
R to język programowania, który zapewnia użytkownikowi zaawansowane opcje analizy danych i 

grafiki. R jest zarówno elastyczny, jak i szeroki. Od zadań tak prostych jak dodawanie dwóch liczb do 

zadań tak skomplikowanych jak dopasowanie modelu ARIMA, R jest w stanie rozbić liczby. Naszym 

celem jest zapewnienie czytelnikowi podstawowej składni R. Często użytkownik R blokuje się, jeśli na 

przykład tryb jest nieprawidłowy lub test logiczny nie działa. Ponieważ pełne spektrum pakietów R 

wykorzystuje tę samą dość prostą składnię, dostarczymy  czytelnikowi niezbędnych informacji do 

odblokowania się i uruchomienia i utworzenia wszystkich funkcji R. Język R jest oparty na języku S, 

języku programowania wysokiego poziomu opracowanym głównie przez Richarda A. Beckera, Johna 

M. Chambersa i Allana R. Wilksa w laboratoriach AT&T w 1975 r. Wersja R języka najpierw stała się 

dostępna w 1993 r. i został opracowany przez Rossa Ihakę i Roberta Gentlemana z University of 

Auckland, Nowa Zelandia. R jest open source i jest projektem GNU. Jako kod typu open source, język 

R jest darmowy i jest ciągle ulepszany. Zespół podstawowy ds. Rozwoju R zajmuje się obecnie 

opracowywaniem. Pakiety dla określonych technik analizy są często dodawane. Większość 

użytkowników korzysta tylko z kilku pakietów. Chociaż dostępne są wersje R interfejsu GUI, omawiamy 

użycie R w wierszu polecenia  

Część I obejmuje podstawy R. Opisujemy, jak pobrać i zainstalować R dla systemów operacyjnych 

Windows, Mac i Linux, a także jak pobierać pakiety. Ponieważ przechowywanie osobnych folderów dla 

różnych projektów jest bardzo przydatne, zawieramy instrukcje uruchamiania R z różnych folderów. 

Podaje także metody aktualizacji samego programu R. Wprowadza monit R, podajemy przykładowe 

obliczenia i opisujemy trzy części R - obiektów, operatorów i przypisań. Obejmuje przypisywanie nazw 

do obiektów, demonstruje funkcję ls(), która pozwala zobaczyć obiekty w folderze, i omawia operatory 

w R.  

Część II opisuje obiekty R. Obiekty mają tryby, klasy i typy. Zawiera listę trybów i opisuje niektóre z 

nich. Pokazuje także różnice między trybami i typami. Omawia niektóre klasy.  

Część III obejmuje funkcje. Rozpoczyna się od listy 30 domyślnych pakietów w języku R, a następnie 

zawiera instrukcje dotyczące korzystania z funkcji. Ponieważ wszystkie funkcje spakowane mają strony 

pomocy, zawiera instrukcje dotyczące dostępu do strony pomocy funkcji i korzystania z niej. Opisuje, 

jak utworzyć funkcję. Wyjaśnia, jak uruchomić funkcję - ze szczegółowym podejściem do listy 

argumentów.  

Część IV koncentruje się na importowaniu i eksportowaniu danych w języku R oraz metodach 

tworzenia i manipulowania niektórymi obiektami. Opisuje kilka metod importowania danych, podaje 

szereg funkcji do tworzenia obiektów danych i omawia niektóre generatory liczb losowych. Podaje kilka 

metod eksportowania z R. Podaje szereg funkcji, które działają na obiektach - do wiązania obiektów 

razem, znajdowania cech opisowych obiektu, przypisywania właściwości do obiektu, agregowania 

obiektu w jakiś sposób, lub zastosować funkcje do części obiektu.  

Część V obejmuje polecenia i funkcje warunkowania przepływu. Przedstawia instrukcje warunkowania 

przepływu, i  podaje ich przykłady. Opisuje dwie funkcje warunkowania przepływu i podaje przykłady.  

Część VI omawia funkcje związane z formatowaniem i wyprowadzaniem danych wyjściowych, analizuje 

wyniki funkcji spakowanych i zawartość niektórych pakietów domyślnych oraz podaje kilka wskazówek 

dotyczących korzystania z R. Podaje niektóre funkcje zaokrąglania i niektóre funkcje do wyprowadzania 

z funkcji . Daje również niektóre funkcje, które różnią się w zależności od klasy obiektu, na którym 

działa funkcja, i które podsumowują wyniki funkcji, zarówno tekstowo, jak i wizualnie. Przedstawia 

zawartość bazy pakietów, statystyki i grafikę oraz rzut oka na zestawy danych, grDevices, metody i 

pakiety narzędzi. Opisuje, jak radzić sobie z niektórymi powszechnymi frustracjami w R. Więcej 



informacji na temat wyprowadzania z funkcji, plus przykład funkcji rekurencyjnej i porady dotyczące 

używania R. 

Podstawy R. 

Część I wprowadza Cię w podstawy języka R. Aby użyć R, musisz najpierw pobrać program z Internetu. 

Opisuje, jak zainstalować R w systemach operacyjnych Windows, OS X i Linux. Opisuje również sposób 

instalowania i aktualizowania pakietów oraz aktualizowania R i używania R w systemie plików. Po 

zainstalowaniu i otwarciu R pojawi się monit R i niewiele więcej. Przedstawia części R (obiekty, 

operatory i przypisania), monit R i przykład użycia R jako kalkulatora z monitu R. Pokazuje, jak 

przypisywać nazwy do wyrażeń w celu utworzenia obiektów R i opisuje dwie funkcje: ls() do 

wyświetlania obiektów w obszarze roboczym i rm() do usuwania obiektów z obszaru roboczego. 

Następnie omawia operatory działające na obiektach i wyrażeniach: operatory logiczne, arytmetyczne, 

macierzowe, relacyjne i indeksujące, a także kilka innych operatorów specjalnych. 

Pobieranie R i konfigurowanie systemu plików 

Pierwszym krokiem w korzystaniu z R jest pobranie R z Internetu. R można pobrać dla nowoczesnych 

systemów operacyjnych Windows, OS X i LinuxDowiesz się, jak pobierać i instalować R oraz 30 

podstawowych pakietów, a także jak instalować inne pakiety i aktualizować R. Dowiesz się również, jak 

używać R w poszczególnych folderach w systemie plików komputera. 

Pobieranie R 

Możesz pobrać R ze strony internetowej Comprehensive R Archive Network (CRAN). CRAN od czasu do 

czasu aktualizuje proces instalacji.. CRAN udostępnia instrukcje na stronie internetowej, jeśli proces 

się zmienił. Rozpocznij proces pobierania, przechodząc do strony internetowej http://cran.r-

project.org. Na stronie internetowej znajdują się łącza do bieżących wersji systemów Windows, OS X i 

Linux okna otwierania. Wybierz odpowiedni link. 

Windows 

Na stronie, która otwiera się za pomocą linku Windows, wybierz bazę linków, która jest linkiem 

górnym. W następnym oknie kliknij link pobierania dla danej wersji systemu Windows. Jeśli wersja R 

nie została jeszcze zainstalowana na komputerze, program pobierający utworzy folder domyślny w 

folderze Dokumenty, w którym będą przechowywane pliki R. Jeśli nie ma powodu, aby zmieniać nazwę 

lub lokalizację folderu, zaakceptuj wartość domyślną. R rozpocznie pobieranie. Po zakończeniu 

pobierania programu znajdź pobrany plik w systemie plików. Pliki do pobrania są umieszczane w C: // 

Users / User_folder / Downloads, gdzie User_folder to folder użytkownika, chyba że wcześniej 

określono inny folder podczas instalacji. Kliknij pobrany plik, który jest plikiem instalacyjnym .exe 

.Może pojawić się pytanie o bezpieczeństwo programu. Program instalacyjny jest bezpieczny, więc 

uruchom go. Otworzy się kreator instalacji. Proces instalacji przechodzi przez kilka stron. Na pierwszej 

stronie przeczytaj OGÓLNĄ LICENCJĘ PUBLICZNĄ GNU; następnie kliknij Dalej. W przypadku 

pozostałych stron akceptacja ustawień domyślnych na każdej stronie jest w porządku, więc kliknij Dalej 

na każdej stronie. Na stronie dodatkowych opcji kliknij przycisk Dalej, a program rozpocznie instalację. 

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację. Program i 30 pakietów 

podstawowych są teraz zainstalowane. Ikona R pojawi się na pulpit komputera i, dla Windows 10. Aby 

uruchomić R, kliknij ikonę lub urok. 

OS X 



Na stronie, która otwiera się z linku OS X, najpierw przeczytaj sekcję R dla Mac OS X. Projekt R doradza 

sprawdzenie plików pod kątem wirusów i innych problemów. W obszarze Pliki: dostępne są dwie opcje 

pakietów: bieżąca wersja i najnowsza wersja. Wybranie bieżącej wersji spowoduje pobranie obu 

pakietów. Po zakończeniu pobierania pakietów otwórz okno pobierania na pasku ikon (żółte i brązowe 

pole) lub folder pobierania pod nazwą użytkownika w Finderze. Wybierz wersję R w polu pobierania. 

Otwarcie wersji otworzy instalatora. Po otwarciu instalatora kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do 

następnej strony instalatora. Przeczytaj wiadomość z CRAN; następnie kliknij Kontynuuj. Ponownie 

przeczytaj wiadomość z CRAN; następnie kliknij Kontynuuj. Na następnej stronie znajdziesz licencję. Po 

przeczytaniu licencji kliknij opcję Zgadzam się, aby pobrać R. Na następnej stronie wybierz jedną z opcji; 

następnie kliknij Kontynuuj. 

(Przycisk Kontynuuj nie zaświeci się, dopóki nie zostanie dokonany wybór.) Na następnej stronie 

wybierz Zainstaluj. Program instalacyjny poprosi o hasło. Po wprowadzeniu hasła rozpocznie się 

instalacja. Po zakończeniu instalacji kliknij Zamknij. R będzie teraz w folderze aplikacji i na stacji 

dokującej, a 30 podstawowych pakietów zostanie załadowanych. Wybierz R w doku lub w folderze 

aplikacji, aby uruchomić R. 

Linux 

W witrynie CRAN, CRAN zapewnia kod źródłowy R dla dystrybucji Linuksa Debian, Red Hat, Suse i 

Ubuntu. Deweloperzy twierdzą, że R jest dostępny za pośrednictwem systemu zarządzania pakietami 

dla większości dystrybucji Linuksa. Jeśli wersja R wiersza poleceń nie jest dostępna przy użyciu systemu 

zarządzania pakietami, opcjonalnie można zainstalować R bezpośrednio z terminala. Na stronie 

http://cran.r-project.org/ bin / linux / Distribution, gdzie dystrybucją jest Debian, Suse lub Ubuntu, 

instrukcje instalacji R można znaleźć w wierszu poleceń terminalu w plikach ReadMe. W przypadku Red 

Hat http://cran.r-project.org/bin/linux/redhat nie ma pliku ReadMe. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

na stronie CRAN, aby zainstalować R dla Red Hat. Po zainstalowaniu R wiersz poleceń R będzie 

dostępny po wpisaniu R w oknie terminala. 

Instalowanie i aktualizowanie pakietów 

Po pierwszej instalacji R zawiera 30 pakietów. Często użytkownik będzie chciał wykorzystać moc wielu 

innych pakietów dostępnych w R. Instalowanie i aktualizowanie pakietu jest proste. W przypadku 

dowolnego systemu operacyjnego, jeśli nazwa pakietu jest znana, wpisz install.packages („nazwa 

pakietu”) w wierszu polecenia R, gdzie nazwa pakietu jest nazwą pakietu, zainstaluje pakiet. Aby 

zaktualizować pakiety, wpisując update.packages() w wierszu polecenia R, znajdziesz te pakiety z 

aktualizacjami i zaktualizuję pakiety. Aby zobaczyć, które pakiety są już zainstalowane na komputerze, 

wpisz install.packages () po znaku zachęty R. Jeśli nazwa pakietu nie jest znana (także w przypadku 

znanych nazw), skorzystaj z instalatora w systemach operacyjnych Windows i OS X są łatwe. W 

przypadku systemu Linux instrukcje można znaleźć na stronie internetowej CRAN http://cran.r-

project.org. Tutaj znajdziesz instrukcje dla systemu Windows i OS X. 

Windows 

Aby zainstalować pakiet w systemie Windows bez użycia wiersza polecenia, zacznij od otwarcia R. Na 

pasku menu u góry ekranu wybierz Pakiety. Zostanie wyświetlone menu. Wybierz Zainstaluj pakiety. . 

. . Pojawi się okno lustrzane CRAN lub okno Pakiety. Jeśli pojawi się okno dublowania CRAN, wybierz 

zamknij dublowanie i kliknij OK, co spowoduje otwarcie okna Pakiety. Okno Pakiety składa się z listy 

wszystkich dostępnych pakietów. Przewiń listę w dół, aby znaleźć pakiety, które chcesz zainstalować, i 

wybierz pakiety. Kliknij OK, aby rozpocząć instalację. W trakcie instalacji kroki instalacji będą 

przewijane na konsoli R. Gdy monit R powróci do ekranu, instalacja jest zakończona. Aby zaktualizować 



pakiety nie korzystające z wiersza polecenia, wybierz Pakiety na pasku menu, a następnie wybierz 

Aktualizuj pakiety. . . . Otworzy się okno Pakiety do aktualizacji, i będziesz miał listę wszystkich 

zainstalowanych pakietów z aktualizacjami. Jeśli nie ma, okno będzie puste. Wybierz pakiety do 

aktualizacji i kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie dotyczące korzystania z biblioteki osobistej, 

wybierz opcję Tak. Pakiety zostaną zaktualizowane. Gdy monit R powróci do ekranu, aktualizacje są 

zakończone. 

OS X 

Aby zainstalować pakiety w OS X, zacznij od otwarcia R. Na pasku menu u góry ekranu wybierz Pakiety 

i dane. Z menu rozwijanego wybierz Instalator pakietów, który wyświetla Instalator pakietów R. Kliknij 

Pobierz listę, aby zobaczyć pełną listę pakietów lub użyj opcji Wyszukiwanie pakietów, aby wyszukać 

pakiet. W ramach dowolnej opcji wybierz z listy pakiety do zainstalowania. Poniżej listy paczek znajdują 

się opcje lokalizacji, w której mają zostać umieszczone paczki. Najedź kursorem na listę opcji lokalizacji, 

aby uzyskać więcej informacji. Zwykle jedna z dwóch pierwszych opcji będzie poprawna. Po prawej 

stronie opcji lokalizacji znajdują się przyciski Instaluj wybrane i Aktualizuj wszystko. Przed kliknięciem 

Instaluj wybrane zaznacz pole Instaluj zależności, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne pakiety 

zostały zainstalowane. Kliknij Zainstaluj wybrane, aby rozpocząć proces instalacji. Wybrane pakiety 

zostaną zainstalowane. Aby zaktualizować pakiety, wybierz Pakiety i dane z paska menu u góry ekranu. 

Z menu rozwijanego wybierz Instalator pakietów, który otworzy Instalator pakietów R. W prawym 

dolnym rogu instalatora wybierz opcję Aktualizuj wszystko i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Aktualizacja R 

Ponieważ CRAN nie zapewnia automatycznych aktualizacji dla R, musisz zaktualizować go ręcznie. 

Procesy w systemie Windows i OS X są łatwe. W przypadku dystrybucji Linuksa Debian, Suse i Ubuntu 

instrukcje można znaleźć w plikach ReadMe pod adresem http: //cran.r-project/bin/ linux / 

Distribution, gdzie dystrybucją jest Debian, Suse lub Ubuntu. W przypadku systemu Red Hat Linux 

poszukaj gdzie indziej na stronie CRAN. 

Windows 

Pierwszym krokiem w aktualizacji R w Windows jest otwarcie R i zainstalowanie instalatora pakietu, 

jeśli pakiet nie został jeszcze zainstalowany. Następnie użyj funkcji library, aby zapewnić dostęp do 

installr. Wpisz 

library (installr) 

w wierszu polecenia i naciśnij enter. Następnie, aby zaktualizować R, wpisz 

updateR() 

w wierszu polecenia i naciśnij enter. R wykona aktualizację lub wyświetli komunikat, że program jest 

aktualny i zwróci Fałsz. Po zainstalowaniu instalatora nie trzeba go instalować ponownie. Dostęp do 

biblioteki należy uzyskać przy każdym uruchomieniu R. 

OS X 

Pierwszym krokiem w aktualizacji R w OS X jest otwarcie R i wybranie R z paska menu na górze strony. 

Aby uruchomić narzędzie do aktualizacji, wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje R z menu rozwijanego 

pod R i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Używanie R w osobnych folderach 



Oddzielne obrazy obszaru roboczego dla R można przechowywać w osobnych folderach dla systemów 

Windows, OS X i Linux. Ta właściwość R jest bardzo przydatna do używania R w oddzielnych projektach. 

Podczas gdy proces otwierania R w danym folderze różni się w zależności od systemu operacyjnego, 

raz w folderze zapisywanie obrazu obszaru roboczego jest proste. Podczas zamykania sesji R program 

pyta, czy użytkownik chciałby zapisać obraz obszaru roboczego. Po wybraniu opcji Tak pliki .RData i 

.Rhistory (.Rapp.history dla OS X) są zapisywane w bieżącym katalogu. (W systemie OS X pliki są ukryte, 

ale pliki tam są.) Plik .RData zawiera obiekty, które znajdowały się w R na początku sesji oraz wszelkie 

obiekty dodane podczas sesji minus wszelkie obiekty, które zostały usunięte podczas sesja. Plik 

.Rhistory (.Rapp.history dla OS X) zawiera historię wierszy wprowadzanych na konsoli R. Domyślnie 

wszystkie wiersze do ostatnich 512 wierszy są zapisywane w systemie Windows. W systemach OS X i 

Linux wartością domyślną jest 250 linii. Dostęp do linii jest przenoszony z sesji na sesję, jeśli historia 

jest zapisana. 

Windows 

Aby wstępnie skonfigurować R w folderze, otwórz R na pulpicie. (Kliknij ikonę R na pulpicie lub kliknij 

R na liście programów lub, w Windows 10, na liście paneli.) Wybierz Plik na pasku menu u góry ekranu. 

Z menu rozwijanego wybierz Zmień katalog. . .. Otworzy się okno Przeglądaj do folderu. Przejdź do 

wybranego folderu. Wychodząc z R, zapisz obraz obszaru roboczego, a R utworzy pliki .RData i .Rhistory 

w folderze. Plik .RData będzie miał niebieską ikonę R powiązaną z plikiem. W przyszłości przejście do 

folderu i kliknięcie ikony R spowoduje otwarcie R, a historia i obiekty zapisane w folderze będą obecne. 

Uwaga: przy początkowej konfiguracji wszelkie obiekty na pulpicie R nadal będą znajdować się w R po 

zmianie folderu. Możesz łatwo usunąć obiekty. Wpisz rm (list = ls ()) w wierszu polecenia, aby usunąć 

wszystkie obiekty z folderu. 

OS X 

Praca w różnych folderach w OS X jest również łatwa. Istnieją dwa sposoby: przeciąganie i upuszczanie 

lub używanie terminala. Jeśli R znajduje się w doku, a R nie jest otwarte, przeciągnięcie folderu z 

Findera lub Dokumentów do ikony R w doku spowoduje otwarcie R w folderze przy użyciu .RData i 

.Rapp.history dla tego folderu. Aby otworzyć R za pomocą terminala, otwórz terminal (znajdujący się 

w obszarze Aplikacje / Narzędzia w Finderze) i wpisz open -a R folder, w którym folder jest lokalizacją 

folderu. R otworzy się w folderze przy użyciu plików .RData i .Rapp.history dla tego folderu. 

Linux 

Aby otworzyć R w danym folderze w systemie Linux, zmień katalog na folder i wpisz R w wierszu 

polecenia. 

Monit R. 

Ta część obejmuje monit R. Zaczyna się od opisów trzech części R: obiektów, operatorów i przypisań. 

Kontynuuje dyskusję na temat pracy z monitem R. Następnie podaje przykład wykonania obliczeń w 

wierszu polecenia R. W Windows i OS X, R działa w GUI: RGUI w Windows i R.app GUI w OS X. Zarówno 

RGUI, jak i R.app GUI otwierają konsolę R i uruchamiają z monitu R w Konsoli R. GUI są dostępne w 

systemie Linux, ale my zajmujemy się tylko uruchamianiem R z wiersza polecenia R w oknie terminala. 

Trzy części R: Obiekty, operatory i przypisania 

Istnieją w zasadzie trzy części R: obiekty, operatory i przypisania. Obiekty zawierają informacje i mogą 

być danymi, funkcjami lub wynikami funkcji. Obiekty zawsze mają nazwę. Użytkownicy tworzą niektóre 

obiekty, które są automatycznie zapisywane podczas tworzenia. Inne obiekty to funkcje i zestawy 



danych zawarte w pakietach R. Operatory manipulują obiektami, liczbami, łańcuchami i / lub 

zmiennymi logicznymi. Na przykład wpisanie a = 2 * b po znaku zachęty R spowoduje pomnożenie b 

przez dwa i przypisanie wyniku do a. Obiekty a i b są obiektami numerycznymi, a * jest operatorem 

mnożenia. Znak równości przypisuje dwa razy b do a. Przydziały przypisują wyrażenie do obiektu. 

Wyrażenia składają się z obiektów, liczb, zmiennych logicznych i / lub ciągów, które są obsługiwane 

przez operatory. Wyrażenia można oceniać z wiersza polecenia R bez przypisania. (Inne miejsca, w 

których występują zadania i operacje, mieszczą się w ramach funkcji i kontroli przepływu.) 

Znak zachęty R. 

Wszystkie w R wypływa z  monitu R. R jest zasadniczo działaniem funkcji i wykonywaniem obliczeń. 

Funkcje i obliczenia można uruchamiać po znaku zachęty R z przypisaniem do obiektu lub bez niego. 

Funkcje i obliczenia można również uruchamiać jako część funkcji, ale wszystko zaczyna się od znaku 

zachęty R. Używanie R z monitu R może początkowo wydawać się zniechęcające. R otwiera się za 

pomocą skryptu, a następnie samotny, nieco większy niż znak ( >) jest monitem R. Skrypt otwierający 

podaje numer wersji R i kilka innych informacji o programie, w tym fakt, że program działa bez 

gwarancji. R pamięta każdą linię wprowadzoną do programu, aż do określonej liczby linii. Bardzo 

przydatną stroną R jest to, że strzałki w górę i w dół na klawiaturze przechodzą przez linie. Musisz 

wprowadzić wyrażenie tylko raz. Korekty wyrażeń są łatwe do zrobienia bez ponownego wpisywania 

całego wyrażenia. Aby zamknąć R, wpisz q() po znaku zachęty R lub, w przypadku Windows i OS X, 

zamknij okno. R zamknie się z opcją zapisania obszaru roboczego. W systemie Linux, jeśli okno 

terminala zostanie zamknięte bez użycia q(), bieżący obszar roboczy zostanie utracony. Obszar roboczy 

składa się z dowolnych obiektów obecnych w R w momencie zamknięcia programu i bieżącej historii. 

Zamknięcie R bez zapisywania obszaru roboczego spowoduje powrót do obszaru roboczego obecnego 

w momencie rozpoczęcia sesji R. 

Przykład obliczenia 

Najprostsze użycie R to kalkulator. Poniższe obliczenia wykonano z monitu R. W obliczeniach nie ma 

przypisania, więc wynik jest zwracany na ekranie. 

> (1 + 3 + 7) / 5 

[1] 2.2 

> 

Pierwszy wiersz podaje wyrażenie do oceny, a drugi wiersz daje wynik. W drugim wierszu jest etykieta 

informująca użytkownika, że wynikiem jest pierwsza wartość zwrócona z wyrażenia. Wiele wyrażeń 

zwraca więcej niż jedną wartość. W trzecim wierszu pojawia się monit R, a R jest gotowy do kolejnego 

zadania. 

Przypisania  i operatory 

R działa z obiektami. Obiekty mogą obejmować wektory, macierze, funkcje, wyniki funkcji lub wiele 

innych rodzajów obiektów. Obiekty ułatwiają pracę z informacjami. Tu zajmiemy się przypisywaniem 

nazw do obiektów, wyświetlanie i usuwanie obiektów oraz operacjami na obiektach. Niektóre obiekty 

są dostarczane z pakietami w języku R. Inne obiekty są tworzone przez użytkownika. Obiekty tworzone 

przez użytkownika mają nazwy przypisywane przez użytkownika. Umiejętność tworzenia, wyświetlania 

i usuwania obiektów utworzonych przez użytkownika jest podstawowa dla R. 

Rodzaje przypisania 



Nazwy w R muszą zaczynać się od litery lub kropki, nie mogą zawierać przerw i mogą zawierać litery, 

cyfry, kropki i podkreślenia. Nazwy rozpoczynające się kropką są ukryte i są używane przez R do 

domyślnych ustawień uruchamiania, losowego materiału siewnego i innych podobnych rzeczy. 

Symbole indeksujące [], [[]], $ i @ mają specjalne znaczenie w odniesieniu do nazw R. R pierwotnie 

używał pięciu rodzajów przypisań, z których cztery są nadal aktualne. Cztery typy to 

a <- b, 

co przypisuje b do a, 

a -> b, 

która przypisuje a do b, 

a << - b, 

która przypisuje b do a i może być używana wewnątrz funkcji, aby doprowadzić przypisanie do poziomu 

obszaru roboczego, oraz 

a - >> b, 

która przypisuje a do b i przenosi przypisanie funkcji do poziomu obszaru roboczego. 

Ostatnio programiści z R wprowadzili bardziej standardowy 

a = b 

który przypisuje b do a. Chociaż można użyć dowolnego rodzaju przypisania, użycie znaku równości jest 

najłatwiejsze do wpisania. Kiedy R wykonuje przypisanie, nazwa jest automatycznie zapisywana w 

obszarze roboczym. Pamiętaj, że żadne ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone, jeśli przypisana nazwa 

już istnieje. Przypisanie zastąpi obiekt w obszarze roboczym przypisanym obiektem. R jest interesujące, 

ponieważ funkcję obiektu można przypisać do oryginalnego obiektu. 

Na przykład, 

a = 2 * a, 

gdzie obiekt a jest zastępowany oryginałem razy dwa. 

Przykład trzech rodzajów przypisania 

Poniżej podano przykład niektórych rodzajów przypisań. Tworzone są trzy obiekty: abc, bcd i cde. 

Obiekty tworzy się, przypisując do nich sekwencje. Sekwencje są generowane po umieszczeniu 

dwukropka między dwiema liczbami całkowitymi, co tworzy sekwencję liczb całkowitych zaczynającą 

się od pierwszej liczby całkowitej i kończącą się na drugiej liczbie całkowitej. Aby pokazać, że obiekty 

faktycznie zawierają przypisaną sekwencję, zawartość trzech obiektów jest wyświetlona poniżej. 

Zauważ, że wprowadzenie nazwy obiektu po znaku zachęty R zawsze wyświetla zawartość obiektu. [1] 

odnosi się do pierwszego elementu obiektów. 

> abc = 1:10 

> abc 

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

> bcd <- 11:20 



> bcd 

[1] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

> 21:30 -> cde 

> cde 

[1] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Jak widać, operatory przypisania <- i = dają ten sam wynik. Operator przypisania -> działa w przeciwnym 

kierunku. 

Funkcje ls() i rm() 

Aby zobaczyć obiekty obecne w obszarze roboczym, użyj funkcji ls(). Wpisanie ls() w wierszu polecenia 

dla powyższego przykładu daje 

> ls () 

[1] „abc” „bcd” „cde” 

>, 

które są trzema obiektami utworzonymi powyżej. Chociaż funkcje są szczegółowo omówione później, 

jedną z interesujących właściwości funkcji, o których należy tutaj wspomnieć, są argumenty 

wprowadzane przez użytkownika. Dwa z możliwych argumentów dla ls() to pattern i all.names. 

Pierwszy argument jest wprowadzany jako pattern = „ciąg”, gdzie „ciąg” jest dowolną częścią nazwy 

obiektu. Na przykład w powyższym obszarze roboczym wyszukiwanie obiektów zawierających bc w 

nazwie daje abc i bcd, czyli 

> ls (pattern = "bc") 

[1] „abc” „bcd” 

Argument pattern można zredukować do pat, jak w ls (pat = „bc”). Skrócenie argumentów funkcji jest 

własnością R. Wszystkie argumenty w R można sprowadzić do najkrótszej unikalnej postaci, ale zwykle 

są one podane w pełnej formie w instrukcjach. Drugi argument to all.names =, który może być równy 

TRUE lub FALS. Jeśli ustawiono na PRAWDA, argument all.names instruuje R, aby wyświetlić listę 

wszystkich plików w obszarze roboczym, w tym te, które zaczynają się kropką. FALS  jest wartością 

domyślną i nie trzeba jej wprowadzać. W powyższym przykładowym obszarze roboczym ustawienie 

all.names równe TRUE daje 

> ls (all.n = T) 

[1] „.commander.done” „.First” „.Random.seed” „.Traceback” 

[5] „abc” „bcd” „cde” 

. 

[1] odnosi się do „.commander.done”, ponieważ „commander.done” jest pierwszym elementem 

wektora, a [5] odnosi się do „abc”, ponieważ „abc” jest piątym elementem wektora. W R, jeśli 

elementom wektora nie nadano nazwy, konwencją do wyświetlania elementów jest pokazanie indeksu 

pierwszego elementu w każdym wierszu linii wymienionych elementów. Funkcji rm () można użyć do 



usunięcia obiektów z obszaru roboczego. W przypadku rm () nazwy obiektów do usunięcia są 

umieszczane w nawiasach i oddzielane przecinkami. Na przykład, 

rm (a, b, c) 

usunie obiekty a, b i c. Aby usunąć wszystkie obiekty, 

rm (list = ls ()) 

Działa 

Aby uzyskać więcej informacji o ls () lub rm (), wpisz? Ls lub? Rm po znaku zachęty R. 

Operatory 

Operatory operują na obiektach. Operatory mogą być logiczne, arytmetyczne, macierzowe, relacyjne 

lub indeksowalne, lub mogą mieć specjalne znaczenie. Każdy z typów operatorów jest opisany tutaj. W 

przypadku operatorów elementowych odnosi się do wykonywania operacji na każdym elemencie 

obiektu lub sparowanych elementów dla dwóch obiektów. Jeśli dwa obiekty nie mają takich samych 

wymiarów, operator przełączy mniejszy obiekt na większy. Cykl przebiega przez każdy wymiar. Na 

przykład w przypadku macierzy pierwszym wymiarem są rzędy, a drugim wymiarem są kolumny, więc 

cykl odbywa się w dół wierszy, zaczynając od pierwszej kolumny. Litery NA służą do wskazania, że w 

elemencie brakuje danych. Większość operatorów ma zasady postępowania z brakującymi danymi i 

może zwrócić NA, jeśli brakuje danych. CRAN udostępnia stronę pomocy zawierającą informacje na 

temat pierwszeństwa operacji.  

Operatory logiczne i funkcje  

Operatory logiczne zwracają wartości TRUE, FALSE lub NA, gdzie NA oznacza brakującą wartość. 

Operatory logiczne to nie operator, dwa lub operatory, dwa i operatory, funkcja wyłączna lub funkcja 

(która jest funkcją, która działa jak operator) oraz dowolna funkcja (która jest funkcją działającą na 

obiekcie logicznym). W przypadku operatorów logicznych, jeśli dwa obiekty nie mają takich samych 

wymiarów, liczba elementów w większym obiekcie musi być wielokrotnością liczby elementów w 

mniejszym obiekcie, aby nastąpiło przełączenie. 

Operator :   Działanie  :   Opis  

!  :   not  :  operator negacji – np. !a 

|  : or  :  elementarny or operator - np. a | b 

||  : or  : operator or, po prostu ocenia pierwsze elementy w obiekcie –  

np. a || b 

& : and  : elementarny and operatorem - np. a & b 

&&  : and  :  operator and , po prostu ocenia pierwsze elementy w 

     obiekcie - np. a &&b 

xor ()  : exclusive or : funkcja exclusive or - np. xor (a, b) 

any() : test logiczny  : sprawdza, czy TRUE występuje w obiekcie logicznym - np.  

any(a) 



 

 

Operatory logiczne działają na obiektach logicznych, numerycznych lub surowych. Gdy obiekt 

numeryczny jest zmuszony do logicznego, wszystkie niezerowe wartości są ustawione na PRAWDA, a 

wartości zerowe są ustawione na FAŁSZ. W przypadku wektorów surowych operatory są stosowane 

bitowo. 

Operator negacji zmienia PRAWDA na FAŁSZ, a FAŁSZ na PRAWDA w obiekcie logicznym. Operator | 

porównuje oba obiekty elementarnie i dla każdej pary elementów zwraca PRAWDA, jeśli PRAWDA jest 

obecna, a FALSE w przeciwnym razie. Operator || porównuje pierwszy element pierwszego obiektu z 

pierwszym elementem drugiego obiektu i zwraca PRAWDA, jeśli PRAWDA jest obecna, lub FALSE w 

przeciwnym razie. 

Operator & porównuje dwa obiekty elementarnie i dla każdej pary elementów zwraca PRAWDA, jeśli 

oba elementy są PRAWDZIWE, a FALSE w przeciwnym razie. Operator && porównuje pierwszy element 

pierwszego obiektu z pierwszym elementem drugiego obiektu i zwraca PRAWDA, jeśli oba elementy są 

PRAWDA, w przeciwnym razie FAŁSZ. 

Funkcja xor () porównuje obiekty elementarnie i zwraca PRAWDA, jeśli sparowane elementy są różne, 

oraz FALSE, jeśli sparowane elementy są takie same. W przypadku wektora logicznego lub wektora, 

który można przekonwertować na logiczny, funkcja any () zwróci wartość PRAWDA, jeśli którykolwiek 

z elementów jest PRAWDA, w przeciwnym razie FAŁSZ. Aby uzyskać więcej informacji o operatorach 

logicznych, strony pomocy CRAN dla operatorów logicznych można znaleźć, wprowadzając ??logical 

operators  po znaku zachęty R. Dostęp do strony pomocy dla any() można uzyskać, wprowadzając ?any 

w wierszu polecenia R. 

Operatory arytmetyczne 

Operatory arytmetyczne mogą mieć operandy numeryczne lub operandy, które można 

przekonwertować na liczby. Na przykład dla obiektów logicznych PRAWDA jest koercyjna na 1, a FAŁSZ 

- 0. W przypadku niektórych typów obiektów określone operatory mają inne znaczenie, ale te typy 

obiektów nie zostaną omówione w tym rozdziale. Wyrażenia arytmetyczne są oceniane elementarnie. 

Jeśli liczba elementów nie jest taka sama między obiektami w wyrażeniu, mniejszy obiekt przechodzi 

cyklicznie przez większy do końca większego. Liczba elementów w większym obiekcie nie musi być 

wielokrotnością mniejszego obiektu w celu przełączania. Wyrażenia są oceniane od lewej do prawej, 

zgodnie z regułami pierwszeństwa. Operatory arytmetyczne są standardem * dla mnożenia, / dla 

dzielenia, + dla dodawania i - dla odejmowania. Symbolem potęgowania jest ^. Operator %% daje 

moduł pierwszego argumentu w odniesieniu do drugiego argumentu. Operator% /% dokonuje podziału 

na liczby całkowite. Wyrażenia można grupować za pomocą nawiasów, na przykład (a + b) / c. 

Operator :  Działanie : Przykład 

*    mnożenie   a * b 

/    dzielenie   a / b 

+    dodawanie   a + b 

-    odejmowanie   a-b 

^    potęgowanie   a ^ b 



%%    modulo    a %% b 

% /%    dzielenie całkowite  a% /% b 

Aby uzyskać więcej informacji, strony pomocy CRAN dla operatorów arytmetycznych można znaleźć, 

wpisując ??“arithmetic operators” w wierszu polecenia R. 

Operatory i funkcje macierzy 

R udostępnia operatory i funkcje do manipulowania macierzami 

Operator / Funkcja : Działanie    : Przykład 

% *%     mnożenie macierzy     a% *% b 

%o% lub outer()   produkt zewnętrzny dwóch wektorów,  

macierze lub tablice     a% *% b, outer (a, b) 

t()    transpozycja macierzy     t(a) 

crossprod() lub tcrossprod () produkt krzyżowy macierzy lub   

dwie macierze      crossprod(a) lub  

crossprod(a, b) lub 

tcrossprod(a) lub 

tcrossprod(a, b) 

diag()     przekątna matrycy lub macierz diagonalna diag(a),a jest macierzą  

lub diag(a),a jest 

wektorem 

solve()     odwrotność macierzy lub rozwiązanie dla 

Xa = b      solve(a), solve(X,b) 

Operatorem mnożenia macierzy jest% *%. R zwróci błąd, jeśli dwie macierze nie będą zgodne. Dla 

dwóch tablic (tablice obejmują wektory i macierze),% o% lub outer (), daje zewnętrzny produkt tablic. 

Aby transponować macierz, użyj funkcji t (), na przykład t (a). Aby uzyskać iloczyn krzyżowy jednej 

macierzy z drugą (lub macierzą oryginalną), użyj funkcji crossprod () lub funkcji tcrossprod (). Jeśli aib 

są matrycami zgodnymi, to 

crossprod (a) = t (a)% *% a, 

tcrossprod (a) = a% *% t (a), 

crossprod (a, b) = t (a)% *% b, 

tcrossprod (a, b) = a% *% t (b). 

Aby znaleźć odwrotność niesingularnej macierzy kwadratowej, użyj funkcji solver (), na przykład solass 

(a). Funkcja rozwiązywanie () może również rozwiązać równanie liniowe 

Xa = b, 



dla a, gdzie X jest niejednorodną macierzą kwadratową, a b ma taką samą liczbę wierszy jak X. Składnia 

jest rozwiązana (X, b). Aby utworzyć macierz diagonalną lub uzyskać diagonalną macierz, użyj funkcji 

diag (). Jeśli a jest wektorem, diag (a) zwróci macierz diagonalną o przekątnej równej a. 

Na przykład: 

> a = 1:2 

> a 

[1] 1 2 

> diag(a) 

[,1] [,2] 

[1,] 1 0 

[2,] 0 2 

Jeśli a jest macierzą, diag (a) zwróci ukośne elementy macierzy, nawet jeśli macierz nie jest 

kwadratowa. Na przykład: 

> a = matrix(1:6,2,3) 

> a 

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

[1,] 1 3 5 

[2,] 2 4 6 

> diag(a) 

[1] 1 4 

Aby uzyskać więcej informacji, stronę pomocy CRAN dotyczącą mnożenia macierzy można znaleźć, 

wprowadzając ??„ matrix multiplication” po znaku zachęty R. W przypadku pięciu funkcji wpisanie? 

Nazwa, gdzie nazwa jest nazwą funkcji, powoduje wyświetlenie strony pomocy dla funkcji. 

Operatory relacyjne 

Operatory relacyjne są używane w testach logicznych. Sześć operatorów relacyjnych to == dla 

równości,! = Dla nierówności, <dla mniej niż, <= dla mniejszej lub równej,> dla większej niż i> = dla 

większej niż lub równej. Lista operatorów logicznych znajduje się poniżej 

== : równa się : a == 9 

!= : nie równy : a! = 9 

> : większe niż : a> 9 

> = : większy lub równy : a> = 9 

< : mniej niż :  a < 9 

<= : mniejszy lub równy : a <= 9 



Zauważ, że operator relacyjny równy to ==, a nie =. Częstym błędem jest wpisanie = dla == w wyrażeniu 

logicznym. R zwróci błąd dla =. Podobnie jak w przypadku operatorów arytmetycznych, wyrażenia 

logiczne można grupować za pomocą nawiasów. Na przykład, 

((a > 0 & b > 0) i (a < 5 & b < 5)) 

jest wyrażeniem logicznym i można mu przypisać nazwę. 

Stronę pomocy CRAN dla operatorów relacyjnych można znaleźć, wpisując ??„ relational operators” w 

wierszu polecenia R. 

Operatory subskrypcji 

Wiele obiektów w R ma więcej niż jeden element. Indeksowanie służy do uzyskiwania dostępu do 

określonych elementów obiektu. Wektory, macierze, tablice, listy i gniazda mogą być indeksowane. Do 

indeksowania używane są pojedyncze nawiasy kwadratowe ([]), podwójne nawiasy kwadratowe ([[]]), 

znaki dolara ($) i symbole (@). Żadne nie są używane gdzie indziej. 

Wektory 

W przypadku wektorów zwykle właściwe jest stosowanie pojedynczych nawiasów kwadratowych. 

Można również użyć nawiasów kwadratowych, ale mogą one uzyskiwać dostęp tylko do jednego 

elementu wektora na raz. W nawiasach kwadratowych może znajdować się wyrażenie logiczne lub 

zestaw wskaźników. Na przykład: 

a [3: 7] lub a [a> 3] 

Pierwsze wyrażenie skutkuje od trzeciego do siódmego elementu a. Drugie wyrażenie powoduje, że 

elementy a są większe niż trzy. Jeśli indeksom zostanie nadany znak ujemny, nie zostaną one 

uwzględnione. Na przykład 

a [-2: -6] 

zwróci obiekt z usuniętymi elementami od dwóch do sześciu. Obiekt można podzielić na jeden zestaw 

nawiasów kwadratowych i ponownie na inny zestaw nawiasów kwadratowych. Na przykład: 

a [1:10] [b> 3], 

gdzie długość a jest większa lub równa dziesięć, a b ma długość dziesięć. Wyrażenie zwróci te elementy 

pierwszych dziesięciu elementów a, dla których odpowiadający element b jest większy niż trzy. 

Podzbiór można kontynuować, dodając więcej zestawów nawiasów kwadratowych. Każdy zestaw 

będzie działał na podstawie wszystkich poprzednich podzbiorów. 

Macierze 

W przypadku macierzy stosuje się oba rodzaje nawiasów kwadratowych. W przypadku pojedynczych 

nawiasów kwadratowych instrukcje wyboru wierszy są oddzielone od instrukcji wyboru kolumn 

przecinkiem. Podobnie jak podzestaw dla wektorów, dla pojedynczych nawiasów kwadratowych, 

indeksy lub wyrażenie logiczne mogą być użyte do podzestawu macierzy. Aby odwołać się do 

wszystkich wierszy macierzy, nie umieszczaj nic po lewej stronie przecinka w nawiasach. Aby odwołać 

się do wszystkich kolumn macierzy, nie umieszczaj nic po prawej stronie przecinka w nawiasach. 

Podwójne nawiasy kwadratowe zwracają tylko jedną wartość. Jeśli podzbiór jest wierszem i indeksem 

kolumny oddzielonym przecinkiem, zwracana jest wartość w komórce. Jeśli w podwójnych nawiasach 

kwadratowych zostanie wprowadzona tylko jedna wartość indeksu, R traktuje macierz jako wektor 

idący w dół wierszy i zwraca indeksowany element wektora. Przykładem indeksowania macierzy jest 



a [a [, 1]> 3, 1: 4], 

gdzie a jest macierzą z co najmniej czterema kolumnami. Wyrażenie zwróci te wiersze pierwszych 

czterech kolumn, dla których elementy pierwszej kolumny są większe niż trzy. Zauważ, że a [, 1] składa 

się z jednej kolumny i zawiera wszystkie wiersze. Macierz można również podzielić na części za pomocą 

macierzy z dwiema kolumnami. Macierz dwukolumnowa zawierałaby indeksy wierszy i kolumn i 

wybrałaby poszczególne komórki w macierzy na podstawie wskaźników w każdym rzędzie. Na przykład, 

jeśli b jest macierzą z [1 2] w pierwszym rzędzie i [2 3] w drugim rzędzie, wtedy [b] zwróci dwa elementy 

a [1,2] i a [2,3] . 

Tablice 

Tablice są jak macierze, ale mogą mieć więcej niż dwa wymiary. Zauważ, że macierz to tablica o dwóch 

wymiarach, a wektor to tablica o jednym wymiarze. Indeksowane tablice o więcej niż dwóch 

wymiarach są podobne do indeksowanej macierzy, z tym wyjątkiem, że w nawiasach kwadratowych 

jest więcej przecinków w nawiasach. Przykładem jest 

a [1: 3, 2: 7], 

gdzie a jest trójwymiarową tablicą z co najmniej trzema poziomami w pierwszym wymiarze i co 

najmniej siedmioma poziomami w trzecim wymiarze. Wynikiem podzbioru byłyby wszystkie elementy 

w drugim wymiarze, dla których indeks w pierwszym wymiarze wynosi jeden, dwa lub trzy, a wskaźniki 

w trzecim wymiarze wynoszą od dwóch do siedmiu włącznie. Podobnie jak macierze, tablice mogą być 

podzestawione za pomocą macierzy, która ma taką samą liczbę kolumn, jak liczba wymiarów tablicy, 

której rzędy składałyby się z indeksów dla poszczególnych komórek tablicy. 

Listy 

Listy są kolekcjami obiektów R. Obiekty mogą być obiektami dowolnego typu i nie muszą być tego 

samego typu na liście. Obiekty są indeksowane na liście. Do patrzenia na obiekty na liście używane są 

pojedyncze nawiasy kwadratowe. Na przykład, 

blist [1: 5] 

zwróci pierwsze pięć obiektów w blist, a także będzie listą. Aby uzyskać dostęp do obiektu na liście, 

wymagane są podwójne nawiasy kwadratowe lub znak dolara. Na przykład, 

blist [[2]] 

zwróci drugi obiekt z listy blist, a blist $b1 zwróci obiekt w blist o nazwie b1. Dostęp do obiektów na 

liście można uzyskać tylko pojedynczo. Jeśli lista jest tworzona z obiektów, które nie mają nazw 

powiązanych z obiektami, nazwy będą nadawane obiektom podczas tworzenia listy. Nazwiska można 

zmienić w dowolnym momencie. 

Ramki danych są specjalnym rodzajem listy. Ramki danych mają taką samą liczbę elementów dla 

każdego obiektu na liście i są zdefiniowane jako data.frames. Ramki danych mogą być podzestawione 

jak macierz lub lista. Jeśli podzbiór jest podobny do macierzy, wynikowy obiekt będzie listą. Jeśli 

zostanie podzielony jak lista, wynikowy obiekt będzie surowy, złożony, numeryczny, logiczny lub 

znakowy, w zależności od tego, czy obiekt listy jest surowy, złożony, numeryczny, logiczny lub znakowy. 

Dostęp do poszczególnych komórek w ramce danych można uzyskać za pomocą wskaźników w 

podwójnych nawiasach kwadratowych. Na przykład, 

adframe [[1,2]] 



zwróci element w pierwszym wierszu i drugiej kolumnie listy adframe. Wiele funkcji zwraca dane 

wyjściowe w postaci list. Aby uzyskać dostęp do danych wyjściowych, zwykle stosuje się indeksowanie 

dolara, chociaż można stosować indeksowanie w nawiasach kwadratowych. Na przykład dla funkcji 

modelu liniowego lm() wprowadzanie 

lm(y ~ x) $ resid 

lub 

lm(y ~ x) [[2]] 

zwróci reszty z prostej regresji liniowej y na x, podobnie jak dwa zestawy instrukcji 

a = lm(y ~ x) 

a$resid 

lub 

a = lm (y ~ x) 

a [[2]]. 

Inne rodzaje 

Dwa inne typy obiektów mogą być podzielone na czynniki i szczeliny. Obiekty, które są czynnikami, są 

wektorami i mogą być dzielone jak wektory. Szczeliny są nowszym typem obiektu i są dzielone za 

pomocą @. Więcej informacji o podzestawie obu można znaleźć, wpisując ??„Extract or Replace” w 

wierszu polecenia R. 

Drobiazgi 

Dwa systemy obiektowe - S3 i S4 - są używane w R. Sloty są częścią S4. Można przypisywać podzbiory 

obiektu. Na przykład niech a będzie macierzą i niech użytkownik chce zmienić te wartości, które są 

większe od 100 do 100. Następnie instrukcja 

a [a> 100] = 100 

dokona wymiany i pozostawi resztę matrycy nienaruszoną. Operatory ? i ?? otwierają strony pomocy. 

