی جایگز ین مفعولی در انگلیسی ،به ماریا اسپازوا برای دادههایش دربارهی
 ،authorial handsبه کارن کیونه برای منابعاش دربارهی پراکندگی جغرافیایی و اجتماعی در هلند و فلمندرز،
به لورا د فن برای آزمایشهایش دربارهی نوواژههای اشتقاقی ،به میرجام ارنستوس برای دادههای واجشناسیاش
در  ،final decoicingبه و یکه تاباک برای دادههایش دربارهی سن ر یشهشناسی ،به ژنهای برای مجموعه
دادههای نمرهگذاریاش ،و به میشل دان برای دادههایش دربارهی ردهبندی فیلوژنتیکی زبانهای اقیانوسی و
پاپوآن .همچنین از آدر یان استنتون برای و یرایش زبانی دقیق کتاب سپاسگزارم .بسیاری از دانشجو یان و
همکاران با نظرات و پیشنهاداتشان به من در بهبود کتاب کمک کردهاند .دوست دارم از خوآن برسنان ،میرجام
ارنستوس ،ژنهای ،راینهولد کلیگل ،و یکتور کوپرمن ،پیتار میلین ،اینگو پلگ ،هدر یک فن ر یجن ،اشتوآرت
رابینسون ،ایوا اسمولکا ،و فیونا تو ییدی نام ببرم .من بهو یژه به داگلس بیتس برای نظرات مفصلاش دربارهی
فصل  ،۷توصیههایش برای بهبود بستهی  ،languageRکمکاش با کدی برای تابعهای کمکی موقت برای
مدلبندی اثرات آمیخته ،و بینش و اطلعاتی که دربارهی مدلبندی اثرات آمیخته تقدیم کرد مدیونم .میخواهم
در اینجا از داگ برای همهی زحماتی که در توسعهی بستهی  lme4کشیده است ،که به عقیدهی من هیجان
انگیزتر ین ابزار مورد بحث در این کتاب برای تحلیل دادههای آزمایشی زبانشناسی است ،تشکر کنم .به عنوان
آخر ین اما نه کمارزشتر ین مورد ،از تینهکه برای دوستی و حمایتاش سپاسگزارم.
در این کتاب ،عبارات نوشتهشده با حروف بزرگ ر یز نشاندهندهی مفاهیم کلیدی و اصطلحات فنیاند .از
فونت  Typewriterبرای کدهای  Rو شیهای  Rاستفاده شده است .مثالهای زبانشناسی و نمادهای آماری
بهصورت ایتالیک حروفچینی شدهاند.
Spanish
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 . 9مقدمهای بر R

install.packages(c("rpart", "chron", "Hmisc", "Design",
"Matrix", "lme4", "coda", "e1071", "zipfR", "ape",
)""languageR"), repos = "http://cran.r-project.org

بستهها در پوشهای به نام  Libraryنصب میشوند .این پوشه خود در دایرکتوری اصلی R 5قرار دارد .در رایانهی
من ،دایرکتوری اصلی  Rبه آدرس  home/harald/R-2.4.0/است .بستهها در آدرس home/harald/R-/
5. Terminal
6. Graphical user interface
7. Directory
8. Home directory

