
 
 

Sekcja I :  Wprowadzenie do języka R, obejmuje podstawy języka R, których potrzebujesz, aby 

zrozumieć pozostałe przykłady. Nie jest to dokładne wprowadzenie do tematu R. Ma raczej na celu 

przedstawienie bardzo podstawowych pojęć i technik, których potrzebujesz, aby szybko rozpocząć 

pracę z trzema naszymi przykładami  które przedstawimy. Wykorzystamy trzy przykłady, aby 

zaprezentować szeroki zakres funkcji R. Pierwszy przykład pokazuje, jak analizować głosy za pomocą 

statystyk opisowych i modeli liniowych, i został przedstawiony w Sekcji II, Zrozumienie głosów za 

pomocą statystyk opisowych oraz w Sekcji III, Przewidywanie głosów za pomocą modeli liniowych. 

Sekcja II :  Zrozumienie głosów za pomocą statystyk opisowych, pokazuje, jak programowo tworzyć 

setki wykresów, aby wizualnie identyfikować relacje w danych. Pokazuje, jak tworzyć histogramy, 

wykresy rozrzutu, macierze korelacji i jak przeprowadzać analizę głównych składowych (PCA). 

Sekcja III : Przewidywanie głosów za pomocą modeli liniowych, pokazuje, jak programowo znaleźć 

najlepszy predykcyjny model liniowy dla zestawu danych i zgodnie z różnymi miernikami sukcesu. 

Pokazuje również, jak sprawdzić założenia modelu i jak korzystać z weryfikacji krzyżowej, aby zwiększyć 

zaufanie do wyników. Drugi przykład pokazuje, jak symulować dane, wizualizować je, analizować ich 

składniki tekstowe i tworzyć za ich pomocą automatyczne prezentacje. 

Sekcja IV :, Symulacja danych sprzedaży i praca z bazami danych, pokazuje, jak projektować schematy 

danych i symulować różne typy danych. Pokazuje również, jak zintegrować rzeczywiste dane tekstowe 

z danymi symulowanymi oraz jak korzystać z bazy danych SQL, aby uzyskać do nich bardziej wydajny 

dostęp. 

Sekcja V:  Komunikowanie sprzedaży za pomocą wizualizacji, pokazuje, jak tworzyć podstawowe i 

zaawansowane wykresy, wysoce spersonalizowane wykresy. Pokazuje również, jak tworzyć 

dynamiczne wykresy 3D i interaktywne mapy. 

Sekcja VI :  Zrozumienie recenzji za pomocą analizy tekstu, pokazuje, jak przeprowadzić analizę tekstu 

krok po kroku przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), a także analizy 

sentymentów. 

Sekcja VII :  Opracowywanie automatycznych prezentacji, pokazuje, jak połączyć wyniki poprzednich 

rozdziałów w celu stworzenia prezentacji, które mogą być automatycznie aktualizowane najnowszymi 

danymi przy użyciu narzędzi takich jak knitr i R Markdown. Wreszcie trzeci przykład pokazuje, jak 

projektować i rozwijać złożone systemy obiektowe, które pobierają dane w czasie rzeczywistym z 

rynków kryptowalut, a także jak optymalizować wdrożenia i jak budować aplikacje internetowe wokół 

takich systemów. 

Sekcja VIII : Zorientowany obiektowo system do śledzenia kryptowalut, przedstawia podstawowe 

techniki zorientowane obiektowo, które po połączeniu tworzą złożone systemy. Ponadto pokazuje, jak 

pracować z trzema najczęściej używanymi modelami obiektów R, którymi są S3, S4 i R6, a także jak 

sprawić, by współpracowały ze sobą. 

Sekcja IX : Wdrażanie efektywnej prostej średniej kroczącej, pokazuje, jak iteracyjnie ulepszyć 

implementację prostej średniej ruchomej (SMA), zaczynając od tego, co jest uważane za zły kod, aż do 

zaawansowanych technik optymalizacji wykorzystujących zrównoleglenie i delegowanie do Języki 

Fortran i C ++. 

Sekcja X : Dodawanie interaktywności do pulpitów nawigacyjnych, pokazuje, jak opakować to, co 

zostało zbudowane w poprzednich dwóch rozdziałach, aby stworzyć nowoczesną aplikację 

internetową przy użyciu programowania reaktywnego za pośrednictwem pakietu Shiny. 



 
 

Wprowadzenie do R 

W świecie, w którym dane stają się coraz ważniejsze, biznesmeni i naukowcy potrzebują narzędzi do 

wydajnej analizy i przetwarzania dużych ilości danych. R jest jednym z narzędzi, które w ostatnich 

latach stawało się coraz bardziej popularne do przetwarzania danych, analizy statystycznej i nauki o 

danych, a chociaż R ma swoje korzenie w środowisku akademickim, jest obecnie używane przez 

organizacje z wielu branż i obszarów geograficznych. Niektóre z ważnych tematów omawianych w tej 

sekcji są następujące: 

* Historia R i dlaczego został zaprojektowany tak, jak był 

* Czym jest tłumacz i konsola i jak z nich korzystać 

* Jak pracować z podstawowymi typami danych i strukturami danych w języku R. 

* Jak podzielić pracę za pomocą różnych funkcji 

* Jak wprowadzić złożoną logikę ze strukturami sterującymi 

Czym jest R, a czym nie jest 

Jeśli chodzi o wybór oprogramowania do obliczeń statystycznych, trudno jest spierać się z R. Kto 

mógłby nie lubić wysokiej jakości, wieloplatformowego oprogramowania statystycznego typu open 

source? Posiada interaktywną konsolę do prac eksploracyjnych. Może działać jako język skryptowy do 

replikacji procesów. Ma wbudowanych wiele modeli statystycznych, więc nie musisz odkrywać koła na 

nowo, ale gdy podstawowy zestaw narzędzi nie wystarczy, masz dostęp do bogatego ekosystemu 

pakietów zewnętrznych. I to nic nie kosztuje! Nic dziwnego, że R stał się faworytem w dobie danych. 

Inspiracja dla R - język S. 

R został zainspirowany językiem statystycznym S opracowanym przez Johna Chambersa w AT&T. 

Nazwa S jest aluzją do innego jednoliterowego języka programowania opracowanego również w AT&T, 

słynnym języku C. R został stworzony przez Rossa Ihakę i Roberta Gentlemana na Wydziale Statystyki 

Uniwersytetu Auckland w 1991 roku. Ogólna filozofia S wyznacza grunt pod projekt samego języka R, 

co wielu programistów wywodzących się z innych języków programowania uważa za nieco dziwne i 

mylące. W szczególności ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że S został opracowany, aby maksymalnie 

ułatwić analizę danych. 

 „Chcieliśmy, aby użytkownicy mogli rozpocząć pracę w interaktywnym środowisku, w którym nie 

myśleli świadomie o programowaniu. Następnie, gdy ich potrzeby stały się jaśniejsze, a ich 

wyrafinowanie wzrosło, powinni móc stopniowo wsuwać się w programowanie, gdy język i aspekty 

systemu stałby się ważniejszy ”. - John Chambers 

Kluczową częścią jest tutaj przejście od analityka do programisty. Chcieli zbudować język, który z 

łatwością obsługiwałby oba typy użytkowników. Chcieli zbudować język, który byłby odpowiedni do 

interaktywnej analizy danych za pomocą wiersza poleceń, ale który mógłby być również używany do 

programowania złożonych systemów, takich jak tradycyjne języki programowania. To nie przypadek, 

że ta książka ma taką strukturę. Najpierw zaczniemy przeprowadzać analizę danych i stopniowo 

będziemy dążyć do opracowania pełnego i złożonego systemu wyszukiwania informacji z aplikacją 

internetową. 

R to wysokiej jakości system obliczeń statystycznych 



 
 

R jest porównywalny i często lepszy od produktów komercyjnych, jeśli chodzi o możliwości 

programowania, rozwój złożonych systemów, produkcję grafiki i ekosystemy społeczności. Naukowcy 

zajmujący się statystyką i uczeniem maszynowym, a także wielu innych dyscyplin związanych z danymi, 

często publikują pakiety R, które towarzyszą ich publikacjom. Przekłada się to na natychmiastowy 

publiczny dostęp do najnowszych technik statystycznych i wdrożeń. Niezależnie od tego, jaki model lub 

grafikę próbujesz opracować, są szanse, że ktoś już go wypróbował, a jeśli nie, możesz przynajmniej 

nauczyć się na jego podstawie. 

R to elastyczny język programowania 

Jak widzieliśmy, oprócz dostarczania narzędzi statystycznych, R jest językiem programowania ogólnego 

przeznaczenia. Możesz użyć R, aby rozszerzyć własną funkcjonalność, zautomatyzować procesy 

wykorzystujące złożone systemy i wiele innych rzeczy. Zawiera funkcje z innych języków 

programowania obiektowego i ma mocne podstawy do programowania funkcjonalnego, które 

doskonale nadaje się do rozwiązywania wielu problemów związanych z analizą danych. R pozwala 

użytkownikowi pisać potężny, zwięzły i opisowy kod. 

R jest wolny, tak jak wolności i jak darmowe piwo 

Pod wieloma względami język odnosi sukcesy, ponieważ tworzy platformę, za pomocą której wiele 

osób może tworzyć nowe rzeczy, a język R okazał się bardzo skuteczny w tym zakresie. Jednym z 

kluczowych ograniczeń języka S było to, że był dostępny tylko w pakiecie komercyjnym, ale R jest 

wolnym oprogramowaniem. Wolny jak w wolności i wolny jak w darmowym piwie. Prawa autorskie do 

głównego kodu źródłowego R należą do R Foundation i są publikowane na warunkach licencji General 

Public License (GPL). Według Free Software Foundation, wolne oprogramowanie (wolne jak wolność) 

daje ci następujące cztery wolności: 

Wolność 0: Uruchom program w dowolnym celu 

Wolność 1: Przestudiuj, jak działa program i dostosuj go do swoich potrzeb 

Wolność 2: Rozpowszechniaj kopie, abyś mógł pomóc swojemu sąsiadowi 

Wolność 3: ulepszaj program i upublicznij swoje ulepszenia 

Te wolności pozwoliły firmie R rozwinąć silne, płodne społeczności, w skład których wchodzą światowej 

klasy statystycy i programiści, a także wielu wolontariuszy, którzy pomagają ulepszyć i rozszerzyć język. 

Pozwalają również na rozwijanie i utrzymywanie języka R dla wszystkich popularnych systemów 

operacyjnych oraz na łatwe korzystanie z niego przez osoby i organizacje, które chcą to zrobić, 

prawdopodobnie udostępniając swoje ustalenia w sposób umożliwiający innym powtórzenie ich 

wyników. Taka jest siła wolnego oprogramowania. 

Do czego R się nie nadaje 

Żaden język programowania ani system nie są doskonałe. R z pewnością ma wiele wad, z których 

najczęstszą jest to, że może być boleśnie powolny (jeśli nie jest używany prawidłowo). Należy pamiętać, 

że R jest zasadniczo oparty na 40-letniej technologii, wracając do oryginalnego systemu S opracowany 

w Bell Labs. Dlatego kilka jego niedoskonałości wynika z faktu, że nie został zbudowany w oczekiwaniu 

na wiek danych, w którym żyjemy teraz. Kiedy narodził się R, dysk i pamięć RAM były bardzo drogie, a 

internet dopiero się zaczynał. Pojęcia dotyczące analizy danych na dużą skalę i obliczeń o wysokiej 

wydajności były rzadkie. Szybko do przodu, koszt sprzętu to tylko ułamek tego, co kiedyś, moc 

obliczeniowa jest dostępna online za grosze, a wszyscy są zainteresowani gromadzeniem i 

analizowaniem danych na dużą skalę. Ten gwałtowny wzrost w analizie danych wyniósł na pierwszy 



 
 

plan dwa podstawowe ograniczenia języka R, fakt, że jest on jednowątkowy i związany z pamięcią. Te 

dwie cechy drastycznie go spowalniają. Co więcej, R jest interpretowanym językiem z dynamicznym 

typowaniem, co może sprawić, że będzie jeszcze wolniejszy. I wreszcie, R ma niezmienność obiektów i 

różne sposoby implementacji programowania obiektowego, co może utrudniać ludziom, szczególnie 

tym pochodzącym z innych języków, pisanie kodu wysokiej jakości, jeśli nie wiedzą, jak sobie z nim 

radzić im. Powinieneś wiedzieć, że wszystkie cechy wymienione w tym akapicie są omówione w dalszej 

części. 

Mieczem obosiecznym w R jest to, że większość jego użytkowników nie myśli o sobie jako o 

programistach i jest bardziej zainteresowana wynikami niż procesami (co niekoniecznie jest złe). 

Oznacza to, że większość kodu R, który można znaleźć w Internecie, jest napisanych bez względu na 

elegancję, szybkość lub czytelność, ponieważ większość użytkowników języka R nie koryguje swojego 

kodu w celu usunięcia tych niedociągnięć. To przenika do kodu, który jest niejednolity i nie jest 

rygorystycznie testowany, co z kolei tworzy wiele skrajnych przypadków, które należy wziąć pod uwagę 

podczas korzystania z pakietów niskiej jakości. Dobrze będzie, jeśli będziesz o tym pamiętać. 

Porównanie R z innym oprogramowaniem 

Moim zamiarem w tej sekcji nie jest zapewnienie kompleksowego porównania między R i innym 

oprogramowaniem, ale po prostu wskazanie kilku najbardziej zauważalnych funkcji R. Jeśli możesz, 

zachęcam do samodzielnego przetestowania innego oprogramowania, abyś wiedział z pierwszej ręki, 

jakie może być najlepsze narzędzie do wykonywanej pracy. Najbardziej zauważalną cechą języka R w 

porównaniu z innymi programami statystycznymi, takimi jak SAS, Stata, SPSS, a nawet Python, jest 

bardzo duża liczba dostępnych pakietów. W sieci The Comprehensive R Archive Network (CRAN) 

opublikowano prawie 12 000 pakietów i nie obejmuje to pakietów opublikowanych w innych 

miejscach, takich jak repozytoria Git. Dzięki temu R może mieć bardzo dużą społeczność i ogromną 

liczbę narzędzi do analizy danych w takich obszarach, jak finanse, matematyka, uczenie maszynowe, 

obliczenia o wysokiej wydajności i wiele innych. Z wyjątkiem Pythona, R ma znacznie więcej możliwości 

programistycznych niż SAS, Stata, SPSS, a pod pewnymi względami nawet większe niż Python (na 

przykład w R można używać różnych modeli obiektowych). Jednak wydajne i efektywne użycie języka 

R wymaga użycia kodu, co dla niektórych osób oznacza stromą krzywą uczenia się, podczas gdy Stata i 

SPSS mają graficzne interfejsy użytkownika, które prowadzą użytkownika przez wiele zadań za pomocą 

kreatorów typu „wskaż i kliknij”. Moim zdaniem to trzymanie się za rękę, choć przyjemne dla 

początkujących, szybko staje się ważnym ograniczeniem dla osób pragnących stać się średnio 

zaawansowanymi i zaawansowanymi użytkownikami, i właśnie w tym miejscu naprawdę widać zalety 

programowania. R ma jeden z najlepszych systemów graficznych spośród wszystkich istniejących 

programów. Najpopularniejszym pakietem do tworzenia wykresów w R, z którego będziemy 

intensywnie korzystać, jest pakiet ggplot2, ale jest też wiele innych świetnych pakietów graficznych. 

Ten pakiet umożliwia modyfikację praktycznie każdego aspektu wykresu poprzez gramatykę graficzną 

i znacznie przewyższa wszystko, co widziałem w SPSS, Stata, SAS, a nawet Pythonie. R to świetne 

narzędzie, ale nie jest odpowiednie do wszystkiego. Jeśli chcesz przeprowadzić analizę danych, ale nie 

chcesz poświęcać czasu na naukę programowania, lepszym rozwiązaniem może być oprogramowanie 

takie jak SAS, Stata lub SPSS. Jeśli chcesz opracować oprogramowanie analityczne, które można bardzo 

łatwo zintegrować z większymi systemami i które musi być podłączone do różnych interfejsów, Python 

może być lepszym narzędziem do tego zadania. Jeśli jednak chcesz wykonać wiele złożonych analiz 

danych i wykresów, a spędzasz głównie czas na tych obszarach, R to świetny wybór. 

Interpreter i konsola 



 
 

Jak wspomniałem wcześniej, R jest językiem interpretowanym. Po wprowadzeniu wyrażenia do konsoli 

R lub wykonaniu skryptu R na terminalu systemu operacyjnego program zwany interpreter analizuje i 

wykonuje kod. Inne przykłady języków interpretowanych to Lisp, Python i JavaScript. W 

przeciwieństwie do C, C++ i Java, R nie wymaga jawnej kompilacji programów przed ich wykonaniem. 

Wszystkie programy języka R składają się z serii wyrażeń. Interpreter zaczyna od przeanalizowania 

każdego wyrażenia, podstawienia obiektów za symbole tam, gdzie to konieczne, ich oceny i na koniec 

zwrócenia wynikowych obiektów. W następnych sekcjach zdefiniujemy każde z tych pojęć, ale należy 

pamiętać, że jest to podstawowy proces, przez który przechodzą wszystkie programy języka R. Konsola 

R jest najważniejszym narzędziem do korzystania z języka R i można ją traktować jako element 

otaczający interpretera. Konsola to narzędzie, które umożliwia wpisywanie wyrażeń bezpośrednio w 

języku R i sprawdzanie, jak odpowiada. Interpreter odczyta wyrażenia i odpowie, przedstawiając wynik 

lub komunikat o błędzie, jeśli taki wystąpił. Kiedy wykonujesz wyrażenia przez konsolę, interpreter 

automatycznie przekaże obiekty do funkcji print(), dlatego możesz zobaczyć wynik wydrukowany 

poniżej twoich wyrażeń. Jeśli wcześniej używałeś wiersza poleceń (na przykład bash w Linuksie w 

macOS lub cmd.exe w Windows) lub języka z interaktywnym interpreterem, takim jak Lisp, Python lub 

JavaScript, konsola powinna wyglądać znajomo, ponieważ jest po prostu interfejs wiersza poleceń. Jeśli 

nie, nie martw się. Interfejsy wiersza poleceń są prostymi w użyciu narzędziami. Są to programy, które 

otrzymują kod i zwracają obiekty, których wydrukowane reprezentacje widzisz poniżej wykonywanego 

kodu. Po uruchomieniu R zobaczysz okno z konsolą R. Wewnątrz konsoli zobaczysz komunikat podobny 

do pokazanego poniżej. Ten komunikat wyświetla podstawowe informacje, w tym wersję R, którą 

używasz, informacje o licencji, przypomnienia o tym, jak uzyskać pomoc, oraz wiersz polecenia. 

Należy zauważyć, że domyślnie R wyświetli znak większości (>) na początku ostatniego wiersza konsoli, 

sygnalizując, że jest gotowy do odbierania poleceń. Ponieważ R prosi o wpisanie czegoś, nazywa się to 

wierszem polecenia. Kiedy zobaczysz symbol większości, R może otrzymać więcej wyrażeń jako dane 

wejściowe. Jeśli tego nie robisz, jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że R jest zajęty 

przetwarzaniem czegoś, co wysłałeś i przed wysłaniem czegoś innego powinieneś poczekać, aż się 

zakończy. W większości przypadków w tej książce w ogóle unikniemy wyświetlania takich poleceń, 

ponieważ możesz wpisywać kod do pliku kodu źródłowego lub bezpośrednio do konsoli, ale jeśli go 

wprowadzimy, upewnij się, że nie jawnie wpisz to. Na przykład, jeśli chcesz replikować następujący 

fragment kodu, wystarczy wpisać w konsoli tylko 1 + 2 i nacisnąć klawisz Enter. Kiedy to zrobisz, 

zobaczysz [1] 3, które jest wynikiem otrzymanym od R. Śmiało i wykonaj różne wyrażenia 

arytmetyczne, aby poczuć konsolę: 

> 1 + 2 

[1] 3 

Zwróć uwagę na [1], który towarzyszy każdej zwracanej wartości. Jest tam, ponieważ wynik jest w 

rzeczywistości wektorem (uporządkowaną kolekcją). [1] oznacza, że indeks pierwszego elementu 

wyświetlanego w tym wierszu to 1 (w tym przypadku nasz wynikowy wektor ma jedną wartość 

wewnątrz). Na koniec powinieneś wiedzieć, że konsola zapewnia narzędzia do przeglądania 

poprzednich poleceń. Prawdopodobnie okaże się, że klawisze strzałek w górę iw dół są najbardziej 

przydatne. Możesz przewijać poprzednie polecenia, naciskając je. Strzałka w górę pozwala spojrzeć na 

wcześniejsze polecenia, a strzałka w dół - na późniejsze polecenia. Jeśli chcesz powtórzyć poprzednie 

polecenie z niewielką zmianą lub jeśli chcesz poprawić błąd, możesz to łatwo zrobić za pomocą tych 

klawiszy. 

Narzędzia do wydajnej pracy z R. 

W tej sekcji omówimy narzędzia, które pomogą nam podczas pracy z R. 



 
 

Wybierz IDE lub potężny edytor 

Aby uzyskać wydajne tworzenie kodu, możesz wypróbować potężniejszy edytor lub zintegrowane 

środowisko programistyczne (IDE). Najpopularniejszym IDE dla R jest RStudio. Oferuje imponujący 

zestaw funkcji, który znacznie ułatwia interakcję z R. Jeśli jesteś nowy w R i programowaniu w ogóle, 

prawdopodobnie jest to najlepszy sposób. Jak widać na poniższym obrazku, otacza konsolę (prawa 

strona) w większą aplikację, która oferuje dużo funkcjonalności, a w tym przypadku wyświetla system 

pomocy (lewa strona). Ponadto RStudio oferuje między innymi zakładki umożliwiające nawigację po 

plikach, przeglądanie zainstalowanych pakietów, wizualizację wykresów, a także dużą liczbę opcji 

konfiguracyjnych w rozwijanych menu górnych. W całej tej książce nie będziemy korzystać z żadnych 

funkcji oferowanych przez RStudio. Wszystko, co ci pokażę, to czysta funkcjonalność R. Postanowiłem 

postępować w ten sposób, aby upewnić się, że książka będzie przydatna dla każdego programisty R, w 

tym dla tych, którzy nie używają RStudio. Dla użytkowników RStudio oznacza to, że mogą istnieć 

łatwiejsze sposoby wykonania niektórych zadań, które pokażę, i zamiast programować kilka wierszy, 

wystarczy kliknąć kilka przycisków. Jeśli wolisz to, zachęcam do przejrzenia doskonałych webinariów 

RStudio Essential, które można znaleźć na stronie internetowej RStudio . 

Należy uważać, aby uniknąć częstego błędu określania R jako RStudio. Ponieważ wiele osób poznaje 

język R za pośrednictwem RStudio, myślą, że RStudio to w rzeczywistości R, a tak nie jest. RStudio to 

opakowanie wokół języka R, które rozszerza jego funkcjonalność, i jest technicznie znane jako IDE. 

Doświadczeni programiści mogą wolą pracować z innymi narzędziami, które już znają i kochają i używali 

od wielu lat. Na przykład w moim przypadku wolę używać Emacsa  dla wszelkie programy, które robię. 

Emacs to bardzo potężny edytor tekstu, który możesz programowo rozszerzyć, aby działał tak, jak 

chcesz, używając języka programowania znanego jako Elisp, który jest rozszerzeniem Lisp. Jeśli używasz 

również Emacsa, pakiet ess jest wszystkim, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli zamierzasz używać 

Emacsa, zachęcam do przejrzenia dokumentacji pakietu ess. Jeśli używasz Vima, Sublime Text, Atom 

lub innych podobnych narzędzi, jestem pewien, że możesz również znaleźć przydatne pakiety. 

Funkcja wysyłania do konsoli 

Podstawowa instalacja języka R zapewnia środowisko konsoli, o którym wspomnieliśmy w poprzedniej 

sekcji. Ta konsola to naprawdę wszystko, czego potrzebujesz do pracy z R, ale wpisywanie wszystkiego 

bezpośrednio w niej szybko stanie się uciążliwe i może nie być najlepszą opcją. Aby efektywnie 

pracować z R, musisz mieć możliwość eksperymentowania i wykonywania iteracji tak szybko, jak to 

tylko możliwe. Takie postępowanie przyspieszy Twoją naukę i produktywność. Niezależnie od 

używanego narzędzia, kluczową funkcjonalnością, której potrzebujesz, jest możliwość łatwego 

wysyłania fragmentów kodu do konsoli bez konieczności ich samodzielnego wpisywania lub 

kopiowania ich z edytora i wklejania do konsoli. W RStudio można to zrobić, klikając przycisk Uruchom 

lub Źródło w prawym górnym rogu panelu edytora kodu. W Emacsie możesz użyć polecenia ess-eval-

region. 

Wydajna pętla zapisu i wykonania 

Jednym z najbardziej produktywnych sposobów pracy z R, szczególnie podczas nauki, jest użycie pętli 

write-execute, która wykorzystuje funkcję wysyłania do konsoli wspomnianą w poprzedniej sekcji. 

Pozwoli ci to zrobić dwie bardzo ważne rzeczy: opracować kod za pomocą małych i szybkich iteracji, 

które pozwolą ci zobaczyć postęp krok po kroku, aż osiągniesz zbieżność z poszukiwanym 

zachowaniem, i zapisać kod, do którego doszedłeś jako ostateczny wynik, który można łatwo 

odtworzyć za pomocą pliku kodu źródłowego, którego użyłeś do swoich iteracji. Pliki kodu źródłowego  

R mają rozszerzenie .R Zakładając, że masz plik kodu źródłowego gotowy do wysyłania wyrażeń do 

konsoli, podstawowe kroki przez pętlę zapisu i wykonania są następujące: 



 
 

1. Zdefiniuj, jakie zachowanie chcesz zaimplementować za pomocą kodu. 

2. Napisz minimalną ilość kodu niezbędną do osiągnięcia jednego zachowania, którego oczekujesz w 

swojej implementacji. 

3. Użyj funkcji wysyłania do konsoli, aby sprawdzić, czy wynik w konsoli jest zgodny z oczekiwaniami, a 

jeśli tak nie jest, zidentyfikuj możliwe przyczyny. 

4. Jeśli nie jest to zgodne z oczekiwaniami, wróć do drugiego kroku w celu naprawienia kodu, aż uzyska 

zamierzony element zachowania. 

5. Jeśli tego się spodziewałeś, wróć do drugiego kroku, aby rozszerzyć kod o inny element zachowania, 

aż do osiągnięcia konwergencji. 

Ta pętla zapisu i wykonania stanie się dla ciebie drugą naturą, gdy zaczniesz jej używać, a kiedy to się 

stanie, będziesz bardziej produktywnym programistą języka R. Pozwoli ci to szybciej diagnozować 

problemy, szybko eksperymentować z kilkoma sposobami wykonania tego samego zachowania, aby 

znaleźć ten, który wydaje się najlepszy dla twojego kontekstu, a gdy masz działający kod, pozwoli ci 

również wyczyścić implementację, aby zachować takie samo zachowanie, ale lepszy lub bardziej 

czytelny kod. 

Dla doświadczonych programistów powinien to być proces znany i bardzo podobny do programowania 

sterowanego testami (TDD), ale zamiast używać testów jednostkowych do automatycznego testowania 

kodu, weryfikujesz dane wyjściowe w konsoli w każdej iteracji i nie ma zestawu testów do ponownego 

przetestowania każdej iteracji. Mimo że TDD nie będzie używany w tej książce, zdecydowanie możesz 

go użyć w R. 

Zachęcam cię do skorzystania z tej pętli zapisz-wykonaj, aby przeanalizować przykłady przedstawione 

w tej książce. Czasami pokażemy postęp krok po kroku, aby lepiej zrozumieć kod, ale praktycznie 

niemożliwe jest pokazanie wszystkich iteracji pętli zapisu i wykonania, przez które przeszedłem, aby go 

opracować, a większość wiedzy, którą możesz zdobyć, pochodzi od iteracji w ten sposób. 

Wykonywanie kodu R w sesjach nieinteraktywnych 

Gdy kod ma już funkcjonalność, którą chciałeś zaimplementować, wykonanie go za pośrednictwem 

sesji interaktywnej przy użyciu konsoli może nie być najlepszym sposobem na zrobienie tego. W takich 

przypadkach inną opcją jest polecenie komputerowi, aby wykonał kod bezpośrednio za Ciebie, w sesji 

nieinteraktywnej. Oznacza to, że nie będziesz w stanie wpisywać poleceń w konsoli, ale odniesiesz 

korzyść z możliwości skonfigurowania komputera do automatycznego wykonywania kodu lub 

integracji go z większymi systemami, w których R jest tylko jednym z wiele elementów. Jest to znane 

jako tryb wsadowy. Aby wykonać kod w trybie wsadowym, masz dwie opcje: starą komendę R, CMD 

BATCH, której nie będziemy się przeglądać, i nowszą komendę, Rscript, której będziemy. Rscript to 

polecenie, które można wykonać w terminalu komputera. Otrzymuje nazwę pliku kodu źródłowego i 

wykonuje jego zawartość. 

W poniższym przykładzie wykorzystamy różne koncepcje, które wyjaśnimy w kolejnych sekcjach, więc 

jeśli nie czujesz się gotowy, aby je zrozumieć, możesz pominąć to teraz i wrócić do tego później. 

Załóżmy, że masz następujący kod w pliku o nazwie greeting.R. Pobiera argumenty przekazane przez 

wiersz poleceń do Rscript przez obiekt args utworzony za pomocą funkcji commadArgs() , przypisuje 

odpowiednie wartości zmiennym powitania i nazwy, a na koniec wyświetla wektor zawierający te 

wartości. 



 
 

args  ← commandArgs(TRUE) 

greeting ← args[1] 

name ← args[2] 

print(c(greeting, name)) 

Gdy będziesz gotowy, możesz użyć polecenia Rscript, aby wykonać go z terminala (nie z poziomu 

konsoli R), jak pokazano powyżej. Wynik pokazuje wektor z przekazanymi wartościami zmiennych 

powitania i nazwy. Gdy zobaczysz wiersz polecenia, który zaczyna się od symbolu $ zamiast symbolu >, 

oznacza to, że powinieneś wykonać ten wiersz w terminalu komputera, a nie w konsoli R. 