Dla znanych nazw funkcji, ?nazwa (lub help(nazwa)) zwróci stronę pomocy dla funkcji, gdzie nazwa jest 

nazwą funkcji. Aby wyszukać funkcje związane z niektórymi technikami lub metodami, operator,? jest 

używany. Wpisanie „słów kluczowych” (lub help.search („słów kluczowych”)), gdzie słowa kluczowe 

składają się ze słów kluczowych dotyczących techniki lub metody, mogą dać listę funkcji w pakietach 

związanych z tematem. Czasami wyszukiwanie jest puste. Spróbuj ponownie, używając różnych słów 

kluczowych. Dwukropek jest używany w R. na cztery sposoby. Interesujące jest tutaj użycie 

pojedynczego dwukropka do zdefiniowania sekwencji i podwójnego dwukropka w odniesieniu do 

funkcji według pakietu i nazwy. Jeśli aib są dwiema liczbami, wyrażenie a: b da sekwencję liczb 

całkowitych od zaokrąglenia w dół do liczby całkowitej ib zaokrąglonego w dół do liczby całkowitej. 

Zauważ, że liczba a może być większa niż liczba b. Funkcje dostarczane z R są częścią jakiegoś pakietu. 

Jeśli pakiet nie zostanie załadowany, wyszukiwanie przy użyciu samej nazwy funkcji nic nie zwróci. 

Pełna nazwa funkcji to nazwa_pakietu:: nazwa_funkcji, gdzie nazwa_pakietu to nazwa pakietu, a 

nazwa funkcji to nazwa funkcji.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat dwukropków, wpisz ?„:” W wierszu polecenia R. Operator ~ 

jest używany we wzorach modeli do oddzielania lewej i prawej strony modelu. Aby uzyskać więcej 



informacji, wpisz ?„~” w wierszu polecenia R. Symbol # służy do komentarzy. Podczas pisania funkcji 

wszystko, co znajduje się po prawej stronie znaku # w wierszu kodu, jest ignorowane. 

Strony pomocy CRAN dotyczące podzbiorów można znaleźć, wpisując ?? „Extract or Replace”. 

Rodzaje obiektów 

Tu zajmiemy się różnego rodzajem obiektów używanych w R pod względem ich dwóch ważnych cech: 

trybu i klasy. Pierwsza część zawiera listę trybów i opisuje najczęstsze tryby. Oprócz wyszczególnienia 

wszystkich trybów obecnych w R, opisuje właściwości  trybu atomowego - NULL, nieprzetworzone, 

logiczne, numeryczne, złożone i znakowe - oraz lista trybów nieatomowych, funkcja, wywołanie, nazwa 

i wyrażenie Druga część wprowadza klasy i podaje właściwości kilku z nich. Zawiera specjalną sekcję o 

wektorach, które nie są klasą, ale bardzo powszechnym rodzajem obiektu. Klasy powiązane z 

wektorami są surowe, logiczne, całkowite, podwójne, złożone, znakowe, niektóre listy i wyrażenia. W 

przypadku większości obiektów atomowych tryb i klasa są takie same. Po opisaniu wektorów podajemy 

właściwości klas dla macierzy, tablic, szeregów czasowych, czynników, ramek danych, dat oraz godzin 

i dat. Wszystko kończy się informacjami na temat przypisywania nazw do wymiarów wektorów, 

macierzy, tablic i list. 

Tryby obiektów 

Obiekty R istnieją w systemie obiektowym. R ma dwa systemy obiektowe: S3 i S4. S4 to najnowsza 

wersja R i zawiera nowy sposób podejścia do programowania R. S3 to poprzednia wersja. Obie wersje 

działają jednocześnie. S4 oferuje nowe potężne metody, ale do korzystania z tych metod konieczna 

jest solidna znajomość S3. Ta książka koncentruje się głównie na metodach S3, w tym, w stosownych 

przypadkach, na składni S4. 

Przegląd trybów 

Tryby opisują rodzaj informacji zawartych w obiekcie i są klasyfikacją na poziomie S3. Tryb obiektu 

można znaleźć za pomocą funkcji mode(). Klasyfikacja poziomu S4 jest według typu i można ją znaleźć 

za pomocą funkcji typeof(). Obecnie obiekty R dzielą się na jeden z następujących trybów: NULL, 

logiczny, numeryczny, złożony, surowy, znak, lista, wyrażenie, nazwa, funkcja, pairlist, język, char, ..., 

środowisko, externalptr, poorref, zamknięcie, kod bajtowy, obietnica i S4. Ponieważ R stale się zmienia, 

lista trybów może ulec zmianie. Z kilkoma wyjątkami typy i tryby są takie same i większość z nich  można 

znaleźć pod listą typów. Listę typów można znaleźć na stronie pomocy dla typeof () i na http://svn.r-

project.org/R/trunk/src/main/util.c, w TypeTable. Do instancji, dla których mode() i typeof() dają różne 

wyniki, należą: funkcja typeof() zwraca liczbę całkowitą lub podwójną, gdzie mode() zwraca wartość 

liczbową, typeof() zwraca specjalne lub wbudowane, gdzie mode() zwraca funkcję, a typeof() zwraca 

symbol, gdzie mode() zwraca nazwę. Strona pomocy dla mode() podaje odniesienie między trybami i 

typami. 

Często używane tryby 

Większość użytkowników nigdy nie użyje połowy trybów. Najczęściej używane tryby to NULL, logiczne, 

numeryczne, złożone, surowe, znakowe, lista, funkcja, wywołanie, nazwa, wyrażenie i S4. Tryb NULL 

jest trybem innego, niemodalnego, pustego obiektu. Obiekty trybu logicznego zawierają elementy, 

które mogą przyjmować wartości PRAWDA, FAŁSZ lub NA, gdzie NA oznacza brakującą wartość. 

Obiekty trybu numerycznego mogą przyjmować liczby całkowite lub rzeczywiste wartości liczbowe lub 

NA. Obiekty trybu złożonego mogą przyjmować złożone wartości liczbowe lub NA. Obiekty trybu raw 

składają się z bajtów. NA są ustawione na 00 dla surowych danych. Obiekty postaci trybu składają się z 

ciągów znaków lub NA. Elementy obiektów znakowych są cytowane, z wyjątkiem NA. Obiekty listy 



trybów to listy innych obiektów, które mogą znajdować się w dowolnym trybie. Obiektami funkcji trybu 

są funkcje. Obiekty nazwy trybu to uproszczona nazwa obiektu oparta na pierwszym elemencie 

obiektu, zakładając, że nie brakuje pierwszego elementu. Obiektami wywołania trybu są funkcje i 

argumenty. Obiekty wyrażenia trybu to zbiory obiektów, takie jak wywołania i nazwy. Obiekty trybu S4 

to obiekty S4, które są złożone (odnoszą się do struktury obiektu, a nie do liczb zespolonych). Źródłami 

powyższych informacji są strony pomocy dla mode() i typeof(). 

Tryby atomowy, rekurencyjny i językowy 

Tryby występują w trzech rodzajach: atomowym, rekurencyjnym i językowym. Tryby atomowe to 

NULL, logiczne, numeryczne, złożone, surowe i znakowe. Atom odnosi się do elementów obiektów 

podobnych do atomów. W przypadku trybów atomowych wszystkie elementy w obiekcie mają ten sam 

tryb atomowy. Tryby rekurencyjne to zbiory obiektów i mogą zawierać obiekty różnych trybów. Dwa 

typy trybów rekurencyjnych to lista i funkcja. Większość obiektów, które nie są atomowe, ma charakter 

rekurencyjny. Tryby językowe to nazwa, połączenie i wyrażenie. Więcej informacji o rodzajach trybów 

można znaleźć na stronach pomocy funkcji testujących rodzaj trybu obiektu: is.atomic(), is.recursive() 

i is.language(). 

 (II) : Niektóre funkcje dla trybów atomowych 

Każdy z trybów atomowych, z wyjątkiem NULL, ma trzy funkcje związane z tym trybem: funkcja 

nazwana dla trybu, name(); funkcja as.name(); oraz funkcja is.name (), gdzie name jest nazwą trybu. 

Funkcja name() tworzy wektor o długości podanej przez argument lub argumenty, jeśli argument (y) 

mają poprawny tryb i dopuszczalne wartości. Funkcja as.name () próbuje przekonać argument funkcji 

do trybu nazwanego. Jeśli przymus nie jest możliwy, funkcja as.name () zwraca wektor NA lub daje 

błąd. Zauważ, że jeśli argumentem jest macierz  tablicy, zostanie zwrócony wektor elementów 

macierzy lub tablica, przy czym konwersja na wektor przebiega w dół każdego wymiaru macierzy lub 

macierzy z kolei (w przypadku macierzy przechodzenie w dół wierszy pierwszej kolumny, potem drugiej 

kolumny itd.). Funkcja is.name () sprawdza, czy argument funkcji ma nazwany tryb i zwraca PRAWDA, 

czy FAŁSZ, w zależności od tego, czy argument jest, czy nie. 

Tryb NULL 

NULL jest zastrzeżonym obiektem w R i jest również trybem. Chociaż w R nie ma funkcji NULL (), as.null 

() i is.null () są funkcjami. Z dowolnym obiektem używanym jako argument lub bez argumentu as.null 

() zwraca tylko jedną wartość NULL. Funkcja is.null () zwraca PRAWDA, jeśli argument jest równy NULL; 

W przeciwnym razie FAŁSZ. 

Tryb logiczny 

Funkcja logical () bez argumentu lub zero dla argumentu zwraca logical (0), który jest logicznym pustym 

zestawem i ma długość zero. Funkcja logical () z liczbą całkowitą większą niż zero jako argument zwraca 

wektor FALSE o długości równej liczbie całkowitej. Jeśli argument jest pojedynczym elementem o 

podwójnej precyzji, element jest zaokrąglany w dół i tworzony jest wektor FAŁSZ o długości równej 

wynikowej liczbie całkowitej. Jeśli argument jest obiektem numerycznym innym niż pojedyncza liczba 

lub jeśli argument jest obiektem logicznym, funkcja zwraca FAŁSZ. Jeśli argumentem jest tryb NULL, 

tryb znakowy, złożony, nieprzetworzony lub tryb nieatomowy, wówczas logical () podaje błąd. Funkcja 

as.logical () wymusza argument funkcji na logiczną, jeśli możliwe i zwraca wektor zawierający PRAWDA, 

FAŁSZ i / lub NA. Jeśli nie ma argumentu lub argument jest zerowy lub NULL, as.logical () zwraca 

logiczny (0), logiczny pusty zbiór o długości zero. Jeśli argumentem jest tryb numeryczny, zera będą 

zwracane jako FAŁSZ, a wszystkie inne liczby będą zwracane jako PRAWDA. Jeśli argument jest 



obiektem złożonym, funkcja zwraca FAŁSZ dla 0 + 0i i PRAWDA dla dowolnej innej liczby zespolonej. 

Jeśli tryb jest surowy, 00s zwróci FAŁSZ, a każda inna wartość zwróci PRAWDA. Jeśli argument ma 

charakter trybowy, funkcja zwraca wektor NA o długości równej długości argumentu. Jeśli argument 

zawiera NA, dla dowolnego trybu poza surowym, NA zostaną zwrócone dla elementów zawierających 

NA. W trybie surowym nie ma NA, ponieważ NA są interpretowane jako 00s w trybie surowym. W 

każdym innym trybie as.logical () podaje błąd. Funkcja is.logical () zwraca PRAWDA, jeśli argument jest 

obiektem logicznym, a FALSE w przeciwnym razie. Wynik is.logical (logiczny (0)) jest PRAWDA. Aby 

uzyskać więcej informacji o trybie logicznym, wpisz ? logical w wierszu polecenia R. 

Tryb numeryczny 

W przypadku trybu numerycznego sprawy stają się nieco skomplikowane. Pierwotnie w S obiekty 

numeryczne mogły być liczbami całkowitymi, rzeczywistymi lub podwójnymi (dla podwójnej precyzji). 

Prawdziwa opcja jest przestarzała i nie należy jej używać. W S3 opcje liczb całkowitych i podwójnych 

znajdują się w trybie numerycznym. W S4 każdy ma osobny typ. Omówiono tutaj funkcje numeric (), 

is.numeric () i as.numeric (). Funkcje integer (), as.integer (), is.integer (), double (), as.double () i 

is.double () zachowują się podobnie, ale nie są tutaj omówione, ponieważ znajdują się na poziomie S4. 

Funkcja numeric () przyjmuje jako argument obiekt numeryczny lub NULL. Jeśli argument jest równy 

zero lub NULL lub nie ma argumentu, funkcja numeryczna () zwraca wartość liczbową (0), pusty obiekt 

w trybie numerycznym i długości zero. Jeśli argumentem jest obiekt numeryczny o długości większej 

niż jeden lub obiekt logiczny, oceniany jest tylko pierwszy element. W przypadku argumentu logicznego 

PRAWDA jest wymuszana na jeden, a FAŁSZ jest wymuszany na zero, natomiast w przypadku 

argumentu numerycznego pierwszy element jest zaokrąglany w dół do liczby całkowitej. Następnie 

funkcja zwraca wektor na zerach długości równych wartości pierwszego elementu. Dla argumentów 

trybów innych niż numeryczne lub logiczne R zwraca błąd. Funkcja as.numeric () próbuje zmusić obiekt 

do podwójnej precyzji. Argumentem może być dowolny obiekt w trybie atomowym. Jeśli argument ma 

wartość NULL lub nie podano żadnego argumentu, zwracana jest wartość numeryczna (0), gdzie liczba 

(0) jest pustym obiektem typu numerycznego i długości zero. Jeśli obiekt jest logiczny, PRAWDA są 

ustawiane na jeden, a FAŁSZ jest ustawiany na zero w obiekcie. Jeśli obiekt jest liczbowy, wartości 

elementów są zwracane jako liczby o podwójnej precyzji. Jeśli obiekt jest złożony, zwracane są tylko 

części rzeczywiste - jako liczby o podwójnej precyzji. Jeśli obiekt jest w trybie raw, as.numeric () 

konwertuje wartości szesnastkowe na podwójną precyzję. Jeśli obiekt ma charakter trybowy, funkcja 

zwraca NA dla elementów obiektu. Jeśli argument nie jest atomowy, R podaje błąd. Elementy o 

wartości NA zwracane są jako NA. Funkcja is.numeric () testuje obiekt, aby sprawdzić, czy obiekt jest 

obiektem numerycznym i czy działa z obiektami dowolnego trybu. Wartość PRAWDA jest zwracana, 

jeśli obiekt jest liczbowy, w przeciwnym wypadku FALSE. Więcej informacji na temat obiektów 

numerycznych w trybie można znaleźć, wprowadzając ?numeric po znaku zachęty R. 

Tryb complex 

Tryb complex to tryb liczb zespolonych. Liczby zespolone można tworzyć za pomocą metody complex() 

lub po prostu wpisując liczby po znaku zachęty R. Na przykład: 

> a = complex(real=1:5, imaginary=6:10) 

> a 

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

> a = 1:5 + 1i*6:10 

> a 



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

Zauważ, że dla liczb zespolonych zawsze przed i znajduje się liczba bez operatora, co informuje R, że i 

jest urojonym pierwiastkiem minus jeden. Dla funkcji complex() argument o wartości zero lub brak 

argumentu zwraca wartość complex(0), pusty zestaw trybów złożonych i długość zero. Jeśli argument 

jest pojedynczą liczbą dodatnią, funkcja complex() zwraca wektor złożonych zer o długości liczby 

zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Jeśli argument składa się z obiektu numerycznego z więcej niż 

jednym elementem lub jeśli argument jest logiczny z jednym elementem lub więcej niż jednym 

elementem, używany jest tylko pierwszy element argumentu, gdzie dla obiektów logicznych wartość 

FALSE jest zerowana, a TRUE to jeden. Funkcja complex() przyjmuje również argumenty rzeczywiste i 

urojone lub moduł i argument. Argumenty rzeczywiste i urojone lub moduł i argument można ustawić 

równe dowolnemu obiektowi numerycznemu lub logicznemu. Obiekty nie muszą być tej samej 

długości i będą się cyklicznie poruszać. Argumenty rzeczywiste i urojone to rzeczywiste i urojone części 

liczb, podczas gdy moduł argumentów i argument są biegunowymi współrzędnymi liczb, z modułem 

równym długościom liczb i argumentem równym kątom powyżej osi x liczb w radianach. Liczby trybów 

raw mogą być użyte do prawdziwych i wymyślonych argumentów i woli zostać zmienione na podwójną 

precyzję, ale nie można ich użyć do modułów argumentu argumentów. W przypadku pary rzeczywistej 

i urojonej można pominąć jedną z nich, a pominięty argument zostanie ustawiony na zero. W 

przypadku modułu i pary argumentów, jeżeli moduł zostanie pominięty, wartość modułu zostanie 

ustawiona na jeden, a jeśli argument zostanie pominięty, wartość argumentu zostanie ustawiona na 

zero. Niektóre przykłady funkcji complex() obejmują: 

> complex(real=c(T,F), imaginary=1:5+0.5) 

[1] 1+1.5i 0+2.5i 1+3.5i 0+4.5i 1+5.5i 

> complex(modulus=c(1,2), argument=pi/4) 

[1] 0.7071068+0.7071068i 1.4142136+1.4142136i 

> as.raw(27:30) 

[1] 1b 1c 1d 1e 

> complex(real=as.raw(27:30)) 

[1] 27+0i 28+0i 29+0i 30+0i 

> complex(ima=as.raw(27:30)) 

[1] 0+27i 0+28i 0+29i 0+30i 

> complex(mod=as.raw(27:30)) 

Error in rep_len(modulus, n) * exp((0+1i) * rep_len(argument, n)) : 

non-numeric argument to binary operator 

> complex(mod=3:5) 

[1] 3+0i 4+0i 5+0i 

> complex(arg=3:5*pi/180) 

[1] 0.9986295+0.0523360i 0.9975641+0.0697565i 0.9961947+0.0871557i 



Funkcja as.complex () spróbuje zmusić obiekt do przejścia w tryb złożony. Jeśli obiekt może być 

wymuszony na wartości numeryczne (tryby atomowe), ale nie jest złożony, to wynikiem jest złożony 

obiekt z wymuszonym argumentem jako częścią rzeczywistą i zerami dla części urojonej, z wyjątkiem 

NA, które są zwracane po prostu jako NA. W trybach nieatomowych as.complex() zwraca błąd. Funkcja 

is.complex() sprawdza, czy argumentem funkcji jest tryb złożony. Funkcja zwraca TRUE, jeśli 

argumentem jest tryb złożony, w przeciwnym razie FALSE. Więcej informacji na temat trybu złożonego 

można znaleźć, wprowadzając ?complex po znaku zachęty R. 

Tryb Raw 

Tryb raw służy do analizy historycznej. Liczby w surowym obiekcie są w formacie szesnastkowym, przy 

czym każdy element składa się z dwóch cyfr, z których każda może przyjąć dowolną wartość od zera do 

dziewięciu lub od a do f. Elementy raw nie mogą mieć dziesiętnego odpowiednika większego niż 255 

(to znaczy być liczbą szesnastkową z więcej niż dwiema cyframi) ani być ujemne. Funkcja raw() zwraca 

wektor o długości 00 określonej przez argument. Jeśli nie podano żadnego argumentu lub argumentu 

zero, raw() zwraca raw(0), surowy pusty zbiór o długości zero. Jeśli jako argument zostanie 

wprowadzona pojedyncza liczba, raw() zwraca wektor o długości równej liczbie zaokrąglonej w dół do 

liczby całkowitej. Jeśli jako argument podany zostanie jakikolwiek inny obiekt, raw() podaje błąd. 

Funkcja as.raw() próbuje przekonać argument funkcji do raw. Jeśli nie podano żadnego argumentu, 

as.raw() zwraca błąd. Jeśli argument ma wartość NULL, as.raw() zwraca wartość raw(0), surowy pusty 

zestaw. Jeśli argument jest równy zero, funkcja zwraca 00, zero szesnastkowe. Obiekty dowolnego z 

trybów atomowych mogą być użyte jako argumenty dla as.raw(). W przypadku obiektów w trybie 

logicznym FAŁSZ jest ustawiony na 00, a PRAWDA na 01. W przypadku obiektów w trybie 

numerycznym, dla wartości większych lub równych zero i mniejszych niż 256, liczby są zaokrąglane w 

dół do liczby całkowitej i konwertowane na szesnastkową. Liczby poza dopuszczalnym zakresem są 

konwertowane na 00. W przypadku obiektów o zespole modów część rzeczywista jest traktowana w 

taki sam sposób jak obiekty numeryczne, a część urojona jest odrzucana. W przypadku obiektów o 

charakterze trybu wszystkie elementy są konwertowane na 00. Każdy element równy NA zostanie 

również ustawiony na 00. Użycie obiektów argumentów innych niż tryby atomowe jako argumentu 

powoduje błąd. Funkcja is.raw() sprawdza, czy obiekt jest w trybie raw. Funkcja zwraca PRAWDA, jeśli 

obiekt jest w trybie surowym, a FALSE w przeciwnym razie. Dowolny obiekt może być użyty jako 

argument funkcji is.raw(). Więcej informacji na temat trybu raw można znaleźć, wprowadzając? Raw 

po znaku zachęty R. 

Tryb character 

Obiekty w trybie znakowym składają się z ciągów cytowanych. Jeśli obiektem jest tekst, tekst będzie 

łamany przy każdych 500 znakach, tworząc wektor ciągów. Trzy zwykłe funkcje dotyczą również trybu 

znaków. Funkcja character() tworzy wektor pustych łańcuchów i przyjmuje tylko argumenty liczbowe, 

jednoelementowe w trybie. Jeśli argument jest większy lub równy jeden, argument jest zaokrąglany w 

dół do liczby całkowitej, a funkcja zwraca wektor „” długości równej liczbie całkowitej. Jeśli argument 

jest mniejszy niż jeden i większy lub równy zero, zwracany jest pusty zestaw znaków o długości zero, 

character(0). Inne argumenty zwracają błąd. Funkcja as.character() próbuje przekonwertować 

argument na ciągi. Dla trybów atomowych konwersja jest dosłowna, ale elementy są zwracane w 

cudzysłowie. W przypadku liczb o podwójnej precyzji stosuje się do 15 cyfr znaczących. W 

przeciwieństwie do innych trybów atomowych - z wyjątkiem NULL - funkcja as.character() również 

zwraca wyniki dla niektórych trybów rekurencyjnych. Obiekty listy trybów opisano w następnej sekcji. 

W tej sekcji listy są kolekcjami obiektów, które mogą być w dowolnym trybie. Funkcja lm () 

zastosowana w poniższym przykładzie pasuje do modelu regresji liniowej, przy czym wartość po lewej 

stronie tylda jest zmienną zależną, a wartość z obiektem listy trybów jako argumentem, as.character() 



może zwrócić niektóre dziwne rzeczy w zależności od listy. Funkcja może zwrócić coś innego niż 

zwracana, jeśli argument zostanie wprowadzony po znaku zachęty R. Przykłady: po prawej niezależna 

zmienna. Dane wyjściowe z lm() jest listą. 

Pobaw się różnymi listami, aby zobaczyć, jak działa as.character(). Obiekty trybów nazwa, wywołanie i 

wyrażenie mogą być również zmuszone do postaci. Obiekty trybów działają, a S4 nie może.  

Funkcja is.character() sprawdza, czy argument funkcji ma znak trybu, i zwraca TRUE, jeśli tak, a FALSE 

w przeciwnym razie. Dowolny obiekt może być użyty jako argument. Aby uzyskać więcej informacji o 

trybie znakowym, wprowadź  ?character Po znaku zachęty R. 

 Wspólne tryby rekurencyjne i językowe 

Tryby rekurencyjne i językowe omówione tutaj  to lista, funkcja, wywołanie, wyrażenie i nazwa. Lista 

trybów, funkcja, wywołanie i wyrażenie są trybami rekurencyjnymi. Tryby wywołania i ekspresji są 

również trybami językowymi. Nazwa trybu to tryb językowy, ale nie tryb rekurencyjny. 

Tryb listy  

Listy są kolekcjami obiektów, które mogą być w dowolnym trybie i które nie muszą być w tym samym 

trybie na liście. Tryb listy ma te same trzy funkcje, co tryby atomowe; jest jednak kilka innych. 

Tworzenie pustej listy różni się od trybów atomowych. Aby utworzyć listę podanej liczby obiektów, 

których obiektami są wartości NULL, użyj 

wektor („lista”, n), 

gdzie n jest liczbą obiektów znajdujących się na liście e. Zmienna n musi być liczbowa, jest zaokrąglana 

w dół do liczby całkowitej i może zawierać tylko jeden element. Funkcja unlist() usuwa właściwość list 

dla niektórych list i dla tych list zwraca wektor elementów obiektów na liście. Funkcja alist() tworzy 

listę, na której nie trzeba określać wartości zmiennych na liście. Funkcja alist() jest najczęściej używana 

do oceny funkcji, gdzie niektóre zmienne mogą być wstępnie określone, a inne są przypisywane przy 

każdym uruchomieniu funkcji. Funkcja list() tworzy listę z argumentów funkcji. W nawiasach 

argumenty są oddzielone przecinkami. Argumentami może być dowolny obiekt. Funkcja as.list() 

próbuje zmusić argument do listy trybów. Jeśli podano więcej niż jeden argument, wymuszany jest 

tylko pierwszy argument. Pozostałe argumenty są ignorowane. Funkcja is.list () sprawdza, czy 

argument jest listą (lub listą par, która nie jest tutaj omawiana). Jeśli obiekt znajduje się na liście 

trybów, zwracana jest wartość PRAWDA. W przeciwnym razie zwracana jest wartość FAŁSZ. Więcej 

informacji można znaleźć, wprowadzając listę w wierszu polecenia R, co powoduje wyświetlenie strony 

pomocy dla list(). 

Tryb function 

Funkcje w R dotyczą  trybu function . Spośród funkcji wymienionych dla trybów atomowych istnieje 

tylko funkcja is .function ) i function() dla trybu function. Funkcja is.function() zwraca TRUE, jeśli 

argument jest funkcją, a FALSE w przeciwnym razie. Funkcja function() tworzy funkcje, ale struktura 

funkcji różni się od trybów atomowych i trybu listy, a strona pomocy dla funkcji () różni się od pomocy 

strony dla is.function(). Kolejnym trybem funkcji jest closure. Tryb closure dotyczy funkcji, które nie są 

pierwotne - to znaczy są zapisane w kodzie R. Zauważ, że funkcje trybu closure są również trybu  

funcntion. Funkcja is.primitive() istnieje, aby sprawdzić, czy funkcja jest pierwotna, ale funkcja 

is.closure() nie istnieje. Więcej informacji na temat trybu funkcji można znaleźć, wprowadzając 

?is.function po znaku zachęty R, co spowoduje wyświetlenie strony pomocy dla is.function(). 

Tryb call 



Obiekty trybu calclc są nieocenionymi funkcjami z argumentami, jeśli funkcja przyjmuje argumenty. Te 

same trzy funkcje, które istnieją dla trybów atomowych, istnieją dla trybu wywołania: call(), as.call() i 

is.call(). 

Funkcja call() tworzy obiekt wywołania trybu. Pierwszy argument call () to nazwa funkcji w cudzysłowie. 

Pozostałe argumenty do wywołania to argumenty funkcji. Niektóre przykłady obejmują: 

> a.call = call("lm", y~x) 

> a.call 

lm(y ~ x) 

> b.call = call("ls") 

> b.call 

ls() 

> c.call = call("ls", pattern="abc") 

> c.call 

ls(pattern = "abc") 

Zauważ, że obiekt wywołania trybu może zostać oceniony za pomocą funkcji eval(). Jeśli wszystkie 

zmienne w wywołaniu istnieją w obszarze roboczym, eval() oceni funkcję; w przeciwnym razie eval() 

spowoduje błąd. Na przykład: 

> x 

[1] 1 2 3 

> y 

[1] 2 3 4 

> eval(a.call) 

Call: 

lm(formula = y ~ x) 

Coefficients: 

(Intercept) x 

1 1 

> a.call = call("lm", z~x) 

> 

> z 

Error: object 'z' not found 

> 

> eval(a.call) 



Błąd w eval (expr, envir, encos): nie znaleziono obiektu „z”. Funkcja as.call () próbuje przekonać 

argument do obiektu wywołania trybu. Jeśli argumentem jest lista, następuje konwersja; w 

przeciwnym razie zwracany jest błąd. Jeśli jednak lista nie zawiera nazwy funkcji, po której następują 

argumenty tej funkcji, obiekt nie może zostać oceniony. Funkcja is.call () testuje argument i zwraca 

PRAWDA, jeśli argumentem jest wywołanie trybu, w przeciwnym wypadku FALSE. Więcej informacji 

na temat wywołania trybu można znaleźć, wprowadzając ?call w wierszu R. 

Tryb name 

Tryb name odnosi się do obiektów, które są nazwami utworzonymi dla i z innych obiektów. W trybie 

name istnieją tylko funkcje as.name() i is.name(). Nazwy mogą mieć długość do 10 000 bajtów. Funkcja 

as.name() przyjmuje argumenty, które mogą być logiczne, numeryczne, złożone, surowe, znakowe lub 

nazwa. Argumenty innych trybów dają błąd. Funkcja używa pierwszego elementu obiektu do 

przypisania nazwy. Na przykład: 

> mat 

one two 

row1 1 6 

row2 2 7 

> as.name(mat) 

`1`. 

Funkcja is.name() sprawdza, czy argument ma nazwę trybu i zwraca PRAWDA, jeśli tak, a FALSE w 

przeciwnym razie. Zauważ, że nazwa trybu i symbol typu są takie same, ponieważ nazwa. () jest taka 

sama jak nazwa.symbol (), a is.name () jest taka sama jak is.symbol (). Nazwa trybu to konwencja S3, a 

symbolem typu jest konwencja S4. Więcej informacji można znaleźć, wprowadzając ? name w wierszu 

R. 

Tryb expression 

Tryb expression jest podobny do trybu listy, ale głównie dla obiektów trybów takich jak klasa lub 

nazwa. Obiekty wyrażenia trybu mogą być podzestawione jak listy i nie są oceniane podczas tworzenia. 

Tryb wyrażania wykorzystuje trzy funkcje używane przez tryby atomowe: expression(), as.expression() 

i is.expression(). Funkcja expression() tworzy listę obiektów wprowadzonych do funkcji. Obiekty są 

oddzielone przecinkami i mogą być w dowolnym trybie. Funkcji eval() można użyć do oceny wyrażenia. 

Tylko ostatni obiekt w wyrażeniu jest oceniany w ramach eval(). Jeśli ostatni argument składa się z 

funkcji prymitywnych, eval () zwróci wynik, natomiast jeśli funkcja lub wyrażenie nie jest prymitywne, 

eval() zwróci wyrażenie. Druga funkcja eval() jest następnie konieczna do oceny funkcji lub wyrażenia. 

Przykłady: 

> a.exp = expression(sin(1:5/180*pi)) 

> a.exp 

expression(sin(1:5/180 * pi)) 

> eval(a.exp) 

[1] 0.01745241 0.03489950 0.05233596 0.06975647 0.08715574 

> a.exp = expression(sin(1:5/180*pi),a.call) 



> a.exp 

expression(sin(1:5/180 * pi), a.call) 

> eval(a.exp) 

lm(y ~ x) 

> eval(eval(a.exp)) 

Call: 

lm(formula = y ~ x) 

Coefficients: 

(Intercept) x 

1 1 

> a.exp = expression(a.call,sin(1:5/180*pi)) 

> eval(a.exp) 

[1] 0.01745241 0.03489950 0.05233596 0.06975647 0.08715574 

Obiekt trybu nazw da błąd, jeśli zostanie umieszczony jako ostatni argument w analizowanym 

wyrażeniu. Funkcja as.expression () próbuje zmusić argument do wyrażenia trybu. Tryby NULL, 

wywołanie, nazwa i pairlist są wymuszane na wyrażenie jednowymiarowe. Tryby atomowe inne niż 

NULL są wymuszane elementarnie. Listy są wymuszane bez zmian oprócz trybu. Inne tryby obiektów 

będą dawały błąd, jeśli nastąpi próba przymusu. 

Funkcja is.expression () testuje argument i zwraca PRAWDA, jeśli argument jest wyrażeniem trybu, a 

FALSE w przeciwnym razie. Więcej informacji na temat trybu wyrażania można znaleźć, wprowadzając 

?expression  po znaku zachęty R. 

Tryb S4 

Tryb S4 identyfikuje obiekty, które są używane w nowej wersji R R S4, która używa zupełnie innej 

składni. Funkcja isS4 () zwraca PRAWDA, jeśli obiekt jest w trybie S4, w przeciwnym razie FALSE. Funkcja 

mode () zwraca S4, jeśli argumentem jest tryb S4. Więcej informacji można znaleźć, wprowadzając ?S4 

po znaku zachęty R. 

Klasy Obiektów 

W R obiekty należą do klas oraz trybów i typów. Klasy mówią coś o strukturze obiektu. S3 i S4 różnią 

się pod względem klas. W S3 istnieją określone klasy, do których wpada obiekt R. W S4 użytkownik 

definiuje klasę dla obiektu S4. Klasy w S3 nazywane są klasami nieformalnymi, podczas gdy klasy w S4 

nazywane są klasami formalnymi. My zajmiemy się tylko klasą S3. 

Podstawowe informacje o klasach 

Klasy S3 są atrybutami obiektów S3 i zwykle nie są przypisywane przez użytkownika. Dla danego 

obiektu klasę obiektu można znaleźć za pomocą funkcji class(). Jeśli obiektowi nie podano klasy w 

pakiecie, do którego należy obiekt, to klasa obiekt jest tylko trybem obiektu. Na przykład obiekt funkcji 

trybu ma również funkcję klasy. Dane wyjściowe z wielu funkcji będą miały atrybut klasy specyficzny 

dla funkcji. Na przykład klasa danych wyjściowych z modelu liniowego dopasowana funkcją lm() to lm. 



Ponadto obiekty mogą należeć do więcej niż jednej klasy. Przykładem jest dopasowanie modelu przy 

użyciu uogólnionej funkcji modelu liniowego glm(). Klasy danych wyjściowych to glm i lm. Z 

technicznego punktu widzenia, zgodnie ze stroną pomocy dla class (), klasy obiektu to klasy, z których 

dziedziczy obiekt. Zatem dane wyjściowe lm () dziedziczą po lm, a dane wyjściowe od glm() dziedziczą 

zarówno od lm, jak i glm. 

Jedną przydatną funkcją dla klas są metody funkcji (). Wstępowanie metody (klasa = nazwa), gdzie 

nazwa jest nazwą klasy, pokażą funkcje napisane specjalnie w celu zastosowania do obiektów klasy. Na 

przykład: 

> methods(class=matrix) 

[1] anyDuplicated.matrix as.data.frame.matrix as.raster.matrix* 

[4] boxplot.matrix determinant.matrix duplicated.matrix 

[7] edit.matrix* head.matrix isSymmetric.matrix 

[10] relist.matrix* subset.matrix summary.matrix 

[13] tail.matrix unique.matrix 

Non-visible functions are asterisked 

Wpisanie ?class w wierszu R daje więcej informacji o klasach i dziedziczeniu. 

Wektory 

Chociaż nie ma klasy vector, wektor zasługuje na dyskusję jako jeden z najbardziej podstawowych 

rodzajów obiektów. W przypadku wektorów klasa jest tylko trybem wektora, z wyjątkiem wektorów 

całkowitych, które przyjmują klasę integer. Innym powodem, dla którego wektory są ważne, jest to, że 

dla funkcji as.name(), gdzie name jest nazwą trybu atomowego, z wyjątkiem trybu NULL, as.name() 

zwraca wektor. Funkcje vector(), as.vector() i is.vector() istnieją i działają nieco jak podobne funkcje 

dla trybów. Funkcja vector () przyjmuje argumenty mode i length i tworzy wektor o danym trybie i 

długości. Dopuszczalne tryby to tryby atomowe - z wyjątkiem NULL, tryb listy i tryb wyrażania. Inne 

tryby dają błąd. W przypadku trybów atomowych 

vector(mode="name", length=n) 

zachowuje się tak samo jak 

name(length=n), 

gdzie name to nazwa trybu, a n to argument długości. Zauważ, że nazwa musi być w cudzysłowie w 

wywołaniu vector (). Dla trybu listy funkcja vector () zwraca listę wartości NULL o długości podanej w 

argumencie length. Przy ustawionym trybie równym wyrażeniu, vector () podaje wyrażenie dla 

wartości NULL dla argumentów, gdzie liczba NULL jest podanym argumentem długości. Funkcja 

as.vector() próbuje przymusić obiekt do wektora. W przypadku niektórych obiektów as.vector() po 

prostu przepuszcza obiekt i nie tworzy wektora. Dla niektórych innych obiektów, zwracany jest błąd, 

jeśli uruchomiona jest funkcja as.vector(). W przypadku macierzy i tablic informacje o wymiarach są 

usuwane przez as.vector() (na przykład nazwy kolumn w macierzy oraz liczba wierszy i kolumn) i 

zwracany jest wektor elementów macierzy lub tablicy. Elementy wektora są uporządkowane 

zaczynając od pierwszego wymiaru macierzy lub macierzy i kontynuując przez wymiary. Na przykład: 

> a = array(1:8,c(2,2,2)) 



> dimnames(a) = list(c("d11","d12"),c("d21","d22"), 

+ c("d31","d32")) 

> a 

, , d31 

d21 d22 

d11 1 3 

d12 2 4 

, , d32 

d21 d22 

d11 5 7 

d12 6 8 

> as.vector(a) 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tutaj funkcja c() służy do tworzenia wektora wymiarów dla array() 2x2x2 i do tworzenia nazw dla trzech 

wymiarów tablicy. W przypadku obiektów listy trybów, as.vector() przesyła przez listę. W zależności od 

struktury listy, is.vector() działający na wyniku może dać TRUE lub FALSE. Tryb się nie zmienia. W 

przypadku obiektów funkcji mode as.vector () zwraca błąd. W przypadku obiektów wywołania trybu 

as.vector () przepuszcza obiekt, ale nie tworzy wektora. Tryb się nie zmienia. Dla obiektów o nazwie 

trybu as.vector() zwraca błąd. W przypadku obiektów wyrażenia trybu as.vector() przekazuje 

wyrażenie, a wynik daje PRAWDA dla is.vector(). Tryb się nie zmienia. W trybie S4 as.vector() zwraca 

błąd. Funkcja is.vector() zwraca PRAWDA, jeśli obiekt jest wektorem, a FALSE w przeciwnym razie, 

chociaż niektóre obiekty, które nie wyglądają jak wektory, zwracają PRAWDA. Więcej informacji na 

temat vector(), as.vector () i is.vector() można znaleźć, wprowadzając ?vector Po znaku zachęty R. 

Niektóre wspólne klasy 

Niektóre popularne klasy S3 to liczby całkowite, numeryczne, macierz i tablica. Obiekty liczb 

całkowitych i liczbowych klasy są wektorami. Matryce są po prostu tym - obiekty złożone z elementów 

w rzędach i kolumnach, wszystkie w tym samym trybie. Tablice są jak macierze, ale mogą mieć więcej 

niż dwa wymiary. Niektóre inne popularne klasy S3 to ts i mts, dla szeregów czasowych; współczynnik, 

dla czynników; Data dla dat; i POSIXct, dla dat z godzinami, z których wszystkie są numeryczne. Niektóre 

popularne klasy list trybów to data.frame, dla ramek danych; POSTXlt, dla dat i godzin; i większość 

danych wyjściowych z funkcji wyższego poziomu w pakietach, takich jak lm i glm. 

Klasa Matrix: macierz 

Obiekty macierzy klas są macierzami złożonymi z elementów jednego z trybów atomowych, z 

wyjątkiem NULL, lub listy trybów lub wyrażeń. Trzy funkcje matrix(), as.matrix() i is.matrix() istnieją i 

zachowują się podobnie do funkcji trybów atomowych. Funkcja matrix() tworzy macierz. Funkcja 

przyjmuje pięć możliwych argumentów. Pierwszy argument jest obiektem trybu atomowego, listy lub 

wyrażenia. Drugi argument to nrow, liczba wierszy. Trzecim argumentem jest ncol, liczba kolumn. 

Czwarty argument to byrow, który mówi R, aby utworzyć macierz przechodzącą przez wiersze zamiast 

w dół kolumn. Wartość domyślna to FALSE. Argument byrow jest przydatny do skanowania 



tabelarycznych danych atomowych do macierzy. Piąty argument to dimnames, który przypisuje nazwy 

do wierszy i kolumn w wywołaniu funkcji matrix (). Domyślna wartość dla dimnames to NULL. 

Korzystając z tablicy a z sekcji dotyczącej wektorów, wykonaj dwa przykłady tworzenia macierzy: 

 

i 

 

Zauważ, że R daje ostrzeżenie, jeśli iloczyn liczby wierszy i kolumn nie jest wielokrotnością liczby 

elementów w pierwszym argumencie. Komunikat ostrzegawczy nie wpływa na wynik. Dla trybów 

atomowych, jeśli podano tylko pierwszy argument, R tworzy macierz z liczbą wierszy równą liczbie 

elementów w obiekcie i liczbą kolumn równą jeden. Jeśli podano tylko nrow lub ncol, R tworzy macierz 

z obiektu w pierwszym argumencie z podaną liczbą wierszy lub kolumn, wypełniając tyle kolumn lub 

wierszy, ile potrzeba, aby wykorzystać wszystkie elementy w pierwszy argument - w razie potrzeby 

jazda na rowerze. Jeśli obecne są zarówno nrow, jak i ncol, R przejdzie przez elementy pierwszego 

argumentu, aż do zapełnienia macierzy, cyklicznie w razie potrzeby. Argument byrow może służyć do 

przełączania pierwszego argumentu między wierszami zamiast w dół kolumn. Dla obiektów trybu listy, 

matrix () tworzy macierz, która opisuje zawartość każdego elementu najwyższego poziomu listy. Opis 

podaje tryb elementu i jego rozmiar. Jeśli element listy nie jest w trybie legalnym, to? jest umieszczony 

w komórce matrycy. Odwołanie do komórek w macierzy zwraca zawartość listy dla komórki. Poniższy 

kod podaje przykład: 

> a.list = list(matrix(1:4,2,2), c("abc","cde"), 1:3, c.fun) 

> a.list 

[[1]] 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 



[[3]] 

[1] 1 2 3 

[[4]] 

function () 

print(1:5) 

> matrix(a.list,2,2) 

[,1] [,2] 

[1,] Integer,4 Integer,3 

[2,] Character,2 ? 

> matrix(a.list,2,2)[2,2] 

[[1]] 

function () 

print(1:5) 

Obiekty trybu epression są legalne dla matrix(), ale wynik wygląda jak macierz. W zależności od liczby 

podanych kolumn i / lub wierszy argumenty w wyrażeniu zostaną zduplikowane. Funkcja as.matrix() 

próbuje wymusić obiekt na macierzy klas i jest używana głównie w przypadku data.frames. Jeśli 

argument as.matrix() może zostać wymuszony na wektorze i nie jest matrycą ani ramką danych, to 

as.matrix() tworzy macierz jednokolumnową elementów wymuszonych. Tryb to macierz. Jeśli obiekt 

jest macierzą, as.matrix() po prostu zwraca macierz i zachowuje nazwy wierszy i kolumn. Jeśli obiektem 

jest data.frame, to as.matrix() wymusza data.frame na macierz. (Data.frame jest specjalnym rodzajem 

listy, dla której wszystkie elementy mają tę samą długość i mają tryby atomowe.) Jeśli w data.frame 

znajduje się kolumna zawierająca dane znakowe lub dane surowe, wówczas całe dane .frame jest 

zmuszony do postaci. W przeciwnym razie ramka danych jest przymuszana do macierzy logicznej, jeśli 

wszystkie kolumny są logiczne, do macierzy liczb całkowitych, jeśli kolumna liczb całkowitych jest 

obecna, ale nie ma kolumn liczbowych lub złożonych, do macierzy liczbowej, jeśli kolumna liczbowa 

jest obecna i brak złożonych kolumn, a do złożonej macierzy, jeśli występuje złożona kolumna. Ramki 

danych można również konwertować na macierz za pomocą funkcji data.matrix(). Funkcja 

data.matrix() konwertuje ramkę danych na macierz, zmuszając wszystkie elementy w ramce danych do 

liczbowej. W przypadku złożonych elementów część urojoną odrzuca się. Funkcja wymusza kolumny 

znaków na NA i współczynniki kolumn na liczby całkowite, zaczynając od 1. (Gdy tworzona jest ramka 

danych, kolumny znaku trybu są domyślnie zmieniane na czynniki. Zobacz rozdział data.frame(), aby 

dowiedzieć się, jak data.frame() może obsługiwać kolumny znaków trybu). Poniższy przykład pokazuje 

wyniki dla as.matrix() i data.matrix(), używając data.frame o nazwie a.df: 

> a.df = data.frame(c("a","a"),1:2,c(F,T),1:2+.5,1:2+7i) 

> dimnames(a.df) = list(c("1","2"),c("char", "int", "log", "doub", "comp")) 

> a.df 

char int log doub comp 

1 a 1 FALSE 1.5 1+7i 



2 a 2 TRUE 2.5 2+7i 

> mode(a.df) 

[1] "list" 

> class(a.df) 

[1] "data.frame" 

> as.matrix(a.df) 

char int log doub comp 

[1,] "a" "1" "FALSE" "1.5" "1+7i" 

[2,] "a" "2" " TRUE" "2.5" "2+7i" 

> 

> as.matrix(a.df[,2:5]) 

int log doub comp 

[1,] 1+0i 0+0i 1.5+0i 1+7i 

[2,] 2+0i 1+0i 2.5+0i 2+7i 

> class(a.df[,1]) 

[1] "factor" 

> data.matrix(a.df) 

char int log doub comp 

[1,] 1 1 0 1.5 1 

[2,] 1 2 1 2.5 2 

Warning message: 

In data.matrix(a.df) : imaginary parts discarded in coercion 

Funkcja is.matrix() sprawdza, czy obiekt ma macierz klas. Funkcja zwraca PRAWDA, jeśli klasą 

argumentu jest macierz, w przeciwnym razie FALSE. Jeśli obiekt trybu i wyrażenia klasy zostanie użyty 

do utworzenia macierzy lub zostanie przymuszony do macierzy, wynik będzie miał macierz klasy, nawet 

jeśli struktura wyniku nie jest podobna do macierzy. Więcej informacji na temat matrix(), as.matrix() i 

is.matrix() można znaleźć, wprowadzając? Matrix po znaku zachęty R. Więcej informacji na temat 

data.matrix() można znaleźć, wprowadzając ?data.matrix w wierszu polecenia R. 

Klasa Array: tablica 

Klasa arrayy to klasa danych zorganizowana za pomocą wymiarów, takich jak wielowymiarowa tabela 

kontyngencji. Macierze można skonfigurować jako tablice dwuwymiarowe, a wektory można ustawić 

jako tablice jednowymiarowe. Oba jednak będą miały macierz klas, mimo że array() tworzy obiekty. 

Funkcja array() tworzy tablicę z obiektu. Funkcja przyjmuje trzy argumenty. Pierwszym argumentem 

jest dowolny obiekt, który można zmusić do wektora. Drugi argument to wektor, który zawiera rozmiar 



każdego wymiaru i ma długość równą liczbie wymiarów. Trzeci argument to lista nazw dla każdego z 

wymiarów i można go pominąć. Wartość domyślna to NULL. Oto przykład konfigurowania tablicy: 

> b. tablica = tablica (1:12, c (2,3,2), 

+ dimnames = lista (c („”, „”), c („d21”, „d22”, „d23”), NULL)) 

> b. tablica 

,, 1 

d21 d22 d23 

1 3 5 

2 4 6 

,, 2 

d21 d22 d23 

7 9 11 

8 10 12 

. 

