
Samouczek Języka R Krok po kroku. Wprowadzenie do aplikacji języka R i programowania 

Przedstawiamy system R. 

Wprowadzenie 

Tu przedstawiamy system R nowemu użytkownikowi R. Nacisk kładziony jest na system operacyjny 

Windows, ale większość omawianych materiałów dotyczy również innych systemów operacyjnych, po 

uwzględnieniu wymagań konkretnego używanego systemu operacyjnego. Użytkownicy z pewnym 

doświadczeniem w R powinni szybko przejrzeć ten rozdział, upewniając się, że opanowali wszystkie 

omówione tutaj tematy, zanim przejdą do głównego samouczka, zaczynając od rozdziału 2. W erze 

komputerów statystyki stały się nieodłączne od umiejętności pisania programów komputerowych. 

Dlatego zacznijmy od przypomnienia podstawowego celu S: 

Przekształcenie pomysłu w przydatne oprogramowanie 

Wyzwaniem jest dążenie do tego celu, pamiętając o Misji R:  

… Aby umożliwić jak najlepszą i najdokładniejszą eksplorację danych  

i jej główna dyrektywa:  

 … Nakłada i zobowiązuje wszystkich twórców oprogramowania do programowania w taki sposób, aby 

obliczenia można zrozumieć i zaufać 

Pobieranie systemu R 

Strona internetowa do pobrania R: http://www.R-project.org  

Aby pobrać R na swój komputer: Przejdź do…. / Bin / windows / base i zapisz plik R-3.1.x.-win.exe na 

swoim komputerze. Kliknij ten plik, aby rozpocząć procedurę instalacji i wybierz ustawienia domyślne, 

chyba że masz dobry powód, aby tego nie robić. Domyślnie, jeśli instalujesz na komputerze 32-

bitowym, na pulpicie zostanie utworzona następująca ikona R. Jeśli instalujesz na komputerze 64-

bitowym, na pulpicie zostaną utworzone następujące dwie ikony. W tym drugim przypadku możesz 

uruchamiać aplikacje 32- lub 64-bitowe, klikając odpowiednią ikonę. Zainstalowany podstawowy 

system R zawiera kilka pakietów. Oprócz tych zainstalowanych pakietów dostępnych jest kilka tysięcy 

dedykowanych pakietów, które mogą być pobrane przez użytkowników, którzy ich potrzebują.  

Szybka sesja próbna R 

Kliknij ikonę R utworzoną na pulpicie, aby otworzyć okno poleceń lub konsolę. Zwróć uwagę na znak 

zachęty R > czekam na instrukcje od użytkownika. 

a) Po znaku zachęty R > wprowadź 5-8. Będziemy postępować zgodnie z następującą konwencją, aby 

napisać takie instrukcje:  

> 5–8  ENTER 

b) Powtórz (a), ale wpisz tylko 5 - i zobacz, co się stanie:  

> 5 - ENTER 

> + ENTER 

> + 

http://www.r-project.org/


Powyższy znak + to drugi znak zachęty R. Wskazuje, że instrukcja jest niedokończona. Albo odpowiedz, 

wypełniając instrukcję, albo naciśnij przycisk Esc, aby zacząć wszystko od nowa od głównego monitu.  

c. Wpisz 

> xx ←1:10 ENTER 

Ta instrukcja tworzy obiekt R o nazwie (lub etykiecie) xx zawierający wektor 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10).  

d) Wpisz 

> yy ←  rnorm (n = 20, mean = 50, sd = 15) ENTER 

Ta instrukcja tworzy obiekt R o nazwie yy zawierający losową próbkę 20 wartości z rozkładu 

normalnego ze średnią 50 i odchyleniem standardowym 15 

e) Wpisz 

> xx ENTER 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Powyższy przykład pokazuje, że gdy nazwa obiektu R zostanie wprowadzona w monicie, R odpowie, 

wyświetlając zawartość obiektu.  

f) Uzyskanie reprezentacji zawartości obiektu yy utworzonego w (d).  

g) Program w R nazywamy funkcją. Każda funkcja w R jest również obiektem R i dlatego ma nazwę (lub 

etykietę). Z punktu (e) wynika, że jeśli nazwa funkcji zostanie wprowadzona w monicie, R odpowie, 

wyświetlając zawartość funkcji. Jak więc można wykonać funkcję R, tj. Jak można wywołać funkcję R? 

Oprócz nazwy funkcja R ma listę argumentów umieszczoną w nawiasach. Funkcja R jest wywoływana 

przez wprowadzenie w monicie jej nazwy, po której następuje lista argumentów ujęta w nawiasy. Jako 

przykład obliczymy średnią z obiektu yy utworzonego powyżej, wywołując funkcję mean:  

> mean(yy)  

Zauważ, że pojawi się monit, po którym następuje średnia obiektu yy.  

h) Obiekty utworzone podczas sesji R są przechowywane w bazie danych .RData w katalogu roboczym 

lub obszarze roboczym. Listę wszystkich obiektów w bazie danych można uzyskać, wywołując funkcje 

ls() lub objects(). Teraz najpierw wprowadź po znaku zachęty R obiekty instrukcji (lub ls), a następnie 

instrukcji objets() (lub ls()). Wyjaśnij, co się stało.  

i) Obiekty można usuwać za pomocą instrukcji: rm (nazwa1, nazwa2,&hellip;)  

j) Oprócz konsoli dostępnych jest kilka innych typów okien w R np. wykresy są wyświetlane w oknach 

wykresów. Aby to zilustrować, wprowadź następujące instrukcje w wierszu polecenia R w konsoli lub 

oknie poleceń:  

> gr. dane ←  rnorm (1000)  

> hist (gr. dane)  

Te instrukcje spowodowały otwarcie okna wykresu zawierającego wymagany histogram, a użytkownik 

może przełączyć się z konsoli do okna wykresu i z powrotem do konsoli.  



k) Sesja R może zostać zakończona poprzez zamknięcie okna lub wpisanie q () po znaku zachęty R. W 

każdym przypadku użytkownik jest monitowany o zapisanie obszaru roboczego. Jeśli użytkownik 

zdecyduje się nie zapisywać, wszystkie obiekty utworzone podczas sesji zostaną utracone.  

R: Interpretacyjny język komputerowy 

Zasadniczo w języku interpretacyjnym instrukcje są podawane jedna po drugiej. Każda instrukcja jest 

następnie oceniana lub interpretowana po kolei przez wewnętrzny program zwany tłumaczem lub 

ewaluatorem i podejmowane są natychmiastowe działania. Zaletą języka interpretacyjnego jest to, że 

pośrednie wyniki można uzyskać szybko, bez konieczności czekania na zakończenie pełnego programu, 

jak ma to miejsce w przypadku języka kompilatora. W tym drugim przypadku kompletny program jest 

tłumaczony (lub kompilowany) przez program zwany kompilatorem. Skompilowany program można 

następnie przekonwertować na samodzielną aplikację, którą mogą wywołać inne programy w celu 

wykonania pełnego zadania. Ogólnie języki kompilatorów radzą sobie z pamięcią komputera 

stosunkowo wydajniej, a obliczenia są wykonywane szybciej. Komunikacja z ewaluatorem języka R 

odbywa się poprzez zestaw instrukcji zwanych sekwencjami ucieczki. Te sekwencje specjalne mają 

postać odwrotnego ukośnika poprzedzającego znak. Przykłady takich sekwencji ucieczki to:  

\ n nowa linia 

\ r powrót karetki 

\ t przejdź do następnego tabulatora 

\ b backspace 

\ a brzęczyk 

\ f form feed 

\ v tabulator pionowy 

Konsekwencją powyższej roli odwrotnego ukośnika w R jest to, że pojedynczy lewy ukośnik w nazwie 

pliku nie zostanie poprawnie rozpoznany. Dlatego przy odwoływaniu się w języku R do następującej 

ścieżki do pliku „c: \ My Documents \ myFile.txt” wszystkie ukośniki odwrotne należy wprowadzić jako 

podwójne ukośniki odwrotne, tj. „C: \\ Moje dokumenty \\ myFile.txt”.  

Ćwiczenie 1 

Funkcja cat() może służyć do pisania wiadomości tekstowej do konsoli. Zainicjuj nową sesję języka R i 

sprawdź wyniki następujących instrukcji języka R:  

> cat („aaa bbb”)  

> cat („aaa bbb \ n”)  

> cat („aaa \ n bbb \ n”)  

> cat („aaa \ nbbb \ n”)  

> cat („aaa \ t \ t bbb \ n”)  

> cat („aaa \ b \ b \ bbbb \ n”)  

> cat ("aaa \ n \ a bbb \ a \ n") 

> cat ("1 \ a \ n"); cat („2 \ a \ n”)  



Jaki jest cel średnika w powyższej linii? Czy mógłbyś rozróżnić dwa dźwięki dzwonka?  

> cat ("1 \ a \ n"); Sys.sleep (2); cat („2 \ a \ n”)  

Czy mógłbyś teraz rozróżnić dwa dźwięki dzwonka? Jaki jest cel instrukcji Sys.sleep ()? 

Ćwiczenie 2 

Napisz kod R, aby uzyskać następujący wynik:  

Nazywam się:  

Dzwonek brzmi raz.  

Twoje imię i nazwisko pojawi się w nowym wierszu.  

Słychać dwa różne dźwięki dzwonka i 

Dziękuję jest widoczne w nowej linii.  

Kursor pojawi się w nowej linii.  

 

Bliższe spojrzenie na konsolę R 

Przykład konsoli R (nazywanej również oknem poleceń języka R) przedstawiono na rysunku. Konsola R 

składa się z  

a) Górna linia z rozwijanymi menu Plik, Edycja, Widok, Różne, Pakiety, Windows, Pomoc 

b) Pasek narzędzi z przyciskami umożliwiającymi kilka skrótów. W zależności od aktywnego okna 

dostępne są różne przyciski. Gdy sama konsola jest aktywnym oknem, dostępne są przyciski Otwórz 

skrypt, Załaduj obszar roboczy, Zapisz obszar roboczy, Kopiuj, Wklej, Kopiuj i wklej, Zatrzymaj bieżące 

obliczenia, Drukuj 

c) Sama konsola, w której polecenia są wydawane interaktywnie w znaku zachęty R.  

d) Pasek stanu na dole.  



 

Rozwijane menu zapewniają następujące opcje i udogodnienia:  

 

Zapoznaj się z obsługą dostępnych narzędzi z konsoli R.  



Ćwiczenie 3 

Zainicjuj sesję języka R.  

a) Użyj Edit; Preferencje GUI, aby zmienić czcionkę konsoli na Arial, 12 punktów, czerwoną, pogrubioną, 

na żółtym tle.  

b) Skorzystaj z pomocy; Podręczniki (w formacie PDF), aby dowiedzieć się, jakie podręczniki są 

dostępne do szczegółowego studiowania systemu R.  

c) Skorzystaj z pomocy; Strona główna R Project, aby dowiedzieć się, jakie informacje są dostępne na 

stronie głównej R Project.  

d) Skorzystaj z pomocy; Strona główna CRAN, aby dowiedzieć się, jakie pakiety udostępnione są 

dostępne do pobrania.  

e) Użyj 

> ?mean ENTER 

aby uzyskać pomoc dotyczącą użycia funkcji R mean(). 

f) Dowiedz się, jaka jest różnica między instrukcjami  > ?mean ENTER i  > ??mean ENTER 

g) Jaka pomoc jest dostępna w instrukcji 

> help.start() ENTER 

h) Użyj 

>? help.search () ENTER 

aby dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc za pomocą funkcji R help.search(xx). Uwaga: Aby uzyskać pomoc 

dotyczącą operatora lub słów zastrzeżonych, potrzebne są cudzysłowy, np.  

>? matrix ENTER 

ale 

>? "?" ENTER 

lub 

>? ”for„ ENTER 

Więcej podstaw języka R 

a) R jako język interaktywny pozwala na szybkie uzyskiwanie wyników.  

b) R jest językiem funkcjonalnym w dwóch ważnych znaczeniach: W sensie bardziej technicznym 

oznacza, że model obliczeniowy R opiera się bardziej na ocenie funkcji niż na obliczeniach 

proceduralnych i zmianach stanu. Drugi sens odnosi się do sposobu, w jaki użytkownicy komunikują się 

z R, a mianowicie prawie wyłącznie poprzez wywołania funkcji.  

c) R jako język zorientowany obiektowo odnosi się w sensie technicznym do obiektów typu S4 z 

powiązanymi z nimi klasami i metodami, jak wspomniano we Wstępie. W mniej technicznym sensie 

oznacza to, że wszystko w R jest obiektem 

d) Obiekty R zostaną szczegółowo zbadane w dalszych rozdziałach. Na razie ważne jest:  



*  Wszystko w R jest obiektem.  

*  Istnieją różne rodzaje obiektów, np. obiekty funkcyjne, obiekty danych, obiekty graficzne, obiekty 

znakowe, obiekty numeryczne.  

*  Zwykle obiekty są przechowywane w katalogu roboczym zwanym środowiskiem globalnym; 

rozpoznawany przez R pod nazwą .GlobalEnv i dostępny w systemie plików pod nazwą .RData 

*  Obiekty są tworzone z konsoli przez przypisanie za pomocą instrukcji 

> nazwa <- obiekt 

lub 

> obiekt -> nazwa 

*  W nazwach R rozróżniana jest wielkość liter, tj. Piotr i Piotr to dwa różne obiekty.  

*  Obiekty utworzone przez przypisanie podczas sesji języka R są trwale przechowywane w środowisku 

globalnym (katalogu roboczym), chyba że użytkownik zdecyduje się nie zapisywać podczas kończenia 

sesji języka R.  

*  Należy zachować ostrożność podczas tworzenia nowego obiektu przez przypisanie: jeśli obiekt o 

nazwie my.object istnieje już w środowisku globalnym i zostanie utworzony nowy obiekt przez 

przypisanie mu nazwy my.object, wówczas stary obiekt my.object jest nadpisany i jest zastępowany 

przez nowy obiekt bez ostrzeżenia.  

*  Zapamiętaj sposób działania oceniającego R: jeśli nazwa obiektu jest podana po znaku zachęty R, 

ewaluator R odpowiada wyświetlając zawartość obiektu. Zapoznaj się z różnicą między instrukcjami 

> q ENTER 

i 

> q () ENTER 

e) Symbol # oznacza komentarz. Wszystko po znaku # w wierszu jest ignorowane przez oceniającego 

R. Sprawdź na przykład jaki jest wynik instrukcji 

> 5 + 8 # +12 ENTER 

f) Użycie symboli <-, = i ==. Symbol <- służy do przypisania obiektu po jego prawej stronie do nazwy 

(etykiety) po jego lewej stronie; znak równości = służy do określania argumentów funkcji, a podwójny 

symbol równości == jest używany do celów porównawczych. We wcześniejszych wersjach R reguły te 

były ściśle stosowane przez oceniającego R. Jednak w ostatnich wersjach R ewaluator dopuszcza znak 

równości również w przypadku przypisania obiektu do nazwy. Uważamy, że zarezerwowanie znaku 

równości tylko dla specyfikacji argumentów w funkcjach prowadzi do większej przejrzystości podczas 

pisania złożonych funkcji i dlatego odradzamy jego używanie do tworzenia obiektów przez przypisanie. 

U nas  tworzenie obiektów przez przypisanie będzie wykonywane wyłącznie z symbolem przypisania 

<-.  

g) Symbol -> przypisuje obiekt po jego lewej stronie do nazwy (etykiety) po jego prawej stronie.  

h) Praca z pakietami: podstawowa instalacja obejmuje kilka pakietów. Aby je zobaczyć, wydaj 

polecenie search () z wiersza polecenia R w konsoli. Zwróć uwagę, że pierwszy obiekt na liście 

wyszukiwania to .GlobalEnv. Za tym idą inne obiekty. Pakiety są rozpoznawane przez ciąg znaków 



pakiet, po którym następuje dwukropek i nazwa pakietu. Aby pakiet mógł zostać użyty, należy wykonać 

następujące kroki: jeśli pakiet został wcześniej zainstalowany, wystarczy załadować go do ścieżki 

wyszukiwania za pomocą biblioteki poleceń (nazwa pakietu) z wiersza R. Spowoduje to załadowanie 

pakietu domyślnie na drugiej pozycji ścieżki wyszukiwania. Jeśli pakiet nie został wcześniej 

zainstalowany, należy go najpierw zainstalować. Najłatwiej to zrobić za pomocą górnego menu Pakiety.  

i) Więcej informacji na temat pomocy (?): Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat 

pomocy dostępnej dla niektórych specjalnych słów kluczowych.  

Zapytanie o pomoc: wyjaśnienie 

?Arithmetic: operatory jednoargumentowe i binarne do wykonywania działań arytmetycznych na 

wektorach numerycznych i złożonych 

?Comparison: operatory binarne do porównywania wartości w wektorach 

?Control: podstawowe konstrukcje do sterowania przepływem w instrukcjach R.  

? dotsMethods: Użycie operatora specjalnego… 

? Extract: operatory do wyodrębniania lub zastępowania części wektorów, macierzy, tablic i list 

?Logic: operatory logiczne do operowania na wektorach logicznych i numerycznych 

? .Machine: Informacje o zmiennej .Machine holding information on the numerical properties of the 

machine R is running on 

?NumericConstants: Jak R analizuje stałe numeryczne, w tym Inf, NaN, NA 

?options: pozwalają użytkownikowi ustawić i zbadać różne opcje globalne, które wpływają na sposób, 

w jaki R oblicza i wyświetla wyniki 

? Paren: Nawiasy i szelki w R 

?Quotes: pojedyncze i podwójne cudzysłowy. Cudzysłów odwrotny (lewy apostrof) i ukośnik odwrotny 

do rozpoczęcia sekwencji ucieczki 

?Reserved: Opis zastrzeżonych słów w R 

?Special: specjalne funkcje matematyczne związane z funkcjami beta i gamma, w tym permutacje i 

kombinacje 

?Special: przedstawia składnię języka R i daje pierwszeństwo operatorom 

Wyrażenia regularne w R : Podstawy 

Należy zachować ostrożność podczas przypisywania obiektów do nazw. Ponadto środowisko Global lub 

dowolna inna baza danych języka R może z łatwością zawierać setki obiektów. Dlatego częstym 

zadaniem jest wyszukiwanie wzorców w nazwach obiektów np. wyszukiwanie wszystkich nazw 

obiektów zaczynających się od „Figure”. lub kończące się na „.dat”. Funkcja objects() lub ls() ma 

argumenty pos i wzorzec do określania pozycji bazy danych do przeszukania oraz wzorzec znaków 

pojawiających się odpowiednio w nazwie (lub łańcuchu). Argumentowi wzorzec można podać dowolne 

wyrażenie regularne. Wyrażenia regularne zapewniają metodę wyrażania wzorców w wartościach 

znakowych i są używane do wykonywania różnych zadań w R. Tutaj rozważamy tylko zadanie 

wyodrębnienia określonych obiektów w bazie danych za pomocą argumentu pattern objects() lub ls(). 

Składnia wyrażeń regularnych podlega innym regułom niż składnia zwykłych instrukcji języka R. 



Ponadto jego składnia różni się w zależności od konkretnej implementacji, z której korzysta program. 

Domyślnie R używa zestawu wyrażeń regularnych do tych używanych przez narzędzia UNIX, ale 

argumenty funkcji są dostępne do zmiany wartości domyślnej, np. ustawiając argument perl = TRUE. 

Wyrażenia regularne składają się z trzech elementów: pojedynczych znaków; klasy znaków i 

modyfikatory działające na pojedynczych znakach i klasach znaków. Klasy znaków są tworzone za 

pomocą nawiasów kwadratowych otaczających zestaw znaków do dopasowania na przykład [abc123]; 

[a-z]; [a-zA-Z]; [0-9a-z]. Zwróć uwagę na użycie myślnika do wskazania zakresu wartości. Modyfikatory 

działające na znakach lub klasach znaków podsumowano poniżej: 

Modyfikator : Działanie 

^ Kotwice wyrażenia na początku łańcucha docelowego 

$ Expression zakotwicza się na końcu łańcucha docelowego 

. Dowolny pojedynczy znak poza znakiem nowej linii jest dopasowywany 

| Alternatywne wzory są oddzielone 

() Wzory są zgrupowane razem 

* Zero lub więcej wystąpień poprzedniej encji jest dopasowanych 

? Dopasowane jest zero lub jedno wystąpienie poprzedniej jednostki 

+ Jedno lub więcej wystąpień poprzedniej encji jest dopasowanych 

{n} Dopasowanych jest dokładnie n wystąpień poprzedniej encji 

{n,} Co najmniej n wystąpień poprzedniej jednostki jest dopasowanych 

{n, m} Przynajmniej n i co najwyżej m wystąpień poprzedniej jednostki jest dopasowanych 

^ : Kotwice wyrażenia na początku łańcucha docelowego 

$ : Wyrażenie zakotwicza się na końcu łańcucha docelowego 

. : Dowolny pojedynczy znak poza znakiem nowej linii jest dopasowywany 

| : Alternatywne wzory są oddzielone 

() : Wzory są zgrupowane razem 

* : Zero lub więcej wystąpień poprzedniej encji jest dopasowanych 

? :Dopasowane jest zero lub jedno wystąpienie poprzedniej jednostki 

+ :Jedno lub więcej wystąpień poprzedniej encji jest dopasowanych 

{n} :Dopasowanych jest dokładnie n wystąpień poprzedniej encji 

{n,} :Co najmniej n wystąpień poprzedniej jednostki jest dopasowanych 

{n, m} :Przynajmniej n i co najwyżej m wystąpień poprzedniej jednostki jest dopasowanych 

Ze względu na ich rolę jako modyfikatorów lub w tworzeniu klas znaków, następujące znaki muszą być 

poprzedzone odwrotnym ukośnikiem, jeśli potrzebne jest ich dosłowne znaczenie:  

[] {} () ^ $. | * + \ 



Zauważ, że w R oznacza to, że za każdym razem, gdy jeden z powyższych znaków ma zostać zmieniony 

w wyrażeniu regularnym, musi być poprzedzony podwójnym ukośnikiem odwrotnym. Oto kilka 

przykładów wyrażeń regularnych.  

Wyrażenie regularne : Znaczenie 

„[a-z] [a-z] [0-9]”: dopasowuje ciąg składający się z dwóch małych liter, po których następuje cyfra 

„[a-z] [a-z] [0-9] $”: dopasowuje ciąg kończący się dwoma małymi literami, po których następuje cyfra 

„^ [a-zA-Z] + \\”. : Dopasowuje ciąg zaczynający się od dowolnej liczby małych lub dużych liter, po 

których następuje kropka 

„(ab) {2} (34) {2} $”: dopasowuje ciąg kończący się na abab3434 

<b>Ćwiczenie 2</b> 

<b>Zainicjuj sesję języka R.</b> 

a) Dołącz pakiet MASS w drugiej (domyślnej) pozycji ścieżki wyszukiwania, wydając polecenie 

> library (MASS) ENTER 

b) Uzyskaj listę wszystkich obiektów w pakiecie MASS na żądanie 

> objects (pos = 2) ENTER 

c) Wyjaśnij różnicę między obiektami (pos = 2, pat = ".") i obiektami (pos = 2, pat = "\\."). 

d) Uzyskaj listę wszystkich obiektów z nazwami zaczynającymi się od trzech liter, po których następuje 

cyfra.  

e) Uzyskaj listę wszystkich obiektów z nazwami kończącymi się trzema literami i cyfrą.  

f) Uzyskaj listę wszystkich obiektów, których nazwy kończą się kropką, po której następują dokładnie 

trzy lub cztery litery.  

Od pojedynczych instrukcji do zestawów instrukcji: wprowadzenie funkcji R 

Rozważmy następujący problem: zbiór snów danych R zawiera dodatkowe godziny snu 20 pacjentów 

po leczeniu farmakologicznym. Załóżmy, że ten zestaw danych można uznać za próbkę z normalnej 

populacji. Dla średnich dodatkowych godzin snu wymagany jest 95% przedział ufności. Wiadomo, że 

przedział ufności jest określony przez  

 

Ten problem można rozwiązać, wprowadzając kolejno następujące instrukcje:  

> sleep.data <- sleep [, 1]  

> sleep.mean <- mean (sleep.data)  

> sleep.sd <- sqrt (var (sleep.data))  

> t.perc <- qt (0,975,19)  

> left.boundary <- sleep.mean– (sleep.sd/sqrt (20)) * t.perc 



> right.boundary <- sleep.mean + (sleep.sd/sqrt (20)) * t.perc 

W sytuacjach takich jak powyżej problem można rozwiązać za pomocą pliku skryptu lub napisania 

funkcji. Wprowadzimy dwie metody pisania funkcji w R:  

1. używając pliku skryptu i 

2. używając funkcji fix (). 

Obie powyższe dwie metody wykorzystują edytor tekstu. Wbudowany edytor tekstu R może być 

używany podczas korzystania z plików skryptów, ale w środowisku Windows preferowany jest notatnik 

lub najlepiej notepad ++ (dostępny bezpłatnie na stronie www.notepad-plus-plus.org/download/) lub 

Tinn-R. Poniższa instrukcja jest konieczna do zmiany domyślnego edytora używanego z fix (): 

> options (editor = "notatnik") lub 

> options (edytor = "pełna ścieżka do odpowiedniego pliku exe") 

<b> Pisanie funkcji R przy użyciu pliku skryptu</b> 

a) Z górnego menu R wybierz Plik; Nowy skrypt. Otworzy się okno skryptu z jednoczesną zmianą na 

pasku menu. Zwróć uwagę na nazwę edytora pojawiającą się w oknie skryptu.  

b) Wpisz instrukcje w oknie skryptu, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

c) Zaznacz cały wpisany tekst i uruchom skrypt, klikając ikonę uruchamiania (lub Ctrl + R).  

d) Zwróć uwagę na to, co jest pokazane w oknie konsoli R.  

e) Pliki skryptów to zwykłe pliki tekstowe. Można je zapisywać, edytować i otwierać za pomocą 

dowolnego edytora tekstu.  

f) Zgodnie z konwencją pliki skryptów R mają rozszerzenie XX.r.  

g) Następnie zmień pisownię ostatniego right.boundary na Right.boundary. Zaznacz cały tekst i 

uruchom skrypt. Sprawdź dane wyjściowe pojawiające się na konsoli. Wyjaśnij.  

h) Okna skryptów mogą być również używane do tworzenia funkcji R i) Utwórz funkcję R, zmieniając 

tekst w skrypcie, jak pokazano na rysunku  



 

j) Zaznacz tekst i zwróć uwagę, co dzieje się w oknie poleceń języka R (konsoli).  

k) Podaj obiekty instrukcji () po znaku zachęty R. Co się stało?  

l) Jeśli chcesz utworzyć i uruchomić funkcję my.func1 w oknie skryptu, dodaj instrukcję my.func1 (x = 

sleep) jako ostatnią linię w oknie skryptu. Teraz wybierz tylko tę linię i uruchom ją. Sprawdź konsolę R.  

m) Co się stanie, jeśli w oknie skryptu zostanie popełniony błąd składni? Zmień kod my.func1 na 

rysunku 1.8.2 na my.func2 i celowo usuń ostatni nawias zamykający w ostatnim wierszu okna skryptu. 

Wybierz cały kod w skrypcie i uruchom go. Sprawdź konsolę R. Omów 

Pisanie funkcji R za pomocą fix() 

a) Upewnij się, że domyślnym edytorem tekstu jest Notatnik lub Notatnik ++ (lub dowolny inny 

wybrany przez Ciebie edytor tekstu). Można to zrobić, korzystając z następujących instrukcji z wiersza 

polecenia R:  

> options (editor="notepad")br> 

lub podając pełną ścieżkę do preferowanego edytora tekstu, np. coś podobnego do 

> options (editor="C:\\Program files\\Notepad++\\Notepad++")br> 

b) Wpisz fix (my.func3) po znaku zachęty R. Otworzy się edytor tekstu. Patrz rysunek 1.8.3 poniżej. 

Wpisz instrukcje, jak pokazano w oknie edytora.  



 

Zamknij okno. Sprawdź, co się dzieje w konsoli R.  

c) Co się stanie, jeśli podczas używania poprawki zostanie popełniony błąd składniowy? Aby zobaczyć: 

Najpierw skopiuj my.func3 do my.func4. Następnie w wierszu polecenia R wpisz poprawkę (my.func4). 

Zrób celowy błąd składniowy, np. usuń ostatni nawias zamykający. Zamknij okno edytora tekstu. Co 

dzieje się w konsoli? Co należy zrobić, aby naprawić błąd?  

d) Uważnie przestudiuj komunikat w konsoli R, gdy wystąpił błąd składniowy w funkcji utworzonej 

przez fix (): 

> Error in edit(name, file, title, editor) :  

unexpected 'yyy' occurred on line xx 

use a command like 

x <- edit() 

to recover 

e) Wyjaśnij, dlaczego podany poniżej sposób jest prawidłową odpowiedzią na powyższą wiadomość od 

oceniającego R:  

> my.func4 <- edit () ENTER 

OSTRZEŻENIE 

Przed napisaniem funkcji rozwiązywania dowolnego problemu: upewnij się, że problem jest dokładnie 

zrozumiany; upewnij się w 100%, że odpowiednia teoria statystyczna jest poprawnie zrozumiana. 

Niezastosowanie się do tego jest nieostrożne i niebezpieczne!  

R w środowisku Windows 

Różne okna w R to okno danych, okno skryptów, okno wykresów oraz okna menu i okna dialogowe. 

Bieżący obszar roboczy w R to .GlobalEnv. Funkcja getwd() służy do uzyskania ścieżki do plików .RData 

i .Rhistory katalogu roboczego Uwaga: aby wyświetlić pliki .RData i .Rhistory jako takie, może być 

konieczne wyłączenie opcji „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików ”w Panelu sterowania; Opcje 

folderu; Widok.  



a) Porządkowanie projektów w różnych obszarach roboczych w R. Ważne jest, aby zapewnić różne 

obszary robocze związane z różnymi projektami. Poniżej znajduje się przykład tego, jak można 

uporządkować różne projekty w różnych katalogach roboczych. Każdy katalog ma tę samą ikonę, ale 

ma inną nazwę. Klikając lewym przyciskiem myszy właściwą ikonę, uzyskuje się dostęp do 

odpowiedniego folderu projektu. Dlatego wszystkie obiekty należące do określonego projektu są 

przechowywane razem.  

b) W jaki sposób można uzyskać grupę katalogów?  

i. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną otwartą przestrzeń na pulpicie i wybierz Nowy; Folder.  

ii. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Nowy i wybierz Właściwości; Dostosuj; Zmień ikonę; 

Przeglądaj.  

iii. Przejdź do… \Pliki programów \R\R-3.1.x\bin\x64\Rgui.exe; OK, aby przypisać charakterystyczną 

ikonę R R do grupy katalogów.  

iv. Zmień nazwę nowego folderu na, na przykład, R-projekty. Zachowaj na komputerze lub kopiuj w 

dowolne miejsce, np. D: \ R-projekty.  

v. Upewnij się, że masz folder do przechowywania plików .RData i .Rhistory dla wszystkich różnych 

projektów R, np. folder D: \ R_Workspaces.  

vi. Kliknij lewym przyciskiem myszy folder R-projekty (otwórz grupę katalogów). Teraz kliknij prawym 

przyciskiem myszy dowolną otwartą przestrzeń otwartego folderu i wybierz: Nowy; Skrót; Przeglądaj i 

nawiguj jak powyżej do… \Program Files\R\R-3.1.x\bin\x64\Rgui.exe; DOBRZE. Wybierz Zakończ po 

podaniu odpowiedniej opisowej nazwy skrótu.  

vii. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony nazwany skrót w (vi) i wybierz 

Właściwości. Otworzy się okno właściwości, jak pokazano na rysunku 1.9.1. Edytuj pole Rozpocznij w, 

aby np. „D: \ R_Workspaces \ BayesProject \”. Wybierz OK.  

viii. Utworzyliśmy teraz w grupie katalogów R-projects skrót i jeśli ten skrót jest aktywowany, 

inicjowana jest sesja R z odpowiednimi plikami .RData i .Rhistory utworzonymi w wybranej lokalizacji 

„D: \ R_Workspaces \ BayesProject \” 

IX. Skrót z (vii) można teraz powielić, odpowiednio nazwać dla każdego innego projektu R i podać 

poprawną lokalizację do utworzenia niezbędnych plików .RData i .Rhistory.  

x. Powtórz krok (ix) dla każdego oddzielnego projektu (każdy z własną ścieżką i nazwą), który chcesz 

umieścić w folderze R-projects. Wybierz dowolną z tych ikon, aby rozpocząć sesję z odpowiednim 

projektem.  

c) Przestudiuj, jak działają poniższe instrukcje w R:  

*  File; Load workspace 

*  File; Save workspace 

*  File; Change Dir 

d) Alternatywna metoda przydzielania każdemu projektowi R własnego katalogu roboczego  

i. Utwórz folder dla projektu np. C: \ MyProject 

ii. Kliknij dowolną istniejącą ikonę R, aby otworzyć sesję R.  



iii. W R wybierz z górnego menu: Plik; Zapisz obszar roboczy 

iv. Przejdź do C: \ MyProject i wybierz: Zapisz 

v. Zamknij sesję R.  

vi. W systemie Windows przejdź do C: \ MyProject i wybierz .RData 

vii. Konieczne może być przygotowanie pliku .RData poprzez (a) utworzenie odpowiedniego obiektu 

.First oraz (b) usunięcie wszystkich niepotrzebnych obiektów np. zgodnie z instrukcją 

> rm(list = objects()) (BE CAREFUL, Why?)  