$ Rscript greetig.R  Hi John 

[1] „Hi” „Joh” 

Zwróć uwagę, że jeśli po prostu uruchomisz plik bez żadnych argumentów, zostaną one przekazane 

jako wartości NA, co pozwoli ci dostosować kod do takich sytuacji: 

$ Rscript greeting.R 

[1] NA NA 

To był bardzo prosty przykład, ale ten sam mechanizm może być użyty do wykonania znacznie bardziej 

złożonych systemów, takich jak ten, który zbudujemy w ostatnich rozdziałach tej książki, aby stale 

pobierać dane cenowe w czasie rzeczywistym ze zdalnych serwerów. Wreszcie, jeśli chcesz zapewnić 

mechanizm, który jest bliższy mechanizmowi w Pythonie, możesz zajrzeć do pakietu optparse, aby 

utworzyć strony pomocy wiersza poleceń, a także przeanalizować argumenty. 

Stan śledzenia z symbolami i zmiennymi 

Podobnie jak większość języków programowania, R umożliwia przypisywanie wartości do zmiennych i 

odwoływanie się do tych obiektów po nazwie. Nazwy, których używasz do odwoływania się do 

zmiennych, nazywane są symbolami w języku R. Te zmienne mogą zawierać dowolny typ obiektu 

dostępny w języku R, nawet ich kombinacje podczas korzystania z list. Co więcej, te obiekty są 

niezmienne 

W R operatorem przypisania jest <- który jest symbolem mniejszości (< ), po którym następuje myślnik 

(-). Jeśli wcześniej pracowałeś z pseudokodem algorytmu, może Ci się on wydawać znajomy. Możesz 

również użyć pojedynczego symbolu równości (=) do przydziałów, podobnie jak w wielu innych 

językach, ale ja wolę trzymać się operatora <-. Wyrażenie takie jak x <- 1oznacza, że wartość 1 jest 

przypisana do symbolu x, który można traktować jako zmienną. Możesz również przypisać odwrotnie, 

co oznacza, że wyrażenie takie jak 1 -> x  miałoby taki sam efekt jak wcześniej. Jednak przypisanie od 

lewej do prawej jest bardzo rzadko używane i jest bardziej wygodną funkcją w przypadku gdybyś 

zapomniał operatora przypisania na początku wiersza w konsoli. Zauważ, że podstawianie wartości jest 

wykonywane w momencie przypisania wartości do z, a nie w momencie, gdy obliczana jest wartość z. 

Jeśli wprowadzisz następujący kod do konsoli, zobaczysz, że po raz drugi drukowany jest �, nadal ma 

on wartość, którą miał y, gdy był używany do przypisania do niego, a nie wartość y przypisaną później: 

x <- 1 

y <- 2 

z <- c(x,y) 



 
 

z 

#> [1] 1 2 

Y <- 3 

z 

#> [1] 1 2 

Używanie nazw zmiennych, takich jak x, y i z, jest łatwe, ale w przypadku prawdziwych programów ich 

używanie jest bardzo kosztowne. Kiedy używasz takich nazw, prawdopodobnie masz bardzo dobre 

wyobrażenie o tym, jakie wartości będą zawierać i jak będą używane. Innymi słowy, ich zamiar jest dla 

ciebie jasny. Jednak gdy dajesz swój kod komuś innemu lub wracasz do niego po długim czasie, intencje 

te mogą nie być jasne i wtedy tajemnicze nazwy mogą być szkodliwe. W prawdziwych programach 

Twoje nazwy powinny być samoopisowe i natychmiast komunikować zamiar. Standardowe nazwy 

obiektów w języku R powinny zawierać tylko znaki alfanumeryczne (liczby i litery ASCII), podkreślenia 

(_) oraz, w zależności od kontekstu, nawet kropki (.). Jednak R pozwoli ci użyć bardzo tajemniczych 

ciągów, jeśli chcesz. Na przykład w poniższym kodzie pokazujemy, jak zmienna o nazwie !A @B #C $D 

%E&F jest używana do umieszczania wektora z trzech liczb całkowitych. Jak widać, możesz nawet 

używać spacji. Możesz użyć tej niestandardowej nazwy pod warunkiem, że zawiniesz ciąg znakami 

odwrotnymi (`): 

!A @B #C $D %E&F`  <- C(1,2,3) 

!A @B #C $D %E&F` 

#> [1] 1 2 3 

Nie trzeba dodawać, że należy unikać tych nazw, ale należy mieć świadomość, że istnieją, ponieważ 

mogą się przydać podczas korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji języka R. Te typy nazw 

zmiennych nie są dozwolone w większości języków, ale R jest pod tym względem elastyczny. Ponadto 

przykład pokazuje wspólny motyw związany z programowaniem w języku R: jest tak elastyczny, że jeśli 

nie będziesz ostrożny, skończysz strzelając sobie w stopę. Nierzadko zdarza się, że ktoś jest bardzo 

zdezorientowany co do jakiegoś kodu, ponieważ zakładał, że R zachowa się w określony sposób (na 

przykład wywoła błąd w określonych warunkach), ale nie testuje jawnie takiego zachowania, a później 

stwierdza, że zachowuje się inaczej . 

Praca z typami danych i strukturami danych 

W tej sekcji podsumowano najważniejsze typy danych i struktury danych w języku R. W tym krótkim 

przeglądzie nie będziemy ich szczegółowo omawiać. Pokażemy tylko kilka przykładów, które pozwolą 

ci zrozumieć kod przedstawiony w tej książce. Jeśli chcesz zagłębić się w nie, możesz zajrzeć do ich 

dokumentacji lub niektórych odniesień wymienionych we wstępie do tego rozdziału. Podstawowymi 

typami danych w R są liczby, tekst i wartości logiczne (PRAWDA lub FAŁSZ), które R wywołuje 

odpowiednio cyfry, znaki i wartości logiczne. Ściśle mówiąc, istnieją również typy dla liczb całkowitych, 

liczb zespolonych i surowych danych (bajtów), ale nie będziemy ich używać bezpośrednio w tej książce. 

Sześć podstawowych struktur danych w R to wektory, czynniki, macierze, ramki danych i listy, które 

podsumujemy w kolejnych sekcjach. 

Liczby 

Liczby w R zachowują się mniej więcej tak, jak można by tego oczekiwać matematycznie. Na przykład 

operacja 2 / 3  wykonuje rzeczywiste dzielenie, co daje 0,6666667 w R. To naturalne zachowanie 



 
 

numeryczne jest bardzo wygodne do analizy danych, ponieważ nie trzeba płacić zbyt dużo Uwaga przy 

używaniu numerów różnych typów, które mogą wymagać specjalnego traktowania w innych językach. 

Obowiązują również matematyczne priorytety operatorów, jak również użycie nawiasów. Poniższy 

przykład pokazuje, jak zmienne mogą być używane w operacjach i jak są obsługiwane priorytety 

operatorów. Jak widać, podczas wykonywania operacji można mieszać użycie zmiennych z 

wartościami: 

x <- 2 

y <- 3 

z <- 4 

(x * y + z) / 5 

#> [1] 2 

Operację modulo można wykonać za pomocą symbolu %%, natomiast dzielenie całkowitoliczbowe za 

pomocą symbolu%/%: 

7 %% 2 

#> [1] 1 

7 %/% 3 

#> [1] 2 

Wartości specjalne 

Istnieje kilka specjalnych wartości w R. Wartości NA są używane do reprezentowania brakujących 

wartości, co oznacza niedostępne. Jeśli w wyniku obliczenia liczba jest zbyt duża, R zwróci Inf dla liczby 

dodatniej i -Inf dla liczby ujemnej, co oznacza dodatnią i odpowiednio ujemna nieskończoność. Są one 

również zwracane, gdy liczba jest dzielona przez 0. Czasami obliczenia dadzą wynik, który nie ma sensu. 

W takich przypadkach otrzymamy NaN, który nie oznacza liczby. I na koniec istnieje obiekt zerowy 

reprezentowany przez NULL. Symbol NULL zawsze wskazuje na ten sam obiekt (który jest sam w sobie 

typem danych) i jest często używany jako domyślny argument w funkcjach, co oznacza, że żadna 

wartość nie została przekazana. Powinieneś wiedzieć, że NA, Inf, -Inf, NaN i ULL nie zastępują się 

nawzajem. Istnieją określone wartości NA dla liczb, znaków i logiki, ale będziemy trzymać się prostej 

NA, która jest wewnętrznie traktowana jako logiczna. W poniższym przykładzie można zobaczyć, jak 

zachowują się te wartości specjalne, gdy są używane między sobą w R. Zauważ, że 1/0 daje w wyniku 

Inf / 0. 0 / Inf - Inf i Inf / Inf daje w wyniku undefined reprezentowane przez NaN, ale Inf + Inf, 0 / Inf i 

Inf / 0 daje odpowiednio Inf, 0 i Inf. To nie przypadek, że wyniki te przypominają definicje 

matematyczne. Należy również pamiętać, że każda operacja, w tym NaN lub NA, spowoduje również 

odpowiednio NaN i NA: 

1 / 0 

#> [1] Inf 

-1 / 0 

#> [1] -Inf 

0 / 0 



 
 

#> [1] NaN 

Inf + Inf 

#> [1] Inf 

Inf - Inf 

#> [1] NaN 

Inf / Inf 

#> [1] NaN 

Inf / 0 

#> [1] Inf 

0 / Inf 

#> [1] 0 

Inf / NaN 

#> [1] NaN 

Inf  + NaN 

#> [1] NA 
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Znaki 

Tekst może być używany równie łatwo, wystarczy pamiętać o umieszczaniu go w cudzysłowie („”). 

Poniższy przykład pokazuje, jak zapisać tekst. Cześć! i „10” w dwóch zmiennych. Zauważ, że ponieważ 

„10,5” jest ujęty w cudzysłów, jest to tekst, a nie wartość liczbowa. Aby dowiedzieć się, z jakim typem 

obiektu masz do czynienia, możesz użyć funkcji class(), typeof() i str() (skrót od struktury), aby uzyskać 

metadane dla obiektu, o którym mowa. W tym przypadku, ponieważ zmienna y zawiera tekst, nie 

możemy jej pomnożyć przez 2, jak widać a otrzymanym  błędzie. Ponadto, jeśli chcesz poznać liczbę 

znaków w ciągu, możesz użyć funkcji nchar() w następujący sposób: 

x <- „Hi, there!” 

y <- „10” 

class (y) 

#> [1] "character" 

typeof (y) 

#> [1] "character" 

str(y) 

#> chr "10" 

Y*2  



 
 

#> Błąd w y * 2: nieliczbowy argument operatora binarnego 

nchar(x) 

#> [1] 10 

nchar(y) 

#> [1] 2 

Czasami możesz mieć informacje tekstowe, a także informacje liczbowe, które chcesz połączyć w jeden 

ciąg. W takim przypadku należy użyć funkcji paste(). Ta funkcja otrzymuje dowolną liczbę 

nienazwanych argumentów. Następnie przekształca każdy z tych argumentów w znaki i zwraca 

pojedynczy ciąg zawierający wszystkie połączone. Poniższy kod przedstawia taki przykład. Zwróć 

uwagę, jak wartość liczbowa 10 w y została automatycznie przekształcona w typ znaku, aby można było 

ją wkleić do pozostałej części ciągu: 

x <- „the x variable” 

y <- 10 

paste („The result for” , x , „is”, y) 

#> [1] " The result for the x  variable to 10" 

Innym razem będziesz chciał zamienić niektóre znaki w tekście. W takim przypadku powinieneś użyć 

funkcji gsub(), która oznacza globalne podstawienie. Ta funkcja otrzymuje ciąg, który ma zostać 

zastąpiony jako pierwszy argument, ciąg, który ma zostać zastąpiony jako jego drugi argument i zwróci 

tekst w trzecim argumencie z odpowiednimi zamiennikami: 

x <- „The ball is blue” 

gsub(„blue”, „red”, x) 

#> [1] " The bal lis red" 

Jeszcze innym razem będziesz chciał wiedzieć, czy łańcuch zawiera podłańcuch, w takim przypadku 

powinieneś użyć funkcji grepl(). Nazwa tej funkcji pochodzi od polecenia terminala znanego jako grep, 

które jest akronimem dla globalnego drukowania wyrażeń regularnych (tak, możesz również użyć 

wyrażeń regularnych do wyszukiwania dopasowań). l na końcu grpel pochodzi z faktu, że wynik jest 

logiczny: 

x <- „The ball is blue” 

grepl(„blue”, x) 

#> [1] TRUE 

grepl(„red”, x) 

#> [1] FAŁSZ 

Logika 

Wektory logiczne zawierają wartości logiczne, którymi mogą być tylko TRUE lub FALSE. Chcąc utworzyć 

zmienne logiczne z takimi wartościami, należy unikać używania wokół nich cudzysłowów i pamiętać, że 

wszystkie są pisane wielkimi literami, jak pokazano tutaj. Podczas programowania w języku R wartości 



 
 

logiczne są powszechnie używane do testowania warunku, który z kolei jest używany do decydowania, 

którą gałąź ze złożonego programu powinniśmy wziąć. Przyjrzymy się przykładom tego typu zachowań 

w dalszej części: 

x <- TRUE 

W języku R można łatwo konwertować wartości między różnymi typami za pomocą funkcji as.*() gdzie 

* jest używany jako symbol wieloznaczny, który można zastąpić znakami, liczbami lub logicznymi, aby 

przekonwertować między tymi typami. Funkcje działają poprzez otrzymanie obiektu innego typu niż 

to, co określa nazwa funkcji, i zwrócenie obiektu przeanalizowanego do określonego typu, jeśli to 

możliwe, lub zwrócenie ��, jeśli nie jest to możliwe. Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować 

ciąg TRUE na wartość logiczną, która w tym przypadku nie jest zaskakująca, okazuje się logiczną TRUE: 

as.(logical)”TRUE” 

#> [1] TRUE 

Konwersja znaków i liczb na logiczne jest jedną z tych rzeczy, które nie są zbyt intuicyjne w R. Poniższa 

tabela przedstawia niektóre z tych zachowań. Zauważ, że chociaż łańcuch true (wszystkie małe litery) 

nie jest prawidłową wartością logiczną podczas usuwania cudzysłowów, jest konwertowany na wartość 

TRUE podczas stosowania as.logical() do niego, ze względu na kompatybilność. Należy również 

zauważyć, że ponieważ T jest prawidłową wartością logiczną, która jest skrótem dla TRUE, odpowiedni 

tekst jest również akceptowany jako oznaczający taką wartość. Ta sama logika dotyczy false i F. Każdy 

inny ciąg zwróci wartość NA, co oznacza, że łańcucha nie można przeanalizować jako wartości logicznej. 

Zauważ również, że 0 zostanie przeanalizowane jako FALSE, ale każda inna wartość liczbowa, w tym 

Inf, zostanie przekonwertowana na wartość TRUE. Na koniec zwróć uwagę, że oba NA i NaN zostaną 

przeanalizowane, zwracając NA w obu przypadkach. Funkcje as.charcter() i as.numeric() mają mniej 

sprzeczne z intuicją zachowanie i zostawiam ci samodzielne ich zbadanie. Kiedy to zrobisz, spróbuj 

przetestować jak najwięcej przypadków skrajnych. Pomoże ci to przewidzieć możliwe problemy 

podczas tworzenia własnych programów.  

Zanim przejdziemy dalej, powinieneś wiedzieć, że te struktury danych można uporządkować według 

ich wymiarowości i tego, czy są jednorodne (wszystkie treści muszą być tego samego typu), czy 

niejednorodne (zawartość może być różnych typów). Wektory, macierze i tablice są jednorodnymi 

strukturami danych, podczas gdy listy i ramki danych są niejednorodne. Wektory i listy mają jeden 

wymiar, macierze i ramki danych mają dwa wymiary, a tablice mogą mieć dowolną liczbę wymiarów. 

Jeśli chodzi o wymiary, tablice w R różnią się od tablic w wielu innych językach, gdzie należałoby 

stworzyć tablicę tablic, aby uzyskać dwuwymiarową strukturę, co nie jest konieczne w R. 

Wektory 

Podstawowym typem danych w R jest wektor, który jest uporządkowanym zbiorem wartości. Pierwszą 

rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że w przeciwieństwie do innych języków, pojedyncze 

wartości liczb, ciągów i logiki są specjalnymi przypadkami wektorów (wektorów o długości jeden), co 

oznacza, że nie ma pojęcia skalarów w R. -wymiarowa struktura danych i wszystkie jej elementy są tego 

samego typu danych. Najprostszym sposobem utworzenia wektora jest użycie funkcji c(), która oznacza 

kombinację i przekształca wszystkie argumenty w jeden typ. Przymus przejdzie od prostszych do 

bardziej złożonych typów. To znaczy, jeśli utworzymy wektor zawierający logiki, liczby, oraz znaki, jak 

pokazuje poniższy przykład, nasz wynikowy wektor będzie zawierał tylko znaki, które są bardziej 

złożone z trzech typów. Jeśli utworzymy wektor zawierający wartości logiczne i numeryczne, nasz 

wynikowy wektor będzie numeryczny, ponownie, ponieważ jest to typ bardziej złożony. Wektory 



 
 

można nazwać lub nie. Dostęp do nienazwanych elementów wektorów można uzyskać tylko poprzez 

odniesienia pozycyjne, natomiast do nazwanych wektorów można uzyskać dostęp za pośrednictwem 

odniesień pozycyjnych, jak również odniesień do nazw. W poniższym przykładzie wektor y jest 

wektorem nazwanym, w którym każdy element jest nazwany literą od A do I. Oznacza to, że w 

przypadku x mamy dostęp do elementów tylko za pomocą ich pozycji (pierwsza pozycja jest traktowana 

jako 1 zamiast 0 używanego w innych językach), ale w przypadku y możemy również użyć przypisanych 

nam nazw. Zauważ również, że specjalne wartości, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli NA, NULL, 

NaN i Inf, zostaną przekształcone w znaki, jeśli jest to typ bardziej złożony, z wyjątkiem NA, który 

pozostaje taki sam. W przypadku, gdy wymuszenie dotyczy liczb, wszystkie pozostają takie same, 

ponieważ są prawidłowymi wartościami liczbowymi. Wreszcie, jeśli chcemy poznać długość wektora, 

po prostu wywołaj na nim funkcję length : 

x <- c(TRUE, FALSE, -1,0,1,”A”, „B”, NA, NULL, NaN, Inf 

x 

#> [1] "TRUE" "FALSE" "-1" "0" "1" "A" "B" NA 

#> [9] "NaN" "Inf" 

x[1] 

#> [1] „TRUE” 

x[5] 

#> [1] "1" 

Y <- c(A=TRUE,  B= FALSE, C= -1, D= 0, E = 1, F = NA, G = NULL, H =NaN, I = Inf) 

y 

#> A B C D E F H I. 

#> 1 0-1 0 1 ND NaN Inf 

y[1] 

#> A 

#> 1 

y[„A”] 

#> A 

#> 1 

y[5] 

#> E. 

#> 1 

y[„E”] 

#> E. 

#> 1 



 
 

legth(x) 

#> [1] 10 

legth(y) 

#> [1] 8 

Ponadto możemy wybierać zbiory lub zakresy elementów za pomocą wektorów z numerami indeksu 

dla wartości, które chcemy pobrać. Na przykład użycie selektora c (1, 2) zwróci pierwsze dwa elementy 

wektora, podczas gdy użycie c (1, 3, 5) zwróci pierwszy, trzeci i piąty element. Funkcja: (tak, jest to 

funkcja, mimo że zwykle nie używamy składni podobnej do funkcji, którą widzieliśmy do tej pory w 

innych przykładach, aby ją wywołać), jest często używana jako skrót do tworzenia selektorów zakresu. 

Na przykład składnia 1: 5 oznacza, że chcemy mieć wektor z elementami od 1 do 5, co byłoby 

równoważne jawnemu użyciu c (1, 2, 3, 4, 5). Ponadto, jeśli wyślemy wektor logiki, który musi mieć 

taką samą długość jak wektor, z którego chcemy pobrać wartości, każda z wartości logicznych zostanie 

powiązana z odpowiadającą pozycją w wektorze, z którego chcemy pobrać, i jeśli odpowiadająca mu 

logika to TRUE, wartość zostanie pobrana, ale jeśli jest FALSE, nie będzie. Poniższy przykład przedstawia 

wszystkie te metody wyboru: 

x[c(1,2,3,4,5)] 

#> [1] "TRUE" "FALSE" "-1" "0" "1" 

X[1:5] 

#> [1] "TRUE" "FALSE" "-1" "0" "1" 

x[c(1,3,50] 

#> [1] "TRUE" "-1" "1" 

X[c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE)] 

#> [1] "TRUE" "-1" "1" "B" "NaN" NA 

Następnie porozmawiamy o operacjach między wektorami. W przypadku wektorów numerycznych 

możemy zastosować operacje element do elementu, używając po prostu operatorów, tak jak zwykle. 

W tym przypadku R dopasuje elementy dwóch wektorów parami i zwróci wektor. Poniższy przykład 

pokazuje, jak dwa wektory są dodawane, odejmowane, mnożone i dzielone w sposób od elementu do 

elementu. Ponadto, ponieważ pracujemy z wektorami o tej samej długości, możemy chcieć uzyskać ich 

iloczyn skalarny, co możemy zrobić za pomocą operatora %*% który wykonuje mnożenie macierzowe, 

w tym przypadku wektor do wektora: 

x <- c (1,2,3,4) 

y <- c (5,6,7,8) 

x + y 

#> [1] 6 8 10 12 

x-y 

#> [1] -4 -4 -4 -4 

x*y 



 
 

#> [1] 5 12 21 32 

x/y 

#> [1] 0,2000 0,3333 0,4286 0,5000 

x %*% y 

#> [, 1] 

#> [1,] 70 

Jeśli chcesz połączyć wiele wektorów w jeden, możesz po prostu użyć na nich c() rekurencyjnie, a to 

automatycznie je spłaszczy. Powiedzmy, że chcemy połączyć x i y w z tak, aby elementy y pojawiały się 

jako pierwsze. Ponadto załóżmy, że po tym jak chcemy je posortować, więc stosujemy funkcję sort() 

na z: 

z <- c(y,x) 

z 

#> [1] 5 6 7 8 1 2 3 4 

sort(z) 

#> [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 

Częstym źródłem nieporozumień jest sposób, w jaki R radzi sobie z wektorami o różnych długościach. 

Jeśli zastosujemy operację element-element, tak jak te, które omówiliśmy wcześniej, ale używając 

wektorów o różnych długościach, możemy spodziewać się, że R zgłosi błąd, tak jak ma to miejsce w 

innych językach. Jednak tak nie jest. Zamiast tego powtarza elementy wektorowe w kolejności, dopóki 

wszystkie nie będą miały tej samej długości. Poniższy przykład przedstawia trzy wektory, każdy o innej 

długości, oraz wynik ich dodania. Sposób, w jaki domyślnie skonfigurowano R, faktycznie otrzymasz 

komunikat ostrzegawczy, aby poinformować Cię, że wektory, na których operowałeś, nie miały tej 

samej długości, ale ponieważ R można skonfigurować tak, aby uniknąć wyświetlania ostrzeżeń, nie 

powinieneś na nich polegać: 

c(1,2) + c(3,4,5) + c(6,7,8,9) 

#> Ostrzeżenie w c (1, 2) + c (3, 4, 5): 

dłuższa długość obiektu nie jest wielokrotnością 

#> krótsza długość obiektu 

#> Ostrzeżenie w c (1, 2) + c (3, 4, 5) + c (6, 7, 8, 9): 

dłuższa długość obiektu to 

#> nie jest wielokrotnością krótszej długości obiektu 

#> [1] 10 13 14 13 

Pierwszą rzeczą, która może przyjść na myśl, jest to, że pierwszy wektor jest rozszerzany do c(1,2,1,2), 

drugi wektor jest rozszerzany do c(3,4,5,3) i trzecia jest zachowana bez zmian, ponieważ jest 

największa. Jeśli dodamy do siebie te wektory, otrzymamy wynik c(10,13,14,14). Jednak, jak widać na 

przykładzie, wynik w rzeczywistości to c(10,13,14,13). Więc czego nam brakuje? Źródłem 



 
 

nieporozumień jest to, że R robi to krok po kroku, co oznacza, że najpierw wykona dodawanie c(1,2) + 

c(3,4,5), które po rozwinięciu jest c(1,2,1) + c(3,4,5) i daje w wyniku c(4,6,6), a następnie biorąc pod 

uwagę ten wynik, następny krok, który wykonuje R. to c(4,6,6) + c(6,7,8,9), które po rozwinięciu to 

c(4,6,6,4) + c(6,7,8,9) i stąd pochodzi wynik, jaki otrzymujemy. Na początku może to być mylące, ale 

pamiętaj tylko, aby wyobrazić sobie operacje krok po kroku. Na koniec krótko wspomnimy o bardzo 

potężnej funkcji języka R, znanej jako wektoryzacja. Wektoryzacja oznacza, że wykonujesz operację na 

wektorze od razu, zamiast niezależnie robić to na każdym z jego elementów. Jest to funkcja, którą 

powinieneś dość dobrze poznać. Programowanie bez tego jest uważane za zły kod R i to nie tylko ze 

względów składniowych, ale także dlatego, że kod wektorowy wykorzystuje wiele wewnętrznych 

optymalizacji w R, co skutkuje znacznie szybszym kodem. Mimo że kod zwektoryzowany na początku 

może wydawać się przerażający lub magiczny, w rzeczywistości R sprawia, że w niektórych przypadkach 

jest dość prosty do wdrożenia. Na przykład, możemy podnieść do kwadratu każdy z elementów w 

wektorze x, używając symbolu x, tak jakby to była pojedyncza liczba. R jest wystarczająco inteligentny, 

aby zrozumieć, że chcemy zastosować operację do każdego elementu wektora. Wiele funkcji w R 

można zastosować za pomocą tej techniki: 

x^2 

#> [1] 1 4 9 16 

Zobaczymy więcej przykładów, które naprawdę pokazują, jak wektoryzacja może świecić w następnej 

sekcji o funkcjach, gdzie zobaczymy, jak stosować operacje wektoryzowane, nawet jeśli operacje zależą 

od innych parametrów. 

Współczynniki 

Podczas analizy danych dość często napotykamy wartości kategorialne. R zapewnia dobry sposób 

reprezentowania wartości jakościowych za pomocą współczynników, które są tworzone za pomocą 

funkcji factor() i są wektorami całkowitymi z powiązanymi etykietami dla każdej liczby całkowitej. 

Różne wartości, które może przyjąć współczynnik, nazywane są poziomami. Funkcja levels() pokazuje 

wszystkie poziomy z czynnika, a parametr poziomów funkcji factor()może być użyty do jawnego 

zdefiniowania ich kolejności, która jest alfabetyczna, jeśli nie jest jawnie zdefiniowane. Zauważ, że 

zdefiniowanie wyraźnej kolejności może być ważne w modelowaniu liniowym, ponieważ pierwszy 

poziom jest używany jako poziom odniesienia dla funkcji takich jak lm ()(modele liniowe. 

Ponadto wyświetlanie współczynnika pokazuje nieco inne informacje niż drukowanie wektora 

znakowego. W szczególności zwróć uwagę, że cudzysłowy nie są pokazane, a poziomy są następnie 

wyraźnie drukowane w kolejności: 

x <- c(„Blue”, „Red”, „Black”, „Blue”) 

y <- factor(c(„Blue”, „Red”, „Black”, „Blue”) 

z <- factor(c(„Blue”, „Red”, „Black”, „Blue”), levels=c(„Red”, „Black”, „Blue”)) 

x 

#> [1] " Niebieski " " Czerwony " " Czarny " " Niebieski " 

y 

#> [1] Niebieski Czerwony Czarny Niebieski 

#> Levels : Black Blue Red 



 
 

z 

#> [1] Blue  Red Black Blue 

#> Levels : Red Black Blue 

levels(y) 

#> [1] "Black" "Blue" "Red" 

levels(z) 

#> [1] "Red" "Black" "Blue" 

Czasami trudno jest pracować z czynnikami, ponieważ ich typy są różnie interpretowane w zależności 

od tego, jaka funkcja jest na nich używana. Pamiętasz funkcje class() i typeof() których używaliśmy 

wcześniej? Stosowane w odniesieniu do współczynników mogą powodować nieoczekiwane rezultaty. 

Jak widać poniżej, funkcja class() zidentyfikuje x i y jako odpowiednio znak i współczynnik. Jednak 

funkcja typeof() poinformuje nas, że są to odpowiednio znaki i liczby całkowite. Mylące, prawda? Dzieje 

się tak, ponieważ tak jak wspomniano,  czynniki są przechowywane wewnętrznie jako liczby całkowite 

i używają mechanizmu podobnego do tablic przeglądowych, aby pobrać rzeczywisty ciąg związany z 

każdym z nich. Z technicznego punktu widzenia, sposób, w jaki czynniki przechowują ciągi znaków 

powiązane z ich wartościami całkowitymi, odbywa się za pomocą atrybutów 

class(x) 

#> [1] "character" 

class(y) 

#> [1] "factor" 

typeof(x) 

#> [1] "character" 

typeof(y) 

#> [1] "integer" 

Chociaż czynniki wyglądają i często zachowują się jak wektory znakowe, jak wspomnieliśmy, są w 

rzeczywistości wektorami całkowitymi, dlatego należy uważać, traktując je jak ciągi. Niektóre metody 

łańcuchowe, takie jak gsub() i grepl(), zmuszają czynniki do znaków, podczas gdy inne, takie jak nchar(), 

będą zgłaszać błąd, a jeszcze inne, takie jak c(), użyją bazowych wartości całkowitych. Z tego powodu 

zwykle najlepiej jest jawnie przekonwertować czynniki na potrzebny typ danych: 

gsub(„Black”, White”, x) 

#> [1] "Blue" "Red" "White" "Blue" 

gsub(„Black”, White”, y) 

#> [1] "Blue" "Red" "White" "Blue" 

nchar(x) 

#> [1] 4 3 5 4 



 
 

nchar(y) 

#> Błąd w nchar (y): 'nchar ()' wymaga wektora znakowego 

c(x) 

#> [1] "Blue" "Red" "Black" "Blue" 

c(y) 

#> [1] 2 3 1 2 

Jeśli nie zauważyłeś, nchar() zastosował się do każdego z elementów współczynnika x. Ciągi „Blue”, 

„Red” i „Black” mają odpowiednio 4, 3 i 5 znaków. To kolejny przykład operacji wektoryzowanych, o 

których wspominaliśmy wcześniej w sekcji wektorów. 