Poza tym, że występują więcej niż dwa wymiary, array() zachowuje się tak samo jak matrix(). Funkcja 

as.array() próbuje przymusić obiekt do tablicy klas. Obiekt musi mieć tryby atomowe - z wyjątkiem 

trybu NULL - lub tryby listy lub wyrażeń. W przeciwnym razie as.array() zwraca błąd. W trybach 

atomowych as.array() zachowuje się jak as.matrix(). W trybach listy i wyrażeń as.array() po prostu 

przepuszcza obiekt, ale zmienia klasę obiektu na tablicę. Tryb się nie zmienia. Funkcja is.array() testuje 

obiekt, aby sprawdzić, czy klasą obiektu jest tablica. Funkcja zwraca PRAWDA, jeśli klasa jest tablicą, w 

przeciwnym razie FALSE. Więcej informacji na temat array(), as.array() i is.array() można znaleźć, 

wprowadzając ?array po znaku zachęty R. 

Klasy szeregów czasowych: ts i mts 

Klasy ts i mts odnoszą się do obiektów, które mają zdefiniowany punkt początkowy, punkt końcowy 

oraz częstotliwość lub okres, i dla których zakłada się, że obserwacje odbywają się w równych 

odstępach. Domyślną klasą szeregów czasowych dla wektora obserwacji szeregów czasowych jest ts. 

Dla macierzy współbieżnych obserwacji szeregów czasowych domyślnymi klasami są mts, ts i matrix. 

Klasę szeregów czasowych można zmienić podczas tworzenia obiektu szeregów czasowych. Obiekty 

szeregów czasowych można tworzyć z obiektów wektorowych, macierzowych, niektórych obiektów 

listy i wyrażeń - a także niektórych innych klas obiektów, takich jak współczynnik i data - za pomocą 

funkcji ts(). Obiekty tablicy trybów dają błąd. Wszystkie tryby atomowe są legalne jako argumenty dla 

funkcji ts(), z wyjątkiem trybu NULL. Dla obiektów listy, w zależności od zawartości i struktury listy, 

funkcja ts() utworzy, czasem dziwny, obiekt szeregów czasowych. Jeśli argumentem funkcji ts() jest 

ramka danych, wówczas ramka danych jest przymuszana do macierzy przez funkcję data.matrix(). Aby 

dowolny obiekt mógł być użyty jako argument funkcji ts(), pierwszy element obiektu musi być 

atomowy. W przypadku argumentów macierzowych różne szeregi czasowe przebiegają przez kolumny, 

a czas płynie wzdłuż wierszy. Funkcja ts() przyjmuje osiem argumentów. Pierwszym argumentem jest 

obiekt, który ma zostać przekształcony w szereg czasowy. Drugi argument to start i podaje wartość na 

początek serii. Trzeci argument to koniec i podaje wartość na końcu szeregu. Czwarty argument to 

częstotliwość, która podaje częstotliwość okresową dla szeregu. Piąty argument to deltat, który jest 



odwrotnością częstotliwości. Podana jest częstotliwość lub deltat, a nie oba. Szósty argument to ts.eps, 

który daje dopuszczalną tolerancję dla porównywania częstotliwości między różnymi szeregami 

czasowymi. Siódmym argumentem jest klasa, która mówi R, jaką klasę przypisać do obiektu szeregu 

czasowego. Ósmy argument to imiona i nadaje nazwy szeregom czasowym dla macierzy szeregów 

czasowych. Jeśli nie podano żadnych nazw, R przypisuje nazwy Serii 1, Serii 2 i tak dalej. Drugi, trzeci, 

czwarty i piąty argument mogą być mylące. R traktuje dane miesięczne lub kwartalne jako szczególny 

przypadek przy drukowaniu i drukowaniu. Inne rodzaje danych okresowych muszą być traktowane 

specjalnie. W przypadku danych miesięcznych ustawienie początkowe równe 

start = c('year', 'month number') 

and frequency equal to 

frequency = 12 

or deltat equal to 

deltat = 1/12, 

gdzie year jest rokiem początkowym, a month number jest liczbą miesiąca początkowego (1 dla 

stycznia, 2 dla lutego itd.), przypisuje miesiące i lata do punktów w obiekcie, który jest konwertowany 

na szereg czasowy. Aby wygenerować miesięczne szeregi czasowe, dołącz end 

z end= c („year”, „month number”), gdzie year jest rokiem końcowym, a month number to numer 

miesiąca końcowego. Funkcja ts () będzie przełączać pierwszy argument do momentu wypełnienia 

szeregów czasowych. W przypadku danych kwartalnych wykonaj te same kroki, ale użyj częstotliwości 

czterech. Na przykład: 

> d.qua 

[,1] [,2] 

[1,] 1.53 5.48 

[2,] 7.07 3.51 

[3,] 5.91 4.10 

[4,] 6.89 8.49 

[5,] 1.51 5.33 

> 

> d.qua.ts = ts(d.qua, start=c(2000, 3), frequency=4) 

> 

> d.qua.ts 

Series 1 Series 2 

2000 Q3 1.53 5.48 

2000 Q4 7.07 3.51 

2001 Q1 5.91 4.10 



2001 Q2 6.89 8.49 

2001 Q3 1.51 5.33 

Na bardziej ogólnym poziomie powiedzmy, że istnieją dane dzienne z jednego tygodnia i trzech dni, a 

tydzień początkowy to numer 32. Niech d.data będą danymi. Następnie szeregi czasowe można 

utworzyć w następujący sposób: 

> d.data 

[1] 0.908 -3.311 -0.702 -0.273 0.574 -0.428 -0.834 -0.531 -3.020 -0.060 

> 

> d.ts = ts(d.data, start=c(32,1), end=c(33, 3), frequency=7) 

> 

> d.ts 

Time Series: 

Start = c(32, 1) 

End = c(33, 3) 

Frequency = 7 

[1] 0.908 -3.311 -0.702 -0.273 0.574 -0.428 -0.834 -0.531 -3.020 -0.060 

> 

> print(d.ts, calendar=T) 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 

32 0.908 -3.311 -0.702 -0.273 0.574 -0.428 -0.834 

33 -0.531 -3.020 -0.060 

Należy zauważyć, że domyślnym ustawieniem wyświuetlania szeregów czasowych nie są okresy - z 

wyjątkiem częstotliwości 4 i 12, dla których R zakłada, że dane są miesięczne lub kwartalne. 

Drukowanie kropek można włączać i wyłączać za pomocą argumentu kalendarza print ().Jeśli jedna 

liczba zamiast dwóch zostanie użyta dla każdego początku i końca, wówczas tylko liczby (n + i / f) mogą 

być użyte jako punkty początkowe i końcowe, gdzie n jest liczbą całkowitą pierwszego okresu, f jest 

częstotliwość oraz i mogą przyjmować wartości całkowite od zera do (f-1). Ilość (n + i / f) należy pobrać 

do co najmniej pięciu miejsc po przecinku, jeśli wprowadzono ją ręcznie, chyba że argument ts.eps 

zostanie zmieniony z wartości domyślnej 1.0E-5. Wartość ts. eps jest ustawione w options(). R jest tutaj 

bardzo wybredny. Funkcja as.ts() próbuje zmusić obiekt do klasy ts. Obiekty, które są wektorowe - lub 

macierzowe - będą się zmuszać. Tablice nie, funkcje nie, nazwy nie i wywołania nie; wyrażenia i listy 

będą. Funkcja is.ts() sprawdza, czy obiekt jest klasy ts i zwraca PRAWDA, jeśli tak, a FALSE w 

przeciwnym razie. Więcej informacji na temat ts(), as.ts() i is.ts() można znaleźć, wprowadzając ?ts po 

znaku zachęty R. 

Klasa Faktor: factor i ordered 



Klasa factor  to klasa obiektów będących na poziomie faktorów. Faktory uporządkowane należą do 

dwóch klas, ordered i factor. Uporządkowane faktory mają uporządkowane poziomy faktorów. Faktory 

i uporządkowane faktory są stosowane w modelowaniu, dla którego obecne są przynajmniej niektóre 

dane kategoryczne. Tryb faktorów i faktorów uporządkowanych jest liczbowy, a poziomy są powiązane 

z liczbami całkowitymi, które zwiększają wartość o jeden. Jednak po wyświetleniu podane są poziomy 

nominalne. Poziomy faktorów są zazwyczaj domyślnie uporządkowane alfabetycznie lub numerycznie, 

w zależności od trybu argumentu, ale strona pomocy dla czynnika ostrzega, że poziomy mogą być 

sortowane za pomocą innej metody. Istnieją trzy funkcje: factor(), as.factor() i is.factor(), a także 

ordered(), as.ordered() i is.ordered(). Drugi zestaw funkcji zachowuje się tak samo jak pierwszy zestaw 

w odniesieniu do tworzenia i testowania obiektów czynników, dlatego omawiamy tutaj tylko pierwszy 

zestaw funkcji. Funkcja factor() tworzy wektor poziomów czynników i powiązaną listę poziomów. 

Funkcja ma sześć argumentów. Pierwszy argument to obiekt, z którego zostaną wygenerowane 

czynniki. Argument musi dotyczyć trybu atomowego innego niż raw. Drugi argument to levels i ustawia 

kolejność poziomów faktorów. Argument levels jest opcjonalny. Trzeci argument to etykiety i 

przypisuje etykiety do poziomów. Trzeci argument jest opcjonalny i domyślnie przyjmuje wartości 

elementów obiektu. Czwarty argument to wykluczenie i podaje wszelkie poziomy, które należy 

wykluczyć w wyniku. Wykluczone poziomy są ustawione na <NA>.Argument jest opcjonalny i 

domyślnie NA. Piąty argument to ordered, który jest w factor(), ale nie w ordered(). Argument ordered 

nakazuje factor() utworzenie factora o uporządkowanych poziomach. Funkcja factor() z ordered 

usatwionym na TRUE daje taki sam wynik jak funkcja ordered(). Szósty argument to nmax i jest opisany 

jako maksymalna liczba poziomów do użycia. Unikaj używania nmax. Argument nie wydaje się działać 

i może spowodować awarię R. Konwersja między czynnikami a pierwotnymi danymi jest czasami 

interesująca. Jeśli etykiety nie zostały przypisane w  factor(),  

as.mode (levels (fac.obj)) [fac.obj], 

zwraca oryginalne wartości obiektu, gdzie mode jest trybem oryginalnego obiektu, a fac.obj jest 

obiektem czynnikowym. Zauważ, że funkcja as.numeric (fac.obj), zwraca liczby całkowite powiązane z 

poziomami, nawet jeśli oryginalny obiekt nie był w trybie numerycznym. Jeśli przypisano etykiety, 

zwykle nie można wyodrębnić oryginalnych danych. 

Oto przykład: 

> a.log = c(T,T,F,T) 

> a.log 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

> afl = factor(a.log) 

> afl 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

Levels: FALSE TRUE 

> as.logical(levels(afl))[afl] 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

> as.numeric(afl) 

[1] 2 2 1 2 



> af2 = factor(a.log, levels=c(T,F)) 

> af2 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

Levels: TRUE FALSE 

> as.logical(levels(af2))[af2] 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

> as.numeric(af2) 

[1] 1 1 2 1 

> af3 =factor(a.log, labels=c("flab","tlab")) 

> af3 

[1] tlab tlab flab tlab 

Levels: flab tlab 

> as.logical(levels(af3))[af3] 

[1] NA NA NA NA 

> as.numeric(af3) 

[1] 2 2 1 2 

> as.character(levels(af3))[af3] 

[1] "tlab" "tlab" "flab" "tlab" 

Funkcja as.factor() działa w ten sam sposób, co factor(), ale pobiera tylko jeden argument, obiekt do 

przekształcenia w czynnik. Funkcja is.factor() sprawdza, czy obiekt jest czynnikiem i zwraca PRAWDA, 

jeśli tak, a FALSE w przeciwnym razie. Istnieje również powiązana funkcja addNA(). Funkcja tworzy 

obiekt czynnikowy z poziomem dla brakujących danych (NA). Funkcja przyjmuje dwa argumenty. 

Pierwszy argument to obiekt, z którego można utworzyć obiekt czynnika klasy. Drugi argument to ifany. 

Argument ifany jest logiczny i przyjmuje wartość PRAWDA, jeśli dodatkowy poziom jest dodawany 

tylko wtedy, gdy NA są obecne, a wartość FAŁSZ, jeśli dodatkowy poziom ma być zawsze uwzględniany. 

Więcej informacji na temat siedmiu funkcji można znaleźć, wprowadzając współczynnik? W monicie R. 

Klasa data.frame: data.frame 

Klasa data.frame jest macierzową klasą listy trybów. Ważne są ramki danych i sposób ich użycia. Wiele 

zestawów danych dostępnych dla R to ramki danych. Gdy dane są odczytywane ze źródeł 

zewnętrznych, wiele funkcji dokonujących odczytu tworzy ramki danych. Nauczenie się, jak pracować 

z ramkami danych i tworzyć je, przynosi duże korzyści. Ramki danych zawierają dane atomowe w 

wierszach i kolumnach. W kolumnie wszystkie dane muszą być w tym samym trybie. Tryb między 

kolumnami może się zmienić. Ponieważ ramki danych nie muszą mieć tylko jednego trybu, ramki 

danych stanowią specjalny rodzaj listy. Dostęp do elementów ramki danych można uzyskać jak 

macierze lub podobne listy, co czyni ramki danych bardziej uniwersalnymi niż zwykła lista. Domyślnie 

kolumny przyjmują nazwy, które odzwierciedlają to, co znajduje się w oryginalnych obiektach 

tworzących ramkę danych. Funkcje data.frame(), as.data.frame() i is.data.frame() wszystkie istnieją w 



R. W data.frame() obiekty, które mają być zawarte w ramce danych, są wyświetlane jako pierwsze, 

oddzielone przecinki. Obiektami może być dowolny obiekt w trybie atomowym lub listy składające się 

z kolumn atomowych lub po prostu surowe dane. Jeśli obiekt składa się z więcej niż jednej kolumny, 

jak niektóre macierze i listy, wówczas każda kolumna w oryginalnym obiekcie staje się kolumną w 

ramce danych. W przeciwnym razie każdy obiekt staje się kolumną. Jeśli kolumny miały nazwy w 

oryginalnych obiektach, nazwy te są domyślnie przenoszone do ramki danych. Obiekty użyte do 

utworzenia ramki danych nie muszą mieć tej samej długości (lub liczby wierszy dla macierzy), ale muszą 

być wielokrotnościami długości. Numer wierszy w ramce danych będzie równa długości najdłuższej 

kolumny. Dane w innych kolumnach będą cyklicznie, aż kolumna będzie miała odpowiednią liczbę 

wierszy. Na przykład: 

> a.list 

[[1]] 

a1 a2 

[1,] 1 7 

[2,] 2 8 

[3,] 3 9 

[4] 4 4 

[5,] 5 11 

[6,] 6 12 

[[2]] 

[1] „abc” „cde” 

> 

> data.frame (a.list, 1: 3) 

a1 a2 c..abc .... cde .. X1.3 

1 1 7 abc 1 

2 2 8 cde 2 

3 3 9 abc 3 

4 4 10 cde 1 

5 5 11 abc 2 

6 6 12 cde 3 

Zauważ, że R utworzył nazwy dla trzeciej i czwartej kolumny, a obie trzecia i czwarta kolumna cyklicznie. 

Funkcja data.frame() oprócz czterech obiektów ma cztery argumenty tworzą ramkę danych. Pierwszy 

argument to row.names, który przypisuje nazwy do wierszy i domyślnie ma wartość NULL, co oznacza, 

że nie przypisano żadnych nazw. Drugi argument to check.rows, który jest argumentem logicznym i 

sprawdza spójność długości i nazw wierszy, jeśli jest ustawiony na PRAWDA. Wartość domyślna to 

FAŁSZ. Trzeci argument to check.names, który jest również logiczny i który sprawdza, czy nazwy kolumn 



są poprawne pod względem składniowym i poprawia nazwy, które nie są. Domyślną wartością 

check.names jest PRAWDA. Ostatni argument to stringsAsFactors. Domyślnie data.frame() konwertuje 

dowolną kolumnę zawierającą dane znakowe na czynnik. Argument stringsAsFactors jest zmienną 

logiczną. Jeśli ustawiono na PRAWDA, czynniki są tworzone. Jeśli ustawione na FAŁSZ, kolumny znaków 

pozostają kolumnami znaków trybu. Rzeczywista wartość domyślna to default.stingsAsFactors(). 

Wartość default.stringsAsFactors() jest ustawiona w options () (rozdział 15) i domyślnie ma wartość 

TRUE, ale można ją zmienić w options(). Funkcja I() może być używana do konfigurowania ramek 

danych. Ta funkcja to inny sposób na powstrzymanie data.frame() od konwersji wektora znaków na 

czynniki. Również I() zapewnia, że dla macierzy struktura kolumny jest zachowana w ramce danych. 

Obiekt w wywołaniu data.frame () zawarty w I() będzie traktowany jako jeden element ramki danych, 

nawet jeśli obiekt zawiera więcej niż jedną kolumnę. Obiekty zawarte w I() nie cyklicznie. 

Na przykład: 

> mat 

     one two 

row 1 1 6 

row 2 2 7 

row 3 3 8 

row 4 4 9 

row 5 5 10 

> a.char 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" "a6" "a7" "a8" "a9" "a10" 

> data.frame(mat,a.char) 

one two a.char 

1 1 6 a1 

2 2 7 a2 

3 3 8 a3 

4 4 9 a4 

5 5 10 a5 

6 1 6 a6 

7 2 7 a7 

8 3 8 a8 

9 4 9 a9 

10 5 10 a10 

Warning message: 

In data.frame(mat, a.char) : 



row names were found from a short variable and have been discarded 

> data.frame(mat,a.char)[[3]] 

[1] a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 

Levels: a1 a10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

Warning message: 

In data.frame(mat, a.char) : 

row names were found from a short variable and have been discarded 

> data.frame(I(mat),a.char) 

Error in data.frame(I(mat), a.char) : 

arguments imply differing number of rows: 5, 10 

> data.frame(I(mat),I(a.char[1:5])) 

mat.one mat.two a.char.1.5. 

row1 1 6 a1 

row2 2 7 a2 

row3 3 8 a3 

row4 4 9 a4 

row5 5 10 a5 

> data.frame(I(mat),I(a.char[1:5]))[[1]] 

one two 

row1 1 6 

row2 2 7 

row3 3 8 

row4 4 9 

row5 5 10 

> data.frame(I(mat),I(a.char[1:5]))[[2]] 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" 

Jeśli nazwy wierszy nie zostaną wprowadzone w wywołaniu data.frame(), nazwy wierszy są pobierane 

z pierwszej kolumny, jeśli pierwsza kolumna ma etykiety wierszy i nie wykonuje cyklu. W przeciwnym 

razie nazwy wierszy są ustawione na 1, 2, 3 itd. Na przykład: 

> z.vec 

istrue isfalse 

TRUE FALSE 



> 

> mat[1:4,] 

one two 

row1 1 6 

row2 2 7 

row3 3 8 

row4 4 9 

> 

> y.vec 

fac1 fac2 fac3 fac4 

"y1" "y2" "y3" "y4" 

> 

> data.frame(z.vec, mat[1:4,], y.vec) 

z.vec one two y.vec 

1 TRUE 1 6 y1 

2 FALSE 2 7 y2 

3 TRUE 3 8 y3 

4 FALSE 4 9 y4 

Warning message: 

In data.frame(z.vec, mat[1:4, ], y.vec) : 

row names were found from a short variable and have been discarded 

> 

> data.frame(mat[1:4,], y.vec, z.vec) 

one two y.vec z.vec 

row1 1 6 y1 TRUE 

row2 2 7 y2 FALSE 

row3 3 8 y3 TRUE 

row4 4 9 y4 FALSE 

Funkcja as.data.frame() próbuje przymusić obiekt do ramki danych. Jeśli obiekt jest listą złożoną z 

elementów atomowych lub jest obiektem trybu atomowego, wówczas as.data.frame() tworzy ramkę 

danych z obiektu. W przeciwnym razie data.frame() podaje błąd. Ta funkcja pobiera trzy argumenty: 

row.names, opcjonalny i stringSsFactors. Argumenty row.names i stringsAsFactors zachowują się tak 



samo, jak w data.frame(). Argument opcjonalny jest zmienną logiczną, która, jeśli jest ustawiona na 

PRAWDA, informuje as.data.frame(), że ustawianie nazw wierszy i konwersja nazw kolumn są 

opcjonalne. Jeśli ustawiono na PRAWDA i jeśli parametr row.names ma wartość NULL, nazwy wierszy 

są ustawione na „”. Wartość domyślna dla opcjonalnej to FAŁSZ. Funkcja is.data.frame() sprawdza, czy 

obiekt należy do klasy data.frame, a jeśli tak, zwraca wartość PRAWDA. W przeciwnym razie 

is.data.frame() zwraca FALSE. Funkcje as.matrix() i data.matrix() można wykorzystać do konwersji 

ramki danych na macierz. Więcej informacji na temat dwóch rodzajów konwersji znajduje się w sekcji 

dotyczącej klasy macierzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat data.frame (), wpisz ?data.frame po 

znaku zachęty R. Aby uzyskać więcej informacji na temat as.data.frame() i is.data.frame (), wpisz 

?as.data.frame po znaku zachęty R. Aby uzyskać więcej informacji o I(), wpisz ?I w wierszu polecenia R. 

Klasy daty i godziny: Data, POSIXct, POSIXlt i difftime 

Czasami przydatna jest praca z datami i godzinami, na przykład podczas drukowania i drukowania w 

czasie. R zapewnia klasy dla dat oraz dla dat i godzin. Klasy to Data, POSIXct i POSIXlt. Obiekty klasy 

Date lub POSIXct mają tryb numeryczny a obiekty klasy  POSIXlt mają listę trybów. Spośród trzech 

typów funkcji typowych dla klas podanych powyżej, tylko obiekty as.Date(), as.POSIXct() i as.POSIXlt() 

istnieją dla obiektów daty i daty i godziny. Aby po prostu uzyskać znacznik daty i godziny w R, wpisz 

date() w wierszu polecenia R, który zwraca dzień tygodnia, datę i godzinę. Wynikiem jest charakter 

trybu i klasy. Funkcja daty systemowej Sys.Date() zwraca datę systemową i ma tryb numeryczny oraz 

klasę Data. Systemową funkcją daty i godziny jest Sys.time() i zwraca datę, godzinę i strefę czasową 

systemu i ma tryb numeryczny oraz klasy POSIXct i POSIXlt. 

Daty są zwracane w formacie „Rok-Miesiąc-Dzień”, a godziny w formacie „godzina: minuta: sekunda”. 

Istnieje szereg funkcji, które działają na klasach daty i godziny, w tym weekdays (), które zwracają dzień 

tygodnia obiektów klasy Date, POSIXlt lub POSIXlt. Więcej funkcji można znaleźć na stronie pomocy dla 

DateTimeClasses, wprowadzając ?DateTimeClasses po znaku zachęty R. Funkcja as.Date() tworzy 

obiekt daty. Argumenty as.Date() to obiekt, który należy przekonwertować na datę; format, który 

podaje format obiektu pod względem roku, miesiąca i dnia; origin, który jest początkiem pierwszego 

argumentu i musi należeć do klasy Date lub POSIXct; i tz dla strefy czasowej. Jeśli użyty jest początek, 

konwertowanym obiektem może być dowolny obiekt numeryczny. Jeśli podano źródło, funkcja dodaje 

lub odejmuje wartości obiektu do lub od daty podanej przez argument pochodzenia i konwertuje wynik 

na datę. Przykładem odstępów tygodniowych jest 

> as.Date (0: 3 * 7, „2000-1-1”) 

[1] „2000-01-01” „2000-01-08” „2000-01-15” „2000-01-22” 

. 

Jeśli jako obiekt są używane daty, a daty nie są w formacie „rok-miesiąc-dzień”, należy podać format 

dat. Format jest zmienną znakową, w której miejsce roku jest o% Y, dzień o% d, a miesiąc o% m, na 

przykład 

> as.Date („1/20/2000”, format = „% m /% d /% Y”) 

[1] „2000-01-20” 

Zauważ, że format jest formatem obiektu do konwersji, a nie formatem wyniku. Argument tz dotyczy 

strefy czasowej. Niektóre strefy czasowe są rozpoznawane, inne nie. Aby uzyskać więcej informacji, 

zobacz stronę pomocy as.Date(). Funkcja is.Date() sprawdza, czy obiekt jest datą i zwraca PRAWDA, 

jeśli tak, a FALSE w przeciwnym razie. Funkcje as.POSIXct () i as.POSIXlt () przyjmują te same argumenty 



co Date(), z tym wyjątkiem, że daty mogą również zawierać godzinę. Domyślny format czasu to% H:% 

M:% S dla godzin, minut i sekund. Na przykład: 

> as.POSIXct („1/13/2000 00:30:00”, format = „% m /% d /% Y% H:% M:% S”) 

[1] „2000-01-13 00:30:00 CST” 

Daty, daty i godziny mogą być obsługiwane przez dodawanie i odejmowanie. Dziesiętne dla czasów są 

poprawnie przeliczane. Daty w funkcji Date () są zwiększane o dni; czasy w funkcji daty i czasu są 

zwiększane o sekundy. Przykłady: 

> as.POSIXct(Sys.time())+1:4*1000 

[1] "2014-01-12 15:08:03 CST" "2014-01-12 15:24:43 CST" 

[3] "2014-01-12 15:41:23 CST" "2014-01-12 15:58:03 CST" 

> mode(as.POSIXct(Sys.time())+1:4*1000) 

[1] "numeric" 

> as.POSIXlt(Sys.time())+1:4*1000 

[1] "2014-01-12 15:08:34 CST" "2014-01-12 15:25:14 CST" 

[3] "2014-01-12 15:41:54 CST" "2014-01-12 15:58:34 CST" 

> mode(as.POSIXlt(Sys.time())+1:4*1000) 

[1] "numeric" 

> as.POSIXlt(Sys.time()+1:4*1000) 

[1] "2014-01-12 15:09:14 CST" "2014-01-12 15:25:54 CST" 

[3] "2014-01-12 15:42:34 CST" "2014-01-12 15:59:14 CST" 

> mode(as.POSIXlt(Sys.time()+1:4*1000)) 

[1] "list" 

Daty można również różnicować. Klasą różnic między datami lub datami i godzinami jest difftime. 

Funkcje difftime () i as.difftime () istnieją, ale nie są tutaj omówione. Przykładem różnicy dat jest 

> (Sys.Date()- as.Date("2000-1-1")) 

Time difference of 5125 days 

> mode(Sys.Date()- as.Date("2000-1-1")) 

[1] "numeric" 

> class(Sys.Date()- as.Date("2000-1-1")) 

[1] "difftime" 

Więcej informacji na temat funkcji daty i godziny można znaleźć, wprowadzając ?Date, ?as.Date, 

?as.POSIXct, ?as.POSIXlt, lub ? DateTimeClasses po znaku zachęty R 

 



Nazwy wektorów, macierzy, tablic i list 

Część na obiektach nie byłaby kompletna bez informacji na temat ustawiania nazw wektorów, 

macierzy, tablic i list. Nazwy wymiarów są zawsze w trybie znakowym. W przypadku obiektów o więcej 

niż jednym wymiarze, nazwy obiektów należą do listy trybów. Aby zobaczyć, jakie nazwy ma wektor 

lub przypisać nazwy do wektora, używana jest funkcja names(). Funkcja ma tylko jeden argument, 

obiekt. Na przykład: 

> cde  

[1] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

> names(cde) 

NULL 

> names(cde) = paste("v",1:10,sep="") 

> cde 

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

> names(cde) 

[1] "v1" "v2" "v3" "v4" "v5" "v6" "v7" "v8" "v9" "v10" 

> mode(names(cde)) 

[1] "character" 

> class(names(cde)) 

[1] "character" 

Można także przypisywać nazwy do wektorów w momencie tworzenia wektora bezpośrednio. 

> a.vec = c(a=1,b=2,c=3) 

> a.vec 

a b c 

1 2 3 

Niektóre obiekty listy trybów są wektorami. W przypadku takich list przypisywanie nazw do 

najwyższych poziomów listy odbywa się za pomocą names () lub bezpośredniego przypisania. W 

przypadku macierzy istnieją trzy możliwe funkcje używane do wyświetlania nazw lub przypisywania 

nazw: rownames (), colnames () i dimnames (). Funkcje rownames () i colnames () mają trzy argumenty, 

obiekt R, do.NULL i prefiks. Argument do.NULL jest logiczny z wartością domyślną PRAWDA, która 

mówi funkcji, aby nic nie robiła, jeśli nazwy wierszy lub kolumn mają wartość NULL. Jeśli do.NULL ma 

wartość FAŁSZ, nazwy wierszy lub kolumn są indeksowane z prefiksem równym wartości prefiksu 

argumentu. Na przykład: 

> mat 

[,1] [,2] 



[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

> colnames(mat) 

NULL 

> colnames(mat) = colnames(mat, do.NULL=F, prefix="cl") 

> mat 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

Zauważ, że prawa strona trzeciego wyrażenia zwraca tylko nazwy kolumn i nie wykonuje przypisania. 

Funkcja dimnames () może służyć do przypisywania nazw macierzom i tablicom. Jeśli 

dimnames () działa na obiekcie, następnie nazwy wszystkich wymiarów w obiekcie są zwracane jako 

lista. Jeśli nazwy są przypisywane za pomocą dimnames (), obiekt po prawej stronie przypisania musi 

być listą tej samej liczby elementów, ponieważ istnieją wymiary w obiekcie, a każdy element ma 

wartość NULL lub ma taką samą długość, jak elementy w każdym wymiarze macierzy lub tablicy. Na 

przykład: 

> a 

, , d31 

d21 d22 

d11 1 3 

d12 2 4 

, , d32 

d21 d22 

d11 5 7 

d12 6 8 

> 

> dimnames(a) 

[[1]] 

[1] "d11" "d12" 

[[2]] 

[1] "d21" "d22" 

[[3]] 

[1] "d31" "d32" 



> 

> dimnames(a) = list( c("11","12"),c("21","22"),c("31","32") ) 

> 

> a 

, , 31 

21 22 

11 1 3 

12 2 4 

, , 32 

21 22 

11 5 7 

12 6 8 

Więcej informacji o nazwach można znaleźć, wprowadzając  ?name ?rowname lub dimnames po znaku 

zachęty R. 

Funkcje 

Część III obejmuje podstawy funkcji. Funkcje to klasa obiektów, które są zasadniczo programami 

komputerowymi. Istnieją dziesiątki tysięcy funkcji spakowanych w R. Użytkownik może również 

rozwijać funkcje. Podczas instalacji R domyślnie instalowanych jest trzydzieści pakietów. Możesz 

zainstalować inne pakiety później. Na twoim komputerze funkcje są przechowywane w pakietach, 

które są przechowywane w bibliotekach. Opisujemy biblioteki, wymieniamy pakiety ładowane 

domyślnie po otwarciu R, omawiamy podstawowe funkcje, udzielamy porad na temat korzystania ze 

stron pomocy i dostarczamy użytecznych funkcji związanych z pakietami. Opisujemy również strukturę 

funkcji. Przedstawiono kilka metod, których można użyć do utworzenia funkcji i zaimportowania funkcji 

do obszaru roboczego R, w tym: użycie edytora wewnętrznego do R, wprowadzenie funkcji 

bezpośrednio w konsoli, użycie edytora zewnętrznego do R z dget () oraz wycinanie i wklejanie do R. 

Omawiamy, jak wywoływać funkcję, jak używać argumentów i czego oczekiwać po wynikach. 

Funkcje spakowane 

R ma ponad 4800 pakietów, z których większość zawiera funkcje. Funkcje są sercem R i zapewniają R 

jego ogromną wszechstronność. Funkcje są obiektami R i mają funkcję zarówno trybową, jak i klasową. 

Funkcje spakowane to funkcje, które zostały utworzone jako część pakietu R. Na komputerze pakiety 

są przechowywane w bibliotekach i instalowane w bibliotece. 

Biblioteki 

Kiedy R jest początkowo instalowany, obecnie pakietybase, boot, class, cluster, codetools, compiler, 

datasets, foreign, graphics, grDevices, grid, KernSmooth, lattice, MASS, Matrix, methods, mgcv, nlme, 

nnet, parallel, rpart, spatial, splines, stats, stats4, survival, tcltk, tools, translations, i utils są również 

instalowane w folderze na dysku twardym. Aby zobaczyć listę domyślnych pakietów z opisami każdego 

pakietu i nazwą folderu pakietu, wpisz library = (lib.loc = .Library) w wierszu polecenia R. Wszelkie 

pakiety zainstalowane po pierwszej instalacji są instalowane w innej bibliotece i znajdują się w innym 



folderze, który został utworzony podczas instalacji R. Uruchamianie funkcji library() bez argumentów 

wyświetla osobno pakiety z opisami w dwóch bibliotekach. Aby wyświetlić wszystkie zainstalowane 

pakiety ze znacznie więcej informacji o pakietach, wpisz install.packages() po znaku zachęty R. Niektóre 

funkcje R wymagają do działania innych funkcji R. Gdy R jest uruchomiony, tylko te pakiety, które 

zostały załadowane do R z bibliotek, są dostępne dla programu. R podaje błąd, jeśli podjęta zostanie 

próba uruchomienia funkcji, w której nie załadowano niezbędnych pakietów. W komunikacie o błędzie 

zawarte są nazwy brakujących pakietów. Jeśli pakiet istnieje w jednej z bibliotek na komputerze, można 

go załadować (udostępnić), wprowadzając bibliotekę („nazwa pakietu”) w wierszu polecenia R, gdzie 

„nazwa pakietu” to nazwa pakietu. Jeśli pakiet nie znajduje się w jednej z bibliotek, instalacja nowych 

pakietów jest prosta. Po zainstalowaniu pakiet można załadować za pomocą funkcji bibliotecznej (). W 

dowolnym momencie wpisanie search() po znaku zachęty R daje listę pakietów załadowanych do 

obszaru roboczego. Aby zobaczyć funkcje (i zestawy danych) w pakiecie, wpisz bibliotekę (help = 

‘package name’) w wierszu polecenia R, gdzie „package name” to nazwa pakietu. Pamiętaj, że pakiet 

musi być zainstalowany w bibliotece (help = „package name”), aby zwrócić zawartość pakietu. Niektóre 

pliki w pakiecie mogą być zestawami danych, ale w większości pakietów są to na ogół funkcje. 

Domyślne pakiety i funkcje podstawowe 

Gdy użytkownik rozpoczyna sesję R, baza pakietów, zestawy danych, narzędzia, grDevices, grafika, 

statystyki i metody są domyślnymi pakietami do załadowania do obszaru roboczego. (Które domyślne 

pakiety są ładowane, można je zmienić, zmieniając defaultPackages w opcjach funtion()). Często, w 

zależności od potrzeb użytkownika w zakresie przetwarzania, nie są potrzebne żadne dodatkowe 

pakiety. Funkcje napisane w C i skompilowane podczas kompilacji R są nazywane funkcjami 

podstawowymi. Zgodnie ze stroną pomocy znalezioną po wprowadzeniu ?primitive po znaku zachęty 

R, wszystkie funkcje podstawowe znajdują się w podstawowym pakiecie, który jest zawsze ładowana. 

Zaletą korzystania z prymitywnych funkcji jest to, że funkcje są już skompilowane, więc funkcje działają 

szybciej. Funkcje prymitywne obejmują operatory i większość funkcji matematycznych, a także funkcje 

podstawowe dla działania i struktury R. Funkcje, które nie są podstawiwe, nazywane są 

niepodsatwowoymi i są zapisane w R. 

Korzystanie ze stron pomocy 

Każda funkcja w R ma stronę pomocy, a każda strona pomocy ma zasadniczo tę samą strukturę. 

Podobnie jak wiele innych w R, strony pomocy na początku mogą być zniechęcające. Jednak strony 

pomocy często zawierają wiele informacji. Biorąc pod uwagę nazwę funkcji, jeśli pakiet zawierający 

funkcję został zainstalowany, wprowadzenie? Funkcji lub pomocy (funkcji) w wierszu polecenia R, gdzie 

funkcja jest nazwą funkcji, powoduje wyświetlenie strony pomocy dla funkcji. Niektóre funkcje mają 

tę samą stronę pomocy. Stronę pomocy można wyświetlić przy użyciu dowolnej nazwy funkcji. (c.d.n.) 

Tytuł 

U góry strony pomocy znajduje się tytuł, który mówi coś o funkcji (funkcjach). Na przykład dla funkcji 

lm () tytuł brzmi „Dopasowywanie modeli liniowych”. 

Opis 

Pod tytułem znajduje się opis sposobu użycia funkcji, pod nagłówkiem słowa „Opis”. Opis może być 

długi lub krótki, w zależności od złożoności funkcji. Dla funkcji lm () znajdziesz następujący opis: 

„lm służy do dopasowania modeli liniowych. Może być wykorzystywany do przeprowadzania regresji, 

analizy pojedynczej warstwy wariancji i analizy kowariancji (chociaż aov może zapewnić bardziej 

dogodny interfejs dla nich). ” 



Użycie 

Sekcja „Użycie” znajduje się pod opisem. W sekcji „Użycie” wymieniono funkcję(-e) ze wszystkimi 

możliwymi argumentami funkcji. W przypadku argumentów z wartościami domyślnymi podane są 

wartości domyślne. W przypadku funkcji lm () sekcja „Użycie” zawiera następujące elementy: 

lm (wzór, dane, podzbiór, wagi, na.action, method = "qr", 

model = PRAWDA, x = FAŁSZ, y = FAŁSZ, qr = PRAWDA, 

singular.ok = PRAWDA, kontrasty = NULL, przesunięcie, ...) 

Argumenty z wartościami domyślnymi to argumenty, dla których argumenty zostały ustawione na 

wartość równą wartości. 

Argumenty 

Poniżej sekcji „Użycie” znajduje się sekcja zatytułowana „Argumenty”. W sekcji „Argumenty” 

argumenty znalezione w sekcji „Wykorzystanie” są wymienione wraz z opisem każdego argumentu. 

Opis zawiera wartości prawne argumentu. Na przykład na stronie pomocy lm () pierwsze dwa 

wymienione argumenty są następujące: 

formula: obiekt klasy „formula” (lub taki, który można przymusić do tej klasy): symboliczny opis 

modelu, który ma zostać dopasowany. Szczegóły specyfikacji modelu podano w „Szczegóły”. 

data: opcjonalna ramka danych, lista lub środowisko (lub obiekt koercyjny przez ramkę as.data do 

ramki danych) zawierający zmienne w modelu. Jeśli nie występują w danych, zmienne są pobierane ze 

środowiska (formuły), zwykle środowiska, z którego wywoływane jest lm. 

Tak więc dla funkcji lm() pierwszy argument jest formułą, a drugi argument może być ramką 

data.frame, ale drugi argument jest opcjonalny. 

Szczegóły 

Czasami istnieje sekcja zatytułowana „Szczegóły”, która podaje szczegóły związane z argumentami. W 

przykładzie funkcji lm () sekcja ze szczegółami podaje zasady konfigurowania formuły i zachowania tej 

funkcji przy różnych wejściach do formuły. 

Wartość 

Następna sekcja nosi tytuł „Wartość”. Sekcja „Wartość” zawiera opis tego, co jest zwracane z funkcji. 

W przypadku niektórych funkcji, jakie funkcje mogą działać na wyjściu i jakie podzespoły można 

podzielić na dane wyjściowe, są istotne i wymienione w tej sekcji. 

Pierwsze kilka wierszy sekcji „Wartość” dla funkcji lm() wygląda następująco: 

lm zwraca obiekt klasy „lm” lub dla wielu odpowiedzi klasy c („mlm”, „lm”). 

Funkcja summary  i anova służą do uzyskania i wyświetleniaa podsumowania i analizy tabeli wariancji 

wyników. Ogólny moduł funkcyjny dopasowuje współczynniki, efekty. wartości i reszty wydzielają 

różne użyteczne cechy wartości zwracanej przez lm. Obiekt klasy „lm” to lista zawierająca co najmniej 

następujące elementy: 

coefficients :  nazwany wektor współczynników 

residual : reszty, czyli odpowiedź minus dopasowane wartości. … 



Niektóre inne sekcje opcjonalne 

Po sekcji „Wartość” mogą znajdować się inne sekcje, w których podano więcej informacji. Dla funkcji 

lm() istnieją trzy inne sekcje: „Korzystanie z szeregów czasowych”, „Uwaga” i „Autor (autorzy)”. 

Niektóre sekcje dotyczące innych funkcji mogą być „Ostrzeżenie”, „Źródło” lub inne nagłówki. 

Referencje 

Kolejna sekcja nosi nazwę „Referencje”. Sekcja „Referencje” zawiera odniesienia do książek i artykułów 

związanych z metodą, zarówno w celu uzyskania dodatkowych informacji, jak i sposobu uzyskania 

metody. 

Zobacz też 

Sekcja „Zobacz też” następuje po sekcji „Referencje”. Sekcja „Zobacz też” zawiera informacje o innych 

funkcjach związanych z funkcjami strony pomocy. W przypadku funkcji lm () pierwsze trzy wiersze 

sekcji „Zobacz także” są następujące: 

 

summary.lm dla podsumowań i anova.lm dla tabeli ANOVA; aov dla innego interfejsu. 

Funkcje ogólne coef, effects, residuals, fitted, vcov.. 

predict.lm (przez prognozowanie) do przewidywania, w tym przedziały ufności i przewidywania; 

confint dla przedziałów ufności parametrów. 

Sekcja „Zobacz także” jest dobrym źródłem wskazówek dotyczących funkcji związanych z metodą 

stosowaną przez użytkownika. 

Przykłady 

Ostatnia sekcja, którą ma większość stron, to „Przykłady”. W sekcji „Przykłady” podano przykłady 

użycia funkcji. Zobaczenie rzeczywistych przykładów użycia może być bardzo pomocne. Na stronie 

pomocy funkcji lm () część przykładu zawiera następujące elementy: 

require(graphics) 

## Annette Dobson (1990) "An Introduction to Generalized Linear Models". 

## Page 9: Plant Weight Data. 

ctl <- c(4.17,5.58,5.18,6.11,4.50,4.61,5.17,4.53,5.33,5.14) 

trt <- c(4.81,4.17,4.41,3.59,5.87,3.83,6.03,4.89,4.32,4.69) 

group <- gl(2, 10, 20, labels = c("Ctl","Trt")) 

weight <- c(ctl, trt) 

lm.D9 <- lm(weight ~ group) 

lm.D90 <- lm(weight ~ group - 1) # omitting intercept 

anova(lm.D9) 

summary(lm.D90) 



W tym przykładzie struktura formuły jest pokazana, a nie wyjaśniona. Pokazane są również niektóre 

funkcje, które działają na obiekcie klasy lm. Ponieważ grafika pakietu jest ładowana domyślnie, 

wywołanie wymagania (grafika) zwykle nie byłoby konieczne 

Funkcje tworzone przez użytkownika 

Funkcje tworzone przez użytkowników często ułatwiają życie użytkownikowi R. Jeśli powtarzające się 

zadanie obejmuje kilka różnych wierszy kodu, utworzenie funkcji do wykonania zadania oszczędza czas. 

Projektowanie wykresów jest jednym z przykładów, gdy funkcja utworzona przez użytkownika ma sens. 

Wykresy często zajmują kilka wierszy kodu, a projektowanie wykresu jest zwykle procesem 

interaktywnym. Utworzenie funkcji do zaprojektowania wykresu jest często znacznie łatwiejsze niż 

użycie strzałki w górę i zmiany linii. Innym przykładem przydatności funkcji utworzonej przez 

użytkownika jest próba wypróbowania techniki statystycznej niedostępnej w pakietach R. Często 

użytkownik może utworzyć funkcję dla techniki za pomocą dostępnych funkcji. 

Struktura funkcji 

Wszystkie funkcje niepierwotne mają tę samą strukturę. W pierwszym wierszu funkcji znajduje się 

słowo function, a następnie nawiasy otwierające i zamykające, które mogą zawierać argumenty lub 

nie. W większości przypadków otwarty nawias następuje po nawiasach. Zwykle treść funkcji jest 

umieszczana poniżej pierwszej linii, a ostatnia linia to nawias zamykający. Zwykle funkcjom przypisuje 

się nazwę. Na przykład: 

> d.fun = function( ){ 

+ print(1:5) 

+ } 

> d.fun 

function( ){ 

print(1:5) 

} 

> d.fun( ) 

[1] 1 2 3 4 5 

W tym przykładzie najpierw funkcja jest przypisana do d.fun; następnie wyświetlana jest zawartość 

d.fun(); i na koniec uruchamiana jest funkcja d.fun(). Nawiasy nie są konieczne, jeśli funkcja składa się 

tylko z jednej instrukcji - którą można wprowadzić w tym samym wierszu co instrukcja funkcji lub w 

następnych wierszach. Na przykład: 

> c.fun = function( ) print(1:5) 

> c.fun 

function( ) print(1:5) 

> c.fun( ) 

[1] 1 2 3 4 5 



Ponownie, funkcja ma przypisaną nazwę, funkcja jest wymieniona na liście i funkcja jest uruchomiona. 

Argumenty to obiekty używane przez funkcję, które należy wprowadzić do funkcji w momencie jej 

uruchomienia, chyba że argument ma wartość domyślną. Argumenty są umieszczane w nawiasach 

podczas tworzenia funkcji, oddzielane przecinkami. Wartość domyślna jest dostarczana przez 

ustawienie argumentu równego wartości. Argumenty z wartościami domyślnymi nie muszą być 

podawane podczas działania funkcji. Jeśli wartość nie zostanie określona, funkcja użyje wartości 

domyślnej. Poniżej przedstawiono przykład funkcji z dwoma argumentami, w której a nie ma wartości 

domyślnej i musi zostać określona, a b ma wartość domyślną 3: 

> e.fun = function(a, b=3){ 

+ print(a:b) 

+ } 

> e.fun 

function(a, b=3){ 

print(a:b) 

} 

> e.fun(10) 

[1] 10 9 8 7 6 5 4 3 

> e.fun( ) 

Error in a:b : 'a' is missing 

Ponownie funkcja ma przypisaną nazwę, znajduje się na liście i uruchamia się. Zauważ, że ponieważ a 

jest pierwszym argumentem, a b ma wartość domyślną, a można podać bez nazwy. Przy drugiej próbie 

uruchomienia e.fun () nie podano argumentu dla a, więc e.fun() zwraca błąd. Często użytkownik używa 

nawiasów wewnątrz funkcji, aby zawrzeć grupy instrukcji, na przykład dla if, else, for, while i powtórz 

grupy. Musi być taka sama liczba nawiasów otwierających, co nawiasów zamykających w funkcji; w 

przeciwnym razie funkcja nie zostanie zapisana. Niedopasowane nawiasy kwadratowe są częstym 

źródłem błędów w kodzie R. Linie kodu w R (zarówno w funkcji, jak i po znaku zachęty R) mogą zostać 

przerwane i kontynuowane w następnym wierszu. R szuka takich rzeczy, jak nawias zamykający, nawias 

kwadratowy lub cudzysłów, aby oznaczyć koniec instrukcji lub jej część. Puste wiersze są legalne w 

funkcjach R. Ponadto każdy tekst można skomentować, umieszczając znak funta (#) przed tekstem. W 

wierszu wszystko wpisane po znaku funta jest ignorowane. Porada dotycząca pisania funkcji polega na 

tym, aby pisać fragmenty naraz, debugować na na każdym kroku i używaj mnóstwa komentarzy. 

Jak wprowadzić funkcję do R. 

W tej sekcji opisano cztery sposoby wprowadzenia funkcji do R. Pierwszy polega na użyciu edytora. 

Drugi obejmuje wprowadzanie, jak pokazano w poprzedniej sekcji. Trzeci polega na utworzeniu funkcji 

poza R i użyciu dget (), aby wprowadzić funkcję do R. Czwarty jest odmianą drugiej i trzeciej i obejmuje 

kopiowanie i wklejanie ze źródła, które może znajdować się poza R. 

Korzystanie z edytora 

W systemach operacyjnych Windows i OS X w narzędziach pakietu znajduje się funkcja edit(), która 

działa dobrze przy tworzeniu nowych funkcji. Celem funkcji edit() jest wywołanie funkcji edycji. 