Praca z RStudio 

Wielu użytkowników języka R woli pracować z RStudio. RStudio to darmowe i zintegrowane środowisko 

programistyczne typu open source dla języka R, które współpracuje ze standardową wersją języka R 

dostępną w CRAN. Można go pobrać ze strony domowej RStudio www.rstudio.com i uruchomić z 

pulpitu (Windows, Mac lub Linux). Pełne informacje o funkcjonalności RStudio są dostępne na jego 

stronie głównej. Tutaj podano tylko krótkie wprowadzenie do RStudio. Po zainstalowaniu programu 

RStudio na komputerze na pulpicie zostanie utworzona następująca ikona. Kliknięcie ikony otwiera 

środowisko programistyczne RStudio. Aby otworzyć dowolny obszar roboczy R za pomocą RStudio, 

przeciągnij odpowiedni plik .RData do powyższej ikony RStudio i upuść go, gdy tylko pojawi się napis 

„Otwórz w RStudio”.   

Dolny lewy panel to znajoma konsola R. Panel dolny po prawej stronie służy do:  

a) lista plików w folderze, w którym znajduje się obszar roboczy (.RData) dla aktywnego projektu 

b) lista wszystkich zainstalowanych pakietów, które można dołączyć do ścieżki wyszukiwania, a także 

menu służące do instalowania i aktualizowania pakietów 

c) okna wykresów (jeśli istnieją)  

d) obiekty pomocy.  

Lewy górny panel służy do tworzenia i zarządzania plikami skryptów, natomiast górny prawy panel 

dostarcza informacji o obiektach w katalogu roboczym oraz historii poprzednich poleceń podanych w 

konsoli  



 

 

Korzystanie z R Commander 

R Commander zapewnia graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla wielu udogodnień dostępnych w 

systemie R. Zamiast skupiać się na programowaniu, dostępne są ułatwienia w postaci rozwijanych 

menu do przeprowadzania analiz statystycznych, manipulacji danymi i tworzenia raportów. Jest 

dostępny w pakiecie R Rcmdr. Aby otworzyć program R Commander, zainicjuj sesję R i uruchom 

polecenie 

> library (Rcmdr) [ENTER] 



Spowoduje to otwarcie interfejsu GUI programu R. Commander. Aby zapoznać się z wprowadzeniem 

do programu R Commander i niektórymi jego możliwościami, wybierz Help w górnym menu R 

Commander, a następnie Wprowadzenie do R Commander. 

Aktywacja projektu R. 

Ponieważ obszar roboczy R można zapisać jako plik .RData w dowolnym wybranym folderze, sesję R 

można zainicjować z dowolnym projektem języka R, klikając odpowiedni plik .RData. Jeśli jednak 

RStudio zostało zainstalowane, projekt zostanie otwarty w środowisku RStudio. Jeśli użytkownik chce, 

aby projekt był otwierany w samym R, w prosty sposób można to zrobić: Przeciągnij plik .RData do 

ikony, którą sam R na pulpicie tworzy podczas instalacji. Umieść plik .RData na ikonie R, aż komunikat 

Otwórz za pomocą R dla interfejsu GUI systemu Windows stanie się widoczny, zanim zostanie 

upuszczony na ikonę. Spowoduje to otwarcie wymaganej sesji języka R. Upewnij się, że plik .RData nie 

jest upuszczany, gdy wyświetlany jest komunikat Kopiuj na pulpit. Jak wskazano powyżej, tę metodę 

można również zastosować, aby otworzyć sesję RStudio. 

Uwaga na temat obliczeń przez komputer 

Podczas pisania funkcji R należy pamiętać, że sposób wykonywania obliczeń przez komputer nie zawsze 

jest zgodny z regułami algebry. Poniżej podano dwa ważne zdarzenia.  

• W matematyce błędne jest następujące zdanie: x = x + k dla k ≠ 0, ale w programowaniu 

komputerowym zdanie x = x + k jest prawdziwe i oznacza, że x jest zastępowane przez x + k.  

• Na ogół traktowanie liczb całkowitych i rzeczywistych, dla których R używa reprezentacji 

zmiennoprzecinkowej, odbywa się na poziomie podstawowym, nad którym R nie ma kontroli. Ogólnie 

rzecz biorąc, liczby rzeczywiste niekoniecznie muszą być dokładnie reprezentowane w komputerze – 

niektóre mogą być tylko przybliżone. Ponadto istnieją ograniczenia dotyczące minimalnych i 

maksymalnych liczb, które można przedstawić w komputerze. Może to prowadzić do tak zwanego 

niedopełnienia lub przepełnienia. Bardziej szczegółowe omówienie pojawia się w następnym rozdziale. 

Otwórz sesję R i wydaj polecenie 

> .Machine [ENTER} 

aby uzyskać szczegółowe informacje o środowisku numerycznym Twojego komputera 

Wbudowane zbiory danych w R 

R zawiera kilka wbudowanych zestawów danych zebranych w zestawach danych pakietu. Ten pakiet 

jest automatycznie dołączany do ścieżki wyszukiwania. Wpisz ?datasets w wierszu R, aby uzyskać 

szczegółowe informacje. Oprócz tych zestawów danych w tej książce wykorzystano również kilka 

innych zestawów danych z innych pakietów. Zestawy danych dostępne w niektórych plikach można 

wczytać do R za pomocą instrukcji takich jak:  

> my.data.object <- read.table(file = "Pełna ścieżka\\nazwa pliku") 

Zwróć uwagę na użycie podwójnego \\. 

Użycie .First() i .Last() 

Funkcja .First() jest wykonywana na początku każdej sesji języka R. W związku z tym 

> .First <- function(){options(editor = "notepad")} 

zapewnia, że „Notatnik” jest edytorem tekstu podczas każdej kolejnej sesji bez konieczności określania 



> .First <- function(){options(editor = "notepad")} [ENTER]  

za każdym razem, gdy inicjowana jest sesja języka R. Podobnie do .First() funkcja .Last() może zostać 

utworzona do wykonania pod koniec sesji R 

Bezpieczeństwo: przykład użycia .First() 

Funkcja .First może być użyta do uniemożliwienia dostępu do katalogu roboczego języka R poprzez 

ustawienie ochrony hasłem. Można to zrobić w następujący sposób:  

Utwórz nowy obszar roboczy do uruchamiania przykładu w zakresie bezpieczeństwa. W tym obszarze 

roboczym utwórz następującą funkcję R 

password <- function() # Note the structure of a function 

{ cat("Please type in your UNQUOTED password. \n") 

password <- readline() # What is the usage of readline()? 

if (password != "PASSWORD") q(save="no") 

# The meaning of != is "not equal to" 

else (cat("You can proceed \n")) 

invisible() 

} 

Teraz utwórz funkcję:  

.First <- function() 

{ # What must you be careful of?  

password() 

} 

• Zakończ sesję R i otwórz ją ponownie.  

• Omów budowę i wykorzystanie powyższych funkcji.  

• Czy możesz złamać powyższe zabezpieczenia?  

• Czy możesz dokonać zmian w powyższym zabezpieczeniu, aby uczynić je bardziej bezpiecznym? 

Opcje 

a) Przestudiuj wynik instrukcji > options() [ENTER] w R.  

b) Przestudiuj wybór w górnym menu R Edytuj; Preferencje GUI.  

Wyjście R (tekst i grafika) do Microsoft Word 

R może być używany razem z MS Word (i Microsoft Powerpoint), aby uzupełnić analizy statystyczne 

raportem. Podstawowe zasady ilustruje następujący przykład: 

a) Zainicjuj sesję R i otwórz plik XX.docx.  



b) Dołącz pakiet MASS do ścieżki wyszukiwania za pomocą polecenia 

> library(MASA) [ENTER]  

c) Sprawdź ścieżkę wyszukiwania za pomocą polecenia 

> search() [ENTER]  

d) Uzyskaj informacje o zestawie danych Cars93 w pakiecie MASS za pomocą polecenia 

> ?Cars93 [ENTER]  

e) Wykonaj następujące instrukcje R:  

• apply (Cars93[,4:8], 2, mean) 

• hist (Cars93[,8])  

f) Zinterpretuj wyniki otrzymane w (e).  

g) Wybierz odpowiedni tekst wyjściowy R i skopiuj go do pliku XX.docx.  

h) Aktywuj plik XX.docx i zmień czcionkę skopiowanego tekstu wyjściowego R na 

• Czcionka Times New Roman 

• Courier New 

i) Jaka bardzo ważna różnica jest zauważona? Jaki jest tego powód?  

j) Teraz aktywuj okno wykresu R. Skopiuj wykres według jednego z poniższych 

• Skrót Ctrl+W 

• Plik; Skopiuj do schowka; jako metaplik 

k) Aktywuj XX.docx i wykonaj następujące czynności: Edytuj; Wklej specjalnie; Obrazek  

l) Wybierz wykres w XX.docx. Zmień rozmiar wykresu po upewnieniu się, że pole wyboru Zablokuj 

proporcje jest zaznaczone. Przestudiuj różne opcje, aby zmienić rozmiar, układ, kolory i inne cechy 

wykresu.  

m) Ważne: Aby poprawnie zinterpretować wiele typów wykresów w statystykach, konieczne jest 

zachowanie na wykresie właściwych proporcji. Procedura w (l) zapewnia zachowanie proporcji 

oryginalnego wykresu utworzonego w R podczas zmiany jego rozmiaru w dokumencie Word.  

n) Jaki jest zły sposób zmiany rozmiaru grafu skonstruowanego w R w MS Word?  

o) Uwaga: Powerpoint zapewnia różne funkcje do dostrajania wykresów. (np. zmiana kolorów i 

kreślenie znaków). 

<b>Tworzenie dokumentów PDF i HTML z wyjścia R: R package knitr</b> 

Dziarka pakietów R służy do uzyskiwania powtarzalnych wyników z kodu R w postaci dokumentów PDF 

lub HTML. Przedstawiamy tutaj tylko podstawowe możliwości pakietu knitr, ale zachęcamy studenta 

do eksperymentowania z tym narzędziem podczas realizacji poszczególnych zadań. Najpierw używamy 

edytora tekstu, aby utworzyć w tym samym folderze, w którym znajduje się aktywny obszar roboczy R, 

plik .rnw Przykład.1.18.1.rnw podany poniżej:  



\documentclass[12pt, a4paper]{article} 

\usepackage{amsfonts, graphicx} 

\begin{document} 

\title{An Illustration of some Capabilities of \emph{knitr}} 

\author{Niel le Roux and Sugnet Lubbe} 

\maketitle 

Code chunks in .Rnw files are delimited with $<<>>=$ at 

the top where a chunk label and any chunk options can appear within the inner 

$<>$ with an @ following. In-line R code chunks are indicated 

with \verb+\+$Sexpr{}$ with the R code inside the curly braces.  

\verb+ ################################################+ 

Here is an example containing several chunks of code. Note that in the first 

chunk R code is not shown due to the option $echo = FALSE$. In the remaining 

chunks R code is shown due to the option $echo = TRUE$. 

<<data,echo=FALSE>>= 

# Note R code not shown for this chunk 

y<-1 

# y 

require(lattice)  

set.seed(123)  

x <- rnorm(1000, 20, 5)  

@ 

We analyze data drawn from $\mathcal{N}(20 ,25)$. The 

mean is \Sexpr{round(mean(x), 3)}. Figure~\ref{fig:fig1} 

shows the distribution via a histogram and Figure~\ref{fig:fig2} 

shows it via a boxplot.  

\begin{figure}[h!]  

<<hist, echo= TRUE>>= 

par(mar = c(1,4,1,4))  

histogram(x)  

@ 



\caption{\label{fig:fig1}Histogram} 

\end{figure} 

\begin{figure}[h!]  

<<boxplot>>= 

par(mar = c(0.5,4,1,4))  

boxplot(x)  

@ 

\caption{\label{fig:fig2}Boxplot} 

\end{figure} 

The first element of \texttt{x} is \Sexpr{x[1]}.  

Note the usage of \verb+\texttt{x}+ above.  

\begin{figure} 

<<side.by.side.plots, fig.show=’hold’,fig.width=4, fig.height=4, out.width=’.4\\linewidth’>>= 

## two plots side by side (option fig.show=’hold’)  

par(mar=c(4,4,.1,.1),cex.lab=.95,cex.axis=.9,mgp=c(2,.7,0),tcl=-.3,las=1)  

boxplot(x)  

hist(x,main=’’)  

@ 

\caption{\label{fig:fig3}Boxplot and Histogram side-by-side} 

\end{figure} 

\begin{table} 

<<kable, results=“asis“>>= 

n <- 100 

x <- rnorm(n)  

y <- 2*x + rnorm(n)  

out <- lm(y ~ x)  

summary(out)$coef 

kable(summary(out)$coef, digits=2, format = ‘latex’)  

@ 

\caption{Estimated regression coefficients} 

\end{table} 



\end{document} 

Dokładnie przestudiuj powyższy plik. Zauważ, że składa się ze zwykłego tekstu, fragmentów kodu R i 

kodu LateX. Następnie z R wydaj następujące polecenia:  

> library(knitr) [ENTER]  

> knit('Example.1.17.rnw') [ENTER]  

Ta ostatnia instrukcja powoduje utworzenie pliku Example.1.18.tex w tym samym folderze, w którym 

znajduje się bieżący obszar roboczy języka R. Zakładając, że użytkownicy Windows mają zainstalowany 

MiKTeX http://miktex.org/) lub jakiś inny interpreter TeX, można zbudować plik Example.1.18.pdf:  

 



 

 

 

Edycja wiersza poleceń 

Polecenia wydane w sesji R są przechowywane razem z poleceniami wydanymi w poprzednich sesjach 

w pliku .History w tym samym folderze co plik .RData. W sesji R poprzednie polecenia można odzyskać 

w wierszu polecenia R, naciskając klawisze strzałek w górę i w dół. Poprzednie polecenie można 



następnie edytować za pomocą klawiszy Backspace, Delete, Home, End, a także skrótów do kopiowania 

i wklejania. 



Zarządzanie obiektami 

Po ukończeniu części wprowadzającej wiesz już, jak to zrobić: 

• zainicjować sesję R; 

• zapisać swój obszar roboczy (katalog roboczy); 

• otworzyć istniejącą przestrzeń roboczą;  

• wykonywanie prostych zadań w języku R w celu uzyskania wyników liczbowych, tekstowych lub 

graficznych;  

• uzyskać pomoc.  

Wiesz też, że wszystko w R można uznać za jakiś obiekt. Tu skupimy się na właściwościach różnych 

obiektów i sposobie zarządzania obiektami w obszarze roboczym.  Zanim jednak skupimy się na 

obiektach, najpierw przyjrzymy się zarządzaniu obszarami roboczymi. Ogólnie rzecz biorąc, dobrą 

praktyką jest posiadanie każdego projektu we własnym obszarze roboczym. Oprócz metod tworzenia 

więcej niż jednego obszaru roboczego przedstawionych w rozdziale 1, zaczniemy ten rozdział od nauki 

korzystania z funkcji języka R getwd(), setwd() i save.image() do zarządzania różnymi obszarami 

roboczymi. 

Tworzenie oddzielnych obszarów roboczych dla każdego projektu 

a) Wznów wcześniejszą  sesję R , dowiadując się, gdzie na komputerze znajduje się folder .RData 

bieżącego obszaru roboczego, korzystając z instrukcji  

> getwd() [ENTER] 

b) Twoim następnym zadaniem jest zapisanie tego obszaru roboczego w podfolderze Chapter_1 

folderu R.Module na karcie pamięci. Wykonaj następujące kroki: < 

> setwd("F:\\R.Module\\Chapter_1" ) [ENTER] # Użyj odpowiedniej litery dysku 

<b>Uwaga</b>: aby powyższe polecenie działało poprawnie, folder R.Module z podfolderem 

Chapter_1 MUSI ISTNIEĆ PRZED poleceniem setwd(). Sprawdź, czy coś zostało utworzone w 

F:\R.Module\Chapter_1. Teraz wejdź 

> save.image()[ENTER] 

i sprawdź, czy plik .RData pojawia się w F:\R.Module\Chapter_1.  

• Jeśli nie podano polecenia save.image(), .RData istnieje tylko tymczasowo i nie jest widoczne.  

• Polecenie save.image() jest skrótem od bardziej ogólnego polecenia save(). 

c) Utwórz pustą przestrzeń roboczą dla Rozdziału 2 znajdującą się w podfolderze Chapter_2 folderu 

R.Module na karcie pamięci z konsoli z instrukcjami:  

> setwd("F:\\R.Module\\Rozdział_2" ) [ENTER] [ENTER] 

> getwd()[ENTER] # Aby sprawdzić, czy jesteś we właściwym folderze.  

> rm(list = objects())[ENTER] # Aby usunąć wszystkie obiekty 

> save.image()[ENTER] # Aby utworzyć (zapisać) puste .RData 



Instrukcje i obiekty w R 

Ogólne 

Pamiętaj ,że  

• instrukcje są oddzielone średnikiem lub zaczynają się w nowych wierszach;  

• symbol # oznacza resztę wiersza jako komentarze.  

• domyślny znak zachęty R (podstawowy) to > ; drugi domyślny monit to + ;  

• użycie <- do tworzenia obiektów. (W wersji R 3.1.x znak równości (=) również będzie akceptowany.  

Jednak unikaj tej praktyki i używaj 

= tylko dla argumentów funkcji;  

<- dla przypisania i 

== dla struktur porównawczych / kontrolnych);  

• użycie -> do przypisania lewej strony do nazwy z prawej strony.  

• użycie funkcji assign() do przypisywania nazw obiektom.  

Przykłady 

> aa <- 1:10 

Przypisanie wektora numerycznego do nazwy „aa”. Przypisanie odbywa się w środowisku globalnym.  

> Aa <- seq(od = 1,do = 10,by = 0,01); rr <- c("a","b","c") 

> c("a","b","c") -> bb 

Przypisanie wektora znaku do nazwy „bb”.  

> assign("aa", rnorm(10), poz = 1)  

Zwróć uwagę na użycie argumentu poz. " " lub ' ' są używane jako znaki. Zachowaj ostrożność podczas 

mieszania pojedynczych cudzysłowów i podwójnych cudzysłowów. Zobacz poniżej.  

> c("u",'v',"'w'",""x"",'"y"',''z'') -> cc 

Error: unexpected symbol in "c("u",'v',"'w'",""x" 

> c("u",'v',"'w'",'"x"','"y"',''z'') -> cc 

Error: unexpected symbol in "c("u",'v',"'w'",'"x"','"y"',''z" 

> c("u",'v',"'w'",'"x"','"y"','z') -> cc 

> cc 

[1] "u" "v" "'w'" "\"x\"" «\»y\"" "z" 

• Wyjaśnij powyższy komunikat o błędzie.  

• Wyjaśnij powyżej ukośnik odwrotny.  



> objects()  

[1] "aa" "Aa" "bb" "cc" 

[5] "yy"  

> aa 

[1] 1.1849662 -0.2486378 0.9364591 -0.7281662 0.2323667 [6] 0.6910525 

-1.2229246 -0.6628765 -1.0274450 -1.1747854 

> bb 

[1] "a" "b" "c" 

> objects()[3]  

[1] "bb" 

> parse(text=objects()[3])  

expression(bb)  

> eval(parse(text=objects()[3]))  

[1] "a" "b" "c" 

> rm(a,b)  

Warning messages:  

1: In rm(a, b) : object 'a' not found 

2: In rm(a, b) : object 'b' not found 

> rm(aa,bb)  

> objects() 

[1] "Aa" "cc" "yy" 

> rm("cc") 

> objects() 

[1] "Aa" "yy" 

 

Obiekty w R (lub S-PLUS) 

a) Wszystko jest obiektem, ale istnieje wiele różnych rodzajów obiektów.  

b) Przestudiuj i zwróć uwagę na następujące konwencje nazewnictwa:  

• Dozwolone są wielkie i małe litery, cyfry 0–9, kropki i podkreślenia.  

• Nie może zaczynać się od cyfry.  

• R rozróżnia wielkość liter, tj. Jan i jan odnoszą się do różnych obiektów.  



• Używaj kropek (kropek) lub podkreśleń, aby podzielić nazwę na znaczące słowa.  

• Unikaj c, s, t, C, F, T, diff oraz innych zastrzeżonych słów do nazywania obiektu.  

c) Używaj funkcji conflicts() i find() podczas nazywania obiektów. Instrukcja conflicts (detail=TRUE) 

wyprowadza szczegółowe informacje o tym, czy i gdzie na ścieżce wyszukiwania istnieją obiekty o 

identycznych nazwach, np.  

> conflicts(detail=TRUE)  

$`package:methods` 

[1] "body<-" "kronecker" 

$`package:base` 

[1] "body<-" "kronecker" 

Instrukcja find("obiekt") wyprowadza szczegółowe informacje o tym, czy i gdzie na ścieżce 

wyszukiwania istnieją obiekty o nazwie obiekt, np.  

> find("kronecker") 

[1] "package:methods" "package:base" 

d) Obiekty mogą posiadać kilka atrybutów np.  

• mode (sposób, w jaki obiekt jest przechowywany wewnętrznie)  

• length 

• names 

• dim 

• class  

Przykłady 

> a <- 1:10 

> class(a)  

[1] "integer" 

> b <- factor(c("a","b","c")) 

> class(b)  

[1] "factor" 

> b 

[1] a b c 

Levels: a b c 

Poziomy pokazują, że jest to zmienna kategorialna (obiekt)  

> mode(a)  



[1] "numeric" 

> mode(b)  

[1] "numeric" 

To mówi nam, że zmienna kategorialna (obiekt) b jest wewnętrznie przechowywana jako zestaw 

kodów numerycznych.  

> length(a)  

[1] 10 

> length(b)  

[1] 3 

> dim(a)  

NULL 

> mat <- matrix(1:12,nrow=4)  

> mat 

[,1] [,2] [,3]  

[1,] 1 5 9 

[2,] 2 6 10 

[3,] 3 7 11 

[4,] 4 8 12 

 

> dim(mat)  

[1] 4 3 

> mode(mat)  

[1] "numeric" 

> logic <- c(TRUE,TRUE,FALSE,TRUE)  

> mode(logic)  

[1] "logical" 

> class(logic)  

[1] "logical" 

e) Obiekty w R to wektory, funkcje lub listy. Nie ma skalarów - zamiast tego używa się wektorów o 

długości jeden. Oprócz powyższych trzech typów istnieje kilka innych typów obiektów.  

f) Obiekty, które powstają podczas sesji są trwale przechowywane w .RData 

g) plik w folderze zawierającym obszar roboczy (o ile nie został zapisany w momencie zakończenia).  



h) Obiekty utworzone w ramach funkcji istnieją tylko tak długo, jak funkcja jest wykonywana.  

i) Użycie rm() i rm(list = ListOfNames) do usuwania obiektów z obszaru roboczego.  

j) Użycie objects() lub równoważnie ls() do uzyskania listy nazw obiektów w bazie danych (domyślnie 

w obszarze roboczym). Zwróć uwagę na opcjonalne argumenty pos, all.names i pattern, aby określić, 

która baza danych ma być brana pod uwagę i jakie nazwy obiektów należy uwzględnić.  

k) W jaki sposób obiekt można wydrukować na ekranie?  

l) Ostrzeżenie: Jeśli nowy obiekt zostanie przypisany do nazwy, która już istnieje w katalogu roboczym, 

stary obiekt zostanie nadpisany bez ostrzeżenia i nie będzie można go ponownie pobrać.  

Importowanie danych 

a) R ma kilka wbudowanych zestawów danych. Użyj >?datasets i/lub >library(help= "datasets"), aby 

uzyskać szczegółowe informacje. Zauważ, że te dwie instrukcje zwracają różne informacje.  

b) Przestudiuj plik pomocy c(). 

c) Przestudiuj plik pomocy scan(). 

d) Przestudiuj pliki pomocy read.table() i read.csv(). Należy uważać na dane zawierające znaki (tekst) i 

zmienne kategorialne.  

e) Wykorzystanie Excela do wczytania danych:  

• Przygotuj dane w Excelu.  

• Upewnij się, że nie ma pustych komórek.  

• Upewnij się, że wartości tekstowe nie zawierają spacji ani znaków specjalnych.  

• Skopiuj do schowka.  

• W R:  

> objectname <- read.table(file = "clipboard") [ENTER]  

• Użyj h=TRUE, jeśli pierwszy wiersz w pliku Excel zawiera nagłówki kolumn.  

> objectname <- read.table(file = "clipboard", h=TRUE) [ENTER] 

 

Generowanie danych 

Przestudiuj operatory i funkcje :, seq(), rep(), rev(), rnorm(), runif() za pomocą następujących instrukcji:  

> 1:10 [ENTER]  

> 8:3 [ENTER]  

> seq(from=1, to=10, length=10) [ENTER]  

> seq(from=2, to=10, length=5) [ENTER]  

> rev(10:1) [ENTER]  

> rnorm (20, mean=50, sd=5) [ENTER]  



> runif (10, min=1, max=3) [ENTER]  

Funkcja rmvnorm() do generowania wielowymiarowych normalnych próbek znajduje się w pakiecie 

mvtnorm R. Ten pakiet należy najpierw załadować za pomocą instrukcji 

>library(mvtnorm) [ENTER] lub wczytaj z menu głównego.  

Alternatywnie, do generowania danych wielowymiarowych normalnie istnieje również funkcja 

mvrnorm() w pakiecie R MASS. 

Jak R znajduje dane? 

Aby zrozumieć, jak obiekty są znajdowane przez R, konieczne jest zrozumienie pojęć 

• Środowisko 

• Rama 

• Ścieżka wyszukiwania 

• Środowisko rodzicielskie 

• Dziedziczenie. 

Mechanizm, którego używa R do organizowania obiektów, opiera się na ramach i środowiskach. Rama 

to zbiór nazwanych obiektów, a środowisko składa się z ramy wraz ze wskaźnikiem lub odniesieniem 

do innego środowiska zwanego środowiskiem nadrzędnym. Środowiska są zagnieżdżone, dzięki czemu 

środowisko nadrzędne jest środowiskiem, które bezpośrednio zawiera bieżące środowisko. Na 

początku sesji R tworzony jest obszar roboczy, który zawsze ma powiązane środowisko, środowisko 

globalne. Środowisko globalne zajmuje pierwszą pozycję na ścieżce wyszukiwania i jest dostępne przez 

wywołanie funkcji globalenv(). Pakiety i bazy danych można dodawać do ścieżki wyszukiwania przez 

wywołanie attach() i usuwać z przeszukiwanej ścieżki przez wywołanie detach(). 

• Co to jest pakiet R? Jaka jest różnica między instalacją a ładowaniem pakietu?  

• Przeanalizuj następujący przykład:  

> search() 

aby uzyskać ścieżkę wyszukiwania 

[1] ".GlobalEnv" "package:stats" "package:graphics" 

[4] "package:grDevices" "package:utils" "package:datasets" 

[7] "package:methods" "Autoloads" "package:base" 

> library(MASS)  

dołączyć ścieżkę wyszukiwania (attach() używana dla ramek danych)  

> search() 

MASS dołączone domyślnie w drugiej pozycji 

[1] ".GlobalEnv" "package:MASS" "package:stats" 

[4] "package:graphics" "package:grDevices" "package:utils" 



[7] "package:datasets" "package:methods" "Autoloads" 

[10] "package:base" 

> detach("package:MASS") 

usuń MASS ze ścieżki wyszukiwania 

> search()  

[1] ".GlobalEnv" "package:stats" "package:graphics" 

[4] "package:grDevices" "package:utils" "package:datasets" 

[7] "package:methods" "Autoloads" "package:base" 

> parent.env(.GlobalEnv)  

uzyskaj rodzica globalnego środowiska 

< environment: package:stats > 

attr(,"name") 

[1] "package:stats" 

attr(,"path") 

[1] "C:/Program Files/R/R-3.1.0/library/stats" 

> environmentName(parent.env(.GlobalEnv))  

[1] "package:stats" 

> parent.env(parent.env(.GlobalEnv))  

< environment: package:graphics > 

attr(,"name") 

[1] "package:graphics" 

attr(,"path") 

[1] "C:/Program Files/R/R-3.1.0/library/graphics"  

environmentName(parent.env(parent.env(parent.env(.GlobalEnv))))  

[1] "package:grDevices" 

Kiedy Oceniający szuka obiektu i nie może znaleźć nazwy w środowisku globalnym, przeszuka rodzica 

środowiska globalnego. Będzie kontynuował wyszukiwanie wzdłuż ścieżki wyszukiwania, aż do 

pierwszego wystąpienia nazwy. Jeśli nazwa nie zostanie znaleziona, zwróci wiadomość  

Error: object 'xx' not found 

Użycie podwójnego dwukropka :: i potrójnego dwukropka ::: służy do uzyskania dostępu do 

zamierzonego obiektu, gdy w ścieżce wyszukiwania istnieje więcej niż jeden obiekt o tej samej nazwie. 

Ci dwaj operatorzy używają przestrzeni nazw pakietów języka R. Przestrzeń nazw pakietu pozwala 

twórcy pakietu ukryć funkcje i dane, które są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego; umożliwia 



przejście przez operatory :: i ::: do obiektu w określonym pakiecie. W ten sposób przestrzeń nazw 

zapobiega awarii funkcji, gdy użytkownik wybierze nazwę, która koliduje z nazwą w pakiecie. Operator 

dwukropkowy :: wybiera obiekty z określonej przestrzeni nazw. W ten sposób można pobrać tylko 

funkcje wyeksportowane z pakietu. Operator z trzema dwukropkami ::: działa jak operator z dwoma 

dwukropkami, ale umożliwia również dostęp do ukrytych obiektów. Pakiety są często współzależne, a 

wczytanie jednego może spowodować automatyczne ładowanie innych. Takie automatycznie 

ładowane pakiety nie są dodawane do listy wyszukiwania. Zauważmy, że funkcja getAnywhere(), która 

przeszukuje wiele pakietów, może zostać użyta do znalezienia ukrytych obiektów. Kiedy funkcja jest 

wywoływana, R tworzy nowe (tymczasowe) środowisko, które jest zamknięte w bieżącym 

(wywołującym) środowisku. Obiekty utworzone w nowym środowisku nie są dostępne w środowisku 

nadrzędnym i umierają wraz z nim po zakończeniu funkcji. Obiekty w środowisku wywołującym są 

dostępne do użycia w nowym środowisku tworzonym po wywołaniu funkcji. Podobnie, gdy wyrażenie 

jest oceniane, tworzona jest hierarchia środowisk. Wyszukiwanie obiektów jest kontynuowane w górę 

tej hierarchii, a jeśli to konieczne, do środowiska globalnego, a stamtąd do ścieżki wyszukiwania.  

• Przestudiuj użycie argumentów pos, all.names i wzorca funkcji objects(). 

• Przestudiuj zachowanie funkcji konflikty() i istnieje() w poniższych przykładach:  

> conflicts() 

[1] "body<-" "kronecker" 

> conflicts(detail=TRUE)  

$'package:methods' 

[1] "body<-" "kronecker" 

$`package:base` 

[1] "body<-" "kronecker" 

> exists("kronecker") 

[1] TRUE 

> exists("kronecker", where=1)  

[1] TRUE 

> exists("kronecker", where=1,inherits=FALSE)  

[1] FALSE 

> exists("kronecker", where=2)  

[1] TRUE 

> exists("kronecker", where=2,inherits=FALSE)  

[1] FALSE 

> exists("kronecker", where=7,inherits=FALSE)  

[1] TRUE 

> exists("kronecker", where=8,inherits=FALSE)  



[1] FALSE 

> exists("kronecker", where=9,inherits=FALSE)  

[1] TRUE 

• Dokładnie przestudiuj powyższy kod, a następnie wyjaśnij, co robi dziedziczenie.  