Macierze 

Macierze są powszechnie używane w matematyce i statystyce, a znaczna część mocy R pochodzi z 

różnych operacji, które można na nich wykonać. W R macierz jest wektorem z dwoma dodatkowymi 

atrybutami, liczbą wierszy i liczbą kolumn. A ponieważ macierze są wektorami, są ograniczone do 

jednego typu danych. Możesz użyć funkcji matrix() do tworzenia macierzy. Możesz przekazać mu 

wektor wartości, a także liczbę wierszy i kolumn, które powinna mieć macierz. Jeśli określisz wektor 

wartości i jeden z wymiarów, drugi zostanie obliczony automatycznie  i może być najniższą liczbą, która 

ma sens dla przekazanego wektora. Możesz jednak określić oba z nich jednocześnie, jeśli wolisz, co 

może spowodować różne zachowanie w zależności od przekazanego wektora, jak widać w następnym 

przykładzie. Domyślnie macierze konstruowane są według kolumn, co oznacza, że wpisy można 

przemyśleć zaczynające się w lewym górnym rogu i spływające po kolumnach. Jeśli jednak wolisz 

tworzyć ją wierszami, możesz wysłać parametr byRow = TRUE. Zwróć również uwagę, że możesz 

utworzyć pustą lub niezainicjowaną macierz, określając liczbę wierszy i kolumn bez przekazywania 

żadnych rzeczywistych danych do jego konstrukcji, a jeśli w ogóle nic nie określisz, zostanie zwrócona 

niezainicjowana macierz 1 na 1. Na koniec zwróć uwagę, że ten sam mechanizm powtarzania 

elementów, który widzieliśmy dla wektorów, jest stosowany podczas tworzenia macierzy, więc 

zachowaj ostrożność podczas tworzenia ich w ten sposób: 

matrix() 

#> [, 1] 

#> [1,] NA 

matrix(nrow = 2 col = 3) 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] NA NA NA 

#> [2,] NA NA NA 

matrix(c(1,2,3), nrow =2) 

#> Ostrzeżenie w macierzy (c (1, 2, 3), nrow = 2): 

długość danych [3] nie jest podrzędną 

#> wielokrotność lub wielokrotność liczby wierszy [2] 



 
 

#> [, 1] [, 2] 

#> [1,] 1 3 

#> [2,] 2 1 

matrix(c(1,2,3), nrow =2 ncol = 3) 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] 1 3 2 

#> [2,] 2 1 3 

matrix(c(1,2,3,4,5,6), nrow =2, byRow = TRUE) 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] 1 2 3 

#> [2,] 4 5 6 

Podzbiory macierzy można określić na różne sposoby. Używając notacji macierzowej, możesz określić 

wybór wierszy i kolumn za pomocą tych samych mechanizmów, które pokazaliśmy wcześniej dla 

wektorów, za pomocą których możesz używać wektorów z indeksami lub wektorów z logikami, a na 

wypadek, gdybyś zdecydowałj się na użycie wektorów z logikami, wektor użyty do podzbioru musi mieć 

taką samą długość jak wymiar macierzy, dla której go używasz. Ponieważ w tym przypadku mamy do 

czynienia z dwoma wymiarami, musimy oddzielić zaznaczenie wierszy i kolumn za pomocą przecinka 

(,) między nimi (zaznaczenie wiersza jest pierwsze), a R zwróci ich przecięcie. Na przykład x[1,2] mówi 

R, aby pobierał element z pierwszego wiersza i drugiej kolumny, x[1:2,1] mówi R, aby pobierał 

elementy od pierwszego do drugiego z trzeciego rzędu, czyli odpowiednik użycia x[c(1,2),3]. Możesz 

także użyć wektorów logicznych do zaznaczenia. Na przykład, x[c(TRUE, FALSE), c(TRUE,FALSE,TRUE)] 

mówi R, aby pobierał pierwszy wiersz z unikaniem drugi i z tego wiersza, aby uzyskać pierwszą i trzecią 

kolumnę. Równoważny wybór to x[1,c(1,3)]. Zwróć uwagę, że jeśli chcesz określić pojedynczy wiersz 

lub kolumnę, możesz użyć samej liczby całkowitej, ale jeśli chcesz określić dwa lub więcej, musisz użyć 

notacji wektorowej. Wreszcie, jeśli pominiesz jedną ze specyfikacji wymiarów, R zinterpretuje jako 

otrzymywanie wszystkich możliwości dla tego wymiaru: 

x <- matrix(c(1,2,3,4,5,6), nrow =2, ncol=3, byRow = TRUE) 

x[1,2] 

#> [1] 2 

x[1:2,1] 

#> [1] 2 5 

x[c(1,2),3] 

#> [1] 3 6 

x[c(TRUE, FALSE), c(TRUE,FALSE,TRUE)] 

#> [1] 1 3 

x[1,c(1,3)] 



 
 

#> [1] 1 3 

x[ ,1] 

#> [1] 1 4 

x[1, ] 

#> [1] 1 2 3 

Jak wspomniano wcześniej, macierze to podstawowe narzędzia matematyczne, a R daje dużą 

elastyczność podczas pracy z nimi. Najbardziej powszechną operacją na macierzach jest transpozycja, 

która jest wykonywana przy użyciu funkcji, oraz mnożenie macierzy przez wektor, mnożenie macierzy 

przez macierz i mnożenie macierzy przez macierz, które są wykonywane za pomocą operatora ���, 

którego używaliśmy wcześniej do obliczenia iloczyn skalarny dwóch wektorów. Zwróć uwagę, że 

obowiązują te same ograniczenia wymiarowości, co w przypadku notacji matematycznej, co oznacza, 

że jeśli spróbujesz wykonać jedną z tych operacji, a wymiary nie mają matematycznego sensu, R zwróci 

błąd, jak widać w ostatniej części przykład: 

A <- matrix(c(1,2,3,4,5,6), nrow =2, ncol=3, byRow = TRUE) 

x <- c(7,8) 

y <- c(9, 10 ,11) 

A 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] 1 2 3 

#> [2,] 4 5 6 

x 

#> [1] 7 8 

y 

#> [1] 9 10 11 

t(A) 

#> [, 1] [, 2] 

#> [1,] 1 4 

#> [2,] 2 5 

#> [3,] 3 6 

t(x) 

#> [, 1] [, 2] 

#> [1,] 7 8 

t(y) 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 



 
 

#> [1,] 9 10 11 

x % * % A 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] 39 54 69 

A % * % t(x) 

#> Błąd w A% *% t (x): niezgodne argumenty 

A % * % y 

#> [, 1] 

#> [1,] 62 

#> [2,] 152 

t(y) % * % A 

#> Błąd w t (y)% *% A: niezgodne argumenty 

A % * % t(A) 

#> [, 1] [, 2] 

#> [1,] 14 32 

#> [2,] 32 77 

t(A) %*% A 

#> [, 1] [, 2] [, 3] 

#> [1,] 17 22 27 

#> [2,] 22 29 36 

#> [3,] 27 36 45 

A %*% x 

#> Błąd w A% *% x: niezgodne argumenty 

Listy 

Lista to uporządkowany zbiór obiektów, takich jak wektory, ale listy mogą w rzeczywistości łączyć 

obiekty różnych typów. Elementy listy mogą zawierać obiekty dowolnego typu, które istnieją w języku 

R, w tym ramki danych i funkcje (wyjaśnione w poniższych sekcjach). Listy odgrywają kluczową rolę w 

R ze względu na ich elastyczność i są podstawą ramek danych, programowania obiektowego i innych 

konstrukcji. Nauka prawidłowego korzystania z nich jest podstawową umiejętnością programistów R i 

tutaj ledwo dotkniemy powierzchni, ale zdecydowanie powinieneś zbadać je dalej. Dla osób 

zaznajomionych z Pythonem listy R są podobne do słowników Pythona. Listy można jawnie tworzyć za 

pomocą funkcji list(), która pobiera dowolną liczbę argumentów i możemy odwoływać się do każdego 

z tych elementów za pomocą obu pozycji, a w przypadku są określane, także przez nazwy. Jeśli chcesz 

odwoływać się do elementów listy według nazw, możesz użyć notacji $. Poniższy przykład pokazuje, 

jak elastyczne mogą być listy. Pokazuje, że lista zawierająca liczby, znaki, logiki, macierze, a nawet inne 



 
 

listy (są to listy zagnieżdżone), i jak widać, możemy wyodrębnić każdy z tych elementów, aby działał 

niezależnie od nich. Po raz pierwszy pokazujemy wyrażenie wieloliniowe. Jak widać, możesz to zrobić, 

aby zachować czytelność i uniknąć bardzo długich wierszy w kodzie. Układanie kodu w ten sposób jest 

uważane za dobrą praktykę. Jeśli wpisujesz to bezpośrednio w konsoli, w każdym nowym wierszu 

pojawią się symbole plus (+), o ile masz niedokończone wyrażenie, aby Cię poprowadzić. 

x <- list( 

A = 1, 

 B=”A’, 

C = TRUE, 

D = matrix(c (1,2,3,4), row = 2), 

E = list(F=2, G= „B”, H = FALSE) 

) 

x 

#> $ A 

#> [1] 1 

#> 

#> $ B 

#> [1] „A” 

#> 

#> $ C 

#> [1] TRUE 

#> 

#> $ D 

#> [, 1] [, 2] 

#> [1,] 1 3 

#> [2,] 2 4 

#> 

#> $ E 

#> $ E $ F 

#> [1] 2 

#> 

#> $ E $ G 



 
 

#> [1] „B” 

#> 

#> $ E $ H 

#> [1] FAŁSZ 

x[1] 

#> $ A 

#> [1] 1 

x$A 

#> [1] 1 

x[2] 

#> $ B 

#> [1] „A” 

x$B 

#> [1] „A” 

Podczas pracy z listami możemy użyć funkcji lapply(), aby zastosować funkcję do każdego elementu na 

liście. W tym przypadku chcemy poznać klasę i typ każdego z elementów z właśnie utworzonej listy: 

lapply(x,class) 

#> $ A 

#> [1] "numeryczne" 

#> 

#> $ B 

#> [1] "znak" 

#> 

#> $ C 

#> [1] "logiczne" 

#> 

#> $ D 

#> [1] "matryca" 

#> 

#> $ E 

#> [1] "lista" 



 
 

lapply(x,typeof) 

#> $ A 

#> [1] "podwójne" 

#> 

#> $ B 

#> [1] "znak" 

#> 

#> $ C 

#> [1] "logiczne" 

#> 

#> $ D 

#> [1] "podwójne" 

#> 

#> $ E 

#> [1] "lista" 

Ramki danych 

Teraz przejdźmy do ramek danych, które bardzo przypominają arkusze kalkulacyjne lub tabele bazy 

danych. W kontekście naukowym eksperymenty składają się z pojedynczych obserwacji (wierszy), z 

których każda obejmuje kilka różnych zmiennych (kolumn). Często zmienne te zawierają różne typy 

danych, których nie można przechowywać w macierzach, ponieważ muszą zawierać jeden typ danych. 

Ramka danych jest naturalnym sposobem reprezentowania takich heterogenicznych danych 

tabelarycznych. Każdy element w kolumnie musi być tego samego typu, ale różne elementy w wierszu 

mogą być różnych typów, dlatego mówimy, że ramka danych jest heterogeniczną strukturą danych. Z 

technicznego punktu widzenia ramka danych to lista, której elementami są wektory o równej długości 

i dlatego pozwala na niejednorodność. Ramki danych są zwykle tworzone przez wczytywanie danych 

za pomocą read.table(), read.csv() lub innych podobnych funkcji ładowania danych. Jednak można je 

również utworzyć jawnie za pomocą funkcji data.frame() lub wymusić na podstawie innych typów 

obiektów, takich jak listy. Aby utworzyć ramkę danych za pomocą funkcji data.frame(), zwróć uwagę, 

że wysyłamy wektor (który, jak wiemy, musi zawierać elementy jednego typu) do każdej z nazw 

kolumn, które chcemy nasze ramki danych, którymi w tym przypadku są A, B i C. Ramka danych, którą 

utworzymy poniżej, ma cztery wiersze (obserwacje) i trzy zmienne, odpowiednio z typami liczbowymi, 

znakowymi i logicznymi. Na koniec wyodrębnij podzbiory danych za pomocą technik macierzowych, 

które widzieliśmy wcześniej, ale możesz również odwoływać się do kolumn za pomocą operatora $, a 

następnie wyodrębnić z nich elementy: 

x <- data.frame( 

A = c(1,2,3,4), 

B= c(„D”, „E”, „F”, „G”), 



 
 

C = c(TRUE ,FALSE, NA, FALSE) 

) 

x[1, ] 

#> A B C 

#> 1 1 D TRUE 

x[, 1] 

#> [1] 1 2 3 4 

x[1:2, 1:2] 

#> A B 

#> 1 1 D 

#> 2 2 E. 

x$B 

#> [1] D E F G 

#> Levels: D E F G 

x$B[2] 

#> [1] E. 

#> Levels: D E F G 

W zależności od sposobu organizacji danych, ramka danych może mieć szeroki lub wąski format. 

Wreszcie, jeśli chcesz zachować tylko obserwacje, dla których masz pełne obserwacje, czyli tylko 

wiersze, które nie zawierają żadnych wartości NA dla żadnej ze zmiennych, wtedy powinieneś użyć 

complete.cases() funkcja, która zwraca logiczny wektor o długości równej liczbie wierszy i która zawiera 

TRUE wartość dla tych wierszy, które nie mają żadnych NA wartości i FALSE dla tych, które mają co 

najmniej jedną taką wartość. Zauważ, że kiedy stworzyliśmy ramkę danych x, kolumna C zawiera NA w 

swojej trzeciej wartości. Jeśli użyjemy funkcjicomplete.cases() na x, otrzymamy wartość FALSE dla tego 

wiersza i wartość TRUE dla wszystkich pozostałych. Możemy następnie użyć tego wektora logicznego 

do podzbioru ramki danych, tak jak to zrobiliśmy wcześniej z macierzami. Może to być bardzo 

przydatne podczas analizowania danych, które mogą nie być czyste i dla których chcesz zachować tylko 

te obserwacje, dla których masz pełne informacje: 

x 

#> A B C 

#> 1 1 D TRUE 

#> 2 2 E FAŁSZ 

#> 3 3 F NA 

#> 4 4 G FAŁSZ 

cmplete.cases(x) 



 
 

#> [1] TRUE TRUE FALSE TRUE 

x[complete.cases(x), ] 

#> A B C 

#> 1 1 D TRUE 

#> 2 2 E FALSE 

#> 4 4 G FALSE 

Dziel i zwyciężaj funkcjami 

Funkcje są podstawowym budulcem języka R. Aby opanować wiele z bardziej zaawansowanych technik 

opisanych w tej książce, potrzebujesz solidnych podstaw ich działania. Skorzystaliśmy już z kilku funkcji 

powyżej, ponieważ bez nich nie można zrobić nic ciekawego w R. Są po prostu tym, co pamiętasz z 

zajęć z matematyki, sposobem przekształcania danych wejściowych w wyniki. W szczególności w języku 

R funkcja jest obiektem, który przyjmuje inne obiekty jako dane wejściowe, zwane argumentami, i 

zwraca obiekt wyjściowy. Większość funkcji ma następującą postać f(argumet_1,argument_2, …) Gdzie 

f to nazwa funkcji, a argumet_1,argument_2 i tak dalej to argumenty funkcji. Zanim przejdziemy dalej, 

powinniśmy pokrótce wspomnieć o roli nawiasów klamrowych ({}) w R. Często są one używane do 

grupowania zestawu operacji w treści funkcji, ale mogą być również używane w innych później, 

Dodawanie interaktywności z pulpitami nawigacyjnymi). Nawiasy klamrowe służą do oceny serii 

wyrażeń, które są oddzielone znakami nowej linii lub średnikami i zwracają jako wynik tylko ostatnie 

wyrażenie. Na przykład poniższy wiersz wyświetla tylko operację x + y na ekranie, ukrywając wynik 

operacji x * y, która zostałaby wydrukowana, gdybyśmy wpisywali wyrażenia krok po kroku. W tym 

sensie nawiasy klamrowe służą do hermetyzacji zestawu zachowań i zapewniają wynik tylko z 

ostatniego wyrażenia: 

{ x <- 1; y <- 2; x * y ; x = y } 

#> [1] 3 

Możemy stworzyć własną funkcję używając konstruktora function90 i przypisać ją do symbolu. 

Konstruktor fuctio() przyjmuje dowolną liczbę nazwanych argumentów, których można użyć w treści 

funkcji. Nienazwane argumenty można również przekazywać przy użyciu notacji argumentów „...”, ale 

jest to zaawansowana technika, której nie będziemy omawiać . Zachęcamy do przeczytania 

dokumentacji funkcji, aby dowiedzieć się więcej o nich. Podczas wywoływania funkcji argumenty mogą 

być przekazywane według pozycji lub nazwy. Porządek pozycyjny musi odpowiadać kolejności podanej 

w sygnaturze funkcji (czyli specyfikacji function() z odpowiednimi argumentami), ale używając 

nazwanych argumentów, możemy je przesłać w dowolnej kolejności . Jak pokazuje poniższy przykład. 

W poniższym przykładzie tworzymy funkcję, która oblicza odległość euklidesową między dwoma 

wektorami numerycznymi i pokazujemy, jak można zmienić kolejność argumentów, jeśli użyjemy 

nazwanych argumentów. Aby zrealizować ten efekt, używamy funkcji print(), aby upewnić się, że w 

konsoli możemy zobaczyć, co R odbiera jako wektory x i y. Podczas tworzenia własnych programów 

używanie funkcji w podobny sposób jest bardzo przydatne, aby zrozumieć, co się dzieje. Zamiast 

używać nazwy funkcji takiej jak euclidian_distance, użyjemy 12_norm, ponieważ jest to uogólniona 

nazwa takiej operacji podczas pracy ze spacjami dowolne wymiary liczbowe oraz ponieważ ułatwi to 

zrozumienie kolejnego przykładu. Zwróć uwagę, że chociaż poza wywołaniem funkcji nasze wektory 

nazywane są a i b, ponieważ są one przekazywane do argumentów x i y, to są to nazwy, których musimy 



 
 

używać w naszej funkcji. Początkującym łatwo jest pomylić te obiekty jako takie same, gdybyśmy użyli 

nazw x i y w obu miejscach: 

12_norm <- function(x,y) { 

print(„x”) 

print(x) 

print(„y”) 

print(y) 

element_to_element_difference <- x – y 

result ,- sum(element_to_element_difference^2) 

return(result) 

} 

a <- c(1,2,3) 

b <- c(4,5,6) 

12_norm(a,b) 

#> [1] "x" 

#> [1] 1 2 3 

#> [1] "y" 

#> [1] 4 5 6 

#> [1] 27 

12_norm(b,a) 

#> [1] "x" 

#> [1] 4 5 6 

#> [1] "y" 

#> [1] 1 2 3 

#> [1] 27 

12_norm(x =a , y = b) 

#> [1] "x" 

#> [1] 1 2 3 

#> [1] "y" 

#> [1] 4 5 6 

#> [1] 27 



 
 

12_notm(y = b, x = a) 

#> [1] "x" 

#> [1] 1 2 3 

#> [1] "y" 

#> [1] 4 5 6 

#> [1] 27 

Funkcje mogą używać funkcji return() do określenia wartości zwracanej przez funkcję. Jednak R po 

prostu zwróci ostatnie oszacowane wyrażenie jako wynik funkcji, więc możesz zobaczyć kod, który nie 

używa jawnie funkcji return(). Nasza poprzednia implementacja funkcji 12_norm() wydaje się być nieco 

zagracona. Jeśli funkcja ma jedno wyrażenie, możemy uniknąć używania nawiasów klamrowych, co 

możemy osiągnąć, usuwając wywołania funkcji print() i unikając tworzenia obiektów pośrednich, a 

ponieważ wiemy, że działa dobrze, możemy zrób to bez wahania. Ponadto unikamy jawnego 

wywoływania funkcji return(), aby jeszcze bardziej uprościć nasz kod. Jeśli to zrobimy, nasza funkcja 

wygląda znacznie bliżej swojej matematycznej definicji i jest łatwiejsza do zrozumienia, prawda? 

12_norm <- function(x,y)  sum ((x-y)^2) 

Ponadto, jeśli nie zauważyłeś, ponieważ używamy operacji wektoryzowanych, możemy wysłać wektory 

o różnych długościach (wymiarach), pod warunkiem, że oba wektory mają tę samą długość, a funkcja 

będzie działać tak, jak się tego spodziewamy, bez względu na wymiarowość przestrzeni, z którą 

pracujemy. Jak wspomniałem wcześniej, wektoryzacja może być dość potężna. W poniższym 

przykładzie pokazujemy takie zachowanie z wektorami o wymiarze 1 (matematycznie nazywanymi 

skalarami), a także wektorami o wymiarze 5 utworzonymi za pomocą składni skrótu „:”: 

12_norm(1,2) 

#> [1] 1 

12_norm(1:5, 6:10) 

#> [1] 125 

Zanim przejdziemy dalej, chcę tylko wspomnieć, że należy zawsze starać się przestrzegać zasady 

pojedynczej odpowiedzialności, która mówi, że każdy przedmiot (w tym przypadku funkcjonuje) 

powinien skupiać się na robieniu jednej rzeczy i robić to bardzo dobrze. Ilekroć opisujesz funkcję 

utworzyłeś jako robiąc „coś” i „coś innego”, prawdopodobnie robisz to źle, ponieważ „i” powinny 

informować Cię, że funkcja wykonuje więcej niż jedną rzecz, i powinieneś podzielić ją na dwie lub 

więcej funkcji, które ewentualnie zadzwonić do siebie. 

Opcjonalne argumenty 

Podczas tworzenia funkcji możesz określić domyślną wartość argumentu, a jeśli to zrobisz, argument 

ten jest uważany za opcjonalny. Jeśli nie określisz wartości domyślnej dla argumentu i nie określisz 

wartości podczas wywoływania funkcji, otrzymasz błąd, jeśli funkcja spróbuje użyć argumentu. W 

poniższym przykładzie pokazujemy, że jeśli pojedynczy wektor numeryczny zostanie przekazany do 

naszej funkcji l2_norm() w obecnym kształcie, spowoduje to błąd, ale jeśli przedefiniujemy go tak, aby 

drugi wektor był opcjonalny, to po prostu zwrócimy normę pierwszego wektora, a nie odległość między 

dwoma różnymi wektorami Aby to osiągnąć, zapewnimy zerowy wektor o długości jeden, ale ponieważ 

R powtarza elementy wektorowe aż wszystkie wektory zaangażowane w operację będą miały tę samą 



 
 

długość , jak widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, automatycznie rozszerzy nasz zerowektor do 

odpowiedniego wymiaru: 

l2_norm(a)  

#> Błąd w l2_norm (a): brak argumentu "y", brak wartości domyślnej 

l2_norm <-  function(x,y,= 0) sum ((x-y)^2) 

l2_norm(a)  

#> [1] 14 

l2_norm(a,b)  

#> [1] 27 

Jak widać, teraz nasza funkcja może opcjonalnie otrzymać wektor �, ale bez niego będzie działać 

zgodnie z oczekiwaniami. Zwróć również uwagę, że wprowadziliśmy kilka komentarzy do naszego kodu. 

Cokolwiek pojawi się po symbolu � w wierszu, R zignoruje, co pozwala nam wyjaśnić nasz kod tam, 

gdzie jest to konieczne. Wolę unikać komentarzy, ponieważ uważam, że kod powinien być wyrazisty i 

przekazywać swój zamiar bez potrzeby komentowania, ale są one przydatne od czasu do czasu. 

Funkcje  jako argumenty 

Czasami, gdy chcesz uogólnić funkcje, możesz chcieć podłączyć określoną funkcjonalność do funkcji. 

Możesz to zrobić na różne sposoby. Na przykład, możesz użyć warunków warunkowych, co zobaczymy 

w następnej sekcji tego rozdziału, aby zapewnić im różne funkcje w zależności od kontekstu. Jednak w 

miarę możliwości należy unikać warunkowych, ponieważ mogą one niepotrzebnie komplikować nasz 

kod. Lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie funkcji jako parametru, który będzie wywoływany w 

razie potrzeby, a jeśli chcemy zmienić sposób zachowania funkcji, możemy zmienić funkcję, przez którą 

przechodzimy dla określonego zadania. Może się to wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości jest 

to bardzo proste. Zacznijmy od utworzenia funkcji l1_norm, która oblicza odległość między dwoma 

wektorami, ale używa sumy bezwzględnych różnic między odpowiadającymi im współrzędnymi 

zamiast sumy kwadratów różnic, tak jak robi to nasza funkcja l2_norm. Zauważ, że używamy tego 

samego podpisu dla naszych dwóch funkcji, co oznacza, że obie otrzymują te same wymagane i 

opcjonalne argumenty, którymi w tym przypadku są x i y. Jest to ważne, ponieważ jeśli chcemy zmienić 

zachowanie poprzez przełączanie funkcji, musimy upewnić się, że są one w stanie pracować z tymi 

samymi danymi wejściowymi, w przeciwnym razie możemy uzyskać nieoczekiwane wyniki a nawet 

błędy: 

l1_norm <- function(x,y = 0) sum (abs(x-y) 

l1_norm(a) 

#> [1] 6 

l1_norm(a,b) 

#> [1] 9 

Teraz, gdy nasze l2_norm() i l1_norm() są zbudowane tak, że można je przełączać aby zapewnić inne 

zachowanie, stworzymy trzecią funkcję distance(), która przyjmie dwa wektory jako argumenty, ale 

otrzyma również argument norm, który będzie zawierał funkcję, której chcemy użyć do obliczyć 

odległość. Zauważ, że określamy, że chcemy domyślnie używać l2_norm() w przypadku, gdy nie ma 



 
 

jawnego wyboru podczas wywoływania funkcji, i aby to zrobić, po prostu określamy symbol, który 

zawiera obiekt funkcji, bez nawiasów . Na koniec zwróć uwagę, że jeśli chcemy uniknąć wysyłania 

wektora �, ale chcemy określić, jaka norma ma być użyta, to musimy przekazać ją jako nazwany 

argument, w przeciwnym razie R zinterpretowałby drugi argument jako wektor �, a nie funkcja norm: 

distance <- function(x,y = 0, norm = l2_norm) norm(x,y) 

distance(a) 

#> [1] 14 

distance(a,b) 

#> [1] 27 

distance(a,b,l2_norm) 

#> [1] 27 

distance(a,b,l1_norm) 

#> [1] 9 

distance(a,norm = l1_norm) 

#> [1] 6 

Operatory to funkcje 

Teraz, gdy już wiesz, jak działają funkcje ,powinieneś wiedzieć, że nie wszystkie wywołania funkcji 

wyglądają jak te, które pokazaliśmy do tej pory, gdzie używasz nazwy funkcji, po której następuje 

nawias zawierający argumenty funkcji. Właściwie wszystkie instrukcje w R, w tym ustawianie 

zmiennych i operacje arytmetyczne, są funkcjami w tle, nawet jeśli najczęściej nazywamy je inną 

składnią. Pamiętaj, że wspomnieliśmy, że do obiektów R można się odwoływać za pomocą prawie 

każdego łańcucha, ale powinieneś tego unikać. Tutaj pokazujemy, jak używanie tajemniczych nazw 

może być przydatne w pewnych kontekstach. Poniższy przykład pokazuje, jak operatory przypisania, 

wyboru i dodawania są zwykle używane ze składnią cukru (termin używany do opisania składni, która 

istnieje w celu ułatwienia użycia), ale w tle używają funkcji o nazwie [ <- , [, i +, odpowiednio. Funkcja 

[<- () otrzymuje trzy argumenty: wektor, który chcemy zmodyfikować, pozycję jaką chcemy 

zmodyfikować w wektorze i wartość, jaką chcemy, aby miał on w tej pozycji. Funkcja [()otrzymuje dwa 

argumenty, wektor, z którego chcemy pobrać wartość oraz pozycję wartości, którą chcemy pobrać. 

Ostatnia funkcja +() otrzymuje dwie wartości jakie chcemy dodać. Poniższy przykład pokazuje lukier 

składni, po którym następuje wywołanie funkcji w tle, które wykonuje dla nas R: 

x <- c(1,2,3,4,5) 

x 

#> [1] 1 2 3 4 5 

x[1] <- 10 

x 

#> [1] 10 2 3 4 5 

[<- (x,1,20) 



 
 

#> [1] 20 2 3 4 5 

x 

#> [1] 10 2 3 4 5 

x[1] 

#> [1] 10 

‘[‘(x,1) 

#> [1] 10 

x[1]+x[2] 

#> [1] 12 

‘+’ (c[1],x[2]) 

#> [1] 12 

‘+’ (‘[‘(x,1),’[‘(x,1)) 

#> [1] 20 

W praktyce prawdopodobnie nigdy nie napisałbyś tych instrukcji jako jawnych wywołań funkcji. Cukier 

składniowy jest znacznie bardziej intuicyjny i łatwiejszy do odczytania. Jednak aby skorzystać z 

niektórych zaawansowanych technik przedstawionych w tej książce, warto wiedzieć, że każda operacja 

w języku R jest funkcją. 