W systemie Windows domyślną funkcją edycji jest edytor wewnętrzny. Możliwe inne opcje edytora to 

xedit(), emacs(), xemacs(), vi() i pica(), gdzie wybór jest dostępny tylko wtedy, gdy edytor jest obecny 

w systemie. Domyślny edytor znajduje się na liście w options() i można go zmienić w dowolnym 

momencie. W systemach OS X jedynym dostępnym edytorem jest edytor vi, który działa dobrze. W 

systemach operacyjnych Linux wywołanie edit() z okna terminala nie daje dobrego wyniku. Lepszym 

edytorem jest emacs(), który jest dostępny dla systemów Linux. Większość powyższych informacji 

pochodzi ze strony pomocy dotyczącej edit(). Wpisz ?edit po znaku monitu R po dodatkowe informacje 

na temat funkcji edycji. 

Aby utworzyć obiekt, który jest funkcją za pomocą edytora, funkcja jest najpierw przypisywana do 

nazwy. Na przykład niech nazwa będzie f.fun. Aby utworzyć funkcję f.fun(), zacznij od wprowadzenia 

f.fun = function() {} w wierszu polecenia. Obiekt f.fun następnie zawiera funkcję bez argumentów i 

instrukcji. Następnym krokiem jest edycja funkcji. Dla uproszczenia w tym przykładzie pokazano tylko 

funkcję edit(). Inni redaktorzy zachowują się podobnie. Wpisz f.fun = edit (f.fun) po znaku zachęty R. 

Otwiera się okno edycji do edycji. W trzecim kroku argumenty są wprowadzane w nawiasach i 

instrukcje funkcji są wprowadzane w nawiasach. Czwarty krok to wyjście z edytora. Aby wyjść z 

edytora, kliknij x w prawym górnym rogu okna edycji. Pojawi się okno z opcjami zapisania pliku, wyjścia 

bez zapisywania lub anulowania żądania i powrotu do edycji. (Jeśli w pliku nie wprowadzono żadnych 

zmian, ekran opcji nie pojawi się.) Kliknij Tak, aby zapisać zmiany, Nie, aby przywrócić do wcześniejszej 

wersji lub Anuluj, aby wrócić do edycji. Jeśli funkcja jest poprawna pod względem składniowym, 

zostanie zapisana. W przeciwnym razie edit () zwraca błąd, taki jak następujący: 

Error in .External2(C_edit, name, file, title, editor) : 

unexpected '}' occurred on line 4 

use a command like 

x <- edit( ) 

to recover 

Aby odzyskać już wykonaną pracę, wprowadź f.fun = edit(). Używanie nawiasów bez zawartości jest 

bardzo ważne. Jeśli nazwa funkcji zostanie wprowadzona w nawiasach, zmiany edycji zostaną 

utracone, a funkcja powróci do wersji przed edycją. Zauważ, że komunikat o błędzie zawiera informacje 

o problemie z kodem R. Poniżej pokazano dane wejściowe i wyjściowe na konsoli R podczas tworzenia 

funkcji f.fun () za pomocą edytora, po której następuje lista funkcji i uruchomienie funkcji z pierwszym 

argumentem ustawionym na zero. 

> f.fun = function( ){} 

> f.fun = edit(f.fun) 

> f.fun 

function(mu, se=1, alpha=.05){ 

z_value = qnorm(1-alpha/2, mu, se) 

print(z_value) 

} 

> f.fun(0) 



[1] 1.959964. 

Wpis Inline 

Jak pokazano w pierwszej części t, funkcję można wprowadzić bezpośrednio. Niech b.fun będzie nazwą 

nowej funkcji utworzonej w celu wyświetlenia cyfr od trzech do sześciu. Następnie kroki, aby utworzyć 

funkcję, wyświetlić kod i uruchomić funkcję, są następujące: 

> b.fun = function( ){ 

+ print(3:6) 

+ } 

> b.fun 

function( ){ 

print(3:6) 

} 

> b.fun() 

[1] 3 4 5 6Jeśli w trakcie wprowadzania funkcji wbudowanej zostanie popełniony błąd składniowy, R 

poda błąd i wróci do monitu R. Na przykład: 

> b.fun = function( ){ 

+ print(3:6 

+ } 

Error: unexpected '}' in: 

"print(3:6 

} 

W przypadku dłuższych funkcji korzystanie z edytora R lub edytora zewnętrznego jest zwykle mniej 

frustrujące 

Zewnętrzny edytor: dget() oraz Kopiowanie i wklejanie 

Do utworzenia funkcji można użyć zewnętrznego edytora. Do utworzenia funkcji R. można użyć 

dowolnego edytora, który tworzy pliki tekstowe, takiego jak Notatnik, TextEdit lub gedit. Zasady 

tworzenia funkcji są takie same, jak te opisane w pierwszej sekcji. Po utworzeniu funkcji można ją 

zaimportować do obszaru roboczego za pomocą funkcji dget () lub kopiując i wklejając. (Funkcja dget 

() i odpowiadająca jej funkcja dput () są jednym ze sposobów importowania i eksportowania funkcji w 

języku R.) Powiedz, że funkcja znajduje się w pliku o nazwie function.txt w tym samym folderze co 

obszar roboczy R i że funkcja jest poprawny składniowo. Następnie następujący wiersz importuje 

funkcję do obiektu g.fun: 

g.fun = dget ("function.txt") 

(Zauważ, że R akceptuje bardziej złożone ścieżki plików, w tym bezwzględne adresy na dysku twardym 

i adresy URL.) Jeśli plik tekstowy nie jest poprawny pod względem składniowym, R zwraca błąd z 

informacją o problemie składniowym w pliku. Plik można również skopiować i wkleić ze źródła 



zewnętrznego - lub z innego miejsca w sesji R - do obiektu w R. Zacznij od skopiowania funkcji do 

schowka komputera. Następnie w wierszu R. wprowadź nazwę, do której ma zostać wywołany obiekt, 

a następnie znak równości. Kursor powinien znajdować się na prawo od znaku równości. Następnie 

wklej. Jeśli funkcja jest poprawna pod względem składniowym, kursor zatrzymuje się na prawo od 

zamknięcia wspornika. Naciśnij klawisz Return, aby zakończyć proces. Jeśli funkcja nie jest poprawna 

składniowo, kopiowanie i wklejanie spowoduje błąd zawierający informacje o problemie ze składnią. 

Jak korzystać z funkcji 

Większość funkcji wymaga określonych rodzajów argumentów, które należy poprawnie wprowadzić 

do funkcji. Na przykład, jeśli funkcja wymaga macierzy i zostanie wprowadzona ramka data.frame, 

funkcja zwróci błąd. Ponieważ tabele zewnętrzne są często wczytywane do obszaru roboczego R jako 

data.frames, użycie data.frame dla matrycy jest dość powszechnym błędem. Te wpisy obejmą 

wywoływanie funkcji, używanie argumentów i uzyskiwanie dostępu do danych wyjściowych. 

Wywoływanie funkcji 

Wywołanie funkcji jest proste. Nazwę funkcji wprowadza się po znaku zachęty R, po której następuje 

zestaw nawiasów, które mogą, ale nie muszą zawierać argumentów, w zależności od funkcji. Jeśli 

funkcja wymaga argumentów, argumenty są oddzielane przez przecinki w nawiasach. Czasami należy 

użyć nazwy argumentu, ale nie zawsze. W przypadku wartości wprowadzanych bez nazw, R przypisuje 

wartości argumentom, które nie są nazwane w wywołaniu, zaczynając od pierwszej zmiennej bez 

nazwy i kontynuując po kolei, aż do wyczerpania argumentów bez nazwy. Kolejność argumentów to 

kolejność argumentów w nawiasach definicji funkcji. Aby zilustrować użycie argumentów, przykład 

ilustruje użycie funkcji o nazwie f.fun(). Funkcja f.fun() oblicza kwantyl rozkładu normalnego na 

podstawie średniej, odchylenia standardowego i alfa. Funkcja zwraca (1-alfa / 2) x 100 percentyl 

rozkładu. Argumentom „se” i „alfa” podano wartości domyślne, a „mu” nie. Przykład zaczyna się od 

definicji funkcji, po której następuje pięć różnych wywołań funkcji: 

> f.fun = function(mu, se=1, alpha=.05){ 

q_value = qnorm(1-alpha/2, mu, se) 

print(q_value) 

} 

> f.fun(mu=0, se=1, alpha=0.05) 

[1] 1.959964 

W pierwszym wywołaniu każdy z argumentów jest określony według nazwy. W R argumenty mogą być 

w dowolnej kolejności, jeśli są określone według nazwy. 

> f.fun (0,1,0.10) 

[1] 1.644854 

W drugim wywołaniu wartości argumentów wprowadza się bez nazw. Ponieważ argumenty są 

wprowadzane w kolejności, funkcja wie, który argument przypisać do której wartości. Argument „mu” 

przyjmuje wartość „0”, „se” wartość „1”, a „alfa” wartość „0,10”, czyli kolejność argumentów w 

nawiasach w funkcji. 

> f.fun (0, alfa = 0,20) 



[1] 1,281552 

W trzecim wywołaniu pierwszy argument jest wprowadzany bez nazwy, a trzeci argument jest 

wprowadzany z nazwą. Drugi argument przyjmuje wartość domyślną. Argument „mu” przyjmuje 

wartość „0”, „se” wartość „1”, a „alfa” wartość „0,20”. 

> f.fun (4, 4) 

[1] 11,83986 

W czwartym wywołaniu wartości dwóch pierwszych argumentów wprowadza się bez nazw, a trzeci 

argument przyjmuje wartość domyślną. Argument „mu” przyjmuje wartość „4”, podobnie jak „se”. 

Argument „alfa” przyjmuje domyślną wartość „0,05”. 

> f.fun (se = 1, 0, 0,2) 

[1] 1,281552 

W piątym wywołaniu nazywa się drugi argument, a pierwszy i trzeci nie, więc „mu” przyjmuje wartość 

„0”, a „alfa” przyjmuje wartość „0,2”, podczas gdy „se” przyjmuje wartość „ 1 ”. Zauważ, że nazwany 

argument można umieścić w dowolnym miejscu na liście. 

Argumenty 

Dana funkcja zawiera listę argumentów funkcji, które można znaleźć na stronie pomocy dla funkcji. W 

przypadku niektórych funkcji użytkownik musi wiedzieć coś o teorii stojącej za funkcją, aby zrozumieć 

argumenty, ale w przypadku wielu funkcji argumenty są proste. Jak zauważono w ostatniej sekcji, 

argumentom z wartościami domyślnymi nie trzeba podawać wartości podczas wywoływania funkcji. 

Argumenty funkcji muszą mieć poprawny tryb i klasę. Na stronie pomocy funkcji opisy argumentów są 

wymienione w sekcji „Argumenty”, czasem podając tryb i (lub) klasę, ale nie zawsze. Czasami tryb i 

(lub) klasa jest oczywista. Czasami więcej informacji można znaleźć w sekcji „Szczegóły”. Czasami 

wystarczy zajrzeć do sekcji „Przykłady”, aby wyjaśnić formę argumentu. Jednym argumentem, który 

wymaga trochę wyjaśnienia, jest „. . . ” argument. „. . . ” argument informuje użytkownika, że można 

wprowadzić więcej argumentów. Argumenty dotyczyłyby funkcji niższego poziomu wywoływanej przez 

funkcję wyższego poziomu. Oto przykład. Przykład zaczyna się od wypisania dwóch wektorów, „x” i 

„y”, a następnie kontynuuje dwa wywołania funkcji lm() z dwiema różnymi wartościami argumentu 

„tol”. (Funkcja lm() pasuje do modelu liniowego.) Na stronie pomocy dla lm() nie ma argumentu „tol”. 

Istnieje jednak argument „. . . ” , wskazując, że lm() wywołuje inną funkcję, dla której można 

wprowadzić argument. Funkcja lm.fit() jest funkcją niższego poziomu, którą wywołuje lm(), a lm.fit() 

ma argument „tol”. (Argument „tol” podaje tolerancję dla rozkładu QR co do tego, czy macierz jest 

pojedyncza.) W pierwszym wywołaniu lm () używana jest domyślna wartość „tol”, ponieważ „tol” nie 

jest określony. W drugim wywołaniu lm () przekazuje wartość „tol” do lm.fit(). 

> x 

[1] 2.001 2.000 2.000 

> y 

[1] 4.03 4.00 4.01 

> lm(y~x) 

Call: 



lm(formula = y ~ x) 

Coefficients: 

(Intercept) x 

-45.99 25.00 

> lm(y~x, tol=.001) 

Call: 

lm(formula = y ~ x, tol = 0.001) 

Coefficients: 

(Intercept) x 

4.013 NA 

W pierwszym wywołaniu wartość domyślna „tol” wynosi 1,0e-7, więc lm.fit () nie znajduje zależności 

liniowej w macierzy złożonej z kolumny jedynek i „x”. W rezultacie pasują dwa współczynniki. W drugim 

wywołaniu „tol” jest ustawione na 1,0e-3, a lm () określa, że istnieje macierz liniowa w macierzy 

złożonej z kolumny jedynek i „x”, więc pasuje tylko jeden współczynnik. 

Dane wyjściowe funkcji 

Dane wyjściowe funkcji będą się różnić w zależności od funkcji. Funkcje kreślące dają głównie wykresy. 

Funkcje podsumowujące dają podsumowane wyniki. Funkcje testujące hipotezę podają wyniki testu. 

Większość funkcji w pakiecie wyświetla niektóre wyniki bezpośrednio na ekranie, ale większość funkcji 

w pakiecie ma również dane wyjściowe, do których można uzyskać dostęp poprzez indeksowanie. Na 

przykład, patrząc na stronę pomocy funkcji lm (), w sekcji `` Wartość '', współczynniki, reszty, 

dopasowane.wartości, ranga, wagi, df. Reszta, wywołanie, terminy, kontrasty, xlevels, offset, y, x, 

model i na.action to wszystkie wartości, do których można uzyskać dostęp z wywołania funkcji. 

Najpopularniejszą metodą uzyskiwania dostępu do wartości jest operator „$”, chociaż można również 

użyć indeksowania indeksów. W przypadku większości funkcji wyjście ma postać listy trybów. Elementy 

listy mogą mieć dowolny tryb. Dla pierwszego prostego modelu regresji pasującego do ostatniej sekcji 

dostępnych jest piętnaście wartości: 

> a.lm = lm(y~x) 

> a.lm$coef 

(Intercept) x 

-45.995 25.000 

> a.lm$res 

1 2 3 

-4.336809e-19 -5.000000e-03 5.000000e-03 

> a.lm$fit 

1 2 3 



4.030 4.005 4.005 

> a.lm$rank 

[1] 2 

> a.lm$weights 

NULL 

> a.lm$df 

[1] 1 

> a.lm$call 

lm(formula = y ~ x) 

> a.lm$terms 

y ~ x 

attr(,"variables") 

list(y, x) 

attr(,"factors") 

x 

y 0 

x 1 

attr(,"term.labels") 

[1] "x" 

attr(,"order") 

[1] 1 

attr(,"intercept") 

[1] 1 

attr(,"response") 

[1] 1 

attr(,".Environment") 

<environment: R_GlobalEnv> 

attr(,"predvars") 

list(y, x) 

attr(,"dataClasses") 

y x 



"numeric" "numeric" 

> a.lm$contrasts 

NULL 

> a.lm$xlevels 

named list() 

> a.lm$offset 

NULL 

> a.lm$y 

NULL 

> a.lm$x 

named list() 

> a.lm$model 

y x 

1 4.03 2.001 

2 4.00 2.000 

3 4.01 2.000 

> a.lm$na.action 

NULL 

W tym przykładzie wywołanie lm() miało przypisaną nazwę, ale lm() mogło być bezpośrednio 

indeksowane. Przykładem jest lm(y ~ x) $coef. Wartości, do których dostęp uzyskuje się z wywołania 

funkcji, są często używane w innej funkcji. Uruchamianie funkcji R wymaga trochę uwagi, ale przy 

odrobinie eksperymentów i determinacji wyniki mogą być bardzo przydatne. 

Importowanie i tworzenie danych 

Część IV obejmuje importowanie danych ze źródeł zewnętrznych, tworzenie nowych danych, 

eksportowanie danych i wyników funkcji oraz manipulowanie niektórymi typowymi rodzajami 

obiektów. 

Podczas ładowania danych do R masz kilka opcji. W przypadku plików zewnętrznych istnieje kilka 

funkcji, które odczytują określone rodzaje plików lub danych. R zawiera również szereg zestawów 

danych, które można załadować. Czasami użytkownik chce tworzyć dane. R ma wiele generatorów liczb 

losowych do tworzenia danych. Dane można wprowadzić ręcznie za pomocą c() lub przy użyciu różnych 

innych funkcji do tworzenia danych z określonymi wzorcami. Pierwsza sekcja obejmuje wczytywanie 

danych do R i ładowanie zestawów danych R. Druga sekcja obejmuje rozkłady prawdopodobieństwa, 

w tym generatory liczb losowych i funkcja sample(). Trzecia sekcja dotyczy ręcznego wprowadzania 

danych i tworzenia danych z wzorami. 

Odczytywanie danych do R, w tym zbiory danych R. 



Istnieje wiele funkcji języka R, które wczytują dane do R. Najpopularniejsze z nich to scan() do odczytu 

danych z danego trybu oraz read.table() i read.csv() do odczytu danych z macierzowej tabeli 

strukturalnej. Niektóre z bardziej egzotycznych to read.fortran() do odczytu danych zakodowanych w 

formacie FORTRAN, read.fwf() do czytania tabel w formacie o stałej szerokości, read.xls() dla arkuszy 

kalkulacyjnych Excel (twórcy R odradzają czytanie Excel bezpośrednio, ale zapewniają pewne funkcje 

do tego) i read.delim() dla kolumn oddzielonych tabulatorami.  

Funkcja scan() 

Funkcja scan() importuje dane z pliku wiersz po wierszu, albo z wartości do argumentu tekstowego, 

albo bezpośrednio z konsoli. Aby zaimportować plik, wiersze nie muszą mieć tej samej długości. 

Funkcja odczytuje dane z trybów logicznych, numerycznych, zespolonych, znakowych, surowych i 

listowych. Dla wszystkich trybów z wyjątkiem listy wszystkie dane muszą być czytelny jako tryb. Funkcja 

scan () jest najczęściej używana do odczytu pliku zewnętrznego. Odwołanie do pliku jest pierwsze w 

wywołaniu i musi być zawarte w cudzysłowie. Odniesienie może odnosić się do położenia obszaru 

roboczego lub do położenia bezwzględnego - w tym adresów URL. Przykładem jest 

> scan("test.txt") 

Read 7 items 

[1] 1 3 5 7 1 4 6 

gdzie test.txt to plik zawierający siedem cyfr w dwóch wierszach. Aby wyszukać plik, wprowadź 

file.choose() dla cytowanego odniesienia do pliku, czyli scan (file.choose()). Funkcja może również 

służyć do wczytywania danych w konsoli, co odbywa się poprzez ustawienie danych równych 

argumentowi zwanemu tekstem, gdzie dane są w cudzysłowie. Na przykład: 

> scan(text = "1 2 3 4") 

Read 4 items 

[1] 1 2 3 4 

Dane można również wczytać bezpośrednio z konsoli, ustawiając plik na „”. Na przykład: 

> scan("") 

1: 1 

2: 4 

3: 9 

4: 3 

5: 

Read 4 items 

[1] 1 4 9 3 

Tutaj R wskazuje punkt danych z numerem punktu, po którym następuje dwukropek. Aby przestać 

wprowadzać dane, użyj control-z w systemie Windows i control-d w systemie Linux lub wprowadź 

pusty wiersz, naciskając klawisz Return (enter). Jeśli tryb wprowadzanych danych nie jest numeryczny, 



argument jaki musi być zawarty w wywołaniu scan (). Argument what jest ustawiony na mode(), gdzie 

tryb jest trybem danych. Na przykład: 

> scan("test.txt", what=complex()) 

Read 7 items 

[1] 1+0i 3+0i 5+0i 7+0i 1+0i 4+0i 6+0i 

który odczytuje złożone dane z zewnętrznego pliku test.txt. Jeśli danych w pliku nie można odczytać w 

trybie, funkcja scan() zwraca błąd. Funkcja scan() ma również argument sep, który informuje funkcję 

scan() o separatorze między wartościami w pliku zewnętrznym lub w wartości tekstowej. Domyślnie 

separatorem jest biały znak. Argument sep może być ustawiony na dowolną jednobajtową wartość, 

którą R może odczytać. W wywołaniu funkcji scan() wartość sep jest umieszczana w cudzysłowie. Na 

przykład: 

> scan(text = "1, 2, 3, 4", sep=",") 

Read 4 items 

[1] 1 2 3 4 

Tutaj przecinek jest używany jako separator między wartościami danych. Jeśli dwa oddzielające 

symbole w wywołaniu scan() nie mają wartości między nimi, to domyślnie wartość jest ustawiona na 

NA. Na przykład: 

> scan(text = "1, 2, 3,, 4", sep=",") 

Read 5 items 

[1] 1 2 3 NA 4 

W przypadku danych z wierszami nagłówka argument skip nakazuje funkcji scan() pominięcie wierszy 

przed odczytaniem danych. Wartość skip mówi scan(), ile linii ma zostać pominiętych i może mieć 

dowolny tryb atomowy. Wartość jest przekształcana w liczbę całkowitą, jeśli to możliwe, lub 

interpretowana jako zero. Jeśli skip jest równe zero, żadne linie nie są pomijane. Aby odczytać linię 

nagłówka, argument nlines nakazuje funkcji scan () odczytanie wierszy do wartości nlines włącznie. 

Podobnie jak skip, nlines może mieć dowolny tryb atomowy, a funkcja scan() przekształca wartość na 

liczbę całkowitą. Jeśli nlines ma wartość zero, czytane są wszystkie wiersze. Funkcja scan() zwraca 

wektor. Aby utworzyć macierz lub tablicę, wywołanie scan() może być częścią wywołania matrix() lub 

array(). Na przykład: 

> matrix(scan( text="1 2 3 4 5 6 7 8 9 10" ), 2, 5, byrow=T) 

Read 10 items 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 1 2 3 4 5 

[2,] 6 7 8 9 10 

Istnieje kilka innych argumentów funkcji scan (), które wykonują takie czynności, jak ograniczanie liczby 

odczytywanych punktów danych, wypełnianie wierszy niekompletnych danych lub przekazanie funkcji 

scan () stylu przecinka dziesiętnego w danych. Więcej informacji można znaleźć, wpisując ?scan po 

znaku zachęty R 



Funkcje read.table(), read.csv() i read.delim() 

Trzy funkcje read.table(), read.csv() i read.delim() są zasadniczo tą samą funkcją, różniącą się jedynie 

domyślnymi wartościami argumentu sep i nagłówkiem argumentu. Podobnie jak w przypadku funkcji 

scan(), argument sep podaje symbol używany do oddzielania wartości danych w pliku i może być 

dowolną wartością jednobajtową. Nagłówek argumentu przyjmuje wartości logiczne i mówi funkcji, 

czy odczytać nagłówek z pierwszej linii, czy nie. Te trzy funkcje importują dane z pliku, w którym plik 

jest w postaci macierzy lub z wartości argumentu tekstowego. Jeśli dane pochodzą z pliku, lokalizacja 

pliku jest wprowadzana jako pierwsza w wywołaniu w cudzysłowie. Lokalizacja pliku może być 

względna w stosunku do obszaru roboczego lub bezwzględna, w tym adresy URL. Aby wyszukać plik, 

wprowadź file.choose() jako nazwę w cudzysłowie, na przykład read.table (file.choose()). Oto przykład 

z cytowaną nazwą: 

> read.table("test2.txt") 

V1 V2 V3 V4 

1 one 3 5 7 

2 two 4 6 8 

Zauważ, że kolumny nie muszą być w tym samym trybie. Tutaj plik test2.txt zawiera dane znakowe i 

numeryczne i znajduje się w tym samym folderze co obszar roboczy języka R. Jeśli nie wszystkie wiersze 

w pliku mają taką samą długość, domyślnie funkcja zwróci błąd. Argument fill jest argumentem 

logicznym i mówi R, aby wypełnił wiersze, które mają mniej elementów niż inne wiersze. Na przykład: 

> read.table("test4.txt", fill=T) 

V1 V2 V3 V4 

1 one 3 5 7 

2 two 4 6 NA 

Tutaj test4.txt brakuje ostatniego elementu drugiego wiersza. R wypełnia element NA. Jeśli tekst 

argumentu jest używany do wejścia do tabeli, koniec wiersza jest oznaczony \ n. Na przykład: 

> read.table(text="1 2 3 4 \n 2 3 4 5") 

V1 V2 V3 V4 

1 1 2 3 4 

2 2 3 4 5 

Dla read.table() domyślną wartością sep jest biały znak, a domyślną wartością nagłówka jest FALSE. Dla 

read.csv() domyślną wartością sep jest przecinek, a domyślną wartością nagłówka jest TRUE. Dla 

read.delim() domyślną wartością sep jest tabulator - który w R jest wprowadzany jako \ t - a domyślną 

wartością nagłówka jest PRAWDA. (Istnieją dwie inne powiązane funkcje, read.csv2 () i read.delim2 (), 

które są przeznaczone do użytku w Europie i mają dec, styl punktu dziesiętnego, ustawiony na ``, '' i, 

dla read.csv2( ), zestaw sep równy;.) Trzy funkcje tworzą ramkę danych z danych, więc tryby 

elementów wystarczy zachować spójność w kolumnach. Jeśli kolumna zawiera dane znakowe, to 

domyślnie kolumna jest konwertowana na współczynnik. Ustawienie argumentu as.is na TRUE 

spowoduje konwersję na znak. Na przykład: 

> read.table("test3.txt", sep=",") 



V1 V2 V3 V4 

1 one 1 3 4 

2 1 four 3 2 

> class(read.table("test3.txt", sep=",")[,1]) 

[1] "factor" 

> class(read.table("test3.txt", sep=",")[,3]) 

[1] "integer" 

> read.table("test3.txt", sep=",", as.is=T) 

V1 V2 V3 V4 

1 one 1 3 4 

2 1 four 3 2 

> class(read.table("test.txt3", sep=",", as.is=T)[,1]) 

[1] "character" 

> class(read.table("test.txt3", sep=",", as.is=T)[,3]) 

[1] "integer" 

Możesz zobaczyć różnicę między brakiem ustawienia as.is a ustawieniem as.is na TRUE. Plik test3.txt 

jest plikiem w tym samym folderze co obszar roboczy, ma postać macierzową i zawiera dane zarówno 

w postaci znaków, jak i liczb całkowitych. Te trzy funkcje mogą odczytywać niektóre typy danych 

atomowych: logiczne, numeryczne, złożone i znakowe. Ze strony pomocy języka R dla trzech funkcji, R 

odczytuje dane jako dane znakowe, a następnie konwertuje ze znaku na jedną z klas logicznych, 

całkowitych, numerycznych, zespolonych lub współczynników. Jak wspomniano powyżej, jeśli as.is ma 

wartość TRUE, kolumny zawierające dane znakowe nie są konwertowane na współczynniki, ale 

zachowują znak klasy. Argument as.is można również wprowadzić jako wektor logiczny z wartością dla 

każdej kolumny. Można również wprowadzić krótszy wektor, z wartościami cyklicznymi w kolumnach. 

Argument colClasses ręcznie ustawia klasę każdej kolumny i może być używany zamiast as.is, aby 

utrzymać kolumnę w trybie znakowym. Możliwe wartości klas kolumn to NA, NULL, logiczne, całkowite, 

numeryczne, zespolone, nieprzetworzone, znakowe, współczynniki, Date lub POSIXct. Wartości są 

cytowane, z wyjątkiem NA i NULL, i są wprowadzane jako wektor. Wartości będą się zmieniać. Jeśli 

wartość to NA, nastąpi normalna konwersja. W przeciwnym razie, jeśli to możliwe, elementy kolumny 

są przekształcane do klasy wymienionej dla kolumny. Na przykład: 

> read.table("test2.txt", colClasses=c("character","factor",NA,NA)) 

V1 V2 V3 V4 

1 one 3 5 7 

2 two 4 6 8 

> class(read.table("test2.txt", colClasses=c("character","factor",NA,NA)) 

[,1]) 



[1] "character" 

> class(read.table("test2.txt", colClasses=c("character","factor",NA,NA)) 

[,2]) 

[1] "factor" 

> class(read.table("test2.txt", colClasses=c("character","factor",NA,NA)) 

[,3]) 

[1] "integer" 

Argumenty row.names i col.names służą do nadawania nazw wierszom i kolumnom data.frame. 

W przypadku row.names argumentem może być wektor znakowy o długości równej liczbie wierszy w 

data.frame; argument może być liczbą całkowitą określającą, która kolumna w data.frame ma być 

używana jako nazwy wierszy; lub argument może być wartością znakową zawierającą nazwę kolumny, 

która ma być używana jako nazwy wierszy. Nazwy wierszy nie zmieniają się. W przypadku nazw kolumn 

argumentem jest wektor znakowy nazw kolumn. Wektor musi mieć taką samą długość, jak liczba 

kolumn. Jeśli nazwy kolumn nie są określone, a nagłówek ma wartość FALSE, wówczas kolumny 

otrzymują nazwy V1, V2,…, Vn, gdzie n to numer ostatniej kolumny. Jeśli nagłówek ma wartość TRUE, 

a pierwsza kolumna nie ma nazwy, podczas gdy reszta kolumn ma, to R ustawia pierwszą kolumnę jako 

nazwy wierszy. Oto kilka przykładów: 

Do macierzy 

 

który jest plikiem test5.txt, przykładem jest 

> read.table("test5.txt", header=T) 

c1 c2 c3 

one 3 5 7 

two 4 6 8 

Zauważ, że nagłówek ma wartość PRAWDA, aw pierwszej kolumnie jest o jeden wiersz mniej. W 

przypadku macierzy składającej się z dwóch drugich wierszy test5.txt, zwanych test6.txt, mamy 

następujący przykład: 

> read.table("test6.txt", col.names=c("c1","c2","c3","c4"), row.names=2) 

c1 c3 c4 

3 one 5 7 

4 two 6 8 



Cztery nazwy są przypisane do czterech kolumn, a następnie druga kolumna jest używana do nazw 

wierszy, podczas gdy inne kolumny zachowują przypisane nazwy. Istnieje kilka innych argumentów dla 

funkcji read.table (), read.csv () i read.delim (). Pełny opis funkcji można znaleźć, wpisując? Read.table 

w wierszu polecenia R. 

Zbiory danych R. 

R zawiera szereg zestawów danych. Niektóre z tych zestawów danych znajdują się w zestawach danych 

pakietu, który jest jednym z pakietów instalowanych domyślnie w R. Aby załadować zestawy danych z 

zestawów danych pakietu, w wierszu poleceń R wprowadź bibliotekę (zestawy danych). Aby zobaczyć 

zestawy danych w zestawach danych, wprowadź library(help = datasets) po znaku zachęty R. Po 

załadowaniu biblioteki zestawy danych w zestawach danych są dostępne po wprowadzeniu nazwy 

zestawu danych. W przypadku każdej biblioteki, po załadowaniu biblioteki, zestawy danych w 

bibliotece są dostępne jak każdy inny obiekt w obszarze roboczym. Pakiety danych niekoniecznie są 

danymi. ramki, ale wiele jest. 

Inne funkcje importowania plików 

Inne funkcje importowania plików nie zostaną tutaj omówione. Wyszukaj read, przez wpisanie ?read 

w wierszu polecenia R, co daje wiele funkcji, które odczytują przestrzeń roboczą języka R. W przypadku 

arkuszy kalkulacyjnych Excel, autorzy języka R zalecają wyeksportowanie arkusza kalkulacyjnego Excela 

do pliku .csv (wartości rozdzielane przecinkami) i odczytanie pliku .csv do R. Istnieje kilka funkcji do 

czytania arkuszy kalkulacyjnych Excel, ale autorzy języka R twierdzą, że konwersja jest pełna pułapek. 

Rozkłady prawdopodobieństwa i funkcja sample() 

R ma bogactwo generatorów liczb losowych. Generatory liczb losowych są jedną z czterech funkcji 

powiązanych z rozkładami prawdopodobieństwa, z których wszystkie zostały tutaj omówione. Funkcje 

związane z rozkładami prawdopodobieństwa mają przeważnie tę samą postać. Wiele dystrybucji 

można znaleźć, wprowadzając  ?distributuions po znaku zachęty R. Wpisanie „distributions” po znaku 

zachęty R powoduje wyświetlenie dystrybucji - i generatorów - w statystykach pakietu. 

Rozkłady prawdopodobieństwa 

W przypadku rozkładów prawdopodobieństwa w pakiecie stats istnieją cztery funkcje związane z 

rozkładem: ddist(), pdist(), qdist() i rdist(), gdzie dist opisuje rozkład. Na przykład dla rozkładu 

normalnego dist równa się normie. Nie wszystkie dystrybucje mają wszystkie cztery. Pierwsza funkcja 

to funkcja gęstości. Funkcja ddist() podaje wysokości funkcji gęstości prawdopodobieństwa przy 

określonych wartościach wektora liczb. Druga funkcja dotyczy skumulowanego prawdopodobieństwa. 

Funkcja pdist() domyślnie daje obszary pod funkcją gęstości prawdopodobieństwa po lewej stronie 

określonych wartości wektora liczb. Trzecia funkcja dotyczy kwantyli. Funkcja qdist() domyślnie podaje 

wartości w rzeczywistej linii, dla których obszary po lewej stronie wartości są równe wartościom 

określonego wektora prawdopodobieństwa. Czwartą funkcją jest generator liczb losowych. Funkcja 

rdist() generuje zmienne pseudolosowe z rozkładu. Dla wszystkich funkcji wektory mogą być 

wektorami o długości jeden. Te cztery funkcje mają argumenty określające standardowe parametry 

danej dystrybucji, z których wiele ma wartości domyślne. Na przykład dla rozkładu normalnego 

argumentami są średnia i sd i są one domyślnie ustawione na 0 i 1. Obie zmienne mean i sd można 

wprowadzić jako wektory i będą się zmieniać. Wektory muszą być numeryczne lub logiczne. Wektory 

logiczne są przekształcane na numeryczne. Rozkłady w statystykach pakietów są podane w Tabeli wraz 

z argumentami parametrów dystrybucji 



 

Przedrostki to d, p, q, r. Funkcja multinom ma tylko d i r. Funkcja tukey ma tylko p i q. Funkcja birthday 

ma tylko p i q i nie ma argumentu log.p. 

Dla wszystkich czterech funkcji pierwszy argument jest wymagany i nie ma wartości domyślnej. W 

przypadku funkcji gęstości pierwszy argument x jest wektorem liczb rzeczywistych lub wartości, które 

można przekształcić w liczby rzeczywiste. W przypadku skumulowanych funkcji prawdopodobieństwa 

pierwszy argument q jest również wektorem liczb rzeczywistych lub wartości, które można 

przekształcić w liczby rzeczywiste. W przypadku funkcji kwantylowych pierwszy argument p jest 

wektorem prawdopodobieństw lub wartości, które można przekształcić do wartości od zera do 

jednego włącznie. W przypadku generatorów liczb losowych pierwszy argument n (nn dla rozkładu 

hipergeometrycznego, rangi znaku i rozkładu Wilcoxa) jest dodatnią liczbą całkowitą lub wartością, 

którą można przekształcić w liczbę całkowitą, która mówi R, ile liczb ma wygenerować. Ogólnie, w 

przypadku funkcji gęstości, jeśli wartości pierwszego argumentu mają być traktowane jako logi 

wartości będących przedmiotem zainteresowania, logiczny argument log jest ustawiany na PRAWDA. 

W przypadku funkcji prawdopodobieństwa i kwantyli logiczny argument log.p jest ustawiany na 

wartość true, jeśli wartości odpowiadające prawdopodobieństwom są wprowadzane lub 

wyprowadzane jako dzienniki prawdopodobieństw. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku 

skumulowanego prawdopodobieństwa i funkcji kwantylowych, to, czy użyć górnego, czy dolnego 

końca rozkładu, można ustawić za pomocą argumentu logicznego lower.tail. Dolny ogon jest ustawiony 

domyślnie. Dolne ogony to obszar pod funkcją rozkładu dla wartości mniejszych lub równych 



wartościom pierwszego argumentu, a górne ogony to obszar pod funkcją rozkładu dla wartości 

większych niż wartości pierwszego argumentu. Ogólnie parametry mogą być wprowadzane jako 

wektory i będą się zmieniać. Jeśli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość parametru, funkcja 

zwróci błąd. Więcej informacji o danym rozkładzie prawdopodobieństwa można znaleźć, wpisując 

?ddist w wierszu polecenia R, gdzie dist jest nazwą rozkładu z tabeli, z wyjątkiem dystrybucji tukey i 

birthday, dla których działa ?pdist. 

Funkcja sample() 

Czasami potrzebna jest próba losowa zamiast liczb losowych. Funkcja sample () pobiera losową próbkę 

obiektów atomowych, obiektów listy lub dowolnego innego obiektu trybu, dla którego zdefiniowano 

długość. Funkcja sample() przyjmuje cztery argumenty. Pierwszy argument, x, to próbkowany obiekt. 

Jeśli x jest pojedynczą dodatnią liczbą rzeczywistą większą niż jeden, sample() próbki z sekwencji od 1 

do liczby rzeczywistej zaokrąglone w dół do liczby całkowitej. Jeśli x jest obiektem, który można 

przekształcić w wektor lub pojedynczą liczbę dodatnią i nie podano innych argumentów, funkcja 

sample () zwraca permutację obiektu lub sekwencję od jednego do liczby zaokrągloną w dół do liczby 

całkowitej. Rozmiar drugiego argumentu to liczba elementów do próbkowania. Rozmiar argumentu 

może być nieujemną liczbą całkowitą lub liczbą rzeczywistą, którą można zaokrąglić w dół do 

nieujemnej liczby całkowitej. Trzecim argumentem jest argument logiczny replace, który mówi 

sample(), czy próbkować próbkować za pomocą replaceement. Wartością domyślną jest FALSE, czyli 

próbkowanie bez zamiany. Jeśli rozmiar jest większy niż długość x i zastąpienie ma wartość FAŁSZ, to 

sample() wyświetli błąd. Czwarty argument to prawda i podaje listę wag do próbkowania. Argument 

prawd musi mieć taką samą długość jak x, musi zawierać elementy, które można przekształcić w 

nieujemne elementy liczbowe i dla których co najmniej połowa wymuszonych elementów jest 

niezerowa. Wymuszone elementy prob nie muszą sumować się do jednego 

Na przykład: 

> próbka (10) 

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

> próbka (10, 5) 

[1] 3 1 6 8 9 

> próbka (c ("a1", "a2", "a3"), 6, zamień = T) 

[1] „a1” „a1” „a1” „a3” „a3” „a1” 

> próbka (11:21, prob = 1: 11) 

[1] 18 20 14 21 19 17 12 16 15 13 11 

Więcej informacji o sample() można znaleźć, wpisując ?sample w wierszu polecenia R. 

Ręczne wprowadzanie danych i generowanie danych za pomocą wzorców 

Dane można wprowadzić ręcznie za pomocą funkcji c (), gdzie c oznacza zbieranie. Czasami potrzebne 

są dane z określonym wzorcem, na przykład przy ustawianiu indeksów do manipulacji macierzą lub 

tablicami lub jako dane wejściowe do funkcji. W języku R jest wiele funkcji, które dają wzorowe wyniki, 

które mogą być przydatne. Czasami dla wymiarów w wektorze, macierzy lub tablicy potrzebne są 

nazwy indeksowane. Funkcja paste () może służyć do tworzenia nazw indeksowanych. 

Funkcja c() 



Funkcja c() zbiera obiekty razem w jeden obiekt. Zebrane obiekty są oddzielane przecinkami w 

wywołaniu c(). Obiekty mogą być NULL, surowe, logiczne, całkowite, podwójne, ciągi znaków (które 

muszą być cytowane), nazwane obiekty (które muszą być atomowymi obiektami, listami lub 

wyrażeniami), listy i / lub wyrażenia. Obiekty mogą być również wywołaniami funkcyjnymi, które 

zwracają dowolną z powyższych klas. Jeśli wszystkie obiekty w wywołaniu są obiektami atomowymi, 

funkcja c() zbiera obiekty do wektora elementów tworzących obiekty. Klasa wektora wynikowego jest 

klasą najwyższego poziomu w obrębie elementów wektora, w której poziomy klas rosną w kolejności 

NULL, surowe, logiczne, całkowite, podwójne, zespolone i znakowe. 

Oto przykład hierarchii: 

> rw = as.raw(c(36, 37, 38, 39)) 

> rw 

[1] 24 25 26 27 

> c(rw, rw) 

[1] 24 25 26 27 24 25 26 27 

> c(rw, TRUE) 

[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

> c(rw, 40) 

[1] 36 37 38 39 40 

> c(rw, 40.5) 

[1] 36.0 37.0 38.0 39.0 40.5 

> c(rw, 1+1i) 

[1] 36+0i 37+0i 38+0i 39+0i 1+1i 

> c(rw, "six") 

[1] "24" "25" "26" "27" "six" 

Konwersja z surowego jest automatyczna z wyjątkiem konwersji na znak, która zachowuje surowe 

wartości. Funkcja c() ma jeden możliwy nazwany argument, argument logiczny rekurencyjny. Wartość 

domyślna rekursywnego to FALSE. Jeśli recursive ma wartość TRUE, a kolekcja zawiera listę, ale nie 

zawiera wyrażenia, lista jest rozdzielana na najniższy poziom poszczególnych elementów na liście i 

zwracany jest wektor elementów atomowych. Obiekt przyjmuje klasę na najwyższym poziomie w 

obiekcie. Jeśli rekurencja ma wartość FALSE, wynikowy obiekt staje się listą. W hierarchii klas lista 

znajduje się nad klasami atomowymi, ale poniżej wyrażenia. Jeśli w wywołaniu c() zawarte jest 

wyrażenie, wynik ma wyrażenie klasy. Oto przykład obiektów listy klas i wyrażenia: 

> a.list 

[[1]] 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 



[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

> c(a.list, 1:2) 

[[1]] 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

[[3]] 

[1] 1 

[[4]] 

[1] 2 

> c(a.list, 1:2, recursive=T) 

[1] "1" "2" "3" "4" "abc" "cde" "1" "2" 

> a.expr = expression(y ~ x, `1`) 

> c(a.list, a.expr) 

expression(1:4, c("abc", "cde"), y ~ x, `1`) 

W pierwszym wywołaniu c() zwracany jest obiekt listy klas. W drugim wywołaniu zwracany jest obiekt 

o charakterze klasowym. W trzecim wywołaniu zwracany jest obiekt wyrażenia klasy. Nazwy można 

przypisać do elementów obiektu utworzonego przez c(), ustawiając elementy równe nazwie na liście - 

na przykład: 

> c (a = 1, b = 2,3) 

a b 

1 2 3 

Tutaj pierwsze dwa elementy mają przypisane nazwy a i b, podczas gdy trzeci element nie ma nazwy. 

Więcej informacji o c () można znaleźć, wprowadzając ?c w wierszu polecenia R. 

Funkcje seq() i rep() 

Funkcje seq() i rep() są używane dla sekwencji i powtarzających się wzorców. W najprostszej formie 

użycie seq() jest tym samym, co użycie operatora dwukropka do utworzenia sekwencji. Jednak seq() 

może tworzyć bardziej wyrafinowane sekwencje niż operator dwukropka. Funkcja rep () powtarza 

pierwszy argument funkcji określoną liczbę razy, przy czym istnieją dwa możliwe sposoby wykonania 

powtórzenia. 



Funkcja seq() 

Funkcja seq() ma sześć argumentów. Pierwsze dwa argumenty są wartościami początkowymi i 

końcowymi sekwencji i mają nazwy from i to. Argumenty from i to mogą przyjmować wartości logiczne, 

liczbowe lub złożone. W przypadku wartości logicznych TRUE jest przekształcane na jeden, a FALSE na 

zero. W przypadku wartości złożonych część urojona jest pomijana. Obie opcje do i od są domyślnie 

ustawione na jeden. Trzeci argument to by. Argument by podaje wartość, o jaką należy zwiększyć 

sekwencję. Argument by może również przyjmować wartości logiczne, liczbowe i złożone; jednakże nie 

może równać się FALSE, ponieważ FALSE wymusza na zero i przez to nie może równać się zero. 

Argument nie musi być podzielony na różnicę między to i from równomiernie. Sekwencja zatrzyma się 

przy największej wartości mniejszej lub równej, jeśli to jest większa niż from. Jeśli to jest mniejsze niż 

from, to by musi być ujemne, a sekwencja zatrzymuje się na najmniejszej wartości większej lub równej 

od. Czwartym argumentem jest length.out. Domyślnie length.out ma wartość NULL. Zamiast by można 

użyć argumentu length.out. Argument podaje długość sekwencji do wyprowadzenia. Jeśli określono 

length.out, domyślnie ustawiana jest wartość (to - from) / (length.out-1). Piąty argument to along.with 

Argument along.with jest również używany  w miejsce by. Długość sekwencji do wyprowadzenia 

określana jest przez długość wzdłuż.with. Szósty  argument jest argumentem … dla wszystkich 

argumentów do lub z funkcji niższego poziomu używanych przez seq(). Oto kilka przykładów: 

> seq (3) 

[1] 1 2 3 

Wprowadzenie tylko jednej wartości bez nazwy daje sekwencję od jednej do największej liczby 

całkowitej mniejszej lub równej wartości dla wartości dodatnich lub najmniejszej liczby całkowitej 

większej lub równej wartości, jeśli wartość jest ujemna. 

> seq (3, 10) 

[1] 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gdy dwie wartości są wprowadzane bez nazw, pierwsza jest interpretowana jako wartość od, druga 

jest interpretowana jako wartość do, a przez jest ustawiana jako równa jeden. 

> seq (3, 10, 2) 

[1] 3 5 7 9 

W przypadku wprowadzenia trzech wartości bez nazw, pierwsza jest interpretowana jako wartość od, 

druga jest interpretowana jako wartość do, a trzecia jest interpretowana jako wartość od. 

> seq (3, 10, len = 4) 

[1] 3,000000 5,333333 7,666667 10,000000 

Tutaj length.out jest skracany do len. 

> seq (3, 10, along = c (1,2,1,2)) 

[1] 3,000000 5,333333 7,666667 10,000000 

Tutaj, along.with jest skrócone do along. 

> seq (c (1,2,1,2)) 

[1] 1 2 3 4 



Jeśli wektor z więcej niż jednym elementem zostanie wprowadzony jako jedyny argument, utworzona 

zostanie sekwencja zaczynająca się od jednego, o długości równej jeden i długości równej długości 

wektora. 

> seq (len = 4) 

[1] 1 2 3 4 

> seq (7, along = c (1,2,1,2)) 

[1] 7 8 9 10 

> seq (7, len = 4) 

[1] 7 8 9 10 

Wpisanie length.out lub along.with samodzielnie lub z wartością from zwraca wektor rozpoczynający 

się z wartością from, with by równą 1 i o prawidłowej długości. W przypadku długich sekwencji 

dostępne są funkcje niższego poziomu, które są szybsze. Zobacz stronę pomocy dla seq (). Więcej 

informacji o seq () można znaleźć, wpisując ?seq w wierszu polecenia R. 

Funkcja rep() 

Funkcja rep() powtarza pierwszy argument we wzorcu określonym przez pozostałe argumenty. 

Pierwszym argumentem może być obiekt dowolnego typu, który można przekształcić w wektor. 

Pozostałe trzy argumenty to times, each i length.out. Domyślne wartości times, eachy i length.out w 

systemie S3 to odpowiednio 1, 1 i NA. Argument times to wektor wartości, które można przekształcić 

w liczbę całkowitą. Argument musi mieć jedną wartość lub mieć taką samą długość jak pierwszy 

argument. Jeśli argument przyjmuje jedną wartość, pierwszy argument jest powtarzany tyle razy, ile 

pojedyncza wartość. Jeśli argument times ma długość równą długości pierwszego argumentu, to każdy 

element pierwszego argumentu jest powtarzany tyle razy, ile wskazuje odpowiadający mu element 

argumentu times. Argument times to drugi argument funkcji rep(). Na przykład: 

> rep (0,5) 

[1] 0 0 0 0 0 

> rep (1: 3, 5) 

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

> rep (1: 3, 2: 4) 

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

W tym przypadku drugi argument nie jest jawnie nazywany times, ale Times niejawnie przyjmuje 

wartość. Argumentem każdy może być dowolny obiekt, który można przekształcić w wektor liczb 

całkowitych, gdzie pierwszy element jest nieujemny. Wykorzystywany jest tylko pierwszy element 

obiektu. Argument mówi rep(), aby za każdym razem powtarzał każdy element pierwszego argumentu. 