1. Bell Laboratories
2. Becker
3. Prompt
4. Command
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برای اینکه کارکردن با  Rرا یاد بگیر ید ،باید سخنگفتن به زبان آن یعنی زبان  Sرا بیاموزید .این زبان ابتدا در
آزمایشگاههای بل 9توسعه یافت (بکر 0و همکاران .)9115 ،دستور این زبان برنامهنو یسی ز یبا و بهآسانی قابل
یادگیری است .تسلط به مبانی این زبان مهم است ،چرا که دستور زبان آن بهگونهای طراحی شده است که شما
را به سوی درستاندیشیدن دربارهی دادههایتان سوق دهد تا از این طر یق بتوانید به بهتر ین وجه دادههایتان را
تحلیل کنید.
َ
هنگامیکه میخواهید از  Rروی سیستم عامل اپل مکاینتاش یا و یندوز رایانهی شخصی استفاده کنید ،آن
را یا از طر یق منو یی که شما را به نرمافزارها هدایت میکند یا با کلیککردن روی آیکون  Rاجرا میکنید .سپس،
یک رابط کاربری گرافیکی شروع به کار میکند که در وسط آن یک پنجره همراه با یک خط فرمان )<( 7وجود
دارد .در این بخش دستورهای 7خود را تایپ میکنید .در سیستم عاملهای یونیکس یا لینوکس با بازکردن یک
پایانه 1و تایپکردن  Rدر خط فرمان آن ،پنجرهی مشابهی فعال میشود.
زمانی که از محیط  Rخارج میشو ید و به این پرسش که آیا میخواهید محیط کارتان ذخیره شود یا خیر
پاسخ مثبت میدهید ،توالی دستورها در یک محیط مفروض  Rو شئهای ایجادشده ،در فایلهایی به نام
 .Rhistoryو  ،.RDataذخیره میشوند .اگر دستورات را ذخیره کنید ،در این صورت ،عملکردهای شما در نوبت
بعدی که  Rرا اجرا میکنید ،قابل دسترسی است .اگر از یک رابط کاربری گرافیکی 6استفاده میکنید ،فایل
 .RDataبه طور پیشفرض در همان پوشهای ذخیره میشود که  Rدر آن نصب شده است .فایل  .RDataدر
سیستم عاملهای یونیکس و لینوکس در همان دایرکتوریای 3ایجاد میشود که  Rدر آن راهاندازی شده بود.
شما عمدتا از  Rبرای پروژههای مختلفی بهره میگیر ید که هر یک در دایرکتوریهای مختلفی روی رایانهتان
قرار دارند .در سیستم عاملهای یونیکس و لینوکس بهسادگی یک پایانه را در دایرکتوری مدنظرتان باز و  Rرا
اجرا کنید .هنگامیکه از یک رابط کاربری گرافیکی استفاده میکنید ،باید از منوی کرکرهای  Fileاستفاده کنید.
برای تغییر به یک دایرکتوری دیگر گز ینهی  Change dir.را انتخاب کنید .همچنین باید ،با استفاده از گز ینههای
 Load workspaceو  ،Load historyفایلهای  .RDataو  .Rhistoryرا فراخوانی کنید.
هنگامیکه  Rباال آمده و درحال اجراست باید تعدادی بسته ،شامل بستهی همراه این کتاب ،یعنی
 ،LanguageRرا نصب کنید .این کار با دستور ز یر انجام میشود ،دستوری که باید در خط فرمان  Rتایپ شود:

 2.4.0/libraryو کد مثالهای اصلی این کتاب در آدرس /home/harald/r-2.4.0/library/languageR/script

قرار دارند.
توصیه میکنم فایلی به نام  .Rprofileرا در دایرکتوری اصلیتان ایجاد کنید .این فایل باید شامل خط