• Poniższy przykład prowadzi do tego samego wniosku co powyżej, ale na tym etapie jest bardziej 

skomplikowany.  

Jego zachowanie stanie się jasne, gdy będziemy pracować nad kolejnymi częściami. 

<img src=”images/ere.PNG”> 

• Bezpośredni dostęp do obiektów znajdujących się na ścieżce wyszukiwania można uzyskać za pomocą 

funkcji get(). Funkcja get() jako pierwszy argument przyjmuje nazwę obiektu jako ciąg znaków. 

Opcjonalny argument pos może być użyty do określenia, gdzie na liście wyszukiwania szukać obiektu. 

Jako ilustrację wyjaśnij wyniki następujących wywołań funkcji:  

> get("%o%") 

> mean <- mean(rnorm(1000))  

> get(mean)  

> get("mean") 

> get("mean", pos = 1)  

> get("mean", pos = 2)  

> get("mean", pos = 2, inherits = FALSE)  

• Zamiast dołączania baz danych często preferowana jest funkcja with(). Omów użycie with(), 

odwołując się do instrukcji 

1. with(beaver1,mean(time)) i 

2. with(beaver2,mean(time)), odpowiednio. 

Organizacja danych (struktury danych) 

Przestudiuj uważnie pliki pomocy list(), matrix(), data.frame() i c(). Lista jest tworzona za pomocą 

funkcji list(). Lista jest podstawowym sposobem przechowywania kolekcji obiektów danych w języku 

R, gdy tryby i/lub długości obiektów są różne. Dostęp do elementów listy uzyskuje się za pomocą [[ ]] 

lub $, gdy obiekty są nazywane. Obiekty listy są nazywane za pomocą konstrukcji 

> my.list <- list(name1=object1, name2=object2)  

a elementy są pobierane za pomocą instrukcji 

> my.list[[2]] or 

> my.list$name2  

Macierz w języku R to prostokątny zbiór danych, wszystkie w tym samym trybie (np. numeryczne, 

znakowe/tekstowe lub logiczne). Powstaje wraz z konstrukcją 



> my.matrix <- matrix(x, ncol=n, nrow=n, byrow=FALSE)  

Dostęp do elementów macierzy uzyskuje się za pomocą my.matrix[i,j]. Funkcje nrow(), ncol(), dim(), 

dimnames(), colnames() i rownames() są przydatne podczas pracy z macierzami. Ramka danych to 

również prostokątny zbiór danych, ale kolumny mogą mieć różne tryby. Można ją traktować jako 

skrzyżowanie listy i macierzy. Ramki danych są konstruowane z danymi funkcji. rama(). Zapoznaj się z 

plikami pomocy powyższych funkcji. Funkcja read.table(file="c:\\full path", h=TRUE) odczytuje 

zawartość pliku zewnętrznego do ramki danych. Przestudiuj plik pomocy, aby w pełni zrozumieć jego 

użycie. 

Szereg czasowy 

Przestudiuj użycie funkcji ts(). 

Funkcje as.xxx() i is.xxx() 

Funkcja as.xxx() przekształca obiekt najlepiej jak to możliwe do określonego typu, 

np.as.matrix(mydata) przekształca numeryczne dataframe na macierz numeryczną. is.xxx() sprawdza, 

czy argument jest określonego typu, np. is.matrix(mydata) zwraca wartość FALSE, jeśli mydata nie 

spełnia wszystkich warunków macierzy. 

Proste manipulacje; liczby i wektory 

• Wyjaśnij obliczenia wektorów i zasadę recyklingu, odnosząc się do poniższego przykładu.  

> c(1,3,5,9) + c(1,2,3)  

[1] 2 5 8 10 

Wiadomość ostrzegawcza:  

W c(1, 3, 5, 9) + c(1, 2, 3) :  

dłuższa długość obiektu nie jest wielokrotnością krótszej długości obiektu 

• Wektory logiczne. Wyjaśnij zachowanie instrukcji poniżej 

> sum(c(TRUE,FALSE,TRUE,TRUE,FALSE))  

[1] 3 

• Brakujące wartości: NA (wskazać brakującą wartość w danych), NaN (nie liczba)  

[1] 3 

>10/0 

[1] Inf 

> 0/0 

[1] NaN 

• Wektory znaków 

• Wektory subskrypcyjne 

<b>Obiekty, ich tryby i atrybuty</b> 



• Elementy wektorów muszą mieć ten sam tryb: logiczny, numeryczny, złożony, znakowy, surowy 

• Pusty przedmiot; raz utworzone (np. xx <- numeric() ) można dodawać komponenty (np. xx[5] <- 22)  

• Pobieranie i ustawianie atrybutów: funkcje attr() i attribute() 

• Klasa obiektu i funkcja unclass() do usuwania klasy.  

Reprezentacja obiektów 

Widzieliśmy już, że reprezentację obiektu można uzyskać przez wywołanie (wpisanie) jego nazwy:  

 

Często nie jest wygodne zwrócenie pełnej reprezentacji obiektu, jak powyżej. Funkcje head(), str() i 

summary() są dostępne do wyodrębnienia częściowej reprezentacji obiektu: 

 

Istnieje wiele innych funkcji języka R, które służą do uzyskiwania informacji o tym, co reprezentuje 

obiekt R. Niektóre z tych funkcji, takie jak mode(), class(), length(), levels(), is.xxx() i as.xx(), zostały już 

napotkane, a inne zostaną podane w kolejnych częściach. 



> length(cars)  

[1] 2 

Czy mógłbyś to wyjaśnić?  

> length(as.matrix(cars))  

[1] 100 

> dim(cars)  

[1] 50 2 

> is.matrix(cars)  

[1] FALSE 

> is.data.frame(cars)  

[1] TRUE 

> is.list(cars)  

[1] TRUE 

> mode(cars)  

[1] "list" 

> class(cars)  

[1] "data.frame" 

> levels(cars)  

NULL 

Wyjaśnione  



Operatory i funkcje R 

Po ukończeniu części 1 i 2 zakłada się, że następujące elementy są już znajome:  

• Jak komunikować się z R;  

• Jak zarządzać przestrzeniami roboczymi;  

• Jak wykonywać proste zadania za pomocą R.  

W tej części przyjrzymy się bliżej zachowaniu niektórych z najczęstszych 

• Operatorzy R 

• Funkcje R.  

Operatory arytmetyczne 

a) Przestudiuj użycie operatorów 

+ Dodawanie 

^ Potęgowanie 

- Odejmowanie 

%/%  Dzielenie liczb całkowitych  

* Mnożenie 

%% modulus 

/ Podział 

: Sekwencja 

%*% Mnożenie macierzy 

- Jednoargumentowy minus 

b) Reguły dla wyrażeń operatorowych z argumentami wektorowymi. Przestudiuj wyniki następujących 

instrukcji R 

1. cars [,2] * 12 * 25.4 / 1000 

Zinterpretuj wynik 

2. 7%/%3 

3. 7%%3 

4. matrix(1,nrow=4,ncol=4) * matrix(3,nrow=4,ncol=4)  

5. matrix(1,nrow=4,ncol=4) %*% matrix(3,nrow=4,ncol=4)  

Wyjaśnij następujące instrukcje i dane wyjściowe z R:  

> 1:12 + 1:3 

[1] 2 4 6 5 7 9 8 10 12 11 13 15 



> 1:10 + 1:2 

[1] 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 

> 1:10 + 1:3 

[1] 2 4 6 5 7 9 8 10 12 11 

Warning message:  

In 1:10 + 1:3 :  

longer object length is not a multiple of shorter object length 

W powyższych przykładach zilustrowano, że R używa arytmetyki wektorowej, tj. operuje na wektorach 

jako całościach. Czasami zasada recyklingu jest stosowana z ostrzeżeniem lub bez ostrzeżenia. Dobrym 

nawykiem programowania w języku R jest korzystanie z obliczeń wektoryzacji tam, gdzie to możliwe. 

Należy pamiętać o skutkach zasady recyklingu, ponieważ może to prowadzić do niepożądanych 

rezultatów.  

c) Brakujące wartości, nieskończoność i „nie liczba”. Brakująca wartość w R jest oznaczona przez NA. 

Wynikiem obliczeń z udziałem NA jest zawsze NA, np.  

> mean(c(1,3,NA,12,5))  

[1] NA 

Wynik obliczenia, którego nie można przedstawić w postaci liczby, np. 0/0 jest oznaczane przez NaN:  

> 0/0 

[1] NaN 

<b>Uwaga</b>: niektóre wyniki obliczeń są różnie przedstawiane przez R jako odpowiednie 

odpowiedniki algebraiczne, np.  

> 5/0 

[1] Inf 

Niezdefiniowane w algebrze 

> -5/0 

[1] -Inf 

> 5/(-0)  

[1] –Inf 

5/0 w R jest podane przez Inf, podczas gdy algebraicznie jest niezdefiniowane.  

d) Notacja naukowa 

R używa notacji dziesiętnej oraz notacji naukowej do obliczeń arytmetycznych:  

> 60000000 

[1] 6e+07 



6 × 10<sup>7</sup> 

> 1/6000000 

[1] 1.666667e-07 

1.666667 × 10<sup>-7</sup> 

Notacji naukowej nie należy mylić z ex:  

> exp(15)  

[1] 3269017 

> exp(-15)  

[1] 3.059023e-07 

e) Jak reprezentowane są liczby w pamięci komputera? Jakie są tego konsekwencje? Komputery 

używają przełączników ON/OFF (lub 1/0) do kodowania informacji. Pojedynczy przełącznik jest 

nazywany bitem, a grupa ośmiu bitów jest nazywana bajtem. Pojedyncza liczba całkowita jest 

dokładnie reprezentowana w komputerze przez stałą liczbę bajtów, tj. 32 lub 64 bity. Istnieje kilka 

schematów, według których w komputerze liczby całkowite są reprezentowane przez bity. Ta 

reprezentacja w komputerze odbywa się na poziomie, na którym R nie ma nad nim kontroli, ale R 

przechowuje informacje o środowisku obliczeniowym w obiekcie .Machine. Element 

.Machine$integer.max zwraca największą liczbę całkowitą, jaka może być reprezentowana na 

komputerze, na którym działa R, np.  

> .Maszyna$liczba całkowita.max 

[1] 2147483647 

Chociaż powyższa metoda reprezentowania liczb całkowitych przez ciągi bitów zapewnia bardzo 

wydajny sposób przechowywania liczb całkowitych w komputerze, R zwykle traktuje liczby całkowite 

podobne do liczb rzeczywistych przy użyciu reprezentacji zmiennoprzecinkowej. W binarnym zapisie 

zmiennoprzecinkowym liczba x jest zapisywana jako ciąg zer i jedynek (mantysa) razy dwa z 

wykładnikiem m: x = b<sub>0</sub>b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> &hellip; x 2<sup>m</sup> gdzie 

b<sub>0</sub> = 1 z wyjątkiem sytuacji, gdy x = 0. jest tylko ograniczoną liczbą b, a wykładnik jest 

również ograniczony, dlatego na ogół nie wszystkie liczby rzeczywiste można dokładnie przedstawić w 

komputerze - można je co najwyżej przybliżyć. Najmniejsza liczba x taka, że 1 + x można odróżnić od 1 

w komputerze, nazywana jest maszyną epsilon. W R można to uzyskać z . Machine$double.epsnp.  

> .Machine$double.eps 

[1] 2.220446e-16 

Chociaż reprezentacja zmiennoprzecinkowa umożliwia obliczenia z bardzo małymi (w wielkości) i 

bardzo dużymi liczbami, powyższe ograniczenia mogą prowadzić do niedomiaru (wynik 0) lub 

przepełnienia (wynik ±&infin;), co w praktyce może mieć katastrofalne skutki. Pisanie dobrego kodu w 

R musi poważnie wziąć powyższe pod uwagę. 

Operatory logiczne 

Operatory logiczne dają TRUE, FALSE lub NA.  

> Większe niż : & Elementwise and 



< Mniej niż : | Elementa lub 

<= Mniejszy lub równy : &&  AND 

>= Większe lub równe : || LUB  

== Równość : ! Jednoargumentowy nie 

!= Nierówność 

+ Dodawanie  : ^ Potęgowanie 

Ostrzeżenie: chociaż pisanie jest całkowicie uzasadnione 

> x[x == -1] <- 0 lub > x[x == 1] <- 0 

niepoprawne jest określenie 

> x[x == NA] <- 0 lub > x[x == NaN] <- 0 

Prawidłowy kod w tym drugim przypadku to 

> x[is.na(x)] <- 0 lub > x[is.nan(x)] <- 0 

Jakie są konsekwencje powyższego kodu? Zwróć także uwagę na funkcje any() i all(). Te dwie funkcje 

są przydatne przy łączeniu obiektów logicznych. Podaj niezbędne instrukcje aby wykonać następujące 

zadania:  

a) Sprawdź, czy którykolwiek ze stanów w zbiorze danych state.x77 ma populacje ze wskaźnikiem 

analfabetyzmu nie większym niż 1,6 i wskaźnikiem morderstw powyżej 10,0.  

b) Sprawdź, czy istnieje co najmniej jeden stan z dochodami większymi niż 5000 USD i oczekiwaną 

długością życia krótszą niż 70,0 lat.  

c) Sprawdź, czy wszystkie stany o dochodach przekraczających 5000 USD mają analfabetyzm poniżej 

2,0.  

Co należy rozumieć przez sterujący operator logiczny?  

d) Wykonaj instrukcje:  

mata <- matrix(1:4,ncol=2)  

matb <- matrix(c(10, 20,30,40), ncol=2)  

mata; matb; mata>1 & matb>1; mata>1 | matb>1;  

mata>1 && matb>1; mata>1 || matb>1 

Skomentuj powyższe.  

e) Jaki jest wynik 

> sum(c(TRUE, !FALSE, FALSE, TRUE, TRUE)) ?  

f) Jaki jest wynik 

> sum(c(TRUE, !FALSE, FALSE, NA, TRUE)) ?  

Wyjaśnij 



Operatory <-, <<- i ~ 

Przed rozważeniem użycia tych operatorów odpowiedz na następujące pytania:  

a) Co się stanie z obiektem aa w katalogu roboczym, jeśli w funkcji zadanie zostało wykonane 

aa <- 20?  

b) Teraz przestudiuj plik pomocy <<-, a następnie odpowiedz (a) czy operator <- został zastąpiony 

operatorem <<-. 

Uwaga: używaj <<- bardzo ostrożnie.  

c) Operator tyldy wykorzystywany jest w funkcjach modelowania, m.in.  

lm(length ~ age). 

Pierwszeństwo operatorów 

Stosowane zasady przedstawiono poniżej od góry do dołu i od lewej do prawej. Zwróć uwagę na użycie 

• nawiasy ( ) dla argumentów funkcji i zmiany pierwszeństwa, 

• nawiasy klamrowe { } do rozgraniczania bloków instrukcji 

• i nawiasy kwadratowe [ ] dla indeksów dolnych. 

Prawidłowy sposób wyodrębnienia piątego elementu ciągu takiego jak 1:20 to 

> (1:20)[5] 

$ : Subskrypcje listy i ramek danych 

[], [[]] : Subskrypcje wektorowe i macierzowe; indeksowanie listy 

^: Potęgowanie 

%*%, %/%, %% : Mnożenie macierzy; dzielenie liczb całkowitych; moduł 

*, /  : Mnożenie i dzielenie 

+, – : Dodawanie i odejmowanie 

<, >, <=, >=, + =, != : Porównania logiczne 

! : Nie jednoargumentowy 

&, |, &&, || : Logiczne i; logiczne lub; kontrola i, kontrola lub 

<–, <<- : Przypisanie 

Wyjaśnij wyniki następujących instrukcji języka R: 

> 20/4 * 12 ^2 – 6 + 14 

> (20 / 4) * (12 ^2) + (-6 + 14) 

> 20/4 * 12 ^(2 – 6 + 14) 

> 20/4 * (12 ^2 – 6 + 14) 



 

Wprowadzenie do funkcji w R 

Funkcja w R składa się z 

i. słowa kluczowego funtion, po którym następują 

ii. nawiasy () zawierające argumenty funkcji z 

iii. treścią funkcji (instrukcje lub linie kodu) pojawiające się w nawiasach klamrowych {}. 

Argumenty funkcji można sprawdzić za pomocą polecenia 

> args(nazwa funkcji)  

Funkcja str(x) dostarcza informacji o obiekcie x. Jeśli x jest funkcją, jej wyjście jest podobne do tego z 

args(). Argumentom funkcji nadawane są wartości domyślne za pomocą konstrukcji (nazwa argumentu 

= wartość). Dobrą praktyką programistyczną jest intensywne używanie komentarzy do opisywania 

argumentów i/lub tego, co robi konkretny fragment kodu. Jaki jest pożytek z następującej funkcji:  

> cube <- function(a) a^3 

W powyższej funkcji argument a jest nazywany argumentem fikcyjnym. Co się stanie z obiektem a w 

katalogu roboczym?  

Funkcje są wywoływane przez zastąpienie formalnych argumentów rzeczywistymi argumentami. 

Można to zrobić według stanowiska lub nazwiska. Wskazówka: Wywoływanie funkcji przy użyciu 

nazwanych argumentów jest mniej podatne na błędy. Utwórz następującą funkcję 

> Demofunc <- function(vec = 1:10, m,k)  

+ { # Function to subtract a specified constant from 

+ # each element of a given vector and after subtraction 

+ # divide each element by a second specified constant.  

+ # The result of the above transformation is returned.  

+ (vec – m)/ k 

+ } 

Wykonaj następujące wywołania funkcji i wyjaśnij wynik 

> Demofunc(3, 2, 5)  

> Demofunc(2,5)  

> Demofunc(m = 2, k = 5)  

> Demofunc(m = 2, k = 5, vec = 1:100)  

Zwróć uwagę na użycie prompt() i package.skeleton() w celu udostępnienia nowej funkcji z plikiem 

pomocy. 

 Niektóre funkcje matematyczne 

Ogólne funkcje matematyczne 



abs(), exp(), log(x, base = exp(1)), log10(), gamma(), sign(), sqrt() 

<b>Funkcje trygonometryczne</b> 

cos() Cosinus : acos() arcus cosinus 

sin() Sinus : asin() arc sinus 

tan() Styczna : atan() arc tangens 

cosh() cosinus hiperboliczny : acosh() arc cosinus hiperboliczny 

sinh() hiperboliczny sinus : asinh() arc hiperboliczny sinus 

tanh() tangens hiperboliczny : atanh() arc tangens hiperboliczny 

Liczby zespolone 

Arg(), Conj(), Mod(), Re(), Im() 

Funkcje zaokrąglania i obcinania 

round(), sufit(), floor(), trunc() 

Zapoznaj się z plikami pomocy powyższych funkcji. Sprawdź wszystkie argumenty.  

 Funkcje dla macierzy 

chol() : rozkład Choleskyego 

crossprod() : iloczyn krzyżowy macierzy 

diag() : Utwórz macierz tożsamości, macierz diagonalną lub wyodrębnij elementy diagonalne w 

zależności od argumentu 

eigen() : Znajdowanie wektorów własnych i wartości własnych 

kronecker() : Obliczanie iloczynu kroneckera dwóch macierzy 

outer() : Iloczyn zewnętrzny dwóch wektorów 

scale() : Centrowanie i skalowanie macierzy danych 

solve() : Znajdowanie odwrotności macierzy nieosobliwej 

svd() : Rozkład na wartości osobliwe macierzy prostokątnej 

qr() : ortogonalizacja QR 

t() : Transpozycja macierzy 

Dwie inne funkcje, które odgrywają ważną rolę w obliczeniach macierzowych, to funkcje rbind() i 

cbind() służące do łączenia macierzy rzędowo lub kolumnowo. Popraw także funkcje matrix(), dim(), 

dimnames(), colnames(), rownames() oraz scan() i read.table(). 

a) Funkcja chol() dokonuje dekompozycji Cholesky'ego kwadratowej, symetrycznej, dodatnio 

określonej macierzy A =U’U, gdzie U jest górną macierzą trójkątną.  

b) Funkcja crossprod (A, B) zwraca macierz A’B 



c) Funkcja diag(arg) w zależności od argumentu wykonuje różne rzeczy: jeśli arg jest dodatnią liczbą 

całkowitą diag(age) zwraca macierz jednostkową o podanym rozmiarze; jeśli arg jest wektorem 

diag(arg) zwraca macierz diagonalną z elementami diagonalnymi odpowiednie elementy danego 

wektora; jeśli arg jest macierzą to diag(arg) zwraca wektor zawierający elementy diagonalne danej 

macierzy.  

d) Jaka jest różnica między diag(A) a diag(diag(A))?  

e) Funkcja eigen() operuje na macierzy kwadratowej i zwraca listę z nazwanymi wartościami 

elementów i wektorami zawierającymi odpowiednio wartości własne i wektory własne. Przestudiuj 

dokładnie plik pomocy eigen(). 

f) Funkcja kronecker() zwraca iloczyn Kroneckera A &otimes; B macierzy A i B.  

g) Funkcja zewnętrzna (x, y, f) operuje na dwóch wektorach x: n × 1 i y: p × 1, aby zwrócić macierz o 

rozmiarze n × p z ij-tym elementem będącym wynikiem zastosowania funkcji f na x[ i] i y[j]. Domyślną 

wartością f jest „*”. 

h) Funkcja scale() ma trzy argumenty: macierz jako pierwszy argument; drugie centrum argumentów i 

trzecia skala argumentów. Jeśli środek = FALSE, nie jest wykonywane centrowanie kolumn argumentu 

macierzy, jeśli ustawione na TRUE, średnia wartość każdej kolumny jest odejmowana od odpowiednich 

kolumn, jeśli dany wektor wartości jest odejmowany od odpowiednich kolumn. Jeśli scale = FALSE, nie 

jest wykonywane skalowanie kolumn argumentu macierzy, jeśli ustawione na TRUE każda kolumna jest 

dzielona przez swoje odchylenie standardowe, jeśli podano wektor wartości, to każda kolumna jest 

dzielona przez odpowiednią wartość.  

i) Funkcja solve (A, b) służy do rozwiązania równania Ax = b dla x, gdzie b może być wektorem lub 

macierzą, przy czym A jest macierzą kwadratową. Jeśli brakuje argumentu b, przyjmuje się, że jest to 

macierz jednostkowa, tak że zwracana jest odwrotność argumentu A.  

j) Funkcja svd() zwraca osobliwą dekompozycję swojego argumentu macierzowego A = UDVʹ. Zwraca 

listę z trzema składnikami: u macierzą ortogonalną lub ortonormalną U; d wektor zawierający 

uporządkowane wartości osobliwe macierzy prostokątnej ; v ortogonalna lub macierz ortonormalna V.  

k) Funkcja qr() dokonuje rozkładu QR dowolnej macierzy z Q i macierzą ortogonalną, a R jako macierz 

górnego trójkąta. Zapoznaj się z plikiem pomocy qr(), aby uzyskać szczegółowe informacje i 

zastosowania qr(). Zwróć uwagę, że macierze Q i R można uzyskać bezpośrednio przez wywołanie 

qr.Q(qr()) i qr.R(qr()). 

l) Jakie jest znaczenie każdej z poniższych instrukcji?  

rbid(a,b); rbind(1,x); rbind(a = 1:5,b = 10:14,c=20:24);  

cbind( a= 1:5, b=10:14, c=20:24)  

m) Napisz funkcję obliczającą wyznacznik macierzy kwadratowej. Nazwij tę funkcję det. own() w celu 

odróżnienia go od wbudowanej funkcji R det(). 

n) Gdy użytkownik jest zadowolony z funkcji, często konieczne jest udostępnienie jej we wszystkich 

projektach R. Przydatne jest przypisanie wszystkich takich funkcji do tej samej bazy danych lub 

katalogu. Użyj funkcji assign (x, object, pos = , envir = ) do przechowywania funkcji det.own() we 

własnym katalogu funkcji R. Argument x w assign() jest ciągiem znaków służącym do przypisania nazwy 

do obiektu. Funkcja remove (lista nazw obiektów, pos = , envir = ) może służyć do usuwania obiektów 

z własnej lub dowolnej innej bazy danych.  



Wskazówka: Najpierw utwórz plik, a następnie użyj attach(), aby dodać go do ścieżki wyszukiwania 

języka R.  

> save(file= " C:\\MyFunctions"). 

Study how save() works.  

> attach("C:\\MyFunctions", pos=2).  

Study how attach() works.  

> assign("det.own", det.own, pos=2).  

Study how assign() works.  

> save(list=objects(2), file = "C:\\MyFunctions"). 

Wyjaśnij użycie argumentu list=objects(2).  

Podsumowując: Budowa 

> NAME <- object 

to prosty sposób na przypisanie obiektu do nazwy. Ta forma przydziału zawsze ma miejsce w 

środowisku globalnym (obszarze roboczym). Przypisanie można również wykonać za pomocą funkcji 

save() i assign(), jak pokazano powyżej. Ta ostatnia forma przydziału jest bardziej skomplikowana, ale 

przypisanie nie jest ograniczone do środowiska globalnego.  

o) Wynik funkcji gamma(x) to (x – 1)! Jeśli x jest nieujemną liczbą całkowitą. Teraz napisz funkcję fact(), 

aby obliczyć x!. Ta funkcja musi uwzględniać 0! Jak również dla liczby ujemnej lub ułamka, który został 

wczytany przez pomyłkę. Wskazówka: Najpierw przestudiuj użycie instrukcji if, prosząc o pomoc 

?Kontrola. Zapisz tę funkcję w swoim katalogu funkcji R. Jak zamierzasz udostępnić fact() i det.own() 

dla dowolnego projektu R? 

Funkcje sortowania 

Zwróć uwagę na użycie funkcji sort(), order() i rank(). Najpierw skonstruuj MatX używając funkcji scan() 

i matrix(). Wyjaśnij szczegółowo, co robi order(), sortując wszystkie kolumny MatX zgodnie z 

wartościami w pierwszej kolumnie macierzy. 

<img src=”images/matx.PNG”> 

Niektóre funkcje do manipulacji danymi 

apend() : łączenie wektorów; większa elastyczność niż c() 

c() : Utwórz wektory 

duplikat() : wyodrębnia zduplikowane wartości 

match() : Dopasuj wartości i pary wektorów 

pmatch() : Częściowe dopasowanie 

replace() : Zamień określone wartości na wektory 

unique() : Wyodrębnij unikalne wartości 



a) Wstaw wektor (101, 102, 103, 104, 105) do wektora (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) po 

piątym elemencie, wykorzystując argument po funkcji append(). 

b) Funkcja replace() wymaga trzech argumentów x, listy i wartości. Wartości w x ze wskaźnikami 

podanymi w wykazie są zastępowane kolejnymi wartościami w wartościach wykorzystujących w razie 

potrzeby zasadę recyklingu. Wyjaśnij to, zastępując w wektorze (10, 2, 7, 20, 5, 8, 9, 20, 9, 1, 15) 

wartości 10, 20 i 15 zerami. 

c) Znajdź unikalne wartości w wektorze (10, 2, 7, 20, 5, 8, 9, 20, 9, 1, 15). 

d) Znajdź zduplikowane wartości w wektorze (10, 2, 7, 20, 5, 8, 9, 20, 9, 1, 15, 20, 20, 15). 

e) Wyjaśnij użycie funkcji match(), biorąc pod uwagę różnicę między dopasowaniem 

(c(10,2,7,20,5,8,9,20,9,1,15), c(10,20,15)) mecz (c(10,20,15), c(10,2,7,20,5,8,9,20,9,1,15)) 

f) Zilustruj różnicę między match() i pmatch(), biorąc pod uwagę nazwy dni tygodnia. 

Podstawowe funkcje statystyczne 

cor() : Korelacja : Jeden lub dwa argumenty 

cumsum() : Skumulowana suma elementów wektora :  

mean() : średnia arytmetyczna : opcjonalny argument trim = 

median() : Mediana : Akceptuje zmienną liczbę argumentów 

min() : Minimalna wartość : Akceptuje zmienną liczbę argumentów 

max() Maksymalna wartość : Akceptuje zmienną liczbę argumentów 

prod() : Iloczyn elementów wektora : Akceptuje zmienną liczbę argumentów 

cumprod() : Skumulowany iloczyn elementów wektora 

quantile ( ) : Zwraca określone kwantyle 

range() : Min i max wektora : Akceptuje zmienną liczbę argumentów 

sample() : Próbka losowa : Z wymianą lub bez 

sum() : Suma arytmetyczna : Używana również do liczenia 

var() : Wariancja i kowariancja; używa n — 1 jako mianownika : akceptuje wektory lub macierze 

sd() : odchylenie standardowe; używa n — 1 : przyjmuje wektor jako argument 

Zwróć także uwagę na funkcje pmax() i pmin(). 

a) Znajdź średnią długość życia stanów w zestawie danych state.x77.  

b) Znajdź 5% średnią obciętą dla analfabetyzmu stanów w zbiorze danych state.x77.  

c) Znajdź korelację między analfabetyzmem a dochodem stanów w zbiorze danych state.x77.  

d) Znajdź macierz kowariancji wszystkich zmiennych w zbiorze danych state.x77.  

e) Znajdź zakres morderstwa w zestawie danych state.x77.  

f) Uzyskaj szczegóły losowej próbki 10 stanów ze zbioru danych state.x77.  



g) Uzyskaj dwie niezależne losowe permutacje liczb 1, 2, …, 10.  

h) Napisz funkcję do obliczania współczynnika kurtozy dla próby losowej. Przetestuj swoją funkcję na 

zmiennej Frost w zestawie danych state.x77.  

i) Napisz funkcję do obliczania współczynnika skośności dla próby losowej. Przetestuj swoją funkcję na 

zmiennej Murder w zestawie danych state.x77.  

j) Napisz funkcję do obliczenia średniej harmonicznej wektora numerycznego. Przetestuj swoją funkcję 

na długości życia stanów w zestawie danych state.x77. Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedzią w 

(a) 

Rozkłady prawdopodobieństwa w R 

Najpierw wykonaj instrukcję R  

> help.search("distribution") 

aby uzyskać listę dostępnych rozkładów statystycznych w R. Każdy rozkład ma nazwę identyfikacyjną 

poprzedzoną jedną z liter d, p, q lub r. Na przykład w przypadku rozkładu F identyfikatorem jest po 

prostu litera f, a dla rozkładu normalnego identyfikatorem jest norma. Poprzedzenie identyfikatora 

rozkładu jedną z liter d, p, q lub r zwraca wartość gęstości, prawdopodobieństwo, kwantyl lub próbę 

losową dla określonego rozkładu (funkcja gęstości prawdopodobieństwa lub funkcja masy 

prawdopodobieństwa). Zobacz rysunek dla wyjaśnienia. 

<img src=”images/wyk.PNG”> 

a) Znajdź losową próbkę o rozmiarze 10 z rozkładu normalnego (50, σ2 = 20).  

b) Jak można zorganizować, aby wszyscy członkowie w klasie otrzymali tę samą losową próbkę? 

Zilustruj.  

Podpowiedź: Poproś o pomoc dotyczącą funkcji set.seed(). 

Funkcje dla zmiennych kategorialnych 

Oprócz tego, że są numeryczne lub logiczne, dane w R mogą być również kategoryczne (współczynnik 

w R) lub ciągami znaków. Przestudiuj szczegółowo funkcje operujące na danych czynnikowych:  

cut() : Tworzy kategorie ze zmiennej ciągłej 

factor() : Koduje wektor jako nominalną zmienną kategorialną 

factor() : Koduje wektor jako porządkową zmienną kategorialną, gdy uporządkowany argument jest 

ustawiony na TRUE 

levels() : Wyświetla lub ustawia poziomy zmiennej czynnika 

pretty() : Tworzy wygodne punkty przerwania dla zmiennej kategorialnej 

split() : Dzieli tablicę zgodnie z wartością zmiennej kategorialnej 

table() : Zlicza obserwacje sklasyfikowane krzyżowo według kategorii 

unclass() : Zwraca kody numeryczne reprezentujące poziomy zmiennej czynnika 

 



a) Użyj cut(), aby utworzyć obiekt areagrp w celu podzielenia zestawu danych state.x77 na trzy grupy 

reprezentujące stany z obszarem w granicach odpowiednio przedziałów i . Podpowiedź: Najpierw 

przestudiuj argumenty cut(). 

b) Powtórz (a) z etykietami argumentów = ?? określić każdy stan jako Mały, Średni lub Duży w 

odniesieniu do jego obszaru.  

c) Użyj unclass(), aby uzyskać kody numeryczne związane z każdym poziomem areagrp.  

d) Powtórz (a), aby otrzymać areagrp2 zawierający pięć równo rozmieszczonych kategorii.  

e) Powtórz (a), aby uzyskać aregrp3 zawierający pięć grup, z których każda zawiera 20% danych.  

f) Użyj cut(), aby utworzyć obiekt ilitgrp w celu podzielenia zbioru danych state.x77 na pięć grup 

reprezentujących stany z analfabetyzmem w przedziale odpowiednio i .  

g) Uzyskaj tabelę dwukierunkową zestawu danych state.x77 zgodnie z obszarem areagrp i ilitgrp. 