Na przykład: 

> rep (1: 3, każdy = 3) 

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

> 



> rep (1: 3, each = 3, times = 2) 

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

> 

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), each = 2) 

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

> 

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), times = 2) 

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

Ostatnim argumentem jest length.out. Argument może przyjąć dowolną wartość, która może zostać 

przekształcona w wektor całkowity i dla której pierwszy element jest nieujemny. Używany jest tylko 

pierwszy element. Jeśli parametr length.out jest ustawiony na wartość, zwracana jest tylko liczba 

elementów podana przez wartość argumentu. Na przykład: 

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), times = 2, len = 8) 

[1] 1 1 2 2 2 3 3 3 

Tutaj length.out jest skracany do len. Więcej informacji o rep () można znaleźć, wpisując ?rep po znaku 

zachęty R. 

Kombinatoryka i ekspansja sieci 

Kombinatoryka to temat dotyczący kombinacji, które można utworzyć ze zbioru wartości dyskretnych. 

Kombinacje to wszystkie kombinacje, które są możliwe z dyskretnego zbioru wartości dla danej liczby 

elementów w każdej kombinacji, w których żaden element nie jest powtarzany. Permutacje to zbiór 

wszystkich możliwych permutacji danego rozmiaru z dyskretnego zbioru elementów. Rozwijanie siatki 

polega na rozszerzaniu różnych zestawów elementów, tak aby każdy element każdego zestawu był 

powiązany z każdym elementem innych zestawów. Prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem 

sprawdzenia, na czym polegają kombinacje, permutacje i ekspansja siatki, jest pokazanie kilku 

przykładów. Trzy istotne funkcje to combn(), permsn() – które są  w bibliotece prob - i expand.grid. 

Funkcja combn() przyjmuje argumenty x, m, FUN, simplify i … . Argument x to dowolny obiekt, który 

można przekształcić w wektor i jest to dyskretny zbiór, z którego tworzone są kombinacje. Argument 

m to liczba elementów, które należy uwzględnić w każdej kombinacji. Argument FUN jest opcjonalną 

funkcją do działania na elementach x. Argument simplify jest logiczny. Jeśli TRUE, zwracana jest tablica 

lub macierz. Jeśli FALSE, zwracana jest lista. Wartość domyślna to TRUE. Argument… zawiera 

argumenty dla FUN. Na przykład: 

> combn(1:3,2) 

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

[1,] 1 1 2 

[2,] 2 3 3 

Zwróć uwagę, że kombinacje są w kolejnych wierszach. Funkcja permsn () znajduje się w pakiecie prob. 

Ponieważ pakiet nie jest jednym z pakietów instalowanych domyślnie, może być konieczne 



zainstalowanie pakietu. Jeśli pakiet jest zainstalowany, pakiet musi być załadowany biblioteką 

(prawdopodobnie) 

Funkcja permsn() przyjmuje tylko dwa argumenty, x i m, które są takie, jak opisano dla combn (). Oto 

przykład dla permsn(): 

> permsn(1:3,2) 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] 

[1,] 1 2 1 3 2 3 

[2,] 2 1 3 1 3 2 

Zwróć uwagę, że permutacje znajdują się w wierszach. Zauważ również, że chociaż combn() ma tylko 

kombinację (1,2), permsn() zawiera zarówno (1,2), jak i (2,1) i tak dalej. Funkcja permsn() zwraca 

macierz. Funkcja expand.grid() przyjmuje obiekty jako argumenty. Obiekty są oddzielone przecinkami 

i muszą mieć możliwość przekształcenia ich w wektor. Funkcja zwraca wektory skrzyżowane ze sobą w 

ramce danych. Na przykład: 

> expand.grid(1:2,3:4,5:6) 

   Var1 Var2 Var3 

1 1 3 5 

2 2 3 5 

3 1 4 5 

4 2 4 5 

5 1 3 6 

6 2 3 6 

7 1 4 6 

8 2 4 6 

Tutaj kombinacje są w rzędach. Więcej informacji o combn (), permsn () i expand.grid () można znaleźć, 

wpisując ?combn,?prob::permsn i ?expand.grid po znaku zachęty R. Zauważ, że jeśli prob nie jest 

zainstalowany, drugie polecenie nie zadziała 

Funkcja Paste 

Kończymy funkcją paste(). Funkcja służy do tworzenia ciągów znaków z dowolnego typu obiektu. Poza 

obiektami, które mają być połączone razem, które są oddzielone przecinkami, funkcja paste ma dwa 

argumenty, sep i collapse. Argument sep podaje wartość tego, co ma oddzielić poszczególne terminy i 

jest domyślnie odstępem. Argument sep musi być łańcuchem znaków lub obiektem znakowym. Aby 

ustawić wartość na zero, ustaw sep równe „”. Argument collapse jest również ciągiem znaków lub 

obiektem i służy do oddzielania wyników. Jedną z przydatnych zastosowań metody paste() jest 

tworzenie nazw wymiarów. Oto przykład trzech prostych zastosowań metody paste(). Drugi przykład 

byłby odpowiedni do tworzenia etykiet wymiarów. 

> paste ("a", 1: 3) 



[1] „a 1” „a 2” „a 3” 

> 

> paste („a”, 1: 3, sep = „”) 

[1] „a1” „a2” „a3” 

> 

> paste („a”, 1: 3, sep = „”, zwiń = „+”) 

[1] „a1 + a2 + a3” 

Więcej informacji na temat funkcji paste() można znaleźć, wpisując ?paste w wierszu polecenia R. 

Eksport z R. 

Możliwość eksportu z R sprawia, że R jest bardziej przydatny. Obiekty można eksportować do 

dowolnego połączenia. Tu zajmiemy się eksportowaniem do plików zewnętrznych na dysku twardym i 

na konsolę. Informacje o połączeniach można znaleźć, wpisując ?conections w wierszu polecenia R. 

Istnieje wiele funkcji eksportujących do zewnętrznych plików tekstowych, z których siedem omówimy 

w tym rozdziale. Pierwsza to funkcja dump(). Funkcja dump() może zapisywać nazwane obiekty 

dowolnego rodzaju w zewnętrznym pliku, ale jest ona dość dosłowna. Następną funkcją jest sink(). 

Funkcja sink() może przekazywać dane wyjściowe, które normalnie byłyby wyświetlane na konsoli, do 

pliku zewnętrznego. Następna jest funkcja write(). Funkcja write() może zapisywać dane atomowe do 

zewnętrznego pliku. Następnie pojawia się funkcja write.matrix(). W przypadku macierzy i ramek 

danych funkcja write.matrix () eksportuje macierz lub ramkę danych. Kolejne dwie funkcje to 

write.table() i write.csv(). W przypadku obiektów, które można przekształcić w ramkę danych, metody 

write.table() i write.csv() mogą zapisać obiekt w pliku zewnętrznym, zachowując strukturę ramki 

danych. Funkcje są wolniejsze, ale bardziej wyrafinowane niż write.matrix(). Ostatnią funkcją, którą 

omówimy, jest dput(). W przypadku obiektów funkcji trybu dput() może zapisać zawartość funkcji do 

pliku zewnętrznego. Funkcja usuwa obiekty i może wyprowadzać inne typy obiektów, ale jest używana 

głównie do funkcji. Istnieją również funkcje konwertujące ramki danych do formatów Excel, SPSS, SAS 

i Stata, które pokrótce omówimy w tym rozdziale. Ponadto dane wyjściowe w konsoli można wyciąć i 

wkleić do pliku zewnętrznego, co często jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. 

Funkcja dump() 

Funkcja dump() pobiera wektor nazw obiektów i eksportuje zawartość obiektów do pliku. Funkcji 

można używać razem z source() do przenoszenia funkcji z jednego obszaru roboczego do innego, ale 

funkcja jest bardziej ogólna. Funkcja source() odczytuje zrzucony plik. (Do przenoszenia danych zamiast 

funkcji można użyć funkcji save() i load(), ale zapisują one i ładują w formacie binarnym. Więcej 

informacji można znaleźć na ich stronie pomocy). 

Pierwszym argumentem funkcji dump() jest lista i jest to zbiór obiektów do zrzucenia. Aby wprowadzić 

obiekty do funkcji, nazwy obiektów są zbierane do wektora znakowego z nazwami obiektów w 

cudzysłowach. Na przykład: 

> a = function(){print(1:4)} 

> b = expression(x~y) 

> c = list(1:4, "a") 



> d = c(1,2,3,4) 

> dump(c("a","b","c","d"), file="") 

a <- 

function(){print(1:4)} 

b <- 

expression(x ~ y) 

c <- 

list(1:4, "a") 

d <- 

c(1, 2, 3, 4) 

Poza wektorem nazwanych obiektów funkcja przyjmuje argumenty file, append, control, envir i 

evaluation. Plik argumentów zawiera lokalizację, do której funkcja zapisuje. Jeśli argument jest 

ustawiony na „”, zrzut trafia do konsoli. Adres dysku twardego jest opcją i może być względny w 

stosunku do obszaru roboczego lub bezwzględny. W przypadku adresu dysku twardego lokalizacja jest 

argumentem znakowym i musi być zawarta w cudzysłowie. Wartość domyślna to „dumpdata.R”. 

Argument append jest zmienną logiczną. Jeśli append ma wartość TRUE i plik jest równy nazwie pliku, 

dump () dołącza zrzut do istniejącego pliku. Jeśli FALSE, istniejący plik zostanie nadpisany. Wartość 

domyślna to FALSE. Argument envir jest argumentem funkcji trybu i mówi dump(), gdzie szukać dla 

obiektów, które mają zostać zrzucone. Wartość domyślna to parent.frame(). Argumenty sterujące i 

obliczające mają do czynienia z zapisywaniem i ponownym ładowaniem funkcji za pomocą dump() do 

zapisania funkcji i funkcji source() do załadowania funkcji. Zobacz stronę pomocy dla dump(), aby 

zapoznać się z opisem czynności sterujących i ewaluacyjnych. Dostęp do strony pomocy można 

uzyskać, wpisując ?dump w wierszu polecenia R. 

Funkcja sink() 

Funkcja sink() może wysyłać dane wyjściowe z poleceń wiersza poleceń do połączenia. Funkcja sink() 

kontynuuje zapis do momentu wprowadzenia sink() lub sink (file = NULL) w wierszu zachęty R. Funkcja 

przyjmuje cztery argumenty: file, apped, type i split. Argument file mówi sink(), gdzie zapisać dane 

wyjściowe. W przypadku zapisu do pliku na dysku twardym miejscem zapisu jest argument znakowy, 

który jest adresem dysku twardego w cudzysłowie. Adres może być względny w stosunku do folderu 

obszaru roboczego lub bezwzględny. Opcja file = „” nie działa w przypadku metody sin (). Drugi 

argument, append, mówi sink(), czy dołączyć, czy nadpisać plik. Argument jest argumentem logicznym. 

W przypadku append równego TRUE plik jest dołączany. W przypadku FALSE plik jest nadpisywany. 

Wartość domyślna to FALSE. Trzeci argument, type, informuje funkcję sink(), który z dwóch możliwych 

strumieni ma zostać upuszczony. Argument jest argumentem znakowym, który może przyjąć jedną z 

dwóch wartości: output lub message. W przypadku danych wyjściowych strumień wyjściowy jest 

wysyłany do pliku. W przypadku wiadomości wszelkie komunikaty wygenerowane przez polecenie są 

wysyłane do pliku. Wyprowadzana jest wartość domyślna. Czwarty argument, split, jest logicznym 

argumentem, który mówi funkcji sink(), jak podzielić strumień. Wartość domyślna to FALSE. Zobacz 

stronę pomocy dla sink(), aby uzyskać więcej informacji na temat podziału. 

Poniżej znajduje się przykład użycia metody sink (): 



> sink("test.txt") 

> rnorm(10) 

> sink() 

The file "test.txt" is relative to the folder containing the R workspace. The contents 

of test.txt are 

[1] -0.30618294 -0.52505474 0.47243057 -0.89954490 -1.06653790 0.03690703 

[7] 1.81562861 -0.74177999 -0.28352208 -1.28133196 

Zauważ, że wiersze poleceń nie są wyświetlane. 

Aby uzyskać więcej informacji, wpisz ?sink po znaku zachęty R. 

Funkcja write() 

Funkcja write() może zapisywać obiekty atomowe w połączeniu i zapisuje w formacie tabelarycznym. 

Obiekty są wprowadzane jako wektor jednoobiektowy, na przykład jako zbiór obiektów zebranych za 

pomocą c(). Jeśli dane znajdują się w macierzy lub tablicy, funkcja write() odczytuje dane w kolumnach 

lub wymiarach macierzy lub tablicy, ale zapisuje w wierszach w dwuwymiarowe wyjście. Pierwszym 

argumentem jest x, wektor do wyeksportowania. Argumentem jest zwykle dowolny obiekt trybu 

atomic. Oprócz wektora do wyeksportowania istnieją cztery dodatkowe argumenty do write(). 

Pierwszym jest file z argumentami znakowymi, który informuje funkcję write(), gdzie zapisać dane 

wyjściowe. Argumentem może być lokalizacja na dysku twardym względem obszaru roboczego lub 

wartość bezwzględna. Jeśli file podano „”, dane wyjściowe są wysyłane do konsoli. Wartość domyślna 

to „data”. Drugi argument to ncolumns. Argument ncolumns może być logiczny, numeryczny lub 

złożony, a jeśli nie jest liczbą całkowitą, jest przekształcany w liczbę całkowitą. Argument podaje liczbę 

kolumn eksportowanej tabeli. Domyślnie argument przyjmuje wartość if (is.character (x)) 1 else 5. 

Zatem jeśli dane mają charakter znaku trybu, macierz wyjściowa ma domyślnie jedną kolumnę. W 

przeciwnym razie macierz wyjściowa ma domyślnie pięć kolumn. Plik wejściowy nie musi mieć długości 

podzielnej przez nkolumn. Innymi słowy, ostatni wiersz nie musi być kompletny. 

Trzeci argument, append, jest argumentem logicznym. Jeśli ma wartość TRUE, dane wyjściowe są 

dołączane do pliku. Jeśli ustawione na FALSE, plik jest nadpisywany. Wartość domyślna to FALSE. 

Czwarty argument, sep, jest łańcuchem znaków, który podaje znaki, które mają być umieszczone 

między elementami macierzy wyjściowej. Wartością domyślną jest spacja. Oto przykład: 

> x=1:4 

> y=5:8 

> z=rbind(x,y) 

> w=paste("a",1:3,sep="") 

> b = rep(" ",4) 

> write(c(x,y,b,z,b,w), file="", ncol=4, sep=" + ") 

1 + 2 + 3 + 4 

5 + 6 + 7 + 8 



+ + + 

1 + 5 + 2 + 6 

3 + 7 + 4 + 8 

+ + + 

a1 + a2 + a3 

Zwróć uwagę, że po wprowadzeniu osobno x i y każdy eksportuje jako wiersz. Kiedy x i y są ze sobą 

powiązane w macierz za pomocą rbind(), write() przechodzi w dół o dwie kolumny, aby odczytać i 

zapisuje wynik w wierszach. Zauważ również, że istnieją cztery kolumny określone przez ncol i że w 

ostatnim wierszu są tylko trzy elementy. Więcej informacji na temat funkcji write () można znaleźć, 

wpisując ?write w wierszu polecenia R. 

Funkcja write.matrix() 

Funkcja write.matrix() znajduje się w pakiecie MASS, który nie jest pakietem ładowanym domyślnie. 

MASĘ można załadować, wpisując bibliotekę (MASS) w wierszu polecenia R, ponieważ MASS jest 

instalowany domyślnie. Według autorów CRAN, write.matrix() jest znacznie szybsze niż write.table() 

dla dużych zestawów danych, więc funkcja może być lepsza, jeśli macierz lub data.frame jest duża, a 

ramka danych jest odpowiednia. Funkcja ma argumenty x, plik, sep i rozmiar bloku. Argument x jest 

obiektem do wyeksportowania i powinien być macierzą lub ramką danych zawierającą obiekty tylko 

jednego trybu. Jeśli tryby są mieszane, mogą się wydarzyć dziwne rzeczy. Funkcja eksportuje tylko w 

jednym trybie, dlatego write.matrix() jest szybsze niż write.table (). Plik argumentów podaje lokalizację 

do zapisu. W przypadku adresów na dysku twardym argument ma postać trybu i jest względny w 

stosunku do obszaru roboczego lub bezwzględny. Wartością domyślną jest „”, która kieruje dane 

wyjściowe do konsoli. Argument sep to ciąg znaków, który stanowi separator między wyprowadzanymi 

elementami. Argument domyślnie to biały znak. Argument blockize nie ma wartości domyślnej i nie 

trzeba go wprowadzać. Jeśli zostanie wprowadzony, argument mówi write.matrix() rozmiar bloku 

danych do przesłania w tym samym czasie. Według autorów CRAN wartość powinna być jak największa 

dla ilości dostępnej pamięci. Oto przykład. Obiekt mat jest matrycą, obiekt df.mat jest ramką danych 

w jednym trybie, obiekt df.mat.x jest ramką danych o mieszanych trybach numerycznych i znakowych. 

> mat = matrix(1:4,2,2,dimnames=list(c("r1","r2"),c("c1","c2"))) 

> mat 

c1 c2 

r1 1 3 

r2 2 4 

> write.matrix(mat) 

c1 c2 

1 3 

2 4 

> mat.df=data.frame(mat) 

> mat.df 



c1 c2 

r1 1 3 

r2 2 4 

> write.matrix(mat.df) 

c1 c2 

1 3 

2 4 

> mat.df.x = data.frame(mat,c("art","birth")) 

> mat.df.x 

c1 c2 c..art....birth.. 

r1 1 3 art 

r2 2 4 birth 

> write.matrix(mat.df.x) 

c1 c2 c..art....birth.. 

1 3 art 

2 4 birth 

Więcej informacji o write.matrix() można znaleźć, wpisując ?MASS :: write.matrix w wierszu poleceń R. 

Funkcje write.table () i write.csv () 

Funkcje write.table() i write.csv() również eksportują macierze i ramki danych. Obie pełnią zasadniczo 

tę samą funkcję, ale mają różne ustawienia domyślne. Wszystkie wartości domyślne metody 

write.table() można zmienić. W przypadku metody write.csv() nie można zmienić wartości domyślnych 

append, col.names, sep, dec i qmethod. (Podobnie jak w przypadku read.csv() istnieje również funkcja 

write.csv2() dla użytkowników europejskich. Funkcja write.csv2() używa średnika jako separatora i 

przecinka jako separatora, ale poza tym jest to to samo co write .csv()). Funkcje przyjmują argumenty 

x, file, append, quote, sep, eol, na, dec, row.names, col.names i qmethod. Argument x to obiekt do 

wyeksportowania i musi to być obiekt, który można przekształcić w ramkę danych. Argument file 

podaje lokalizację, do której należy wyeksportować. W przypadku plików zewnętrznych plik ma 

charakter znaku, a adres na dysku twardym jest względny do obszaru roboczego lub bezwzględny. Jeśli 

plik równa się „”, funkcje eksportują do konsoli. Domyślna wartość pliku to „”. Argument append jest 

argumentem logicznym. Jeśli dołączenie ma wartość TRUE, to plik jest dołączany z nową ramką danych. 

Jeśli FALSE, plik jest nadpisywany. Wartość domyślna to FALSE. Argument quote jest logicznym lub 

numerycznym wektorem numerów kolumn i podaje zasady umieszczania cudzysłowów wokół 

elementów. Wartość domyślna to TRUE. Argument sep jest argumentem znakowym i podaje 

separator, który ma być używany między elementami eksportowanych danych. Separator jest 

umieszczony w cudzysłowie. Dla read.table() wartością domyślną jest biały znak. W przypadku 

read.csv() wartością jest przecinek. Argument eol jest argumentem znaku trybu i podaje ogranicznik 

końca linii. Domyślnie eol jest równe „\ n”. Prawidłowa wartość eol zależy od systemu operacyjnego. 

Użyj „\ n” dla Windows, „\ r” dla OS X i „\ r \ n” dla Linux. Argument na jest również argumentem 



znakowym i podaje ciąg, który ma zostać wyprowadzony w przypadku braku danych. Wartość 

domyślna to NA. Argument dec jest kolejnym argumentem znakowym i podaje znak, który ma być 

użyty jako kropka dziesiętna. Domyślnie dec = „.”. 

Argument row.names jest wartością logiczną lub wektorem znaków nazw wierszy. Zauważ, że metody 

write.table() i write.csv() traktują nazwy wierszy inaczej, jeśli parametr row. nazwy są ustawione na 

TRUE lub na wektor znaków nazw. Jeśli kolumna nazw wierszy znajduje się w wyeksportowanej ramce 

danych, funkcja write.table() nie tworzy pustego ciągu znaków dla nazwy kolumny z nazwami wierszy, 

natomiast funkcja write.csv() tak. Jeśli row.names jest równe FALSE, nie ma różnicy między nimi pod 

względem nazw wierszy, ponieważ żadne nazwy wierszy nie są eksportowane. Jeśli nie podano nazw 

wierszy, nazwy wierszy nie występują w data.frame (na przykład, jeśli wprowadzono macierz bez nazw 

wierszy dla x), a wiersz.names ma wartość TRUE, wówczas wiersze otrzymują nazwy zaczynające się od 

„1 ”I zwiększanie o jeden w każdym wierszu. Domyślnie row.names ma wartość TRUE. Argument 

col.names jest albo logicznym, albo wektorem znakowym nazw kolumn. W przypadku write.table(), 

jeśli col.names jest ustawione na TRUE, albo nazwy kolumn są pobierane z ramki danych, albo, jeśli w 

ramce danych nie ma żadnych nazw, tworzone są nazwy kolumn zaczynające się od „V1” i zwiększane 

liczba całkowita o jeden dla każdej nowej kolumny. Jeśli podano nazwy kolumn, nazwy kolumn są 

równe podanym nazwom. Jak wspomniano powyżej, dla metody write.table() domyślnie nie jest 

podawana żadna wartość dla kolumny nazw wierszy, jeśli kolumna z nazwą wiersza istnieje w 

eksportowanym pliku. Jeśli jednak nazwa_kolumn jest ustawiona na wartość NA, wówczas kolumny są 

traktowane tak samo, jak w przypadku nazwy_kolumn ustawione na wartość PRAWDA, z tą różnicą, że 

do kolumny z nazwą wiersza dodawany jest pusty ciąg znaków. Jeśli row.names jest równe FALSE, 

wtedy ustawienie col.names równej NA daje błąd. Jeśli nazwy kolumn są ustawione na FALSE, w 

eksportowanym pliku nie są przypisywane żadne nazwy kolumn. W przypadku write.csv () wartość 

domyślna dla col.names zależy od wartości row.names. Wartości domyślnej nie można zmienić. Jeśli 

row.names ma wartość TRUE, col.names jest ustawiana na NA. W przeciwnym razie col.names ma 

wartość TRUE. W obu przypadkach nazwy kolumn są podawane jako nazwy w ramce danych lub, jeśli 

w ramce danych nie ma nazw kolumn, nazwy zaczynające się od „V1” i z liczbą całkowitą zwiększaną o 

jeden dla każdej nowej kolumny. Ostatni argument to qmethod i może przyjąć wartości „escape” lub 

„double”. Wartość domyślna to „escape”. Argument zawiera instrukcje dotyczące podwójnych 

cudzysłowów. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy dla metody write.table(). Oto kilka 

przykładów. Obiekt df.mat.x jest ramką danych z nazwami wierszy i kolumn. Mata obiektu to macierz, 

która nie ma nazw wierszy ani kolumn. 

> df.mat.x 

c1 c2 C3 

r1 1 3 art 

r2 2 4 birth 

> write.table(df.mat.x) 

"c1" "c2" "C3" 

"r1" 1 3 "art" 

"r2" 2 4 "birth" 

> write.table(df.mat.x, sep=",") 

"c1","c2","C3" 



"r1",1,3,"art" 

"r2",2,4,"birth" 

> write.table(df.mat.x, sep=",", col.names=NA) 

"","c1","c2","C3" 

"r1",1,3,"art" 

"r2",2,4,"birth" 

> write.table(df.mat.x, col.names=F) 

"r1" 1 3 "art" 

"r2" 2 4 "birth" 

> write.table(df.mat.x, row.names=F, col.names=F) 

1 3 "art" 

2 4 "birth" 

> write.table(df.mat.x, sep=",", row.names=F) 

"c1","c2","C3" 

1,3,"art" 

2,4,"birth" 

> write.csv(df.mat.x) 

"","c1","c2","C3" 

"r1",1,3,"art" 

"r2",2,4,"birth" 

> write.csv(df.mat.x, row.names=F) 

"c1","c2","C3" 

1,3,"art" 

2,4,"birth" 

> mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

> write.table(mat) 

"V1" "V2" 

"1" 1 3 



"2" 2 4 

> write.table(mat, row.names=c("r1","r2"), col.names=NA) 

"" "V1" "V2" 

"r1" 1 3 

"r2" 2 4 

> write.table(mat, row.names=F, col.names=F) 

1 3 

2 4 

> write.csv(mat) 

"","V1","V2" 

"1",1,3 

"2",2,4 

> write.csv(mat, row.names=c("r1","r2")) 

"","V1","V2" 

"r1",1,3 

"r2",2,4 

Aby uzyskać dostęp do strony pomocy dotyczącej metody write.table (), wprowadź ?write.table w 

wierszu poleceń R. 

Funkcja dput() 

Funkcja dput() usuwa zawartość pliku i eksportuje wynik w formacie ASCII. Głównie dput() jest używane 

w połączeniu z funkcją dget(), która czyta wyeksportowane pliki. Te dwie funkcje są zwykle używane 

do przenoszenia funkcji z jednego obszaru roboczego do innego. Argumenty funkcji dput() to x, file i 

control. Argument x to plik do usunięcia, zwykle funkcja. Argument file  mówi dput(), gdzie umieścić 

wyjście. Wartością może być adres na dysku twardym bezwzględny lub względny w stosunku do 

obszaru roboczego. Jeśli tak, argument jest w trybie znakowym, a wartość znajduje się w cudzysłowie. 

Domyślnie plik równa się „”, co powoduje wysłanie wyniku do konsoli. Kontrolka argumentu przyjmuje 

wartości znakowe i daje dput() więcej informacji na temat co uwzględnić w eksporcie. Więcej 

informacji znajdziesz na stronie pomocy dla dput (). Oto przykład użycia prymitywnej funkcji cat() 

wyeksportowanej do konsoli: 

> dput(cat) 

function (..., file = "", sep = " ", fill = FALSE, labels = NULL, 

append = FALSE) 

{ 

if (is.character(file)) 

if (file == "") 



file <- stdout() 

else if (substring(file, 1L, 1L) == "|") { 

file <- pipe(substring(file, 2L), "w") 

on.exit(close(file)) 

} 

else { 

file <- file(file, ifelse(append, "a", "w")) 

on.exit(close(file)) 

} 

.Internal(cat(list(...), file, sep, fill, labels, append)) 

} 

Pisarze z CRAN ostrzegają, że deparacja niekoniecznie jest idealna. Ponadto dput() usuwa atrybuty 

obiektu i usuwa wszelkie komentarze. Jeśli komentarze nie są ważne, użycie dput() na obiektach funkcji 

trybu nie powinno stanowić problemu. Więcej informacji o dput() można znaleźć, wpisując ?dput po 

znaku zachęty R. 

Inne funkcje eksportu 

Podobnie jak funkcje, które odczytują dane, istnieje wiele funkcji, które zapisują dane. Strona CRAN 

dotycząca importowania i eksportowania danych zawiera wiele informacji i można ją znaleźć pod 

adresem :  

http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html. 

W przypadku SPSS, SAS i Stata funkcja write.foreign(), którą można znaleźć w pakiecie foreign, może 

eksportować w odpowiednim formacie. Funkcja write.foreign() eksportuje również w innych 

formatach. W pakiecie foreign znajdują się również inne funkcje eksportujące. Pakiet foreign jest 

jednym z pakietów instalowanych domyślnie. Aby zobaczyć zawartość foreign, wpisz help (package = 

foreign) po znaku zachęty R. Aby załadować foreign, wejdź do library(foreign). W przypadku programu 

Excel dostępny jest pakiet xlsx przeznaczony specjalnie do pracy z programem Excel. Pakiet xlsx nie jest 

pakietem domyślnym w R, więc musi zostać zainstalowany. Po zainstalowaniu xlsx, informacje o xlsx 

można znaleźć, wpisując help (pakiet = xlsx) w wierszu poleceń R. Wyszukiwanie wykonane w funkcji 

write () przez wpisanie ?? write w wierszu polecenia R da inne opcje eksportu z R. 

Funkcje opisowe 

Funkcje opisowe opisują cechy przedmiotów. W tej sekcji omówiono niektóre funkcje opisowe, które 

są przydatne podczas pisania funkcji lub tworzenia obiektów. Funkcje to dim(), nrow(), ncol(), NROW(), 

NCOL(), length() i nchar().  

Funkcja dim() 

W przypadku obiektów, dla których wymiary mają sens - takich jak macierze, ramki danych, tabele lub 

tablice - funkcja dim() zwraca liczbę poziomów w każdym z wymiarów obiektu. W przypadku obiektów 

innych klas dim () zwraca NULL. Oto przykład: 



> a = 1: 2 

> b = 1: 3 

> 

> dim (a) 

NULL 

> a% o% b% o% a 

,, 1 

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

[1,] 1 2 3 

[2,] 2 4 6 

,, 2 

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

[1,] 2 4 6 

[2,] 4 8 12 

> 

> dim (a% o% b% o% a) 

[1] 2 3 2 

Wymiary obiektu można zmienić, jeśli iloczyn wymiarów pierwotnych jest równy iloczynowi wymiarów 

wyniku. Oto przykład: 

> a.ar = a% o% b 

> a.ar 

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

[1,] 1 2 3 

[2,] 2 4 6 

> dim (a.ar) 

[1] 2 3 

> dim (a.ar) = c (3,2) 

> a.ar 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1 4 

[2,] 2 3 



[3,] 2 6 

Więcej informacji na temat dim () można znaleźć, wpisując ?dim po znaku zachęty R. 
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Funkcje nrow(), ncol(), NROW() i NCOL() 

W przypadku macierzy, data.frames i tablic, nrow () i ncol () podają liczbę poziomów odpowiednio w 

pierwszym i drugim wymiarze macierzy, ramki danych lub tablicy. Inne klasy obiektów zwracają NULL. 

Oto przykład: 

> a.ar = a% o% b 

> a.ar 

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

[1,] 1 2 3 

[2,] 2 4 6 

> nrow (a.ar) 

[1] 2 

> ncol (a.ar) 

[1] 3 

> nrow (1:20) 

NULL 

Czasami wektory należy traktować jako macierze lub tablice. Funkcje NROW() i NCOL() traktują wektory 

jako macierze jednokolumnowe, ale poza tym są takie same jak nrow() i ncol(). Oto przykład: 

> NROW (1:20) 

[1] 20 

> 

> NCOL (1:20) 

[1] 1 

Więcej informacji o nrow(), ncol(), NROW() i NCOL() można znaleźć, wpisując ?nrow po znaku zachęty 

R. 

Funkcja Length() 

Następną funkcją opisową, którą wyjaśnimy, jest length(). Argumentem length() może być dowolny 

tryb obiektu. W przypadku obiektów atomowych length() zwraca liczbę elementów w obiekcie. W 

przypadku obiektów list, length() zwraca liczbę elementów najwyższego poziomu. W przypadku funkcji 

length() zwraca jeden. W przypadku wywołań length() zwraca liczbę argumentów wprowadzonych 

podczas tworzenia wywołania. W przypadku nazw length () zwraca jeden. W przypadku wyrażeń length 

() zwraca liczbę elementów w wyrażeniu. Oto kilka przykładów: 



> mat=matrix(1:4,2,2) 

> mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

> length(mat) 

[1] 4 

> a.list=list(mat, c("abc","cde")) 

> a.list 

[[1]] 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

> length(a.list) 

[1] 2 

> a.fun = function(mu, se=1, alpha=.05){ 

z_value = qnorm(1-alpha/2, mu, se) 

print(z_value) 

} 

> length(a.fun) 

[1] 1 

> a.call=call("lm", y~x) 

> a.call 

lm(y ~ x) 

> length(a.call) 

[1] 2 

> a.name 

`1` 

> length(a.name) 



[1] 1 

> a.exp = expression(a.call, sin(1:5/180 * pi)) 

> a.exp 

expression(a.call, sin(1:5/180 * pi)) 

> length(a.exp) 

[1] 2 

Długość obiektu atomowego lub listy można przypisać za pomocą funkcji length (). W przypadku innych 

obiektów trybu próba przypisania length () zwraca błąd. Jeśli n jest długością obiektu atomowego, to 

ustawienie długości na wartość większą niż n generuje NA dla dodatkowych elementów. Ustawienie 

długości mniejszej niż n usuwa dodatkowe elementy. W obu przypadkach a vector jest zwracany, chyba 

że długość nie zostanie zmieniona, w takim przypadku zwracany jest oryginalny obiekt. Oto przykład: 

> mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

> mat.2 = mat 

> length(mat.2)=6 

> mat.2 

[1] 1 2 3 4 NA NA 

> mat.2 = mat 

> length(mat.2)=3 

> mat.2 

[1] 1 2 3 

> mat.2 = mat 

> length(mat.2)=4 

> mat.2 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

W przypadku obiektów listy trybów wydłużenie listy powoduje dodanie elementów NULL na 

najwyższym poziomie, a skrócenie listy powoduje usunięcie elementów na najwyższym poziomie. Oto 

przykład: 

> a.list 



[[1]] 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

> length(a.list)=4 

> a.list 

[[1]] 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

[[3]] 

NULL 

[[4]] 

NULL 

> length(a.list)=3 

> a.list 

[[1]] 

cl1 cl2 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

[[2]] 

[1] "abc" "cde" 

[[3]] 

NULL 

Więcej informacji na temat length() można znaleźć, wpisując ?length w wierszu polecenia R. 

Funkcja nchar() 



Funkcja nchar() zlicza znaki w obiektach, które mogą zostać przekształcone w znak trybu. Funkcja 

przyjmuje trzy argumenty: x, type i allowNA. Argument x jest obiektem. Funkcja wymusza na obiekcie 

znak, a policzone znaki to znaki wymuszonego obiektu. Na przykład: 

> as.character (a.list) 

[1] "1: 4" "c (\" abc \ ", \" cde \ ")" "NULL" 

> nchar (a.list) 

[1] 3 15 4 

Cytaty nie są liczone. Typ argumentu jest argumentem znakowym i może przyjmować wartości „b”, 

„znaków” lub „szerokości”. Jeśli wybrano „bajty”, zliczane są bajty łańcuchów. W przypadku wybrania 

„znaków” zliczana jest standardowa liczba znaków w tekście. Jeśli wybrano „szerokość”, zliczana jest 

liczba znaków, które funkcja cat() przypisałaby ciągom. Wartość domyślna to „char”. Zwykle nie ma 

różnicy między tymi trzema. Argument allowNA jest argumentem logicznym. Jeśli jest ustawiony na 

PRAWDA, łańcuchy, które nie są prawidłowe, są ustawiane jako równe NA. Jeśli ustawiono na FALSE, 

niepoprawne łańcuchy powodują błąd i powodują zatrzymanie funkcji. Wartość domyślna to FALSE. 

Więcej informacji na temat nchar() można znaleźć, wpisując ?char w wierszu polecenia R. 

Manipulowanie obiektami 

Istnieje wiele funkcji, które manipulują obiektami języka R i ułatwiają programowanie. Ta podsekcja 

obejmuje niektóre funkcje, w tym cbind(), rbind(), apply(), lapply(), sapply(), vapply(), tapply(), 

mapply(), sweep(), scale(), agregat(), table(), tabulate() i ftable(). 

Funkcje cbind() i rbind() 

Funkcje cbind() i rbind() są oczywiste dla wektorów, macierzy, ramek danych i niektórych innych klas 

obiektów, takich jak szeregi czasowe. Funkcja cbind() wiąże kolumny. Funkcja rbind() wiąże wiersze. W 

przypadku list, które nie są podobne do macierzy, funkcje zwracają typ i liczbę elementów w każdym z 

elementów najwyższego poziomu argumentów list, tworząc macierz typów z liczbami całkowitymi. 

Listy można wiązać z obiektami niebędącymi listami. Wynik będzie listą, ale argumenty niebędące listą 

nie zostaną przekonwertowane tak, jak część wyniku będąca listą. 

W wywołaniu funkcji obiekty do powiązania są oddzielane przecinkami. W przypadku cbind() wektory 

są traktowane jako kolumny. W przypadku rbind() wektory są traktowane jako wiersze. W przypadku 

wektorów wiązane wektory nie muszą mieć tej samej długości. Cykl wektorów. W przypadku obiektów 

o wyższych wymiarach obiekty poruszają się cyklicznie, aż powiązany obiekt zostanie wypełniony, jeśli 

dla rbind() liczby kolumn są wielokrotnościami siebie, a dla cbind() liczba wierszy jest wielokrotnością 

siebie. W przeciwnym razie funkcje wyświetlają błąd, jeśli występuje niezgodność wiersza / kolumny. 

Wynikowy obiekt przyjmuje typ wprowadzonego obiektu najwyższego poziomu, w którym hierarchia, 

od najniższego do najwyższego, jest surowa, logiczna, całkowita, podwójna, zespolona, znakowa i lista. 

Istnieje jeden argument funkcji cbind() i rbind() inny niż obiekty, które mają być powiązane - argument 

deparse.level, który jest używany do tworzenia etykiet dla obiektów, które nie są podobne do 

macierzy. Argument jest argumentem będącym liczbą całkowitą i może przyjmować wartości 0, 1 lub 

2, chociaż działa każda wartość, którą można przekształcić w liczbę całkowitą. Wartości, które nie dają 

1 lub 2, gdy są przekształcane do liczby całkowitej, dają taki sam wynik jak 0. Wartość domyślna to 1. 

Dla ramek danych, jeśli ramka danych jest zawarta w obiektach, które mają być powiązane, i na liście, 

która nie jest danymi ramka nie jest uwzględniona, wynikiem jest ramka danych. W takim przypadku 

wszystkie kolumny znaków są zamieniane na współczynniki, chyba że określono inaczej. W przypadku 



szeregów czasowych cbind () daje wielowymiarowe szeregi czasowe, podczas gdy dla rbind () szereg 

czasowy powraca do macierzy. Oto przykład: 

> ab.list = list(one=1:5,two=3:7) 

> ab.list 

$one 

[1] 1 2 3 4 5 

$two 

[1] 3 4 5 6 7 

> cbind(ab.list,1:4) 

ab.list 

[1,] Integer,5 1 

[2,] Integer,5 2 

[3,] Integer,5 3 

[4,] Integer,5 4 

> rbind(1:3,3:5,5:7) 

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

[1,] 1 2 3 

[2,] 3 4 5 

[3,] 5 6 7 

Funkcje Apply 

Istnieje kilka funkcji w języku R do zastosowania funkcji do podzbioru obiektu, z których sześć 

omówiono tutaj. Sześć funkcji to apply(), lapply(), sapply(), vapply(), tapply() i mapply (). Funkcje do 

zastosowania mogą być zdefiniowane przez użytkownika, co może być bardzo przydatne 

Funkcja apply() 

Funkcja apply() przyjmuje trzy argumenty - X, MARGINES i FUN - a także wszystkie argumenty funkcji 

FUN. Pierwszy argument, X, to tablica (w tym macierze). Drugi argument podaje margines (y), na 

których ma działać funkcja, a FUN jest funkcją, która ma zostać zastosowana. W przypadku macierzy 

wprowadzenie 1 w polu MARGINES powoduje zastosowanie funkcji we wszystkich kolumnach. W 

przypadku 2 funkcja jest stosowana w wierszach. Funkcję, która ma zostać zastosowana, wprowadza 

się bez nawiasów. Wszelkie argumenty funkcji są wprowadzane jako następne, oddzielone 

przecinkami. Wynikiem jest tablica, macierz lub wektor. Oto przykład: 

> mat=matrix(1:4,2,2, dimnames=list(c("r1","r2"),c("c1","c2"))) 

> mat 

c1 c2 



r1 1 3 

r2 2 4 

> apply(mat,1,sum) 

r1 r2 

4 6 

> apply(mat,1,pnorm,3,1) 

r1 r2 

c1 0.02275013 0.1586553 

c2 0.50000000 0.8413447 

W tym przykładzie argumentami funkcji pnorm () są wiersze w mat dla wartości q, 3 dla wartości 

średniej i 1 dla wartości sd. Zauważ, że macierz jest transponowana w wyniku. Więcej informacji na 

temat apply () można znaleźć, wpisując ?apply w wierszu polecenia R. 

Funkcje lapply(), sapply() i vapply() 

Funkcje lapply (), sapply () i vapply () działają z wektorami, w tym listami i wyrażeniami. Jeśli X nie jest 

listą, X jest wymuszane na liście. Elementy muszą mieć odpowiedni tryb dla zastosowanej funkcji. 

Funkcja lapply () jest najprostsza z zaledwie dwoma argumentami i dowolnymi argumentami funkcji, 

która ma zostać zastosowana. Funkcja sapply () przyjmuje cztery argumenty plus wszelkie dodatkowe 

argumenty dla funkcji, która ma zostać zastosowana. Funkcja vapply () również pobiera cztery 

argumenty plus dodatkowe, aby funkcja została zastosowana. 

Funkcja lapply() 

Funkcja lapply () przyjmuje argumenty X i FUN oraz wszelkie dodatkowe argumenty funkcji FUN. 

Funkcja FUN jest stosowana do każdego elementu wektora lub każdego elementu najwyższego 

poziomu listy. Rezultatem jest lista. Oto przykład: 

> b.list = lista (1: 7,3: 4) 

> b.list 

[[1]] 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 

[[2]] 

[1] 3 4 

> lapply (b.list, sum) 

[[1]] 

[1] 28 

[[2]] 

[1] 7 



Operatory arytmetyczne można wprowadzać, umieszczając je w cudzysłowie. 

Na przykład: 

> lapply (1: 2, "^", 2) 

[[1]] 

[1] 1 

[[2]] 

[1] 4 

Funkcja sapply() 

Funkcja sapply () działa również na wektorach, w tym na listach i wyrażeniach. Funkcja przyjmuje 

argumenty X i FUN, a następnie wszystkie argumenty do FUN, po których następują argumenty simplify 

i USE.NAMES. Argument simplify może być logiczny lub ciąg znaków „tablica”. Argument simplify mówi 

sapply (), aby uprościć listę do wektora lub macierzy, jeśli jest TRUE, i do tablicy, jeśli jest ustawiona na 

„tablica”. Żadne uproszczenie nie jest wykonywane, jeśli ustawiona jest wartość FALSE. W przypadku 

FALSE zwracana jest lista. Wartość PRAWDA jest wartością domyślną. Argument USE.NAMES jest 

argumentem logicznym. W przypadku obiektu o znaku trybu argument USE.NAMES mówi sapply (), 

aby używała elementów obiektu jako nazw wyniku. Wartość domyślna to TRUE. Oto przykład: 

> lista ab 

jeden dolar 

[1] 1 2 3 4 5 

dwa dolary 

[1] 3 4 5 6 7 

> sapply (lista abonentów, suma) 

jeden dwa 

15 25 

> a.char 

[1] "a7" "a8" "a9" "a10" 

> sapply (a.char, wklej, "b", sep = "") 

a7 a8 a9 a10 

„a7b” „a8b” „a9b” „a10b” 

> sapply (a.char, wklej, "b", sep = "", USE.NAMES = F) 

[1] „a7b” „a8b” „a9b” „a10b” 

Funkcja vapply() 

Funkcja vapply () przyjmuje argumenty X, FUN, FUN.VALUE, dowolne argumenty do FUN i USE.NAMES, 

w tej kolejności. Argument FUN.VALUE jest strukturą danych wyjściowych funkcji. Struktura jest 



strukturą wynikającą z zastosowania FUN do pojedynczego elementu X. W strukturze zastosowano 

atrapy wartości prawidłowego trybu. Liczba i tryb atrapy elementów muszą być poprawne. Wszelkie 

dodatkowe argumenty za FUN  są umieszczane po FUN.VALUE. Domyślna wartość USE.NAMES to 

TRUE. Oto przykład: 

> set.seed (382765) 

> e 

[1] 1 2 

> vapply (e, rnorm, matrix (.1,2,2), n = 4, sd = 1) 

,, 1 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1,701435 1,1422971 

[2,] 2,068151 0,9604146 

,, 2 

[, 1] [, 2] 

[1,] 0,3541925 1,186276 

[2,] 2,6841000 1,745577 

W tym przykładzie e jest wektorem średnich wprowadzonych do funkcji rnorm (), a pozostałe 

argumenty funkcji rnorm () to n = 4 i sd = 1. Funkcja vapply () zwraca tablicę, macierz lub wektor 

obiektów typu podanego przez argument FUN.VALUE. Więcej informacji o lapply (), sapply () i vapply 

() można znaleźć, wpisując? Lapply po znaku zachęty R. 

Funkcja tapply() 

Funkcja tapply() stosuje funkcje do danych w tabelach krzyżowych. Argumenty to X, IND, FUN, wszelkie 

dodatkowe argumenty FUN i simplify. Wartością domyślną FUN jest NULL, a wartością domyślną 

simplify jest TRUE. Argument X musi być obiektem atomowym i jest wymuszony na wektorze. 

Argumentem może być tabela awaryjna utworzona przez funkcję table(). Długość X jest zatem 

iloczynem wymiarów tabeli awaryjnej. Argument IND musi być wektorem, który można wymusić na 

czynnik lub listę wektorów, które można przekształcić w czynniki. Długość X i długość (y) wektorów 

współczynników muszą być takie same. Wartości X to liczba obserwacji z daną kombinacją czynników, 

gdzie kombinacje czynników są podane przez przecięcie wartości współczynników. Jeśli kombinacje są 

powtarzane, funkcja nie działa prawidłowo. Nie ma potrzeby wprowadzania zer dla kombinacji 

czynników bez obserwacji, ale mogą być uwzględnione zera. Użycie tapply() bez funkcji daje indeks 

komórek, które zawierają obserwacje, podczas gdy użycie funkcji daje tabelę krzyżową współczynnika, 

z funkcją zastosowaną do zawartości komórek. Oto przykład: 

> list(c("a","b","b","c"), c(5,5,6,5)) 

[[1]] 

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

[[2]] 



[1] 5 5 6 5 

> cbind(c("a","b","b","c"),c(5,5,6,5)) 

[,1] [,2] 

[1,] "a" "5" 

[2,] "b" "5" 

[3,] "b" "6" 

[4,] "c" "5" 

> tapply(1:4, list(c("a","b","b","c"), c(5,5,6,5))) 

[1] 1 2 5 3 

> tapply(1:4, list(c("a","b","b","c"), c(5,5,6,5)), "^",3) 

5 6 

a 1 NA 

b 8 27 

c 64 NA 

Więcej informacji o tapply() można znaleźć, wpisując ?tapply po znaku zachęty R. 

Funkcja mapply() 

Funkcja mapply() przyjmuje obiekt będący wektorem lub listą jako argument i stosuje funkcję do 

każdego elementu wektora lub listy. Jeśli zostanie wprowadzony obiekt, który nie jest wektorem ani 

listą, funkcja mapply() spróbuje przekształcić obiekt w wektor lub listę. Elementy obiektu wynikowego 

muszą być zgodne z prawem, aby funkcja mogła zostać zastosowana. Wynikiem funkcji mapply() jest 

wektor, macierz lub lista. Argumentami do mapply() są FUN, . . .  , MoreArgs, SIMPLIFY i USE.NAMES. 