Przymus 

Na koniec krótko wspomnimy, czym jest przymus w R, ponieważ jest to temat zamieszania dla 

nowicjuszy. Kiedy wywołujesz funkcję z argumentem innego typu niż oczekiwano, R spróbuje wymusić 

wartości, aby funkcja działała, a to może wprowadzić błędy, jeśli nie zostanie poprawnie obsłużona. R 

będzie postępować zgodnie z mechanizmem podobnym do tego, który był używany podczas tworzenia 

wektorów. Języki z silnymi typami (takie jak Java) będą zgłaszać wyjątki, gdy obiekt przekazany do 

funkcji jest niewłaściwego typu i będą próbować nie konwertować obiektu na typ zgodny. Jednak, jak 

wspomnieliśmy wcześniej, R został zaprojektowany do działania po wyjęciu z pudełka w wielu 

nieprzewidzianych kontekstach, więc wprowadzono przymus. W poniższym przykładzie pokazujemy, 

że jeśli wywołasz naszą funkcję distance() i przekażemy wektory logiczne zamiast liczbowych, R 

przekształci wektory logiczne w wektory numeryczne, używając TRUE jako 1 i FALSE jako 0 i kontynuuj 

obliczenia. Aby uniknąć tego problemu we własnych programach, należy jawnie wymuszać typy danych 

za pomocą funkcji as.*(), o których wspominaliśmy wcześniej: 

x <- c(1,2,3) 

y <- c(TRUE, FALSE, TRUE) 

distance(x,y) 

#> [1] 8 

Złożona logika ze strukturami sterującymi 



 
 

Ostatnim tematem, który powinniśmy omówić, jest wprowadzenie złożonej logiki za pomocą struktur 

sterujących. Kiedy piszę wprowadzenie złożonej logiki, nie mam na myśli sugestii, że jest to 

skomplikowane. Złożona logika odnosi się do kodu, który ma wiele możliwych ścieżek wykonania, ale 

w rzeczywistości jest dość prosty do zaimplementowania. Prawie każda operacja w R może być 

zapisana jako funkcja, a te funkcje można przekazać do innych funkcji, aby stworzyć bardzo złożone 

zachowanie. Jednak implementacja logiki w ten sposób nie zawsze jest wygodna, a użycie prostych 

struktur sterowania może być czasami lepszą opcją. Struktury kontrolne, którym przyjrzymy się, to if 

... else warunkowe, pętle for i pętle while. Istnieją również warunkowe przełączniki, które są bardzo 

podobne do warunkowych if ... else warunkowych, ale nie będziemy ich przeglądać, ponieważ nie 

będziemy ich używać w naszych przykładach. 

If … else warunkowe 

Jak wskazuje ich nazwa, if … else warunkowe sprawdzą warunek i jeśli zostanie oszacowany jako 

wartość TRUE, zostanie wybrana jedna ścieżka wykonania, ale jeśli warunek zostanie oceniony jako 

FALSE value, wybrana zostanie inna ścieżka wykonania i wykluczają się one wzajemnie. Aby pokazać, 

jak działają if … else warunki, zaprogramujemy tę samą funkcję distance(), której używaliśmy wcześniej, 

ale zamiast przekazywać jej trzeci argument w postaci funkcji , przekażemy jej ciąg znaków, który 

zostanie sprawdzony, aby zdecydować, której funkcji należy użyć. W ten sposób możesz porównać 

różne sposoby implementacji tej samej funkcjonalności. Jeśli przekażemy łańcuch 12 do argumentu 

norm, zostanie użyta funkcja 12_norm(), ale jeśli przepuszczony zostanie jakikolwiek inny ciąg, zostanie 

użyta 11_norm(). Zauważ, że używamy podwójnego operatora równości (==), aby sprawdzić równość. 

Nie myl tego z pojedynczym równa się, co oznacza przypisanie: 

distance <- function(x,y = 0, norm „12”){ 

if (norm == „12”) { 

return(12_norm(x,y)) 

} else [ 

return(11_norm(x,y)) 

} 

} 

a <- c(1,2,3) 

b <- c(4,5,6) 

distance(a,b) 

#> 27 

distance(a,b,”12”) 

#> 27 

distance(a,b,”12”) 

#> 9 

distance(a,b,”l1 will be also used in this case”) 



 
 

#> 9 

Jak widać w ostatnim wierszu poprzedniego przykładu, użycie warunków warunkowych w sposób 

nieregularny może wprowadzić potencjalne błędy, ponieważ w tym przypadku użyliśmy funkcji 

l1_norm(), nawet jeśli argument norm w ostatnie wywołanie funkcji nie miało żadnego sensu. Aby 

uniknąć takich sytuacji, możemy wprowadzić więcej warunków warunkowych, aby wyczerpać 

wszystkie prawidłowe możliwości i zgłosić błąd funkcją stop(), jeśli wykonywana jest gałąź else, co 

oznaczałoby, że nie podano żadnej ważnej opcji :  

distance <- function(x,y = 0, norm = „12”){ 

if (norm == „12”) { 

return(12_norm(x,y)) 

}else if (norm == „l1”){ 

return(l1_norm(x,y) 

}else { 

stop(„Inwvalid norm option”) 

} 

} 

distance(a,b,”l1”_ 

#> [1] 9 

distance(a,b, „this will produce an error”) 

#> Błąd w distance (a, b, "spowoduje to błąd"): 

#> Nieprawidłowa opcja norm 

Czasami else część  if … else nie jest potrzebna. W takim przypadku możesz po prostu uniknąć 

umieszczania go, a R wykona gałąź if, jeśli warunek zostanie spełniony, i zignoruje go, jeśli nie jest. 

Istnieje wiele różnych sposobów generowania wartości logicznych, których można użyć w ramach 

kontroli if(). Na przykład, możesz określić opcjonalny argument z wartością domyślną NULL i sprawdzić, 

czy nie został on wysłany w wywołaniu funkcji, sprawdzając, czy odpowiednia zmienna nadal zawiera 

obiekt NULL w momencie sprawdzania, używając funkcji is.null(). Rzeczywisty warunek wyglądałby 

mniej więcej tak if(is.null(optional_argument)). Innym razem możesz otrzymać wektor logiczny i jeśli 

jedną z jego wartości jest TRUE, to chcesz wykonać fragment kodu, w takim przypadku możesz użyć 

czegoś takiego jak if(any(logical_vector)) jako warunek lub w przypadku, gdy wymagasz, aby wszystkie 

wartości w wektorze logicznym były TRUE do wykonania fragmentu kodu, możesz użyć czegoś takiego 

jak if(all(logical_vector)). Tę samą logikę można zastosować do funkcji samoopisowych nazwanych 

is.na() iis.nan(). 

Innym sposobem generowania tych wartości logicznych jest użycie operatorów porównania. Należą do 

nich mniej niż (<), mniejsze lub równe (<=), większe niż (>), większe lub równe (> =), dokładnie równe 

(co widzieliśmy, ==) i nie równe (! =). Wszystkie z nich mogą być używane do testowania liczb, a także 

znaków, w takim przypadku używany jest porządek alfanumeryczny. Ponadto wartości logiczne można 

łączyć między sobą, aby zapewnić bardziej złożone warunki. Na przykład! operator zaneguje logikę, co 

oznacza, że jeśli !TRUE jest równe FALSE, a !FALSE jest równe TRUE. Innymi przykładami operatorów 



 
 

tego typu są operator OR, gdzie w przypadku, gdy którakolwiek z wartości logicznych to TRUE, wówczas 

całe wyrażenie daje w wyniku TRUE oraz operator AND, w którym wszystkie logiczne muszą mieć 

wartość TRUE ocenić na TRUE. Chociaż nie pokazujemy konkretnych przykładów informacji 

wymienionych w ostatnich dwóch akapitach, zobaczysz, że zostały one użyte w przykładach, które 

rozwiniemy w dalszej części książki. Na koniec zwróć uwagę, że wektoryzowana postać warunku if…else 

jest dostępna w funkcji ifelse(). W poniższym kodzie używamy operatora modulo w warunku, który jest 

pierwszym argumentem funkcji, aby określić, które wartości są parzyste, w takim przypadku używamy 

gałęzi TRUE, która jest drugim argumentem, aby wskazać, że liczba całkowita jest parzysta, a które nie, 

w takim przypadku używamy gałęzi FALSE, która jest trzecim argumentem, aby wskazać, że liczba 

całkowita jest nieparzysta: 

ifelse(c(1,2,3,4,5,6) %% 2 == 0, „parzyste”, „nieparzyste” 

#> [1] "nieparzyste" "parzyste" "nieparzyste" "parzyste" "nieparzyste" "parzyste" 

Pętla for 

Istnieją dwie ważne właściwości pętli for. Po pierwsze, wyniki nie są wypisywane wewnątrz pętli, chyba 

że jawnie wywołasz funkcję print(). Po drugie, zmienna indeksująca używana w pętli for będzie 

zmieniana po kolei po każdej iteracji. Ponadto, aby zatrzymać iterację, możesz użyć słowa kluczowego 

break, a aby przejść do następnej iteracji, możesz użyć następnego polecenia. W pierwszym przykładzie 

tworzymy wektor znaków o nazwie words i iterujemy przez każdy z jego elementów w kolejności, 

używając składni for (słowo w słowach). Spowoduje to pobranie pierwszego elementu z words, 

przypisanie go do word i przekazanie go przez wyrażenie zdefiniowane w bloku zdefiniowanym przez 

nawiasy klamrowe, które w tym przypadku wypisują słowo do konsoli, jako a także liczbę znaków w 

słowie. Po zakończeniu iteracji słowo zostanie zaktualizowane następnym słowem, a pętla będzie 

powtarzana w ten sposób, aż wszystkie słowa zostaną użyte: 

words <- c(„Hello”, „there”, „dear”, „reader”) 

for (word in words){ 

print(word) 

print(nchar(word)) 

} 

#> [1] "Hello" 

#> [1] 5 

#> [1] "there" 

#> [1] 5 

#> [1] "deare" 

#> [1] 4 

#> [1] "reader" 

#> [1] 6 

Ciekawe zachowanie można osiągnąć, używając zagnieżdżonych pętli for, które są  pętlami for 

wewnątrz innych pętli for. W tym przypadku obowiązuje ta sama logika, kiedy napotkamy pętlę for, 



 
 

wykonujemy ją aż do zakończenia. Rezultat takiego zachowania łatwiej jest zobaczyć, niż go wyjaśnić, 

więc spójrz na zachowanie następującego kodu: 

for (i in 1:5) { 

print(i) 

for (j in 1:3) { 

print(paste)(„    „ , j)) 

} 

} 

#> [1] 1 

#> [1] "1" 

#> [1] "2" 

#> [1] "3" 

#> [1] 2 

#> [1] "1" 

#> [1] "2" 

#> [1] "3" 

#> [1] 3 

#> [1] "1" 

#> [1] "2" 

#> [1] "3" 

#> [1] 4 

#> [1] "1" 

#> [1] "2" 

#> [1] "3" 

#> [1] 5 

#> [1] "1" 

#> [1] "2" 

#> [1] "3" 

Używanie takich zagnieżdżonych pętli for jest sposobem, w jaki ludzie wykonują operacje podobne do 

macierzy, gdy używają języków, które nie oferują operacji wektoryzowanych. Na szczęście możemy 

użyć składni przedstawionej w poprzednich sekcjach, aby wykonać te operacje bez konieczności 

samodzielnego używania zagnieżdżonych pętli for, co czasami może być trudne. Teraz zobaczymy, jak 

używać funkcji sapply() i lapply(), aby zastosować funkcję dla każdego elementu wektora. W tym 



 
 

przypadku wywołamy funkcję nchr() na każdym z elementów w wektorze słów, który utworzyliśmy 

wcześniej. Różnica między funkcjami sapply() i lapply() polega na tym, że pierwsza zwraca wektor, a 

druga zwraca listę. Na koniec zwróć uwagę, że jawne używanie którejkolwiek z tych funkcji nie jest 

konieczne, ponieważ, jak widzieliśmy wcześniej, funkcja nchar() jest już dla nas zwektoryzowana: 

sapply(words, nchar) 

#> Witam drogi czytelniku 

#> 5 5 4 6 

slapply(words, nchar) 

#> [[1]] 

#> [1] 5 

#> 

#> [[2]] 

#> [1] 5 

#> 

#> [[3]] 

#> [1] 4 

#> 

#> [[4]] 

#> [1] 6 

nchar(words) 

#> [1] 5 5 4 6 

Kiedy masz funkcję, która nie została wektoryzowana, jak nasza funkcja distance(). Nadal można go 

używać w sposób zwektoryzowany, korzystając z funkcji, o których właśnie wspomnieliśmy. W tym 

przypadku zastosujemy go do listy x, która zawiera trzy różne wektory numeryczne. Użyjemy funkcji 

lapply(), przekazując jej listę, po której nastąpi funkcja, którą chcemy zastosować do każdego z jej 

elementów (w tym przypadku distance(). Zwróć uwagę, że w przypadku, gdy funkcja, której używasz, 

otrzyma inne argumenty oprócz tego, który zostanie pobrany z x i który zostanie przekazany jako 

pierwszy argument do takiej funkcji, możesz przekazać je po nazwie funkcji, tak jak robimy to tutaj 

argumenty c(1,1,1) i l1_norm, które zostaną odebrane przez funkcję distance() jako argumenty y i 

norm, i pozostają ustalone dla wszystkich elementów listy x: 

x <- list (c(1,2,3), c(4,5,6), c(7,8,9) 

lapply(x ,distance ,c(1,1,1), l1_norm) 

#> [[1]] 

#> [1] 3 

#> 



 
 

#> [[2]] 

#> [1] 12 

#> 

#> [[3]] 

#> [1] 21 

Pętle while 

Na koniec przyjrzymy się pętlom while, które wykorzystują inny sposób zapętlania niż pętle for. W 

przypadku pętli for znamy liczbę elementów w obiekcie, których używamy do iteracji, więc z góry 

znamy liczbę iteracji, które zostaną wykonane. Jednak są chwile, w których nie znamy tej liczby przed 

rozpoczęciem iteracji, a zamiast tego będziemy iterować w oparciu o spełnienie pewnego warunku po 

każdej iteracji. Wtedy przydatne są pętle while Sposób działania pętli while polega na tym, że 

określamy warunek, tak jak w przypadku warunków if …else i jeśli warunek jest spełniony, 

przechodzimy do iteracji. Po zakończeniu iteracji ponownie sprawdzamy warunek i jeśli nadal jest 

prawdziwy, powtarzamy iterację i tak dalej. Zauważ, że w tym przypadku, jeśli chcemy zatrzymać się w 

pewnym momencie, musimy zmodyfikować elementy użyte w warunku tak, aby w pewnym momencie 

wyniósł FALSE. Możesz także użyć break i next wewnątrz pętli while. Poniższy przykład pokazuje, jak 

wydrukować wszystkie liczby całkowite od 1 do 10. Zauważ, że jeśli zaczynamy od 1 tak jak robimy, ale 

zamiast dodawać 1 po każdej iteracji, odejmujemy 1 lub nie zmieniamy didn't nigdy nie przestanie 

iterować. Dlatego musisz być bardzo ostrożny podczas używania pętli while, ponieważ liczba iteracji 

może być nieskończona: 

x <- 1 

while (x <= 10) { 

prit(x) 

x<- x + 1 

} 

#> [1] 1 

#> [1] 2 

#> [1] 3 

#> [1] 4 

#> [1] 5 

#> [1] 6 

#> [1] 7 

#> [1] 8 

#> [1] 9 

#> [1] 10 



 
 

Jeśli chcesz wykonać nieskończoną pętlę, możesz użyć pętli while z wartością TRUE zamiast warunku. 

Jeśli nie dołączysz polecenia break, kod skutecznie zapewni nieskończoną pętlę i będzie się powtarzał, 

dopóki nie zostanie zatrzymany za pomocą polecenia klawiaturowego CTRL + C lub innego mechanizmu 

zatrzymywania w używanym IDE. Jednak w takich przypadkach czystsze jest użycie konstrukcji 

powtarzania, jak pokazano poniżej. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale są chwile, kiedy 

użycie nieskończonych pętli jest przydatne. W takich przypadkach masz zewnętrzny mechanizm 

używany do zatrzymania programu na podstawie warunku zewnętrznego względem R. następujący 

przykład spowoduje awarię sesji R: 

# DO NOT ExECUTE THIS IT’s AN INFIITE LOOP 

x <- 1  

repeat { 

print(x) 

x <- x +1 

} 

#> [1] 1 

#> [1] 2 

#> [1] 3 

#> [1] 4 

#> [1] 5 

#> [1] 5 

… 

Przykłady  

Kończąc tą sekcję wprowadzającą, chciałbym przedstawić trzy przykłady, które będziemy rozwijać w 

dalszej części. Pierwszym z nich jest przykład głosów w sprawie Brexitu, w którym wykorzystamy 

rzeczywiste dane dotyczące głosów w sprawie Brexitu, a dzięki statystykom opisowym i modelom 

liniowym spróbujemy zrozumieć dynamikę populacji, która stoi za wynikami. Jeśli nie jesteś 

zaznajomiony z Brexitem, to popularne określenie na przyszłe wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej po referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 r.  

Drugi to przykład The Food Factory, w którym dowiesz się, jak symulować różnego rodzaju dane dla 

hipotetycznej firmy o nazwie The Food Factory, a także integrować rzeczywiste dane z innych źródeł 

(w tym przypadku opinie klientów), aby uzupełnić nasze symulacje . Dane zostaną wykorzystane do 

opracowania różnego rodzaju wizualizacji, analizy tekstu i prezentacji, które są aktualizowane 

automatycznie.  

Trzecim i ostatnim z nich jest przykład systemu śledzenia kryptowalut, w którym opracujemy 

zorientowany obiektowo system, który będzie używany do pobierania danych cenowych w czasie 

rzeczywistym z rynków kryptowalut oraz ilości posiadanych przez nas aktywów kryptowalut. Następnie 

pokażemy, jak efektywnie obliczyć prostą średnią ruchomą przy użyciu technik optymalizacji 

wydajności, a na koniec pokażemy, jak tworzyć interaktywne aplikacje internetowe przy użyciu tylko 

R. 



 
 

Zrozumienie głosów za pomocą statystyk opisowych 

Tu pokazujemy, jak przeprowadzić opisową analizę statystyczną, aby uzyskać ogólne pojęcie o danych, 

z którymi mamy do czynienia, co jest zwykle pierwszym krokiem w projektach analizy danych i jest 

podstawową umiejętnością dla analityków danych w ogóle. Dowiemy się, jak czyścić i przekształcać 

dane, podsumowywać dane w użyteczny sposób, znajdować konkretne obserwacje, tworzyć różnego 

rodzaju wykresy zapewniające intuicję dla danych, wykorzystywać korelacje do zrozumienia relacji 

między zmiennymi numerycznymi, używać głównych składowych do znajdowania optymalnych 

kombinacji zmiennych , i ułóż wszystko razem w kodzie, który jest wielokrotnego użytku, zrozumiały i 

łatwy do modyfikacji. Ponieważ jest to tekst programowaniu w R, a nie o robieniu statystyk w R, 

skupimy się na programowalej stronie rzeczy, a nie na statystycznej stronie. Miej to w pamięci podczas 

czytania. Niektóre z ważnych tematów omawianych w tym rozdziale są następujące: 

* Czyszczenie, przekształcanie i operowanie na danych 

* Programowe tworzenie różnego rodzaju wykresów 

* Wykonywanie analizy jakościowej różnymi narzędziami w języku R 

* Tworzenie nowych zmiennych za pomocą analizy głównych składników 

* Tworzenie modułowego i elastycznego kodu, z którym łatwo się pracuje 

 

Wymagane pakiety  

Będziemy korzystać z następujących pakietów języka R.  

ggplot2: wysokiej jakości wykresy 

viridis: Paleta kolorów dla wykresów 

corrplot: wykresy korelacji 

ggbiplot: Wykresy głównych składników 

progress : Pokaż postęp dla iteracji 

Przykład głosów w sprawie Brexitu 

W czerwcu 2016 r. W Wielkiej Brytanii odbyło się referendum, w którym zdecydowano, czy pozostać 

częścią Unii Europejskiej (UE). Udział wzięło 72% zarejestrowanych wyborców, z czego 51,2% 

zagłosowało za opuszczeniem UE. W lutym 2017 r. Martin Rosenbaum, specjalista ds. wolności 

informacji w BBC News, opublikował artykuł zatytułowany „Liczby głosowania lokalnego rzucają nowe 

światło na referendum w UE”. Otrzymał dane od 1070 okręgów wyborczych (najmniejszy podział 

administracyjny do celów wyborczych w Wielkiej Brytanii), z liczbą głosów na urlop i pozostanie w 

każdym z nich. Martin Rosenbaum obliczył pewne związki statystyczne między odsetkiem głosów 

zwolnionych na oddziale a niektórymi jego cechami społecznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, 

korzystając z najnowszego spisu ludności w Wielkiej Brytanii, który przeprowadzono w 2011 r. 

Wykorzystał swoje dane dla klasy uniwersyteckiej , i to są dane, których użyjemy w tym przykładzie, po 

usunięciu niektórych zmiennych. W tabeli przedstawiono zmienne zawarte w danych 



 
 

 

Czyszczenie i konfigurowanie danych 

Konfiguracja danych dla tego przykładu jest prosta. Załadujemy dane, poprawnie oznaczymy brakujące 

wartości i utworzymy nowe zmienne do naszej analizy. Zanim zaczniemy, upewnij się, że plik data.csv 

znajduje się w tym samym katalogu, co kod, z którym pracujesz, i że twój katalog roboczy jest 

poprawnie skonfigurowany. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skonfigurowanie katalogu roboczego jest dość 

łatwe, po prostu wywołaj funkcję setwd() przekazującą katalog chcesz użyć jako takiego. Na przykład 

setwd(/home/user/examples użyje katalogu /home/users/examples  do wyszukiwania plików i 

zapisywania plików.  

Możemy załadować zawartość pliku data.csv do ramki danych (najbardziej intuicyjna struktura do 

wykorzystania z danymi w formacie CSV) za pomocą funkcji read.csv. Zwróć uwagę, że dane mają 

pewne braki w zmiennej Leave. Te wartości mają wartość -1, aby je zidentyfikować. Jednak właściwym 

sposobem identyfikacji brakujących wartości w R jest NA, którego używamy do zastępowania wartości 

-1. 

data <- read.csv(„./data+brexit_referendum.csv”) 

data[daa$Leave == -1, „Leave”] <- NA 



 
 

Aby policzyć liczbę brakujących wartości w naszych danych, możemy użyć funkcji is.na(), aby uzyskać 

wektor logiczny (boolowski) zawierający TRUE wartości w celu zidentyfikowania brakujących wartości 

i FALSE wartości do zidentyfikować wartości bez braków danych. Długość takiego wektora będzie 

równa długości wektora używanego jako wejście, którym w naszym przypadku jest zmienna Leave. 

Następnie możemy użyć tego wektora logicznego jako danych wejściowych dla sum(), jednocześnie 

wykorzystując sposób, w jaki R traktuje takie wartości TRUE/FALSE aby uzyskać liczbę brakujących 

wartości. TRUE jest traktowane jako 1, podczas gdy FALSE jest traktowane jako 0. Okazuje się, że liczba 

brakujących wartości w zmiennej Leave wynosi 267. 

sum(is.na(data$Leave) 

#> [1] 267 

Jeśli chcemy, możemy użyć mechanizmu do uzupełnienia brakujących wartości. Powszechnym i 

prostym mechanizmem jest przypisanie średniej zmiennej. Na razie zachowamy prostotę i zostawimy 

je jako brakujące wartości. Przechodzimy teraz do zdefiniowania nowej zmiennej Proportion, która 

będzie zawierała procent głosów za opuszczeniem UE. W tym celu dla każdego podopiecznego dzielimy 

zmienną Leave (liczba głosów za odejściem) przez zmienną NVotes (łączna liczba głosów). Biorąc pod 

uwagę zwektoryzowany charakter R, jest to proste: 

data$Proportion <- data$Leave / data$NVotes 

Tworzymy nową zmienną w ramce danych, po prostu ją przypisując. Nie ma różnicy między 

utworzeniem nowej zmiennej a modyfikacją istniejącej, co oznacza, że musimy zachować ostrożność, 

aby upewnić się, że przypadkowo nie nadpisujemy starej zmiennej. Teraz utwórz nową zmienną, która 

zawiera klasyfikację tego, czy większość wychowanków głosowała za opuszczeniem UE, czy też 

pozostaniem w UE. Jeśli więcej niż 50 procent głosów każdego z podopiecznych było za opuszczeniem, 

wówczas oznaczymy go jako głosującego za opuszczeniem i odwrotnie. Ponownie, R czyni to bardzo 

prostym za pomocą funkcji ifelse(). Jeśli wspomniany warunek (pierwszy parametr) jest spełniony, to 

przypisaną wartością będzie „Leave” (drugi parametr); w przeciwnym razie „Remain” (trzeci parametr). 

Jest to operacja zwektoryzowana, więc zostanie wykonana dla każdej obserwacji w ramce danych: 

data$Vote <- ifelse(data$Proportion > 0.5, „Leave”, „Remain”) 

Czasami ludzie lubią używać innej składni dla tego typu operacji; będą używać metody przypisywania 

podzbiorów, która różni się nieco od tego, którego używaliśmy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły 

różnic między tymi podejściami, ale pamiętaj, że to drugie podejście może spowodować błąd w naszym 

przypadku: 

data[data$Proportion > 0.5 , „Vote”] <- „Leave” 

data[data$Proportion <= 0.5 , „Vote”] <- „Remain” 

#> Error in `[<-.data.frame`(`*tmp*`, data$Proportion 0.5, "Vote", value = 

"Leave"): 

#> missing values are not allowed in subscripted assignments of data frames  

Dzieje się tak, ponieważ zmienna Proportion zawiera pewne braki wartości, które były konsekwencją 

tego, że zmienna Leave ma jakieś NA wartości na pierwszym miejscu. Ponieważ nie możemy obliczyć 

wartości Proportiondla obserwacji z NA wartościami w Leave, kiedy ją tworzymy, odpowiadające im 

wartości również otrzymują przypisaną wartość NA. 



 
 

Jeśli upieramy się przy użyciu metody przypisywania podzbiorów, możemy sprawić, że zadziała, 

używając funkcji which(). Zignoruje (zwracając jako FALSE) te wartości, które zawierają NA w 

porównaniu. W ten sposób nie da nam to błędu i uzyskamy taki sam wynik, jak użycie funkcji ifelse(). 

Powinniśmy używać funkcji ifelse(), gdy jest to możliwe, ponieważ jest prostsza, łatwiejsza do 

odczytania i wydajniejsza. 

data[which(data$Proportion > 0.5) , „Vote”] <- „Leave” 

data[which(data$Proportion <= 0.5) , „Vote”] <- „Remain” 

W przyszłości będziemy chcieli stworzyć wykresy zawierające informacje RegionName, a posiadanie 

długich nazw najprawdopodobniej utrudni ich odczytanie. Aby to naprawić, możemy skrócić te nazwy, 

gdy jesteśmy w trakcie czyszczenia danych. 

data$RegionName <- as.character(data$RegionName) 

data[data$RegionName == „London” , „RegionName”]   <- „L” 

data[data$RegionName == „North West” , „RegionName”]   <- „NW” 

data[data$RegionName == „North East” , „RegionName”]   <- „NE” 

data[data$RegionName == „South West” , „RegionName”]   <-„SW” 

data[data$RegionName == „South East” , „RegionName”]   <- „SE” 

data[data$RegionName == „East Midlands” , „RegionName”]   <-„EM” 

data[data$RegionName == „West Midlands” , „RegionName”]   <- „WM” 

data[data$RegionName == „East England” , „RegionName”]   <- „EE” 

data[data$RegionName == „Yorkshire and The Humber” , „RegionName”]   <-„Y” 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważ, że pierwsza linia w poprzednim bloku kodu przypisuje transformację znaku RegionName w typ 

znaku. Zanim to zrobimy, typem zmiennej jest współczynnik (który pochodzi z domyślnego sposobu 

odczytu danych za pomocą read.cvs) i uniemożliwia nam to przypisanie innej wartości niż te już zawarte 

w zmiennej. W takim przypadku otrzymamy błąd, Invalid factor level, NA  generated. Aby uniknąć tego 

problemu, trzeba wykonać transformację typu. Mamy teraz czyste dane gotowe do analizy. 

Stworzyliśmy nową interesującą zmienną dla nas (Proportion), na czym skupimy się w pozostałej części 

,ponieważ w tym przykładzie jesteśmy zainteresowani ustaleniem relacji między innymi zmiennymi i 

tym, jak ludzie głosował w referendum. 

Podsumowanie danych w ramce danych 



 
 

Aby uzyskać podsumowanie danych, możemy wykonać summary(data) i zobaczyć odpowiednie 

podsumowania dla każdego typu zmiennej. Podsumowanie jest dostosowane do typu danych każdej 

kolumny. Jak widać, zmienne liczbowe, takie jak ID i NVotes, uzyskują podsumowanie kwantylowe, 

podczas gdy zmienne czynnikowe (kategorialne) uzyskują liczbę dla każdej kategorii, na przykład 

AreaType i RegionName. Jeśli istnieje wiele kategorii, podsumowanie pokaże kategorie, które 

pojawiają się najczęściej, a resztę zgrupuje w (Other) grupę, jak widać na dole RegionName. 

summary(date) 

#> ID RegionName NVotes Opuść 

#> Min. : 1 Długość: 1070 min. : 1039 min. : 287 

#> 1. kw .: 268 Klasa: znak 1. kw .: 4252 1. kw .: 1698 

#> Mediana: 536 Tryb: znak Mediana: 5746 Mediana: 2874 

#> Średnia: 536 Średnia: 5703 Średnia: 2971 

#> 3 

#> Max. : 1070 Maks. : 15148 Maks. : 8316 

(Obcięte wyjście) 

Stąd widać, że Londyn jest regionem, do którego należy więcej okręgów, a następnie północno-

zachodnia i zachodnia część Midlands. Widzimy również, że podopieczny z najmniejszą liczbą głosów 

we wszystkich danych miał tylko 1039 głosów, ten z największą liczbą głosów - 15 148, a średnia liczba 

głosów na podopiecznego wyniosła 5703. W dalszej części rozdziału przyjrzymy się dokładniej tego 

rodzaju analizom. Na razie skupimy się na tym, aby podsumowanie danych było przydatne do dalszej 

analizy. Jak być może zauważyłeś, nie możemy używać wyników summary() do wykonywania obliczeń. 