)library(languageR

باشد که به  Rدستور میدهد در هنگام راهاندازی باید  LanguageRرا نیز فراخوانی کند .به این ترتیب ،همهی
مجموعهدادهها و تابعهای تعر یف شده در  LanguageRو برخی بستههای مورد نیاز به طور خودکار در دسترس
هستند .در روش دیگر ،بعد از اجرای  Rمیتوانید ) Library(LanguageRرا در خط فرمان  Rتایپ کنید .در
تمامی مثالهای این کتاب فرض بر آن است که بستهی  LanguageRنصب شده است.
راه یادگیری یک زبان صحبتکردن به آن زبان است .راه یادگیری  Rو زبان  Sکه پایهی  Rاست ،بهکارگیری
آن است .مطالعهی صرف مثالهای این فصل برای تبدیلشدن به یک کاربر خوب  Rکافی نیست .برای این که
بتوانید به خوبی به این برنامه تسلط پیدا کنید ،باید مثالها را با تایپ آنها در خط فرمان  Rعمل امتحان کنید.
باید در نوشتن دستورهایتان بسیار دقیق باشید .این مسئله به یک انضباط نیاز دارد .این انضباط تنها زمانی به
دست میآید که از تجربه و اشتباهات و خطاهای تایپیتان درس بگیر ید .اگر تلشهای اولیهی شما در
بهکارگیری  Rراضیکننده نیست ،ناامید نشو ید .تنها سعی کنید آنچه را تایپ کردهاید ،حرف به حرف و کروشه
به کروشه و پرانتز به پرانتز ،با کدی که در مثالها قرار دارد مقایسه کنید.
اگر دستوری را تایپ میکنید که به اندازهی چند خط طول میکشد ،خط فرمان استاندارد (<) به خط فرمان
مخصوص ادامهدادن یعنی  +تغییر مییابد .اگر فکر میکنید دستورتان کامل شده است اما هنوز یک خط فرمان
ادامهدادن دار ید ،حتما اشتباهی در خط دستورتان وجود دارد .برای لغو دستور یا از کلید  escapeیا از ترکیب
کلیدهای  CONTROL-Cاستفاده کنید .پیوست (ب) مروری بر عملگرها و تابعهای را ارائه میدهد که به
صورت موضوعی دستهبندی شدهاند و ممکن است در کنار رهیافت اصلی این کتاب ،که یادگیری بر اساس
مثالهاست ،مفید باشد.
تحلیل دادههای زبانشناسی
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 R . 9 - 9به عنوان یک ماشین حساب
بهسادگی در هنگام اجرای  Rمیتوانید از آن به عنوان یک ماشینحساب استفاده کنید .برای جمعکردن  1با 2
تایپ کنید:
> 1 + 2

و دکمهی  )ENTER( RETURNرا فشار دهید R .خروجی ز یر را نشان میدهد:
[1] 3

علمت ] [1قبل از جواب نشاندهنده آن است که  3اولین عنصر جواب است .در این مثال 7 ،تنها عنصر
جواب نیز هست .مثالهای دیگر عملیاتهای حسابی بهصورت ز یر هستند:
# multiplication
# division

> 2 * 3
[1] 6
> 6 / 3

[1] 2
> 2 ˆ 3

# power

[1] 8
> 9 ˆ 0.5
[1] 3

# square root

هشتگ ( )#نشان می دهد که نوشتهی پس از آن دستوری است که  Rباید آن را نادیده بگیرد .میتوان
عملگرها را مرتب کرد .در این حالت استفاده از پرانتز برای تعیین اولو یت انجام عملیات ضروری است:

توجه کنید که محاسبهی توان 9از راست به چپ انجام میگیرد نه از چپ به راست .اگر کامل مطمئن نیستید
که  Rچه اولو یتی را در نظر میگیرد ،از پرانتز استفاده کنید.
با استفاده از متغیرها 0میتوان نتایج محاسبات را ذخیره کرد و به آنها ارجاع داد .برای مثال ،میتوانیم
نتیجهی جمع  9و  0را در متغیری به نام  xذخیره کنیم .سه روش برای اختصاصدادن نتیجهی جمع به متغیر x
وجود دارد .میتوانیم علمت تساوی را به عنوان یک عملگر تخصیص بهکار ببر یم،

> x = 1 + 2
> x
[1] 3

یا میتوانیم از یک فلش 7چپ (متشکل از – و >) یا یک فلش راست (متشکل از < و  )-به صورت ز یر
استفاده کنیم:

> x <- 1 + 2
> 1 + 2 -> x

فلش راست بهو یژه در مواردی مفید است که عبارتی طوالنی را تایپ کردهاید ،اما پس از آن تصمیم میگیر ید
که خروجی آن را به جای اینکه بر روی صفحهتان ظاهر شود ،ذخیره کنید .بهجای بازگشت به ابتدای خط
میتوانید به تایپکردن ادامه دهید و از فلش راست به عنوان عملگر تخصیص استفاده کنید .همچنین مقدار  xرا
میتوانیم ،برای مثال با افزایش آن به میزان یک واحد ،اصلح کنیم:

> x = x + 1

در اینجا مقدار  xرا میگیر یم 9 ،را به آن میافزاییم و نتیجهی حاصل (یعنی  )7را دوباره به آن اختصاص
میدهیم .بدون انجامدادن این تخصیص مشخص ،مقدار  xبدون تغییر باقی میماند:
# result is displayed, not assigned to x
# so x is unchanged

با متغیرها میتوانیم همانند اعداد کار کنیم:
3. Arrow

= 3
+ 1
4
3

> x
> x
][1
> x
][1

1. Exponentiation
2
Variables

فصل اول  /مقدمهای بر R

> 9 ˆ 0.5 ˆ 3
[1] 1.316074
> (9 ˆ 0.5) ˆ 3
[1] 27
)> 9 ˆ (0.5 ˆ 3
[1] 1.316074
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> 4 ˆ 3
[1] 64
> x = 4
> y = 3
> x ˆ y
[1] 64

عملیاتهای 9ر یاضی معمولیتر با عملگرهایی مانند  ،- ،+و * انجام میشوند .تابعها 0ر یاضی بسیاری نه
تنها برای عملیاتهای استاندارد وجود دارند ،بلکه برای عملیاتهای حسابی پیچیدهتر نیز تابعهای بسیاری
وجود دارند .تابعها دستورهایی هستند که یک ورودی را میگیرند ،عملیاتی را روی آن ورودی انجام میدهند و
نتیجه را به کاربر اعلم میکنند .در باال ،ر یشهی دوم  9را به کمک عملگر ^ محاسبه کردیم .راه دیگر بهدست
آوردن نتیجهی مشابه استفاده از تابع )( sqrtاست:
آرگومان 7تابع ر یشهی دوم یعنی  9بین دو پرانتز قرار میگیرد.

)> sqrt (9
[1] 3

 . ۲ - 9ورود و خروج داده در R
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برسنان و همکاران ( )0223جایگز ینی مفعول باواسطه 7را در زبان انگلیسی در مجموعهی سوئیچبورد 1سه
میلیون واژهای مکالمات ضبطشده تلفنی و مجموعهی تریبنک 6اخبار و گزارشهای مالی وال استر یت ژورنال
بررسی کردند .در زبان انگلیسی ،پذیرنده میتواند گروه اسمی ( )Mary gave John the bookو یا گروه حرف
اضافهای ( )Mary gave the book to Johnباشد .برسنان و همکارانش علقهمند بودند که چگونگی پذیرنده
(اسمی یا مفعولی) را بنابر متغیرهای توضیحی گوناگون از جمله جانداری ،3طول واژهها ،و ضمیری 5بودن تم یا
موضوع و پذیرنده پیشبینی کنند .ز یرمجموعهای از دادههای گردآوریشدهشان از  Treebankبه عنوان مجموعه
دادهی  verbsدر دسترس است (برسنان و همکارانش متغیرهای بسیار بیشتری را مطالعه کردند .تمام این
مجموعهداده به عنوان  dativeدر دسترس است و ما آن را به طور جزئی در فصلهای آتی بررسی میکنیم).
بستهی  languagRرا باید تا این لحظه نصب کرده باشید وگرنه به  verbsدسترسی ندار ید.
ما ده سطر اول مجموعهدادهی  verbsرا به کمک تابع )( headنمایش میدهیم (خوانندگان آشنا به زبانهای
برنامهنو یسی مانند  Cو پایتون 1باید توجه کنند که شمارهگذاری در  Rاز  9شروع میشود و نه از صفر).
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6. Treebank
7. Animacy
8. Pronominality
9. Python

1. Operations
2. Functions
3. Argument
4 .Dative alternation
5. Switchboard