Argument FUN to funkcja, którą należy zastosować. Argument. . . odnosi się do wektorów lub listy, na 

których działa argument FUN i mogą być zbiorem list i / lub wektorów zebranych przy użyciu c(). 

Argument MoreArgs odnosi się do wszelkich dodatkowych argumentów FUN i domyślnie jest równy 

NULL. Argumenty muszą być w trybie listy, z oddzielną listą dla każdego argumentu. Argument 

SIMPLIFY nakazuje mapply() próbę uproszczenia wyniku do wektora lub macierzy. Wartość domyślna 

to TRUE. Argument USE.NAMES mówi mapply(), aby używała nazw elementów lub, jeśli wektor jest 

typu mode character, samych znaków jako nazw danych wyjściowych. Wartość domyślna to PRAWDA. 

Oto przykład: 

> set.seed(382765) 

> a.mat = matrix(1,4,4) 

> b.mat = matrix(runif(9),3,3) 

> c.vec = 1:2 

> mapply(det, list(a.mat, b.mat)) 

[1] 0.0000000 -0.3349038 



> mapply(mean, c( list(a.mat,b.mat), c.vec)) 

[1] 1.0000000 0.6208733 1.0000000 2.0000000 

> mapply(mean, c( list(a.mat,b.mat), list(c.vec))) 

[1] 1.0000000 0.6208733 1.5000000 

Tutaj det znajduje wyznaczniki elementów, a średnia znajduje środki elementów. Kolejny przykład - 

używając MoreArgs - jest następujący: 

> set.seed(382765) 

> 

> mapply(cor, c(list(a.mat,b.mat), list(c.vec)), list(y=1:4,y=1:3,y=3:4), 

list(use="everything"), list(method="pearson")) 

[[1]] 

[,1] 

[1,] NA 

[2,] NA 

[3,] NA 

[4,] NA 

[[2]] 

[,1] 

[1,] 0.1872769 

[2,] 0.8836377 

[3,] -0.4585219 

[[3]] 

[1] 1 

Warning message: 

In (function (x, y = NULL, use = "everything", method = c("pearson", : 

the standard deviation is zero 

Tutaj funkcja jest funkcją korelacji, a argumenty y, użycie i metoda są dostarczane jako lista. Więcej 

informacji na temat mappl () można znaleźć, wpisując ?mapply w wierszu polecenia R. 

Funkcje sweep() i scale() 

Funkcja sweep() działa na tablicach (w tym macierzach i wektorach, które zostały przekształcone w 

macierze), a funkcja scale() działa na obiektach numerycznych podobnych do macierzy. Funkcja 

sweep() usuwa margines (y) tablicy (powiedzmy, kolumny macierzy) z wartościami (powiedzmy, 

średnie kolumnowe) za pomocą funkcji (powiedzmy, operatora odejmowania). Funkcja scale() 



domyślnie centruje i normalizuje kolumny macierzy, odejmując średnią i dzieląc przez odchylenie 

standardowe dla każdej kolumny 

Funkcja sweep() 

Funkcja sweep() przyjmuje argumenty x, MARGIN, STATS, FUN, check.margin i. . .. Argument x jest 

tablicą. Tablica może mieć dowolny tryb atomowy. Argument MARGINES podaje marginesy, na których 

ma nastąpić przeciągnięcie. W przypadku macierzy MARGIN jest równy 1, 2 lub 1: 2 (lub c (1,2)). Jeśli 

MARGINES jest równy 1: 2, cała macierz jest przeszukiwana, a nie przeciąganie według kolumny lub 

wiersza. Więcej niż dwa wymiary, MARGIN może być dowolnym podzbiorem marginesów, w tym 

wszystkimi marginesami. Argument STATS podaje wartości do przeszukania. Na przykład użycie 

kolumny oznacza, że można zastosować funkcję apply (); to znaczy apply (mat, 2, mean) działałoby jako 

wartość dla STATS, gdzie mat jest wyciąganą macierzą. Wartości cyklu STATS. Argument FUN jest 

funkcją, której należy użyć. Domyślnie FUN równa się „-”, operatorowi odejmowania, ale FUN może 

być dowolną funkcją dozwoloną dla wartości tablicy. Na przykład wklej można używać z tablicami 

znaków trybu. Argument check.margin sprawdza, czy wymiary lub długość STATS zgadzają się z 

wymiarami podanymi przez MARGIN. Jeśli nie, to tylko ostrzeżenie. Funkcja nie zatrzymuje się, ale 

zmienia wartości w STATS. Wartość domyślna to TRUE. 

Argument. . . daje dodatkowe argumenty funkcji FUN. Oto przykład: 

> d.mat = matrix (1: 8,2,4) 

> d.mat 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 4] 

[1,] 1 3 5 7 

[2,] 2 4 6 8 

> a = sweep (d.mat, 2, apply (d.mat, 2, mean)) 

> a 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 4] 

[1,] -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

[2,] 0,5 0,5 0,5 0,5 

> sweep (a, 2, apply (d.mat, 2, sd), „/”) 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 4] 

[1,] -0,7071068 -0,7071068 -0,7071068 -0,7071068 

[2,] 0,7071068 0,7071068 0,7071068 0,7071068 

Ponieważ MARGIN jest ustawiony na 2, funkcja mean() przyjmuje średnią z każdej kolumny, a funkcja 

sd() przyjmuje odchylenie standardowe każdej kolumny. W drugim stwierdzeniu średnia z każdej 

kolumny jest odejmowana od elementów w kolumnie. Funkcja odejmowania jest funkcją domyślną, 

więc nie trzeba jej wprowadzać. W trzecim zdaniu wyśrodkowane elementy w kolumnach są 

podzielone przez standardowe odchylenia dla kolumn. Zauważ, że funkcja zwraca macierz. Więcej 

informacji na temat sweep() można znaleźć, wpisując ?sweep po znaku zachęty R. 



Funkcja scale() 

Funkcja scale() służy do skalowania kolumn macierzy - to znaczy do wyśrodkowania kolumny do 

określonego środka i skalowania kolumny do określonego odchylenia standardowego. Funkcja scale () 

przyjmuje trzy argumenty: x, center i scale. Argument x jest macierzą lub obiektem numerycznym 

podobnym do macierzy (na przykład ramką danych lub szeregiem czasowym). 

Argument center może być wektorem logicznym lub liczbowym o długości równej liczbie kolumn w x. 

Jeśli jest ustawiony na TRUE, średnia z kolumny jest odejmowana od każdego elementu w kolumnie. 

Jeśli jest ustawiony na wektor liczb, każda liczba jest odejmowana od elementów w odpowiedniej 

kolumnie liczby. Jeśli ustawione na FALSE, nic nie jest odejmowane. Wartość domyślna to TRUE. 

Argument scale może być również logiczny lub wektorem liczb. Jeśli skala jest ustawiona na TRUE, 

każdy wyśrodkowany element (jeśli wykonano centrowanie) jest dzielony przez odchylenie 

standardowe elementów w kolumnie, gdzie NA są ignorowane, a dzielenie następuje przez n-1. Jeśli 

ustawione na równe wektorze liczb, każdy (wyśrodkowany) element kolumny jest dzielony przez 

odpowiednią liczbę w wektorze. Dzielenie przez zero da NaN, ale nie zatrzyma wykonania. Jeśli skala 

jest ustawiona na FALSE, podział nie jest wykonywany. Wartość domyślna to TRUE. Oto przykład: 

> d.mat = matrix(1:8,2,4) 

> d.mat 

[,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,] 1 3 5 7 

[2,] 2 4 6 8 

> scale(d.mat) 

[,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,] -0.7071068 -0.7071068 -0.7071068 -0.7071068 

[2,] 0.7071068 0.7071068 0.7071068 0.7071068 

attr(,"scaled:center") 

[1] 1.5 3.5 5.5 7.5 

attr(,"scaled:scale") 

[1] 0.7071068 0.7071068 0.7071068 0.7071068 

> e.mat = matrix(c(1:8,NA,2),2,5) 

> e.mat 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 1 3 5 7 NA 

[2,] 2 4 6 8 2 

> scale(e.mat, center=rep(3,5), scale=rep(4,5)) 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 



[1,] -0.50 0.00 0.50 1.00 NA 

[2,] -0.25 0.25 0.75 1.25 -0.25 

attr(,"scaled:center") 

[1] 3 3 3 3 3 

attr(,"scaled:scale") 

[1] 4 4 4 4 4 

Zwróć uwagę, że funkcja scale() zwraca skalowaną macierz, wartości użyte do wyśrodkowania 

elementów oraz wartości użyte do skalowania elementów. Aby uzyskać więcej informacji, wprowadź 

?scale w wierszu polecenia R. 

Funkcje aggregate(), table(), tabulate() i ftable() 

Podobnie jak funkcje zastosuj, funkcja aggregte() wyszukuje statystyki dla grup danych. Funkcje table(), 

tabulate() i ftable() tworzą na podstawie danych tabele awaryjne. 

Funkcja aggregate() 

Funkcja aggregate() stosuje funkcję do elementów obiektu na podstawie wartości innego obiektu. 

Obiekt, na którym ma być wykonywana operacja, jest szeregiem czasowym, ramką danych lub 

obiektem, który można przekształcić w ramkę danych. Wartości drugiego obiektu muszą być listą 

zawierającą elementy, które można zinterpretować jako czynniki, a na drugim poziomie musi mieć 

długość równą wierszom ramki danych lub szeregu czasowego. Funkcja inaczej traktuje ramki danych 

i szeregi czasowe. 

Ramki danych 

W przypadku ramek danych argumentami są x, by, FUN,. . . i uprościć. Argument x jest ramką danych. 

Argument by jest obiektem listy trybów składającej się z elementów, które mogą być interpretowane 

jako czynniki. Elementy by służą do grupowania wierszy x. Argument FUN to funkcja, która ma zostać 

zastosowana, a. . . są dodatkowymi argumentami dla tej funkcji. Argument simplify mówi agregatowi 

(), czy próbować uprościć wynik do wektora czy macierzy. Wartość domyślna to TRUE. Wynikiem 

agregacji () dla ramki danych jest ramka danych. Oto przykład: 

> x2=rep(1:2,3) 

> x1=rep(1:2,3) 

> y1=1:6 

> y2=7:12 

> a.df=data.frame(y1,y2,x1,x2) 

> a.df 

y1 y2 x1 x2 

1 1 7 1 1 

2 2 8 2 2 

3 3 9 1 1 



4 4 10 2 2 

5 5 11 1 1 

6 6 12 2 2> aggregate(a.df[,1:2], list(x1,x2), mean) 

Group.1 Group.2 y1 y2 

1 1 1 3 9 

2 2 2 4 10 

W przypadku ramek danych można użyć formuły do sklasyfikowania x zamiast używania argumentu 

by. W przypadku opcji formuły argumentami są formuła, dane, FUN,. . ., podzbiór i na. akcja. Formuła 

argumentu ma postać y ~ x, gdzie y jest liczbą i może mieć więcej niż jedną kolumnę, a x jest formułą, 

taką jak x1 lub x1 + x2, gdzie zarówno x1, jak i x2 można interpretować jako czynniki. Argument data 

podaje nazwę ramki danych i musi zostać uwzględniony. Argument FUN to funkcja, która ma zostać 

zastosowana, a. . . zawiera dodatkowe argumenty dla ZABAWY. Podzbiór argumentów podaje wiersze 

ramki danych, na których należy operować. Argument na.action umożliwia wybór sposobu obsługi 

brakujących wartości i jest łańcuchem znaków. Wartością domyślną jest „na.omit”, co oznacza, że 

funkcja agregatu () ma pomijać brakujące wartości. Oto przykład: 

> a.df 

y1 y2 x1 x2 

1 1 7 1 1 

2 2 8 2 2 

3 3 9 1 1 

4 4 10 2 2 

5 5 11 1 1 

6 6 12 2 2 

> aggregate(cbind(y1,y2)~x1+x2, data=a.df, sum, subset=1:3) 

x1 x2 y1 y2 

1 1 1 4 16 

2 2 2 2 8 

Zwróć uwagę, że zmienna by musi być listą, podczas gdy prawa strona formuły nie może być listą. 

Szereg czasowy 

Szeregi czasowe mają zarówno częstotliwość, jak i okres. W R częstotliwość jest odwrotnością okresu i 

odwrotnie. Na przykład rok może być okresem zainteresowania. Następnie miesiące mają 

częstotliwość 12, a podokresy 1/12. W przypadku szeregów czasowych argumentami są x, nfrequency, 

FUN, ndeltat, ts.eps i. . .. Argument x musi być szeregiem czasowym. Argument nfrequency to liczba 

podokresów dla każdego okresu po zadziałaniu FUN na szeregach czasowych. Wartość musi być równo 

podzielona na pierwotną częstotliwość szeregów czasowych. Argument domyślnie jest równy 1. 

(Oryginalna częstotliwość szeregów czasowych podzielona przez nfrequency daje liczbę elementów, 



które są zgrupowane razem - na których działa FUN). Argument FUN to funkcja, którą należy 

zastosować i. . . daje ZABAWIE dodatkowe argumenty. Argument. . . znajduje się na końcu listy 

argumentów. Funkcja FUN musi być poprawna dla wartości szeregów czasowych i jest domyślnie sumą. 

Argument ndeltat informuje agregat () o długości podokresów dla danych wyjściowych i domyślnie jest 

równy 1. Iloczyn częstotliwości pierwotnego szeregu czasowego i ndeltat musi być liczbą całkowitą. 

Można ustawić nfrequency lub ndeltat. Drugi jest ustawiony na odwrotność jednego zestawu. 

Argument ts.eps podaje tolerancję dla zaakceptowania tego, że częstotliwość nfrequency dzieli się 

równomiernie na częstotliwość szeregu czasowego. Domyślnie nfrequency równa się getOption 

(„ts.eps”), której wartość można znaleźć, wprowadzając opcje („ts.eps”) po znaku zachęty R. Wartość 

jest numeryczna i można ją ustawić ręcznie. Oto przykład: 

> x1=c(1,2,1,2,1,2) 

> x2=c(1,2,3,1,2,3) 

> a.ts=ts(cbind(x1,x2), start=1, frequency=3) 

> a.ts 

Time Series: 

Start = c(1, 1) 

End = c(2, 3) 

Frequency = 3 

x1 x2 

1.000000 1 1 

1.333333 2 2 

1.666667 1 3 

2.000000 2 1 

2.333333 1 2 

2.666667 2 3 

> aggregate(a.ts, FUN=sum) 

Time Series: 

Start = 1 

End = 2 

Frequency = 1 

x1 x2 

1 4 6 

2 5 6 



Zauważ, że w przykładzie nfrequency i ndeltat oba są równe jeden. Więcej informacji o aggregate() 

można znaleźć, wpisując ?aggregate w wierszu polecenia R. 

Funkcje table(), as.table() i is.table() 

Istnieją trzy funkcje związane z tworzeniem tabel za pomocą table(). Funkcja table() tworzy tabelę 

awaryjną z danych atomowych lub niektórych list. Dane muszą być interpretowane jako czynniki. 

Wynik ma tabelę klas. Funkcja as.table () próbuje przekształcić obiekt w tabelę klas. Funkcja is.table () 

sprawdza, czy obiekt jest typu tabela klas. Argumentami funkcji table() są . . ., exclude, useNA, dnn i 

deparse.level. Argument. . . odnosi się do przedmiotu (przedmiotów), które mają być klasyfikowane 

krzyżowo. Obiekty są oddzielone przecinkami i dla obiektów atomowych muszą mieć taką samą 

długość. W przypadku obiektów listy wszystkie elementy drugiego poziomu muszą mieć tę samą 

długość i być atomowe. W wywołaniu table() nie można łączyć obiektów atomowych i list. Argument 

wyklucza podaje wartości, które mają być wykluczone z tabeli kontyngencji. Domyślnie wyklucz równa 

się, jeśli (useNA == „no”) c (NA, NaA), co oznacza, że table() nie ustawia poziomu brakujących wartości 

lub niedozwolonych wartości, takich jak jeden podzielony przez zero, jeśli argument useNA jest równy 

"Nie". Argument useNA jest argumentem znakowym i może przyjmować wartość „nie”, „jeśli” lub 

„zawsze”. W przypadku „nie” brak jest ustawionych poziomów. W przypadku „ifany” poziom jest 

ustawiany, jeśli występują brakujące wartości. W przypadku „zawsze” zawsze ustawiany jest poziom 

braków danych. Poziom domyślny to „nie”. Argument dnn jest argumentem listowym i podaje nazwy 

wymiarów dla tabeli kontyngencji. Wartość domyślna to list.names (...). Funkcja list.names () jest 

zdefiniowana w tabeli () i podaje nazwy tabelarowanych wymiarów. Argument deparse.level jest 

argumentem w postaci liczby całkowitej, który może przyjąć wartości 0, 1 lub 2. Argument steruje 

list.names (), jeśli nie podano nazwy dnn. W przypadku 0 nie podaje się żadnych nazw. W przypadku 1 

używane są nazwy kolumn. W przypadku 2 nazwy kolumn są eparsowane. Wartość domyślna to 1. Oto 

przykład: 

> table(c(1,2,1,2),1:4, useNA="always", deparse.level=0) 

1 2 3 4 <NA> 

1 1 0 1 0 0 

2 0 1 0 1 0 

<NA> 0 0 0 0 0 

> table(c(1,2,1,NA),1:4,c(5,6,6,5), useNA="no", deparse.level=1) 

, , = 5 

1 2 3 4 

1 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 

, , = 6 

1 2 3 4 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

> table(c(1,2,1,NA),1:4,c(5,6,6,5), useNA="ifany", deparse.level=2) 



, , c(5, 6, 6, 5) = 5 

1:4 

c(1, 2, 1, NA) 1 2 3 4 

1 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 

<NA> 0 0 0 1 

, , c(5, 6, 6, 5) = 6 

1:4 

c(1, 2, 1, NA) 1 2 3 4 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

<NA> 0 0 0 0 

Zwróć uwagę, że pierwsza i ostatnia tablica ma cztery niezerowe elementy, ale druga tablica ma tylko 

trzy, ponieważ NA jest wykluczona. Funkcja as.table() przyjmuje argumenty x i  . . . .Argument x jest 

obiektem, który ma zostać przekształcony w tabelę klas. Argument musi być w trybie numerycznym. 

Argument . . . dostarcza argumentów dla funkcji niższego poziomu. Funkcja is.table() przyjmuje 

argument x i zwraca wartość TRUE, jeśli x należy do tabeli klas i FALSE, jeśli nie. Więcej informacji na 

temat table(), as.table() i is.table() można znaleźć, wpisując ?table() w wierszu polecenia R. 

Funkcja tabulate() 

Funkcja tabulate() przekształca obiekty liczbowe lub czynnikowe na wektory i przedstawia wynik w 

tabeli. Argumentami są bin i nbins. Argument bin to obiekt do składowania. Jeśli obiekt nie jest 

obiektem typu integer lub factor, elementy są zaokrąglane w dół do liczb całkowitych. Wynikowe liczby 

całkowite muszą być dodatnie. Jeśli obecny jest niedozwolony element, element jest ignorowany. 

Argument nbins podaje największą liczbę całkowitą do podziału i domyślnie jest równa max (1, bin, 

na.rm = T) - to jest największa wartość w bin, przy założeniu, że największa wartość w bin jest większa 

niż jeden. Jeśli liczba nbins jest mniejsza niż największa wartość w przedziale, to tylko wartości o 

wartości mniejszej lub równej nbins są kategoryzowane. Wszystkie liczby całkowite od 1 do nbins są 

dzielone na bin, nawet jeśli w danym koszu jest zero elementów. Funkcja tworzy wektor bez etykiet. 

Pojemniki zawsze zaczynają się od jednego. Oto przykład: 

> tabulate(c(-3.5,.9,1,4,5.6,5.4,4,1,3)) 

[1] 2 0 1 2 2 

> tabulate(c(-3.5,.9,1,4,5.6,5.4,4,1,3), nbins=3) 

[1] 2 0 1 

W tym przykładzie są dwie jedynki, zero dwójek, jedna trójka, dwie czwarte i dwie piątki w 

zredukowanym obiekcie. Funkcja tabulate() jest dobra, gdy potrzebne są wszystkie pojemniki, w tym 

te z zerowymi elementami. Więcej informacji na temat funkcji tabulate () można znaleźć, wpisując 

?tabulate w wierszu polecenia R. 



Funkcja ftable() 

Funkcja ftable() tworzy macierz z tabeli kontyngencji - to znaczy macierz, która jest płaską tabelą. 

Argumenty są to . . ., exclude, row.vars i col.vars. Argumenty . . . mogą być obiektami, które można 

przekształcić w wektor i które można zinterpretować jako czynniki. Argumentem może być lista, której 

elementy mogą być interpretowane jako czynniki, lub argument może być typu table lub ftable. 

Argument wyklucza podaje wartości, które mają być wykluczone podczas tworzenia płaskiej tabeli. 

Domyślnie wyklucz równa się c (NA, NaN). Argumenty row.vars i col.vars określają wymiary, które 

należy umieścić w wierszach i kolumnach. Wartości mogą sięgać od jednego do liczby wymiarów w 

tabeli - innymi słowy, tabela z trzema wymiarami może mieć row.vars i col.vars równe 1: 2 i 3; lub 2: 1 

i 3; lub 1 i 3; lub c (3,1) i 2; i tak dalej. Oto przykład: 

> a.list = list(1:2,3:4,5:6) 

> ftable(a.list) 

x.3 5 6 

x.1 x.2 

1 3 1 0 

4 0 0 

2 3 0 0 

4 0 1 

> a1 = 1:2 

> a2 = 3:4 

> a3 = 5:6 

> ftable(a1, a2, a3, row.vars=3, col.vars=2:1) 

a2 3 4 

a1 1 2 1 2 

a3 

5 1 0 0 0 

6 0 0 0 1 

> a.table = table(1:2,3:4,5:6) 

> ftable(a.table, row.vars=2, col.vars=3) 

5 6 

3 1 0 

4 0 1 

Więcej informacji na temat ftable() można znaleźć, wpisując ?ftable po znaku zachęty R. 

Kontrola przepływu 



Instrukcje sterowania przepływem służą do wielokrotnego powtarzania serii zadań lub do kierowania 

przepływem w oparciu o obiekt logiczny. Dla osób, które zaczęły programować w wieku FORTRAN i 

BASIC, używanie pętli jest bardzo wygodne. W R lepszym wyborem, jeśli to możliwe, jest użycie tablic 

i wyboru indeksu zamiast pętli. Korzystanie z indeksów jest znacznie szybsze niż zapętlanie. To 

powiedziawszy, instrukcje sterujące to if, if / else, while, for i repeat. Czasami są konieczne, a często 

przydatne. 

Nawiasy „{}” i średnik „;” 

Nawiasy klamrowe służą do umieszczania sekcji kodu. Nawiasy mogą być używane z instrukcjami 

sterującymi if, while, for i repeat w celu określenia sekcji kodu, na której ma działać instrukcja sterująca, 

zarówno w ramach funkcji, jak i w konsoli R. Nawiasów można również używać bez towarzyszącej 

instrukcji sterowania przepływem, bezpośrednio w konsoli R. Rozpoczynając od nawiasu 

otwierającego, instrukcje kodu można wprowadzać po jednym wierszu na raz. Instrukcje nie są 

wykonywane, dopóki nie zostanie wprowadzony nawias zamykający. Średnik służy do umieszczania 

więcej niż jednej instrukcji w jednym wierszu. Instrukcja nie jest oceniana, dopóki instrukcja nie 

zostanie zakończona. Jeśli pierwsza instrukcja jest instrukcją sterowania przepływem, po której 

następuje pojedyncza instrukcja kodu, przepływ sterowania musi zakończyć się przed wykonaniem 

drugiej instrukcji. Jeśli jednak dwie lub więcej instrukcji jest ujęta w nawias otwierający i zamykający 

po instrukcji sterowania przepływem, wszystkie instrukcje w nawiasach są wykonywane razem na 

podstawie instrukcji sterowania przepływem. 

Instrukcje sterujące „if” i „if / else” 

Instrukcja sterująca if przyjmuje obiekt logiczny i wykonuje kod, jeśli obiekt jest prawdziwy. Jeśli obiekt 

nie jest prawdziwy, to opcjonalnie wykonywany jest inny kod podany przez inną jednostkę else. Obiekt 

logiczny musi być obiektem, który można przekształcić w obiekt logiczny. Jeśli obiekt logiczny ma 

długość większą niż jeden, używany jest tylko pierwszy element obiektu. Oświadczenie if może przyjąć 

następujące formy: 

if ('logical object') 'single code statement' 

if ('logical object') 'single code statement';'single code statement' 

if ('logical object') {'more than one code statement separated by semicolons'} 

if ('logical object') { 

'lines of code statements' 

} 

Te cztery formularze nie wyczerpują wszystkich możliwych form. W drugiej formie druga instrukcja 

zostanie wykonana, nawet jeśli obiekt logiczny jest fałszywy, ponieważ obie instrukcje nie są zawarte 

w nawiasach. Jeśli obiekt logiczny ma wartość false, istnieje opcja umożliwiająca R wykonanie innego 

kodu przy użyciu instrukcji else. Dla dwóch instrukcji sterujących if i else mamy dwa przykłady form: 

if ('logical object') 'single code statement' else 'single code statement' 

if ('logical object') { 

'lines of the code statements' 

} 



else { 

'lines of the code statements' 

} 

Ponownie, te dwie formy nie są wyczerpujące. Jeśli nie ma innej instrukcji sterującej, a obiekt logiczny 

ma wartość fałsz, instrukcje kodu następujące po instrukcji if są pomijane. 

Instrukcja sterująca „while” 

Instrukcja while wykonuje blok kodu, gdy warunek logiczny jest prawdziwy. Ponownie, obiekt logiczny 

musi być obiektem, który można przekształcić w obiekt logiczny. Jeśli obiekt logiczny ma długość 

większą niż jeden, używany jest tylko pierwszy element obiektu. Oświadczenie kontrolne może mieć 

następujące formy: 

while ('logical object') 'single code statement' 

while ('logical object') 'single code statement'; 'single code statement' 

while ('logical object') {'multiple code statements separated by semicolons'} 

while ('logical object') { 

'lines of code statements' 

} 

Ponownie, przedstawione formularze nie wyczerpują wszystkich możliwych form. Zauważ, że w 

przypadku drugiej formy druga instrukcja nie jest wykonywana, dopóki pętla while nie zostanie 

zakończona, ponieważ obie instrukcje nie są w nawiasach. 

Instrukcja sterująca for 

Instrukcja sterująca for instruuje R, aby przechodził przez sekcję kodu określoną liczbę razy. Istnieje 

wiele sposobów wykonania zapętlenia w oparciu o kryteria zapętlania. Kryteria zapętlenia mogą być 

dość elastyczne. Najprostsza forma to (i w 1: n), gdzie i jest obiektem indeksującym od 1 do n, a n jest 

liczbą całkowitą. Ogólnie rzecz biorąc, składnia instrukcji sterowania przepływem dla pętli for to for 

(„zmienna indeksująca” w „obiekcie wektorowym”), gdzie zmienna indeksująca to zmienna, której 

wartość zmienia się przy każdej iteracji pętli, a obiekt wektorowy zawiera wartości, których wartość 

indeksowana trwa. Obiekt wektorowy może być dowolnym obiektem, który można przekształcić w 

wektor, w tym obiektami listy trybów i wyrażenia. Zmienna indeksująca obiekt będzie sekwencyjnie 

przyjmować wartości obiektu wektorowego. Zwykle zmienna indeksująca jest używana w instrukcjach 

kodu wykonywanych przez pętlę for. Zwróć uwagę, że jeśli obiekt wektorowy jest tworzony za pomocą 

funkcji seq() w instrukcji for i argumentu seq() wraz z. Z-który można skrócić wzdłuż-jest używany, 

funkcja seq () podaje indeksy elementów along.with zamiast wartości przedmiotu. Oto niektóre formy 

pętli for: 

for ('looping criteria') 'single code statement' 

for ('looping criteria') 'single code statement'; 'single code statement' 

for ('looping criteria') {'multiple code statements separated by semicolons'} 

for ('looping criteria') { 



'lines of code statements' 

} 

Ponownie, cztery formy nie wyczerpują wszystkich możliwych form. W drugiej postaci kod po średniku 

jest wykonywany dopiero po zakończeniu pętli for, ponieważ obie instrukcje nie są umieszczone w 

nawiasach. Zgodnie ze stroną pomocy CRAN dotyczącą sterowania przepływem, wartość zmiennej 

indeksującej można zmienić w instrukcjach kodu, do których odwołuje się for, ale na początku 

następnej pętli powraca do następnej indeksowanej wartości zmiennej. Na końcu pętli wartością 

zmiennej indeksującej jest końcowa wartość zmiennej indeksującej w pętli. 

Instrukcja sterująca „repeat” 

Instrukcja kontroli przepływu repeat powtarza sekcję kodu, aż do osiągnięcia punktu zatrzymania. 

Punkt zatrzymania musi być zaprogramowany w sekcji kodu. W przeciwieństwie do while, repeat nie 

ma obiektu logicznego jako części instrukcji sterującej iw przeciwieństwie do for, żaden indeks pętli nie 

jest częścią instrukcji sterującej. Poniżej znajdują się dwie formy do powtórzenia: 

repeat {'some code statements separated by semicolons'} 

repeat { 

'lines of code statements' 

} 

Ponownie, te dwie kwestie nie są wyczerpujące. Nieskończone pętle są możliwe z powtórzeniami, więc 

zachowaj ostrożność. 

Instrukcje „break” i „next” 

Instrukcje break i next służą do sterowania przepływem w tych sekcjach kodu kontrolowanych przez 

jeden z kontrolerów przepływu. Instrukcja break mówi R, aby zostawił pętlę for, while, repeat lub 

sekcję if i przeszedł do pierwszej instrukcji po pętli lub sekcji. Instrukcja next mówi R, aby przestał 

wykonywać instrukcje kodu w pętli for, while, lub powtórzył pętlę i zaczął ponownie od początku pętli 

- z wartością zmiennej indeksującej, jeśli istnieje, przyjmując następną wartość zmiennej zmienna. 

Zagnieżdżanie 

Każda instrukcja kontroli przepływu może być zagnieżdżona w innych sekcjach kodu kontroli 

przepływu. Ze względu na przejrzystość i zapobieganie subtelnym błędom podczas zagnieżdżania sekcji 

sterowania przepływem w innych sekcjach sterowania należy używać nawiasów na wszystkich 

poziomach. Większość informacji przedstawionych tutaj na temat sterowania przepływem pochodzi ze 

strony pomocy CRAN dotyczącej sterowania przepływem, którą można znaleźć, wpisując? „If” w 

wierszu zachęty R. 

Zagnieżdżone pętle „for” z instrukcją „if / else” 

W tym przykładzie wykonujemy podstawianie element po elemencie do macierzy na podstawie testu 

if / else. Najpierw generowana jest macierz x dwa na pięć i wyświetlana jest macierz. Następnie dwie 

pętle for przechodzą przez indeksy wierszy i kolumn x. W każdym cyklu zestaw instrukcji if / else 

sprawdza, czy element macierzy jest większy niż pięć. Jeśli wartość elementu jest większa niż pięć, 

wartość elementu jest zastępowana jedynką. Jeśli nie, kontrola przechodzi do instrukcji else. W 

instrukcji else wartość elementu jest zastępowana przez zero. Na koniec wyświetlana jest wynikowa 

macierz. Oto przykład: 



> x = matrix(1:10,2,5) 

> x 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 1 3 5 7 9 

[2,] 2 4 6 8 10 

> for (i in 1:2) { 

+ for (j in 1:5) { 

+ if ( x[i,j]>5 ) x[i,j]=1 

+ else x[i,j]=0 

+ } 

+ } 

> x 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 0 0 0 1 1 

[2,] 0 0 1 1 1 

Korzystanie z indeksów 

Wykonanie tej samej zamiany bez pętli jest łatwiejsze. Najpierw generowana i wyświetlana jest 

macierz x. Następnie druga macierz, y, jest równa x. Macierz y służy do przechowywania wartości x, 

ponieważ wartości x zmieniane są w dwóch krokach. Następnie elementy w x są ustawiane jako równe 

nowym wartościom na podstawie oryginalnych wartości, które są w y. Ostatni wynik wyświetlony jest 

matryca. Oto przykład: 

> x = matrix(1:10,2,5) 

> x 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 1 3 5 7 9 

[2,] 2 4 6 8 10 

> y=x 

> x[y>5] = 1 

> x[y<=5] = 0 

> x 

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,] 0 0 0 1 1 



[2,] 0 0 1 1 1 

Na moim komputerze, przy użyciu macierzy z 43 830 wierszami i 35 kolumnami, metoda zapętlania 

zajęła około pięciu sekund, a metoda indeksowania mniej niż sekundę. 

Pętla „while” 

W tym przykładzie pętla while służy do określenia, ile iteracji potrzeba, aby suma zmiennych 

rozłożonych losowo i równomiernie między zerem a jedynką była większa niż pięć. Po początkowym 

ustawieniu ziarna dla generatora liczb losowych i ustawieniu n i x na zero, rozpoczyna się pętla while 

w celu zwiększenia n i sumowania x. Liczba wygenerowana za pomocą generatora liczb losowych dla 

rozkładu równomiernego jest dodawana do x przy każdej iteracji. Gdy x jest większe niż pięć, zapętlenie 

zatrzymuje się. Wartości n i x są drukowane. Oto przykład: 

> set.seed(129435) 

> n=0 

> x=0 

> while (x<=5) { 

+ x = x + runif(1) 

+ n = n + 1 

+ } 

> n 

[1] 7 

> x 

[1] 5.179325 

Korzystanie z indeksów 

Aby wykonać to samo zadanie za pomocą indeksów, generowany jest wektor jednolitych zmiennych 

losowych o długości większej niż oczekiwana dla wyniku sumy. Następnie funkcja cumsum (), która 

tworzy sumę skumulowaną wzdłuż wektora, jest używana do określenia, kiedy suma jest większa niż 

pięć. Ponieważ elementy x są zawsze większe od zera, skumulowana suma zawsze rośnie wzdłuż 

wektora. Następnie funkcja length () służy do znalezienia liczby elementów, dla których suma jest 

mniejsza lub równa pięć. Następnie drukowane są wartości n i x, gdzie x jest równe x [n]. 

> set.seed(129435) 

> x = runif(25) 

> x = cumsum(x) 

> n = length(x[x<=5])+1 

> x = x[n] 

> n 

[1] 7 



> x 

[1] 5.179325 

Zauważ, że generator liczb losowych jest ustawiony na tę samą wartość początkową dla obu części 

przykładu, więc wyniki dla dwóch pasujących wyników, ponieważ generowane są te same pierwsze 

siedem liczb. Jeśli na moim komputerze podstawię 1 000 000 na 5 w powyższych przykładach i 3 000 

000 na 25, metoda wykorzystująca indeksy jest prawie natychmiastowa, podczas gdy metoda 

wykorzystująca zapętlenie zajmuje około 9 sekund. 

Zagnieżdżone pętle „for” 

Czasami potrzebne są różnice między każdą z kolumn macierzy. W tym przykładzie zagnieżdżone pętle 

for są używane do znajdowania różnic. Najpierw generowana jest macierz x z dwoma wierszami i 

czterema kolumnami, do której są przypisywane nazwy kolumn. Następnie wyświetlana jest macierz. 

Następnie generowana jest macierz xp zer z dwoma wierszami i sześcioma kolumnami w celu 

przechowywania wyników różnic, a macierzy przypisywane są puste nazwy kolumn. Następnie licznik 

k dla kolumn macierzy xp jest ustawiany na zero. Wraz ze wzrostem liczby pętli for, k będzie wzrastać 

o jeden na każdym kroku. Następnie uruchamiane są dwie pętle for. W pętlach elementy xp są 

wypełnione różnicami między różnymi kolumnami w x. Dwie pętle przechodzą w pętli przez kolumny 

macierzy x w taki sposób, że żadne kombinacje kolumn nie są powtarzane, a dwie kolumny nigdy nie 

są takie same. Na każdym kroku kolumny xp mają przypisane nazwy na podstawie nazw w x. Na koniec 

wyświetlana jest wynikowa macierz xp. Oto przykład: 

> x = matrix(1:8,2,4) 

> colnames(x) = paste("c", 1:4, sep="") 

> x 

c1 c2 c3 c4 

[1,] 1 3 5 7 

[2,] 2 4 6 8 

> xp = matrix(0,2,6) 

> colnames(xp) = rep("",6) 

> xp 

[1,] 0 0 0 0 0 0 

[2,] 0 0 0 0 0 0 

> k=0 

> for (i in 1:3) { 

+ for (j in (i+1):4) { 

+ k = k+1 

+ xp[,k] = x[,i]-x[,j] 

+ colnames(xp)[k] = paste(colnames(x)[i], "-", colnames(x)[j], sep="") 



+ } 

+ } 

> 

> xp 

c1-c2 c1-c3 c1-c4 c2-c3 c2-c4 c3-c4 

[1,] -2 -4 -6 -2 -4 -2 

[2,] -2 -4 -6 -2 -4 -2 

Zauważ, że liczba kolumn w xp jest równa p (p-1) / 2, gdzie p jest liczbą kolumn w x. 

Korzystanie z indeksów 

Aby rozwiązać ten problem za pomocą indeksów, tworzone są dwa wektory indeksów. Najpierw 

generowana jest początkowa macierz x, przypisywane nazwy kolumn i wyświetlane. Następnie 

tworzone są dwa zbiory indeksów o tej samej długości, indeks 1 i indeks 2. Odpowiednie indeksy w obu 

zestawach nigdy nie są takie same, a wszystkie możliwe kombinacje są obecne i występują tylko raz. 

Następnie otrzymana macierz xp jest tworzona przez odjęcie kolumn x w drugim zestawie indeksów 

od kolumn x w pierwszym zestawie indeksów. Następnie nazwy kolumn dla xp są tworzone i 

przypisywane za pomocą metody paste () i dwóch zestawów indeksów. Na koniec wyświetlana jest 

macierz xp. Oto przykład: 

> x = matrix(1:8,2,4) 

> colnames(x) = paste("c", 1:4, sep="") 

> x 

c1 c2 c3 c4 

[1,] 1 3 5 7 

[2,] 2 4 6 8 

> ind.1 = rep(1:3,3:1) 

> ind.1 

[1] 1 1 1 2 2 3 

> ind.2 = 2:4 

> for(i in 3:4) ind.2 = c(ind.2,i:4) 

> ind.2 

[1] 2 3 4 3 4 4 

> xp = x[,ind.1] - x[,ind.2] 

> colnames(xp) = paste("c", ind.1, "-","c", ind.2, sep="") 

> xp 

c1-c2 c1-c3 c1-c4 c2-c3 c2-c4 c3-c4 



[1,] -2 -4 -6 -2 -4 -2 

[2,] -2 -4 -6 -2 -4 -2 

Zauważ, że pętla for służy do tworzenia drugiego zestawu indeksów. Ponadto indeksy kolumn są 

powtarzane w obu zestawach indeksów. W przypadku dużych macierzy druga metoda jest szybsza niż 

pierwsza. Na moim komputerze różnice kolumn dla dwóch macierzy, z których każda zawierała 43 830 

wierszy i 35 kolumn, zostały znalezione za pomocą dwóch metod. Obie metody dały tę samą macierz 

43 830 na 595. Metoda zapętlania zajęła około 1,5 sekundy, a metoda indeksowania około 1,0 sekundy. 

Pętla „for”, instrukcja „if” i instrukcja „next” 

W tym przykładzie generowane są standardowe normalne liczby losowe i porównywane z 1,965. 

Zachowywane są tylko te wartości, które są mniejsze lub równe 1,965. Najpierw ziarno generatora liczb 

losowych jest ustawiane na dowolną wartość. Następnie generowana jest pojedyncza standardowa 

liczba normalna. (Pomijamy możliwość, że liczba jest większa niż 1,965). W następnej pętli for, dla 10 

000 iteracji, w każdej iteracji generowana jest standardowa normalna liczba losowa. Jeśli liczba jest 

większa niż 1,965, rozpoczyna się następna pętla. W przeciwnym razie liczba jest dodawana do wektora 

liczb. Przedstawiony jest histogram końcowego wektora. Oto przykład: 

> set.seed(69785) 

> 

> x = rnorm(1) 

> 

> for (i in 1:10000) { 

+ x2 = rnorm(1) 

+ if (x2>1.965) next 

+ x = c(x, x2) 

+ } 

> 

> hist(x) 

Korzystanie z indeksów 

Korzystanie z indeksów jest znacznie prostsze. Po pierwsze, ziarno generatora liczb losowych jest 

ustawiane na taką samą wartość, jak w poprzednim przykładzie. Następnie generowany jest wektor 

standardowych normalnych zmiennych losowych o długości 10 001. Następnie zachowywane są tylko 

te wartości w wektorze, które są mniejsze lub równe 1,965. Na koniec generowany jest histogram 

wektora. Oto przykład: 

> set.seed (69785) 

> 

> x = rnorm (10001) 

> x = x [x <= 1,965] 



> 

> hist (x) 

Zauważ, że te dwa histogramy są takie same, ponieważ nasiona są takie same i używane są te same 

1001 liczb. Jeśli wartość 10 000 zostanie zwiększona do powyżej 100 000, na moim komputerze metoda 

wykorzystująca pętle zajmuje około 13 sekund, podczas gdy metoda wykorzystująca indeksy zajmuje 

mniej niż 1 sekundę. 

Pętla „for”, pętla „repeat”, instrukcja „if” i instrukcja „break” 

W tym przykładzie losowe próbki o rozmiarze 100 standardowych liczb normalnych są generowane w 

pętli powtarzania, która znajduje się w pętli for, która przechodzi przez 10 000 iteracji. Dla każdej 

próbki sumę próbki dzieli się przez pierwiastek kwadratowy z 100, a następnie porównuje z 1,965. Jeśli 

wartość jest mniejsza niż 1,965, pętla powtarzania jest kontynuowana. 

W przeciwnym razie pętla powtarzania zatrzymuje się, rejestrowana jest liczba powtórzeń pętli i 

rozpoczyna się następna pętla for. Na końcu wektor liczb przechodzących przez pętlę jest wykreślany 

na histogramie i znajduje średnią i medianę liczby razy. Najpierw ustawiane jest ziarno dla generatora 

liczb losowych. Wtedy jest wektor n.hist utworzony do przechowywania wyników, z miejscem na każdą 

iterację pętli for. Następnie otwiera się pętla for i licznik n jest ustawiany na zero. Następnie otwiera 

się pętla powtarzania. Na początku pętli powtarzania licznik n jest zwiększany o jeden. Następnie 

pobierana jest próbka, dzielona przez dziesięć, a wynik jest równy x. Następnie wartość x jest 

porównywana z 1,965 w instrukcji if. Jeśli wartość jest większa niż 1,965, to n.hist dla indeksu i jest 

równe licznikowi n, a instrukcja break przerywa funkcję z pętli powtarzania. W przeciwnym razie pętla 

powtarzania będzie kontynuowana w pętli. Na końcu uruchamiana jest funkcja hist () w celu 

utworzenia histogramu n.hist, średnia () w celu znalezienia średniej z n.hist, a metoda mediana () w 

celu znalezienia mediany z n.hist. Oto przykład: 

> set.seed(69785) 

> n.hist = numeric(10000) 

> for (i in 1:10000) { 

+ n=0 

+ repeat{ 

+ n=n+1 

+ x=sum(rnorm(100)/10) 

+ if (x>1.965) {n.hist[i]=n; break} 

+ } 

+ } 

> hist(n.hist) 

> mean(n.hist) 

[1] 40.4769 

> median(n.hist) 



[1] 28 

Należy zauważyć, że średnia jest bliska 40, co jest przewidywaną średnią liczbą prób niezbędnych do 

zobaczenia zdarzenia z prawdopodobieństwem wystąpienia 0,025. Jednak mediana jest znacznie 

mniejsza, ponieważ rozkład jest mocno wypaczony. 

Korzystanie z indeksów 

Aby wykonać ten przykład przy użyciu indeksów, stwierdziliśmy, że pętla powtarzania jest konieczna, 

ale można zrezygnować z pętli for. Ponownie, ziarno generatora liczb losowych jest ustawione na tę 

samą liczbę, co w pierwszej części przykładu, a n.hist jest zdefiniowane numerycznie z 10000 

elementów. Następnie licznik n jest ustawiany na zero, licznik cl.sv jest ustawiany na zero, a licznik 

n.col jest ustawiany na 10000. Następnie otwiera się pętla powtarzania. Macierz x jest zdefiniowana 

jako macierz składająca się ze 100 wierszy i n.col kolumn (początkowo 10 000). Elementy x to 100 razy 

n.col losowo generowane standardowe liczby normalne. Następnie funkcja apply () jest używana do 

zsumowania każdej kolumny macierzy, a wynik jest przypisywany do x. Następnie każdy element x jest 

dzielony przez 10. Następnie długość wektora zawierającego te elementy x, które są większe niż 1,965, 

jest przypisywana do x. Następnie x jest dodawane do cl.sv, a n jest zwiększane o jeden. Następnie 

wartości n.hist są równe n, gdzie cl.sv i x są używane do określenia, gdzie wzdłuż wektora n.hist należy 

umieścić wartość n. Następnie n.col jest zmniejszane o wartość x. Pętla powtarzania trwa do momentu, 

gdy n.col będzie równe zero. Histogram n.hist jest generowany za pomocą funkcji hist (), średnią z 

n.hist za pomocą średniej (), a medianę n.hist za pomocą mediany (). Oto przykład: 

> set.seed(69785) 

> n.hist = numeric(10000) 

> n = 0 

> cl.sv = 0 

> n.col = 10000 

> repeat{ 

+ x = matrix(rnorm(n.col*100), 100, n.col) 

+ x = apply(x, 2, sum) 

+ x = x/10 

+ x = length(x[x>1.965]) 

+ cl.sv = cl.sv + x 

+ n = n+1 

+ n.hist[(cl.sv-x+1):cl.sv] = n 

+ n.col = n.col-x 

+ if (n.col==0) break 

+ } 

> hist(n.hist) 



> mean(n.hist) 

[1] 40.5015 

> median(n.hist) 

[1] 28 

Ponownie średnia jest bliska 40, a mediana 28. Obie metody wykorzystują mniej więcej taki sam czas. 

Jeśli wartość 10 000 zostanie zastąpiona powyżej 100 000, metoda zapętlenia zajmie około 53 sekund, 

a metoda indeksowania około 56 sekund na moim komputerze. Ponieważ proces generowania próbek 

losowych jest inny dla obu metod - druga metoda generuje więcej liczb niż pierwsza - wyniki dla dwóch 

metod nie są identyczne, mimo że materiał początkowy generatora liczb losowych jest taki sam. 