Funkcje do manipulacji znakami 

abbreviate( ): Generuje skróty wartości znaków 

cat( ): Wyświetlaj wiadomości i/lub wartości na ekranie lub wyślij do pliku 

grep( ): Szukaj wzorców w znakach 

nchar( ) : Liczba znaków w ciągu 

paste( ): Połącz wartości w ciągi znaków 

strsplit ( ): Podziel elementy wektora znakowego x na podciągi 

substring( ) : Wyodrębnia części ciągów znaków 

 

a) Jaka jest zwrócona wartość grep („ia”, state.name)?  

b) Omów użycie grep („ia”, nazwa.stanu).  

c) Omów dane wyjściowe obiektów (pos = grep("stats", search())). 

d) Użyj wklej, aby utworzyć nazwy zmiennych: var1, var2, …, var100.  

e) Powtórz (d), aby utworzyć nazwy zmiennych: zm_1, zm_2, …, zm_100.  

f) Omów wyniki 

substring (paste(letters,collapse=""), 

1:nchar(paste(letters,collapse="")), 

1:nchar(paste(letters,collapse=""))). 

g) Uzyskaj kopię drugiego akapitu we wstępie do tej książki w oknie poleceń języka R. Użyj tej kopii, 

aby obliczyć liczbę słów, a także całkowitą liczbę znaków (w tym spacje między słowami) we 

fragmencie.  



Aby wykonać to zadanie krok po kroku, użyjemy kilku funkcji z początku . Najpierw otwórz Przedmowę 

w MS Word, a następnie skopiuj drugi akapit zaczynający się od „Centralny” do schowka. Postępuj w 

następujący sposób w R:  

> TextPar <- scan(file="clipboard", what="") 

Aby uzyskać wektor zawierający każde ze słów jako oddzielny element.  

> TextPar <- paste(TextPar,collapse = " ") 

Aby przekonwertować TextPar na wektor zawierający jeden element składający się ze wszystkich słów 

połączonych i oddzielonych spacjami w pojedynczy ciąg znaków. Dodaj poprawne podziały wiersza 

("\n") w TextPar, używając np. fix(). 

> TextPar <- strsplit(x = TextPar, split = '\n')  

> mode(TextPar)  

[1] "list" 

> mode(unlist(TextPar))  

[1] "character" 

> TextPar <- unlist(TextPar)  

Aby zmienić TextPar na wektor znakowy 

> nchar(TextPar)  

> length(TextPar)  

 

Różniczkowanie i całkowanie 

Różniczkowanie symboliczne 

Zapoznaj się z plikami pomocy D() i derive(). 

Całkowanie 

Zapoznaj się z plikiem pomocy integrate(). 



Przedstawiamy tradycyjną grafikę R 

Podstawowa wiedza na temat grafiki R jest potrzebna przed skierowaniem uwagi na sztukę pisania 

programów (funkcji) w R. Dlatego tu przedstawiono krótki przegląd podstaw tradycyjnej grafiki R. W 

następnym rozdziale, po przestudiowaniu zasad programowania w języku R, nastąpi druga runda 

grafiki w języku R. 

Ogólne 

Przestudiuj parametry graficzne,  

> ?par [ENTER]  

Na rysunku zilustrowano główne elementy okna wykresu. Przestudiuj tę figurę szczegółowo. Region 

wykresu wraz z marginesami nazywany jest regionem figury. 

 

a) Jaka jest różnica między instrukcjami kreślenia wysokiego i niskiego poziomu?  

b) Zwróć szczególną uwagę na to, jak używane są funkcje windows(), win.graph() lub x11(), a także na 

różne opcje dostępne dla tych funkcji.  

c) Instrukcja dev.new() umożliwia otwarcie nowego okna wykresu w sposób niezależny od platformy 



d) W tym rozdziale omówiono niektóre wysokopoziomowe instrukcje kreślenia. Każda z tych instrukcji 

daje w wyniku (nowe) okno wykresu z narysowanym pełnym wykresem. Komenda graphics.off() usuwa 

wszystkie otwarte urządzenia graficzne.  

e) Przestudiuj użycie par(), par(mfrow = ) i par(mfcol = ). Przestudiuj użycie par(new=TRUE) do 

wykreślenia więcej niż jednej figury na tym samym zestawie osi.  

f) Przestudiuj, jak działają funkcje graphics.off() i dev.off(). 

Wysokopoziomowe instrukcje kreślenia 

a) Skonstruuj wykres słupkowy analfabetyzmu stanów zgodnie ze stanami areagrp w ramce danych 

state.x77. Podpowiedź: Funkcja tapply() operuje na wektorze podanym jako pierwszy argument. Drugi 

argument grupuje pierwszy argument w grupy, tak że funkcja podana w trzecim argumencie może być 

zastosowana do każdej z tych grup. Przestudiuj następujące polecenie: 

> barplot(tapply(state.x77[, "Illiteracy"],areagrp,mean),  

names=levels(areagrp), ylab = "Illiteracy", xlab = "Area of State", main = "Barplot of Mean Illiteracy") 

b) Skonstruuj dla zbioru danych state.x77 wykresy pudełkowe analfabetyzmu w podziale na dochody 

stanów. Najpierw użyj cut(), aby utworzyć trzy kategorie dochodów stanu:  

> state.income <- cut(state.x77[ , "Income"], c(0,4000,5000,Inf 

),labels=c("$4000 or less", "$4001-$5000", "more than $5001")) 

Następnie użyj boxplot() razem z split(), aby utworzyć żądany wykres:  

> boxplot(split(state.x77[ , "Income"], state.income))  

Dodaj etykiety dla osi oraz tytuł figury.  

c) Powtórz poprzedni przykład, ale użyj argumentu notch = TRUE.  

d) Powtórz poprzedni przykład, ale użyj funkcji my.boxplot(), która zawiera pewne ulepszenia 

wprowadzone do wbudowanej funkcji boxplot(). Zauważ, że my.boxplot() wymaga, aby pierwszym 

argumentem była ramka danych z dwiema kolumnami. Druga kolumna to wektor grupujący. Dlatego 

można skorzystać z następującego zestawu instrukcji:  

> split.out <- split(state.x77[ , "Income"], state.income)  

> names(split.out)  

[1] "$4000 or less" "$4001-$5000" "more than $5001" 

> split.groupvec <- rep(names(split.out), c(length(split.  

out[[1]]),length(split.out[[2]]), length(split.out[[3]])))  

> my.boxplot(data=data.frame(unlist(split.out), split.  

groupvec), notch=TRUE)  

Uważnie przestudiuj powyższe polecenia.  

e) Dołącz pakiet akima. Jakie jest zastosowanie funkcji interp()? Omów, konstruując następujący 

wykres konturowy:  



> contour(interp(state.center$x, state.center$y, state.  

x77[,"Frost"])) 

f) Co to jest druga fabuła? Przedyskutuj po udzieleniu poniższej instrukcji i odwołując się do roli 

operatora tyldy (~). 

> coplot(state.x77[,"Illiteracy"] ~ state.x77[,"Area"] | state.  

x77[,"Income"]) 

g) Wykres punktowy jest tworzony za pomocą funkcji dotchart(). Najpierw konieczne są pewne 

przygotowania:  

> incgroup <- cut(state.x77[,"Income"], 3, labels = c("LowInc 

","MediumInc","HighInc")) 

> lifgroup <- cut(state.x77[,"Life Exp"], 2, labels = 

c("LowExp","HighExp")) 

> table.out <- tapply(state.x77 [,"Income"], 

list(lifgroup,incgroup), mean)  

> table.out 

Low Medium High 

LowExp 3640.917 4698.417 5807 

HighExp 4039.600 4697.667 5348 

> dotchart (table.out, levels(factor(col(table.out),  

labels=levels(incgroup)))[col(table.out)], factor(row(table.  

out), labels=levels(lifgroup)))  

Uzupełnij wykres, dodając etykietę do osi - i nagłówek wykresu.  

h) Użyj funkcji faces() dostępnej w pakiecie aplpack do skonstruowania twarzy Chernoffa dla stanów 

zachodnich w zestawie danych state.x77.  

Wskazówka: Stany zachodnie pojawiają się w wierszach 3, 5, 12, 26, 28, 37, 44, 47 i 50.  

Wyjaśnij, co reprezentuje każdy z rysów twarzy. Pierwszy zestaw 

argument face.type = 0, a następnie face.type = 1.  

i) Uzyskaj histogram przewidywanej długości życia w stanach x77.  

j) Wykonaj polecenie  

> pairs (state.x77)  

Zinterpretuj wykres.  

k) Wykresy trójwymiarowe konstruuje się za pomocą funkcji persp(). 



> pts <- seq(from=-pi, to=pi, len=20)  

> z <- outer(X=pts,Y=pts, function(x,y) sin(x)*cos(y))  

> persp(x=pts, y=pts, z, theta=10, phi=60, ticktype = 'detailed')  

Omów znaczenie każdej z powyższych instrukcji. Poeksperymentuj z różnymi wartościami argumentów 

teta i phi.  

l) Uzyskaj wykres kołowy obiektu areagrp zdefiniowany w Części 3. Wskazówka: funkcja table() może 

być tutaj użyteczna.  

m) Wykres skupień (dendrogram) można skonstruować za pomocą funkcji hclust() w następujący 

sposób:  

> distmat.west <- dist (scale (state.x77 

[c(3,5,12,26,28,37,44,47,50),]))  

> plot(hclust(distmat.west), labels = rownames(state.x77)  

[c(3,5,12,26,28,37,44,47,50)])  

Zinterpretuj powyższe instrukcje i wynikowy wykres.  

n) Użyj funkcji plot(), aby wykreślić sin &Theta;, ponieważ theta zmienia się od -&pi; do &pi;.  

o) Czy mógłbyś wyjaśnić różne wykresy wynikające z dwóch wywołań funkcji plot() powyżej?  

p) Uzyskaj funkcję rozkładu empirycznego zmiennej Life Exp w zbiorze danych state.x77 za pomocą 

funkcji cut(), ecdf() i plot(). 

q) Sprawdź normalność zmiennej Income w zestawie danych state.x77 za pomocą funkcji qqnorm(). 

r) Uzyskaj wykres qq dochodów małych stanów w porównaniu do dochodów dużych stanów w zbiorze 

danych state.x77, gdzie małe i duże są zdefiniowane jako odpowiednio poniżej lub powyżej mediany 

dochodu.  

> state.size <- cut(state.x77[,"Area"], c(0, median(state.  

x77[,"Area"]), max(state.x77[,"Area"]))) 

> state.income <- split(state.x77[,"Income"], state.size)  

> qqplot(state.income[[1]], state.income[[2]], xlab="Income for 

small states", ylab="income for large states") 

s) Użyj funkcji ts.plot() do skonstruowania wykresu szeregów czasowych zbioru danych dotyczących 

plam słonecznych. 

Interaktywna komunikacja z wykresami 

a) Przestudiuj pliki pomocy funkcji text(), identity() i locator(). 

b) Zilustruj użycie identyfikatora () na wykresie rozrzutu zmiennych Analfabetyzm i Life Exp w zbiorze 

danych state.x77:  

> plot(x=state.x77[,'Life Exp'],y=state.x77[,'Income'])  



Aby utworzyć wykres rozrzutu, wywołaj 

> identify (x = state.x77[,'Life Exp'], y = state.x77[,'Income'],  

seq (along = rownames(state.x77)), n = 5)  

Zwróć uwagę na zmianę kursora; kursor zmienia się w krzyżyk po najechaniu na wykres. Należy jednak 

najechać kursorem na punkt do identyfikacji i kliknąć lewym przyciskiem myszy. Powtórz n = 5 razy. 

Wyjaśnij wynik. Następnie ponownie utwórz wykres rozrzutu, a następnie wywołaj 

> identify(x = state.x77[,'Life Exp'], y = state.x77[,'Income'],  

labels = rownames(state.x77)  

[seq (along = rownames(state.x77))] , n = 5)  

# Explain what has happened.  

c) Zilustruj użycie locator() wg.  

i. Interaktywne łączenie 5 punktów zdefiniowanych przez użytkownika na wykresie liniami prostymi 

> plot(x=state.x77[,'Life Exp'], y=state.x77[,'Income'])  

> locator(5, type = "l") 

Użyj myszki i wybierz pięć punktów na wykresie Co się stało na wykresie? Co się stało w oknie poleceń?  

ii. Interaktywne pisanie tekstu w określonej pozycji na istniejącym wykresie 

> plot(x=state.x77[,'Life Exp'], y=state.x77[,'Income'])  

> text(locator(n=1,type="n"), label = "State with the highest income") 

Grafika 3D: pakiet rgl 

Napisz i wykonaj następującą funkcję  

rgl.example <- function (size=0.1, col="green", alpha.3d=0.6)  

{ require(rgl)  

datmat <- matrix(rnorm(30),ncol=3)  

open3d() 

spheres3d(datmat,radius=size, color=col,alpha=alpha.3d)  

axes3d(col = "black") 

device.ID <- rgl.cur() 

answer <- readline("Save 3D graph as a .png file? Y/N\n") 

while(!(answer == "Y" | answer == "y" | answer == "N" | 

answer == "n")) 

answer <- readline("Save 3D 

graph as a .png file? Y/N \n") 



if (answer == "Y" | answer == "y") 

repeat 

{ file.name <- readline("Provide file name including full 

path NOT in quotes and SINGLE 

back slashes! \n") 

file.name <- paste(file.name, ".png", sep = "") 

snapshot3d(file = file.name)  

rgl.set(device.ID)  

answer2 <- readline("Save another 3D graph as a .png 

file? Y/N \n") 

if (answer2 == "Y" | answer2 == "y") next else break 

} 

else rgl.set(device.ID)  

} 

Przestudiuj szczegółowo powyższy kod i konstrukcje. 



Indeksowanie 

Arytmetyka wektorowa i indeksowanie to dwa filary programowania w języku R. Szczegółowo 

omówimy indeksowanie. W szczególności badane są następujące dwa powiązane tematy: 

• Wyodrębnianie części obiektu za pomocą indeksów dolnych. 

• Łączenie i rearanżacja danych w strukturach danych, takich jak macierze, ramki danych i listy 

Indeksowanie z wektorami 

Poniżej podsumowano różne typy indeksowania za pomocą wektorów 

pusty : Wyodrębnij wszystkie wartości : x [ ] 

liczba całkowita, dodatnia : Wyodrębnij wszystkie wartości określone w indeksie : x [c(2:5, 8, 12) ] 

liczba całkowita, ujemna : Wyodrębnij wszystkie wartości podane w indeksie : x [-c(2:5, 8, 12) ] 

logiczne : Wyodrębnij te wartości, dla których indeks ma wartość TRUE : x[ x > 5] 

znak : Wyodrębnij te wartości, których atrybuty nazw odpowiadają tym określonym przez indeks dolny 

: x [c ("a", "d") ] 

Logiczne indeksy dolne zapewniają bardzo potężną operację w języku R. Logiczny indeks dolny to 

wektor PRAWDA i FAŁSZ, który musi mieć tę samą długość co obiekt, który jest indeksowany. 

> state.x77[ , „Area” ] > 8000 

daje wektor TRUE i FALSE, który można wykorzystać do wyboru wierszy macierzy, np. 

 

• Jaka jest wartość: 

> xx[is.na(xx)]; > xx[!is.na(xx)] 

• Przestudiuj następujący kod: 

> x <- c(10,15,12,NA,18,20) 

> mean(x) 

[1] NA 

> mean(x[!is.na(x)]) 

[1] 15 

> mean(na.omit(x)) 

[1] 15 

• Logiczne indeksowanie dolne pozwala znaleźć w wektorze indeksy tych elementów, które spełniają 

określony warunek, np. 



> (1:length(rownames(state.x77)))[state.x77[ ,"Income"]>5000] 

[1] 2 5 7 13 20 28 30 34 

i znaleźć odpowiednie nazwy stanów 

> rownames(state.x77)[(1:length(rownames(state.x77))) 

[state.x77[ ,"Income"]>5000]] 

[1] "Alaska" "California" "Connecticut" "Illinois" [5] "Maryland" 

"Nevada" "New Jersey" "North Dakota" 

• Oprócz wyodrębniania elementów, powyższe operacje indeksowania dolnego można również 

wykorzystać do modyfikacji wybranych elementów wektora, np. zmiana wartości NA na zero: 

> xx[is.na(xx)] <- 0 

Gdy prawa strona powyższego przypisania jest wartością skalarną, każda z wybranych wartości 

zostanie zmieniona na określoną wartość skalarną; jeśli prawa strona jest wektorem, wybrane wartości 

zostaną zmienione w kolejności, powtarzając wartości, jeśli po lewej stronie wybrano więcej wartości 

niż było dostępnych po prawej stronie. 

Indeksowanie z macierzami 

Ekstrakcja elementowa i podmacierzowa macierzy została omówiona poniżej. 

a) Przejrzyj użycie matrix(), names() , dim() i dimnames(). 

b) Macierz w R to tablica z dwoma indeksami. Tablice rzędu drugiego i wyższego mogą być 

konstruowane za pomocą funkcji dim() lub array(). 

Niech na przykład a będzie wektorem składającym się ze 150 elementów. Instrukcja 

dim(a) <- c(3,5,10) 

lub instrukcja 

a <- array(a,dim=c(3,5,10)) 

konstruuje tablicę 3 × 5 × 10. 

• Macierze można zatem tworzyć jak powyżej, ale funkcja matrix() jest zwykle łatwiejsza w użyciu. 

• Elementy tablicy dwuwymiarowej można również wyodrębnić przy użyciu metody jednoindeksowej 

lub dwuindeksowej, jak opisano poniżej. 

c) Metody indeksowania opisane w §5.1 można również zastosować zarówno do pierwszego, jak i 

drugiego wymiaru macierzy, gdzie pierwszy wymiar odnosi się do wierszy, a drugi wymiar do kolumn 

macierzy. 

d) Należy zauważyć, że do elementów macierzy można się odwoływać za pomocą metody 

dwuindeksowej opisanej powyżej lub metody jednoindeksowej. Gdy stosowana jest metoda jednego 

indeksu, zakłada się, że macierz została najpierw rozciągnięta kolumnowo na wektor. 



 

Skomentuj różnicę między testmat.a i testmat.b 

> testmat.a[2,3] # Two index matrix reference 

[1] 37 

> testmat.a[10] # One index matrix reference 

[1] 37 

e) Napisz funkcję konwertującą jednoindeksową na dwuindeksową odwołanie do macierzy. Podaj 

przykład zastosowania twojej funkcji. 

f) Napisz funkcję konwertującą dwuindeksową na jednoindeksową odwołanie do macierzy. Podaj 

przykład zastosowania twojej funkcji. 

g) Rozważmy następujący przykład, aby utworzyć podmacierze: 

> testmat <- matrix(1:50, nrow=10, byrow=TRUE) 

> testmat[1:2,c(3,5)] 

[,1] [,2] 

[1,] 3 5 

[2,] 8 10 

> testmat[1:2,3] 

[1] 3 8 

> testmat[1:2,3,drop=FALSE] 

[,1] 

[1,] 3 

[2,] 8 



h) Zwróć uwagę na różnicę między testmat [1:2, 3] a testmat [1:2, 3, drop = FALSE]. Pierwsze polecenie 

powoduje, że dane wyjściowe są podawane w postaci wektora, podczas gdy opcjonalny drop = FALSE 

w drugim poleceniu zachowuje macierzową strukturę danych wyjściowych. To rozróżnienie może mieć 

poważne konsekwencje, gdy procedura oczekuje argumentu macierzowego, a nie wektora. 

i) Zauważ również, że wynik zarówno testmat[1:2,3] jak i testmat[3, 1:2] ma podobną postać: R nie 

rozróżnia wektorów kolumn i wektorów wierszy; wszystkie jednowymiarowe zbiory liczb są 

traktowane identycznie. 

j) Oprócz używania wektorów jako indeksów do macierzy, macierz może być również używana jako 

indeks do macierzy. Istnieją dwa przypadki: 

(A) numeryczna macierz indeksów dolnych i 

(B) logiczna macierz indeksów dolnych. 

Przypadek A 

W tym przypadku macierz numeryczna indeksów dolnych musi mieć dokładnie dwie kolumny: pierwsza 

zawiera indeksy wierszy, a druga indeksy kolumn. 

1. W przypadku użycia po prawej stronie wyrażenia wynik przypadku. Indeks dolny jest wektorem 

zawierającym wartości określone przez macierz indeksów dolnych. 

2. W przypadku użycia po lewej stronie przypisania macierz liczbowa najpierw wybiera elementy 

określone przez jej indeksy wierszy i kolumn; następnie te wartości są zastępowane jeden po drugim 

obiektami określonymi po prawej stronie przypisania. Oto przykład indeksowania przypadku A z 

macierzą indeksów dolnych po prawej stronie przypisania: 

 

Przypadek A Indeks z macierzą liczbową indeksu dolnego po lewej stronie zadania: 

 



 

Przypadek B 

Logiczna macierz indeksów musi mieć dokładnie taki sam rozmiar jak macierz indeksowana i wybierze 

wartości odpowiadające PRAWDZIE w macierzy indeksów. Przypadek B z logiczną macierzą indeksów 

po prawej stronie przypisania: 

 



 

Zauważ, że wybrane elementy są umieszczane w wektorze kolumnowo. Przypadek B z logiczną 

macierzą indeksów dolnych po lewej stronie przypisania: 

 

 

W celu ograniczenia przypisania do podzbioru macierzy potrzebne są dwa zestawy indeksów .Zobacz 

przykład poniżej: 

 

Przestudiuj użycie funkcji row() i col() w konstruowaniu macierzy logicznych. 

Wyodrębnianie elementów list 



a) Zwróć uwagę na użycie list() do zbierania obiektów na listę, podczas gdy elementy są wyodrębniane 

za pomocą $ 

• nazwy funkcji(), 

• pojedyncze nawiasy kwadratowe [ ] i 

• podwójne nawiasy kwadratowe [[ ]]. 

b) Przestudiuj uważnie następujący przykład: 

> my.list <- list(el1 = 1:5, el2 = c("a","b","c"), el3 = 

matrix(1:16,ncol=4), el4 = c(12,17,23,9)) 

> my.list 

$el1 

[1] 1 2 3 4 5 

$el2 

[1] "a" "b" "c" 

$el3 

[,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,] 1 5 9 13 

[2,] 2 6 10 14 

[3,] 3 7 11 15 

[4,] 4 8 12 16 

$el4 

[1] 12 17 23 9 

> my.list$el2 

[1] "a" "b" "c" 

> mode(my.list$el2) 

[1] "character" 

> my.list[el2] 

Error: object 'el2' not found 

> my.list["el2"] 

$el2 

[1] "a" "b" "c" 

> mode(my.list["el2"]) 



[1] "list" 

> my.list[["el2"]] 

[1] "a" "b" "c" 

> mode(my.list[["el2"]]) 

[1] "character" 

Uwaga: Powyższy przykład pokazuje, że użycie pojedynczej pary nawiasów kwadratowych do 

indeksowania listy zawsze powoduje zwrócenie obiektu listy. Często jest to przyczyną komunikatu o 

błędzie. Zobacz przykład poniżej. 

> my.list[1] 

$el1 

[1] 1 2 3 4 5 

> mode(my.list[1]) 

[1] "list" 

> my.list[[1]] 

[1] 1 2 3 4 5 

> mode(my.list[[1]]) 

[1] "numeric" 

> my.list[3][2,4] 

Error in my.list[3][2, 4] : incorrect number of 

dimensions 

> my.list[[3]][2,4] 

[1] 14 

> my.list$el3[2,4] 

[1] 14 

> mean(my.list[4]) 

[1] NA 

Warning message: 

In mean.default(my.list[4]) : 

argument is not numeric or logical: returning NA 

> mean(my.list[[4]]) 

[1] 15.25 

> mean(my.list$el4) 



[1] 15.25 

Wyjaśnij różnice i podobieństwa między symbolami [ ], [[ ]] i $ podczas tworzenia list indeksów. 

Wyodrębnianie elementów z ramek danych 

a) Zwróć uwagę na użycie data.frame() do tworzenia ramek danych. Ramka danych ma prostokątną 

strukturę podobną do macierzy, ale różni się od macierzy tym, że jej kolumny nie są ograniczone do 

tego samego typu danych. Każda z jego kolumn musi zawierać ten sam rodzaj danych, ale niektóre 

kolumny mogą być liczbowe, podczas gdy inne są na przykład czynnikami. 

b) Wyjaśnij różnicę między obiektami utworzonymi przez następujące dwie instrukcje: 

> my.matrix <- matrix(c(17,40,20,34,21,12,14,57,78,37,29,64), 

nrow = 4, ncol = 3) 

> my.dataframe <- 

data.frame(c(17,40,20,34,21,12,14,57,78,37,29,64), 

nrow=4,ncol=3) 

c) Zwróć uwagę na poniższe 

> class(my.matrix) 

[1] "matrix" 

> class(my.dataframe) 

[1] "data.frame" 

> is.list(my.dataframe) 

[1] TRUE 

> mode(my.matrix) 

[1] "numeric" 

> mode(my.dataframe) 

[1] "list" 

d) Próbka zachowania ramek danych 

> my.dataframe.2 <- data.frame(C1 = 

c('a','b','c' ,'d'), C2 = c(5,9,23,17), 

C3 = c(TRUE,TRUE,FALSE,TRUE)) 

Zwróć uwagę na konsekwencje argumentu stringsAsFactors w powyższym wywołaniu funkcji. 

> my.dataframe.2 

C1 C2 C3 

1 a 5 TRUE 



2 b 9 TRUE 

3 c 23 FALSE 

4 d 17 TRUE 

> my.dataframe.2[ ,1:2] 

C1 C2 

1 a 5 

2 b 9 

3 c 23 

4 d 17 

W powyższym ramce danych zachowuje się jak macierz. 

> my.dataframe.2$C1 

[1] a b c d 

Levels: a b c d 

Teraz dataframe zachowuje się jak lista. 

> as.matrix(my.dataframe.2) 

C1 C2 C3 

[1,] "a" " 5" " TRUE" 

[2,] "b" " 9" " TRUE" 

[3,] "c" "23" "FALSE" 

[4,] "d" "17" " TRUE" 

Wyjaśnij, co się stało powyżej. 

e) Powyższe przykłady pokazują, że ramkę danych można uznać za skrzyżowanie macierzy i listy. 

Dlatego indeksowanie ramek danych generalnie może być wykonywane przy użyciu podstawowych 

technik dostępnych dla macierzy i list. 

f) Alternatywną techniką jest wyodrębnienie elementów listy za pomocą funkcji attach() i names(). 

Technika ta ma szczególne znaczenie w modelowaniu statystycznym. Jakie jest potencjalne zagrożenie 

związane z tą techniką podczas dołączania ramek danych? Tego niebezpieczeństwa można uniknąć, 

używając funkcji with(). Czy dotyczy to również modelowania? 

g) Przestudiuj plik pomocy funkcji with(). Jakie ważne zastosowanie ma z()? 

Łączenie wektorów, macierzy, list i ramek danych 

a) Jaki jest wynik polecenia 

> my.list <- vector("list", k)? 



b) Przywołaj funkcję c() do tworzenia wektorów. Gdy c() jest używane do łączenia wektora 

numerycznego i wektora znakowego, wynikiem jest wektor trybu „znak”. Podobnie użycie c() do 

połączenia wektora z listą daje w wyniku listę. 

c) Jeśli list() jest używane do łączenia dwóch lub więcej wektorów lub list, wynikiem jest lista wszystkich 

obiektów. 

d) Funkcji unlist() można użyć do przekształcenia wszystkich elementów listy w pojedynczy wektor. 

 

Wyjaśnij powyższe dane wyjściowe. 

e) Przejrzyj funkcje 

cbind(), rbind(), append(), data.frame(), dim(), dimnames(), names(), conames(), rownames(), nrow() i 

ncol(). 

Porządkowanie elementów w macierzy 

Przestudiuj użycie funkcji matrix(), t() i diag(). Funkcje te są przydatne do tworzenia podmacierzy 

macierzy lub do przestawiania elementów macierzy. Zwróć uwagę ponownie na argument byrow 

funkcji matrix(). 



Pisanie funkcji w R 

Chociaż napisaliśmy już różne funkcje w R, w tej części do pisania funkcji R będziemy podchodzić 

systematycznie. 

Ogólne 

Dobrym sposobem na poznanie funkcji lub napisanie nowej funkcji jest przyjrzenie się istniejącym. Jako 

przykład rozważmy, że chcielibyśmy napisać funkcję implementującą nową procedurę kreślenia. Więc 

zaczynamy od spojrzenia na istniejącą funkcję plot. 

> plot ↵ 

function (x, y, …) 

UseMethod("plot") 

<bytecode: 0x000000000ee0c900> 

<environment: namespace:graphics> 

Nie jest to zbyt pomocne, dlatego podajemy instrukcję: 

 

Funkcje niewidoczne są oznaczone gwiazdką 

Jeśli zdecydujemy się przyjrzeć plot.default, możemy to zrobić przez 

> plot.default ↵ 

function (x, y = NULL, type = "p", xlim = NULL, ylim = NULL, log = "", 

main = NULL, sub = NULL, xlab = NULL, ylab = NULL, ann = par("ann"), 

axes = TRUE, frame.plot = axes, panel.first = NULL, panel.last = NULL, 

asp = NA, …) 

{ 

Widoczne są wiersze kodu 

} 

Ponieważ nasza nowa metoda kreślenia jest ukierunkowana na dane kategoryczne, decydujemy się 

raczej przyjrzeć plot.factor. Ale jest to funkcja oznaczona gwiazdką i dlatego nie jest widoczna: 



> plot.factor 

Error: object 'plot.factor' not found 

Funkcje oznaczone gwiazdką można sprawdzić przy użyciu następującej metody: 

> getAnywhere(plot.factor) 

Znaleziono pojedynczy obiekt pasujący do 'plot.factor' .Znaleziono go w następujących miejscach 

zarejestrowano metodę S3 dla wykresu z grafiki przestrzeni nazw 

namespace:graphics 

with value 

function (x, y, legend.text = NULL, …) 

{ 

if (missing(y) || is.factor(y)) { 

dargs <- list(…) 

axisnames <- if (!is.null(dargs$axes)) 

dargs$axes 

else if (!is.null(dargs$xaxt)) 

dargs$xaxt != "n" 

else TRUE 

} 

if (missing(y)) { 

barplot(table(x), axisnames = axisnames, …) 

} 

else if (is.factor(y)) { 

if (is.null(legend.text)) 

spineplot(x, y, …) 

else { 

args <- c(list(x = x, y = y), list(…)) 

args$yaxlabels <- legend.text 

do.call("spineplot", args) 

} 

} 

else if (is.numeric(y)) 



boxplot(y ~ x, …) 

else NextMethod("plot") 

} 

a) Jak są przypisywane wartości domyślne do argumentów funkcji? 

b) Jakie jest domyślne zachowanie plot.factor()? 

c) Jakie zadania można osiągnąć za pomocą pmatch() i co rozumie się przez częściowe dopasowanie? 

Co się stanie, jeśli plot.factor() zostanie wywołany z 

(i) legend.text = 'AA=Agecat';  

(ii) leg = 'AA=Agecat'? Explain. 

d) Omów użycie funkcji missing(). 

e) Podaj przykład użycia funkcji stop(message= " "). 

f) Podaj przykład użycia funkcji warning(message= " "). 

g) Jakie jest zastosowanie funkcji warnings()? 

h) Dlaczego można wywoływać funkcje bez podawania argumentów, np. q()? 

i) Jeśli ciało funkcji składa się tylko z jednej instrukcji, nie jest konieczne ujmowanie jej w nawiasy 

klamrowe. 

j) Konwencja jest taka, że jako wartość zwracaną przez funkcję używa się ostatniej ocenionej instrukcji. 