Możemy spróbować zapisać podsumowanie w zmiennej, poznać typ zmiennej i przejść przez nią w 

odpowiedni sposób. Jeśli jednak to zrobimy, okaże się, że są to dane tekstowe, co oznacza, że nie 

możemy ich użyć do obliczeń, tak jak jest: 

summary <- summary(data) 

class(summary) 

#> [1] "tabela" 

summary[1] 

#> [1] "Min.: 1" 

class (summary[1]) 

#> [1] "znak" 

Z pewnością musi istnieć sposób na umieszczenie danych summary w ramce danych w celu dalszej 

analizy. To jest R, więc możesz się założyć, że jest! Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić 

uwagę, jest to, że nie możemy bezpośrednio przetłumaczyć wyjścia funkcji summary() na ramkę 

danych ze względu na zmienne nieliczbowe. Te zmienne nienumeryczne zawierają inną strukturę 

podsumowującą, która nie składa się z wartości minimalnych, pierwszego kwartylu, mediany, średniej, 

trzeciego kwartylu i maksymalnych. Oznacza to, że najpierw musimy podzielić dane, aby uzyskać tylko 

dane liczbowe zmienne. W końcu ramka danych jest prostokątną strukturą z dobrze zdefiniowanymi 



 
 

wierszami i kolumnami. Gdybyśmy próbowali mieszać typy (włączając podsumowania liczbowe i 

nieliczbowe) w ramce danych, byłoby to trudne. Aby sprawdzić, czy kolumna jest liczbowa, czy nie, 

możemy użyć funkcji is.numeric(). Na przykład widzimy, że kolumna Proportion jest numeryczna, a 

RegionName nie jest: 

is.numeric(data$Proportion) 

#> [1] TRUE 

is.numeric(data$RegioName) 

#> [1] FALSE 

Następnie możemy zastosować is.numeric() do każdej kolumny za pomocą funkcji sapply(). To da nam 

wektor logiczny (boolowski) z wartością TRUE lub FALSE dla każdej kolumny, wskazującą, czy jest to 

liczba. Następnie możemy użyć tego wektora logicznego do podzbioru naszych danych i pobierz tylko 

kolumny liczbowe z datat[, numerical_varaibles]. Jak widzisz, w obiekcie data_numerical nie ma 

kolumn nienumerycznych: 

numerical_variables <- sapply(data, is.numeric) 

numerical_variables 

#> ID RegionName NVotes Leave Residents 

#> TRUE FALSE TRRUE TRUE TRUE  

#> Households MeanAge AdultMeanAge Aget_0to4 Age_5to7 

#> TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

data_numerical <- datat[, numerical_variables] 

colnames(data_numerical) 

#> [1] "ID" "Nvotes" "Leave" "Residents" 

#> [5] "Households" "MeanAge" "AdultMeanAge" "Age_0to4" 

#> [9] "Age_5to7" "Age_8to9" "Age_10to14" "Age_15" 

#> [13] "Age_16to17 "Age_18to19" "Age_20to24" "Age_25to29" 

(Obcięte dane wyjściowe)  

Ponieważ nie ma sensu uzyskiwanie wartości summary dla zmiennej ID, możemy usunąć ją z wektora 

logicznego, traktując ją skutecznie jako zmienną nienumeryczną. Jeśli to zrobimy, musimy pamiętać o 

odtworzeniu obiektu data_numeric, aby upewnić się, że nie zawiera on również zmiennej ID: 

numerical_variable[[„ID”]] <- FALSE 

data_numerical <- data [, numerical_variables] 

Aby utworzyć podsumowanie zmiennych numerycznych, najpierw zastosujemy funkcję summary(), 

którą utworzyliśmy wcześniej, do każdej kolumny liczbowej za pomocą funkcji lapply(). Funkcja lapply() 

zwraca nazwaną listę, gdzie każdy element listy ma odpowiednią nazwę kolumny: 

lapply(data[,numerical_variables], summary) 



 
 

#> $NVotes 

#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

#> 1039 4252 5746 5703 7020 15148 

#> 

#> $Leave 

#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

#> 287 1698 2874 2971 3936 8316 

#> 

#> $Residents 

#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

#> 1932 8288 11876 11646 14144 34098 

#>#> 

(Obcięte wyjście) 

Teraz musimy umieścić każdego członka tej listy razem w ramce danych. W tym celu użyjemy funkcji 

cbind() i do.call(). do.call() będą obowiązywać kolejno cbind() do każdego członka listy wygenerowanej 

przez lapply() i zwróć je wszystkie razem.  

numerical_summary <- do.call(cbid, lapply(data_numerical, summary)) 

#> Warning in (function (..., deparse.level = 1) : number of rows of result 

is 

#> not a multiple of vector length (arg 1) 

numerical_summary 

#> NVotes Leave Residents Households MeanAge AdultMeanAge Age_0to4 

#> Min. 1039 287 1932 779 27.80 29.20 2.200 

#> 1st Qu. 4252 1698 8288 3466 35.60 44.10 5.400 

#> Median 5746 2874 11876 4938 38.70 47.40 6.300 

#> Mean 5703 2971 11646 4767 38.45 46.85 6.481 

#> 3rd Qu. 7020 3936 14144 5832 41.40 49.90 7.50058 

#> Max. 15148 8316 34098 15726 51.60 58.10 12.300 

#> NA's 1039 267 1932 779 27.80 29.20 2.200 

Otrzymaliśmy nasze wyniki, ale nie tak szybko! Dostaliśmy ostrzeżenie i wygląda to podejrzanie. Co 

oznacza wiadomość number of rows of result is not a multiple of vector legth oznacza wiadomość? 

Aha! Jeśli przyjrzymy się dokładniej liście, którą otrzymaliśmy wcześniej z naszego lapply() widzimy, że 

w przypadku Leave  (i Proportion) otrzymujemy dodatkową kolumnę dla NAs, której nie otrzymujemy 



 
 

dla żadnej innej kolumny. Oznacza to, że kiedy spróbujemy użyć cbind() na tych kolumnach, dodatkowa 

kolumna NAs utworzy dodatkową przestrzeń, którą należy wypełnić. Jak widzieliśmy, R radzi sobie z 

tym, powtarzając wektory po kolei, aż wszystkie przestrzenie zostaną wypełnione. W naszym 

przypadku oznacza to, że pierwszy element, odpowiadający wartości minimalnej, zostanie powtórzony 

dla przestrzeni NA dla każdej kolumny, która nie ma spacji NA. Możesz to sprawdzić, porównując liczby 

w kolumnach Min i NAs dla zmiennych innych niż Leave lub Proportion (dla tych dwóch wartości 

powinny być faktycznie różne) . Aby to naprawić, możemy po prostu usunąć wiersz dodatkowej 

wartości NA z wynikowej ramki danych, ale to nie dotyczy źródła ostrzeżenia, a jedynie objaw. Aby 

poradzić sobie ze źródłem, musimy mieć taką samą liczbę kolumn dla każdej zmiennej, zanim 

zastosujemy cbind(). Ponieważ już wiemy, że mamy 267 braków danych dla zmiennej Leave, które 

wtedy wpływają na zmienną Proportion, możemy to łatwo naprawić, ignorując te informacje. Aby to 

zrobić, po prostu używamy pełnych przypadków, co oznacza, że przechowujemy obserwacje, które nie 

mają żadnych wartości NA w żadnej ze swoich zmiennych; lub inaczej mówiąc, pomijamy każdą 

obserwację, która zawiera co najmniej jeden ��. Gdy to zrobimy, odzyskamy wyniki i nie otrzymujemy 

żadnych ostrzeżeń: 

data <- data[complete.cases(data), ] 

data_numerical <- data[, numerical_variables] 

numerical_summary <- do.call(cbind, lapply(data_numerical, summary)) 

numerical_summry 

#> NVotes Leave Residents Households MeanAge AdultMeanAge Age_0to4 

#> Min. 1039 287 1932 779 28.40 30.50 2.200 

#> 1st Qu. 4242 1698 8405 3486 35.70 44.10 5.400 

#> Median 5739 2874 11911 4935 38.60 47.40 6.300 

#> Mean 5725 2971 11739 4793 38.43 46.83 6.479 

#> 3rd Qu. 7030 3936 14200 5850 41.40 49.90 7.500 

#> Max. 15148 8316 34098 15726 47.30 56.10 12.300 

(Obcięte wyjście) 

Jeśli chcemy otrzymać wartości podsumowania jako kolumny, a zmienne jako wiersze, możemy użyć 

funkcji rbind() zamiast cbind(). Struktura, której faktycznie używamy, będzie zależeć od tego, co 

chcemy z nią zrobić. Możemy jednak łatwo przełączać się między nimi później, jeśli zajdzie potrzeba: 

do.call(rbind, lapply(data_numerical, summary)) 

#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. 

Max. 

#> NVotes 1039.0000 4241.5000 5.739e+03 5.725e+03 7.030e+03 

1.515e+04 

#> Leave 287.0000 1697.5000 2.874e+03 2.971e+03 3.936e+03 

8.316e+03 



 
 

#> Residents 1932.0000 8405.0000 1.191e+04 1.174e+04 1.420e+04 

3.410e+04 

#> Households 779.0000 3486.0000 4.935e+03 4.793e+03 5.850e+03 

1.573e+04 

#> MeanAge 28.4000 35.7000 3.860e+01 3.843e+01 4.140e+01 

4.730e+01 

Teraz, gdy mamy ten obiekt numerical_summary możemy go użyć do wykonania obliczeń, takich jak 

znalezienie zakresu między totemami z najmniejszą i największą liczbą głosów za opuszczenia szkoły 

(0,6681), co może być przydatne do interpretacji dużej różnicy między typami oddziałów, jakie możemy 

znaleźć w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcemy wiedzieć, które totemy są używane, aby dostać się do tego 

wyniku, możemy wyszukać totemy z najmniejszą i największą liczbą głosów: 

numericla_summary[„Max.”, „Proportion”] – numerical_summary[„Min.”, „Proportion” 

desired_variables <- c( 

„ID”, 

„NoQuals”, 

„Proportion”, 

„AdultMeanAge”, 

„L4Quals_plus”, 

„RegionName” 

) 

>data[which.max(data$Proportion), desired_variables] 

#> ID NoQuals Proportion AdultMeanAge L4Quals_plus RegionName 

#> 754 754 35.8 0.7897 48.7 13.7 L 

data[which.min(data$Proportion), desired_variables] 

#> ID NoQuals Proportion AdultMeanAge L4Quals_plus RegionName 

#> 732 732 2.8 0.1216 31.2 44.3 EE 

Jak widać, ta analiza już pokazuje interesujące wyniki. Okręg w Wielkiej Brytanii, który głosował za 

opuszczeniem UE najbardziej, charakteryzuje się osobami starszymi (MeanAge) z niskim poziomem 

wykształcenia (oQuals, L4Quals-plus). Z drugiej strony oddział Wielkiej Brytanii, który głosował za 

pozostaniem w UE najbardziej, charakteryzuje się młodymi ludźmi z dużo wyższym wykształceniem. 

Oczywiście nie jest to pełny obraz, ale jest to wskazówka dotycząca kierunku, w którym musimy 

spojrzeć, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje. Na razie stwierdziliśmy, że wykształcenie i wiek wydają się 

być istotnymi zmiennymi do analizy 

Uzyskanie intuicji z wykresami i korelacjami 



 
 

Teraz, gdy mamy już kilka czystych danych do pracy, utworzymy wiele wykresów, aby zbudować 

intuicję dotyczącą danych. Tu będziemy pracować z wykresami, które są łatwe do utworzenia i służą 

do celów eksploracyjnych. Później przyjrzymy się gotowym do publikacji wykresom, które są nieco 

bardziej szczegółowe. 

Wizualizacja rozkładów zmiennych 

Nasz pierwszy wykres jest prosty i pokazuje proporcje głosów dla każdej nazwy regionu. Jak widać na 

poniższym wykresie, regiony Londynu, północno-zachodniego i zachodniego Midlands stanowią około 

55 procent obserwacji w danych. 

 

Aby stworzyć wykres, musimy stworzyć tabelę dla częstotliwości każdego regionu w RegionName z 

funkcją table (), a następnie podać ją do funkcji prop.table (), która oblicza odpowiednie proporcje, 

które z kolei są używane jako wysokości dla każdego pręta. 

Używamy funkcji barplot () do tworzenia wykresu i możemy określić niektóre opcje, takie jak tytuł 

(główna), etykieta osi y (ylab) i kolor słupków col). Jak zawsze, możesz dowiedzieć się więcej o 

parametrach funkcji za pomocą? barplot 

tabela (dane $ RegionName) 

#> EE EM L NE NW SE SW WM Y 

#> 94 20210 32 134 79 23133 78 

prop.table (table (data $ RegionName)) 

#> EE EM L NE NW SE SW WM Y 

#> 0,11706 0,02491 0,26152 0,03985 0,16687 0,09838 0,02864 0,16563 0,09714 

barplot ( 

wysokość = prop.table (table (data $ RegionName)), 

main = "Proporcja głosów według regionu", 

ylab = "Częstotliwość", 

col = "biały" 

) 

 



 
 

Nasz kolejny wątek, pokazany poniżej, jest nieco bardziej przyciągający wzrok. Każdy punkt 

reprezentuje obserwację totemu i pokazuje proporcję głosów opuszczonych dla każdego totemu, 

ułożonych w pionowe linie odpowiadające RegionName i pokolorowane według proporcji białej 

populacji dla każdego okręgu. Jak widać, mamy kolejne interesujące odkrycie; wydaje się, że im 

bardziej zróżnicowana jest populacja podopiecznego (co widać po ciemniejszych punktach), tym 

większe jest prawdopodobieństwo, że podopieczny opowie się za pozostaniem w UE (niższa wartość 

proporcji). 

 

Aby stworzyć wykres, musimy załadować pakiety ggplot2 i virdis; pierwszy z nich posłuży do stworzenia 

faktycznego wykresu, a drugi posłuży do pokolorowania punktów za pomocą interesującej naukowo 

palety kolorów zwanej Viridis (pochodzi z badań percepcji kolorów przeprowadzonych przez 

Nathaniela Smitha i St�fana van der Walta). Na razie wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że funkcja 

otrzymuje jako pierwszym parametrem jest ramka danych z danymi, które będą użyte na wykresie, a 

jako drugi parametr obiekt estetyki (aes), utworzony funkcją aes(), która z kolei może otrzymać 

parametry dla zmiennej, która należy używać na osi x, osi y i kolorze. Następnie dodajemy warstwę 

punktów z funkcją geom_points(), a paletę kolorów Viridis funkcją scale_olor_viridis() . Zwróć uwagę, 

jak dodajemy obiekty wykresu podczas pracy z ggplot2. Jest to bardzo wygodna funkcja, która 

zapewnia dużą moc i elastyczność. Na koniec pokazujemy wykres z funkcją print() (w R niektóre funkcje 

używane do kreślenia natychmiast pokazują wykres (na przykład barplot), podczas gdy inne zwracają 

obiekt wykresu (dla przykład, ggplot2) i należy je jawnie wydrukować): 

library(ggplot2) 

library(viridis) 

plot <- ggplot(data, aes(x = RegionName, y = Proportion, color = White)) 

plot <- plot + geom_point() + scale_color_viridis() 

print(plot) 

Następny zestaw wykresów, pokazany poniżej, wyświetla histogramy dla zmiennych NoQuals, 

L4Quals_plus i AdltMeanAge. Jak widać, zmienna NoQuals wydaje się mieć rozkład normalny, ale 



 
 

zmienne L4Quals_plus i AdultMeanAge wydają się mieć być pochylony odpowiednio w lewo i w prawo. 

To mówi nam, że większość osób w próbie nie ma wyższego poziomu wykształcenia i ma ponad 45 lat. 

 

Tworzenie tych wykresów jest dość proste; wystarczy przekazać zmienną, która będzie używana w 

histogramie, do funkcji hist () i opcjonalnie określić tytuł i etykietę osi x dla wykresów (które 

zostawiamy puste, ponieważ informacje są już w tytule wykresu). Spójrzmy na następujący kod: 

hist(data$NoQuals, main = „Histogram for NoQuals”, xlab = „ „) 

hist(data$L4Quals, main = „Histogram for L4Quals_plus”, xlab = „ „) 

hist(data$AdyltMeanAge, main = „Histogram for AdultMeanAge”, xlab = „ „) 

Teraz, gdy rozumiemy nieco więcej na temat dystrybucji zmiennych NoQuals, L4Quals_plus i 

AdultMeanAge, zrozumiemy zobacz ich wspólny rozkład na wykresach punktowych pokazanych 

poniżej. Możemy zobaczyć, jak te wykresy rozrzutu przypominają histogramy, porównując oś x i oś y 

na wykresach rozrzutu z odpowiednią osią x na histogramach i porównując częstotliwość (wysokość) 

na histogramach z gęstością punktów na wykresach rozrzutu. 

 

Znajdujemy niewielką zależność, która pokazuje, że im starsi ludzie, tym niższy poziom wykształcenia. 

Można to interpretować na wiele sposobów, ale zostawimy to jako ćwiczenie, aby skupić się na 

programowaniu, a nie na statystykach. Tworzenie tych wykresów punktowych to również bardzo 

proste. Po prostu wyślij zmienne x i y do funkcji plot()i opcjonalnie określ etykiety dla osi. 

plot(x = data$NoQuals, y = data$AdultMeanAge, ylab = „AdultMeanAge”, xlab = „NoQuals”) 

plot(x = data$L4Quals_plus, y = data$AdultMeanAge, ylab = „AdultMeanAge”, xlab = „L4Quals_plus”) 

Użycie macierzowych wykresów punktowych dla szybkiego przeglądu 

Co się stanie, jeśli chcemy zwizualizować wiele wykresów rozrzutu na jednym wykresie, aby szybko 

uzyskać sens w danych? W takim przypadku potrzebujemy macierzowych wykresów punktowych. 

Mamy różne opcje pakietu do tworzenia takich macierzowych wykresów punktowych (np. pakiet car). 

Jednak dla uproszczenia użyjemy funkcji wbudowanej zamiast pakietu zewnętrznego. Spoglądając na 

poniższy wykres, możemy uzyskać ogólny obraz interakcji między zmiennymi. Celem tego typu 



 
 

wizualizacji nie jest przedstawienie szczegółów, ale przedstawienie ogólnego przeglądu. Aby 

przeczytać ten wykres, musimy spojrzeć na dowolny interesujący wykres punktowy w macierzy i 

przesuwać się zarówno w poziomie, jak iw pionie, aż znajdziemy nazwę związaną z jego osią. Na 

przykład, jeśli spojrzysz na wykres bezpośrednio po prawej stronie NoQuals i jednocześnie 

bezpośrednio nad L4Quals_plus, to patrzysz na relację między tymi dwiema zmiennymi (NoQuals na 

osi y, L4Quals_plus,  na osi x) i okazuje się, że jest to relacja odwrotna; im wyższy odsetek osób na 

oddziale o wysokim poziomie wykształcenia, tym niższy odsetek osób z niskim wykształceniem. Inną 

oczywistą zależnością jest to, że im wyższy poziom wykształcenia (L4Quals_plus,), tym wyższy zawód 

(HigherOccup).  

 

Ze względu na ograniczenia przestrzenne nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich relacji zmiennych, 

ponieważ wykresy rozrzutu byłyby zbyt małe, aby nadać im sens. Zachęcamy jednak czytelnika do 

dodawania kolejnych zmiennych do macierzy. Istnieją pewne nieoczywiste relacje. Znalezienie ich 

pozostawiamy jako ćwiczenie dla czytelnika: 

desired_variablees <- c) 

„AdultMeanAge”, 

„White”,  

„Owned”, 

„NoQuals” 

„L4Quals_plus”, 

„Unemp:, 

„HigherOccup”, 

„Deprived”; 

„Proportion” 

) 

pairs(data[,desired_variables]) 



 
 

Uzyskanie lepszego wyglądu dzięki szczegółowym wykresom punktowym 

Teraz, gdy wiemy, jak uzyskać ogólny obraz wykresów rozrzutu, aby uzyskać ogólny sens relacji między 

zmiennymi, jak możemy uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na każdy wykres punktowy? Cóż, 

cieszę się, że zapytałeś! Aby to osiągnąć, zrobimy to w dwóch krokach. Najpierw będziemy pracować 

nad stworzeniem pojedynczego, szczegółowego wykresu punktowego, z którego jesteśmy zadowoleni. 

Po drugie, opracujemy prosty algorytm, który przejdzie przez wszystkie kombinacje zmiennych i 

utworzy odpowiedni wykres dla każdej z nich: 

 

Wykres pokazany powyżej przedstawia nasz prototypowy wykres punktowy. Ma kombinację 

zmiennych w osiach x i y, NoQuals i AdultMeanAge w naszym przypadku przypisuje kolor zgodnie z 

odpowiednim Proportion i umieszcza na górze linię odpowiadającą regresji liniowej, aby uzyskać 

ogólny obraz relacji między zmiennymi na osiach. Porównaj ten wykres z lewym wykresem punktowym 

z poprzedniej pary wykresów punktowych. To ta sama fabuła, ale ta jest bardziej szczegółowa i zawiera 

więcej informacji. Ta fabuła wydaje się na razie wystarczająco dobra. 

plot ,- ggplot(data, aes(x = NoQuals, y = AdultMeanAge, color = Proportion)) 

plot <- plot + stat_smooth(method = „lm”, col = „darkgrey”,  se= FALSE) 

plot <- plot + scale_color_viridis() 

plot <- plot  + geom_point() 

print(plot) 

Teraz musimy opracować algorytm, który weźmie wszystkie kombinacje zmiennych i utworzy 

odpowiednie wykresy. Przedstawiamy pełny algorytm i wyjaśniamy część po części. Jak widać, 

zaczynamy definiować funkcję create_graphs_iteratively, która otrzymuje dwa parametry: data i 

plot_function. Algorytm pobierze nazwy zmiennych dla danych i zapisze je w zmiennych vars. 

Następnie usunie Proportio z takich zmiennych, ponieważ będą one używane do tworzenia kombinacji 

dla osi, a Proportio nigdy nie zostanie użyte na osi; będzie używany wyłącznie do kolorów. Teraz, jeśli 

wyobrazimy sobie wszystkie kombinacje zmiennych w macierzy, takiej jak ta dla wykresu punktowego 

macierzy pokazanego wcześniej, to musimy przejść przez górny lub dolny trójkąt, aby uzyskać wszystkie 

możliwe kombinacje (w rzeczywistości górny i dolny trójkąt z macierze wykresów punktowych są 

symetryczne, ponieważ przekazują te same informacje). Aby przejść przez te trójkąty, możemy użyć 

znanego wzoru, który wykorzystuje dwie pętle for, każda dla jednej osi, i gdzie wewnętrzna pętla musi 

zaczynać się tylko w miejscu zewnętrznej pętli (to tworzy trójkąt). -1 i +1 są po to, aby upewnić się, że 



 
 

zaczynamy i kończymy w odpowiednich miejscach w każdej pętli bez otrzymania błędu dotyczącego 

granic tablicy. Wewnątrz pętli wewnętrznej utworzymy nazwę wykresu jako kombinację nazw 

zmiennych i połączymy je za pomocą funkcji paste(), a także utworzymy wykres za pomocą plot_fuction 

wyślemy jako parametr (więcej na ten temat w dalszej części). Funkcje pg() i dev.off() służą do 

zapisywania wykresów na dysku twardym komputera. Pomyśl o funkcji png() jako miejscu, w którym R 

zaczyna szukać wykresu, a dev.off() jako miejscu, w którym zatrzymuje proces zapisywania. Zapraszam 

do zajrzenia do ich dokumentacji lub poczytać więcej o urządzeniach w R. 

create_plots+iteratively <- function(data, plot_function) { 

vars <- colnames(data) 

vars <- vars(!which(vars ==”Proportion”)) 

for (i in 1 : (length(vars) – 1 )) { 

for (j in (i + 1) : length (vars) ) { 

save_to <- paste(vars[i], „ _ „ , vars[j], „.png”, sep = „ „) 

plot_function(data, vars[i[, vars[j], save_to) 

} 

} 

} 

Prawie skończyliśmy; musimy tylko opakować kod, którego użyliśmy do przekształcenia naszego 

prototypu wykresu w funkcję i wszystko będzie gotowe. Jak widać, wyodrębniliśmy parametry x, y i 

color dla funkcji aes() jako zmienne, które są wysyłane jako parametry do funkcji (nazywa się to 

argumentami parametryzującymi), a zmieniliśmy funkcję aes()z funkcją aes_string(), która może 

otrzymywać zmienne z łańcuchami parametrów. Dodaliśmy również opcję wysyłania var_color jako 

FALSE, aby uniknąć używania kolorowej wersji wykresu. Wszystko inne jest takie samo: 

prototype_scatter_plot <- function(data, var_x, var_y, var_color = „Proportion”, save_to = „ „ ) { 

if (is.na(as.logical(var_color))) { 

plot <- ggplot(data, aes_string(x = var_x, y = var_y, color = var_color)) 

} else{ 

plot <- ggplot(data, aes_string(x = var_x, y = var_y)) 

} 

plot <- plot + stat_smooth (method = „lm”, col = „darkgrey”, se = FALSE) 

plot <- plot + scale_color_viridis() 

plot <- plot + geom_point() 

if (not_empty(save_to)) png(save_to) 

print(plot) 

if (not_empty(save_to)) dev.off 



 
 

} 

Ponieważ będziemy sprawdzać w różnych miejscach, czy łańcuch save_to jest pusty, nazywamy czek i 

zawijamy go w funkcję not_empty(). Teraz trochę łatwiej jest czytać nasz kod. 

not_empty <- function(file) { 

return(file != „”) 

} 

Dzięki tej funkcji protoype_scatter_plot() możemy dość łatwo odtworzyć prawidłowe wykresy rozrzutu 

pokazane wcześniej, a także dowolną inną kombinację zmiennych . Wydaje się to dość potężne, 

prawda? 

 

Spójrzmy na następujący kod: 

protoype_scatter_plot(data, „L4Quals_plus”, „AdultMeanAge” 

Teraz, gdy wykonaliśmy ciężką pracę, możemy dość łatwo stworzyć wszystkie możliwe kombinacje. 

Musimy tylko wywołać funkcję create_plots_iteratively z naszymi danymi i funkcja 

prototype_scatter_plot(). Używanie funkcji jako parametrów dla innych funkcji jest znane jako wzorzec 

strategii. Nazwa wzięła się stąd, że możemy łatwo zmienić naszą strategię tworzenia wykresów dla 

każdego innego, który chcemy, a który otrzymuje te same parametry (data, var_x i var_y), aby tworzyć 

wykresy, bez konieczności zmiany naszego algorytmu, aby przechodzić przez kombinacje zmiennych. 

Ten rodzaj elastyczności jest bardzo potężny: 

create_plots_iteratively(data, prototype_scatter_plot) 

Spowoduje to utworzenie dla nas wszystkich działek i zapisanie ich na naszym dysku twardym. Całkiem 

fajnie, co? Teraz możemy spojrzeć na każdy z nich niezależnie i zrobić z nimi wszystko, co potrzebujemy, 

ponieważ mamy je już jako pliki PNG. 

Zrozumienie interakcji z korelacjami 



 
 

Korelacja jest miarą liniowej zależności między dwiema zmiennymi. Jego wartość waha się od -1, 

oznaczającego doskonałą relację odwrotną, do 1, reprezentującego doskonały związek bezpośredni. 

Podobnie jak utworzyliśmy macierz wykresów punktowych, teraz utworzymy macierz korelacji, a 

wynikowy wykres pokazano poniżej. Duże koła oznaczają wysoką korelację bezwzględną. Niebieskie 

kółka oznaczają korelację dodatnią, a kółka czerwone korelację ujemną. Aby utworzyć ten wykres, 

użyjemy funkcji corrplot() z pakietu corrplot i przekażemy jej dane korelacji obliczone przez funkcję 

cor() w R, i opcjonalnie niektóre parametry etykiet tekstowych (tl), takie jak kolor (color) i rozmiar (cex). 

 

Spójrzmy teraz na następujący kod: 

library(corrplot) 

corrplot(corr = cor(data_numerical(, tl.col = „black”, tl.cex = 0.6) 

Jeśli spojrzymy na relację między zmienną Proportion a innymi zmiennymi, zmienne w dużych 

niebieskich kółkach są z nią dodatnio skorelowane, co oznacza, że im bardziej ta zmienna rośnie, tym 

większe jest prawdopodobieństwo, że zmienna Proportion również wzrosnie. Aby zobaczyć przykłady 

tego typu, spójrz na relacje między AdultMeanAge i NoQuals z Proportion. Jeśli wśród Proportion i 

innych zmiennych znajdziemy duże czerwone kółka, oznacza to, że tym bardziej zmienna rośnie, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że Proportion spadnie. Aby zobaczyć przykłady tego typu, spójrz na 

relacje między Age_25to29, Age_30to44 i L4Quals+plus z Proportion: 

Tworzenie nowego zestawu danych na podstawie tego, czego się nauczyliśmy 



 
 

Dowiedzieliśmy się dotychczas, że wiek, wykształcenie i pochodzenie etniczne są ważnymi czynnikami 

w zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie głosowali w referendum w sprawie Brexitu. Młodsze osoby z 

wyższym wykształceniem kojarzone są z głosami za pozostaniem w UE. Starsi biali ludzie są kojarzeni z 

głosami za opuszczeniem UE. Możemy teraz wykorzystać tę wiedzę, aby stworzyć bardziej zwięzły 

zestaw danych, który obejmuje tę wiedzę. Najpierw dodajemy odpowiednie zmienne, a następnie 

usuwamy nieistotne zmienne. Nasze nowe istotne zmienne to dwie grupy wiekowe (dorośli poniżej i 

powyżej 45 lat), dwie grupy etniczne (biali i nie-biali) oraz dwie grupy edukacji (wysoki i niski poziom 

wykształcenia): 

data$Age_18to44 <- ( 

data$Age_18to19 + 

data$Age_20to24  + 

data$Age_25to29 + 

data$Age_30to44 

) 

data$Age_45plus <- ( 

data$Age_45to59 + 

data$Age_60to64 + 

data$Age_65to74 + 

data$Age_75to84 +  

data$Age_85to89 + 

data$Age_90plus 

) 

data$NonWhite <- ( 

data$Black +  

data$Asian + 

data$Indian + 

data$Pakistani 

) 

data$HighEducationLevel <- data$L4Quals_plus 

data$LowEducationLevel1 <- data$oQuals 

Teraz usuwamy stare zmienne, które były używane do tworzenia naszych nowo dodanych zmiennych. 