Funkcja ifelse() 

Funkcja ifelse() przyjmuje trzy argumenty. Pierwszym jest obiekt logiczny lub dowolny obiekt, który 

można przekształcić w logikę, taki jak obiekty modów atomowych lub obiekty z listy trybów, w których 

lista ma tylko jeden poziom głębi i każdy element przyjmuje tylko jedną wartość. Można również użyć 

funkcji zwracającej wartości, które można przekształcić w wartości logiczne. Drugi argument to 

wartości, które mają zostać zwrócone, gdy pierwszy argument jest prawdziwy. Trzeci argument to 

wartości, które mają zostać zwrócone, gdy pierwszy argument jest fałszywy. Każdy element pierwszego 

argumentu jest testowany osobno. Elementy postaci trybu i brakujące elementy zwracają NA. W 

przeciwnym razie zwracana wartość dla danego elementu to wartość na tej samej pozycji w drugim 

(lub trzecim) argumencie. Na przykład, jeśli pierwszym argumentem jest wektor (T, T, F, T), drugim 

argumentem jest wektor (1,2,1,2), a trzecim argumentem (4,5,6,4) , to ifelse () zwraca (1,2,6,2). To jest: 

> ifelse (c (T, T, F, T), c (1: 2,1: 2), c (4: 6,4)) 

[1] 1 2 6 2 

Jeśli to możliwe, wynik ma takie same wymiary jak pierwszy argument. W przeciwnym razie zwracany 

jest wektor listy trybów o długości równej długości pierwszego argumentu. Na przykład: 

> a.mat = matrix(0:3,2,2) 

> a.mat 

[,1] [,2] 

[1,] 0 2 

[2,] 1 3 

> a.list = list(a.mat,c("a","b","c")) 

> a.list 

[[1]] 

[,1] [,2] 

[1,] 0 2 

[2,] 1 3 

[[2]] 



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

> ifelse(a.mat,1:4,30:33) 

[,1] [,2] 

[1,] 30 3 

[2,] 2 4 

> ifelse(a.mat,1:4,a.list) 

[[1]] 

[,1] [,2] 

[1,] 0 2 

[2,] 1 3 

[[2]] 

[1] 2 

[[3]] 

[1] 3 

[[4]] 

[1] 4 

Zauważ, że w drugim wywołaniu ifelse () pierwszy element a.mat daje FALSE, a pierwszy element a.list 

to macierz, więc lista jest generowana. Jeśli długość pierwszego argumentu jest mniejsza niż długość 

drugiego (lub trzeciego) argumentu, zostaną użyte tylko te elementy w drugim (lub trzecim) 

argumencie do długości pierwszego argumentu. Na przykład: 

> ifelse (c (T, F), 1: 5, 10:15) 

[1] 1 11 

Pierwszy element 1: 5 to 1, a drugi element 10:15 to 11, więc zwracane jest (1,11). Jeśli długość 

pierwszego argumentu jest większa niż długość drugiego (lub trzeciego) argumentu, drugi (lub trzeci) 

argument jest cykliczny. Na przykład: 

> ifelse (c (T, F, F, F, T), 1: 3, 10:12) 

[1] 1 11 12 10 2 

Drugi argument przechodzi do (1,2,3,1,2), a trzeci argument przechodzi do (10,11,12,10,11). Jeśli tryby 

elementów wynikowych nie są takie same, wynik będzie miał tryb elementu o najwyższej hierarchii, w 

którym hierarchia przechodzi od najniższej do najwyższej logicznej, całkowitej, podwójnej, zespolonej, 

znakowej i listowej. Obiekty trybu NULL i raw powodują błąd. Na przykład: 

> ifelse (c (T, F, F, F, T), 1: 5 + 1i, 1: 5) 

[1] 1 + 1i 2 + 0i 3 + 0i 4 + 0i 5 + 1i 

> ifelse (c (T, F, F, F, T), as.raw (2: 6), as.raw (12:16)) 



Error in ifelse(c(T, F, F, F, T), as.raw(2:6), as.raw(12:16)) : 

incompatible types (from raw to logical) in subassignment type fix 

Funkcji można użyć jako wartości dowolnego z trzech argumentów. Jeśli funkcja jest oceniana, wynik 

funkcji jest zwracany jako pierwszy. Ostatni wynik jest wynikiem zamiany. Na przykład: 

> f.fun = function(mu, se=1, alpha=.05){ 

q_value = qnorm(1-alpha/2, mu, se) 

print(q_value) 

} 

> ifelse (f.fun(1:2, alpha=1.0), f.fun(1:2), f.fun(3)) 

[1] 1 2 

[1] 2.959964 3.959964 

[1] 2.959964 3.959964 

> ifelse (f.fun(0:2, alpha=1.0), f.fun(1:2), f.fun(3)) 

[1] 0 1 2 

[1] 2.959964 3.959964 

[1] 4.959964 

[1] 4.959964 3.959964 2.959964 

Zauważ, że w pierwszym wywołaniu f.fun(), alpha jest ustawiana na 1.0, więc zwracana jest mediana. 

Ponadto w pierwszym wywołaniu oceniane są dwie pierwsze funkcje, podczas gdy w drugim wywołaniu 

oceniane są wszystkie trzy funkcje. Jeśli wynik jest przypisany do obiektu, to wyniki funkcji są 

wypisywane na konsoli, ale wynik ifelse() jest przekazywany do obiektu. Na przykład: 

> a=ifelse (f.fun(1:2, alpha=1.0), f.fun(1:2), f.fun(3)) 

[1] 1 2 

[1] 2.959964 3.959964 

> a 

[1] 2.959964 3.959964 

Funkcja ifelse () może być zagnieżdżona. Na przykład łańcuch Markowa pierwszego rzędu o długości 

sześć z dwoma stanami, w których znajduje się macierz przejścia 

 



można wygenerować za pomocą zagnieżdżonych funkcji ifelse (). Oznacza to, że „A” będzie pierwszym 

stanem, a „B” drugim stanem: 

> set.seed(6978) 

> mc="A" 

> for (i in 2:6) { 

+ rn = runif(1) 

+ mc = c(mc, ifelse(mc[i-1]=="A", ifelse(rn<=0.7,"A","B"), 

ifelse(rn<=0.8,"B","A"))) 

+ } 

> mc 

[1] "A" "A" "B" "B" "B" "B" 

Więcej informacji o ifelse() można znaleźć, wpisując ?ifelse po znaku zachęty R. 

Funkcja switch() 

Funkcja switch() przyjmuje dowolną liczbę argumentów. Pierwszy argument mówi switch (), który z 

poniższych argumentów ma zwrócić. Argumenty występujące po pierwszym argumencie to zwracane 

obiekty. Pierwszy argument musi być numeryczny, logiczny, złożony, znakowy lub NA i musi składać się 

z pojedynczego elementu. Reszta argumentów może mieć dowolny tryb i wymiar. Przecinki oddzielają 

argumenty. Jeśli pierwszy argument jest liczbowy, liczba jest zaokrąglana w dół do liczby całkowitej; 

jeśli jest to logiczne, TRUE jest wymuszane na 1, a FALSE na 0; a jeśli jest złożony, część urojoną jest 

odrzucana, a część rzeczywista jest traktowana jak numeryczna. Funkcja zwraca argument wskazany 

przez pierwszy argument. Na przykład, jeśli pierwszy argument to 3, to zwracany jest czwarty 

argument. To jest: 

> switch(3,5,"a","b",6) 

[1] "b" 

Jeśli pierwszy argument jest większy niż liczba argumentów minus jeden, jest mniejszy niż jeden lub 

ma wartość NA, to zwracany jest obiekt NULL. Na przykład: 

> switch(0,1,2,3) 

> mode(switch(0,1,2,3)) 

[1] "NULL" 

Ciąg znaków dla pierwszego elementu powoduje, że funkcja switch () zachowuje się inaczej. Funkcja 

sprawdza nazwy argumentów występujących po ciągu znaków, aby spróbować znaleźć dopasowanie. 

Wszystkie poniższe argumenty muszą zostać nazwane z wyjątkiem jednego możliwego elementu bez 

nazwy. (Argumenty można nazwać na liście, wprowadzając nazwę, po której następuje znak równości, 

po którym następuje - opcjonalna - wartość.) Jeśli istnieje argument bez nazwy, wówczas ten argument 

staje się wartością domyślną, jeśli nie ma dopasowania do ciąg znaków. Jeśli nie ma argumentu bez 

nazwy, wartością domyślną jest obiekt NULL. Na przykład: 

> switch("e", a=1, b=2, c=3, d=4, e=f.fun(0)) 



[1] 1.959964 

> switch("e", a=1, b=2, c=3, d=4, 25) 

[1] 25 

> switch("e", a=1, b=2, c=3, d=4) 

> mode(switch("e", a=1, b=2, c=3, d=4)) 

[1] "NULL" 

Nienazwany argument może pojawić się w dowolnym miejscu listy oprócz pierwszego argumentu. Jeśli 

wprowadzono więcej niż jeden nienazwany argument, funkcja switch () zwraca błąd. Dzięki ciągowi 

znaków dla pierwszego argumentu, kolejnym argumentom nie trzeba przypisywać wartości, a jedynie 

nazwę. Jeśli ciąg znaków pasuje do nazwy bez wartości, to funkcja switch () kontynuuje wyświetlanie 

listy argumentów i zwraca wartość następnego argumentu z wartością. Jeśli żaden z kolejnych 

argumentów nie zawiera wartości, przełącznik zwraca obiekt NULL. Na przykład: 

> switch("b", a=1,b=2,c=,d=,e=5) 

[1] 2 

> switch("b", a=1, b=, c=3, d=) 

[1] 3 

> switch("b", a=1, b=, c=, d=) 

> mode(switch("b", a=1, b=, c=, d=)) 

[1] "NULL" 

Zauważ, że pierwszy argument jest ujęty w cudzysłów, podczas gdy nazwy kolejnych argumentów nie. 

Funkcja switch () może być zagnieżdżona. Więcej informacji na temat funkcji switch () można znaleźć, 

wpisując? Switch w wierszu polecenia R. 

Funkcja options() 

Obecnie w moim systemie Windows jest 55 opcji w  funkcji options(). Opcje są ładowane podczas 

ładowania pakietów. Aby zobaczyć listę opcji wraz z ich ustawionymi wartościami, wprowadź options() 

w wierszu polecenia R. Na liście znajdują się opcje dla wszystkich załadowanych pakietów. Aby 

zobaczyć wartości konkretnych opcji, wpisz opcje („opt1”, „opt2”,…, „opt_n”) w wierszu polecenia R, 

gdzie od opt1 do opt_n to nazwy opcji. Aby uzyskać dostęp do wartości opcji, użyj getOption („opt”), 

gdzie opt jest nazwą opcji. Aby ustawić wartości opcji, wprowadź opcje (opt1 = wartość1, opt2 = 

wartość2, opt3 = wartość3,…, opt_n = wartość_n) w wierszu polecenia R, gdzie od opt1 do opt_n to 

opcje, a wartość_1 do wartość_n to wartości przypisane do opcji. Zwróć uwagę, że w celu ustawienia i 

uzyskania dostępu do opcji, opcja jest wprowadzana jako ciąg znaków (w cudzysłowach), podczas gdy 

w przypadku ustawiania wartości opcja jest wprowadzana jako obiekt (bez cudzysłowów). Aby uzyskać 

opis opcji i pakietów, do których należą, wprowadź ?options w wierszu polecenia R. Gdy opcje są 

zmieniane podczas sesji języka R, zmiana jest dobra tylko dla sesji. Aby zmienić wartości opcji 

domyślnych, które są ładowane po uruchomieniu R, spróbuj utworzyć plik .Rprofile w tym samym 

folderze co .RData i .Rhistory. Jeśli plik jeszcze nie istnieje, ta metoda działa. Jeśli plik istnieje, edycja 

pliku działa. Plik .Rprofile musi być zwykłym plikiem tekstowym bez rozszerzenia. Plik mówi R, jakie 



funkcje mają być uruchomione podczas uruchamiania Umieszczenie w pliku wierszy uruchamiających 

opcje () ustawia domyślne opcje. Na przykład zawartość .Rprofile może wyglądać następująco: 

options(defaultPackages=c(getOption("defaultPackages"),"MASS"), 

contrasts=c("contr.sum","contr.poly")) 

Tutaj pakiet MASS jest dodawany do pakietów, które są ładowane podczas uruchamiania, a kontrast 

dla nieuporządkowanych czynników jest zmieniany z domyślnego „traktowanie kontr.” Na „suma 

kontr.”. Więcej informacji na temat procesu uruchamiania można znaleźć, wpisując ?Startup po znaku 

zachęty R. 

Niektóre opcje obejmują: 

continue-ciąg znaków-podaje to, co R drukuje na konsoli, gdy więcej niż jedna linia jest używana dla 

kodu R-domyślną wartością jest „+”. 

contsrast - ciągi znaków - typy kontrastów, które mają być używane dla danych czynników w modelach 

liniowych - wartości domyślne to „obróbka kontr.” dla kontrastów nieuporządkowanych i „polaryzacja 

kontr.” dla kontrastów uporządkowanych - inne możliwe wartości to „suma kontr.” i „Kontr. Helmert” 

- informacje na temat kontrastów można znaleźć, wpisując? Kontrasty po znaku zachęty R. 

defaultPackages-ciągi znaków-pakiety, które mają być ładowane domyślnie po uruchomieniu R - 

domyślne wartości to „datasets”, „utils”, „grDevices”, „graphics”, „stats” i „methods” (baza jest zawsze 

ładowana ). 

digits - liczba całkowita - zalecenie dotyczące liczby cyfr, które mają zostać zwrócone w przypadku liczb 

- R niekoniecznie używa zalecanej liczby - domyślna wartość to „7”. 

editor-ciąg znaków-daje edytorowi wywoływane przez funkcję edit () wartość domyślna różni się w 

zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji znajdziesz na stronie pomocy dla edit (). 

expressions - liczba całkowita - jak głębokie może dojść do zagnieżdżenia - wartość może wynosić od 

25 do 500 000 - wartość domyślna to „5000”. 

na.action-ciąg znaków dający funkcję-daje opcję braku wartości-domyślną wartością jest „na.omit” -

inne wartości to „na.fail”, „na.pass” i „na.exclude” - zobacz strony pomocy dla na.omit (), na.fail (), 

na.pass () i na.exclude (), aby uzyskać więcej informacji. 

scipen-an integer-opcja, która daje R tendencję do notacji naukowej (liczby całkowite ujemne) lub 

notacji ustalonej (liczby całkowite dodatnie) -zobacz stronę pomocy options (), aby uzyskać więcej 

informacji -wartość domyślna to „0”. 

show.coef.Pvalues-wartość logiczna-opcja, która mówi R, czy pokazywać wartości p w danych 

wyjściowych summary () z modeli liniowych - domyślną wartością jest „PRAWDA”. 

show.signif.stars - wartość logiczna - opcja, która mówi R, czy wyświetlać gwiazdy, aby podać poziomy 

istotności w wynikach podsumowania () z modeli liniowych - wartością domyślną jest „PRAWDA”. 

stringsAsFactor - wartość logiczna - mówi data.frame () i read.table (), czy konwertować ciągi znaków 

na czynniki - domyślną wartością jest „TRUE” - tak konwertuj łańcuchy. 

OutDec - pojedynczy ciąg znaków - podaje wartość do użycia jako przecinek dziesiętny - wartością 

domyślną jest „.”. 

prompt-ciąg znaków-wartość, która ma być używana jako zachęta R-domyślna wartość to „>”. 



ts.eps-wartość liczbowa-poziom tolerancji do porównywania okresów w więcej niż jednej serii 

czasowej - domyślna wartość to „1,0e-5”. 

Funkcje round(), signif() i noquote() 

Funkcje round(), signif() i noquote() ułatwiają odczytywanie wyniku. 

Funkcja round() 

Funkcja round () zaokrągla elementy obiektów trybu numerycznego lub zespolonego do podanej liczby 

cyfr po przecinku. Funkcja przyjmuje dwa argumenty, obiekt do zaokrąglenia, x oraz liczbę cyfr, cyfry. 

Ujemna liczba cyfr zaokrągla do miejsc po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Na przykład: 

> round(c(1.2344, 5.67, 1234.567),3) 

[1] 1.234 5.670 1234.567 

> round(rnorm(3)+63, -1) 

[1] 60 60 60 

> round(1.34+3.0i,1) 

[1] 1.3+3i 

Zauważ, że wszystkie zwrócone wartości mają taką samą liczbę miejsc po przecinku, jeśli istnieje, z 

wyjątkiem tego, że części rzeczywiste i urojone liczb zespolonych są traktowane oddzielnie. Domyślna 

wartość cyfr to zero. Zobacz stronę pomocy funkcji round (), aby poznać zasady zaokrąglania, jeśli 

ostatnia cyfra x jest równa pięć. 

Funkcja signif() 

Funkcja signif() zaokrągla elementy obiektu liczbowego lub złożonego do określonej liczby cyfr 

znaczących. Funkcja przyjmuje dwa argumenty, obiekt x i liczbę cyfr znaczących cyfrę. Na przykład: 

> signif (c (1,2344; 5,67; 1234,567); 3) 

[1] 1,23 5,67 1230,00 

> signif (rnorm (3) + 63, -1) 

[1] 60 60 60 

> signif (1,34 + 3,0i; 1) 

[1] 1 + 3i 

Zauważ, że podobnie jak round(), wszystkie zwrócone liczby wychodzą do tej samej liczby miejsc, ale 

cyfry znaczące są ograniczone do liczby całkowitej podanej przez cyfrę. Jeśli dla cyfry podano wartość 

mniejszą niż jeden, to liczba cyfr znaczących jest ustawiana na jeden. Domyślna wartość cyfry to sześć. 

Funkcja noquote() 

Funkcja noquote() zwraca dane wyjściowe, w których cudzysłowy zostały usunięte ze wszystkich 

ciągów znaków w obiekcie. Funkcja przyjmuje jeden argument obj, który może być obiektem 

dowolnego typu. Na przykład: 

> noquote (c ("a", "bc", "d")) 



[1] a bc d 

Więcej informacji o round () i signif () można znaleźć, wpisując ?signif w wierszu polecenia R. Więcej 

informacji o noquote() można znaleźć, wpisując ?noquote w wierszu polecenia R. 

Funkcja cat() 

Funkcja cat() może służyć do wysyłania danych z funkcji do konsoli, pliku lub połączenia. Nazwa funkcji 

cat oznacza konkatenację. Obiekty, które mają być łączone, muszą mieć tryb atomowy i być oddzielone 

przecinkami. Obiekty są przekształcane w wektory. Funkcja ma pięć argumentów innych niż obiekty, 

które mają być połączone. Pięć argumentów to file, sep, fill, labels i append. Argument file mówi cat(), 

gdzie wysłać dane wyjściowe. Argument jest ciągiem znaków i może być adresem pliku, połączeniem 

lub „” -dla konsoli. Wartość domyślna to „”. Argument sep to ciąg znaków. Wartość sep oddziela 

obiekty wydrukowane w wyniku. Wartość domyślna to „”. 

Argument fill jest zmienną logiczną lub liczbą dodatnią. Jeśli FALSE, podziały wierszy są ustawiane za 

pomocą „\n” lub znaku końca w ciągu cytowanym. Jeśli TRUE, wartość szerokości opcji jest używana 

do ustawienia szerokości wyjścia. Jeśli wypełnienie jest liczbą dodatnią, to liczba służy do ustawiania 

szerokości. Wartość domyślna to FALSE. Etykiety argumentów to wektor ciągów znaków, który jest 

używany do etykietowania wierszy wyniku i jest używany tylko wtedy, gdy wypełnienie ma wartość 

PRAWDA lub wartość liczbową. Wartość domyślna to NULL.  Argument append jest używany, gdy plik 

jest plikiem zewnętrznym. Jeśli TRUE, dane wyjściowe są dołączane do pliku. W przeciwnym razie plik 

zostanie nadpisany. Wartość domyślna to FALSE. Ciąg „\n” mówi cat(), aby przejść do następnej linii. 

Podział wiersza można również wprowadzić, przerywając wiersz w ciągu cytowanym w cudzysłowie. 

Na przykład: 

> set.seed(69235) 

> x=1:4 

> y= runif(4) 

> a.lm=lm(y~x) 

> a.sm=summary(a.lm) 

> cat("\nThe intercept is ", round(coef(a.lm)[1],3), ". The slope is ", 

round(coef(a.lm)[2],3), ". The F statistic is ", round(a.sm$f[1],4), " on 

", a.sm$f[2], " and ", a.sm$f[3], " degrees of freedom. The p value is ", 

round(1-pf(a.sm$f[1], a.sm$f[2], a.sm$f[3]),4), ".\n", sep="") 

The intercept is -0.301. The slope is 0.257. The F statistic is 4.5039 on 1 

and 2 degrees of freedom. The p value is 0.167 

> cat(round(coef(a.lm)[1],3), round(coef(a.lm)[2],3), round(a.sm$f[1],4), 

a.sm$f[2], a.sm$f[3], 

+ round(1-pf(a.sm$f[1], a.sm$f[2], a.sm$f[3]), 3), fill=17, labels = 

c("intercept ", "slope ", 

+ "F ", "df 1 & 2 ", "p value ")) 



intercept -0.301 

slope 0.257 

F 4.5039 

df 1 & 2 1 2 

p value 0.168 

Więcej informacji o cat() można znaleźć, wpisując ?cat po znaku zachęty R. 

Funkcje format(), print(), plot() i summary() 

Funkcje format(), print(), plot() i summary() zachowują się różnie w zależności od klasy obiektu, na 

którym działają. W przypadku danej funkcji, aby zobaczyć klasy obiektów, które mają specjalne metody 

dla tej funkcji, wprowadź metody („funkcja”) w wierszu polecenia R, gdzie funkcja jest nazwą funkcji. 

R automatycznie używa specjalnej metody dla obiektu, jeśli klasa obiektu ma specjalną funkcję, nawet 

jeśli rozszerzenie klasy nie jest uwzględnione. Na przykład plot (a.ts) i plot.ts (a.ts) dają ten sam wynik, 

jeśli a.ts jest szeregiem czasowym. Jeśli nie ma specjalnej funkcji dla klasy obiektu, używana jest 

metoda domyślna, o ile istnieje metoda domyślna. Aby uzyskać informacje na temat metody 

domyślnej, wpisz ?function.default w wierszu polecenia R, gdzie funkcja jest nazwą funkcji; na 

przykład? plot.default. 

Funkcja format() 

Funkcja format() ma 59 metod w moim systemie Windows, w tym domyślne. Funkcja zwraca znakową 

wersję obiektów atomowych oraz, dla wielu obiektów list, zredukowane wersje znakowe listy. Funkcja 

przyjmuje kilka argumentów, które mogą nadać wynikowi ładny wizualnie wynik. Argumenty różnią się 

w zależności od metody. Na przykład: 

> a.date = as.Date(1:4, "2014-3-9") 

> a.date 

[1] "2014-03-10" "2014-03-11" "2014-03-12" "2014-03-13" 

> format(a.date, "%m/%d/%Y") 

[1] "03/10/2014" "03/11/2014" "03/12/2014" "03/13/2014" 

> a.list = list(c("a","b","c"), matrix(1:4,2,2)) 

> dimnames(a.list[[2]]) = list(c("r1","r2"),c("c1","c2")) 

> a.list 

[[1]] 

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

[[2]] 

c1 c2 

r1 1 3 

r2 2 4 



> format(a.list) 

[1] "a, b, c" "1, 2, 3, 4" 

Aby uzyskać więcej informacji na temat format (), wprowadź ?format lub ?format.'ext 'w wierszu 

poleceń R, gdzie ext jest rozszerzeniem klasy. Rozszerzenia można znaleźć, wprowadzając 

methods(format) w wierszu polecenia R. 

Funkcja print() 

Funkcja print() drukuje obiekty. Ta funkcja ma 201 metod w moim systemie Windows, w tym domyślne. 

Funkcje mogą przyjmować różne argumenty w zależności od klasy drukowanego obiektu. Niektóre 

przydatne z nich, które są dostępne dla wielu klas, to cytat, który jest logicznym argumentem 

mówiącym print, czy ma drukować cudzysłowy, czy nie; print.gap, który jest argumentem będącym 

liczbą całkowitą, który mówi print (), ile spacji należy umieścić między kolumnami dla macierzy, tablic i 

ramek danych; and right, co jest logicznym argumentem, który mówi printowi, czy justuje się do prawej 

czy do lewej. Na przykład: 

> a.mat = matrix(paste("m",1:8,sep=""),2,4) 

> print(a.mat) 

[,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,] "m1" "m3" "m5" "m7" 

[2,] "m2" "m4" "m6" "m8" 

> print(a.mat, quote=F, right=T, print.gap=3) 

[,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,] m1 m3 m5 m7 

[2,] m2 m4 m6 m8 

Aby znaleźć więcej informacji o print () i różnych metodach drukowania, wpisz w wierszu polecenia R 

?print lub ?print.'ext ', gdzie ext jest rozszerzeniem klasy obiektu. 

Fukcja plot() 

Funkcja plot() jest jedną z funkcji tworzących wykresy. Ta funkcja ma 33 metody w moim systemie 

Windows, w tym domyślne. Kreślenie w R może przejść od prostych wykresów opisowych do bardzo 

wyrafinowanych. Temat zasługuje na własną książkę; w konsekwencji nie zostanie tutaj omówiony. 

Informacje o plot() można znaleźć wpisując ?plot lub ?plot.„ext ”, gdzie ext jest rozszerzeniem klasy 

obiektu, który ma zostać wydrukowany. 

Funkcja summary() 

Funkcja summary() ma 36 metod w moim systemie Windows, w tym domyślną. W przypadku 

niektórych obiektów, na przykład, dane wyjściowe z lm (), summary () są subskryptami i zwracają 

zmienne, których nie można zwrócić z samego obiektu. Oto kilka przykładów: 

> x = sample(3,1000, rep=T) 

> y = sample(5,1000, rep=T) 



> a.tab = table(x,y) 

> a.tab 

y 

x 1 2 3 4 5 

1 69 70 57 59 55 

2 61 78 68 69 68 

3 75 60 72 76 63 

> summary(a.tab) 

Number of cases in table: 1000 

Number of factors: 2 

Test for independence of all factors: 

Chisq = 6.641, df = 8, p-value = 0.5758 

> a.ar = array(1:8, c(2,2,2)) 

> a.ar 

, , 1 

[,1] [,2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

, , 2 

[,1] [,2] 

[1,] 5 7 

[2,] 6 8 

> summary(a.ar) 

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Więcej informacji na temat summary() można znaleźć, wpisując ?summary lub ?summary. „ext ”, gdzie 

ext jest rozszerzeniem klasy obiektu po znaku zachęty R 

Niektóre funkcje modeli: anova(), coef(), effects(), residuals(), fitted(), vcov(), confint() i predict() 

Chociaż print(), plot() i summary() mają specjalne metody dla klas modeli, takich jak lm i glm, funkcje 

obejmują również wiele innych klas. Funkcje anova(), coef(), effects(), residuals(), fit(), vcov(), confint() 

i predict() to funkcje, które również zachowują się różnie w zależności od klasy głównego argumentu i 

które są napisane specjalnie dla modeli. W przykładach w tej sekcji używamy następującego modelu 

wkładki: 

> x = 1: 5 



> y = rnorm (5) 

> a.lm = lm (y ~ x) 

Funkcja anova() ma dziesięć metod w moim systemie Windows i zwraca tabelę anova dla modelu. Na 

przykład: 

> anova (a.lm) 

Analiza tabeli wariancji 

Response: y 

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

x 1 1.12231 1.12231 7.9294 0.06696 . 

Residuals 3 0.42462 0.14154 

--- 

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Funkcja coef() ma dziewięć metod w moim systemie Windows, w tym default, i zwraca współczynniki 

modelu. Na przykład: 

> coef(a.lm) 

(Intercept) x 

1.8579552 -0.3350095 

Funkcja effects() ma dwie metody (lm i glm) w moim systemie Windows. Na przykład: 

> effects(a.lm) 

(Intercept) x 

-1.9072023 -1.0593929 -0.1839281 -0.1798352 0.5987044 

attr(,"assign") 

[1] 0 1 

attr(,"class") 

[1] "coef" 

Wpisz ? effects po znaku zachęty R, aby uzyskać więcej informacji o effects(). 

Funkcja residuals() ma dziewięć metod w moim systemie Windows, w tym domyślną. Funkcja zwraca 

reszty modelu. Na przykład: 

> residuals(a.lm) 

1 2 3 4 5 

-0.04429571 0.35401363 -0.26173492 -0.36138822 0.31340522 



Funkcja fitted() ma sześć metod w moim systemie Windows, w tym default, i zwraca dopasowane 

wartości dla modelu. Na przykład: 

> fitted(a.lm) 

1 2 3 4 5 

1.5229457 1.1879363 0.8529268 0.5179174 0.1829079 

Funkcja vcov() ma 11 metod w moim systemie Windows i zwraca oszacowaną macierz wariancji-

kowariancji współczynników modelu. Na przykład: 

> vcov(a.lm) 

(Intercept) x 

(Intercept) 0.15569297 -0.04246172 

x -0.04246172 0.01415391 

Funkcja confint() ma osiem metod w moim systemie Windows, w tym domyślną. Funkcja zwraca 

przedziały ufności dla współczynników modelu. Na przykład: 

> confint(a.lm) 

2.5 % 97.5 % 

(Intercept) 0.6022272 3.11368324 

x -0.7136257 0.04360679 

Funkcja predict() ma 23 metody w moim systemie Windows i zwraca prognozy z modelu. W przypadku 

niektórych klas obiektów funkcja predykcja () może zwracać przedziały ufności lub przewidywania 

wartości przewidywanych. Jeśli oryginalny model jest używany jako pierwszy argument funkcji 

predykcji (), to przedziały dotyczą dopasowanych wartości. Dla naszego modelu a.lm i dla znalezienia 

95-procentowych przedziałów ufności dla dopasowanych wartości, mamy następujący przykład: 

> predict(a.lm, interval="confidence") 

fit lwr upr 

1 1.5229457 0.5955291 2.450362 

2 1.1879363 0.5321537 1.843719 

3 0.8529268 0.3174826 1.388371 

4 0.5179174 -0.1378652 1.173700 

5 0.1829079 -0.7445087 1.110325 

Więcej informacji na temat funkcji w tej sekcji można znaleźć wpisując ?„function” lub ?„function”. 

„Ext” w wierszu poleceń R, gdzie function to nazwa funkcji, a ext to rozszerzenie klasy. 

Baza pakietów, statystyki i grafika 

Przyjrzymy się szybko trzem pakietom  base, stats i graphics ładowanych domyślnie w R.Pakiet base 

zawiera takie rzeczy, jak funkcja trygonometryczna i inne funkcje matematyczne, wiele z nich. i jest. 

funkcje, operatory arytmetyczne, instrukcje sterujące przepływem, niektóre funkcje stosujące i wiele 



innych podstawowych funkcji w R. Pakiet stats pakietu zawiera wiele podstawowych funkcji 

statystycznych, takich jak funkcje do znajdowania mediany, odchylenia standardowego i wariancji. 

Obejmuje również funkcje związane z typowymi rozkładami prawdopodobieństwa, a także wiele 

innych. Pakiet graphics zawiera podstawowe funkcje kreślenia i ich funkcje pomocnicze. Pozostałe 

pakiety ładowane domyślnie to zestawy danych, które zawierają zestawy danych; narzędzia, które 

zawierają funkcje narzędziowe; grDevices, który zawiera informacje używane podczas drukowania, 

takie jak czcionki i kolory; i metody - wprowadź? metody w wierszu polecenia R, aby uzyskać informacje 

o pakiecie metod i metodach w R. Aby uzyskać listę funkcji w pakiecie z klikalnymi linkami do stron 

pomocy funkcji, wprowadź help (package = package.ame) po znaku zachęty R, gdzie package.name jest 

nazwą pakietu. Aby uzyskać informacje o pakiecie i listę tekstową zawartości pakietu, wpisz library 

(help = package.ame), gdzie package.ame to nazwa pakietu.  

Pakiet base  

Pakiet base zawiera wiele funkcji podstawowych dla R. Dokumentacja dla bazy ma siedem stron 

(library(help= base)). Lista linków do stron pomocy dla base ma 32 strony (help (package = base)). W 

tej sekcji omówiono słowa zastrzeżone, wbudowane stałe, funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, 

funkcje związane z funkcjami beta i gamma, niektóre inne funkcje matematyczne, funkcje liczb 

zespolonych, funkcje macierzowe i kilka innych funkcji. Omawia również inne funkcje dla pakietu base. 

Zastrzeżone słowa / Wbudowane stałe 

if, else, repeat, while, for, in, next, break, function, TRUE, FALSE, Inf, NULL, NA, NAN, NA_integer_, 

NA_real_, NA_complex_, NA_character_, ‘. . . ”,„. ._1 ”,„. ._2 ”. . . . „. . _n ” 

Aby uzyskać więcej informacji, wprowadź ?reserved w wierszu polecenia R. 

Stałe wbudowane w R to LITERY, czyli 26 liter alfabetu angielskiego, które są pisane wielkimi literami; 

litery, które są 26 literami alfabetu angielskiego i które są małymi literami; month.abb, które są 

trzyliterowymi skrótami nazw miesięcy w języku angielskim; month.name, czyli nazwami miesięcy w 

języku angielskim; i pi, stała matematyczna π 

Stałe: opis 

LITERY: 26 wielkich liter 

litery: 26 małych liter 

month.abb: 12 nazw miesięcy skróconych do trzech liter 

month.name: 12 nazw miesięcy 

pi: π; 1/2 obwodu koła jednostkowego 

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne 

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne dostępne w R to cosinus - cos(), sinus - sin(), tangenss - tan(), 

cosinus odwrotny - acos(), sinus odwrotny - asin(), dwie wersje odwrotnego tangensa - atan() i atan2(), 

cosinus hiperboliczny - cosh(), sinus hiperboliczny - sinh(), tangens hiperboliczny - tanh(), cosinus 

hiperboliczny odwrotny - acosh(), sinus hiperboliczny odwrotny - asinh() i tangens hiperboliczny 

odwrotny - atanh(). Kąty są wprowadzane do funkcji w radianach (radiany = pi / 180 x stopnie). W 

przypadku funkcji odwrotnych kąty są zwracane w radianach (stopnie = 180 / pi x radian). Argumenty 

muszą być niepodzielne i logiczne, numeryczne lub złożone. Wartości logiczne są przekształcane na 

wartości liczbowe. W przypadku odwrotnego cosinusa i sinusa wartości muszą mieścić się w przedziale 



od -1 do 1 włącznie. W przypadku innych wartości wynikiem jest NaN. W przypadku odwrotnej tangens 

atan() przyjmuje jeden argument, a wynik mieści się między -π/2 a π/2. Funkcja atan2() przyjmuje dwa 

argumenty. Funkcja zwraca odwrotną tangens stosunku dwóch argumentów, przy czym pierwszy 

argument jest licznikiem, a drugi mianownikiem. Funkcja przyjmuje dowolną liczbę (rzeczywistą lub 

zespoloną) jako licznik i dowolną liczbę (rzeczywistą lub zespoloną) jako mianownik. Argumenty mogą 

mieć różną długość i będą się zmieniać. Funkcja atan2() zwraca wyniki między -π p i–π. Kwadrant kąta 

zależy od znaków licznika i mianownika, czyli: (+, +) pierwsza ćwiartka; (+, -) druga ćwiartka; (-, -) trzecia 

ćwiartka; i (-, +) czwarty kwadrant. (Z definicji styczna x dla dowolnej liczby x jest sinusem z x 

podzielonym przez cosinus x). Zero w mianowniku zwraca π/2 lub -π p/2 w zależności od znaku licznika. 

Funkcje hiperboliczne mogą również przyjmować dowolną liczbę (rzeczywistą lub złożoną). W 

przypadku odwrotności funkcji hiperbolicznych argument acosh() musi znajdować się między 1 a ∞ 

włącznie, a argument atanh() musi zawierać się między -1 a 1 włącznie. Argumentami mogą być 

wektory, macierze, ramki danych lub tablice. W przypadku argumentów zawierających więcej niż jeden 

element operacja jest wykonywana według elementów. Dla atan2(), która przyjmuje dwa argumenty, 

cykl argumentów. Funkcje zwracają obiekt o takich samych wymiarach, jak argumenty funkcji. 

Funkcja: R Funkcja: Ograniczenia 

cosinus: cos (x) L logiczny, numeryczny lub zespolony; logiczne wymuszone na numeryczne 

sin: sin (x): patrz cosinus 

tangens: tan (x): patrz cosinus 

odwrotny cosinus: acos (x): -1 ≤ x ≤ 1 

odwrotny sinus: asin (x): patrz odwrotny cosinus 

odwrotny tangens: atan (x) patrz: cosinus 

-: atan2 (y, x): patrz cosinus; odwrotność stycznej y podzielonej przez x; przechowuje informacje o 

kwadrancie 

cosinus hiperboliczny: cosh (x): patrz cosinus 

sinus hiperboliczny: sinh (x): patrz cosinus 

tangens hiperboliczny : tanh (x) patrz cosinus 

odwrotny cosinus hiperboliczny: acosh (x): 1 ≤ x ≤ ∞ 

odwrotny sinus hiperboliczny: asinh (x): patrz cosinus 

odwrotna tangens hiperboliczny: atanh (x): -1 ≤ x ≤ 1 

Więcej informacji na temat funkcji trygonometrycznych można znaleźć, wpisując ?Trig po znaku 

zachęty R; dla funkcji hiperbolicznych, wpisując ?cosh w wierszu polecenia R 

Funkcje związane z beta i gamma 

Funkcje związane z funkcjami beta i gamma to beta(), lbeta(), gamma(), lgamma(), psigamma(), 

bigamma(), trigamma(), choose(), lchoose(), factorial(), i lfactorial (). W języku R te funkcje są funkcjami 

specjalnymi. Argumenty tych funkcji muszą być niepodzielne i logiczne (które są wymuszone na 

numeryczne) lub numeryczne. Funkcja zwraca wynik w tej samej postaci co argument (te same 

wymiary). Cykl argumentów. Funkcje beta() i lbeta() przyjmują argumenty a i b, z których oba muszą 

być nieujemne, i zwracają odpowiednio wartość funkcji beta lub logarytm naturalny wartości funkcji 



beta. Liczby ujemne zwracają NaN. Funkcje gamma(), lgamma(), psigamma(), digamma() i trigamma() 

pobierają argument x, a dla psigamma() pochodną argumentu. Argument x może być dowolną liczbą, 

z wyjątkiem zera lub ujemnych liczb całkowitych, dla których zwracane są wartości NaN. Funkcje 

gamma() i lgamma() zwracają odpowiednio wartość funkcji gamma i logarytm naturalny wartości 

bezwzględnej funkcji gamma. Funkcja psigamma() zwraca pochodną logarytmu naturalnego funkcji 

gamma do rzędu podanego przez pochodną. Pochodna argumentu musi być liczbą całkowitą większą 

lub równą zero. Domyślnie pochodna równa się zero. Funkcja digamma() zwraca wartość pierwszej 

pochodnej logarytmu naturalnego funkcji gamma, a funkcja trigamma() zwraca drugą pochodną. 

Funkcje choose() i lchoose() zwracają odpowiednio współczynniki dwumianowe i logarytmy naturalne 

wartości bezwzględnych współczynników dwumianowych. Obie funkcje przyjmują argumenty n, które 

może być dowolną liczbą rzeczywistą, oraz k, które może być dowolną liczbą rzeczywistą i jest 

zaokrąglane do liczby całkowitej. Liczby ujemne dla k zwracają 0. Funkcja choose () jest znaną funkcją 

„n wybierz k” dla n dodatnią liczbą całkowitą i k nieujemną liczbą całkowitą mniejszą lub równą n. 

Funkcje fatorial() i lfactorial () zwracają odpowiednio wartość silni i logarytm naturalny wartości 

bezwzględnej wartości silni. Funkcje przyjmują jeden argument, x. Wartość x może być dowolną liczbą 

rzeczywistą (liczbową lub logiczną przekształconą na liczbową). Wartość silnia jest definiowana jako 

silnia (x) = gamma (x + 1) dla dowolnej wartości x i równa się x! (czyli (x) (x-1) (x-2) ... (2) (1)) dla 

dodatnich liczb całkowitych x. Dla x równego zero silnia (x) jest równa jeden. Ujemne liczby całkowite 

zwracają NaN. 

Funkcja: funkcja w R: Argumenty 

beta: beta (a, b): a, b; obie liczby całkowite ≥ 0 

logarytm naturalny beta: lbeta (a, b): patrz beta 

gamma: gamma (x): x, dowolna liczba rzeczywista; zero i ujemne liczby całkowite zwracają NaN 

logarytm naturalny bezwzględnej wartości gamma: lgamma (x): x, dowolna liczba rzeczywista; zero i 

ujemne liczby całkowite zwracają Inf 

n-ta pochodna logarytmu naturalnego funkcji gamma, gdzie pochodna jest równa n: 

psigamma (x, pochodna = 0): x, dowolna liczba rzeczywista; pochodna, liczba całkowita ³ 0; zwroty 

NaN nie są zdefiniowane 

1. pochodna logarytmu naturalnego funkcji gamma: digamma (x): x, dowolna liczba rzeczywista; 

zwraca wartości NaN, gdzie nie zostały zdefiniowane 

2. pochodna logarytmu naturalnego funkcji gamma: trygamma (x): patrz digamma 

współczynniki dwumianowe: wybierz (n, k): n, dowolna liczba rzeczywista, k, liczba całkowita ≥ 0 

logarytm naturalny wartość bezwzględna współczynniki dwumianu: lwybrać (n, k): patrz współczynniki 

dwumianu 

silnia: silnia (x): x, dowolna liczba rzeczywista; silnia (x) równa się gamma (x + 1); ujemne liczby 

całkowite zwracają NaN 

logarytm naturalny wartość bezwzględna silnia: lfaktorial (x): x, dowolna liczba rzeczywista; lfaktorial 

(x) równa się lgamma (x + 1); ujemne liczby całkowite zwracają Inf 

Różne funkcje matematyczne 



Niektóre inne funkcje matematyczne obejmują: 

abs() dla wartości bezwzględnych elementów obiektu 

sqrt() dla pierwiastków kwadratowych elementów obiektu 

ceiling() do zaokrąglania elementów obiektu do liczby całkowitej 

floor() do zaokrąglania elementów obiektu w dół do liczby całkowitej 

trunc() do obcinania elementów obiektu do przecinka 

cummax() dla skumulowanego maksimum na obiekcie atomowym 

cummin() dla skumulowanego minimum na obiekcie atomowym 

cumprod() dla iloczynu skumulowanego na obiekcie atomowym 

cumsu () dla skumulowanej sumy na obiekcie atomowym 

exp() for e do potęg elementów obiektu 

log(), log10() i log2() dla logarytmów elementów obiektu odpowiednio dla określonej podstawy, 

podstawy 10 i podstawy 2 

max() dla maksymalnej liczby elementów w obiekcie 

min() dla minimum elementów w obiekcie 

pmax() dla wektorów (będzie cyklicznie) lub macierzy - zwraca maksimum w wierszach 

pmin() dla wektorów (będzie cyklicznie) lub macierzy - zwraca minimum w wierszach 

sum() dla sumy elementów obiektu 

prod() dla iloczynu elementów obiektu 

mean() dla średniej elementów obiektu 

range() dla zakresu elementów obiektu 

rank() dla rang elementów obiektu 

sign() dla znaków elementów obiektu-zwraca 1 dla liczb dodatnich, -1 dla liczb ujemnych i 0 dla zer 

order() dla indeksów podających kolejność elementów obiektu; w przypadku więcej niż jednego 

obiektu kolejność pierwszego przedmiotu, użycie drugiego przedmiotu jako powiązań i tak dalej; służy 

do zmiany kolejności wektorów, macierzy, ramek danych i tablic; x [order (x)] równa się sort (x) 

sort() do sortowania elementów obiektów 

zapsmall() do ustawiania bardzo małych liczb na zero 

W przypadku tych funkcji można używać wektorów atomowych, macierzy, tablic i ramek danych 

trybów legalnych. Wynikiem tych funkcji są różne typy obiektów, w zależności od funkcji 

Funkcja : Ograniczenie 

abs(x): obiekty logiczne, numeryczne lub złożone; logiczne wymuszone na numeryczne; zwraca obiekt 

o tych samych wymiarach 



sqrt(x): patrz abs(); ujemne liczby rzeczywiste zwracają NaN 

ceiling(x): obiekt logiczny lub numeryczny; logiczne wymuszone na numeryczne; zwraca obiekt o tych 

samych wymiarach 

floor(x): patrz ceiling() 

trunc(x, ...): x, obiekt logiczny lub numeryczny; logiczne wymuszone na numeryczne; zwraca obiekt o 

tych samych wymiarach; . . ., wszelkie argumenty przekazywane do funkcji niższego poziomu 

wywoływanych przez trunc() 

cummax(x): obiekt surowy, logiczny, numeryczny lub znakowy; zostanie wymuszone na numeryczne; 

obiekty znaków zwracają NA; zwraca wektor 

cummin(x): patrz cummax() 

cumsum(x): patrz cummax() 

cumprod(x): patrz cummax() 

exp(x): obiekt logiczny, numeryczny lub złożony; logiczne wymuszone na numeryczne; zwraca obiekt o 

tych samych wymiarach 

log(x, base = exp (1)): x, obiekt logiczny, numeryczny lub złożony; logiczne wymuszone na numeryczne; 

≥ 0; 0's return -Inf; zwracają ujemne liczby rzeczywiste 

NaN; zwraca obiekt o tych samych wymiarach podstawa, podstawa logarytmu; numeryczna lub 

złożona logika jest poprawna, ale zwraca Inf dla T i 0 dla F; podstawa≥ 0 

log2(x): logiczne, numeryczne lub złożone; logiczne wymuszone na numeryczne; x ≥ 0; 0's return -Inf; 

ujemne liczby rzeczywiste zwracają NaN; zwraca obiekt o tych samych wymiarach 

log10(x): patrz log2() 

max (..., na.rm = FALSE):. . ., obiekty logiczne, numeryczne, złożone i znakowe oddzielone przecinkami; 

nie muszą mieć tej samej długości; 

może mieszać tryby; zwraca pojedynczą wartość na.rm, logical; jeśli NA jest obecne i na.rm jest 

ustawione na FALSE, zwraca NA, jeśli TRUE ignoruje NA 

min(..., na.rm = FALSE): zobacz max () 

pmax(..., na.rm = FALSE):. . ., obiekty logiczne, numeryczne i znakowe oddzielone przecinkami; nie 

muszą mieć tego samego cyklu długości; może mieszać tryby; zwraca wektor na.rm, logiczny; jeśli NA 

jest obecne i na.rm jest ustawione na FALSE, zwraca NA, jeśli TRUE ignoruje NA 

pmin(..., na.rm = FALSE): zobacz pmax () 

sum(..., na.rm = FALSE):. . ., logiczne, numeryczne i złożone obiekty oddzielone przecinkami; może 

mieszać tryby; zwraca pojedynczą wartość na.rm, logical; jeśli NA jest obecne i na.rm jest ustawione 

na FALSE, zwraca NA, jeśli TRUE ignoruje NA; NaN podobne, ale są traktowane inaczej dla liczb 

zespolonych 

prod(..., na.rm = FALSE): zobacz sum () 

mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...): x, obiekt logiczny, numeryczny lub złożony; zwraca pojedynczą 

wartość obcinanie, 0 ≤ trim ≤  .5 ; to proporcja elementów do przycięcia przed przyjęciem średniej 



na.rm, logiczne; jeśli NA jest obecne i na.rm ma wartość FALSE, zwraca NA, jeśli TRUE ignoruje NA; NaN 

to samo 

rage(..., na.rm = FALSE):. . ., obiekty logiczne, numeryczne i znakowe oddzielone przecinkami; może 

mieszać tryby; zwraca dwie wartości na.rm, logical; jeśli NA jest obecne i na.rm jest ustawione na 

FALSE, zwraca NA, jeśli TRUE ignoruje NA; NaN to samo 

rank(x, na.last = TRUE, ties. method = c („średnia”, „pierwsza”, „losowa”, „maksymalna”, „min”)): x, 

obiekt logiczny, numeryczny, złożony lub znakowy na . ostatnia, logiczna lub znakowa; jeśli PRAWDA, 

NA i NaN zajmują ostatnie miejsce, jeśli FAŁSZ są na pierwszym miejscu, jeśli NA są odrzucane, jeśli 

„zachowają”, zachowują swoje miejsce w kolejności; NaNs zwracają NA; zwraca wektor 

ties.metoda, postać; metoda ustalania wartości dla remisów; wartość domyślna to „średnia” 

sign(x): obiekt logiczny lub numeryczny; zwraca obiekt o tych samych wymiarach 

order(..., na.last = TRUE, malejąco = FALSE):. . . wektory logiczne, numeryczne, zespolone lub znakowe 

o tej samej długości - mogą używać tylko jednego wektora - mogą mieszać tryby; zwraca permutację 

indeksów o długości równej długości wektora (ów) 

na.last, logiczne; dla TRUNA są umieszczane jako ostatnie, dla FALSE NA jako pierwsze, dla NA są 

usuwane 

malejące, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub FALSE; jeśli TRUE kolejność maleje, jeśli FALSE rośnie 

sort (x, malejąco = FALSE, na.last = NA, ...): x, obiekt logiczny, numeryczny, złożony lub znakowy; 

osobno sortuje rzeczywiste i urojone części kompleksu; zwraca wektor 

malejące, logiczne; jeśli PRAWDA sortuje w porządku malejącym, jeśli FAŁSZ rosnąco; musi mieć 

wartość TRUE lub FALSE 

na.last, logiczne; jeśli PRAWDA, NA są umieszczone na końcu, jeśli NIEPRAWIDŁOWE, są 

postawić jako pierwsze, jeśli NA są odrzucane; NaN są umieszczane na końcu 

. . ., wszelkie argumenty przekazywane do funkcji niższego poziomu 

wywołane przez sort () 

zapsmall (x, cyfry = getOptions ("cyfry")): x, obiekt logiczny, numeryczny lub złożony; zwraca obiekt o 

tych samych wymiarach cyfry, numeryczne; zaokrągli do liczby całkowitej 

 

Więcej informacji o każdej z tych funkcji można znaleźć na stronie pomocy funkcji (?function.name, 

gdzie function.name to nazwa funkcji). 

