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Evolución de R
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Captura – recollida de datos

Captura de datos Paquetes

BBDD tradicionáis
DBI, RMySQL, RMariaDB, 

RPostgreSQL, ROracle, odbc, dbplyr

Outras BBDDs influxdbr

Google Cloud bigrquery

Salesforce salesforcer



Captura – recollida de datos

Captura de datos Paquetes

Captura de datos web - scraping rvest, rSelenium, splashr

Navegación automática rSelenium

APIs httr, jsonlite

PDFs pdftools, tabulizer



Tratamento

Captura de datos Paquetes

Importación de datos
readr, readxl, openxlsx, data.table, 

jsonlite

Limpeza e estandarización de datos
tidyverse, tidyselect, janitor, lubridate, 

clock, zoo, tsibble, stringr, forcats

EDA
Desc, skimr, Hmisc, ggplot2, plotly, 

dygraphs



EDA – Distribución de clientes entre tarifas



EDA – Precios das instancias spot de AWS



EDA – Identificación de patróns en marcaxes



Análise

Análise Paquetes

Creación de modelos

Frameworks: caret, mlr, tidymodels, h2o

Texto: tidytext, text2vec, topicmodels

Series temporáis: forecast, prophet, TSstudio, timetk

Deep learning: keras, tensorflow



Análise – Precio das vivendas dunha zona



Análise – Estimación do volume de mercado



Análise – Ordes de traballo



Análise – Predicción de series temporáis



Análise – Predicción industrial. Despliegue tempo real



Análise – Paletas de cores



Análise – Predicción con espectros FTIR



Comunicación

Comunicación Paquetes

Creación de informes automatizados

openxlsx, ggplot2, plotly, dygraphs,

knitr, rmarkdown, shiny, 

shinydashboards, leaflet, DT, 

googlesheets4, googledrive, gmailR

Creación de follas de Excel 

formateadas

Integración de datos en Google 

Spreadsheets

Creación de aplicacións en Shiny para 

facilitar o análise

Distribución automática por correo



Aplicacións Shiny – Selección de umbral para campañas



Aplicacións Shiny – Location Intelligence



Aplicacións Shiny – Paletas de cores



Aplicacións Shiny – FTIR análise



Automatización

Capacidade de automatizar as tarefas anteriores asegurando a súa

reproducibilidade. 

Os modelos e a comunicación de resultados deben ter a capacidade de 

poñerse en producción

● Personalización de scripts con parámetros

● Programación de execución

● Creación de APIs para modelos: plumber

● Usar versións definidas dos paquetes: checkpoint, renv

● Creación de docker’s para asegurar a persistencia no tempo e facilitar o 

despliegue



Recomendacións para o desenrolo con R

● É desenrolo de software – hai que ter unha metodoloxía: 

○ Definir unha estructura de proxecto

○ Dividir o proxecto en pequenos pasos secuenciais: definir entradas e saídas, 

funcionalidade, documentación para cada paso e organízalos mediante un fluxo de 

traballo

○ Usar unha guía de estilo para facilitar a comprensión

○ Usar un sistema de control de versión para asegurar trazabilidade temporal

○ Documentar o código



Desenrolo con R nas empresas

Para as empresas é importante:

● Proporcionar solucións aos problemas 

propostos: regla de Pareto

● Capacidade de productización

● Reproducibilidade dos resultados

● Explicabilidade dos resultados

● Iterar o máis rápido posible sobre os 

resultados para aprender
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