Aby to zrobić bez konieczności ręcznego określania pełnej listy, wykorzystując fakt, że wszystkie 

zawierają słowo „Age”, tworzymy wektor logiczny age_variables który zawiera wartość TRUE dla tych 

zmiennych, które zawierają słowo „Age” wewnątrz (w przeciwnym razie FALSE) i upewnij się, że 



 
 

zachowujemy nowo utworzone  zmienne Age_18to44  i Age_45plus. Pozostałe poziomy etniczności i 

wykształcenia usuwamy ręcznie: 

column_names <- colnames(data) 

new_variables <- !logical(length(columns_names)) 

new_variables <- setNames(new_variables, colimn_names) 

age_variables <- sapply(column_names, function(x) grepl(„Age”, x)) 

new_variables [age_variables= <- FALSe 

new_variables [[„AdultMeanAge”]] <- TRUE 

new_variables [[„Age_18to44”]] <- TRUE 

new_variables [[„Age_45plus”]] <- TRUE 

new_variables [[„Black”]] <- FALSE 

new_variables [[„Asian”]] <- FALSE 

new_variables [[„India”]] <- FALSE 

new_variables [[„Pakistani”]] <- FALSE 

new_variables [[„NoQuals”]] <- FALSE 

new_variables [[„L4Quals_plus”]] <- FALSE 

new_variables [[„OwnedOutright”]] <- FALSE 

new_variables [[„MultiDeprived”]] <- FALSE 

Zapisujemy utworzony obiekt data_adjusted, wybierając nowe kolumny, tworzymy nowe zmienne 

numeryczne dla nowej struktury danych i zapisujemy go jako plik CSV: 

data_adjusted <- data[, new_variables] 

numerical_variables_adjusted <- sapply(data_adjusted, is.numeric) 

write.csv(data_adjusted, file = „data_brexit_referendum_adjusted.csv”) 

Budowanie nowych zmiennych za pomocą głównych komponentów 

Analiza głównych składowych (PCA) to technika redukcji wymiarowości, która jest szeroko stosowana 

w analizie danych, gdy istnieje wiele zmiennych numerycznych, z których niektóre mogą być 

skorelowane, i chcielibyśmy zmniejszyć liczbę wymiarów wymaganych do zrozumienia danych. 

Pomocne może być zrozumienie danych, ponieważ myślenie w więcej niż trzech wymiarach może być 

problematyczne, a także przyspieszenie algorytmów wymagających dużej mocy obliczeniowej, 

zwłaszcza w przypadku dużej liczby zmiennych. Dzięki PCA możemy wyodrębnić większość informacji 

tylko do jednej lub dwóch zmiennych skonstruowanych w bardzo specyficzny sposób, tak aby 

wychwytywały większość wariancji, a jednocześnie miały dodatkową korzyść w postaci braku korelacji 

między nimi przez konstrukcję. 

Pierwszy główny składnik to liniowa kombinacja oryginalnych zmiennych, która oddaje maksymalną 

wariancję (informacje) w zbiorze danych. Żaden inny składnik nie może mieć większej zmienności niż 



 
 

pierwszy składnik główny. Następnie druga składowa główna jest ortogonalna do pierwszej i jest 

obliczana w taki sposób, aby uchwycić maksymalną wariancję pozostałą w danych. I tak dalej. Fakt, że 

wszystkie zmienne są kombinacjami liniowymi, które są między sobą ortogonalne, jest kluczem do ich 

nieskorelowania między sobą. 

Wystarczy mówić o statystykach; przejdźmy do programowania! Wykonując PCA w R mamy wiele 

funkcji, które mogą wykonać to zadanie. Aby wspomnieć o niektórych z nich, mamy prcomp() i 

princom() z pakietu stats (wbudowanego), PCA() z pakietu FactoMineR , dudi.pca() z pakietu ade4 i 

acp() z pakietu amap. W naszym przypadku użyjemy funkcji prcomp() wbudowanej w R. Aby wykonać 

PCA, użyjemy skorygowanych danych z poprzedniej sekcji. Najpierw usuwamy zmienne numeryczne, 

które są skorelowane z Proportion. Następnie wykonujemy PCA, wysyłając dane liczbowe do funkcji 

prcomp(), a także niektóre parametry normalizacji. center . = TRUE odejmie od siebie średnią każdej 

zmiennej, oraz scale. = TRUE sprawi, że wariancja każdej zmiennej będzie jednolita, skutecznie 

normalizując dane. Normalizacja danych jest bardzo ważna podczas wykonywania PCA, ponieważ jest 

to metoda wrażliwa na skale: 

numerical_variables_adjusted[[„Votes”]] <- FALSE 

numerical_varaibles_adjusted[[„Leave”]] <- FALSE 

data_numeircal_adjusted <- data_adjusted[, numerical_variables_adjusted] 

pca <- promp(data_numerical_adjusted, center = TRUE, scale. = TRUE) 

pca 

#> Odchylenia standardowe (1, .., p = 21): 

#> [1] 2,93919 2,42551 1,25860 1,13300 1,00800 0,94112 0,71392 0,57613 

#> [9] 0,54047 0,44767 0,37701 0,30166 0,21211 0,17316 0,13759 0,11474 

#> [17] 0,10843 0,09797 0,08275 0,07258 0,02717 

#> 

#> Obrót (n x k) = (21 x 21): 

#> PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

#> ID 0,008492 -0,007276 0,14499 0,174484 -0,82840 

#> Mieszkańcy 0,205721 0,004321 0,54743 0,303663 0,06659 

#> Gospodarstwa domowe 0,181071 0,008752 0,49902 0,470793 0,13119 

#> AdultMeanAge -0,275210 0,192311 0,14601 -0,011834 0,12951 

#> Biały -0,239842 0,112711 -0,25766 0,471189 -0,02500 

#> Posiadane -0,289544 0,085502 0,26954 -0,179515 -0,11673 

(Obcięte wyjście) 

Kiedy wyświetlamy obiekt pca, możemy zobaczyć odchylenia standardowe dla każdej zmiennej, ale co 

ważniejsze, możemy zobaczyć wagi używane dla każdej zmiennej do utworzenia każdego głównego 

składnika. Jak widzimy, gdy spojrzymy na pełną wydajność naszego komputera, wśród najważniejszych 



 
 

wag (największych wartości bezwzględnych) mamy zmienne wieku i pochodzenia etnicznego, a także 

inne, takie jak posiadanie domu. Jeśli chcesz uzyskać wartość osi dla każdej obserwacji w nowym 

układzie współrzędnych złożonym z głównych składowych, po prostu musisz pomnożyć każdą 

obserwację w swoich danych (każdy wiersz) przez odpowiednie wagi z macierzy rotacji z obiektu pca 

(pca$rotation). Na przykład, aby wiedzieć, gdzie należy umieścić pierwszą obserwację w danych w 

odniesieniu do drugiego głównego składnika, możesz skorzystać z: 

as.matrix(data_numerical_adjusted[1, ]) %*% pca$rotation [, 1] 

Ogólnie rzecz biorąc, możesz zastosować operacje na macierzach, aby uzyskać współrzędne dla 

wszystkich obserwacji w danych w odniesieniu do wszystkich głównych składników w obiekcie ���, 

używając następującego wiersza, który wykona mnożenie macierzy. Pamiętaj, że nie musisz tego robić 

samodzielnie, ponieważ R zrobi to automatycznie podczas analizy wyników.  

as.matrix(data_numerical_adjusted) %*% pca$rotation  

Kiedy patrzymy na podsumowanie pca, możemy zobaczyć odchylenia standardowe dla każdego 

głównego składnika, a także jego proporcję uchwyconej wariancji i jej akumulację. Informacje te są 

przydatne przy podejmowaniu decyzji, ile głównych składników powinniśmy zachować do końca 

analizy. W naszym przypadku okazuje się, że mając tylko pierwsze dwa główne składniki, uchwyciliśmy 

około 70 procent informacji zawartych w danych, co w naszym przypadku może być wystarczające. 

Liczbę 70% można uzyskać, dodając wartość Proportion of variance dla głównych składników, które 

chcemy rozważyć (w kolejności i zaczynając od PC1). W tym przypadku, jeśli dodamy Proportion of 

variance dla PC1 i PC2, otrzymamy 0,411$ + 0,280 = 0,691$, czyli prawie 70 proc. Zauważ, że możesz 

po prostu spojrzeć na Cumulative proportion do znalezienia tej liczby bez konieczności samodzielnego 

obliczania sumy, ponieważ gromadzi ona Proportion of variance stopniowo, zaczynając od PC1. 

Zastanów się przez chwilę, jak potężna jest ta technika: mając tylko dwie zmienne, jesteśmy w stanie 

uchwycić 70 procent informacji zawartych w pierwotnych 40 zmiennych: 

summary(pca) 

#> Znaczenie komponentów: 

#> PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

#> Odchylenie standardowe 2,939 2,426 1,2586 1,1330 1,0080 0,9411 0,7139 

#> Odsetek wariancji 0,411 0,280 0,0754 0,0611 0,0484 0,0422 0,0243 

#> Skumulowana proporcja 0,411 0,692 0,7670 0,8281 0,8765 0,9186 0,9429 

#> PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 

#> Odchylenie standardowe 0,5761 0,5405 0,44767 0,37701 0,30166 0,212 11 

#> Odsetek wariancji 0,0158 0,0139 0,00954 0,00677 0,00433 0,00214 

#> Skumulowana proporcja 0,9587 0,9726 0,98217 0,98894 0,99327 0,99541 

#> PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 

#> Odchylenie standardowe 0,17316 0,1376 0,11474 0,10843 0,09797 0,08275 

#> Proporcja wariancji 0,00143 0,0009 0,00063 0,00056 0,00046 0,00033 

#> Łączna proporcja 0,99684 0,9977 0,99837 0,99893 0,99939 0,99971 



 
 

(Obcięte wyjście) 

Na powyższym wykresie widzimy wariancje (w postaci kwadratów odchyleń standardowych) z 

wyników summary(pca). Widzimy, jak każdy kolejny składnik główny oddaje mniejszą wartość 

całkowitej wariancji: 

plot(pca, type = „1” , main = „Principal Components’ Variaces”) 

Wreszcie, poniższy wykres przedstawia wykres rozrzutu obserwacji (punktów) oddziału na płaszczyźnie 

utworzonej przez dwa główne składniki z naszej analizy; nazywa się to biplot. 

 

 Ponieważ te dwa główne komponenty są tworzone jako liniowe kombinacje oryginalnych zmiennych, 

potrzebujemy pewnych wskazówek przy ich interpretacji. Dla ułatwienia strzałki wskazują kierunek 

przyporządkowania tej zmiennej do głównej osi składowej. Im dalej strzałka od środka, tym silniejszy 

wpływ na główne składniki. Dzięki temu biplotowi widzimy, że Proportion jest silnie powiązany z 

wychowankami, którzy głosowali za opuszczeniem UE, co jest oczywiste, ponieważ jest to 

konstrukcyjne. Jednak widzimy też inne interesujące relacje. Na przykład, poza efektami, które do tej 

pory stwierdziliśmy (wiek, wykształcenie i pochodzenie etniczne), osoby posiadające własne domy 

również są nieco powiązane z większą skłonnością do głosowania za opuszczeniem UE. Z drugiej strony 

nieznaną wcześniej relacją jest fakt, że im gęstsza jest populacja podopiecznego (pomyśl o miastach), 

tym bardziej prawdopodobne jest, że będą głosować za pozostaniem w UE: 

library(ggbiplot) 

biplot <- ggbiplot(pca, groups – data$Vote) 

biplot <- biplot + scale_color_disrete(name = „ „) 

biplot <- biplot + theme(legend.position = „top”, legend.discretio = „horizontal”) 

print(biplot) 

Wszystko razem w wysokiej jakości kod 



 
 

Teraz, gdy mamy już podstawy dotyczące analizowania danych za pomocą statystyk opisowych, 

zamierzamy ulepszyć strukturę i elastyczność naszego kodu, dzieląc go na funkcje. Chociaż jest to 

powszechna wiedza wśród wydajnych programistów, nie jest to powszechna praktyka wśród 

analityków danych. Wielu analityków danych po prostu wkleiłoby kod, który opracowaliśmy razem, w 

takiej postaci, w jakiej jest, do jednego pliku i uruchamiałoby go za każdym razem, gdy chcieli 

przeprowadzić analizę. Nie będziemy dodawać nowych funkcji do analizy. Wszystko, co zrobimy, to 

zmienić kolejność kodu w funkcje, aby hermetyzować ich wewnętrzne działanie i przekazywać intencje 

za pomocą nazw funkcji (to znacznie zmniejsza potrzebę komentarzy). Skoncentrujemy się na 

tworzeniu kodu wysokiej jakości, który jest łatwy do odczytania, ponownego użycia, modyfikacji i 

naprawy (w przypadku błędów). Sposób, w jaki to robimy, jest kwestią stylu, a różne sposoby aranżacji 

kodu pasują do różnych kontekstów. Metoda, z którą będziemy tutaj pracować, dobrze mi służyła w 

różnych sytuacjach, ale może nie być najlepsza dla Ciebie. Jeśli nie odpowiada Twoim potrzebom, 

możesz to zmienić. Niezależnie od preferowanego stylu, inwestycja w tworzenie nawyku ciągłego 

tworzenia kodu wysokiej jakości sprawi, że na dłuższą metę staniesz się bardziej wydajnym programistą 

i nadejdzie moment, w którym nie będziesz chciał programować nieefektywnie. 

Planowanie przed programowaniem 

Często ludzie rozpoczynają programowanie, zanim mają ogólne pojęcie o tym, co chcą osiągnąć. Jeśli 

jesteś doświadczonym programistą, może to być dobry sposób na zrozumienie problemu, ponieważ 

masz już rozwiniętą intuicję i prawdopodobnie i tak wyrzucisz kilka pierwszych prób. Jeśli jednak jesteś 

początkującym programistą, radzę jasno i jasno sformułować swoje cele przed napisaniem 

jakiegokolwiek kodu (wprowadzenie ich na piśmie może pomóc). Pomoże Ci to w podejmowaniu 

lepszych decyzji, zadając sobie pytanie, w jaki sposób określony sposób działania wpłynie na Twoje 

cele. Dlatego zanim cokolwiek ustalimy, musimy zrozumieć i jasno określić nasze ogólne cele: 

1. Szybko zrozum ogólny obraz analizy. 

2. Automatycznie odtworzyć naszą analizę, wykonując pojedynczy plik. 

3. Zapisz wszystkie wynikowe obiekty, tekst i obrazy do analizy. 

4. Zmierz ilość czasu potrzebnego do wykonania pełnej analizy. 

5. Pracując nad procesami iteracyjnymi, poznaj procent ukończenia. 

6. Umieć łatwo znaleźć i zmienić każdą część analizy. 

Aby spełnić te ogólne cele, musimy opracować kod modułowy z dobrze zarządzanymi zależnościami, 

które są elastyczne (łatwe do zmiany) i przyjazne dla efektów ubocznych (zapisywanie obiektów, 

tekstów i obrazów). Nawet jeśli twoje wyraźne cele tego nie wymagają, powinieneś nabrać zwyczaju 

programowania w ten sposób, nawet jeśli robisz tylko analizę danych. 

Zrozumienie podstaw kodu wysokiej jakości 

Kod, który jest modułowy, elastyczny i którego zależności są dobrze zarządzane, jest uważany za 

wysoce spójny i luźno powiązany. Terminy te są najczęściej używane w środowiskach zorientowanych 

obiektowo, ale ogólnie mają zastosowanie do każdego systemu. Wysoce spójne oznacza, że rzeczy, 

które mają być razem, są. Luźno powiązane oznacza, że rzeczy, które nie powinny być razem, nie są. 

Poniższy rysunek przedstawia te cechy, w których każdy z okręgów może być funkcją lub ogólnie 

obiektem. To są podstawy zarządzania zależnościami. Wiele książek poświęconych tym zagadnieniom 

zostało i nadal jest publikowanych. 



 
 

Najważniejsze zasady dotyczące kodu wysokiej jakości to: 

1. Zrób rzeczy małe i skupione na jednej odpowiedzialności. 

2. Niech konkrety zależą od abstrakcji (nie odwrotnie). 

3. Twórz rzeczy, które są wysoce spójne i luźno powiązane. 

Zaczynamy od utworzenia dwóch plików: functions.R i main.R. Plik function.R zawiera funkcje 

wysokiego poziomu (głównie wywoływane z pliku main.R), a także funkcje niskiego poziomu (używane 

w innych funkcjach). Czytając plik main.R, powinniśmy mieć jasne wyobrażenie o tym, co robi analiza 

(taki jest cel funkcji wysokiego poziomu), a wykonanie jej powinno odtworzyć naszą analizę dla 

wszelkich danych, które pasują do naszych podstawowe założenia (w tym przykładzie są to głównie 

struktury danych). Powinniśmy zawsze utrzymywać powiązany kod na tym samym poziomie abstrakcji. 

Oznacza to, że nie chcemy programować rzeczy na ogólnym poziomie i implementować ich z 

mieszanymi szczegółami, a rozdzielanie naszego kodu na main.R i function.R jest pierwszy krok w tym 

kierunku. Ponadto żaden kod w pliku main.R nie powinien zależeć od szczegółów implementacji. To 

czyni go modułowym w tym sensie, że jeśli chcemy zmienić sposób implementacji czegoś, możemy to 

zrobić bez konieczności zmiany kodu wysokiego poziomu. Jednak sposób, w jaki implementujemy 

rzeczy, zależy od tego, co chcemy, aby analiza ostatecznie zrobiła, co oznacza, że konkretne 

implementacje powinny zależeć od implementacji abstrakcyjnych, które z kolei zależą od celu naszej 

analizy (określonego jako kod w pliku main.R). Kiedy przenosimy wiedzę z jednego zestawu kodu do 

innego, generujemy zależność, ponieważ kod, który wie o innym kodzie, zależy od tego, czy działa 

poprawnie. Chcemy jak najbardziej unikać tych zależności, a co najważniejsze - kierować ich 

kierunkiem. Jak stwierdzono wcześniej, streszczenie nie powinno zależeć od konkretu, ani inaczej 

mówiąc, konkret powinien zależeć od abstraktu. Ponieważ analiza (main.R) jest po stronie 

abstrakcyjnej nie powinno zależeć od szczegółów implementacji konkretnych funkcji. Ale jak można 

przeprowadzić naszą analizę bez znajomości funkcji, które ją wdrażają? Cóż, nie może. Dlatego 

potrzebujemy pośrednika, funkcji abstrakcyjnych. Funkcje te mają na celu main.R dostarczenie 

stabilnej wiedzy i zagwarantowanie, że analiza, której poszukuje, zostanie wykonana, a także eliminują 

zależność implementacji od szczegółów implementacji poprzez samodzielne zarządzanie tą wiedzą. 

Może się to wydawać zawiłym sposobem pracy i trudną koncepcją do zrozumienia, ale kiedy to zrobisz, 

przekonasz się, że jest to bardzo proste i będziesz w stanie stworzyć kod, który można podłączyć, co 

jest dużym wzrostem wydajności. Możesz zajrzeć do wcześniej wspomnianych książek, aby uzyskać 

głębszy sens tych koncepcji. 

Programowanie poprzez wizualizację pełnego obrazu 

Teraz będziemy pracować z podejściem odgórnym, co oznacza, że najpierw zaczniemy od kodu 

abstrakcyjnego i stopniowo przejdziemy do szczegółów implementacji. Generalnie uważam, że to 

podejście jest bardziej wydajne, gdy masz jasne wyobrażenie o tym, co chcesz zrobić. W naszym 

przypadku zaczniemy pracując z plikiem main.R. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest 

to, że użyjemy funkcji proc.time() dwukrotnie, raz na początku i raz na końcu, i użyjemy różnicy między 

tymi dwiema wartościami, aby zmierzyć, ile czasu wykonanie całego kodu zajęło. Drugą rzeczą, na którą 

należy zwrócić uwagę, jest to, że funkcja empty_directories() zapewnia istnienie każdego z określonych 

katalogów i usuwa wszystkie zawarte w nich pliki. Używamy go do czyszczenia naszych katalogów na 

początku każdego wykonania, aby upewnić się, że mamy najnowsze pliki i tylko pliki utworzone w 

ostatnim uruchomieniu. Rzeczywisty kod jest pokazany poniżej i po prostu iteruje przez każdy z 

przekazanych katalogów, rekurencyjnie usuwa wszystkie pliki wewnątrz za pomocą funkcji unlink() i 

upewnia się, że katalog istnieje z funkcji dir.create(). Unika wyświetlania jakichkolwiek ostrzeżeń 



 
 

związanych z katalogiem już istniejącym, co nie stanowi problemu w naszym przypadku, poprzez użycie 

parametru showWarnings = FALSE. 

empty_directories() <- function(directories) { 

for (directory in directories) { 

unlink(directory, recursive = TRUE) 

dir.create(driectory, showWarnings = FALSE) 

} 

} 

Od początku R, używamy funkcji print_section() i  empty_directories() do wyświetlania nagłówków i 

usuwania zawartości katalogu (w celu odtworzenia wyników za każdym razem, gdy uruchamiamy 

funkcję z pustymi katalogami), a użyjemy mechanizm pokazany za pomocą proc.time() do pomiaru 

czasu wykonania. Teraz, gdy poprzednie dwa punkty są już na uboczu, przejdziemy do pokazania pełnej 

zawartości pliku main.R. 

start_time <- proc_time() 

source(„./function.R”) 

empty_directories(c ( 

„./results/oroginal/”, 

„./results/adjusted/’, 

„./results/original/scatter_plots/” 

)) 

data <- prepare_data(„./data_brexit_referendum.csv, complete_cases = TRUE) 

data_adjusted  <- adjust_data(data) 

numerical_variables <- get_numerical_variable_names(data) 

numerical_variables_adj <- get_numerical_variable_names(data_adjusted) 

print(„Working on summaries …”) 

full_summary(data, save_to = „./reults/original/summary_text.txt”) 

numerical_summary) 

data, 

numerical_variables = numerical_variables, 

save_to = „./results/original/summary_numerical.csv” 

} 

print(„Working on histograms …”) 

plot_percentage) 



 
 

data, 

variable = „RegionName” 

save_to = „./results/origibnal/vote_percentage_by-egion.png” 

} 

print („Working on matrix scatter plots…”) 

matrix_scatter_plots ( 

data_adjusted, 

nuerical_variables = numerical_variables_adj, 

save_to = „./results/adjusted/matrix_scatter_plots.png” 

) 

print(„Working on scatter plots …”) 

plot_scatter_plot ( 

data; 

var_x = „RegionName”, 

var_y = „Proportion”, 

var_color = „White”, 

regression = TRUE, 

save_to = „./results/origina;/reginname_vs_proportion_vs_white.png” 

) 

all_scatter_plots( 

data, 

numerical_variables = numerical_variables, 

save_to = „./results/original/scatter_plots/” 

) 

print („Working on correlations…”) 

correlations_plot( 

data, 

numerical_variables = numerical_variables, 

save_to = „./results/original/correlations.png” 

) 

print(„Working on principal components…”) 



 
 

principal_components( 

data_adjusted, 

numerical_variables – numerical_variables_adj, 

save_to = „./results/adjusted/principal_components” 

) 

end_time <- proc.time() 

time_taken <- end_time – start.time 

print(paste(„Time taken: „ , taken[1])) 

print („Done.”) 

Jak widać, mając tylko ten plik, masz duży obraz analizy i jesteś w stanie odtworzyć swoją analizę, 

uruchamiając pojedynczy plik, zapisując wyniki na dysku (zwróć uwagę na argumenty save_to,), i 

zmierzyć czas potrzebny do wykonania pełnej analizy. Z naszej listy celów ogólnych, ten kod spełnia 

cele od pierwszego do czwartego. Osiągnięcie celu piątego i szóstego zostanie osiągnięte poprzez pracę 

nad plikiem function.R który zawiera wiele małych funkcji. Posiadanie tego pliku main.R daje nam 

mapę tego, co należy zaprogramować, i chociaż w tej chwili to nie zadziała, ponieważ funkcje, których 

używa, jeszcze nie istnieją, zanim zakończymy ich programowanie, plik ten będzie nie wymagają 

żadnych zmian i przyniosą pożądane rezultaty. Ze względu na ograniczenia miejsca nie przyjrzymy się 

implementacji wszystkich funkcji w pliku main.R, tylko te reprezentatywne: prepare.data(), 

plot_scatter_plot() i all_scatter_plots(). Inne funkcje wykorzystują podobne techniki do hermetyzacji 

odpowiedniego kodu. Zaczynamy od prepare_data(). Ta funkcja jest abstrakcyjna i wykorzystuje cztery 

różne konkretne funkcje do wykonania swojej pracy: read_csv(), clean_data(), transform_data() i, jeśli 

jest to wymagane, complete.cases(). Pierwsza funkcja, mianowicie read.csv(), odbiera ścieżkę do pliku 

CSV, z którego dane są odczytywane i ładuje do obiektu ramki danych o nazwie data w tym przypadku. 

Czwarta funkcja, widzieliście wcześniej , więc nie będziemy jej tutaj wyjaśniać. Funkcje dwa i trzy 

zostały stworzone przez nas i wyjaśnimy je. Zauważ, że main.R nie wie o tym, jak przygotowywane są 

dane, prosi tylko o przygotowanie danych i deleguje zadanie do funkcji abstrakcyjnej prepare_data() 

prepare_data <- function(path, complete_cases = TRUE) { 

data <- read.csv(path) 

data <- clean_data(data) 

data <- transform_data(data) 

if (complete_cases) { 

data <- data[complete.cases(data), ] 

} 

return(data) 

} 

 



 
 

Funkcja clean_data() po prostu hermetyzuje na razie ponowne kodowanie -1 dla NA. Jeśli nasza 

procedura czyszczenia nagle stała się bardziej złożona (na przykład nowe źródła danych wymagające 

częstszego czyszczenia lub uświadomienia sobie, że coś przeoczyliśmy i musimy dodać to do procedury 

czyszczenia), dodalibyśmy te zmiany do tej funkcji i nie musielibyśmy modyfikować niczego innego w 

pozostałej części naszego kodu. Oto niektóre z zalet hermetyzacji kodu w funkcje, które przekazują 

zamiar i izolują to, co należy zrobić w małych krokach: 

clean_data <- function(data) { 

data[data$Leave == -1, „Leave”] <- NA 

return(data) 

} 

Aby przekształcić nasze dane, dodając dodatkowe zmienne Proportion i Vote , i ponownie oznacz plik 

nazwy regionów, używamy następującej funkcji: 

transform_data <- funtion(data) { 

data$Proportion <- data$Leave / data$NVotes 

data$Vote <- ifelse(data$Proportion > 0,5 , „Leave”, „Remain”) 

data$RegionName <- as.character(data$RegionName) 

data[data$RegionName == „London”, „RegionName”] <- „L” 

data[data$RegionName == „North West”, „RegionName”] <- „NW” 

data[data$RegionName == „South West”, „RegionName”] <- „SW” 

data[data$RegionName == „South East”, „RegionName”] <- „SE” 

data[data$RegionName == „East Middlands”, „RegionName”] <- „EM” 

data[data$RegionName == „West Midlands”, „RegionName”] <- „WM” 

data[data$RegionName == „East of England” , „RegionName”] <- „EE” 

data[data$RegionName == „Yorkshire and The Humer”, „RegionName”] <- „Y” 

return(data) 

} 

Wszystkie te linie kodu, które widzieliście wcześniej. Wszystko, co robimy, to hermetyzowanie ich w 

funkcje, które komunikują intencje i pozwalają nam znaleźć miejsce, w którym zachodzą określone 

procedury, abyśmy mogli je znaleźć i łatwo zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba później. 

Teraz przyjrzymy się plot_scatter_plot(). Ta funkcja znajduje się pomiędzy funkcją abstrakcyjną a 

konkretną. Użyjemy go bezpośrednio w naszym pliku main.R, ale użyjemy go również w innych 

funkcjach w pliku function.R. Wiemy, że przez większość czasu będziemy używać Proportion jako 

zmiennej koloru, więc dodajemy ją jako wartość domyślną, ale pozwalamy użytkownikowi całkowicie 

usunąć kolor, sprawdzając, czy argument został wysłany jako FALSE, a ponieważ będziemy używać tej 

samej funkcji do tworzenia wykresów, które przypominają wszystkie wykresy rozrzutu, utworzonych 

do tego momentu, uczynimy linię regresji opcjonalną. Zwróć uwagę, że w przypadku pierwszych 



 
 

wykresów oś x jest zmienną ciągłą, ale w przypadku drugiego wykresu jest to zmienna jakościowa 

(czynnikowa). Ten rodzaj elastyczności jest bardzo potężny i jest dostępny dla nas ze względu na 

zdolność ggplot2 do dostosowania się do tych zmian. Formalnie nazywa się to polimorfizmem. 