Jeśli kilka przedmiotów ma zostać zwróconych, zbierz je na liście. 

k) Funkcja return() z pojedynczym obiektem lub listą obiektów jest przydatna do przerwania funkcji na 

pewnym pośrednim etapie i zwrócenia obiektu lub listy obiektów na tym konkretnym etapie. Zwykle 

robi się to, gdy funkcja jest w fazie rozwoju. 

l) Czasami nie ma sensownej wartości do zwrócenia, np. kiedy funkcja jest napisana głównie po to, aby 

stworzyć jakiś wykres. W takich przypadkach funkcja invisible() może być użyta jako ostatnia instrukcja 

funkcji. Jako przykład użycia invisible() podaj następujące instrukcje: 

> boxplot(rnorm(100), plot = TRUE) 

> boxplot(rnorm(100), plot = FALSE) 

Teraz spójrz na koniec funkcji boxplot.default(), aby zobaczyć, jak zaimplementowano invisible(). 

m) Biblioteki (pakiety) funkcji R. Dołączanie i odłączanie bibliotek do ścieżki wyszukiwania. 

n) Tworzenie nowej funkcji za pomocą skryptów lub fix(). 

o) Edycja istniejącej funkcji za pomocą skryptów lub fix(). 

p) Zwróć uwagę, że podczas pisania funkcji wiersz można przerwać w dowolnym miejscu i kontynuować 

w kolejnym wierszu. Ostrzeżenie: Uważaj, aby nie umieścić punktu przerwania w miejscu, w którym 

oznacza on zakończenie instrukcji wykonywalnej. Wyjaśnić. 

Pisanie nowej funkcji 



Wyznaczanie indeksów elementów wektora lub macierzy spełniających określony warunek: funkcja 

where() 

a) Napisz następującą funkcję za pomocą polecenia 

> fix(where) 

function(x, cond) 

{ # Argument cond must evaluate to a logical value 

if(!is.matrix(x)) 

seq(along = x)[cond] 

else matrix(c(row(x)[cond], col(x)[cond]), ncol = 2) 

} 

b) Sprawdź zestaw danych o jakości powietrza za pomocą polecenia str(airquality). 

c) Użyj funkcji where(), aby znaleźć wskaźniki (i) NA, (ii) wartości maksymalnej i (iii) wartości minimalnej 

w zbiorze danych o jakości powietrza. 

d) Powtórz (c) używając wbudowanej funkcji which(). 

Sprawdzanie kolizji nazw obiektów 

a) Co się stanie, jeśli obiekt R otrzyma taką samą nazwę jak istniejący obiekt? 

b) Omów użycie funkcji apropos(), conflict(), find() i match() do nazewnictwa obiektów. 

c) Pamiętaj, że gdy funkcja jest wywoływana, Oceniający najpierw szuka w środowisku globalnym 

funkcji o tej nazwie, a następnie w każdym z dołączonych pakietów lub baz dat w kolejności pokazanej 

przez search(). Ewaluator zazwyczaj przerywa wyszukiwanie, gdy nazwisko znajduje się po raz pierwszy. 

Jeśli dwa dołączone pakiety mają funkcje o tej samej nazwie, jeden z nich zamaskuje obiekt w drugim. 

Na przykład funkcja gam() istnieje w dwóch pakietach, gam i mgcv. Jeśli oba były dołączone, zwróci 

polecenie find("gam") 

[1] "pakiet:gam" "pakiet:mgcv". 

d) Operator :: może być użyty do uzyskania dostępu do zamierzonej wersji gam() za pomocą wywołania 

mgcv::gam() lub gam::gam(). 

e) Podczas pisania pakietów R przestrzeń nazw pakietu zapewnia inny mechanizm zapewniający, że 

używana jest poprawna wersja funkcji. Zauważ w związku z tym, że operator ::: może być użyty do 

uzyskania dostępu do obiektów, które nie są eksportowane. 

Zmienne lokalne i środowiska ewaluacyjne 

a) Gdzie jest przechowywany obiekt utworzony przez skrypt lub fix()? 

b) Gdzie są przechowywane lokalne obiekty (obiekty, które są tworzone podczas wykonywania 

funkcji)? 

c) Wyjaśnij, jak działa środowisko ewaluacyjne. 

d) Co rozumie środowisko globalne? 



e) Zapoznaj się z plikiem pomocy R w.r.t. operator <<-. Kiedy warto używać tego operatora? Jakie są 

niebezpieczeństwa związane z tym operatorem? 

f) Co rozumie się przez zakres wyrażenia lub funkcji? Symbole występujące w ciele funkcji można 

podzielić na trzy klasy: parametry formalne, zmienne lokalne i zmienne swobodne. Formalne 

parametry funkcji to te, które pojawiają się w nawiasach oznaczających listę argumentów funkcji. Ich 

wartości są określane przez proces wiązania rzeczywistych argumentów funkcji z parametrami 

formalnymi. Zmienne lokalne są tworzone przez ocenę wyrażeń w treści funkcji. Zmienne, które nie są 

parametrami formalnymi ani zmienne lokalne nie są nazywane zmiennymi wolnymi. Wolne zmienne 

stają się zmiennymi lokalnymi, gdy są do nich przypisane. Rozważ poniższą definicję funkcji. 

fun <- function(datvec) { 

mean <- mean(datvec) 

print(mean) 

plot(datvec) 

plot(Traffic) 

} 

W tej funkcji datvec jest parametrem formalnym, obiekt oznaczający po lewej stronie symbolu 

przypisania jest zmienną lokalną (nie mylić z funkcją mean() po prawej stronie symbolu przypisania), 

podczas gdy Traffic jest wolną zmienną. W języku R wolne powiązania zmiennych są rozwiązywane 

przez sprawdzenie najpierw środowiska, w którym utworzono funkcję. Nazywa się to zakresem 

leksykalnym. Jeśli następujące wywołanie funkcji zostanie wykonane z zachęty w katalogu roboczym 

fun(1:25), formalnemu parametrowi datvec w ciele funkcji przypisywana jest wartość 1:25 (rzeczywisty 

argument), a jego średnia jest przypisywana do lokalnego średnia obiektu. Jeśli wolny parametr Traffic 

zostanie znaleziony w środowisku globalnym lub w bazie danych na ścieżce wyszukiwania, zostanie 

utworzony wymagany graf, w przeciwnym razie do konsoli zostanie wysłany komunikat o błędzie. 

Czyszczenie 

a) Przestudiuj, jak używana jest funkcja on.exit(). Ta funkcja może służyć do resetowania opcji, które 

zostały zmienione podczas sesji R, do ich pierwotnych wartości po zakończeniu sesji lub zakończeniu 

funkcji z komunikatem o błędzie. Jest to również wygodne do usuwania plików tymczasowych. 

b) Przestudiuj zastosowania funkcji .First() i .Last(). 

c) Napisz funkcję, która automatycznie otwiera okno wykresu z kwadratowym obszarem wykresu po 

rozpoczęciu sesji R. 

Zmienna liczba argumentów: argument … 

a) Rozważ następującą sytuację: Chcesz napisać funkcję do złożonego zadania. Na określonym etapie 

ma powstać wykres niektórych wyników pośrednich. Wymaga to, aby funkcja wywołująca zawierała 

wywołanie funkcji hist. Oto przykład fragmentu kodu do wykonania tego zadania: 

complexfun <- function(datmat,colgraph) 

{ datmat <- scale(datmat) 

# Several lines of complex code here 



hist(datmat, col = colgraph) } 

Wywołanie takie jak complexfun(rnorm(1000), 'yellow') może teraz zostać wykonane w celu uzyskania 

pożądanego rezultatu. Problem polega na tym, że funkcja hist ma kilka argumentów, do których 

chciałbyś mieć dostęp, przekazując im odpowiednie rzeczywiste wartości za pomocą funkcji 

wywołującej complexfun. Zamiast uciekać się do dostarczenia kompletnego zestawu argumentów na 

liście argumentów complexfun, R zapewnia zgrabny sposób rozwiązania tej sytuacji: Argument … który 

działa jak każdy inny formalny argument, z wyjątkiem tego, że może reprezentować zmienną liczbę 

argumentów. Aby zobaczyć, jak działa argument … , zmień powyższą funkcję na: 

complexfun2 <- function(datmat, … ) 

{ datmat <- scale(datmat) 

# Several lines of complex code here 

hist(datmat, … ) } 

Argumenty reprezentowane przez argument … na liście argumentów funkcji hist są przekazywane do 

hist poprzez argument … występujący na liście argumentów funkcji complexfun2 : 

> complexfun2(datmat = rnorm(1000), col = 'yellow', 

probability = TRUE, xlim = c(-5,5)) 

b) Napisz funkcję, która pobierze maksymalną długość dowolnego z nieokreślonej liczby argumentów 

określonego trybu. Oto kolejna ilustracja użycia argument …: 

maxlen <- function (mode.use="numeric", …) 

{ my.list <- list(…) 

out <- 0 

for(x in my.list) 

if(mode(x) == mode.use) out <- max(out,length(x)) 

out 

} 

Zauważ, że nazwany argument musi być określony jako taki w wywołaniu funkcji: 

> maxlen(1:10, 1:15, 1:3, letters) 

> maxlen(mode.use="numeric", 1:10, 1:15, 1:3, letters) 

> maxlen(1:10, 1:15, 1:3, letters, mode.use="character") 

> maxlen(mode.use="character", 1:10, 1:15, 1:3, letters) 

 

Pobieranie nazw argumentów: Funkcje deparse() i replace() 

Istnieje wiele praktycznych sytuacji wymagających konwersji wyrażeń matematycznych na ciągi 

znaków (tekst) lub odwrotnie, wymagających konwersji tekstu na wyrażenia matematyczne. Narzędzia 

(funkcje) dostarczone w R do osiągnięcia takich konwersji są podsumowane na rysunku 



 

• Zadanie: napisz funkcję R, która wykreśli dwa wektory, używając jako etykiet osi nazw obiektów 

przekazanych jako argumenty do funkcji, a także używając tych nazw w głównym tytule wykresu. 

Z rysunku wynika, że funkcja replace() przyjmuje wyrażenie jako argument i zwraca je bez wartości. 

Aby ocenić wartość zwracaną przez replace(), należy użyć funkcji eval(). Funkcja deparse() przyjmuje 

jako argument nieocenione wyrażenie i konwertuje je na ciąg znaków. Teraz jesteśmy gotowi do 

napisania następującej funkcji: 

> labplot <- function (x,y) 

{ xname <- deparse(substitute(x)) 

yname <- deparse(substitute(y)) 

plot(x,y, xlab=xname, ylab=yname, main = paste("Plot of", 

yname,"versus", xname)) 

} 

a) Przestudiuj i zilustruj użycie funkcji labplot() . 



b) Z rysunku wynika również, że funkcja parse() działa odwrotnie niż deparse(), przekształcając ciąg 

znaków w wyrażenie nieocenione. To ostatnie nieocenione wyrażenie może być ocenione w razie 

potrzeby za pomocą funkcji eval(). 

Operatory 

Wykonaj następującą instrukcję 

> objects('package:base')[1:31] 

w celu uzyskania przykładów operatorów dostępnych w R. 

a) Operatory są specjalnymi funkcjami R. Omów to stwierdzenie. Pod jakimi względami operatory 

różnią się od zwykłych funkcji R? 

b) Napisz operator %E%, aby określić odległość euklidesową między dwoma wektorami i podaj 

przykład jego użycia. Podpowiedź: przy tworzeniu operatorów z poprawką lub przy użyciu skryptów 

nazwę należy podać jako ciąg znaków np. fix("%E%"). 

Funkcje zastępcze 

Wykonaj następującą instrukcję 

> objects('package:base') 

i zauważ, że niektóre nazwy obiektów pojawiają się w parach z nazwą jednego członka pary kończącą 

się na '<-' . Przykładami są „dim<-”, „levels<-”, „diag<-”, „names<-”, „rownames<-”, „colnames<-” i 

„dimnames<-”. Funkcje o nazwach kończących się na '<-' nazywane są funkcjami zastępczymi. 

Funkcja zastępująca pojawia się po lewej stronie symbolu przypisania używając nazwy bez znaku '<-' 

w celu zastąpienia zawartości obiektów pojawiających się na jego liście argumentów zawartością 

obiektu pojawiającego się po prawej stronie przypisania symbol np.: 

> a <- rownames(X) # Function rownames in action. 

> rownames(X) <- 1:nrow(X) # Replacement function 'rownames<-' 

# in action. 

Jak można skontrolować obiekt „diag<-” i czy różni się on od obiektu „diag”? Porównaj wyniki 

następujących wywołań funkcji: 

> getAnywhere('diag') 

> getAnywhere('diag<-') 

Pod jakimi względami funkcje zastępcze różnią się od innych funkcji? Aby napisać funkcję 

zastępującą, muszą być spełnione następujące zasady: 

ja. nazwa funkcji musi kończyć się <- 

ii. funkcja musi zwrócić cały obiekt z wprowadzonymi odpowiednimi zmianami 

iii. końcowy argument funkcji odpowiadający danym zastępczym po prawej stronie przypisania musi 

mieć nazwę value 

iv. zwykle istnieje funkcja towarzysząca o tej samej nazwie bez znaku „<-”. 



Jako przykład, napisz funkcję zastępującą undefined(), która zastąpi brakujące wartości w obiekcie 

danych wartościami po jego prawej stronie: 

"undefined<-" <- function (x, codes = numeric(), value) 

{ if (length(codes) > 0) x[x %in% codes] <- NA 

x[is.na(x)] <- value 

x 

} 

Powyższą funkcję można utworzyć lub edytować za pomocą fix("undefined<-"). Zilustruj użycie 

undefined(). 

Wartości domyślne i leniwa ocena 

a) Funkcja match.arg() jest przydatna do wybierania wartości domyślnej z jednej z zestawu możliwych 

wartości. Rozważmy następujący przykład: 

> choice <- function(method=c("PCA","CVA","CA","NONLIN")) 

{ match.arg(method) } 

> choice() 

[1] "PCA" 

> choice("CVA") 

[1] "CVA" 

> choice("xx") 

Error in match.arg(method) : 

'arg' should be one of "PCA", "CVA", "CA", "NONLIN" 

b) Funkcje w języku S podlegają zasadzie zwanej leniwą oceną, co oznacza, że wartość domyślna nie 

jest oceniana, dopóki nie jest rzeczywiście potrzebna w treści funkcji. W wyniku leniwej oceny w 

wywołaniu funkcji może się zdarzyć, że niektóre wartości domyślne nigdy nie zostaną ocenione. 

Dynamiczne ładowanie procedur zewnętrznych 

Skompilowany kod może działać w niektórych przypadkach znacznie szybciej niż odpowiedni kod w 

języku R. Funkcje .C() i .Fortran() umożliwiają użytkownikom korzystanie z programów napisanych w 

C lub Fortran w ich funkcjach R. Jak to się robi, zilustrowano poniżej. Przestudiuj uważnie ten 

przykład i w razie potrzeby zapoznaj się z plikami pomocy, aby uzyskać więcej informacji. Najpierw 

tworzona jest funkcja R, aby obliczyć iloczyn macierzy dwóch macierzy:  



> matmult <- function (A,B) 

{ if(ncol(A) != nrow(B)) stop("A and B not conformable with 

respect to matrix multiplication \n") 

n <- nrow(A) 

q <- ncol(B) 

Cmat <- matrix(NA, nrow=n, ncol=q) 

for(i in 1:n) 

{ for(j in 1:q) Cmat[i,j] <- sum(A[i,] * B[,j]) 

} 

Cmat 

} 

Następnie napisany jest podprogram Fortran do wykonywania mnożenia macierzy. Kod Fortran dla 

tego podprogramu podano poniżej: 

SUBROUTINE MATM (A1, A2B1, B2, A, B, OUT) 

C This subroutine performs matrix multiplication. 

C This should be improved with optimized code (such as 

C from Linpack, etc.) 

IMPLICIT NONE 

INTEGER A1, A2B1, B2 

DOUBLE PRECISION A(A1,A2B1), B(A2B1,B2), OUT(A1,B2) 

C DUMMIES 

INTEGER I, J, K 

DO 300,J=1,B2 

DO 200,I=1,A1 

OUT(I,J)=0 

DO 100,K=1,A2B1 

OUT(I,J)=OUT(I,J)+A(I,K)*B(K,J) 

100 CONTINUE 

200 CONTINUE 

300 CONTINUE 

END 



Następnie z podprogramu Fortran tworzona jest biblioteka dołączana dynamicznie (.dll). 

Najprostszym sposobem na to jest użycie polecenia R CMD SHLIB matm.f z powłoki DOS. Biblioteka 

dll jest dostępna jako C:\ matm32.dll (dla maszyn 32-bitowych) lub C:\matm64.dll (dla maszyn 64-

bitowych). Teraz należy napisać funkcję R, w której wywoływany jest kod Fortran: 

> matmult.Fortran <-function (A,B) 

{ if(ncol(A) != nrow(B)) stop("A and B not conformable with 

respect to matrix multiplication \n") 

n <- nrow(A) 

q <- ncol(B) 

p <- ncol(A) 

Cmat <- matrix(0, nrow=n, ncol=q) 

storage.mode(A) <- "double" 

storage.mode(B) <- "double" 

storage.mode(Cmat) <- "double" 

value <- .Fortran("matm", as.integer(n), as.integer(p), 

as.integer(q), A, B, matprod=Cmat) 

value$matprod } 

Aby użyć matmult.Fortran(), należy załadować poprawną bibliotekę dll do katalogu roboczego za 

pomocą funkcji dyn.load(): 

> dyn.load("full path\\matm64.dll") 

# Change 64 to 32 for 32bit machine 

Porównaj odpowiedzi i czas wykonania matmult() i matmult.Fortran() dla macierzy o różnych 

rozmiarach. 

 

  



 



Zwektoryzowane funkcje programowania i mapowania 

W tej części kontynuujemy naukę sztuki programowania w języku R. Ważnym tematem jest zestaw 

narzędzi operujących na obiektach takich jak macierze, ramki danych i listy jako całości. 

Mapowanie funkcji na macierz 

a) Co rozumie się przez funkcję odwzorowania i jaki jest pożytek z takich funkcji? 

b) Funkcja apply(). 

i. Jakie trzy argumenty są wymagane? 

ii. Załóżmy, że trzeci argument jest funkcją. W jaki sposób argumenty tej funkcji są używane w funkcji 

apply()? 

1) Jaki jest wynik zastosowania instrukcji(is.na(x),2,all)? 

2) Jaki jest wynik instrukcji? 

x[ ,!apply(is.na(x), 2,all)]? 

3) Jaki jest wynik instrukcji? 

x[ ,!apply(is.na(x), 2,any)]? 

4) Ustaw losowe ziarno na 137921. Uzyskaj macierz A: 10 × 6 losowych wartości n (0, 1). Użyj Apply(), 

aby znaleźć 10% średnią przyciętą każdego wiersza. 

c) Funkcja sweep(). 

i. Jakie argumenty są wymagane? 

ii. Jakie są podobieństwa i różnice między argumentami sweep() i apply()? 

iii. Normalizuj kolumny danej macierzy, aby miały zerowe średnie i wariancje jednostek za pomocą 

scale(), apply() i sweep(). Która metoda jest najszybsza? 

d) Funkcja ifelse(). 

Sposób użycia ilustruje poniższy schemat. 

 

i. Zwróć uwagę na różnicę między funkcją ifelse() a instrukcją sterującą: if - else. 

ii. Jakie argumenty są wymagane? 

iii. Przestudiuj szczegółowo plik pomocy. 

e) Funkcja outer(). 

i. Jakie argumenty są wymagane? 



ii. Popraw nasz poprzedni przykład outside() podczas konstruowania wykresu perspektywicznego za 

pomocą persp(). 

f) Przeanalizuj poniższe przykłady i zanotuj w szczególności, w jaki sposób powyższe funkcje są używane 

razem: 

i. Znajdź maksymalne wartości w każdej kolumnie zestawu danych LifeCycleSavings. 

ii. Użyj apply() razem z cut(), aby podzielić każdą kolumnę zestawu danych LifeCycleSavings na niski, 

średni i wysoki. 

iii. Użyj apply(), aby wykreślić każdą kolumnę zestawu danych LifeCycleSavings względem stosunku 

pop75 do pop15 na osi x. 

iv. Użyj apply(), aby znaleźć współczynnik zmienności każdej kolumny zestawu danych LifeCycleSavings. 

v. Użyj apply() razem z cbind() i rbind(), aby uzyskać tabelę wartości minimalnych i maksymalnych 

każdej kolumny zestawu danych LifeCycleSavings. 

vi. Powtórz (v) użycie zestawu danych o jakości powietrza z eliminacją NA i bez niej, używając 

odpowiedniej definicji funkcji w wywołaniu apply(). 

vii. Użyj sweep(), aby przekonwertować zestaw danych LifeCycleSavings na standaryzowane wyniki. 

Czy metoda apply() może być również użyta do tego zadania? Omów. 

viii. Użyj ifelse(), aby przekonwertować wartości ujemne w danym wektorze na zero, pozostawiając 

wartości dodatnie i braki danych bez zmian. Zilustruj. 

Mapowanie funkcji do wektorów, ramek danych i list 

a) Przestudiuj funkcje lapply(), sapply() i split(). 

b) Uważnie przestudiuj, co jest wytwarzane przez polecenie 

> lapply(split(data.frame(state.x77), 

cut(data.frame(state.x77)$Illiteracy,3)),pairs) 

Uwaga: aby zobaczyć wszystkie wykresy należy wydać polecenie 

> par(ask=TRUE) 

przed wywołaniem funkcji lapply(). 

c) Użyj lapply(), aby utworzyć histogramy każdej ze zmiennych w zestawie danych state.x77, tak aby 

każdy histogram miał w tytule poprawną nazwę zmiennej. Oś x i y również muszą być prawidłowo 

oznakowane. 

Funkcje: mapply(), rapply() i Vectorize() 

Zapoznaj się z plikami pomocy mapply(), rapply() i Vectorize(). 

Funkcja mapowania tapply() dla zgrupowanych danych 

a) Przestudiuj argumenty funkcji tapply(). 

b) Rozważ zestaw danych LifeCycleSavings. Utwórz obiekt ddpigrp, który grupuje dane LifeCycleSavings 

w cztery grupy G1, G2, G3 i G4 w taki sposób, że elementy G1 mają ddpi w obrębie członków G2 mają 



ddpi w obrębie elementów G3 mają ddpi w obrębie, a elementy G4 mają ddpi większe niż 5,0. Użyj 

tapply(), aby uzyskać średnią sumaryczną oszczędności osobiste każdej z grup zdefiniowanych przez 

ddpigrp. 

c) Jeśli konieczne jest rozbicie wektora przez więcej niż jedną zmienną kategorialną, lista zawierająca 

zmienne grupujące jest używana jako drugi argument funkcji tapply(). Zilustruj to, znajdując średnie 

łączne oszczędności osobiste grup w ddpigrp w podziale na ocenę pop15. 

d) Aby używać tapply() na więcej niż jednej zmiennej jednocześnie, można zastosować metodę app() 

do mapowania tapply() kolejno dla każdej ze zmiennych. Przestudiuj uważnie następujące polecenie i 

jego dane wyjściowe: 

> apply(LifeCycleSavings[,c(1,3,4)],2, function(x) 

tapply(x, ddpigrp, mean)) 

e) Jeśli tapply() jest wywoływane bez trzeciego argumentu, zwraca wektor o tej samej długości co jego 

pierwszy argument zawierający indeks na wyjściu, który normalnie zostałby wytworzony. Zilustruj to 

zachowanie i omów jego użycie. 

Kontrola instrukcji przepływu wykonania if-else i kontrola 

funkcje ifelse() i switch() 

a) Podstawowym narzędziem do obliczeń warunkowych jest instrukcja if. Przybiera postać: 

if(logical condition evaluating to either TRUE or FALSE) 

{ 

First set consisting of one or more R expressions 

} 

else 

{ 

Second set consisting of one or more R expressions 

} 

Expression3 

b) W powyższym przypadku else i towarzyszące mu wyrażenia są opcjonalne. 

c) instrukcje if-else mogą być zagnieżdżane. 

d) Pamiętaj, że funkcja ifelse() działa na obiektach jako całościach, jak pokazano poniżej: 



 

e) Zauważ, że w niektórych przypadkach funkcja match() może być używana jako alternatywa dla wielu 

instrukcji if-else. Funkcja match() przyjmuje jako pierwszy argument wektor x wartości do 

dopasowania, a jako drugi argument tabela wektor możliwych wartości do dopasowania. Trzeci 

argument nomatch = NA określa wartość zwracaną w przypadku braku dopasowania. Zobacz przykład 

poniżej: 

> match(c(1:5,3),c(2,3)) 

[1] NA 1 2 NA NA 2 

> match(c(1:5,3),c(2,3),nomatch = 0) 

[1] 0 1 2 0 0 2 

> match(c(1:5,3),c(3,2),nomatch = 0) 

[1] 0 2 1 0 0 1 

f) Poniższy przykład ilustruje użycie funkcji match(): 

> month.num <- 5:9 

> month.name <- c("May", "June", "July", "Aug", "Sept") 

> new.vec <- 

month.name[match(airquality[,"Month"],month.num)] 

> out <- data.frame(airquality[ ,1:5], 

MonthName = new.vec, Day = airquality$Day) 



 

g) Funkcja switch() stanowi alternatywę dla zestawu zagnieżdżonych instrukcji if - else. Jako pierwszy 

argument przyjmuje WYRAŻ, wartość całkowitą lub ciąg znaków, a jako drugi argument …, listę 

alternatyw. Jako ilustracja: 

> centre <- function(x, type) 

{ switch(type, 

mean = mean(x), 

median = median(x), 

trimmed = mean(x, trim = 0.1)) 

} 

> x <- rcauchy(10) 

> x 

[1] -0.2728273 -0.4464700 -0.0122678 1.7110551 0.7312103 

-0.4521207 0.6121033 1.3171475 -0.9533983 -5.7990911 

> centre(x,"mean") 

[1] -0.3564659 

> centre(x,"median") 

[1] -0.1425475 

> centre(x,"trimmed") 

[1] 0.06542216 

h) Dwa logiczne operatory sterowania && i || są przydatne podczas używania instrukcji if - else. Te 

dwa operatory działają na wyrażeniach logicznych w przeciwieństwie do operatorów & i | które 

operują na wektorach/macierzach 

 



Pętle w R 

a) pętla for : Ogólna forma to 

for (nazwa w wartościach) 

{ wyrażenie(a) 

} 

Ten typ pętli jest przydatny, jeśli z góry wiadomo, ile razy instrukcje w pętli mają zostać wykonane. W 

powyższej definicji wartości mogą być wektorem lub listą z elementami nieograniczonymi do wartości 

liczbowych: 

> for (i in 1:26) cat(i, letters[i],"\n") 

> for (letter in letters) cat(letter, \n") 

Rozważ listę składającą się z kilku macierzy, z których każda ma inną liczbę wierszy, ale tę samą liczbę 

kolumn. Napisz funkcję R, która utworzy pojedynczą macierz składającą się ze wszystkich elementów 

danej listy połączonych wierszami. 

b) pętle while: Ogólna forma to 

while (warunek) 

{ wyrażenie(a) 

} 

Ten typ pętli jest kontynuowany, gdy warunek ma wartość TRUE. 

c) Sterowanie wewnątrz pętli: next i break Polecenie next służy do pomijania wszelkich pozostałych 

instrukcji w pętli i kontynuowania wykonywania. Przerwa polecenia powoduje natychmiastowe 

wyjście z pętli. W pętlach zagnieżdżonych te polecenia odnoszą się do ostatnio otwartej pętli. 

d) pętle repeat: Ogólna forma to 

repeat{ wyrażenie(a) 

} 

Ten typ pętli trwa do momentu napotkania polecenia przerwania. 

e) Pamiętaj, że wiele operacji, które mogą być obsługiwane przez pętle, można wydajniej wykonać w 

języku R przy użyciu omówionych wcześniej narzędzi do indeksowania. 

f) Jako dalszy przykład rozważymy obliczenie statystyki chi-kwadrat Pearsona dla testu niezależności w 

dwuczynnikowej tabeli klasyfikacji: 

 

 



z eij =  fifj/f,, oczekiwanymi częstotliwościami. Ta statystyka może być obliczona w R bez używania pętli 

w następujący sposób:   

> fi. <- ftable %*% rep(1,ncol(ftable)) 

> f.j <- rep(1,nrow(ftable)) %*% ftable 

> e <- (fi. %*% f.j)/sum(fi.) 

> X2p <- sum((ftable-e)^2/e) 

g) Jawne pętle w R mogą być potencjalnie drogie pod względem czasu i pamięci. Jeśli to możliwe, 

zamiast tego należy używać funkcji apply(), tapply(), sapply() i lapply(). Oczekiwane częstotliwości w 

poprzednim przykładzie można na przykład otrzymać w następujący sposób: 

> e.freq <- outer (apply (ftable, 1, sum), apply (ftable, 2, 

sum)) / sum(ftable) 

Czas realizacji zadań R 

Funkcje system.time() i proc.time() dostarczają informacji dotyczących wykonywania zadań R. 

a) proc.time określa, ile czasu rzeczywistego i czasu procesora (w sekundach) zabrał już aktualnie 

uruchomiony proces R: 

> proc.time() # called with no arguments 

user system elapsed 

2.24 1.18 592.60 

b) system.time(expr) wywołuje funkcję proc.time(), oblicza expr, a następnie ponownie wywołuje 

proc.time(), zwracając różnicę między dwoma wywołaniami proc.time(): 

> system.time(hist(rev(sort(rnorm(1000000))))) 

user system elapsed 

0.39 0.04 0.46 

Zauważ, że czasy użytkownika i systemowe niekoniecznie sumują się dokładnie do czasu, który upłynął. 

c) Napisz niezbędny kod bezpośrednio za pomocą proc.time(), aby uzyskać czas wykonania 

hist(rev(sort(rnorm(1000000))))). 

d) Jako aplikację system.time() i proc.time() wykonaj następującą symulację badania: Biorąc pod uwagę 

macierz kowariancji S : p x p, zadaniem jest obliczenie odpowiedniej macierzy korelacji. Porównać 

należy czasy wykonania następujących trzech metod: 

i. Bezpośrednie obliczanie elementarne  przy użyciu dwóch zagnieżdżonych 

pętli; 

ii. Dwie aplikacje sweep(); 



iii. Mnożenie macierzy   i  diag(A) oznacza macierz diagonalną 

A : p x p utworzoną przez ustawienie wszystkich jej elementów niediagonalnych na zero.  

Użyj var() i rnorm(), aby obliczyć macierze kowariancji o różnych rozmiarach p z próbek różniących się 

rozmiarem n. Zbadaj rolę n i p w efektywności (ekonomiczności w czasie realizacji) powyższych trzech 

metod. Wyświetl wyniki graficznie. Pamiętaj, że dla poprawnych porównań te trzy metody muszą być 

wykonane z identycznymi próbkami. 

Wywoływanie funkcji z listami argumentów 

a) Funkcja do.call() zapewnia alternatywę dla zwykłej metody wywoływania funkcji po nazwie. Pozwala 

określić nazwę funkcji wraz z jej argumentami w postaci listy: 

> mean(c(1:100,500),trim=0.1) 

[1] 51 

> do.call("mean",list(c(1:100,500), trim=0.1)) 

[1] 51 

b) Czym do.call() różni się od funkcji call()? 

c) Jako ilustrację użycia do.call() przestudiuj następujący przykład: 

> na.pattern <- function(frame) 

{ nas <- is.na(frame) 

storage.mode(nas) <- "integer" 

table(do.call("paste",c(as.data.frame(nas), 

sep = ""))) 

} 

> na.pattern(as.data.frame(airquality)) 

000000 010000 100000 110000 

111 5 35 2 

Czego można się nauczyć z powyższych wyników? 

d) Jaka jest różnica między as.integer(), storage.mode() <– "integer", storage.mode() i mode()? 

Ocena ciągów R jako poleceń 

Przypomnij sobie , że funkcja parse(text = "3 + 4") zwraca nieocenione wyrażenie 3 + 4. W celu 

obliczenia wyrażenia użyj funkcji eval(): eval(parse(text="3+4" )) return 7. 