Liczby zespolone 

Następujące funkcje dotyczą liczb zespolonych: 

Re(), część rzeczywista liczby zespolonej 

Img(), złożona część liczby zespolonej 

Arg(), kąt względem osi x w radianach linii między początkiem a liczbą zespoloną 

Mod(), moduł liczby zespolonej; równa się długości linii między początkiem a liczbą zespoloną 



Conj(), sprzężona liczba zespolona 

Funkcje przyjmują jako argumenty obiekty logiczne, numeryczne i złożone. Argumenty logiczne są 

wymuszane na liczbach. Wynik ma takie same wymiary jak argument. Więcej informacji na temat 

złożonych funkcji można znaleźć, wpisując ?Re w wierszu polecenia R. 

Macierze, tablice i ramki danych 

Istnieje operator i istnieje wiele funkcji dla macierzy, tablic i ramek danych w bazie, których jeszcze nie 

omówiliśmy. Operator to% x% dla iloczynu Kroneckera macierzy i tablic. 

Niektóre funkcje obejmują: 

aperm(), która permutuje tablicę 

rowsum(), które sumuje wiersze macierzy lub ramki danych w grupach ustawionych przez zmienną 

grupy 

colMeans(), która zwraca średnie z kolumn ramki danych lub macierzy lub średnie dla podanych 

wymiarów dla tablicy przechodzącej od pierwszego wymiaru do określonego wymiaru 

colSums(), która zwraca sumy kolumn ramki danych lub macierzy albo sumy tablicy przechodzącej od 

pierwszego wymiaru do określonego wymiaru 

rowMeans(), która zwraca średnie wierszy ramki danych lub macierzy lub sumy wymiarów tablicy, 

przechodząc od określonego wymiaru plus jeden do ostatniego wymiaru 

rowSums(), która zwraca sumy wierszy lub ramki danych lub macierzy przechodzącej od określonego 

wymiaru plus jeden do ostatniego wymiaru 

col(), która zwraca macierz o takich samych wymiarach jak argument i która zawiera indeksy kolumn 

w kolumnach lub macierz czynników, przy czym każda kolumna ma jeden współczynnik 

row(), która zwraca macierz o takich samych wymiarach jak argument i która zawiera indeksy wierszy 

w wierszach lub macierz czynników, w których każdy wiersz ma jeden czynnik 

det(), która zwraca wyznacznik macierzy 

determinat(), który zwraca moduł lub logarytm modułu wyznacznika i znak modułu 

eigen(), która zwraca wartości własne i wektory własne macierzy 

kappa(), która oblicza stan macierzy kwadratowej kronecker (), która zwraca macierz lub tablicę, która 

jest iloczynem kroneckera dwóch obiektów i gdzie iloczyn jest określoną funkcją. Te dwa obiekty mogą 

być wektorami, macierzami i / lub tablicami. Wymiary wyniku są iloczynami wymiarów dwóch 

obiektów. 

norm(), która zwraca normę macierzy obliczoną przez jeden, nieskończoność, Frobenius, maksymalny 

moduł lub spektralną (lub metodę 2) 

Niektóre funkcje używane w dopasowaniu modelu są następujące: 

backsolve(), który rozwiązuje równanie macierzowe, w którym macierz po lewej stronie równania jest 

górną trójkątną 

forwardsolve(), rozwiązuje równanie macierzowe, w którym macierz po lewej stronie równania jest 

niższa trójkątna 



chol(), rozkład Choleskiego kwadratowej dodatniej określonej macierzy 

chol2inv(), odwrotność dodatnio określonej macierzy z wykorzystaniem rozkładu Choleskiego macierzy 

qr(), rozkład QR macierzy 

svd(), rozkład wartości osobliwej macierzy. 

Funkcja w R: Ograniczenia 

aperm (a, perm = NULL, resize = TRUE, ...): a, macierz lub tablica perm, NULL, liczba całkowita lub 

wektor znakowy; podaje kolejność wymiarów według indeksu lub ciągu znaków; jeśli nie NULL, musi 

mieć długość równą wymiarom a oraz permutację wymiarów a; NULL zwraca wymiary odwrócone, 

zmiana rozmiaru, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub FALSE ..., wszelkie argumenty przekazywane 

do funkcji niższego poziomu 

rowsum (x, grupa, reorder = PRAWDA, na.rm = FAŁSZ, ...): x, dowolna grupa macierzy numerycznej, 

wektor lub współczynnik długości równy liczbie wierszy w x - używany do grupowania zmiany 

kolejności, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub FALSE na.rm, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub 

FALSE ..., wszelkie argumenty przekazywane do lub z funkcji niższego poziomu 

colMeans (x, na.rm = FALSE, dims = 1): x, logiczna, numeryczna lub złożona macierz, ramka danych lub 

tablica na.rm, logiczna; musi mieć wartość TRUE lub FALSE 

dims, numeryczne; 1 £ dims £ n-1, gdzie n to liczba wymiarów 

colSums (x, na.rm = FALSE, dims = 1): zobacz colMeans () 

rowMeans (x, na.rm = FALSE, dims = 1): zobacz colMeans () 

rowSums (x, na.rm = FALSE, dims = 1): zobacz colMeans () 

col (x, as.factor = FALSE): x, dowolna macierz as.factor, logiczna; musi mieć wartość TRUE lub FALSE 

wiersz (x, as.factor = FALSE): zobacz col () 

det (x, ...): x, logiczna lub numeryczna macierz kwadratowa; wymuszony logicznie 

numeryczne 

..., zignorowane 

determinant (x, logarytm = PRAWDA, ...): x, logiczna lub numeryczna macierz kwadratowa; logiczne 

wymuszone na logarytm numeryczny, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub FALSE 

..., zignorowane 

eigen (x, symmetric, only.values = FALSE, EISPACK = FALSE): x, logiczna, numeryczna lub złożona 

macierz kwadratowa; logiczne wymuszone na liczbowo symetryczne, logiczne; jeśli TRUE matryca jest 

symetryczna, jeśli FALSE nie 

tylko. wartości, logiczne; jeśli PRAWDA zwracane są tylko wartości własne, jeśli FAŁSZ zarówno 

wartości własne, jak i wektory własne są zwracane EISPACK, logiczne; nieistniejący i ignorowany 

kappa (z, exact = FALSE, norm = NULL, method = c ("qr", "direct"), ..): z, logiczna lub numeryczna 

macierz kwadratowa; logiczne wymuszone na liczbowe dokładne, logiczne; musi być PRAWDA lub 



FAŁSZ norma, znak; musi mieć wartość NULL, „O” lub „I” - dla metody normalnej i nieskończonej, znak; 

musi mieć wartość „qr” lub „direct”; wartość domyślna to „qr” 

..., wszelkie argumenty funkcji niższego poziomu 

kronecker (X, Y, FUN = "*", make.names = FALSE, ...): X, Y, wektory, macierze i tablice; nie muszą być w 

tym samym trybie; musi być legalne dla funkcji FUN. FUN, funkcja; może być ciągiem znaków 

make.names, logiczne; musi mieć wartość TRUE lub FALSE; nie działa ze wszystkimi funkcjami 

..., wszelkie argumenty funkcji FUN 

norm (x, typ = c ("O", "I", "F", "M", "2"): x, logiczna, numeryczna lub złożona macierz; logiczne i złożone 

są przekształcane na typ numeryczny, znak; domyślna wartość to „O” 

backsolve (r, x, k = ncol (r), upper.tri = TRUE, transpose = FALSE): r, górna trójkątna macierz trybu 

logicznego, numerycznego lub zespolonego - wartości logiczne i zespolone są przekształcane w 

liczbowe x, wektor lub macierz trybu logicznego, numerycznego lub złożonego - wartości logiczne i 

zespolone są wymuszane 

to numeric k, numeric - zaokrągla w dół do liczby całkowitej; 1 ≤ k ≤ ncol (r); jest liczbą kolumn w 'r' do 

użycia upper.tri, logical; dla PRAWDA używany jest górny trójkąt, dla FAŁSZ dolny jest używany w 

transpozycji, logiczny; dla PRAWDA r jest transponowana do wzoru 

forwardsolve (l, x, k = ncol (l), upper.tri = FALSE, transpose = FALSE): l, dolna trójkątna macierz trybu 

logicznego, numerycznego lub zespolonego - wartości logiczne i zespolone są przekształcane w 

liczbowe x, wektor lub macierz modów wartości logicznych, numerycznych lub złożono-logicznych i 

zespolonych wymuszone na liczbowe k, numeryczne zaokrągla w dół do liczby całkowitej; 1 ≤ k ≤ 

ncol (l); liczba kolumn w 'l' do użycia upper.tri, logical; dla PRAWDA używany jest górny trójkąt, dla 

FAŁSZ dolny jest używany w transpozycji, logiczny; dla PRAWDA l jest transponowane do wzoru 

chol (x, pivot = FALSE, LINPACK = FALSE, tol = -1, ...): x, surowa, logiczna lub macierz numeryczna - gdzie 

macierze surowe i logiczne są przekształcane na numeryczne; musi być kwadratowa i dodatnio 

określona oś, logiczna; dla TRUE pivot, FALSE nie przestawia LINPACK, (przestarzałe) logiczne; do 

PRAWDZIWEGO użytku LINPACK, FALSE nie używaj LINPACK tol, numeric; tolerancja, gdy pivot = TRUE 

i LINPACK = FALSE ..., wszelkie argumenty przekazywane do funkcji niższego poziomu 

chol2inv (x, size = NCOL (x), LINPACK = FALSE): x, macierz, dla której kolumny pierwszego rozmiaru to 

rozmiar dekompozycji Choleskiego, rozmiar numeryczny, logiczny lub złożony - logiczny i zespolony 

wymuszony na numeryczny; 1 ≤ rozmiar ≤ ncol (x) LINPACK, logiczne; zlikwidowany - nie jest już 

używany 

qr (x, tol = 1e-7, LAPACK = FALSE, ...): x, macierz logiczna, numeryczna lub złożona; macierze logiczne 

są wymuszane na numeryczne tol, numeryczne; tolerancja osobliwości LAPACK, logiczna; jeśli FALSE qr 

() używa LINPACK 

..., wszelkie argumenty przekazywane do funkcji niższego poziomu 

svd (x, nu = min (n, p), nv = min (n, p), LINPACK = FALSE): x, macierz logiczna, numeryczna lub złożona; 

macierze logiczne są przekształcane na numeryczne nu, integer; 0 ≤ nu ≤ n; n = nrow (x) nv, liczba 

całkowita; 0 £ nv £ p; p = ncol (x) LINPACK, logiczne; nieistniejący i ignorowany 

Kilka innych funkcji i kilka komentarzy 



Kilka innych funkcji, które są często przydatne, to unique (), jitter (), append (), duplicated () (i 

anyDuplicated ()), attr () (i attribute ()), pretty (), prop. table (), cut (), rev () i stop (). W przypadku 

funkcji opiszemy tylko, co robią. Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć, 

wpisując?function.name w wierszu polecenia R, gdzie nazwa.funkcji to nazwa funkcji. Poniżej znajdują 

się opisy funkcji: 

unique(): zwraca wektor z usuniętymi wszystkimi zduplikowanymi elementami z oryginalnego wektora. 

Funkcja działa tylko na wektorach, w tym wektorach z listy trybów. 

jitter(): dodaje trochę jittera (szumu) do elementów obiektów numerycznych. Argumenty jitter () 

kontrolują ilość dodawanego jittera. 

append(): służy do dołączania wektorów. Argument do append () określa, gdzie na wektorze jest 

wykonywane dołączanie. 

duplicated() i anyDuplicated(): szukaj duplikatów. W przypadku wektorów, w tym list, funkcja 

duplicated () zwraca wektor o tej samej długości zawierający FALSE dla elementów, które nie zostały 

zduplikowane, oraz dla pierwszej instancji elementów, które są zduplikowane. Funkcja zwraca 

PRAWDA dla pozostałych duplikatów. W przypadku macierzy i ramek danych porównywane są wiersze. 

Funkcja anyDuplicated () zlicza, ile różniących się elementów ma duplikaty lub zduplikowane wiersze 

dla macierzy i ramek danych. 

attr() i attributes(): zwracają atrybut lub listę atrybutów obiektu. Aby użyć atrybutu, funkcja attr () 

zwraca wartość, do której można uzyskać dostęp. Aby zobaczyć listę atrybutów obiektu, użyj atrybutów 

(). 

pretty(): pobiera dowolny obiekt, który można przekształcić w wartość numeryczną i zwraca wektor 

równo rozmieszczonych wartości zbliżonych do określonej długości i podobnych do wartości w 

oryginalnym obiekcie. 

prop.table(): przyjmuje obiekt logiczny, numeryczny lub złożony i zwraca obiekt podzielony przez sumę 

elementów w obiekcie. Obiekty logiczne są przekształcane w numeryczne, a rzeczywiste i urojone 

części obiektów złożonych są traktowane oddzielnie. 

cut(): tnie wektor numeryczny na czynniki i zwraca wektor znakowy z nazwami czynników w miejscu 

oryginalnych elementów. Obiekt do wycięcia może być dowolnym obiektem, który można przekształcić 

w wektor, ale musi być on numeryczny. Można przypisać punkty przerwania i nazwy czynników, ale 

metoda cut () domyślnie tworzy punkty przerwania i nazwy czynników z punktów przerwania. 

rev(): odwraca kolejność elementów obiektu i zwraca wektor. Obiekt może być atomowy lub w 

dowolnym trybie, w którym odwrócenie kolejności ma sens, na przykład lista trybów, wyrażenie i 

wywołanie. 

stop(): mówi R, aby zatrzymał wykonywanie funkcji. Jeśli funkcja stop () ma ciąg znaków dla argumentu, 

ciąg znaków jest drukowany podczas wykonywania funkcji stop (). Funkcja jest bardzo przydatna 

podczas debugowania funkcji, a także do sprawdzania, czy spełnione są warunki dla obiektów 

wprowadzanych do funkcji. W bazie jest wiele innych funkcji, z których wiele ma związek z działaniem 

R. The as. i jest. funkcje są powszechne. Na liście stron pomocy znajdują się 52 łącza do plików as. 

funkcje i 44 linki dla is. Funkcje. Jeśli jesteś zainteresowany tym, co jest na listach, przejdź do strony z 

linkami i zobacz, co tam jest. Funkcje Bessela są również częścią bazy. 

Pakiet stats 



Pakiet stats zawiera elementy, takie jak podstawowe statystyki opisowe, rozkłady 

prawdopodobieństwa, testy, funkcje dopasowywania modeli, funkcje grupowania, niektóre funkcje 

kreślenia i inne funkcje używane do wyprowadzania wyników. Dokumentacja stats ma sześć stron 

(biblioteka (pomoc = statystyki)). Lista linków do stron pomocy ze stats ma 18 stron (pomoc (pakiet = 

statystyki)). My omówimy podstawowe statystyki opisowe, testy, grupowanie i inne funkcje dla danych 

wielowymiarowych oraz funkcje modelowania, ale z niewielkimi szczegółami. 

Podstawowe statystyki opisowe 

Niektóre z podstawowych funkcji statystycznych w statystykach pakietów obejmują: 

weighted.mean(), która znajduje średnią ważoną obiektu 

sd(), który znajduje odchylenie standardowe obiektu 

var(), który znajduje wariancję wektora lub kowariancję 

macierz macierzy lub ramki danych 

cov(), który znajduje macierz kowariancji macierzy lub danych ramki -bardziej elastyczny niż var() 

cov.wt(), który znajduje ważoną kowariancję lub korelację macierz macierzy lub ramki danych 

cor(), który znajduje korelację między wektorami lub w macierzach i ramkach danych 

mediana(), która znajduje medianę elementów obiektu 

mad(), który znajduje medianę absolutnego odchylenia elementów obiektu 

IQR(), który znajduje przedział międzykwartylowy elementów obiektu 

quantile(), który znajduje określone kwantyle elementów w obiekcie 

fivenum(), która znajduje pięciocyfrowe podsumowanie Tukeya dotyczące elementów obiektu 

ave(), która używa funkcji do działania na różnych wierszach obiektu 

cancor(), która znajduje korelację kanoniczną między dwiema macierzami 

dist(), który znajduje typ średniej różnicy między wierszami macierzy, na podstawie typu odległości i 

mocy użytej do znalezienia średniej 

mahalanobis(), który znajduje odległość Mahalanobisa między wierszami macierzy 

ecdf(), który znajduje empiryczną skumulowaną funkcję dystrybucji elementów w obiekcie - metoda 

kwantyli istnieje dla funkcji 

r2dtable(), który tworzy losową dwukierunkową tabelę na podstawie wartości krańcowych - używając 

algorytmu Patefielda 

simulate(), który symuluje obserwacje z modelu, który został dopasowany 

TukeyHSD(), który znajduje przedziały ufności dla współczynników modelu uwzględniającego, że 

testowana jest więcej niż jedna hipoteza - do analizy modeli wariancji 

xtabs(), który tworzy tabelę awaryjną na podstawie wzoru 

smooth(), który tworzy płynniejszą wersję zaszumionego zestawu danych przy użyciu płynnych median 

płynnych Tukeya - zwykle używanych w szeregach czasowych 



Funkcja w R: Opis 

weighted.mean (x, w, ..., na.rm = FALSE): Znajduje średnią ważoną z x, gdzie x jest przekształcane do 

wektora. 

sd (x, na.rm = FALSE): Znajduje odchylenie standardowe x, gdzie x jest przekształcane w wektor; dzieli 

przez pierwiastek kwadratowy z (n-1). 

var (x, y = NULL, na.rm = FALSE, use): Znajduje wariancję x, jeśli x jest wektorem lub kowariancją x i y 

lub macierzą kowariancji x, jeśli x jest macierzą lub ramką danych; dzieli przez (n-1) 

cov (x, y = NULL, use = "everything", metoda = c ("pearson", "kendall", "spearman")): Znajduje 

kowariancję między x i y, jeśli podano y, lub macierz kowariancji x, jeśli x jest macierzą lub ramką 

danych; dostępnych jest więcej opcji niż w przypadku var () 

cov.wt (x, wt = rep (1 / nrow (x), nrow (x)), cor = FALSE, center = TRUE, method = c ("nieobciążone", 

"ML")): Znajduje ważoną macierz kowariancji lub ważona macierz korelacji x, gdzie x jest macierzą lub 

ramką danych 

cor (x, y = NULL, use = "everything", metoda = c ("pearson", "kendall", "spearman")): Znajduje korelację 

między x i y, jeśli podano y, lub w obrębie x, jeśli tylko x jest dostarczane, gdzie x jest wektorem, 

macierzą lub ramką danych 

mediana (x, na.rm = FAŁSZ): Znajduje medianę elementów x  

mad (x, center = mediana (x), constant = 1,4826, na.rm = FALSE, low = FALSE, high = FALSE): Znajduje 

medianę bezwzględnego odchylenia x 

IQR (x, na.rm = FALSE, type = 7): Znajduje przedział międzykwartylowy x 

quantile (x, probs = seq (0,1, .25), na.rm = FALSE, names = TRUE, type = 7, ...): Znajduje kwantyle x dla 

wartości probs 

fivenum (x, na.rm = FALSE): Znajduje pięciocyfrowe podsumowanie Tukeya dla x ave (x, ..., FUN = 

mean): Funkcja w FUN działa na grupach elementów x, gdzie zmienne grupujące są w argumencie. . . 

cancor (x, y, xcenter = TRUE, ycenter = TRUE): Znajduje korelację kanoniczną między macierzami x i y 

dist (x, metoda = "euklidesowa", diag = FALSE, upper = FALSE, p = 2): Znajduje odległość między 

wierszami macierzy, gdzie typ odległości jest określony metodą 

mahalanobis (x, center, cov, inverted = FALSE): Znajduje odległość Mahalanobisa między wierszami 

macierzy 

ecdf (x): Znajduje empiryczną dystrybucyjną funkcję x 

r2dtable (n, r, c): Tworzy losową tabelę na podstawie krańcowych sum dla wierszy i kolumn 

simulate (x, nsim = 1, seed = NULL, ...): Symuluje obserwacje z modelu podanego w x; x to model 

TukeyHSD (x, które, kolejność = FAŁSZ, poziom konf. = 0,95, ...): szczerze mówiąc istotne różnice Tukeya 

w analizie modeli wariancji 

xtabs (formula = ~., data = parent.frame (), subset, sparse = FALSE, na.action, exclude = c (NA, NaN), 

drop.unused. levels = FALSE): Tworzy tabelę kontyngencji na podstawie formuła, gdzie zmienne po 

prawej stronie formuły służą do grupowania obiektu po lewej stronie 



smooth (x, kind = c ("3RS3R", "3RSS", "3RSR", "3R", "3S", " 3 "," S "), dwukrotnieit = FALSE, endrule =" 

Tukey ", do.ends = FALSE): Wygładza wektor lub serię czasową przy użyciu wygładzania ruchomej 

mediany Tukeya 

Niektóre funkcje, które wykonują testy 

W statystykach jest wiele funkcji, które wykonują testy hipotez. Niektóre funkcje obejmują: 

bartlett.test () dla jednorodności wariancji 

binomial.test () w celu uzyskania dokładnych testów przy użyciu rozkładu dwumianowego 

Box.test () dla testów Box-Pierce i Ljug-Box - używanych w szeregach czasowych do testowania 

niezależności 

chisq.test () do testowania danych licznikowych za pomocą testu Pearsona 

cor.test () dla korelacji w sparowanych próbkach 

fisher.test () dla tabel kontyngencji przy użyciu dokładnego testu Fishera fligner.test () dla testu 

Flignera-Killeena na jednorodność wariancji 

friedman.test () dla testu sumy rang Friedmana 

kruskal.test () dla testu sumy rang Kruskala-Wallisa 

mantelhaen.test () dla testu Cochrana-Mantela-Haenszela chi kwadrat dla danych zliczeniowych 

mauchly.test () do testu kulistości opracowanego przez Mauchly 

mcnemar.test () dla testu chi-kwadrat dla danych zliczania opracowanego przez McNemara 

mood.test () dla dwóch przykładowych testów skali opracowanych przez Mood 

oneway.test () do testowania równych środków, jeśli układ jest jednokierunkowy 

pairwise.prop.test () do porównywania proporcji pairwise pairwise.t.test () do porównywania testów t 

parami 

pairwise.wilcox.test () do porównywania parami testów sumy rang Wilcoxa 

poisson.test () do dokładnego testu wykorzystującego rozkład Poissona power.anova.test () w celu 

znalezienia potęg dla zrównoważonej jednokierunkowej analizy lub wariancji 

power.prop.test (), aby znaleźć potęgę do porównania dwóch proporcji 

power.t.test () dla potęg w jednym i dwóch próbnych testach t 

PP.test () dla testu Phillops-Perron do testowania pierwiastków jednostkowych w danych szeregów 

czasowych 

prop.test () do testowania proporcji 

prop.trend.test () do testowania trendu w proporcjach 

quade.test () dla testu quade 

shapiro.test () dla testu normalności Shapiro-Wilka 

t.test () do wykonania testu t 



var.test () dla testu F w celu porównania dwóch wariancji 

wilcox.test () dla testów sumy rang Wilcoxona i testów znaków 

Test 

bartlett.test(x, g, ...) 

biniom.test(x, n, p=0.5, alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), conf.level=0.95) 

Box.test(x, lag=1, type=c(“Box-Pierce”, “Ljung-Box”), fitdf=0) 

chisq.test(x, y=NULL, correct=TRUE, p=rep(1/length(x), length(x)), rescale.p=FALSE, 

B=2000) 

cor.test(x, y, alternative=c(“two.sided”, “less”, “greater”), method=c(“pearson”, “kendall”, 

“spearman”), exact=NULL, conf.level=0.95, continuity=FALSE, . . . ) 

fisher.test(x, y=NULL, workspace=200000, hybrid=FALSE, control=list(), or=1, 

alternative=“two.sided”, conf.int=TRUE, conf.level=0.95, simulate.p.value=FALSE, 

B=2000) 

fligner.test(x, g, . . . ) 

friedman.test(y, groups, blocks, . . . ) 

kruskal(x, g, . . . ) 

ks.test(x, y, . . . , alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), exact=NULL) 

mantelhaen.test(x, y=NULL, z=NULL, alternative=c(“two.sided”, “less”, “greater”), 

correct=T, exact=F, conf.level=0.95) 

mauchly.test(object, . . . ) 

mcnemar.test(x, y=NULL, correct=TRUE) 

mood.test(x, y, alternative=c(“two.sided”, “less”, “greater”), . . . ) 

oneway.test(formula, data, subset, na.action, var.equal=FALSE) 

pairwise.prop.test(x, n, p.adjust.method=p.adjust.methods, . . . ) 

pairwise.t.test(x, g, p.adjust.method=p.adjust.methods, pool.sd=!paired, paired=FALSE, 

alternative=c(“two.sided”, “less”, “greater”), . . . ) 

pairwise.wilcox.test(x, g, p.adjust.method=p.adjust.methods, paired=FALSE, . . . ) 

poisson.test(x, T=1, r=1, alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), conf.level=0.95) 

power.anova.test(groups=NULL, n=NULL, between.var=NULL, within.var=NULL, sig. 

level=0.05, power=NULL) 

power.prop.test(n=NULL, p1=NULL, p2=NULL, sig.level=0.05, power=NULL, 



alternative=c(“two-sided”, “one.sided”), strict=FALSE) 

power.t.test(n=NULL, delta=NULL, sd=1, sig.level=0.05, type=c(“two.sample”, 

“one.sample”, “paired”), alternative=c(“two.sided”, “one.sided”), strict=FALSE) 

PP.test(x, lshort=TRUE) 

prop.test(x, n, p=NULL, alternative=c(“two-sided”, “less”, "greater”), conf.level=0.95, 

correct=TRUE) 

prop.tend.test(x, n, score=seq_along(x)) 

quade.test(y, . . . ) 

shapiro.test(x) 

t.test(x, y=NULL, alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), mu=0, paired=FALSE, var. 

equal=FALSE, conf.level=0.95, . . . ) 

var.test(x, y, ratio=1, alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), conf.level=0.95, . . . ) 

wilcox.test(x, y=NULL, alternative=c(“two-sided”, “less”, “greater”), mu=0, 

paired=FALSE, exact=NULL, correct=TRUE, conf.int=FALSE, conf.level=0.95, . . . ) 

Niektóre funkcje modelowania w statystykach 

Istnieje wiele funkcji w statystykach, które wykonują modelowanie, w tym następujące: 

acf() do oszacowania autokorelacji i autokowariancji w szeregach czasowych 

aov(), aby dopasować model analizy wariancji 

ar(), aby dopasować model autoregresji szeregów czasowych 

arima(), aby dopasować autoregresyjną zintegrowaną średnią ruchomą do danych szeregów 

czasowych 

ccf() do oszacowania korelacji krzyżowej i kowariancji krzyżowej dla dwóch szeregów czasowych 

cpgram(), aby wykreślić skumulowany periodogram dla danych szeregów czasowych 

glm() w celu dopasowania do uogólnionego modelu liniowego 

fft() dla szybkich dyskretnych transformacji Fouriera dla danych szeregów czasowych 

filter() do liniowego filtrowania szeregów czasowych KalmanForcast(), KalmanLike(), KalmanRun(), 

KalmanSmooth() i makeARIMA() do filtrowania Kalmana 

line(), aby dopasować wiersz solidnie w oparciu o analizę danych eksploracyjnych firmy Tukey 

lm(), aby dopasować model liniowy 

less(), aby dopasować lokalny model wielomianu 

loglin(), aby dopasować model logliniowy 

lsfit(), aby dopasować model liniowy do najmniejszych kwadratów z jedną zmienną objaśniającą 



manova(), aby dopasować wiele modeli analizy wariancji 

mvfft() dla szybkich dyskretnych transformacji Fouriera dla macierzy 

nlm(), aby znaleźć minimum nieliniowego modelu 

nls(), aby dopasować nieliniowy model najmniejszych kwadratów 

optim(), optimHess(), optimize() i optimize() w celu optymalizacji funkcji 

pacf() do oszacowania częściowych autokorelacji i autokorelacji dla szeregów czasowych 

ppr(), aby dopasować model regresji pogoni za projekcją 

smooth.spline(), aby dopasować model gładkiego splajnu 

spec(), aby znaleźć gęstość widmową dla danych szeregów czasowych 

step(), aby użyć AIC do wyboru modelu przy użyciu algorytmu krokowego 

stl(), aby użyć metody lessu do sezonowej dekompozycji szeregów czasowych 

StrucTS(), aby dopasować strukturalny model szeregów czasowych supsmu() dla super gładszego 

modelu Friedmana 

W stats jest wiele funkcji wspierających funkcje modelowania, których nie opisujemy. Więcej 

informacji można znaleźć na stronach pomocy dla poszczególnych funkcji: wprowadź ?functio.name w 

wierszu poleceń R, gdzie nazwa.funkcji jest nazwą funkcji. 

spec(), aby znaleźć gęstość widmową dla danych szeregów czasowych 

step(), aby użyć AIC do wyboru modelu przy użyciu algorytmu krokowego 

stl(), aby użyć metody lessu do sezonowej dekompozycji szeregów czasowych 

StrucTS(), aby dopasować strukturalny model szeregów czasowych supsmu () dla super gładszego 

modelu Friedmana 

W statystykach jest wiele funkcji wspierających funkcje modelowania, których nie opisujemy. Więcej 

informacji można znaleźć na stronach pomocy dla poszczególnych funkcji: wprowadź ?function.name 

w wierszu poleceń R, gdzie nazwa.funkcji jest nazwą funkcji. 

Algorytmy grupowania i inne techniki wielowymiarowe 

Niektóre funkcje używane w analizie wielowymiarowej do grupowania i pracy z danymi 

wielowymiarowymi są następujące: 

cmdscal() do klasycznego skalowania wielowymiarowego 

cophenetic() dla odległości kophenetic w hierarchicznym grupowaniu 

cut.dendrogram() dla ogólnej struktury drzewa 

cutree() do cięcia drzewa na grupy 

dendrapply(), aby zastosować funkcję do wszystkich węzłów dendrogramu 

as.dendrogram(), aby nadać odpowiedniemu obiektowi klasę dendrogram 

factanal() do analizy czynnikowej 



hclust() do hierarchicznego grupowania 

ident.hclust() do identyfikacji klastrów 

kmeans() dla k oznacza grupowanie 

labels.dendrogram() podaje kolejność lub etykiety liści na dendrogramie 

loadings() drukowanie ładunków z analizy czynnikowej 

merge.dendrogram() łączy dwa dendrogramy 

order.dendrogram() podaje kolejność lub etykiety liści dendrogramu 

prcomp() wykonuje analizę głównych składników 

princomp() wykonuje również analizę głównych składowych 

promax() używany do obracania osi w analizie czynnikowej 

reorder.dendrogram() do zmiany kolejności dendrogramu z zachowaniem początkowych ograniczeń 

rev.dendrogram() odwraca kolejność węzłów w dendrogramie 

str.dendrogram() wyświetla wewnętrzną strukturę dendrogramu 

varimax() używany do obracania osi w analizie czynnikowej 

Aby uzyskać więcej informacji na temat dowolnej funkcji, wprowadź ?”function.name” w wierszu 

polecenia R, gdzie function.name jest nazwą funkcji. 

Statystyki pakietu zawierają również kilka rozkładów prawdopodobieństwa; osiem funkcji as. ; sześć  

funkcji is. ; wiele funkcji kreślących, takich jak heatmap() i 20 funkcji plot  - które są specyficzne dla 

wielu klas związanych z funkcjami modelowania; funkcje używane w estymacji jądra; funkcje 

pomocnicze f lub modele, takie jak model siedem. Funkcje; siedem na. funkcje do obsługi brakujących 

danych; 14 predykcji. - funkcje dla wyjścia modelu, 36 wydruków. funkcje do drukowania wyników; i 

dziesięć podsumowań. funkcje do podsumowania wyników. 

Pakiet graficzny 

Grafika pakietu zawiera funkcję plot() - dla której wiel plot.method jest napisanych. Funkcje 

pomocnicze funkcji plot() również znajdują się w grafice. Dostępnych jest również kilka funkcji kreślenia 

dla określonych typów wykresów - takich jak histogramy i wykresy słupkowe. Dokumentacja graficzna 

ma dwie strony (library (help = base)). Lista linków do strony pomocy dla bazy mają trzy strony (pomoc 

(pakiet = baza)). W tej sekcji omówimy konkretne typy działek i kilka innych funkcji związanych z 

kreśleniem. Poniżej przedstawiono funkcje grafiki, które wykonują określone typy wykresów: 

assocplot() dla wykresu skojarzenia przyjaznego Cohenowi; używany do tablic awaryjnych; będzie 

działać z każdą macierzą, która jest logiczna lub numeryczna 

barplot() dla wykresu słupkowego; przyjmuje wysokości słupków w postaci wektorów lub macierzy, 

które są w trybie logicznym lub numerycznym 

boxplot() dla wykresów pudełkowych; wektory logiczne lub numeryczne, macierze, tablice, ramki 

danych i niektóre listy mogą być używane jako dane wejściowe do funkcji 

cdplot() dla warunkowego wykresu gęstości 



coplot() dla wykresów punktowych przy użyciu zmiennej warunkującej 

dotchart() dla wykresu kropkowego Cleveland; Na wykresie można zastosować wektory numeryczne i 

macierze 

hist() dla histogramów; podaje histogramy dla wektorów numerycznych, macierzy i tablic 

mozaicplot() do działek mozaikowych; pobiera argumenty numeryczne lub logiczne, które są 

wektorami, macierzami, ramkami danych lub tablicami; jest przeznaczony dla tabel awaryjnych 

pairs() dla wykresów punktowych par zmiennych; pobiera wektory numeryczne, macierze i ramki 

danych jako dane wejściowe; tworzy macierz działek 

persp() dla wykresu perspektywicznego; wykonuje trójwymiarowe kreślenie 

pie() dla wykresów kołowych; używaj wektorów numerycznych, macierzy i tablic jako danych 

wejściowych 

smoothScatter() dla wygładzonej wersji wykresów punktowych - które są kolorowe; jest chroniony 

prawem autorskim M. P. Wand 

spineplot() dla wykresów kręgosłupa; używać macierzy logicznej, numerycznej lub złożonej jako danych 

wejściowych do wykresu; macierze logiczne i złożone są przekształcane w macierze numeryczne; został 

opracowany dla dwukierunkowych tabel awaryjnych 

stars() dla wykresów gwiazd lub segmentów; użyj macierzy numerycznej lub ramki danych jako danych 

wejściowych do wykresu 

stem() dla działki łodygi i liści; użyj liczbowego wektora, macierzy lub tablicy jako danych wejściowych 

do wykresu 

sunflowerplot() dla pola słonecznika, który jest wykresem punktowym, na którym punkty z duplikatami 

mają liście słonecznika dla zduplikowanych punktów; użyć logicznego, numerycznego lub złożonego 

wektora, macierzy lub ramki danych jako danych wejściowych do wykresu 

Istnieją również funkcje graficzne, które sterują ekranem funkcji kreślenia. Funkcja splitscreen () i jej 

funkcje pomocnicze close.screen (), erase.screen () i screen () są używane do dzielenia ekranu kreślenia 

na regiony i do kreślenia na regiony. Funkcje frame () i plot.new () otwierają nową ramkę do kreślenia. 

Funkcja par () jest podobna do opcji () - z wyjątkiem kreślenia - i zawiera domyślne opcje wykresów. 

Opcje można zmienić w dowolnym momencie. Wywołanie par () otwiera nową ramkę kreślenia. Aby 

zobaczyć listę opcji, wywołaj par () bez argumentów. Funkcja plot () jest podstawową funkcją kreślącą 

i ma wiele funkcji pomocniczych i jest zdefiniowana dla wielu metod. W tej książce nie zajmujemy się 

plot (). Więcej informacji na temat funkcji w grafice można znaleźć, wpisując? Function.name w wierszu 

poleceń R, gdzie function.name to nazwa funkcji. 

Sekrety zawodowe 

To Wprowadzenie nie byłoby kompletna bez porad na temat niektórych trudnych fragmentów R. Gdy 

wydaje się, że wszystko jest dobrze skonfigurowane, ale rzeczy nadal nie działają zgodnie z 

oczekiwaniami i nie wiesz dlaczego, ta sekcja może pomóc. Opisano tu również niektóre nieoczywiste 

części R. 

Podstawienie wartości: NA, NaN, Inf i -Inf 



Ta sekcja dotyczy brakujących danych (NA) lub niedozwolonych elementów (NaN, Inf lub -Inf). Załóżmy, 

że chcesz zastąpić brakujące wartości jakąś wartość, na przykład 0. Intuicyjnym podejściem byłoby 

wpisanie czegoś takiego jak: 

mat [mat == NA] = 0 

To nie działa. Co działa, to wprowadzenie następujących danych: 

mat [is.na (mat)] = 0 

Na przykład: 

> mat = matrix (c (1, NA, 3,4), 2,2) 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1 3 

[2,] NA 4 

> mata [mat == NA] = 2 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1 3 

[2,] NA 4 

> mat [is.na (mat)] = 2 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1 3 

[2,] 2 4 

Ta sama metoda działa w przypadku niedozwolonych wartości. Wartości NaN, Inf i -Inf są zdefiniowane 

w R dla nielegalnych operacji. Na przykład: 

> 1/0 

[1] Inf 

> -1/0 

[1] -Inf 

> 0/0 

[1] NaN 

> log (-1) 

[1] NaN 



Wiadomość ostrzegawcza: 

W logu (-1): wyprodukowane NaNs 

W tym przykładzie podzielenie liczby dodatniej przez zero daje plus nieskończoność; podzielenie liczby 

ujemnej przez zero daje nieskończoność ujemną; dzielenie zera przez zero nie jest zdefiniowane, więc 

zwracana jest wartość NaN. Próba znalezienia logarytmu minus jeden zwraca NaN z ostrzeżeniem, 

ponieważ logarytm minus jeden nie jest zdefiniowany. Funkcje is.finite (), is.infinite () i is.nan () zajmują 

miejsce is.na () w testach elementów skończonych, Inf i -Inf oraz NaN. Na przykład: 

> mat = matrix (c (1, NaN, Inf, -Inf), 2,2) 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 1 Inf 

[2,] NaN -Inf 

> mat [is.finite (mat)] = 2 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 2 Inf 

[2,] NaN -Inf 

> mat [is.infinite (mat)] = 3 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 2 3 

[2,] NaN3 

> mat [is.nan (mat)] = 4 

> mat 

[, 1] [, 2] 

[1,] 2 3 

[2,] 4 3 

Zauważ, że is.infinite () traktuje Inf i -Inf tak samo. Funkcja sign () zwraca -1 dla argumentu równego -

Inf. W rezultacie prostym sposobem rozwiązania problemu ze znakiem jest najpierw pobranie znaku 

obiektu, a następnie pomnożenie wartości bezwzględnej obiektu wynikającej z podstawienia przez 

obiekt znaku po przypisaniu liczby do -Inf. Na przykład: 

> mat=matrix(c(1,2,Inf,-Inf),2,2) 

> mat 

[,1] [,2] 



[1,] 1 Inf 

[2,] 2 -Inf 

> sg.mat = sign(mat) 

> sg.mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 1 

[2,] 1 -1 

> mat[is.infinite(mat)] = 4 

> mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 4 

[2,] 2 4 

> mat = sg.mat*abs(mat) 

> mat 

[,1] [,2] 

[1,] 1 4 

[2,] 2 -4 

Więcej informacji na temat NA i is.na () można znaleźć, wpisując ?is.na w wierszu polecenia R. Więcej 

informacji o NaN, Inf, -Inf, is.nan (), is.finite () i is.infinite () można znaleźć, wpisując?is.finite po znaku 

zachęty R. 

Instrukcje If i wektory logiczne 

Często po wykonaniu testu logicznego testowane obiekty mają długość większą niż jeden. R nie lubi 

tego i ostrzega, że używany jest tylko pierwszy element logiczny. Załóżmy, że chcesz sprawdzić, czy 

jakikolwiek element obiektu logicznego ma wartość PRAWDA. Wtedy przydatna jest funkcja any (). 

Funkcja any () zwraca TRUE, jeśli w obiekcie są jakieś wartości TRUE, lub FALSE w przeciwnym razie. Na 

przykład: 

> a.logical=c(T,T,F,T) 

> a.logical 

[1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

> test=8 

> test 

[1] 8 

> if (a.logical==T) test=1 



Wiadomość ostrzegawcza: 

W if (a.logical == T) test = 1: 

warunek ma długość> 1 i zostanie użyty tylko pierwszy element 

> test 

[1] 1 

> if (any (a.logical)) test = 2 

> test 

[1] 2 

> if (any (! a.logical)) test = 3 

> test 

[1] 3 

> if (any (! a.logical [1: 2])) test = 4 

> test 

[1] 3 

Zwróć uwagę, że w trzecim i czwartym teście test dotyczy wartości FAŁSZ. The! służy do logicznej 

negacji obiektu as.logical w teście na FALSE. Więcej informacji na temat any () można znaleźć, wpisując 

?any w wierszu polecenia R. 

Listy i funkcje list() i c() 

Dodawanie do list może być mylące. Czy używasz list () czy c ()? Podczas tworzenia listy elementy, które 

mają być wpisane na listę, są oddzielane przecinkami. Ale powiedz, że chcesz dodać kilka elementów. 

Wtedy zwykle będziesz chciał użyć c (). Na przykład: 

> a.list = list (1: 4, wklej ("a", 1: 7, sep = "")) 

> a.list 

[[1]] 

[1] 1 2 3 4 

[[2]] 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" "a6" "a7" 

> b.list = list (a.list, 1: 3) 

> b.list 

[[1]] 

[[1]] [[1]] 

[1] 1 2 3 4 



[[1]] [[2]] 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" "a6" "a7" 

[[2]] 

[1] 1 2 3 

> c.list = c (a.list, 1: 3) 

> c.list 

[[1]] 

[1] 1 2 3 4 

[[2]] 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" "a6" "a7" 

[[3]] 

[1] 1 

[[4]] 

[1] 2 

[[5]] 

[1] 3 

> d.list = c (a.list, list (1: 3)) 

> d.list 

[[1]] 

[1] 1 2 3 4 

[[2]] 

[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5" "a6" "a7" 

[[3]] 

[1] 1 2 3 

Obiekt d.list jest prawdopodobnie tym, co chciałeś w rezultacie. (Inną metodą uzyskania tych samych 

wyników jest użycie metody append () zamiast c () w powyższych wyrażeniach). 

Pobieranie danych z funkcji 

Kiedy piszesz funkcje, czasami celem funkcji jest wydrukowanie wyników na konsoli; czasami celem 

jest wyeksportowanie obiektu - który zostanie zapisany na konsoli, jeśli nie zostanie przypisany do 

obiektu; a czasami potrzebne są oba typy wyników. Funkcje print () i cat () zapisują do konsoli. Aby 

wyprowadzić obiekt, obiekt musi być ostatnią instrukcją w funkcji. Na przykład: 

> a.function = function () { 



drukuj (1: 3) 

drukuj (5: 6) 

} 

> a.funkcja () 

[1] 1 2 3 

[1] 5 6 

> a.result = a.function () 

[1] 1 2 3 

[1] 5 6 

> a. wynik 

[1] 5 6 

Ponieważ w przykładzie dwie sekwencje znajdują się w funkcjach drukowania, sekwencje są 

drukowane niezależnie od tego, czy ma miejsce przypisanie, czy nie. Zauważ, że tylko druga sekwencja 

jest przypisana do obiektu a.result, ponieważ instrukcja print dla drugiej sekwencji jest ostatnią 

instrukcją w funkcji przed nawiasem zamykającym. Na przykład funkcja print () została usunięta: 

> a.function = function () { 

1: 3 

5: 6 

} 

> a.funkcja () 

[1] 5 6 

> a.result = a.function () 

> a. wynik 

[1] 5 6 

W tym przykładzie, ponieważ nie ma funkcji print (), sekwencje nie są drukowane. Funkcja zwraca 

drugą sekwencję, będącą ostatnią instrukcją. 

Funkcje rekurencyjne 

Funkcje R mogą być stosowane rekurencyjnie. Funkcja rekurencyjna to funkcja, która wywołuje samą 

siebie, dopóki warunek nie zostanie spełniony. Używamy szeregu, który definiuje rozkład wykładniczy, 

aby zilustrować działanie funkcji rekurencyjnej.  

 



Potrzebujemy więc funkcji, która dodaje xi / i! na każdym kroku dla i równego 0, 1,…, n dla pewnego 

punktu zatrzymania . Ponieważ xi / i! zmniejsza się z każdym krokiem i staje się arbitralnie mały, 

użyliśmy rozmiaru xi / i! aby ustawić punkt zatrzymania. 

Funkcja jest następująca: 

> r.exp = 

function (x, i = 0) { 

if (abs (x ^ i / silnia (i))> 1,0e-8) { 

r.exp (x, i + 1) + x ^ i / silnia (i) 

} 

else { 

0 

} 

} 

W pierwszym kroku rekurencji i jest równe zero, więc wartość r.exp () wynosi 

 

W drugim kroku wartość to 

 

Jeśli i równe n jest ostatnim krokiem wcześniej xi / i! jest mniejsza niż nasz punkt zatrzymania 1,0e-8, 

to dla i równego n, wartość r.exp () jest równa 

 

Ale  

r.exp(x,n+1)  =  

więc rekurenja się zatrzymuje. Ponieważ wyrażenie w sekcji if funkcji jest ostatnią instrukcją 

wykonywaną w funkcji, funkcja zwraca wynik. Aby zobaczyć, jak działa funkcja, niech x będzie równe 

jeden: 

> r.exp (1) 

[1] 2,718282 

> exp (1) 

[1] 2,718282 



Zauważ, że dla x równego jeden, funkcja daje taką samą wartość jak funkcja exp (). 

Kilka uwag końcowych 

R to świetny program. W tej ostatniej sekcji podajemy kilka uwag końcowych. Po pierwsze, istnieje 

klasa, którą powinniśmy uwzględnić wcześniej, formuła klasowa. Formuły takie jak y ~ x mają formułę 

klasową i można im przypisać nazwę. Formuły są używane w wielu funkcjach modelowania lub jako 

sposób grupowania obiektu po lewej stronie według wartości obiektów po prawej stronie, na przykład 

w boxplot (). W boxplot () wykres pudełkowy jest tworzony dla wartości po lewej stronie tyldy dla 

każdej kombinacji wartości po prawej stronie tyldy. Po lewej stronie tyldy znajduje się jeden obiekt, 

który może być wektorem lub macierzą, a jest nim zmienna zależne). Po prawej stronie tyldy znajdują 

się zmienne niezależne oddzielone znakami plus lub minus. Zobacz stronę pomocy, aby uzyskać 

informacje o krzyżowaniu i zagnieżdżaniu zmiennych, a także o nieuwzględnianiu różnych zmiennych - 

takich jak termin przecięcia lub określone interakcje. Możesz otworzyć stronę pomocy, wprowadzając 

formułę? W wierszu polecenia R. R wymaga pewnej determinacji, aby użyć. Jeśli utkniesz w problemie 

i nie możesz znaleźć odpowiedzi, nie bój się eksperymentować. Nie możesz złamać R. Jeśli tworzysz 

funkcje, pamiętaj, aby spróbować znaleźć sposób na użycie indeksów zamiast pętli. Przeprowadź 

proces małymi krokami. I pamiętaj, że ramki danych to listy, a nie macierze. 