Wreszcie, zamiast zakładać, że użytkownik zawsze będzie chciał zapisać wynikowy wykres na dysku, 

ustawiamy argument save_to jako opcjonalny, podając dla niego pusty ciąg. W razie potrzeby 

sprawdzamy, czy ten ciąg jest pusty za pomocą not_empty(), a jeśli nie jest pusty, konfigurujemy 

mechanizm zapisywania PNG. 

plot_scatter_plot <- function(datal 

var_x, 

var_y, 

var_color = „Proportion”, 

regression = FALSE; 

save_to = „ „ ) { 

if (var_color) { 

plot <- ggplot(data, aes_string(x = var_x, y = var_y, color = var_color)) 

} else { 

plot <- ggplot(data, aes_string(x = var_x, y = var_y)) 

} 

plot <- plot + scale_color_viridis() 

plot <- plot + geom_point() 

if (regression) { 

plot <- plot + stat_smooth(method = „lm”, col = „grey”, se = FALSE) 

} 

if (not_empty(save_to)) png(save_to) 

print(plot) 

if (not_empty (save_to)) dev.off() 

} 

Teraz przyjrzymy się all_scatter_plots(). Ta funkcja jest funkcją abstrakcyjną, która ukrywa przed 

wiedzą użytkownika nazwę funkcji, która iteracyjnie tworzy wykresy, dogodnie nazwana 

create_graphs_iteratively() i funkcja graficzna, funkcja plot_scatter_plot(), którą widzieliśmy 

wcześniej. W przypadku, gdy chcemy ulepszyć mechanizm iteracyjny lub funkcję graficzną, możemy to 

zrobić bez konieczności wprowadzania zmian od osób, które używają naszego kodu, ponieważ ta 

wiedza jest tutaj zamknięta. Funkcja create_graphs_iteratively() jest taka sama, jak wcześniej, z 

wyjątkiem kodu paskowego postępu. Pakiet progress udostępnia funkcję progres_bar$new(), która 

tworzy pasek postępu w terminalu podczas wykonywania iteracyjnego procesu, dzięki czemu widzimy 

jaki procent procesu został ukończony i dowiedz się, ile czasu pozostało. Zwróć uwagę na zmianę 



 
 

argumentu save_to z funkcji plot_scatter_plot() i all_scatter_plot(). W pierwszym przypadku jest to 

nazwa pliku; w drugim - nazwa katalogu. Różnica jest niewielka, ale ważna. Nieostrożny czytelnik może 

tego nie zauważyć i może być przyczyną nieporozumień. Funkcja plot_scatter_plot() tworzy pojedynczy 

wykres i otrzymuje w ten sposób nazwę pliku. Jednak all_scatter_plots() wyprodukuje, używając 

plot_scatter_plot(),  dużo wykresów, więc musi wiedzieć, gdzie trzeba je wszystkie zapisać, 

dynamicznie tworzyć ostateczne nazwy obrazów i wysyłać je pojedynczo do plot_scatter_plot(). 

Wreszcie, ponieważ chcemy, aby regresja została uwzględniona na tych wykresach, po prostu 

wysyłamy parametr regression = TREU: 

all_scatter-plots <- function(data, numerical_variables, save_to = „ „ ) { 

create_graphs_iteratively(data, numerical_variables, plot_scatter_plot, save_to) 

} 

create_graphs_iteratively <- function(data, 

numerical_variables, 

plot_function, 

save_to = „ „) { 

numerical_variables[[„Proportion”]] <- FALSE 

variables <- names(numerical_Variables[numerical_variables == TRUE]) 

n_variables <- (length(variables) – 1) 

progres_bar <- progres_bar$new( 

format = „Progress [:bar] :percent ETA :  :ets”, 

total = n_Variables 

) 

for (i in 1:n_variables) { 

progres_bar$tick() 

for (j in (i+1) : length(variables)) { 

image_name <- paste( 

save_to, 

variables[i], „_”, 

variables[j], „.png”, 

sep= „” 

) 

plot_function( 

data, 



 
 

var_x = variables[i]. 

var_y = variables[j], 

save_to = „image_name, 

regression = TRUE 

} 

} 

} 

} 

Przewidywanie głosów za pomocą modeli liniowych 

Ta część pokazuje, jak pracować z modelami statystycznymi przy użyciu R. Pokazuje, jak sprawdzić 

założenia dotyczące danych, określić modele liniowe, tworzyć prognozy i mierzyć dokładność 

predykcyjną. Pokazuje również, jak programowo znaleźć dobre modele, aby uniknąć ręcznego 

wykonywania analiz, co może potencjalnie zaoszczędzić dużo czasu. Pod koniec będziemy pracować z 

różnymi narzędziami ilościowymi, które są obecnie używane w wielu obszarach biznesowych i 

badawczych. Pakiety użyte tu  są tymi samymi, co w poprzedniej części. Podobnie jak  poprzednio, 

skupimy się tutaj na programowej automatyzacji analizy, a nie na dogłębnym zrozumieniu technik 

statystycznych zastosowanych w tej części. Omówimy następujące kwestie: 

* Dzielenie danych na zbiory szkoleniowe i testowe 

* Tworzenie modeli regresji liniowej służących do prognozowania 

* Sprawdzanie założeń modelu różnymi technikami 

* Pomiar dokładności predykcyjnej dla danych liczbowych i jakościowych 

* Programowe wyszukiwanie najlepszego możliwego modelu 

Wymagane pakiety 

ggplot2 -  Wysokiej jakości wykresy 

corrplot -  Wykresy korelacji 

progres - Pokaż postęp iteracji 

Konfigurowanie danych 

Jak to zwykle bywa w przypadku analizy danych, pierwszym krokiem jest zrozumienie danych, z którymi 

będziemy pracować. W tym przypadku dane są takie same jak wcześniej, a niektóre z jego głównych 

cech już zrozumieliśmy. Przede wszystkim zrozumieliśmy, że wiek, wykształcenie i rasa mają znaczący 

wpływ na skłonność do głosowania za opuszczeniem lub pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE. Tu 

skupimy się na wykorzystaniu modeli liniowych do przewidywania zmiennych Proportion i Vote, które 

zawierają procent głosów za opuszczeniem UE oraz to, czy okręg wyborczy miał więcej głosów 

odpowiednio dla „Leave” lub „Remain”. Obie zmienne mają podobne informacje, z tą różnicą, że jedna 

jest numeryczną zmienną ciągłą o wartościach od 0 do 1 (Proportio), a druga jest zmienną kategorialną 

z dwiema kategoriami (Vote z kategoriami Leave i Remain). Zachowamy obserwacje, które zawierają 

pełne obserwacje w obiekcie data i obserwacje, w których brakuje wartości dla zmiennych Proprotio i 



 
 

Vote  w obiekcie data_icomplete (będziemy przewidywać je w dalszej części). Funkcje prepare_data(), 

adjust_data() i get_numerical_variables() pochodzą z wcześniejszej części, więc możesz rzucić okiem, 

jeśli nie masz pewności, co robią. Zasadniczo ładują dane dostosowaną wersją, którą stworzyliśmy, 

kompresując dane rozłożone na różne zmienne dotyczące wieku, wykształcenia i rasy: 

data <- adjust_datat(prepare_data(„./data_brexit_referendum.csv”)) 

data_incomplete <- data[!complete.cases(data),] 

data <- data[ complete.cases(data), ] 

numerical_variables <- get_numerical_variable_names(data) 

Szkolenie i testowanie zbiorów danych 

Abyśmy mogli zmierzyć predykcyjną dokładność naszych modeli, musimy użyć pewnych obserwacji, 

aby zweryfikować nasze wyniki. Oznacza to, że nasze dane zostaną podzielone na trzy różne grupy: 

* Dane treningowe 

* Dane testowe 

* Przewidywanie danych 

Dane przewidywane to dane, dla których nie mamy pełnych przypadków, a konkretnie są to okręgi 

wyborcze, dla których zmienne Vote i Proportion mają  wartości NA. Naszym ostatecznym celem jest 

dostarczenie przewidywań dla zmiennych Proprotion i Vote tych okręgów wyborczych na podstawie 

tego, czego możemy się nauczyć od innych okręgów, dla których mamy dane dla tych zmiennych. zrobić 

pod koniec części. Dane zawierające kompletne przypadki zostaną podzielone na dwie części, dane 

treningowe i testowe. Dane szkoleniowe służą do wydobywania wiedzy i uczenia się zależności między 

zmiennymi. Testowanie jest traktowane tak, jakby miało wartości NA dla Proportion i Vote, i tworzymy 

dla nich prognozy. Te przewidywania są następnie porównywane z rzeczywistymi wartościami w 

odpowiednich obserwacjach, co pomaga nam zrozumieć, jak dobre są nasze przewidywania w sposób 

obiektywny, ponieważ te obserwacje nigdy nie są widoczne przez wytrenowane modele. Stworzyliśmy 

dane przewidywania w poprzedniej sekcji i nazwaliśmy je data_incomplete. Do tworzenia danych 

treningowych i testowych używamy funkcji sample(). Jako dane wejściowe przyjmie listę liczb, z których 

wybierze określoną liczbę wartości (size). Lista liczb będzie wynosić od 1 do całkowitej liczby obserwacji 

dostępnych w danych z kompletnymi przypadkami. Określamy liczbę obserwacji, które zostaną 

wybrane do danych uczących, jako około 70% całkowitej liczby dostępnych obserwacji i używamy 

argumentu replalce = FALSE, aby określić, że wybrane obserwacje nie można powielać (unikając 

zastępowania próbki). Na dane testowe składają się pozostałe 30% obserwacji. Ponieważ sample jest 

wektorem boolowskim, który zawiera wartość TRUE lub FALSE dla każdej obserwacji, aby określić, czy 

powinna być uwzględniona, czy nie, możemy zanegować wektor, aby wybrać drugą część danych przez 

dołączenie znaku minus (-) do wektora binarnego, co w efekcie sprawia, że każda wartość TRUE jest 

wartością FALSEi odwrotnie. Aby to zrozumieć, spójrzmy na następujący kod: 

set.seed(12345) 

n<- nrow(data) 

sample <- sample(1:n, size  = roud(0.7 * n), replace = FALSE) 

data_train <- data[ sample, ] 

data_test <- data[-sample] 



 
 

Gdybyśmy robili ten proces kilka razy, stwierdzilibyśmy, że za każdym razem otrzymujemy różne próbki 

do zestawów treningowych i testowych, co może nas mylić co do naszych wyników. Dzieje się tak, 

ponieważ funkcja sample() jest stochastyczna, co oznacza, że użyje generatora liczb pseudolosowych, 

aby dokonać wyboru za nas (komputery nie mogą generować rzeczywistej losowości, symulują liczby, 

które wydają się losowe, mimo że nie są, dlatego nazywa się to pseudolosowym). Jeśli chcemy, aby 

nasz proces był powtarzalny, co oznacza, że za każdym razem, gdy go uruchamiamy, wybierane są 

dokładnie te same próbki, to musimy określić początkowe ziarno przed zastosowaniem tego procesu 

do wstępnego uwarunkowania generatora liczb pseudolosowych. Aby to zrobić, musimy przekazać 

liczbę całkowitą do funkcji set.seed(), tak jak robimy to na początku fragmentu kodu. Argument 

początkowy musi pozostać niezmienny, aby odtworzyć te same próbki, a gdy jest na miejscu, za każdym 

razem, gdy generujemy próbkę losową, otrzymujemy tę samą próbkę, aby nasze wyniki były 

powtarzalne. 

Przewidywanie głosów za pomocą modeli liniowych 

Zanim będziemy mogli dokonać jakichkolwiek prognoz, musimy określić model i wyszkolić go z naszymi 

danymi szkoleniowymi (data_train), aby nauczył się, jak dostarczyć nam prognozy, których szukamy. 

Oznacza to, że rozwiążemy problem optymalizacji, który generuje określone liczby, które będą 

używane jako parametry dla prognoz naszego modelu. R bardzo ułatwia nam wykonanie takiego 

zadania. Standardowym sposobem określenia modelu regresji liniowej w R jest użycie funkcji lm() z 

modelem, który chcemy zbudować, wyrażonej jako formuła i dane, które mają być użyte, i zapisanie 

go do obiektu (w tym przypadku fit), które możemy wykorzystać do szczegółowego zbadania wyników. 

Na przykład najprostszy model, jaki możemy zbudować, to taki z pojedynczym regresorem (zmienną 

niezależną) w następujący sposób: 

fit <- lm(Proportion ~ Students, data_train) 

W tym prostym modelu poinformowalibyśmy R, że chcemy przeprowadzić regresję, w której 

spróbujemy wyjaśnić zmienną Proportion, używając tylko zmiennej Studets w danych. Ten model jest 

zbyt prosty, co się stanie, jeśli będziemy chcieli dołączyć drugą zmienną? Cóż, możemy to dodać, 

używając znaku plus (+) po naszych innych regresorach. Na przykład (pamiętaj, że spowoduje to 

zastąpienie poprzedniego obiektu fit nowymi wynikami, więc jeśli chcesz zachować oba z nich, upewnij 

się, że nadasz obiektom wynikowym inne nazwy): 

fit <- lm(Proportion ~ Students + Age+18to44, data_train) 

To może być lepszy sposób wyjaśnienia zmiennej Proportio, ponieważ pracujemy z większą ilością 

informacji. Należy jednak pamiętać o problemie kolinearności; prawdopodobne jest, że im wyższy 

procent uczniów znajduje się na oddziale (Students), tym wyższy odsetek stosunkowo młodych ludzi 

(Age_18to44), co oznacza, że możemy nie być dodaniem niezależnych informacji do regresji. 

Oczywiście w większości sytuacji nie jest to kwestia binarna, jest to kwestia stopnia i analityk musi być 

w stanie sobie z nimi poradzić. Dowiemy się więcej na ten temat, sprawdzając założenia modelu w 

następnej sekcji. Na razie wróćmy do programowania, dobrze? A co, jeśli chcemy uwzględnić wszystkie 

zmienne w danych? Cóż, mamy dwie opcje, dołącz wszystkie zmienne ręcznie lub użyj do tego skrótu 

R:  

# manually 

fit <- lp(Proportion ~ ID + RegionName + NVotes + Leave + Resident + Households + White + Owned + 

OwnedOutright + SocialRent + PrivateRent + Students + Unemp + UnempRate_EA + HigherOccup + 



 
 

Densoty + Deprived + MultiDepriv + Age_18to44 + Age_45plus + NonWhite + HihghEducationLevel + 

LowEducationLevel , data_train) 

# R’s shortcut 

fit <- lm(Proportion ~ ./, data_trai) 

Te dwa modele są dokładnie takie same. Jest jednak kilka subtelnych punktów, o których musimy 

wspomnieć. Po pierwsze, podczas ręcznego określania modelu musieliśmy wyraźnie pozostawić 

zmienną Proprotion poza regresorami (zmienne po symbolu �), aby podczas wykonywania regresji nie 

wystąpił błąd ( nie miałoby sensu, gdyby R pozwolił nam spróbować wyjaśnić zmienną Proportion za 

pomocą tej samej zmiennej Proprotion i innych rzeczy). Po drugie, jeśli popełnimy jakieś literówki 

podczas pisania nazw zmiennych, otrzymamy błędy, ponieważ te nazwy nie będą obecne w nazwach 

zmiennych (jeśli przez przypadek literówka faktycznie odnosi się do innej istniejącej zmiennej w 

danych, może to być trudny błąd rozpoznać chorobę). Po trzecie, w obu przypadkach lista regresorów 

zawiera zmienne, których nie powinno tam być, takie jak ID, RegionName, NVotes, Leave  i Vote . W 

przypadku of ID nie ma sensu uwzględnienie tej zmiennej w analizie, ponieważ nie zawiera żadnych 

informacji dotyczących Proprotion, jest to tylko identyfikator. W przypadku RegionName jest to 

zmienna kategorialna, więc regresja przestałaby być standardową regresją wielokrotną liniową, a R 

automatycznie sprawiłoby, że działałaby dla nas, ale jeśli nie rozumiemy, co robimy może dawać 

mylące wyniki. W tym przypadku chcemy pracować tylko ze zmiennymi numerycznymi, abyśmy mogli 

łatwo usunąć to z przypadku ręcznego, ale nie możemy tego zrobić w przypadku skrótu. Wreszcie, w 

przypadku NVotes, Leave i Vote zmienne te wyrażają te same informacje w nieco ten sam sposób, więc 

nie powinny być uwzględniane, ponieważ mielibyśmy wielokoliniowość problem. Powiedzmy, że 

ostateczny model, z którym chcemy pracować, zawiera wszystkie prawidłowe zmienne numeryczne: 

fit <- lm(Proportion ~ Residents + Households + White + Owned + OwnedOutright + SocialRent + 

PrivateRent + Students _ Unem + UnempRate_EA + HigherOccup + Density + Deprived + MultiDepriv + 

Age_18to44 + Age_45plus + NonWhite _ HighEducationaLevel + LowEducationaLevel , data_train) 

Aby szczegółowo przyjrzeć się wynikom, używamy funkcji summary()na obiekcie fit: 

summary(fit) 

#> 

#> Call: 

#> lm(formula = Proportion ~ Residents + Households + White + Owned + 

#> OwnedOutright + SocialRent + PrivateRent + Students + Unemp + 

#> UnempRate_EA + HigherOccup + Density + Deprived + MultiDepriv + 

#> Age_18to44 + Age_45plus + NonWhite + HighEducationLevel + 

#> LowEducationLevel, data = data_train) 

#> 

#> Residuals: 

#> Min 1Q Median 3Q Max 

#> -0.21606 -0.03189 0.00155 0.03393 0.26753 



 
 

#> 

#> Coefficients: 

#> Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

#> (Intercept) 3.30e-02 3.38e-01 0.10 0.92222 

#> Residents 7.17e-07 2.81e-06 0.26 0.79842 

#> Households -4.93e-06 6.75e-06 -0.73 0.46570 

#> White 4.27e-03 7.23e-04 5.91 6.1e-09 *** 

#> Owned -2.24e-03 3.40e-03 -0.66 0.51071 

#> OwnedOutright -3.24e-03 1.08e-03 -2.99 0.00293 ** 

#> SocialRent -4.08e-03 3.60e-03 -1.13 0.25847 

#> PrivateRent -3.17e-03 3.59e-03 -0.89 0.37629 

#> Students -8.34e-04 8.67e-04 -0.96 0.33673 

#> Unemp 5.29e-02 1.06e-02 5.01 7.3e-07 *** 

#> UnempRate_EA -3.13e-02 6.74e-03 -4.65 4.1e-06 *** 

#> HigherOccup 5.21e-03 1.24e-03 4.21 2.9e-05 *** 

#> Density -4.84e-04 1.18e-04 -4.11 4.6e-05 *** 

#> Deprived 5.10e-03 1.52e-03 3.35 0.00087 *** 

#> MultiDepriv -6.26e-03 1.67e-03 -3.75 0.00019 *** 

#> Age_18to44 3.46e-03 1.36e-03 2.55 0.01117 * 

#> Age_45plus 4.78e-03 1.27e-03 3.75 0.00019 *** 

#> NonWhite 2.59e-03 4.47e-04 5.80 1.1e-08 *** 

#> HighEducationLevel -1.14e-02 1.14e-03 -9.93 < 2e-16 *** 

#> LowEducationLevel 4.92e-03 1.28e-03 3.85 0.00013 *** 

#> --- 

#> Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

#> Residual standard error: 0.0523 on 542 degrees of freedom 

#> Multiple R-squared: 0.868, Adjusted R-squared: 0.863 

#> F-statistic: 187 on 19 and 542 DF, p-value: <2e-16 

Te wyniki mówią nam, które polecenie zostało użyte do utworzenia naszego modelu, co jest przydatne, 

gdy tworzysz różne modele i chcesz szybko poznać model powiązany z wyświetlanymi wynikami. 

Pokazuje również pewne informacje o rozkładzie reszt. Następnie pokazuje wyniki regresji dla każdej 

zmiennej używanej w trybie. Otrzymujemy nazwę zmiennej ((Intercept) to punkt przecięcia ze 



 
 

standardową regresją liniową używaną w specyfikacji modelu), estymację współczynnika dla zmiennej, 

błąd standardowy, statystykę t, wartość p- wartość i wizualne przedstawienie wartości p przy użyciu 

gwiazdek dla kodów istotności. Na końcu wyników widzimy inne wyniki związane z modelem, w tym 

R-kwadrat i statystykę F. Jak wspomniano wcześniej, nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące 

tego, co każdy z nich oznacza, a my nadal będziemy się koncentrować na technikach programowania.. 

Teraz, gdy mamy już dopasowany model gotowy w obiekcie fit, możemy go użyć do prognozowania. 

Aby to zrobić, używamy funkcji predict() z obiektem fit i danymi, dla których chcemy wygenerować 

prognozy, w naszym przypadku data_test. To zwraca wektor prognoz, które przechowujemy w obiekcie 

predictions. Otrzymamy jedną prognozę dla każdej obserwacji w obiekcie data_test: 

preditions <- predict(fit, data_test) 

Te przewidywania można zmierzyć pod kątem dokładności, tak jak zrobimy to w dalszej części tego 

rozdziału. Na razie wiemy, jak łatwo generować prognozy za pomocą R. 

Sprawdzenie założeń modelu 

Modele liniowe, jak w przypadku każdego rodzaju modeli, wymagają sprawdzenia ich założeń, aby 

uzasadnić ich zastosowanie. Dokładność i możliwość interpretacji wyników wynika z przestrzegania 

założeń modelu. Czasami będą to rygorystyczne założenia w tym sensie, że jeśli nie są one ściśle 

przestrzegane, to model w ogóle nie jest uznawany za ważny. Innym razem będziemy pracować z 

bardziej elastycznymi założeniami, w których w grę wchodzi stopień kryteriów od analityka. W 

przypadku modeli liniowych niektóre z podstawowych założeń: 

Liniowość: istnieje liniowa zależność między zmiennymi 

Normalność: reszty mają rozkład normalny 

Homoskedastyczność: reszty mają stałą wariancję 

Brak kolinearności: zmienne nie są wzajemnymi kombinacjami liniowymi 

Niezależność: reszty są niezależne lub przynajmniej nieskorelowane 

Pokażemy, jak krótko sprawdzić cztery z nich: liniowość, normalność, homoskedastyczność i brak 

kolinearności. Powinniśmy wspomnieć, że założenie niezależności jest prawdopodobnie 

najtrudniejszym do przetestowania założeniem i ogólnie można sobie z nim poradzić, kierując się 

zdrowym rozsądkiem i zrozumieniem, w jaki sposób zebrano dane. Nie będziemy się tym zajmować, 

ponieważ jest to bardziej w statystykacha a chcemy, skupić się na technikach programowania. 

Sprawdzanie liniowości za pomocą wykresów punktowych 

Podstawowym sposobem sprawdzenia założenia o liniowości jest wykonanie wykresu rozrzutu ze 

zmienną zależną na osi y i zmienną niezależną na osi x. Jeśli relacja wydaje się być liniowa, założenie 

jest sprawdzane. W każdym interesującym problemie niezwykle trudno jest znaleźć wykres punktowy, 

który pokazuje bardzo wyraźną zależność liniową, a jeśli tak się stanie, powinniśmy być trochę 

podejrzliwi i ostrożni z danymi. Aby uniknąć ponownego wynalezienia koła, użyjemy funkcji 

plot_scatterlot , którą stworzyliśmy wcześniej: 

plot_scatterplot( 

data = data, 

var_x = „age_18to44”, 



 
 

var_y = „Proportion” 

var_olor = FALSE 

regression = TRUE 

) 

plot_scatterplot ( 

data = data, 

var_x = „Students”, 

var_y = „Proportion”, 

var_color= FALSE 

regression = TRUE 

) 

 

Jak widać, wykres punktowy po lewej stronie pokazuje wyraźną zależność liniową, wraz ze wzrostem 

odsetka osób między 18 a 44 rokiem życia (age_18to44) odsetek osób na korzyść opuszczających UE 

(Proportion) spada. Po prawej stronie widzimy, że relacja wśród odsetka uczniów na oddziale 

(Students) i Proportion jest wyraźnie liniowy w obszarze początkowym (gdzie Students mieści się w 

przedziale od 0 do 20), potem też relacja wydaje się być liniowa, ale jest zanieczyszczona obserwacjami 

z bardzo wysokim odsetkiem studentów. Jednak nadal możemy założyć liniową zależność między 

Student i Proportion. Kiedy robimy wielokrotną regresję liniową, tak jak tutaj robimy, założenie 

powinno zostać sprawdzone dla pozostałych zmiennych, które pomijamy tutaj, aby zachować miejsce, 

ale zachęcamy do tego. Należy pamiętać, że we wszystkich z nich bardzo trudno jest znaleźć zależność 

liniową, a to założenie jest głównie wskaźnikiem mocy predykcyjnej zmiennej w regresji. Dopóki relacja 

wydaje się być nieco liniowa, wszyscy powinniśmy być ustawione. 

Sprawdzanie normalności za pomocą histogramów i wykresów kwantylowych 

Sprawdzimy normalność za pomocą dwóch różnych technik, aby zilustrować użycie techniki znanej jako 

wzorzec strategii, która jest częścią zestawu wzorców z programowania obiektowego. Na razie możesz 

myśleć o schemacie strategii jako o technice, która ponownie wykorzysta kod, który w przeciwnym 

razie zostałby zduplikowany i po prostu zmienia sposób wykonywania rzeczy zwanych strategią. W 

poniższym kodzie widać, że tworzymy funkcję o nazwie save_png(), która zawiera kod, który zostałby 

zduplikowany (zapisywanie plików PNG) i nie musi być. Będziemy mieć dwie strategie, w postaci 



 
 

funkcji, sprawdzania normalności danych - histogramy i wykresy kwantyl-kwantyl. Zostaną one 

przesłane za pomocą argumentu o dogodnej nazwie function_to_create_images. Jak widać, ten kod 

otrzymuje pewne dane, zmienną, która zostanie użyta dla wykresu, nazwę pliku obrazu oraz funkcję, 

która zostanie użyta do utworzenia wykresów. Ten ostatni parametr, funkcja, nie powinien być 

nieznany czytelnikowi, że możemy wysyłać funkcje jako argumenty i używać ich tak, jak robimy w tym 

kodzie wywołując je poprzez ich nową nazwę wewnątrz funkcji, function_to_create_images() w tym 

przypadku: 

save_png <- function(data,variable, save_to, function_to_create_image){ 

if (not_empty(save_to)) png(save_to) 

function_to_create_image(data, variable) 

if (not_empty(save_to)) dev.off() 

} 

Teraz pokażemy kod, który będzie używał tej funkcji save_png() i hermetyzujemy wiedzę o funkcji 

używanej w każdym przypadku. W przypadku histogramów funkcja histohram() pokazana w poniższym 

kodzie po prostu opakowuje funkcję hist() używaną do tworzenia wykresu ze wspólnym interfejsem, 

który będzie również używany przez inne strategie (w tym przypadku funkcja quantile_quantile() 

przedstawiona w poniższym kodzie). Ten wspólny interfejs pozwala nam używać tych strategii jako 

wtyczek, które można łatwo zastąpić, tak jak robimy to w odpowiednich funkcjach variable_histogram 

i variable_qqplot() (obie wykonują to samo wywołanie, ale w każdym przypadku używają innej 

strategii). Jak widać, inne szczegóły, które nie są częścią wspólnego interfejsu (na przykład main i � 

xlab), są obsługiwane w kodzie każdej strategii. Moglibyśmy dodać je jako opcjonalne argumenty, 

gdybyśmy chcieli, ale nie jest to konieczne w tym przykładzie: 

variable_historgram <- function(data, variable, save_to = „”){ 

save_png(data, variable, save_to, histgram_ 

} 

histogram <- function(data, variable_ { 

hist(data[, variable], main = „Histogram”, xlab = Proportion”] 

) 

variable_qqplot <- fution(data, variable, save_to = „”) { 

save_png(data, variable, save+to, quantile_quatile) 

} 

quantile_quantile <- function(data, variable) { 

qqnorm)data[, varaible[, main= „Normal  QQ-Plot for Proprotion”) 

qqline(data[, variable]) 

} 

Poniżej przedstawiono wykres do sprawdzania normalności proporcji: 



 
 

 

quantile_quantile <- function(data, variable) { 

qqnorm(data[, variable] , main = „Normal QQ- Plot for Proprotion”) 

qqline(data[, variable]) 

} 

Gdybyśmy chcieli udostępnić kod używany do tworzenia obrazów PNG z trzecią (lub więcej) 

strategiami, możemy po prostu dodać opakowanie strategii dla każdego nowego przypadku, nie 

martwiąc się o powielanie kodu, który tworzy obrazy PNG. Może się wydawać, że to nic wielkiego, ale 

wyobraź sobie, że kod użyty do utworzenia plików PNG był złożony i nagle znalazłeś błąd. Czego 

potrzebujesz, aby naprawić ten błąd? Cóż, musiałbyś udać się w każde miejsce, w którym zduplikowałeś 

kod i tam go naprawić. Wydaje się mało wydajne. Co się stanie, jeśli nie chcesz już zapisywać plików 

PNG, a zamiast tego chcesz zapisywać pliki JPG? Cóż, znowu musiałbyś iść wszędzie, gdzie 

zduplikowałeś swój kod i zmienić go.  