Programowanie obiektowe w R 

Załóżmy, że chcielibyśmy zbadać ciało funkcji plot(). Wiemy, że można to zrobić wpisując nazwę funkcji 

po znaku zachęty R: 

> plot 



function (x, y, …) 

UseMethod("plot") 

<bytecode: 0x000000001051f468> 

<environment: namespace:graphics> 

Obecność UseMethod("plot") pokazuje, że plot() jest funkcją ogólną. Klasa obiektu określa, jak będzie 

traktowany przez funkcję generyczną, tj. jaka metoda zostanie do niego zastosowana. Funkcja 

setClass() służy do ustawiania atrybutu klasy obiektu. Funkcja method() służy do sprawdzenia (a) jaki 

jest repertuar metod funkcji generycznej oraz (b) jakie metody są dostępne dla określonej klasy: 

 

 

Ogólnie rzecz biorąc, obecnie w R są używane dwa typy klas: stare klasy lub klasy S3 oraz nowsze klasy 

S4. Obiekt S4 może zawierać jedno lub więcej gniazd, do których można uzyskać dostęp za pomocą 

operatora @. Kluczem do koncepcji programowania obiektowego jest to, że metoda może dziedziczyć 

z innej metody. Funkcja NextMethod() udostępnia mechanizm dziedziczenia. 

a) Jako przykład funkcji generycznej przestudiuj przykład w pliku pomocy funkcji all. równy(). 

b) R dostarcza znacznie więcej udogodnień do pisania funkcji obiektowych. 

c) Badanie statystyczne często dotyczy danych z ankiet lub kwestionariuszy, w których respondenci 

muszą wybrać jedną z kilku kategorycznych alternatyw. Poniższe dane questów pokazują odpowiedzi 

udzielone przez 10 respondentów na cztery pytania. Alternatywy dla każdego pytania zostały 

zmierzone na pięciopunktowej skali kategorycznej. Możemy odnieść się do ramki danych questdata 

jako do pełnych danych. Ta forma reprezentacji danych nie jest skutecznym sposobem 

przechowywania danych, gdy liczba respondentów jest duża. Bardziej kompaktowym sposobem 

zapisywania danych bez utraty informacji jest przechowywanie danych w postaci macierzy wzorców 



odpowiedzi lub ramki danych. Pierwszy wiersz questdata stanowi jeden szczególny wzorzec 

odpowiedzi, a mianowicie ("b" "c" "a" "d"). Macierz wzorców odpowiedzi (ramka danych) pokazuje 

wszystkie unikalne wzorce odpowiedzi wraz z częstotliwością, z jaką wystąpił każdy z różnych wzorców 

odpowiedzi. Twoim wyzwaniem jest zapewnienie niezbędnych funkcji języka R, aby przekonwertować 

pełne dane na reprezentację wzorca odpowiedzi i odwrotnie, odzyskać pełne dane z reprezentacji 

wzorca odpowiedzi. 

 

 

i. Utwórz questdata obiektu R, a następnie podaj następujące instrukcje: 

> unique(questdata[,1]) 

> duplicated(questdata) 

> duplicated(questdata, MARGIN=1) 

> duplicated(questdata, MARGIN=2) 

> unique(questdata) 

> unique(questdata,MARGIN=1) 

> unique(questdata,MARGIN=2) 

ii. Zbadaj i opisz dokładnie zachowanie funkcji duplikat() i unique(). 

iii. Napisz funkcję R, powiedz full2resp, aby uzyskać reprezentację wzorca odpowiedzi z danych 

kwestionariusza, jak te podane powyżej. Przetestuj swoją funkcję na questdata. 

iv. Napisz funkcję R, powiedzmy resp2full, aby uzyskać pełny zestaw danych, biorąc pod uwagę jego 

reprezentację wzorca odpowiedzi. Przetestuj swoją funkcję na reprezentacji wzorca odpowiedzi 

questdata. 

Rekurencja 

Funkcje w R mogą wywoływać same siebie. Proces ten nazywa się rekurencją i jest zaimplementowany 

w programowaniu w języku R przez funkcję Recall(). 

a) Jako przykład użyjemy rekurencji do obliczenia z k dodatniej liczby całkowitej: 

> recurs.example <- function (x, k) 



{ # Function to calculate x(x+1)(x+2)…..(x+k) 

# where k is a positive integer. 

if (k < 0 ) 

stop("k not allowed to be negative or non-integer") 

else if( k == 0) x 

else(x+k) * Recall(x,k-1) 

} 

Sprawdź, czy recurs.example() działa poprawnie. 

b) Wyjaśnij, jak działa rekurencja, badając dane wyjściowe następującej funkcji dla wartości r=1, 2, 3, 

4, 5, 6: 

Recursiontest <- function(r) 

{ if(r <= 0) NULL 

else { cat("Write = ", r, "\n") 

Recall(r – 1) 

Recall(r – 2)} 

} 

c) Użyj rekurencji i funkcji Recall(), aby napisać funkcję R obliczającą x!. 

d) Użyj rekurencji do napisania funkcji R, która generuje macierz, której wiersze zawierają podzbiory 

wielkości pierwszych n elementów wektora v. Zignoruj możliwość powtarzania się wartości v i nadaj 

temu wektorowi domyślną wartość 1:n. 

Środowiska w R 

Funkcje 

Rozważ funkcję R xx(argument). Napisz funkcję R, aby dodać stałą do właściwego obiektu (tj. obiektu 

w odpowiednim środowisku), która odpowiada argumentowi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz 

określić, w którym środowisku istnieje argument i ocena musi mieć miejsce w tym środowisku. 

Możliwymi kandydatami do rozważenia są ramy nadrzędne, środowisko globalne i lista wyszukiwania. 

Załóżmy, że tylko pierwsza baza danych na liście wyszukiwania nie jest tylko do odczytu, więc w 

przypadkach, gdy argument można znaleźć w dowolnym miejscu na liście wyszukiwania, można go 

przypisać do pierwszej bazy danych. Podpowiedź: Przestudiuj, jak działają następujące funkcje: 

assign(), deparse(), invisible(), existing(), replace(), sys.parent(). 

Pisanie przyjaznych dla użytkownika funkcji w R: funkca menu() 

Podana poniżej funkcja DescribeData() umożliwia użytkownikowi wybór za pomocą menu, jaka 

statystyka ma być obliczona lub jaki wykres ma zostać narysowany. Przedstawia prosty przykład, jak 

napisać program dla użytkownika, który nie ma wiedzy o języku R, ale jest zainteresowany tylko jego 

użyciem do pomyślnego wykonania zadania. Zwróć uwagę, w jaki sposób funkcja menu() jest 

wykorzystywana w tej funkcji. 



DescribeData <- function () 

{ # This function reads in user data. 

# The data must satisfy the following conditions: 

# 1. Available in the text file c:\\Temp\\MyData.txt 

# 2. There musn't be any missing values 

# 3. There are three variables 

# 4. Every sample observation begins on a new line 

# 5. The values of the respective variables must be 

# separated by a comma 

cat("\n", "Descriptive statistics and graph of 3-dim data", "\n", "\n", 

"Make sure that the input file satisfies the following conditions:", 

"\n", 

"1. Single space-separated text file with three columns of data with 

no headings", 

"\n"," or missing values.", "\n", 

"2. Available in the text file c:\Temp\MyData.txt", "\n", 

"3. The three variables are continuous", "\n", "\n") 

menu.req <- menu(c(0,1), graphics = F, title="0 = Not correct, 1 = 

Correct") 

if (menu.req==0) stop("First format the data file correctly") 

if (menu.req==1) cat("Proceed and test if the data file exists","\n") 

if (!file.exists("c:\\Temp\\MyData.txt")) 

stop("c:\\Temp\\MyData.txt doesn't exist","\n") 

else datmat <- as.matrix(read.table("c:\\Temp\\MyData.txt", header=F, 

sep=" ")) 

a <- is.numeric(datmat) 

b <- all(!is.na(datmat)) 

datcorrect <- a & b 

if (!datcorrect) stop("c:\\Temp\\MyData.txt exists, but does not 

satisfy the requirements") 

else menu.req <- menu(c(0,1,2),graphics=F,title="0 = Finished, 1 = 



Calculate statistic, 2= Construct graph") 

if (menu.req == 0)stop("Task completed") 

if (menu.req == 1){ 

menu.req.1 <- menu(c(1,2),graphics=F,title="1 = Calculate the vector 

of means, 2 = Calculate the covariance matrix") 

if (menu.req.1 == 1) {cat("Vector of means","\n") 

return(apply(datmat,2,mean))} 

if (menu.req.1 == 2) {cat("Covariance matrix","\n") 

return(var(datmat))}} 

if (menu.req == 2)menu.req.2 <- menu(c(1,2,3), graphics=F, title="1 = 

Histogram of column 1, 2 = Boxplot of every column, 3 = Scatterplot 

matrix") 

if (menu.req.2 == 1) hist(datmat[,1]) 

if (menu.req.2 == 2) boxplot(data.frame(datmat)) 

if (menu.req.2 == 3) pairs(datmat) 

} 

a) Uważnie przestudiuj, jak działa DescribeData(). 

b) Napisz funkcję sterowaną menu do odczytu w macierzy danych n × p. Funkcja musi umożliwiać 

użytkownikowi wybór, czy odległość euklidesowa, mahalanobisowa czy Manhattan musi być użyta do 

obliczenia odległości w parach między wszystkimi wierszami macierzy danych. Zilustruj użycie swojej 

funkcji. 

Funkcja on.exit() 

Co robi funkcja on.exit()? 

Jednym z użycia argumentu specjalnego … razem z funkcją on.exit() jest umożliwienie użytkownikowi 

dokonywania tymczasowych zmian parametrów graficznych wyświetlacza graficznego w funkcji. 

Można to zrobić w następujący sposób: 

function(…) 

{ oldpar <- par(…) 

on.exit(par(oldpar)) 

or on.exit(par(c(par(oldpar),par(mfrow = c(1,1))))) 

new plot instructions 

………………………… 

} 



Powyżej zakłada się, że tylko argumenty par() mogą być podstawiane, gdy dana funkcja jest 

wywoływana. Kolejnym zastosowaniem on.exit() jest chwilowa zmiana opcji. 

Śledzenie błędów 

Każdy błąd, który zostanie wygenerowany podczas wykonywania funkcji, zarejestruje szczegóły 

wywołań, które były w tym czasie wykonywane. Te szczegóły można wyświetlić za pomocą funkcji 

traceback(). Funkcja dump.frames() dostarcza bardziej szczegółowych informacji, ale należy jej używać 

oszczędnie, ponieważ może tworzyć bardzo duże obiekty w obszarze roboczym. Funkcji 

options(error=xx) można użyć do określenia akcji podjętej w przypadku wystąpienia błędu. Zalecaną 

opcją podczas tworzenia programu są opcje (błąd = odzyskaj). Gwarantuje to, że błąd podczas sesji 

interaktywnej wywoła recovery() z najmniej istotnego wywołania funkcji, zwykle wywołania, które 

spowodowało błąd. Następnie można przeglądać to lub dowolne z aktualnie aktywnych wywołań, aby 

odzyskać dowolne informacje o stanie obliczeń w momencie wystąpienia błędu. Alternatywą jest 

ustawienie opcji (error = dump.frames). Spowoduje to zapisanie wszystkich danych w połączeniach, 

które były aktywne, gdy wystąpił błąd. Wywołanie debuggera w późniejszym terminie daje podobny 

wynik do recovery(). Poniżej znajduje się podsumowanie najczęstszych funkcji śledzenia błędów w R: 

print(), cat() : Drukowanie wartości kluczy w funkcji często wystarcza. 

traceback() : Musi być używany razem z dump.frames(). 

options(warn=2) : Zmienia ostrzeżenie na błąd, który powoduje zrzut. 

options(error=) : Zmienia funkcję używaną do akcji zrzutu. 

last.dump() : Obiekt w .RData zawierający listę wywołań do zrzutu. 

debugger() : Funkcja sprawdzająca last.dump pod kątem błędu. 

browser() : Funkcja, która może być użyta w funkcji do przerwania jej wykonywania, aby można było 

sprawdzić zmienne w danej lokalnej ramce. 

trace() : Umieszcza informacje o śledzeniu przed funkcjami lub w ich obrębie. Może być używany do 

umieszczania wywołań do przeglądarki na określonych pozycjach w funkcji 

untrace() : Wyłącza wszystkie lub niektóre funkcje trace(). 

a) Przestudiuj definicję podręcznika języka R, rozdział 9: Debugowanie, aby uzyskać podsumowanie 

funkcji śledzenia błędów w R . Zwróć szczególną uwagę na sposób działania funkcji print(), cat(), 

traceback(), browser(), trace(), untrace(), debug(), undebug() i options(warn=2 lub error=). 

b) Przestudiuj użycie: options(error = dump.frames); debugger() 

c) Przestudiuj użycie: options(error = dump.frames) 

d) Przestudiuj użycie obiektów last.dump i .Traceback . 

Obsługa błędów: funkcja try() 

Jako przykład konieczności prawidłowego radzenia sobie z błędami rozważ badanie symulacyjne 

obejmujące dużą liczbę powtarzalnych obliczeń 

Example.8.18.a <- function (iter = 500) 

{ select.sample <- function(x) 



{ temp <- rnorm(100, m = 50, s = 20) 

if(any(temp < 0))stop("Negative numbers not allowed") 

mean(log(temp)) 

} 

out <- lapply(1:iter, function(i) select.sample(i)) 

out 

} 

Gdy iter jest ustawiony na dużą wartość, nieuchronnie wywołanie funkcji Example.8.18.a() spowoduje 

wyświetlenie komunikatu o błędzie: 

> Example.8.18.a() 

Error in select.sample(i) : Negative numbers not allowed. 

To see how try() can be used make the following change in Example.8.18.a(): 

Example.8.18.b <- function (iter = 500) 

{ select.sample <- function(x) 

{ temp <- rnorm(100, m = 50, s = 20) 

if(any(temp < 0))stop("Negative numbers not allowed") 

mean(log(temp)) 

} 

out <- lapply(1:iter, function(i) 

try(select.sample(i), silent = TRUE)) 

out 

} 

Typowy fragment danych wyjściowych z wywołania 

> Example.8.18.b(2) 

[[1]] 

[1] 3.804975 

[[2]] 

[1] "Error in select.sample(i) : Negative numbers not allowed\n" 

attr(,"class") 

[1] "try-error" 

attr(,"condition") 



<simpleError in select.sample(i): Negative numbers not allowed> 

Zauważ, że wykonanie Przykładu.8.18.b nie zostało przedwcześnie zatrzymane. Z powyższego wyniku 

możemy dokonać ostatecznych zmian w naszej przykładowej funkcji: 

Example.8.18.c <- function (iter = 500) 

{ select.sample <- function(x) 

{ temp <- rnorm(100, m = 50, s = 20) 

if(any(temp < 0))stop("Negative numbers not allowed") 

mean(log(temp)) 

} 

out <- lapply(1:iter, function(i) 

try(select.sample(i), silent = TRUE)) 

out <- lapply(out, function(x) 

{ if(is.null(attr(x,"condition")))x <- x 

else x <- attr(x, "condition") 

}) 

Error.report <- lapply(out, function(x) ifelse(!is.numeric(x), 

x, "No Error")) 

Numeric.results <- unlist(lapply(out, function(x) 

ifelse(is.numeric(x),x, NA))) 

list(Error.report = Error.report, Numeric.results = Numeric. 

results) 

} 

Przestudiuj wynik wywołania przykładu.8.18.ci skomentuj zalety try() w tym przykładzie. 



Wczytywanie plików danych do R, formatowanie i drukowanie 

Wczytywanie plików Microsoft Excel do R 

Następujące trzy sposoby można wykorzystać do wczytania pliku Excela do R jako obiektu: 

a) Plik może być przechowywany jako plik *.txt lub *.csv, a następnie read.table(), scan() lub read.csv() 

może być użyty do wczytania pliku do R. 

b) Plik Excel można wczytać bezpośrednio do R, korzystając z następujących instrukcji: 

> library(RODBC) 

> my.object <- odbcConnectExcel("Filename.xls") 

# with the full path included in Filename 

> sqlTables(my.object) 

#to obtain information about my.object. 

> SENIC.data <- sqlFetch(my.object,"Sheet1") 

gdzie Sheet1 jest nazwą arkusza zawierającego dane. Ta nazwa pojawia się pod nagłówkiem 

TABLE_NAME podczas wykonywania instrukcji sqlTables(my.object) i należy ją wpisać dokładnie tak, 

jak się pojawia, ale bez znaku $ na końcu. Obiekt R SENIC.data zawiera teraz wymagany plik danych. 

c) Wybierz dane w Excelu. Skopiuj wybrany zakres. W R: 

read.table(file="clipboard") 

Wskazówka: Uważaj z pustymi komórkami w Excelu: może być potrzebne trochę przygotowania pliku 

Excel. 

Wczytywanie innych plików danych do R 

Pakiet R Foreign() udostępnia funkcje do wczytywania danych z innych pakietów do R: 

> library(foreign) 

> objects(name="package:foreign") 

[1] "data.restore" "lookup.xport" "read.arff" 

[4] "read.dbf" "read.dta" "read.epiinfo" 

[7] "read.mtp" "read.octave" "read.S" 

[10] "read.spss" "read.ssd" "read.systat" 

[13] "read.xport" "write.arff" "write.dbf" 

[16] "write.dta" "write.foreign" 

Zapoznaj się z plikami pomocy tych funkcji, aby wczytać dane binarne R, format SAS XPORT, format 

Weka Attribute-Relation File Format, rodzinę języków baz danych Xbase dBase, Clipper i FoxPro, Stata, 

pliki Epi Info i EpiData, przenośne arkusze Minitab, tekst Octave pliki, pliki data.dump, które zostały 

utworzone w wersji S 31, pliki zapisu lub eksportu SPSS, zestawy danych SAS do konwersji do formatu 

ssd2 i pliki Systat. 



Wysyłanie wyjścia do pliku 

Funkcja sink("nazwapliku") może być użyta do przekierowania wyjścia, które normalnie pojawia się w 

konsoli, do pliku. Opcja options(echo=TRUE) zapewnia, że instrukcje języka R będą również zawarte w 

pliku. Instrukcja sink() sprawia, że dane wyjściowe pojawiają się ponownie w konsoli. Czym różnią się 

funkcje write(x) i sink("nazwapliku")? Przestudiuj dokładnie argumenty write(). 

Zapisywanie obiektów R do transportu 

Funkcja R save(file=) zapisuje zewnętrzną reprezentację obiektów R do określonego pliku. Obiekty te 

można odczytać z powrotem z pliku za pomocą funkcji load(file=). Sprawdź, jak działają te dwie funkcje, 

zapoznając się z plikami pomocy. Przestudiuj również, jak dump(list, file="outdata") i source("outdata") 

działają w R. Funkcje dump() i source() są bardzo przydatne do przenoszenia obiektów R między 

komputerami. Należy zauważyć, że źródło instrukcji („instrukcje”) może być użyte podczas sesji R do 

wykonania instrukcji w instrukcjach pliku zewnętrznego. 

Wykorzystanie pliku .Rhistory i funkcji history() 

Plik .Rhistory jest tworzony w tym samym folderze, w którym istnieje .RData. Można go przeglądać za 

pomocą dowolnego edytora tekstu lub programu MS Word i jako taki zapewnia dokładny zapis 

wszystkich działań na konsoli R (okno poleceń). Przestudiuj plik pomocy funkcji history(). 

Ponowna edycja poleceń 

a) Użyj strzałek w górę iw dół, aby przywołać poprzednie polecenia. Klawisze Delete, Backspace, Home 

i End do edycji. 

b) Zwróć uwagę na użycie okna skryptu do wykonywania całych funkcji lub tylko wybranych instrukcji. 

Dostosowane wyświetlania 

Podstawowym narzędziem do indywidualnego wyświetlania jest funkcja cat(). Ta funkcja może być 

używana do wysyłania komunikatów do konsoli lub do pliku. Zwróć uwagę na różne argumenty 

dostępne dla cat(): 

i. Domyślnie wyjście jest wyświetlane na ekranie; aby wyjście było skierowane do pliku, użyj argumentu 

file = "nazwa pliku wraz ze ścieżką". 

ii. Domyślnie wyjście skierowane do pliku zastępuje poprzednią zawartość pliku; użyj argumentu 

append=TRUE, aby dołączyć nowe wyjście do poprzedniej zawartości. 

iii. Użyj sep="xx", aby automatycznie wstawić znaki między nienazwanymi argumentami funkcji cat() w 

danych wyjściowych. 

iv. Aby automatycznie wstawić znaki nowej linii do wyniku, użyj fill=TRUE. 

v. Argument etykiety= umożliwia wstawienie ciągu znaków na początku każdego wiersza wyjściowego. 

Jeśli etykiety są wektorami, ich wartości są używane cyklicznie. 

• Wpisz dzisiejszą datę podaną przez funkcję date() w formularzu 

„Dzisiejsza data to: dzień tygodnia, xx, miesiąc, 20xx”. 

jako nagłówek do pliku. Wskazówka: przywołaj funkcje cat(), match(), substring(), paste(), replace(). 

Formatowanie liczb 



a) Przestudiuj, jak funkcje round() i signif() wraz z cat() mogą zostać użyte do ustawienia liczby 

drukowanych miejsc dziesiętnych. 

b) Przestudiuj użycie opcji (cyfry=xx). 

c) Przestudiuj, jak działa funkcja format(). Zwróć uwagę na użycie format() razem z paste() i cat(). 

d) Co robi print()? 

e) Przestudiuj plik pomocy write.table(). 

f) Funkcje prmatrix() lub print() mogą być użyte do wyprowadzenia macierzy na konsolę podczas 

wykonywania funkcji. Jest to bardzo wygodne do sprawdzania wyników pośrednich. Określ, czym ta 

ostatnia funkcja różni się od cat(). 

g) Zwróć uwagę na różnicę między > colnames(state.x77) 

i 

> format(colnames(state.x77)) 

h) Przestudiuj uważnie następujący przykład: 

> format.mns <- format(apply(state.x77,2,mean)) 

> format.names <- format(colnames(state.x77)) 

> descrip.mns <- paste("Mean for variable", 

format.names, " = ", format.mns) 

> cat(descrip.mns, fill=max(nchar(descrip.mns))) 

Mean for variable % Pop.<15 = 35.0898 

Mean for variable % Pop. >75 = 2.2930 

Mean for variable Disp. Inc. = 1106.7862 

Mean for variable Growth = 3.7576 

Mean for variable Savings = 9.6710 

Tablice wyświetlania 

Przestudiuj poniższy przykład, jak przedstawić maksymalną i minimalną wartość zmiennych w zbiorze 

danych state.x77 w tabeli z nazwami krajów odpowiadającymi wartościom. 

> mins <- apply(state.x77, 2, min) 

> maxs <- apply(state.x77, 2, max) 

> min.name <- character(ncol(state.x77)) 

> min.name 

[1] "" "" "" "" "" "" "" "" 

> for(i in 1:8)min.name[i] <- 



rownames(state.x77)[state.x77[,i] == mins[i]][1] 

> max.name <- character(8) 

> for(i in 1:8)max.name[i] <- 

rownames(state.x77)[state.x77 [,i] == maxs[i]][1] 

> my.table <- data.frame(mins, min.name, maxs, max.name) 

> dimnames(my.table) <- list(names(mins),c("Minimum", "State with 

Min","Maximum","State with Max")) 

> colnames(my.table)[3] <- paste(" ", 

colnames(my.table)[3]) 

> my.table 

 

Alternatywną wersję powyższej tabeli można uzyskać z następującymi instrukcjami: 

 

Wprowadź niezbędne zmiany w powyższych wierszach kodu, aby poprawić odstępy między kolumnami 

Komunikacja z systemem operacyjnym 

Przestudiuj, jak działa funkcja system(), korzystając z instrukcji DOS: „time”, „date” i „dir”.  

Podpowiedź: Najpierw przestudiuj plik pomocy funkcji R system(), a następnie następujące instrukcje: 

> system(paste(Sys.getenv("COMSPEC"),"/c","time /t"), 



show.output.on.console=TRUE,invisible=TRUE) 

> system(paste(Sys.getenv("COMSPEC"),"/c","date /t"), 

show.output.on.console=TRUE,invisible=TRUE) 

> system(paste(Sys.getenv("COMSPEC"),"/c","dir c:\\"), 

show.output.on.console=TRUE,invisible=TRUE) 

Funkcja R system() może być również używana razem z Notatnikiem do tworzenia pliku tekstowego 

podczas sesji R: 

> system(paste(Sys.getenv("COMSPEC"),"/c","notepad c:\\ 

temp\\test.txt"),show.output.on.console=TRUE, invisible=TRUE) 

a) Użyj system(), aby utworzyć plik tekstowy bez kończenia sesji R. 

b) Użyj system(), aby napisać funkcję myfile.exists(), która sprawdza, czy istnieje określony plik. 



Grafika R: runda II 

R oferuje kilka różnych typów grafiki: grafika siatki jest zawarta w siatce pakietu; kratka opakowania 

zawiera grafikę kratową; pakiet ggplot2 wprowadza grafikę ggplot, która ma być zaimplementowana 

przez funkcję ggplot(). Tu omówione zostaną dalsze aspekty tak zwanej tradycyjnej grafiki R. 

Parametry graficzne 

a) Przestudiuj plik pomocy par(). Wykonaj par(), aby uzyskać listę wszystkich aktualnych wartości 

parametrów graficznych. 

b) W jaki sposób par() jest używany do uzyskania aktualnego ustawienia określonego parametru 

graficznego, np. parametr fin? 

> par("fin") 

c) W jaki sposób par() służy do zmiany parametru graficznego, np. mfru? 

> par(mfrow=c(1,2)) 

d) Jak zresetować zmienione wartości do ich pierwotnych wartości? Zwróć uwagę na argument 

no.readonly funkcji par(). Wskazówka: Przestudiuj następujące instrukcje, a tam dokładnie efekty: 

> par('col') 

[1] "black" 

Obecny kolor grafiki to „black”. 

> temp <- par(col = "blue") 

Zmień kolor grafiki na „niebieski”. 

> temp 

$col 

[1] "black" 

Temp to lista parametrów PRZED wprowadzeniem zmian. 

> par('col') 

[1] "blue" 

Pokazuje, że kolor grafiki rzeczywiście został zmieniony na „niebieski”. 

e) Czasami przydatne jest użycie par(ask=TRUE), aby poinstruować R, aby zapytał, czy istniejący graf 

powinien zostać zastąpiony nowym. 

f) Narysuj histogram zmiennej ozonu w zestawie danych o jakości powietrza, gdzie każdy przedział 

klasowy jest losowo reprezentowany przez inny kolor. Co się stało z wartościami NA? 

Układ grafiki 

a) Przejrzyj rysunek.  



 

Zwróć uwagę na parametry, które są tam omówione. 

b) Wiele rysunków na jednej stronie: Czym różnią się parametry graficzne mfg i mfrow lub mfcol? Co 

jest reprezentowane w zbiorach danych R ldeaths, mdeaths i fdeaths? Użyj mfg i mfrow, aby uzyskać  



 

Podpowiedź: Parametry graficzne mfg i mfrow są używane razem. 

> par(mfrow=c(3,2),mfg=c(1,1)) 

Ustawienie mfrow rezerwuje trzy wiersze i dwie kolumny na grafikę do wypełnienia wierszami. 

Ustawienie mfg określa, że następny wykres zostanie umieszczony w pozycji określonej przez wiersz 

pierwszy, kolumna pierwsza. Po skonstruowaniu tego wykresu instrukcja 

> par(mfg=c(1,2)) 

spowoduje pojawienie się kolejnego wykresu na pozycji określonej przez wiersz pierwszy i kolumnę 2. 

Następnie potrzebujemy instrukcji 

> par(mfrow=c(3,1),mfg=c(2,1)) 

zażądać, aby okno wykresu z trzema wierszami i jedną kolumną z następnym wykresem pojawiło się 

na pozycji drugiego wiersza (tylko jedna kolumna w drugim wierszu). 

c) Zwróć uwagę, jak znaczenie marginesów zmienia się, gdy na stronie rysuje się więcej niż jedną figurę, 

aby zapewnić margines zewnętrzny otaczający wszystkie figury oprócz marginesu otaczającego każdą 

oddzielną figurę. 

d) Przestudiuj, jak działają funkcje split.screen(), screen() i close.screen() jak wyjaśniono w pomocy. 



e) Przestudiuj szczegółowo użycie funkcji layout() dla bardziej skomplikowanych aranżacji okna 

wykresu. Przykład jego użycia został odłożony na później. 

Polecenia kreślenia niskiego poziomu 

• Funkcje w tabeli służą do edycji istniejących wykresów. 

Funkcja  : Opis 

abline() : Dodaje linie regresji do wykresu. Również do dodawania pionowych i poziomych linii na 

wykresie 

arrows() : Rysuj strzałkę na wykresie 

axis() : Dodaj niestandardową oś do wykresu 

box() : Narysuj prostokąt wokół wykresu 

legend() : Dodaj legendę do wykresu 

lines() : Dodaj linie do wykresu 

mtext() : Napisz tekst na marginesach 

points() : Dodaj punkty do wykresu 

polygon() : Rysuj i cieniuj wielokąty 

qqline() : Narysuj linię środkową na wykresie qqnorm 

rug() : Dodaj znaki oparte na danych do osi 

segments() : Rysuj odłączone segmenty linii 

symbols() : Rysuj symbole na wykresie 

text() : Dodaj tekst do wykresu 

title() : Dodaj tytuły lub etykiety osi do wykresu 

• Uważnie przestudiuj te funkcje. 

• Przestudiuj, w jaki sposób prawy przycisk myszy jest używany z wykresami R. 

• Większość zadań kreślenia wymaga pewnej kombinacji poleceń kreślenia wysokiego i niskiego 

poziomu. 

Korzystanie z poleceń kreślenia 

Wiele linii lub grup punktów na tym samym wykresie 

Przestudiuj, jak działa funkcja matplot(). Zwróć uwagę na funkcje matlines() i matpoints(). Przestudiuj 

i wykonaj następujący przykład: 

function () 

{ times <- matrix(0,100,3) 

for(i in 1:100) 



{ n <- i * 10000 

s1 <- 1:n 

s2 <- sample(n) 

s3 <- rnorm(n) 

times[i,1] <- system.time(sort(s1))[1] 

times[i,2] <- system.time(sort(s2))[1] 

times[i,3] <- system.time(sort(s3))[1] 

} 

matplot(x=(1:100)*10000,y=times,type="l", lty=1:3, 

col=c("black","green","red"),xlab= "Length", 

ylab="Time in seconds",main="Time for sorting") 

} 

Wiele linii lub grup punktów na tym samym wykresie, ale linie (punkty) nie mają tej samej długości 

(liczba) Jaką technikę należy zastosować? Najpierw przestudiuj zestaw danych Cars93 w pakiecie 

MASS; następnie przestudiuj i wykonaj poniższy kod. Eksperymentuj z różnymi wartościami drzewca. 

function(spar=0.9) 

{ require(MASS) # What is the effect of require()? 

oldstate <- par(no.readonly = TRUE) # Describe object 

#'oldstate' 

on.exit(par(oldstate)) # Of what use is on.exit()? 

graphics.off() 

cargrp <- Cars93[ , "Type"] 

price <- Cars93[ , "Price"] 

mpg.city <- Cars93[ , "MPG.city"] 

mpg.highway <- Cars93[ , "MPG.highway"] 

plot(price, mpg.city, type = "n", ylim = c(0, 

max(mpg.city)), main = "Fuel Consumption vs Price 

for City Drive", xlab = "Price", ylab = "Miles per 

Gallon in City") 

jj <- 0 

for(i in levels(cargrp)) 

{ jj <- jj+1 



lines(smooth.spline(price[cargrp==i], 

mpg.city[cargrp==i], spar=spar),lty=jj, col=jj, lwd=2) 

} 

dev.new() 

plot(price, mpg.highway, type = "n", ylim = c(0, 

max(mpg.highway)), main = "Fuel Consumption vs Price 

for Highway Drive", xlab = "Price", ylab = "Miles 

per Gallon on Highway") 

jj <- 0 

for(i in levels(cargrp)) 

{ jj <- jj+1 

lines(smooth.spline(price[cargrp==i], 

mpg.highway[cargrp==i], spar=spar),lty=jj, col=jj, 

lwd=2) 

} 

} 

a) Wyjaśnij wynik wygenerowany przez powyższe wywołanie funkcji. 

b) Jaką technikę można zastosować również w przypadku diagramów punktowych? 

Dodawanie legend do wykresu 

a) Przestudiuj, jak działa funkcja legend() i parametr graficzny usr. Przestudiuj kod użyty do uzyskania 

powyższego. Popraw funkcję locator(). 

b) Wykorzystaj fakt, że jeden galon amerykański cieczy jest równy 0,83267 brytyjskiemu 

(imperialnemu) galonowi cieczy, a jedna mila jest równa 1,6093 kilometrowi, aby otrzymać liczbę 

podobną do rysunku, ale ze skalą kilometrów na litr po prawej stronie -strona odpowiadająca milom 

na galon (USA) na skali autostrad po lewej stronie. 



 

function() 

{ require(MASS) 

oldstate <- par(no.readonly = TRUE) 

on.exit(par(oldstate)) 

graphics.off() 

cargrp <- Cars93[ , "Type"] 

price <- Cars93[ , "Price"] 

mpg.city <- Cars93[ , "MPG.city"] 

plot(price, mpg.city, type = "n", ylim = c(0, 

max(mpg.city)), main = "Fuel Consumption vs Price for 

City Drive", xlab = "Price", ylab = "Miles per Gallon 

in 

City") 

char <- substring(as.character(cargrp),1,2) 

text(x=price,y=mpg.city, labels=char, pos=1,cex=0.75) 

labs <- paste(substring(levels(cargrp), 1, 2), 



levels(cargrp), 

sep=": ") 

legend(x=40,y=45, legend=labs) 

} 

Wiele wykresów o identycznych osiach 

Jak uzyskać różne wykresy o identycznych osiach? Pokaż, jak można to zrobić, wykreślając czas 

sortowania dla trzech procedur rozważanych powyżej na trzech oddzielnych wykresach w tym samym 

oknie wykresu. 

Zapewnienie jednej legendy dla wielu wykresów 

Załóżmy, że istnieją dwie metody sortowania dla każdej z trzech sytuacji opisanych powyżej. W jaki 

sposób można zaopatrzyć te trzy wykresy w jedną legendę, aby legenda nie pojawiała się na jednym z 

wykresów? Wyjaśnij szczegółowo. 

Zmiana znaku kreślenia: Typowe znaki kreślenia w R 

Zwróć uwagę na użycie parametrów graficznych pch. Jakie postacie do kreślenia są dostępne? 

Przestudiuj plik pomocy par() i points(). Przestudiuj znaki kreślenia pokazane na rysunku oraz kod użyty 

do utworzenia figury.  

 

Jak sprawić, by postacie z fabuły pojawiały się w legendach? 

plot(x=rep(1:10,2),y=rep(c(1,2),c(10,10)),pch=0:19,cex=2, 

pty="p",ylim=c(0,3), xlab="",ylab="", xaxt="n",yaxt="n")  

 

 

 



Osie logarytmiczne 

Pod tym względem przydatna jest funkcja log() i argument log funkcji plot(). Argument log funkcji plot() 

może być określony jako log="x"; lub log="y"; lub log="xy" w zależności od tego, czy oś x, oś y, czy obie 

osie powinny być wykreślone logarytmicznie. 10.4.8 Wykresy z ciągami znaków jako „podziałką” na osi 

Rysunek poniższy ilustruje, jak zdefiniowane przez użytkownika ciągi znaków mogą pojawiać się jako 

kalibracje na osi. Ponadto rysunek ten ilustruje kilka technik dostrajania wykresów. Przestudiuj 

szczegółowo kod, który pokazuje rysunek. 

 

function() 

{ old.state <- par(no.readonly = TRUE) 

on.exit(par(old.state)) 

area <- state.x77[, "Area"] 

income <- state.x77[, "Income"] 

area.grp <- cut(area, c(0, quantile(area, c(1/3, 2/3, 

1))),labels = c("Small", "Medium", "Large")) 

income.grp <- cut(income, c(0, quantile(income, c(1/2, 



1))),labels = c("Below Median", "Above Median")) 

mns <- tapply(state.x77[, "Illiteracy"], 

list(area.grp, income.grp),mean) 

par(mfrow = c(1, 2)) 

plot(c(0.8, 3.2), range(mns), type = "n", 

xaxt="n",xlab = "Area Group", ylab ="Mean 

Illiteracy", sub = "Function plot() used") 

axis(side = 1, at = 1:3, labels = levels(area.grp)) 

lines(1:3, mns[, 1]) 

lines(1:3, mns[, 2], lty = 2) 

par(usr = c(0, 1, 0, 1)) 

legend(0.56,0.96,lty= c(1,2), legend = 

levels(income.grp), cex= 0.5) 

text(0.63, 0.98, adj = 0, "Income Group",cex=.5) 

interaction.plot(area.grp, income.grp, state.x77[, 

"Illiteracy"], xlab = "Area Group", ylab = "Mean 

Illiteracy", sub = "Interaction.plot used", 

lty = 1:2, xtick=T,legend=F) 

par(mfrow=c(1,1)) 

par(new=T) 

plot(1:10,1:10,type="n",xlab="",ylab="",axes=F) 

title(main = "Illiteracy vs Size for States grouped 

by Income") 

} 

Dostosowywanie wykresów słupkowych i histogramów 

a) W jaki sposób każdy słupek na wykresie słupkowym może być reprezentowany w innym kolorze i 

mieć osobne nagłówki? 

b) Jak uzyskać tylko wykres liniowy bez kolorów? 

c) Jak można nałożyć funkcję gęstości prawdopodobieństwa na histogram? 

d) W jaki sposób można dostarczyć wykresy słupkowe z osiami zdefiniowanymi przez użytkownika? 

Użyj zestawu danych Cars93, aby odpowiedzieć na powyższe cztery pytania, konstruując rysunek 

podobny do pokazanego na rysunku.  



 

Uwaga: Na wykresie średniej MPG nie są używane wszystkie typy samochodów. Jeśli zmienna czynnika 

jest podzbiór, pierwotne poziomy zostaną zachowane, chociaż niektóre z nich mogą nie wystąpić. 

Dlatego może być konieczne utworzenie nowej zmiennej czynnikowej tylko z wymaganymi poziomami 

za pomocą funkcji factor(). 

Trójwymiarowe wyświetlacze graficzne 

a) Przestudiuj, jak działa funkcja persp(). 

b) Przeanalizuj przykładowy kod, który tworzy rysunek  



 

 

Oprócz strzałki wskazującej maksimum, różne kolory muszą być użyte do podkreślenia różnych 

aspektów wykresu. 

c) Zapewnij obrócone w pionie i poziomie widoki wykresu 3D. function () 

{ x <- seq(-10, 10, length= 30) 

y <- x 

ff <- function(x,y) { r <- sqrt(x^2+y^2); 10 * sin(r)/r } 

z <- outer(x, y, ff) 

z[is.na(z)] <- 1 

op <- par(bg = "white") 

persp(x,y,z, theta=30, phi=30, expand=0.5, col="lightblue") 

res <- persp(x,y,z, theta=30, phi=30, expand=0.5, col="lightblue", 

ltheta=120, shade=0.75, ticktype="detailed", xlab="X", ylab="Y", 

zlab = "Z" ) 

round(res, 3) 

#--- Add to existing persp plot : --- 

#--- Function trans3d() ------------- 

trans3d <- function(x,y,z, pmat) { 

tr <- cbind(x,y,z,1) %*% pmat 

list(x = tr[,1]/tr[,4], y= tr[,2]/tr[,4]) 

} 

# ----------------------------------- 



z1 <- ff(1e-10,1e-10) 

transfrm <- trans3d(c(0,-2.5),c(0,5),c(z1,z1),res) 

arrows(transfrm$x[1], transfrm$y[1], transfrm$x[2], transfrm$y[2], 

length=0.1, code=1) 

text(transfrm$x[2], transfrm$y[2]+0.02, "Maximum occurs here") 

return(z1) 

} 

Schematy 

Użyj R, aby narysować prosty schemat blokowy. Diagram musi zawierać co najmniej jeden prostokąt, 

jeden kwadrat, jedno koło i jeden trójkąt. Ponadto muszą istnieć linie proste i krzywe, a także tekst 

opisujący różne elementy. Podpowiedź: Przestudiuj jak działają funkcje arrows(), lines(), text i 

symbols(), zgodnie z opisem w odpowiednich funkcjach pomocy. 

Opisywanie grafiki specjalnymi symbolami 

Skonstruuj wykres funkcji gęstości normalnej (0,1). Jako tytuł wykresu nadaj wyrażenie Gęstość 

normalnej zmiennej losowej z μ =0 i σ2 =1. Podpowiedź: Zajrzyj do pliku pomocy plotmath. W obrębie 

wykresu narysuj strzałkę do gęstości i oznacz ją 1/√2π e-1/2x2. 

Dokładne odległości w grafice 

a) Uzyskaj losową próbkę o rozmiarze 50 z dwuwymiarowego rozkładu normalnego z marginesami i 

współczynnikiem korelacji 0,90. 

• Przedstaw dane w formie wykresu rozrzutu. 

• Następnie napisz funkcję R, aby wykonać na wykresie rozrzutu następujące zadanie: 

* Wybierz dowolny punkt i oznacz go „A”. 

* Narysuj linię łączącą A z okręgiem o środku dokładnie 25mm z dala od A. Średnica koła musi wynosić 

dokładnie 40 mm. 

* Oznacz środkowy punkt okręgu literą „B”. 

* Użyj linijki, aby sprawdzić długość linii łączącej i średnicę koła. 

• Uzyskaj wydrukowaną kopię wykresu i ponownie sprawdź długości. zPodpowiedź: Przestudiuj plik 

pomocy funkcji par(). 

b) Użyj R, aby wykonać linijkę wyskalowaną w centymetrach od zera do 15 cm. 

Wiele okien graficznych w R 

a) Przestudiuj, jak działają poniższe instrukcje, aby kontrolować wiele okien graficznych w R : 

dev.list() dev.set() dev.next() 

dev.cur() dev.copy() dev.prev() 

dev.off() dev.ask() graphics.off() 



b) Przestudiuj, jak działa funkcja windows() w R. 

c) Przestudiuj informacje, które podaje R poprzez wykonanie 

help.search("graph") 

Bardziej złożone układy 

Przestudiuj wymagania graficzne potrzebne do skonstruowania rysunku 10.7.1 oraz sposób kodowania 

tych wymagań. 

 

function () 

{ old.state <- par(no.readonly = TRUE) 

on.exit(par(old.state)) 

par(omd=c(0,0.66,0,1), mfcol=c(2,1)) 

ts.plot(mdeaths,xlab="Year",ylab="Male deaths") 

ts.plot(fdeaths,xlab="Year",ylab="Female deaths") 

par(omd=c(0.66,1,0,1),mfcol=c(2,1), mfg=c(1,1), new=TRUE) 

hist(mdeaths, xlab="Male deaths", ylab="Frequency",main="") 

hist(fdeaths, xlab="Female deaths",ylab="Frequency",main="") 



par(omd=c(0,1,0,1), mfcol=c(1,1)) 

title("Line plot and Histogram for male deaths") 

par(omd=c(0,1,0,0.5), mfcol=c(1,1)) 

title("Line plot and Histogram for female deaths") } 

10.8 Dynamiczna grafika 3D w R 

• Przestudiuj pakiet R rgl. 

• Dołącz bibliotekę rgl do ścieżki wyszukiwania, a następnie wydaj polecenie R example(plot3d). Użyj 

przycisków myszy, aby obracać i powiększać wykres rgl. 

• Następnie wydaj polecenie R przykład(surface3d) i interaktywnie eksploruj figurę 3D. 

Animacja 

Przestudiuj szczegółowo następujące dwie funkcje: 

anim1 <- function (sleep=0.05) 

{ # Press ESC to end animation 

n <- 40 

t <- seq(0,2*pi,length=n) 

x <- cos(t) 

y <-sin(t) 

for (i in 1:n) 

{ plot.new() 

plot.window(c(-1,1), c(-1,1),asp=1) 

points(x[i],y[i],pch=16,cex=2) 

Sys.sleep(sleep) 

#Sys.sleep() suspends execution of R expressions 

#for a given number of seconds 

} 

Recall(sleep) 

} 

anim2 <- function (sleep=0.01) 

{ for (i in seq(from=1,to=3, by =0.01)) 

{ plot.new() 

plot.window(c(1,16),c(1,16),asp=1) 



arrows(2*i,2*i,4*i,4*i) 

Sys.sleep(sleep) 

} 

Recall(sleep) 

} 

Napisz funkcję R, aby pokazać koło z dwiema szprychami poruszające się do przodu z regulowaną 

prędkością. 



Modelowanie statystyczne z R 

Ta część to wprowadzenie do modelowania statystycznego za pomocą języka R. Dostępna jest znaczna 

liczba dedykowanych pakietów do modelowania języka R. Tu rozważane są tylko podstawy 

modelowania statystycznego z R. Jednak dokładne zrozumienie tych zasad jest nieocenioną pomocą w 

opanowaniu dowolnego z dostępnych pakietów R dotyczących modelowania statystycznego i 

powiązanych tematów. 

Wprowadzenie 

Niektóre z celów modelowania statystycznego to: ocena względnego znaczenia zbioru zmiennych w 

odniesieniu do innej zmiennej (zmiennych); przewidywanie wartości zmiennej zależnej na podstawie 

wartości zestawu zmiennych predykcyjnych; zdefiniowanie relacji statystycznej między zmienną 

zależną a zmienną niezależną. 

Rozważane są następujące funkcje ogólne  

Funkcja: Model: Pakiet 

lm() : Modele liniowe : statystyki 

aov() : Analiza wariancji : stats 

glm() : Uogólnione modele liniowe : stats 

gam() : Uogólnione modele addytywne : gam mgcv 

less() : Lokalne modele regresji : stats 

rpart() : Modele oparte na drzewie : rpart 

nls() : Modele nieliniowe : stats 

Dane do modeli statystycznych 

a) Zwróć uwagę na różnicę między czynnikami (zmiennymi kategorialnymi lub klasyfikacyjnymi), 

regresorami (zmiennymi ciągłymi lub liczbowymi) a danymi częstotliwości. 

b) Dlaczego dane muszą mieć formę ramki danych, gdy modelowanie statystyczne jest 

przeprowadzane za pomocą R? 

c) W jaki sposób funkcje factor(), is.factor() i is.ordered() są używane do ustawiania lub określania 

atrybutów klas zmiennych, które muszą zachowywać się jak czynniki w dalszych analizach? Zwróć 

szczególną uwagę na użycie argumentu 'ordered = ' funkcji factor(). 

Wyrażanie modelu statystycznego w R 

a) Jaką rolę odgrywa operator tyldy (~) w modelach statystycznych w R? 

b) Przestudiuj, jak działają operatory w tabeli. Operatory te mają inne znaczenie, gdy występują w 

modelu statystycznym. 

Operator : Znaczenie algebraiczne : Znaczenie we wzorze po ~ 

+ : Dodawanie : Dodaj termin 

- : Odejmowanie : Usuń lub wyklucz termin 



* : Mnożenie : Główne efekty i interakcje 

/ : Dzielenie : Efekt główny i zagnieżdżanie 

:  : Sekwencja: Interakcja 

^ : Potęgowanie : Ograniczenie głębokości interakcji 

%in% : Dopasowanie: zagnieżdżanie 

c) Aby zapewnić, że operatory w tabeli mają swoje zwykłe znaczenie, gdy występują po prawej stronie 

~ w modelu statystycznym, użyj funkcji I(), np. ja(a+b)? 

d) Zwróć uwagę, jak określono terminy regresji, efekty główne, efekty interakcji, efekty interakcji 

wyższego rzędu, efekty zagnieżdżone i współzmienne. 

e) Poniższe podsumowanie ilustruje zgodność pomiędzy zapisem modelu R i zapisem algebraicznym 

modeli dla czynników a i b ze zmienną numeryczną (ciągłą) x: 

 

f) Każda zmienna liczbowa po prawej stronie ~ generuje jeden współczynnik do oszacowania w 

dopasowanym modelu; każdy poziom zmiennej czynnikowej generuje jeden współczynnik, który 

należy oszacować w dopasowanym modelu. Co to jest funkcja szacowana? 

g) Zwróć uwagę, jak można osiągnąć przekształcenie zmiennych i jak formuły modeli są 

przechowywane jako obiekty R formuły klasy. 

Wspólne argumenty funkcji modelowania języka R  

a) Argument formuły. Przestudiuj, jak działa ten argument i operator okresu. Jeśli ramka danych jest 

określona jako argument funkcji modelującej, kropka po prawej stronie ~ wskazuje, że addytywne 

efekty wszystkich zmiennych w ramce danych (z wyjątkiem tych użytych po lewej stronie ~) są zawarte 

w specyfikacji modelu. 

b) Argument danych. Przestudiuj, jak działa ten argument. Zauważ, że ten argument zaakceptuje każde 

wyrażenie R, którego wynikiem jest ramka danych. Ważne: jeśli ramka danych jest określona w 

argumencie danych (i) do zmiennych można się odwoływać poprzez ich nazwy; (ii) ramka danych jest 

najpierw przeszukiwana pod kątem nazwy przed środowiskiem globalnym i resztą ścieżki 

wyszukiwania; (iii) wszelkie inne istniejące obiekty możgą być również użyte jako zmienne. 



c) Argument podzbioru. Zwróć uwagę, jak modele statystyczne można dopasować do podzbiorów 

danych. 

d) Argument wagi. Przestudiuj, jak działa ten argument, zwłaszcza gdy używane są procedury 

iteracyjne. 

e) Argument na.action. Ten argument kontroluje sposób obsługi brakujących wartości. 

f) Argument kontrolny. Jaki jest cel tego argumentu? 

Korzystanie z obiektów modelowania statystycznego 

Uwaga: każda z funkcji modelujących zwraca obiekt, którego atrybut class został ustawiony na nazwę 

funkcji np. wartość lm() jest ustawiona na klasę lm. Dostępny jest zestaw ogólnych funkcji 

zapewniających dostęp do zawartych w nich informacji. Aby zobaczyć, co jest dostępne dla konkretnej 

funkcji modelowania, użyj metody(klasa=funkcja) np. 

 

Funkcja :Opis 

addl() : Dodaj wszystkie możliwe pojedyncze terminy w modelu 

anova() : Zwraca sekwencyjną analizę tabeli wariancji lub porównanie dwóch modeli hierarchicznych 

coef() lub coefficients()  : Wyodrębnij oszacowane współczynniki 

deviance() : Zwraca odchylenie 

df.residual() : Zwraca rezydualne stopnie swobody 

dropl() : Usuń wszystkie możliwe pojedyncze wyrazy w modelu 

fit() lub fit.values() : Wyodrębnij dopasowane wartości 

formula() : Wyodrębnij formułę, na której oparty jest model 

influence() : Wyodrębnij kilka rodzajów miar wpływu 

plot() : Skonstruuj odpowiednie wykresy 

predict() : Oblicza przewidywania (średnie) opcjonalnie ze standardowymi błędami 



print() : Wyodrębnij informacje o analizie 

resid() lub resids() : Wyodrębnij reszty 

step() : Krokowy wybór modelu za pomocą kryterium AIC 

summary() : Wyodrębnij informacje o analizie 

update() : Modyfikacja i/lub naprawa modeli 

Uwaga: Nie myl funkcji anova(), która działa na obiekcie lm, z funkcją aov() w celu dopasowania modelu 

analizy wariancji. 

Przypomnij: Funkcje oznaczone gwiazdką są niewidoczne. Dostęp do takich funkcji można uzyskać na 

przykład za pomocą 

> getAnywhere(add1.lm) ↵ 

a) Zwróć uwagę na użycie print(), summary() i plot() do pobierania informacji o obiektach modelu. 

b) Przestudiuj funkcje, które są używane do pobierania informacji o obiektach modelu lub do 

modyfikacji 

Użycie funkcji with() 

Przestudiuj plik pomocy funkcji with() i zwróć szczególną uwagę na jej użycie podczas wywoływania 

lm(). 

Regresja liniowa i anowa 

a) Rozważmy zestaw danych Cars93 dostępny w pakiecie MASS. Użyj funkcji lm(), aby przeprowadzić 

analizę regresji zużycia paliwa w mieście jako funkcję stałej długości, (obroty na milę)-1, masa, obroty 

na minutę i (konie mechaniczne)-1. Zwróć uwagę, jak działa funkcja update(). Zilustruj użycie funkcji 

drop1() i add1(): 



 

 



 

b) Czy obiekt a <- as.data.frame(matA) jest identyczny z obiektem a1 <- data.frame(matA)? 

c) Ponownie rozważmy zestaw danych Cars93: Rozważmy samochody produkowane przez Buick, 

Chevrolet, Oldsmobile i Pontiac. Użyj mediany wagi, aby utworzyć dwie grupy wagowe samochodu. 

i. Skonstruuj wykres interakcji w celu zbadania interakcji między producentem a wagą w odniesieniu 

do zużycia paliwa na autostradzie. Zinterpretuj wykres. 

ii. Użyj funkcji aov(), aby wykonać dwukierunkową anovę ze zużyciem paliwa na autostradzie jako 

zmienną zależną i jako zmienną niezależną (wyjaśniającą) grupę wagową i producenta. Co wnioskujesz 

o głównych efektach i efektach interakcji? 

iii. Powtórz (ii) używając lm(). 

d) Zapoznaj się z plikiem pomocy zestawu danych whiteside dostępnych w pakiecie MASS. Wykreśl 

zużycie gazu w funkcji temperatury. Użyj różnych znaków i kolorów kreślenia dla dwóch poziomów 

zmiennej czynnika Insul. Dodaj do wykresu linie regresji zużycia gazu od temperatury dla dwóch 

poziomów Insul. Co wnioskujesz? Teraz przetestuj równoległość dwóch linii regresji za pomocą lm() z 

terminami dla Insul, Temp i Insul:Temp. Omów wyniki analizy. 

Funkcja glm() 

Rozważ następujący zestaw danych 

TreatA : TreatB : Counts 

1 1 18 

1 2 17 



1 3 15 

2 1 20 

2 2 10 

2 3 20 

3 1 25 

3 2 13 

3 3 12 

Dlaczego dwukierunkowa anova nie jest tutaj odpowiednia? Użyj glm() z family=poisson(), aby 

dopasować do danych następujące uogólnione modele liniowe: 

Counts ~ TreatA + TreatB i Counts ~ TreatA * TreatB 

Jakie są twoje wnioski? 

Funkcja gam() 

a) Opisz krótko, co jest rozumiane przez uogólniony model addytywny. 

b) Sprawdź plik pomocy zestawu danych stackloss . 

c) Wykonaj następujący kod R: 

> stack.data <- data.frame(stackloss) 

> names(stack.data) <- c("AirFlow","WaterTemp", "AcidConc","Loss") 

> stack.gam <- gam::gam(Loss~s(AirFlow) + s(WaterTemp) + 

s(AcidConc), control=gam.control(bf.maxit=50), data=stack. 

data) 

> summary(stack.gam) 

> par(mfrow=c(3,1)) 

> plot(stack.gam) 

Skomentuj wyniki. 

d) Sprawdź plik pomocy zestawu danych dotyczących etanolu dostępnego w kratce pakietu. 

i Wykres NOx w funkcji E. 

ii. Użyj lm() i dopasuj linię prostą do danych. Dodaj tę linię do wykresu w (i). 

iii. Użyj lm() i dopasuj do danych wielomian drugiego stopnia. Dodaj tę linię również do wykresu w (i). 

iv. Funkcja lm() służy do znajdowania globalnego dopasowania do zbioru danych. Opisz krótko 

zastosowanie B-splajnów do znajdowania lokalnego dopasowania do zbioru danych. 

v. Użyj gam() w pakiecie mgcv i dopasuj B-spline do danych. W tym celu można użyć następującego 

kodu: 



mgcv::gam(NOx ~ bs(E, df=xx), data=etanol). 

Eksperymentuj z różnymi wartościami xx. 

vi. Na koniec dodaj legendę do fabuły. Skomentuj powyższe wyniki. 

Funkcja less() 

a) Opisz krótko, co jest rozumiane przez lokalny model regresji, korzystając z pliku pomocy funkcji 

less(). 

b) Wykonaj następujący kod R: 

> stack.loess <- loess(Loss ~ AirFlow * WaterTemp, data=stack. 

data) 

> summary(stack.loess) 

> names(stack.loess) 

[1] "n" "fitted" "residuals" "enp" 

[5] "s" "one.delta" "two.delta" "trace.hat" 

[9] "divisor" "pars" "kd" "call" 

[13] "terms" "xnames" "x" "y" 

[17] "weights" 

> stack.loess$x 

> coplot(stack.loess$y~stack.loess$x[,"AirFlow"]| 

stack.loess$x[,"WaterTemp"],panel=points) 

> dev.new() 

> coplot(stack.loess$y~stack.loess$x[,"WaterTemp"]| 

stack.loess$x[,"AirFlow"],panel=points) 

Skomentuj wyniki. 

Funkcja rpart() 

a) Opisz krótko, co jest rozumiane przez drzewa regresji i klasyfikacji, korzystając z pliku pomocy funkcji 

rpart() w pakiecie rpart. 

b) Przestudiuj plik pomocy zestawu danych kifozy dostępnego w pakiecie MASS. 

c) Wykonaj następujący kod R: 

> fit <- rpart(Kyphosis ~ Age + Number + Start, 

data=kyphosis) 

> plot(fit) 

> text(fit, use.n=TRUE,xpd=NA) 



Skomentuj wyniki. 

11.12 Regresja nieliniowa i funkcja nls() 

Asymptotyczny model regresji ma postać: 

 

Kiedy α > 0 , β  < 0 i γ < 0 powyższy model staje się modelem prawa malejących przychodów 

Mistcherlicha. Zgodnie z prawem malejących zwrotów, plon, y, początkowo szybko rośnie wraz ze 

wzrostem wartości x, ale potem plon zwalnia iw końcu spada tuż poniżej wartości α. Parametry α > 0 , 

β  < 0 i γ < 0 mają następujące znaczenie: 

α reprezentuje górną asymptotę plonu 

β to różnica między wartością y, gdy x = 0 a górną asymptotą 

Model regresji asymptotycznej można przeparametryzować w taki sposób, że β jest zastąpione przez 

δ – α, gdzie δ reprezentuje uzysk, gdy x = 0. Szczególny przypadek modelu regresji asymptotycznej 

występuje, gdy δ = 0: 

 

Asymptotyczny model regresji reprezentuje model regresji nieliniowej i na ogół nie istnieje rozwiązanie 

w postaci zamkniętej do szacowania jego parametrów. Funkcja R nls() może być użyta do oszacowania 

parametrów modelu. Gdy używana jest funkcja nls(), konieczne są wartości początkowe dla iteracyjnej 

procedury szacowania. 

Wybór wartości początkowych 

1. Wartość początkową α można znaleźć, patrząc na wykres rozrzutu y jako funkcji x, a następnie jako 

wartość początkową wybieramy nieco większą niż największa wartość y. 

2. β jest różnicą między wartością y, gdy x = 0 a górną asymptotą. Rozsądną wartością początkową jest 

minimalna wartość y minus a. 

3. γ można z grubsza wstępnie oszacować przez ujemną wartość nachylenia między dwoma „dobrze 

rozdzielonymi” punktami na wykresie. 

a) Przestudiuj plik pomocy nls(). Zwróć uwagę, jak wywoływana jest funkcja nls(). 

b) Poniższe dane to Wydajność produktu po obróbce chemicznej o różnym czasie trwania. W każdym 

czasie obróbki wykonywano trzy powtórzenia. 



 

Wykreśl dane. 

c) Powyższy wykres sugeruje związek ze wzorem: 

 

Wyjaśnij pojęcie: regresja nieliniowa. Użyj nls() do oszacowania parametrów a i g w powyższym 

modelu. Jaki wpływ ma zmiana wartości początkowych na wynik nls()? Poeksperymentuj z różnymi 

wartościami początkowymi parametrów. Dodaj szacunkową linię do wykresu w (b) i zinterpretuj 

wykres. 

Normalny wykres kwantylowy 

Rozważmy obiekty lm lm.city i lm.city.front utworzone w rozdziale 11.7. Uzyskaj normalne wykresy 

kwantylowe reszt skojarzonych z tymi dwoma obiektami i użyj qqline() w celu dodania linii prostych do 

odpowiednich wykresów. Interpretuj swoje fabuły. 

Wykres z dwiema zmiennymi warunkującymi 

a) Rozważmy zestaw danych state.x77. Zdobądź działkę Analfabetyzm i oczekiwaną długość życia w 

zależności od dochodu i powierzchni. Interpretować. 

b) Podczas tworzenia drugiego wykresu pomocne jest narysowanie linii lub krzywych w każdym z paneli 

zależności, aby ułatwić docenienie związku. Użyj argumentu panel funkcji coplot(), aby narysować w 

każdym panelu 

i. linia prosta reprezentująca regresję liniową między zmiennymi; 

ii. krzywa reprezentująca regresję wielomianową; 

iii. splajn za pomocą smooth.spline(). 

Podpowiedź: Argumenty graficzne są przekazywane do funkcji coplot() poprzez napisanie 

odpowiedniej funkcji panelu jako „wartość” dla panelu argumentów funkcji coplot(). Zapoznaj się z 

poniższymi przykładami funkcji panelu: 



panel.straight.line <- 

function(x, y, col = par("col"), bg = NA, pch = par("pch"), 

cex = 1, col.smooth = "red") 

{ datmat <- cbind(x, y) 

datmat <- datmat[order(datmat[, 1]), ] 

points(datmat[, 1], datmat[, 2], pch = pch, col = col, bg 

= bg, cex = cex) 

lines(datmat[, 1], fitted(lm(datmat[, 2] ~ datmat[, 1])), 

col=col.smooth) 

} 

panel.poly <- 

function(x, y, col = par("col"), bg = NA, pch = par("pch"), 

cex = 1, col.smooth = "red") 

{ datmat <- cbind(x, y) 

datmat <- datmat[order(datmat[, 1]), ] 

points(datmat[, 1], datmat[, 2], pch = pch, col = col, bg 

= bg, cex = cex) 

lines(datmat[, 1], fitted(lm(datmat[, 2] ~ 

poly(datmat[, 1], 2))), col=col.smooth) 

} 

panel.smooth <- 

function (x, y, col = par("col"), bg = NA, pch = par("pch"), 

cex = 1, col.smooth = "red", span = 2/3, iter = 3, …) 

{ points(x, y, pch = pch, col = col, bg = bg, cex = cex) 

ok <- is.finite(x) & is.finite(y) 

if (any(ok)) 

lines(stats::lowess(x[ok], y[ok], f = span, iter = iter), 

col = col.smooth, …) 

} 

Diagnostyka regresji 

a) Przestudiuj plik pomocy lm.influence(), aby uzyskać informacje na temat jego wartości zwracanych. 



b) Standaryzowane reszty, a także reszty scyzoryka, gdzie  i     

można uzyskać za pomocą funkcji stdres() i studres() dostępnych w pakiecie MASS. Zapoznaj się z 

plikami pomocy tych funkcji. 

c) Przestudiuj, jak działają przewidywanie() i dopasowanie(). 

d) Krokowy wybór modelu: przestudiuj użycie step(). 

e) Co zwraca funkcja dfbetas()? 

f) Omów wyniki the 

> step(lm(MPG.highway ~ Length + Width + Weight + EngineSize 

+ RPM + Rev.per.mile, data=Cars93)) 

g) Oblicz i zinterpretuj dfbety związane z obiektem lm.city.front utworzonym w rozdziale 11.7. 

h) Kontynuacja (g): uzyskaj wykres z resztami stdres na osi y oraz dopasowanymi wartościami y na osi 

x i zinterpretuj wykres. 

i) Kontynuacja (g): uzyskaj histogram studres. Interpretować. 

Projekt eksperymentalny 

Podczas projektowania eksperymentów często przydatne jest przewidywanie wartości zmiennej 

zależnej przy każdej kombinacji poziomów zmiennych czynnikowych. Napisz funkcję R dla tego zadania, 

która uwzględnia dowolną liczbę argumentów czynników, a także dostarcza ramkę danych z 

czynnikami jako kolumnami i każdą kombinacją poziomów jako wierszami. Każda kombinacja 

poziomów może pojawić się tylko raz. Funkcja musi być przyjazna dla użytkownika i musi testować, czy 

dana zmienna niezależna jest zmienną czynnika. 

Podpowiedź: Przestudiuj plik pomocy expand.grid(). 

Rozważ następujące dane 

 

Wykreśl dane dwóch grup w postaci dwóch profili na tym samym zestawie osi. Wykreśl dane względem 

Testu 1, Testu 2, Testu 3 i Testu 4 na osi x. Skala danych Grupy A musi pojawić się na osi y po lewej 

stronie, a grupy B na osi y po prawej stronie. Należy dostarczyć szczegółową legendę. 

 



Analiza wariancji i kowariancji z R 

Skupimy się na analizie wariancji i analizie kowariancji z R. Przedstawione zostanie tylko bardzo krótkie 

wprowadzenie do analiz jedno- i dwukierunkowych. 

Jednokierunkowe modele ANOVA 

Rozważmy zestaw danych Poultry.data dotyczący produkcji drobiu w trzech jednostkach 

produkcyjnych. Ten zbiór danych składa się ze zmiennych liczbowych i czynnikowych (kategorycznych). 

Załóżmy, że badacza interesuje średnia NetWt drobiu wyprodukowanego w trzech jednostkach 

produkcyjnych. Załóżmy dalej, że podane wartości próbek można uznać za trzy reprezentatywne 

losowe próbki z populacji całego drobiu zebranego z odpowiednich jednostek produkcyjnych. ProdUnit 

jest zmienną kategorialną lub czynnikową o trzech poziomach, mianowicie. Pióra, CookleDoo i Eggies. 

Te trzy poziomy mają wpływ lub wpływ na ciągłą lub liczbową zmienną zależną NetWt. Badacz chciałby 

wiedzieć, czy te efekty są takie same w trzech określonych populacjach. Analiza wariancji rozkłada 

całkowitą wariancję zmiennej zależnej na wariancję międzygrupową i wariancję wewnątrzgrupową 

(lub wariancję błędu). Bazowy model można zapisać jako 

 

gdzie Yij reprezentuje wartość liczbowej zmiennej zależnej dla obserwacji j pochodzącej z populacji i; μ 

jest efektem wspólnym dla wszystkich obserwacji; α1 reprezentuje efekt występujący tylko w populacji 

i i εij jest efektem (np. błąd pomiaru), który jest specyficzny tylko dla obserwacji (ij). Zakłada się, że εij  

to rozkład normalny który ma średnią równą zero i stałą wariancję σ2 (tj. wariancja jest taka sama w 

każdej z populacji). Testowane modele statystyczne to 

 

gdzie k oznacza liczbę różnych populacji, w porównaniu do 

HA : Przynajmniej jedno z a różni się od pozostałych 

Ogólnie rzecz biorąc, μ, α1, α2 …, αk nie wszystkie można jednoznacznie oszacować. Aby hipoteza 

statystyczna była testowalna, musi być wyrażona w postaci estymowanych funkcji parametrów. 

Hipotezę statystyczną można często wyrazić w różnych równoważnych formach. Na przykład powyższa 

hipoteza zerowa jest równoważna następującym hipotezom: 

 

Dwie ostatnie hipotezy są obie w kategoriach k - 1 liniowo niezależnych funkcji estymowanych, a zatem 

są testowalne. Domyślnym zachowaniem R jest oszacowanie μ (punktu wolnego) przy użyciu danych, 

przyjęcie (oszacowanie) jednego z wartości jako zero, a następnie oszacowanie reszty jako jako 

odchyleń od oszacowanego punktu wolnego przy użyciu danych. Zauważ, że w ten sposób podaną 

powyżej hipotezę zerową można jeszcze przetestować. 

a) Użyj str(Poultry.data), aby sprawdzić strukturę obiektu R Poultry.data. 

b) Użyj with() i tapply(), aby uzyskać średnią i odchylenie standardowe NetWt dla różnych jednostek 

ProdUnits. 



c) Sprawdź, czy wpływ trzech jednostek ProdUnit na NetWt jest taki sam, wykonując polecenie R 

lm(NetWt ~ ProdUnit, data = Poultry.data) i używając poleceń summary() i anova(). 

d) Użyj współczynników () i zinterpretuj szacunki odnoszące się do (ii). 

e) Uzyskaj reszty i wykreśl je w stosunku do dopasowanych wartości. Użyj różnych kolorów dla różnych 

jednostek ProdUnits. Zinterpretuj fabułę. 

Dwukierunkowe modele ANOVA: Efekty główne i efekty interakcji 

Kontrola danych dotyczących drobiu poprzez żądanie str(Poultry.data) ujawnia obecność zmiennej 

drugiego czynnika FeedMix oraz zmiennej trzeciego czynnika Year. Zauważ, że jedna z mieszanek 

paszowych została wprowadzona po raz pierwszy w 2012 roku. Dlatego skonstruuj podzbiór danych, 

Poultry2012, składający się tylko z danych zebranych w 2012 r. Interesuje nas NetWt jako funkcja 

dwóch zmiennych czynnikowych ProdUnit i FeedMix za rok 2012. Oprócz głównych efektów ProdUnit 

i FeedMix, odpowiednio, musimy również wziąć pod uwagę efekty interakcji. Interakcję można 

zdefiniować jako wynik, w którym jeden czynnik modyfikuje działanie innego czynnika. Aby zapewnić 

drugi czynnik wraz z efektami interakcji, model dwukierunkowy jest podany przez 

 

W tym modelu α reprezentuje główny efekt ProdUnit i główny efekt FeedMix, podczas gdy efekt 

interakcji jest reprezentowany przez (ab). Pierwszą hipotezą do przetestowania jest hipoteza zerowa, 

zgodnie z którą nie ma efektów interakcji lub że efekty interakcji są nieistotne. Symbolicznie taka jest 

hipoteza 

 

gdzie m oznacza liczbę poziomów w pierwszej zmiennej czynnikowej, a n liczbę poziomów w drugiej 

zmiennej czynnikowej. Aby przetestować interakcję, musimy mieć r > 1 powtórzenia (repliki) każdej 

kombinacji (αiβj). Wartość w naszym przykładzie można znaleźć za pomocą następującego kodu: 

> with(Poultry2012, table(FeedMix, ProdUnit)) [ENTER]  

w wyniku 

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, że nie wszystkie kombinacje leczenia występują dokładnie taką samą 

liczbę razy. Wynika to z dwóch brakujących wartości w danych. Prawidłowym rozwiązaniem tego 

problemu jest oszacowanie brakujących wartości przez średnie wartości dostępnych danych w 

komórkach, których dotyczy problem. Wartości te są następnie zastępowane brakami w celu 

utworzenia pełnego zestawu danych. ANOVA jest następnie wykonywana na całym zestawie danych, 

ale stopnie swobody błędu są zmniejszane wraz z liczbą brakujących wartości. Obecność interakcji 



można zbadać za pomocą wykresu interakcji, korzystając z poniższej instrukcji z argumentem i bez 

argumentu xpd = FALSE 

> with(Poultry2012,interaction.plot(FeedMix,ProdUnit, Response = NetWt)) 

Wynik powyższej instrukcji przedstawiono na rysunku. Co można wywnioskować z rysunku? 

 

Wyjaśnij szczegółowo. 

Formalna ANOVA może być wykonana z instrukcją 

> two.way.anova<-lm(NetWt ~ ProdUnit + FeedMix + ProdUnit: FeedMix, data=Drób2012) 

Tablicę analizy wariancji można zbudować za pomocą instrukcji: 

 



Z powyższej tabeli jasno wynika, że hipotezę zerową o braku interakcji należy odrzucić. Oznacza to, że 

testowanie głównych efektów ProdUnit i FeedMix nie miałoby sensu. Z drugiej strony, jeśli nie 

znalezionoby żadnej znaczącej interakcji, można by zbadać wartości F związane z dwoma głównymi 

efektami, aby stwierdzić, czy żaden, jeden lub oba główne skutki nie są znaczące. 

a) Powtórz powyższą analizę, używając kolejno każdej z pozostałych zmiennych liczbowych jako 

zmiennej odpowiedzi. 

b) Narysuj reszty względem dopasowanych wartości i zinterpretuj wykresy. Co można wnioskować na 

temat założeń dwukierunkowego modelu ANOVA? 

Jednokierunkowe modele ANCOVA 

Wykres rozrzutu NetWt versus BrutWt sugeruje możliwość liniowej zależności między tymi dwiema 

zmiennymi liczbowymi. Sprawdź powyższe stwierdzenie. Oznacza to, że model ANOVA nie jest 

prawidłowym modelem do wykorzystania w danych dotyczących drobiu. Zamiast tego powinniśmy 

rozważyć jednokierunkowy model ANCOVA z BrutWt jako zmienną towarzyszącą: 

 

W tym modelu xij reprezentuje zmienną ciągłą (lub liczbową), która jest mierzona razem z zależną 

zmienną ciągłą Yij . Jeżeli zmienna x ma istotny związek ze zmienną zależną (odpowiedzi), wartości tej 

ostatniej należy skorygować przed wykonaniem jednoczynnikowej ANOVA. Badacz musi najpierw 

ustalić, czy współczynniki regresji (tj. nachylenia linii regresji) różnych grup są takie same. Dlatego w 

kroku I analizy kowariancji badane są: 

 

a jeśli tak nie jest, to analiza przebiega przez (i) oszacowanie parametrów regresji β1,β2…βk dla każdej 

grupy/leczenia/poziomu indywidualnie oraz (ii) poprzez badanie różnic między średnimi grup przy 

określonych wartościach . Z drugiej strony, jeśli Krok I pokazuje, że można założyć, że β1 = β2 =…= βk(=β)    

to βi w modelu zostaje zastąpione przez wspólne β  i realizowany jest Krok II. Krok II polega następnie 

na ustaleniu, czy istnieje istotna zależność regresji, tj. hipoteza zerowa 

 

jest testowany. Jeśli można założyć, że β = 0 wtedy można przeprowadzić zwykłą analizę wariancji. 

Jeżeli β  ≠ 0wykonywany jest etap III ANCOVA, który najpierw polega na dostosowaniu obserwacji yij 

do ich relacji regresji z {xij}. Przeprowadza się następnie analizę wariancji skorygowanej {yij} w celu 

upewnienia się, czy poziomy czynnika eksperymentalnego mają podobne efekty, czy nie. 

Jako przykład ponownie posłużymy się danymi za rok 2012 ze zbioru danych Poultry, czyli 

skonstruowaną powyżej ramką danych Poultry2012. 

a) Uzyskaj wykres rozrzutu NetWt jako funkcji BrutWt. Użyj różnych kolorów dla trzech jednostek 

produkcyjnych. Co można wywnioskować z wykresu rozrzutu? 



b) Przeprowadzić jednokierunkową analizę ANOVA NetWt uzyskanej z trzech jednostek produkcyjnych 

w 2012 roku. 

c) Wykonaj krok I jednokierunkowej ANCOVA za pomocą poleceń: 

 

Interpretacja tabeli ANOVA 

Najpierw spójrz na linię (A). Linia (A) dostarcza informacji, czy hipoteza  β1 = β2 = β3 powinna zostać 

odrzucona (tak jak w tym przypadku. Dlaczego?) Gdyby wniosek był taki, że wszystkie trzy są takie same 

(różnice są nieistotne) to (i tylko wtedy) sprawdź linię (B) zdecydować, czy wspólne nachylenie β = 0  

Jest to krok II. Jeżeli można wywnioskować, że wspólne nachylenie wynosi zero, przeprowadzana jest 

analiza ANOVA z (ii). 

Jeżeli w kroku II zostanie stwierdzone, że wspólne nachylenie nie jest równe zeru, należy wykonać krok 

III wywołując np. 

out.III <-lm(NetWt ~ BrutWt + ProdUnit, data=Drób2012). 

Zwróć uwagę, że w tym ostatnim przypadku zmienna towarzysząca numeryczna MUSI POPRZEDZAĆ 

zmienną kategorialną po prawej stronie tyldy, ponieważ krok III jest przeprowadzany tylko pod 

warunkiem, że krok II wykazał istotny związek między zmienną towarzyszącą a zmienną odpowiedzi. 

Linia odpowiadająca zmiennej czynnikowej w analizie tabeli wariancji skonstruowanej za pomocą 

anova (wyj.III) jest następnie sprawdzana w celu stwierdzenia, czy efekty związane z odpowiednimi 

poziomami zmiennej czynnikowej są znacząco różne. 

i. W powyższym przykładzie doszliśmy do wniosku, że trójka w modelu ANCOVA nie jest taka sama. 

Uzyskaj szacunkowe równania regresji dla oddzielnych jednostek produkcyjnych, posługując się 

następującymi instrukcjami: 

> one.way.ancova.sep.reglns <- lm(NetWt ~ -1 + 



ProdUnit/BrutWt , data=Poultry2012) 

> coefficients(one.way.ancova.sep.reglns) 

i. Dodaj linie regresji do wykresu rozrzutu utworzonego w (i). 

ii. Inspekcja na rysunku pokazuje wyraźnie, że przy BrutWt 11.06 jest bardzo mała różnica w skutkach 

różnych jednostek ProdUnits na NetWt, ale przy BrutWt 16.0 wpływ CookleDoo na NetWt jest zupełnie 

inny niż efekty dwóch pozostałych jednostki produkcyjne. Różnice jako te mogą być badane 

statystycznie w następujący sposób: Najpierw zauważ, że Resztkowa suma kwadratów w tabeli ANOVA 

w (iii) ma 352 stopnie swobody. Przy BrutWt = 11,5 wykonaj: 

 

 

Jaki jest twój wniosek? 

iii. Powtórz obliczenia w (vi) przy wartości BrutWt równej 15,6. Jakie wnioski można wyciągnąć? 

Przykład kukurydzy 



Badacz sprawdza, czy trzy odmiany kukurydzy dają taki sam plon. Następujące dane są uzyskiwane 

zgodnie z wymaganiami modelu liniowego: 

a) Wykreśl podane dane jako pojedynczy wykres rozrzutu, który rozróżnia trzy odmiany. 

b) Jakie hipotezy i modele mają znaczenie przy rozważaniu analizy kowariancji danych? 

c) Wykonaj szczegółową jednokierunkową ANCOVA. Uzyskaj oszacowania współczynników regresji w 

równaniach regresji 

 

Zinterpretuj wyniki analizy kowariancji za pomocą wyjścia lm(). 

 

Przykład tętna 

Milliken i Johnson  omawiają badanie przeprowadzone przez fizjologa sportowego nad wpływem 

trzech programów ćwiczeń (EX1, EX2 i EX3) na tętno (HR) mężczyzn w wieku od 28 do 35 lat. 

Eksperyment polega na losowym przydziale badanego do jednego z programów. Następnie pacjent 

musiał przestrzegać programu ćwiczeń przez 8 tygodni. Po zakończeniu programu każdy badany musiał 

wykonać 6-minutowy bieg, a następnie zmierzyć jego tętno (EHR). Jako miarę ich sprawności przed 

przystąpieniem do eksperymentu, każdy badany miał również swoje tętno spoczynkowe (AHR) 

określone przed eksperymentem. Uzyskano następujące dane: 

 

 

 



Wprowadzenie do optymalizacji 

Krótko omówimy dwa powiązane ze sobą tematy. Po pierwsze, skupiono się na rozwiązaniu równania 

f (x) = 0. Rozważa się następujące dwie metody: (a) metodę przeszukiwania bisekcji lub binarną oraz 

(b) metodę Newtona-Raphsona. W ostatnich dwóch Częściach omówiono niektóre zasady leżące u 

podstaw optymalizacji, analizując pokrótce użycie funkcji optim() do ogólnej optymalizacji oraz 

pakietów lpSolve i Rsolnp do optymalizacji z ograniczeniami. 

Metoda bisekcji do rozwiązywania f (x) = 0 

Metoda bisekcji opiera się na twierdzeniu o wartości średniej (MVT): Niech f(x) będzie funkcją ciągłą 

zdefiniowaną w przedziale x = 0 z własnością, że f (a) i f (b) mają przeciwne znaki. Zgodnie z MVT istnieje 

liczba p w (a, b) taka, że f(p) = 0. Aby zachować prostotę argumentów, zakłada się, że pierwiastek 

równania jest unikalny w tym przedziale. Metoda bisekcji składa się z 

i. wielokrotne zmniejszanie o połowę podprzedziałów [a, b] i 

ii. aby określić w każdym kroku, która połowa zawiera p. 

Proces jest inicjowany przez ustawienie a1 = 1 i b1 = 1, niech p1 reprezentuje punkt środkowy [a1 , b1] 

np. p1 = a1 + b1-a1/2 = a1+b1/2.  Załóżmy, że f(p1) = 0 , p = p1 , więc mamy korzeń. Załóżmy f(p1) ≠ 0 

wtedy  f(p1)  ma podobny znak niż albo f(a1) albo f(b1)  Jeżeli f(p1)  i  f(a1) mają podobne znaki wtedy p 

∈ (p1,b1) i ustawiamy a2 = p1 oraz  b2 = p1. Jeżeli f(p1)  i  f(a1) mją przeciwne znaki wtedy p ∈ (a1,p1)  i 

ustawiamy a2 = a1 i b2 = p1 .Cały proces jest teraz powtarzany z interwałem [a2 , b2]   . Proces ten jest 

zilustrowany na rysunku i zakodowany w funkcji R, Bisection(), podanej poniżej. 

 

> Bisection <- 

function (a, b, fun, eps=.Machine$double.eps^0.4, maxiter=100) 

{ # This function finds root of continuous function f(x) = 

# 0 in the interval [a, b] where 



# f(a) and f(b) have opposite signs. 

# The function f(.) is given in the form of an R 

# function in the argument fun 

Iter <- 1 

while (Iter <= maxiter) 

{ fa <- fun(a) 

p <- a + (b-a)/2 

fp <- fun(p) 

if((fp == 0) | ((b-a)/2 < eps)) 

{ p <- p 

break } 

else 

{ Iter <- Iter + 1 

if ( fa * fp > 0 ) 

{ a <- p 

fa <- fp } 

else b <- p 

} 

} 

if (Iter >= maxiter) 

stop("Process has not converged. Try increasing maxiter.\n") 

cat("Solution=: ", p, "\n") 

} 

a) Użyj metody bisekcji do rozwiązania dla dowolnego podanego c i n równania 

 

Funkcja musi sprawdzić, czy b > a oraz czy f(a) i f(b) mają przeciwne znaki. 

b) Zmień funkcję bisekcji, aby zapewnić zabawę przyjmowanie kilku argumentów. Wykaż swoją funkcję 

z równaniem podanym w (a). 

c) Rozważ następujące dane podane przez Dobsona i Barnetta 



 

Załóżmy, że liczbę cyklonów można modelować rozkładem Poissona z parametrem θ. 

i. Zapisz funkcję logarytmu wiarygodności do wyznaczania estymaty θ maksymalnego 

prawdopodobieństwa (m.l.) . 

ii. Użyj funkcji zapisanej w (b) bez jej zmiany, aby uzyskać m.l. oszacowanie θ oraz maksimum 

prawdopodobieństwa logarytmicznego. 

iii. Użyj funkcji R deriv(), aby napisać funkcję opartą na zasadzie bisekcji, aby znaleźć maksimum f(x,0) 

względem θ. Zademonstruj jego użycie. 

a) Przestudiuj plik pomocy funkcji R uniroot(). Odpowiedz na pytania (a) i (c) za pomocą uniroot(). 

Metoda Newtona-Raphsona 

Rozważmy następujące: Niech f(x) będzie funkcją, która jest co najmniej dwukrotnie różniczkowalna w 

przedziale [a,b]. Wartość x = p jest taka, że f(p) = 0 która musi zostać znaleziona. Niech pm ∈ [a,b] będzie 

przybliżoną wartością p takiego, że f’(pm) ≠ 0 i |p - pm| jest „małe”. Rozważ rozwinięcie szeregu 

potęgowego Taylora f(x) około pm: 

 

Gdzie ξ(x) leży pomiędzy x i pm . Ponieważ f(p) = 0 z poprzedniego równania wynika, że 

 

ale |p- pm|„małe” oznacza, że  (p - pm)2 jest znacznie mniejszy, a zatem 

 

tak więc 

 

Z tego wynika algorytm Newtona-Raphsona. Rozpoczyna się od wstępnego przybliżenia p0 i generuje 

sekwencję {pm} gdzie 

 

dla m ≥ 0. Na rysunku pokazano, w jaki sposób przybliżenia znajdują się za pomocą kolejnych linii 

stycznych. 



 

a) Kiedy algorytm Newtona-Raphsona jest używany do znalezienia m.l. oszacowuje statystykę punktacji 

U i jej pochodną, które są potrzebne. Statystyka U może być aproksymowana przez E(U’) =  - ℑ = var(U) 

Kiedy U jest zastępowana przez E(U’) w algorytmie Newtona-Raphsona metoda znana jest jako metoda 

punktacji (Fisher). 

b) Napisz funkcję R do zaimplementowania 

i. algorytm Newtona-Raphsona i 

ii. metoda punktacji do liczbowego znajdowania m.l. oszacowanie parametru skali rozkładu Weibulla 

 

gdzie  yi > 0 .Eksperymentuj z różnymi wartościami początkowymi i kryteriami zbieżności. Jako przykład 

służy poniższa funkcja: 

NewtonRaphson <- function(fun1, fun2, initval, maxiter=20, eps=. 

Machine$double.eps^0.4, …) 

{ # initval = initial approximation of root 

# fun1 = function for which root is sought 

# fun2 = derivative of fun1 or the expected value of the 

# derivative of the score statistic 



count <- 1 

Iter <- count 

Outvec <- as.vector(initval) 

Estim <- initval – fun1(initval,…) /fun2(initval,…) 

while (abs (Estim – initval) > eps) 

{ count <- count + 1 

Iter <- c(Iter, count) 

initval <- Estim 

Estim <- initval – fun1(initval,…)/fun2(initval,…) 

Outvec <- c(Outvec , Estim) 

if (count > maxiter) 

{ warning("Max number iterations reached without 

convergence") 

break 

} 

} 

data.frame(IterNo = Iter, Estim = Outvec) 

} 

Rozkład Weibulla jest często używany do modelowania czasu do awarii (tj. czasu przeżycia) 

organizmów lub komponentów. Parametr λ określa kształt, a  θ jest parametrem skali. Poniższa tabela 

zawiera okresy życia losowej próbki zbiorników ciśnieniowych: 

 

1. Użyj swojej implementacji metody Newtona-Raphsona, aby uzyskać m.l. oszacowanie θ dla danego 

λ = 2. 

2. Zmień swoją funkcję Newtona-Raphsona tak, aby pochodna była obliczana automatycznie, tzn. 

funkcja ma tylko argumenty fun, begin, eps, maxit . 

Funkcje R optim() i constrOptim() 

a) W wielu przypadkach wyrażenia w formie zamkniętej nie istnieją dla oszacowań maksymalnego 

prawdopodobieństwa parametrów. W takich przypadkach należy zastosować procedury iteracyjne w 

celu maksymalizacji funkcji prawdopodobieństwa. W tym względzie przydatne są funkcje optim() i 

constrOptim() w statystykach pakietu. Zapoznaj się z plikami pomocy tych dwóch funkcji. 



b) Z (a) wynika, że argument par optim() zawiera początkowe wartości parametrów, które mają być 

oszacowane; jego drugi argument, fn jest funkcją, która ma zostać zminimalizowana. Pierwszy 

argument funkcji fn jest wektorem reprezentującym parametry, które mają być oszacowane, podczas 

gdy jej drugi argument dostarcza przykładowych danych do oceny funkcji. Użyj funkcji optim(), aby 

znaleźć maksimum funkcji wiarygodności, jak również maksymalne oszacowania wiarygodności dla 

parametrów w przypadku losowej próby o rozmiarze 100 z rozkładu beta(4,2). Zbadaj rolę różnych 

wartości początkowych oraz zmiany wielkości próby. 

c) Rozważmy zestaw danych company. var wprowadzony w Części 6. 

i. Wyśrodkuj i skaluj dane. 

ii. Użyj funkcji dist(), aby uzyskać macierz odległości dla 79 firm. 

iii. Jaki jest wymiar przestrzeni, w której można dokładnie przedstawić odległości między 79 firmami? 

Niech dokładna odległość między firmami zostanie podana przez δrs. 

iv. Załóżmy, że X: 79 × 2 jest (nieznaną) macierzą podającą współrzędne firm w dwuwymiarowej 

przestrzeni wyświetlania, tak że odległości euklidesowe {drs} wyprowadzone z X są najlepszymi 

przybliżeniami { δrs } w tym sensie, że następująca funkcja celu jest zminimalizowana: 

 

Użyj optim(), aby znaleźć X. 

v. Wykreśl 79 firm jako punkty w dwóch wymiarach, tak aby odległości { drs } między firmami  były 

najlepszymi przybliżeniami rzeczywistych odległości { δrs }  w całej przestrzeni. Oblicz wartość Stress. 

Użyj różnych kolorów dla firm odnoszących sukcesy i nieudanych. Raportuj wyniki. 

Pakiety quadprog, lpSolve i Rsolnp dla ograniczonej optymalizacji 

Poniższy obiekt R, MCap.log.vec , zawiera obserwowane wyceny logarytmiczne 25 spółek notowanych 

w sektorze przemysłowym Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu. 16 kolumn obiektu 

Mmat.log reprezentuje 16 szacunków dla wycen w MCap.log.vec. Wszystkie te szacunki opierają się na 

różnych informacjach pochodzących z corocznych publikowanych sprawozdań 25 firm. 

 



 

 

a) Uzyskaj korelację między MCap.log.vec a każdym z 16 oszacowań. Omów wyniki. 

Naszym wyzwaniem jest stworzenie jednej złożonej funkcji 16 różnych szacunków, która jest 

najlepszym wskaźnikiem wycen 25 spółek. Wagi tej funkcji złożonej są ograniczone do wartości 



nieujemnych i muszą sumować się do jednego. Skuteczność pomiaru złożonego ocenia się według 

następujących kryteriów, z których każde podlega powyższym ograniczeniom: 

Minimalna suma kwadratów różnic 

Minimum sumy różnic bezwzględnych 

Minimalna mediana różnic 

i. Minimum kwadratów różnic 

Funkcję celu do zminimalizowania można zapisać w postaci 

 

Z zastrzeżeniem A’b ≥ 0 

• Szczegółowo zmotywuj formę powyższej funkcji celu. 

• Przestudiuj plik pomocy funkcji solve.QP() w pakiecie quadprog. 

Minimalizacji można dokonać, wykonując następujące instrukcje: 

> H <- Mmat.log 

> y <- MCap.log.vec 

> Dmat <- t(H) %*% H 

> Amat <- cbind(1,diag(16)) 

> bvec <- c(1, rep(0,16)) 

> rozwiąż.QP (Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1) 

• Motywuj do stosowania powyższych instrukcji. 

• Omów otrzymane rozwiązanie. 

ii. Minimum sumy różnic bezwzględnych 

Funkcję celu można zapisać jako 

 

Można zastosować następujący algorytm. 

Krok 1: Zastąp każdy termin bezwzględny |yi - mi’a|nową zmienną ui. 

Krok 2: Dodaj następujące dwa ograniczenia dla każdej nowej zmiennej uiui: 

yi – mi’a  ≤ ui 

-yi + mi’a  ≤ ui 



 

Krok 3: Zminimalizuj minu(u1 + u2 + … + un) 

 

Pamiętaj, że zmienne muszą być nieujemne. Niech y:n x 1= MCap.log.vec  > 0 i M: n x p = Mmat.log . 

Minimalizacja sumy różnic bezwzględnych jest równoważna 

 

Zapoznaj się z plikiem pomocy funkcji lp() w pakiecie lpSolve. Poniższy kod ilustruje użycie lp(). 

> objective.in <- c (rep (0, ncol(Mmat.log)), rep (1, 

nrow(Mmat.log))) 

> const.dir <- c("=", rep(">=", ncol(Mmat.log) + 

nrow(Mmat.log)), rep("<=", nrow(Mmat.log))) 

> const.rhs.log <- c(1, rep(0, ncol(Mmat.log)),MCap.log.vec, 

MCap.log.vec) 

> temp1 <- c(rep(1, ncol(Mmat.log)), rep(0,nrow(Mmat.log))) 

> temp2 <- cbind(diag(ncol(Mmat.log)), matrix(0, nrow = 

ncol(Mmat.log), ncol = nrow(Mmat.log))) 

> temp3 <- cbind(Mmat.log, diag(nrow(Mmat.log))) 

> temp4 <- cbind(Mmat.log, -diag(nrow(Mmat.log))) 

> Cmat <- rbind(temp1, temp2,temp3,temp4) 

> out <- lp("min", objective.in, Cmat, const.dir, const.rhs.log) 

out$solution to wektor p + n wartości. Pierwsze p są elementami sumy jedności i wszystkie są 

nieujemne. 



out$objval to minimum funkcji celu osiągniętej przez powyższe rozwiązanie. 

Użyj str(out), aby znaleźć rozwiązanie. Omów znalezione rozwiązanie. 

Standaryzowana wersja funkcji celu  

 

jest funkcją 

 

dla wszystkich yi,  pozytywnie podlega 

 

Poniższe modyfikacje są teraz potrzebne: 

Krok 1 :  Zastąp każdy wyraz absolutny |1-m’ia/yi| nową zmienną  ui 

Krok 2 :  Dodaj poniższe dwa ograniczenia dla każdej nowej zmiennej ui 

 

Krok 3 :  Zminimalizuj minu(u1 + u2 + … + un) 

 

Jako przykład rozważ następujące instrukcje R : 

> y.vec <- MCap.log.vec 

> M.star <- sweep(Mmat.log, 1, y.vec, "/") 

> n <- nrow(M.star) 

> p <- ncol(M.star) 

> temp1 <- c(rep(1, p), rep(0, n)) 



> temp2 <- cbind(diag(p), matrix(0, nrow=p, ncol=n)) 

> temp3 <- cbind(M.star, diag(n)) 

> temp4 <- cbind(M.star, -diag(n)) 

> Cmat <- rbind(temp1, temp2, temp3, temp4) 

> const.dir <- c("=", rep(">=",p+n), rep("<=",n)) 

> const.rhs <- c(1, rep(0, p),rep(1, n), rep(1,n)) 

> objective.in <- c(rep(0, p), rep(1, n)) 

> out <- lp(direction="min", objective.in, 

const.mat=Cmat,const.dir, const.rhs) 

Omów rozwiązanie, porównując je z rozwiązaniem znalezionym dla niestandaryzowanej funkcji celu. 

iii. Minimalna mediana różnic 

Ogólnie ta minimalizacja wymaga wartości początkowych dla schematu iteracyjnego. Wybór wartości 

początkowych może prowadzić do lokalnego optimum, tak że nie zostanie znalezione optimum 

globalne. Jednym z podejść jest powtórzenie algorytmu iteracyjnego dla wielu losowych startów i 

wybranie z nich najlepszego wyniku. Zapoznaj się z plikiem pomocy funkcji gosolnp() w pakiecie Rsolnp. 

Zwróć uwagę, jak określić losowe starty. Funkcje MinMed() i MinMed3() implementują gosolnp() do 

znajdowania rozwiązania dla znalezienia minimalnej mediany różnic. 

> MinMed <- function (yvec,xmat,restarts=1) 

{ if(length(yvec) != nrow(xmat)) 

stop("Number of elements of yvec must equal number of rows 

of xmat \n") 

p <- ncol(xmat) 

fun1 <- function(a, y, mat) median(abs(y-mat %*% a)) 

# fun1: objective function that will be minimized 

eqff <- function(a,y, mat) sum(a) 

eqBB <- 1 

# eqff and eqBB specify the equality constraint 

ineqff <- function(a,y,mat) a 

ineqLBB <- rep(0, p) 

ineqUBB <- rep(1, p) 

# ineqff, ineqLBB and ineqUBB specify the inequality 

# constraints 

# function gosolnp of package Rsolnp used for executing 



# the optimization 

gosolnp(fun = fun1, eqfun = eqff, eqB = eqBB, ineqfun = 

ineqff, ineqLB = ineqLBB, ineqUB = ineqUBB, LB = 

rep(0,p), UB = rep(1,p), 

n.restarts = restarts, y = yvec, mat = xmat) 

} 

> MinMed3 <- function (yvec,xmat,startvals = rep(1/ncol(xmat), 

ncol(xmat)), control=list(tol = 1.0e-7,delta=1.0e-8)) 

{ # Similar to function MinMed but objective function in 

# standardized form 

# and with specified starting values i.e. no random starts 

#The default startvalues is equal probs. 

if(length(yvec) != nrow(xmat)) 

stop("Number of elements of yvec must equal number of rows 

of xmat \n") 

p <- ncol(xmat) 

fun1 <- function(a, y, mat) median(abs(y-mat %*% a)/y) 

# fun1: objective function that will be minimized 

eqff <- function(a,y, mat) sum(a) 

eqBB <- 1 

# eqff and eqBB specify the equality constraint 

ineqff <- function(a,y,mat) a 

ineqLBB <- rep(0, p) 

ineqUBB <- rep(1, p) 

# ineqff, ineqLBB and ineqUBB specify the inequality 

# constraints 

# function gosolnp of package Rsolnp used for executing 

# the optimization 

solnp(pars = startvals,fun = fun1, eqfun = eqff, eqB = 

eqBB, ineqfun = ineqff, ineqLB = ineqLBB, ineqUB = 

ineqUBB, LB = rep(0,p), UB = rep(1,p), control = 



control,y = yvec, mat = xmat) 

} 

b) Wywołaj MinMed() z argumentami yvec = MCap.log.vec i xmat = Mmat.log, używając 25 losowych 

uruchomień. 

c) Wywołaj MinMed3() z argumentami yvec = MCap.log.vec i xmat = Mmat.log, używając domyślnych 

wartości początkowych. Powtórz wywołanie, używając jako wartości początkowych wyniku ostatniego 

wywołania lp (kierunek = "min", objective.in, const.mat = Cmat,const. dir, const.rhs) powyżej. 

 