Znowu niezbyt wydajne. Jak widać, ten sposób programowania wymaga niewielkiej inwestycji z góry 

(stworzenie wspólnych interfejsów i dostarczenie opakowań), ale korzyści z tego zwrócą się w ramach 

zaoszczędzonego czasu, trzeba zmienić kod, choćby raz , a także bardziej zrozumiały i prostszy kod. Jest 

to forma zarządzania zależnościami i jest to coś, czego powinieneś się nauczyć, aby stać się bardziej 

wydajnym programistą. Być może zauważyłeś, że w poprzednim kodzie mogliśmy uniknąć jednego 

wywołania funkcji, wywołując bezpośrednio funkcję save_png(). Jednak zrobienie tego wymagałoby 

od użytkownika znajomości dwóch rzeczy: funkcji save_png() do zapisywania obrazu i funkcji 

quantile_quantile() lub histogram() które tworzą wykresy, w zależności od tego, co próbowała 

wykreślić. To dodatkowe obciążenie dla użytkownika, choć pozornie nie jest problematyczne, może 

sprawić, że sytuacja będzie dla niej bardzo zagmatwana, ponieważ niewielu użytkowników jest 

przyzwyczajonych do wysyłania funkcji jako argumentów i musieliby znać dwie sygnatury funkcji 

zamiast jednej. Zapewnienie opakowania, którego podpis jest łatwy w użyciu, tak jak robimy to z 

variable_histogram() i variable_qqplot() ułatwia to użytkownikowi i pozwala nam rozszerzyć sposób, w 

jaki chcemy wyświetlać wykresy, na wypadek gdybyśmy chcieli to później zmienić bez zmuszania 

użytkownika do uczenia się nowej sygnatury funkcji. Aby faktycznie utworzyć wykresy, których 

szukamy, używamy następującego kodu: 

variable_histogram(data = data, variable = „Proportion”) 

variable_qqplot(data = data, variable = „Prorporti 

Jak widać, histogram pokazuje przybliżony rozkład normalny lekko pochylony w prawo, ale możemy go 

łatwo zaakceptować jako normalny. Odpowiedni wykres kwantylowo-kwantylowy przedstawia te 

same informacje w nieco inny sposób. Linia, którą pokazuje, odpowiada kwantylom rozkładu 



 
 

normalnego, a kropki pokazują rzeczywisty rozkład danych. Im bliżej linii znajdują się te kropki, tym 

bliżej rozkładu zmiennej jest rozkład normalny. Jak widać, w przeważającej części Proportion ma 

rozkład normalny, a na skrajach widać niewielkie odchylenie, które prawdopodobnie wynika z tego, że 

nasza zmienna Proportion w rzeczywistości zmienna ma sztywne limity na 0 i 1. Jednakże możemy 

również zaakceptować ją jako rozkład normalny i możemy bezpiecznie przejść do następnego 

założenia. 

Sprawdzanie homoskedastyczności z wątkami resztkowymi 

Homoskedastyczność oznacza po prostu, że potrzebujemy danych, aby mieć stałą zmienność naszych 

reszt. Aby to sprawdzić, możemy użyć wywołania funkcji plot(fit). Jednak spowoduje to wyświetlenie 

jednego wykresu na raz z prośbą o naciśnięcie Enter na klawiaturze, aby wyświetlić następny. Ten 

rodzaj mechanizmu nie jest przyjazny dla tworzonych przez nas procesów automatyzacji. Potrzebujemy 

więc niewielkiej korekty. Użyjemy wywołania par(mfrow = c(2,2)), aby wywołać funkcję plot() aby 

wykreślić wszystkie cztery wykresy w tym samym czasie i pokazać je na jednym obrazie. Zawijamy 

polecenie wokół naszego już znanego mechanizmu zapisywania plików PNG wokół funkcji fit_plot() i 

gotowe: 

fit_plot <- function(fit, save_to = „”) { 

if (ot_empty(save_to)) pg(save_to) 

par(mfrow = c(2,2)) 

plot(fit) 

if (not_empty(save_to)) dev.off() 

} 

Mając funkcję fit_plot(), możemy przedstawić graficznie wyniki regresji za pomocą: 

fit_plot(fit) 

 

Informacje, których szukamy, znajdują się na wykresach po lewej stronie, gdzie widzimy dopasowane 

wartości na osi x i reszty na osi y. Na tych wykresach szukamy reszt, które mają być losowo 



 
 

rozmieszczone we wzorze rurowym, zaznaczonym liniami przerywanymi. Nie chcemy resztek z 

wzorem, który wygląda podobnie do wachlarza lub lejka lub w jakikolwiek sposób krzywoliniowy. Jak 

widać, wzór, który widzimy, przypomina wzór rurowy, więc możemy powiedzieć, że założenie o 

homoskedastyczności dotyczy danych. Dodatkowo możesz zobaczyć na prawym wykresie kwantyl-

kwantyl, że reszty są zgodne z rozkładem normalnym, co również jest dobre. Wykres w prawym dolnym 

rogu przedstawia koncepcję statystyki, w którą nie będziemy się zagłębiać, zwaną odległością Cooka, 

która służy do znajdowania wpływowych obserwacji w regresji 

Sprawdzenie braku kolinearności z korelacjami 

Aby sprawdzić, czy nie ma kolinearności, możemy użyć wielu różnych technik. Na przykład dla osób 

zaznajomionych z algebrą liniową numer warunku jest miarą osobliwości macierzy, gdzie osobliwość 

oznaczałaby doskonałą współliniowość między zmiennymi towarzyszącymi. Ta liczba może stanowić 

miarę tej kolinearności. Inną techniką jest użycie współczynnika inflacji wariancji, który jest bardziej 

formalną techniką, która zapewnia miarę wzrostu wariancji regresji z powodu kolinearności. Innym i 

bardziej powszechnym sposobem sprawdzenia tego są proste korelacje. Czy są jakieś zmienne silnie 

skorelowane między sobą w tym sensie, że może istnieć między nimi bezpośredni związek? Jeśli tak, to 

możemy mieć problem z współliniowością. Poniższy kod pokazuje, jak działają korelacje w języku R: 

library(corrplot) 

corrplot(corr = cor(data[, numerical_variables]), tl.col = „black”, tl.cex = 0.6) 

Jak widać, silne korelacje (dodatnie lub ujemne) występują wewnątrz grup, a nie między grupami, co 

oznacza, że zmienne, które mierzą to samo na różne sposoby, wydają się być wysoce skorelowane, 

podczas gdy zmienne, które mierzą różne rzeczy, nie wydają się być wysoce skorelowane. 

 

Na przykład Age_18to44  i Age_45plus to zmienne mierzące wiek i spodziewamy się, że będą miały 

negatywną relację, ponieważ im wyższy odsetek młodych ludzi na oddziale z konieczności odsetek osób 

starszych jest niższy. Ta sama zależność jest widoczna w grupie mieszkań (Owned, OwedOutright, 

SocialRent i PrivateRent ), grupa zatrudnionych (Unemp, UnempRate_EA i HigherOccup), grupa 



 
 

potrzebująca (Deprived i MultiDepriv), grupa etniczna (White i NonWhite), grupa zamieszkania 

(Residet i Housholds) oraz grupę edukacyjną (LowEducationLevel i HighEducationLevel). Jeśli 

wybierzesz zmienne należące do różnych grup, liczba silnych korelacji jest znacznie niższa, ale istnieje. 

Na przykład HigherOccup jest silnie skorelowane z HighEducatioLevel i LowEducatioLevel, pozytywnie 

i odpowiednio negatywnie. Wydaje się również, że zmienne w grupie mieszkaniowej są skorelowane 

ze zmiennymi w grupie wiekowej. Tego typu relacje są oczekiwane i naturalne, ponieważ osoby z 

wyższym wykształceniem będą miały zapewne lepszą pracę, a młodych ludzi prawdopodobnie jeszcze 

nie stać na mieszkanie, więc wynajmują. Jako analitycy możemy założyć, że zmienne te w 

rzeczywistości mierzą różne aspekty społeczeństwa i kontynuować naszą analizę. Jednak są to nadal 

rzeczy, o których warto pamiętać podczas interpretacji wyników. Możemy również chcieć uwzględnić 

tylko jedną zmienną w każdej grupie, aby uniknąć kolinearności między grupami, ale unikniemy tych 

zawiłości i będziemy kontynuować nasza analiza na razie. Regresja liniowa jest jednym z tych typów 

modeli, które wymagają od analityka przyjęcia lub odrzucenia kryteriów. W naszym konkretnym 

przypadku wydaje się, że założenia naszego modelu są wystarczająco słuszne i możemy go bezpiecznie 

wykorzystać do dostarczenia wiarygodnych prognoz, tak jak to zrobimy w następnych sekcjach 

Pomiar dokładności za pomocą funkcji punktacji 

Teraz, gdy sprawdziliśmy założenia naszego modelu, przechodzimy do pomiaru jego mocy 

predykcyjnej. Aby zmierzyć naszą dokładność predykcyjną, użyjemy dwóch metod, jednej dla danych 

liczbowych (Proportion), a drugiej dla danych jakościowych (Vote). Wiemy, że zmienna Vote jest 

transformacją ze zmiennej Proprotio, co oznacza, że mierzymy te same informacje na dwa różne 

sposoby. Jednak zarówno dane liczbowe, jak i jakościowe są często spotykane w analizie danych, 

dlatego chcieliśmy tutaj pokazać oba podejścia. Obie funkcje, score_proportion() (numeryczna) i 

score_votes () (kategoryczna) otrzymujemy dane, których używamy do testowania i prognozy dla 

każdej obserwacji w danych testowych, które pochodzą z modelu, który zbudowaliśmy w poprzednich 

sekcjach. W przypadku liczbowym score_proprotios() oblicza wynik przy użyciu następującego 

wyrażenia: 

 

Tutaj Y_i to rzeczywista wartość zmiennej odpowiedzi dla i-tej obserwacji w danych testowych, Y’_i to 

nasza prognoza dla tej samej obserwacji, SE to błąd standardowy naszej prognozy, a n to liczba 

obserwacji w testowaniu dane. To równanie ustala, że wynik, który chcemy zminimalizować, jest 

średnią studentyzowanych reszt. Jak zapewne wiesz, reszty studenckie to reszty podzielone przez 

miarę błędów standardowych. Ta formuła daje nam średnią miarę tego, jak blisko jesteśmy do 

prawidłowego przewidzenia wartości obserwacji w stosunku do wariancji obserwowanej dla tego 

zakresu danych. Jeśli mamy wysoki stopień wariancji (powodujący błędy o wysokim standardzie), nie 

chcemy być zbyt rygorystyczni w przewidywaniu, ale jeśli znajdujemy się w obszarze o niskiej wariancji, 

chcemy mieć pewność, że nasze przewidywania są bardzo dokładne: 

score_proprotios <- funtio(data_test, predictios){ 

# se := stadad errors 

se <- predictios$se.fit 

real <- data_test$Proprotion 



 
 

predicted <- predictions$fit 

retur(sum((real – predicted)^2 / se^2) . nrow(datat)) 

} 

W przypadku kategorycznym score_votes() oblicza wynik, po prostu licząc, ile razy nasze 

przewidywania wskazywały na właściwą kategorię, którą chcemy zmaksymalizować. Robimy to, 

używając najpierw tego samego mechanizmu klasyfikacji (jeśli przewidywane Proprotion jest większe 

niż 0,5, to klasyfikujemy go jako glos „Leave” i odwrotnie) i porównujemy wartości kategoryczne. 

Wiemy, że suma wektora boolowskiego będzie równa liczbie TRUE wartości i właśnie tego używamy w 

wyrażeniu sum(real == predictes: 

score_votes <- function (data_test, preditions) { 

real <- datta_test$Vote 

predicted <- ifelse(predictions$fit > 0.5 , „Leave”, „Remain”) 

return(sum(real == predicted)) 

} 

Aby przetestować wyniki naszego modelu, wykonujemy następujące czynności: 

predictios <- predict(fit, data_test, se.fit = TRUE) 

score_proportions(data_test, predictions) 

#> [1] 10,66 

score_votes(data_test, predictions) 

#> [1] 216 

nrow(data_test) 

#> [1] 241 

W przypadku funkcji score_votes() sama miara mówi nam, jak dobrze sobie radzimy z naszymi 

przewidywaniami, ponieważ możemy wziąć liczbę poprawnych przewidywań (wynik wywołania funkcji 

, czyli 216) i podziel go przez liczbę obserwacji (wierszy) w obiekcie data_test (czyli 241). Daje nam to 

precyzję 89%. Oznacza to, że gdybyśmy otrzymali dane od regresorów, ale nie wiemy, jak faktycznie 

głosował podopieczny, w 89% przypadków przedstawilibyśmy prognozę, czy chcą odejść, czy pozostać 

na UE, co byłoby poprawne. To całkiem nieźle, jeśli o mnie chodzi. W przypadku funkcji 

score_proportions(), ponieważ używamy bardziej abstrakcyjnej miary, aby wiedzieć, jak dobrze sobie 

radzimy, chcielibyśmy aby porównać to z wynikami innych modeli i uzyskać względne poczucie mocy 

predykcyjnej modelu, i właśnie to zrobimy w następnych sekcjach. 

Programowe znajdowanie najlepszego modelu 

Teraz, gdy widzieliśmy, jak tworzyć wyniki, które reprezentują, jak dobra lub zła jest moc predykcyjna 

modelu, możesz zacząć określać wiele modeli ręcznie, zmieniając kombinacje zmiennych wysyłanych 

do funkcji lm(), obliczając wartości każdego modelu. wyniki, a następnie wybierz te z największą mocą 

predykcyjną. Może to zająć dużo czasu i możesz chcieć przekazać to komuś innemu, ponieważ jest to 

żmudna praca. Jednak nie bój się. Jest lepszy sposób! Komputery są dobre w powtarzalnych i żmudnych 



 
 

zadaniach, a teraz zobaczymy, jak powiedzieć komputerowi, aby znalazł dla nas najlepszy model przy 

odrobinie programowania. Poniższe sekcje zwiększą poziom programowania, ale nie martw się, 

wyjaśnimy szczegółowo kod, aby upewnić się, że wszystko jest zrozumiałe. Jeśli w jakimkolwiek 

momencie poczujesz się zdezorientowany, zawsze możesz skopiować i wkleić małe fragmenty kodu do 

terminala R i zobaczyć, co każdy z nich robi z osobna, aby stopniowo uzyskać sens całej sprawy. 

Generowanie kombinacji modeli 

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest opracowanie sposobu uzyskiwania kombinacji regresorów, 

które chcemy przetestować. Ponieważ jest to problem kombinatoryczny, liczba kombinacji jest 

wykładnicza wraz z liczbą dostępnych opcji. W naszym przypadku, przy 19 dostępnych zmiennych, 

liczba możliwych modeli jest sumą liczby modeli, które możemy utworzyć za pomocą jednego 

regresora oraz liczby modeli, które możemy utworzyć za pomocą dwóch regresorów itd., Aż 

zsumujemy liczbę modeli, które możemy stworzyć ze wszystkimi 19 regresorami. Oto jaka jest suma: 

 

Oczywiście obliczanie tak wielu modeli, choć łatwych dla komputera, może trochę potrwać, dlatego 

chcemy ograniczyć minimalną i maksymalną liczbę regresorów dozwolonych w kombinacjach. W tym 

celu określamy minimalny i maksymalny procent regresorów, które zostaną uwzględnione w 

parametrach min_percentage i max_percentage, odpowiednio. W naszym przypadku, jeśli podamy 

min_percentage = 0.9 i max_percentage = 1  prosimy o podanie wszystkich kombinacji zawierających 

od 17 do 19 regresorów, co daje w sumie 191 modeli. Wyobraź sobie, ile czasu zajęłoby Ci ręczne 

wygenerowanie 191 specyfikacji modelu! Miejmy nadzieję, że myślenie o tym uświadomi ci siłę tej 

techniki.  

Na początek tworzymy funkcję generate_combinations_unvectorized(), która wyświetli listę z 

wszystkimi możliwymi kombinacjami dla parametrów variable oraz min_percentage i max_percentage 

wspomnianych wcześniej. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest usunięcie zmiennej Proportion, określając 

ją jako FALSE w wektorze varaibles (W tym miejscu obiekt variables odpowiada obiektowi 

numerial_variables, ale dostosowaliśmy jego nazwę w ramach tej funkcji, aby była bardziej czytelna). 

Inne niechciane zmienne (NVotes, Leave, Vote i RegionName) zostały usunięte w funkcji 

get_numerical_variable_ames()na początku części. Następnie otrzymujemy rzeczywiste nazwy 

zmiennych z wartościami TRUE, dzięki czemu możemy pracować z ciągiem znaków, a nie z wartością 

logiczną. Następnie obliczamy całkowitą liczbę zmiennych jako n, a rzeczywistą liczbę zmiennych 

uwzględnimy w kombinacjach, biorąc parametry procentowe, mnożąc je przez liczbę zmiennych i 

uzyskując dolną lub górną granicę dla tej liczby do upewnij się, że uwzględniamy skrajności. Następnie 

inicjalizujemy obiekt all_combination, który będzie zawierał listę żądanych kombinacji. Następna część 

to obiekt paska postępu, którego nie będziemy wyjaśniać, ponieważ używaliśmy go wcześniej. 

Właściwa praca jest wykonywana wewnątrz pętli for. Zauważ, że przechodzi od minimalnej do 

maksymalnej liczby zmiennych, które chcemy w naszych kombinacjach. W każdej iteracji obliczamy 

liczbę kombinacji, które są nam zwracane jako macierz, w której każda kolumna reprezentuje inną 

kombinację, a każdy wiersz zawiera indeks zmiennych dla tej konkretnej kombinacji. Oznacza to, że 

musimy dodać każdą z tych kolumn do naszej całkowitej listy kombinacji (all_combination), co robimy 

wewnątrz zagnieżdżonej pętli for. Wreszcie, ponieważ mamy zagnieżdżone listy, chcemy użyć funkcji 

unlist(), aby przenieść je na ten sam poziom, ale nie chcemy tego robić rekurencyjnie, ponieważ 

zakończylibyśmy po prostu jedną długą listą i nie bylibyśmy w stanie odróżnić jednej kombinacji od 



 
 

drugiej. Zachęcam do zmiany instrukcji return, aby uniknąć używania parametru recursive = FALSE, a 

także w ogóle unikać używania funkcji unlist(). Dzięki temu szybko dowiesz się, jaki wpływ mają one na 

wyjście funkcji i dlaczego ich potrzebujemy.  

library(progress) 

generate_combinations_uvectorized <- function(variables, min_percentage, max_percentage){ 

variables[[„Proportio”]] <- FALSE 

variables <- names(variables[variables == TRUE]) 

n <- length(varibles) 

n_min <-  floor(n * min_percentage) 

n_max <- ceiling(n * max_percentage) 

all_combinations <- NULL 

progres_bar <- progres_bar$new ( 

format = „Progress [:bar] :percent ETA: :eta”, 

total = length(n_min:n_max) 

) 

for (k in n_min:n_max) { 

progres_bar$tick() 

combinations <- combn(variables,k) 

for (column i 1:ncol(combinations)) { 

new_llist <- list(combiations[, column]) 

all_combinatinos <- c(all_ombinations , list(new_list_) 

} 

} 

return(unlist(all_ombinations, recursive = FALSE)) 

Przykładowe dane wyjściowe obiektu, dla którego funkcja generate_combinations_unvectorized() nie 

jest pokazana obok Jak widać, jest to lista, na której każdy element jest wektorem lub typem character. 

Pierwsza utworzona kombinacja zawiera tylko 17 zmiennych, co stanowi minimalną liczbę użytych 

zmiennych, gdy całkowita liczba zmiennych wynosi 19, a minimalny wymagany procent to 90%. 

Ostatnia kombinacja (numer kombinacji 191) zawiera wszystkie 19 zmiennych i odpowiada modelowi, 

który zbudowaliśmy ręcznie wcześniej: 

combinations <- generate_combinations_unvectorized( 

numerical_variables, 0.9, 1.0 

) 

combiations 



 
 

[[1]] 

[1] „Residents”  „Households” „White” „Owned” 

[5] „OwnedOutright”  „SocialRent”  „PrivateRent” „Students” 

[9] „Unemp” „UnempRate_EA” „HigherOccup” „Density” 

[13] „Deprived” „MultiDepriv” „Age_18to44”  „Age_45plus” 

[17] „NonWhite” 

… 

[[191]] 

[1] ] „Residents”  „Households” „White” 

[4] „Owned”  „OwnedOutright”  „SocialRent” 

[7] „PrivateRent” „Students” „Unemp” 

[10] „UnempRate_EA” „HigherOccup” „Density” 

[13] „Deprived” „MultiDepriv” „Age_18to44” 

[16] „Age_45plus” „NonWhite” „HighEducationalLevel” 

[19] „LowEducationLevel” 

Uzyskanie tylko tych kombinacji, które zawierają od 90% do 100% zmiennych, może wydawać się nieco 

restrykcyjne. A co jeśli chcemy wygenerować wszystkie możliwe kombinacje? W takim przypadku 

zmienilibyśmy pierwszy parametr na 0, ale może to nie zakończyć się w praktycznym czasie. Powodem 

jest to, że nasza funkcja generate_combiations_unvectorized(), jak sama nazwa wskazuje, nie jest 

wektoryzowany, a co gorsza, ma zagnieżdżone pętle for. W tym konkretnym przypadku jest to 

ogromne wąskie gardło i jest to coś, na co chcesz zwrócić uwagę we własnym kodzie. Jednym z 

możliwych rozwiązań jest wykonanie zwektoryzowanej wersji funkcji.  W tych przypadkach, w których 

wektoryzacja i inne podejścia zależne tylko od samego R nie są wystarczająco dobre, możesz 

spróbować delegować zadanie do szybszego (skompilowanego) języka. Wracając do naszego 

przykładu, następną rzeczą do zrobienia jest utworzenie funkcji find_best_fit(), która przejdzie przez 

każdą z wygenerowanych kombinacji, używając danek data_train, aby wytrenować model z 

odpowiednią kombinacją, przetestuj jego dokładność za pomocą selekcji measure (albo Proportion 

(numeryczna) albo Vote (kategoryczna) ) i zapisze odpowiedni wynik w wektorze scores. Następnie 

znajdzie indeks optymalnego wyniku, znajdując minimalny lub maksymalny wynik, w zależności od 

wyboru measure, którego używamy (Proportion wymaga od nas zminimalizowania podczas gdy Vote 

wymaga od nas maksymalizacji), a na koniec odtworzy optymalny model, wydrukuje informacje i 

zwróci model użytkownikowi. Funkcje computer_model_and_fit(), computer_score() i 

print_best_model)info() zostaną opracowane w następnej kolejności, zgodnie z podejściem odgórnym: 

find_best_fit <- fuctio(measure, data_trai, data_test, ombiations) { 

n_cases <- length(combinations) 

progress_bar <- progress_bar$new( 

format = „Progress [:bar] :percent ETA:  :eta”, 



 
 

total = _cases 

) 

scores <-lapply*1:n_cases, function(i) { 

progress_bar$tick() 

results <- computer_model_and_fit(combinatios [[i]] , data_train) 

score <- computer_sore(measure, results[[„fit”]] , data_test) 

return(score) 

}) 

i <- ifelse(measure == „Proprotion” , which.min(scores), 

which.max(scores)) 

best_results <- computer_model_and_fit(combinations [[i]], data_train) 

best_score <- computer_score(measure, best_results[[„fit”]], data_test) 

print_best_model_info(i, best_results[[„mode”]], best_score, measure) 

return(best_results[[„fit”]]) 

} 

Następnie tworzymy funkcję computer_model_and_fit, która po prostu generuje formułę dla 

wybranej kombinacji i wykorzystuje ją w funkcji lm() Jak widać w obiekcie combiations, poprzednio 

wróciliśmy z funkcji generate_combiations_unvectorized() , to lista z wektorami znaków, to nie jest 

formuła my może przejść do funkcji lm(); dlatego potrzebujemy funkcji generate_model(), która 

przejmie te wektory i połączy jej elementy w jeden ciąg ze znakiem plus (+) między nimi poprzez użycie 

funkcji paste() z argumentem collapes + „ + „ i doda do niej łańcuch Proportion . To daje nam z 

powrotem obiekt formuły określony przez łańcuch, taki jak Proprotion ~ Resident + … + NonWhite, 

który zawiera zamiast kropek wszystkie zmienne w pierwszej kombinacji pokazanej w poprzednim 

kodzie. Ten ciąg jest następnie używany wewnątrz funkcji lm()  do wykonania naszej regresji, a zarówno 

model, jak ifit są zwracane w ramach listy do użycia w następujących krokach: 

cmpute_model_and_fit <- function(cmobination,data_train) { 

model <- generate_model(combination) 

return (list(model = model , fit = lm(model, data_train))) 

} 

geerate_model <- function(combination) { 

sum <- paste(combinatio, collapse = „ + „ ) 

return(formula(paste(„Proportion”, „~” , sum))) 

} 

Jak widać po linii score<- computer_sore(measure, results[[„fit”]], data_test, funkcja computer_score() 

otrzymuje obiekt measure, obiekt fit (który pochodzi z listy results) oraz dane użyte do testów. Oblicza 



 
 

wynik przy użyciu wspomnianego wcześniej wzorca strategii dla wykresów użytych do sprawdzenia 

założenia o normalności. Zasadniczo, w zależności od wartości ciągu measure (wybranej strategii), 

wybierze jedną z dwóch funkcji, które mają ten sam podpis, i ta funkcja zostanie użyta do obliczenia 

ostatecznych prognoz. Wysyłamy parametr se.fit = TRUE do funkcji predict(), którą widzieliśmy 

wcześniej, ponieważ chcemy, aby standardowe błędy były również wysyłane w przypadku, gdy 

używamy wyniku liczbowego co ich wymaga. Funkcje score_proprotions() i score_votes() zostały 

zdefiniowane wcześniej : 

compute_score <- function(measure, fit , data_test) { 

if (measure = = „Proprotion”) { 

score <- score_proprotions 

}else { 

score <- score_votes 

} 

predictions <- predict(fit, data_test, se,fit = TRUE_ 

return(score(data_test, prediction)) 

} 

Na koniec tworzymy małą wygodną funkcję o nazwie print_best_model_info(), która wypisze wyniki 

dotyczące najlepszego znalezionego modelu. Po prostu pobiera indeks najlepszego modelu, formułę 

modelu, jego wynik oraz typ miary i drukuje to wszystko dla użytkownika. Jak widać, ponieważ obiekt 

model nie jest prostym ciągiem, ale obiektem formuły, musimy trochę popracować z nim, aby uzyskać 

pożądane wyniki, konwertując go na ciąg i dzieląc za pomocą znaku plus (+) wiemy, że jest 

uwzględniony; w przeciwnym razie byłby to bardzo długi ciąg: 

print_best_model_ifo <- function(i, model, best_score, measure) { 

print („ **************************************************”) 

print(paste(„Best model number: „ , i)) 

print(paste(„Best score:    „, best_score)) 

print(paste(„Score measure :    „ , measure)) 

print(„Best model: „) 

print(strsplit(toString(model), „\\+:))\ 

print („ **************************************************”) 

Możemy znaleźć najlepszy model, zgodnie z miarą Proportion, wywołując: 

best_lm_fit_by_proprotions <- find_best_fit( 

measure = „Proprotion”, 

data_train = data_train, 

data_test = data_test, 



 
 

combinatios = combinations 

) 

#> [1] "*************************************" 

#> [1] "Best model number: 3" 

#> [1] "Best score: 10.2362983528259" 

#> [1] "Score measure: Proportion" 

#> [1] "Best model:" 

#> [[1]] 

#> [1] "~, Proportion, Residents " " Households " 

#> [3] " White " " Owned " 

#> [5] " OwnedOutright " " SocialRent " 

#> [7] " PrivateRent " " Students " 

#> [9] " Unemp " " UnempRate_EA " 

#> [11] " HigherOccup " " Density " 

#> [13] " Deprived " " MultiDepriv " 

#> [15] " Age_18to44 " " Age_45plus " 

#> [17] " LowEducationLevel" 

#> [1] "*************************************" 

Jak widać, najlepszym modelem był trzeci ze 191 modeli z notą 10,23. Możemy również zobaczyć 

regresory użyte w modelu. Jak widać, NoWhite i HighEducationLevel zostały pominięte w metodzie 

optymalizacji, prawdopodobnie ze względu na ich odpowiedniki zawierające wszystkie niezbędne 

informacje dla odpowiednich grup. To nie przypadek, że są to jedne z najbardziej reprezentatywnych 

zmiennych w danych. Aby znaleźć najlepszy model według miary Vote, używamy następującego kodu. 

Zauważ, że biorąc pod uwagę dobre techniki, których użyliśmy do stworzenia tej funkcji, wszystko, co 

musimy zrobić, to zmienić wartość parametru measure, aby zoptymalizować nasze wyszukiwanie przy 

użyciu innego podejścia: 

best_lm_fit_by_votes <- find_best_fit ( 

measure = „Vote” 

data_train = data_train, 

data_test = data_test 

ombinations = combinations 

) 

#> [1] "*************************************" 

#> [1] "Best model number: 7" 



 
 

#> [1] "Best score: 220" 

#> [1] "Score measure: Vote" 

#> [1] "Best model:" 

#> [[1]] 

#> [1] "~, Proportion, Residents " " Households " 

#> [3] " White " " Owned " 

#> [5] " OwnedOutright " " SocialRent " 

#> [7] " PrivateRent " " Students " 

#> [9] " Unemp " " UnempRate_EA " 

#> [11] " HigherOccup " " Density " 

#> [13] " Deprived " " MultiDepriv " 

#> [15] " Age_45plus " " NonWhite "104 

#> [17] " HighEducationLevel" 

#> [1] "*************************************" 

W tym przypadku najlepszym modelem był siódmy ze 191 modeli, z 220 z 241 poprawnych prognoz, 

co daje nam dokładność 91%, co jest poprawą, biorąc pod uwagę dokładność obliczoną wcześniej w 

tym rozdziale. W tym przypadku LowEducationLevel i Age_18to44 zostały pominięte. Ponownie, nie 

jest przypadkiem, że są to jedne z najważniejszych zmiennych w danych. 

Przewidywanie głosów od oddziałów o nieznanych danych 

Teraz, gdy wiemy, jak wytrenować nasze modele i znaleźć najlepszy z możliwych, przedstawimy 

prognozy dla tych okręgów, dla których nie mamy danych głosowania, używając najlepszych modeli, 

które znaleźliśmy przy użyciu miary Vote. Aby to zrobić, po prostu wykonujemy następujący wiersz: 

predictions <- predit(best_lm_fit_by_votes, data_incomplete) 

predictions 

#> 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 

#> 0,6845 0,6238 0,5286 0,4092 0,5236 0,6727 0,6322 0,6723 0,6891 0,6004 

#> 814815816817818819820821822823 

#> 0,6426 0,5854 0,6966 0,6073 0,4869 0,5974 0,5611 0,4784 0,5534 0,6151 

(Obcięte wyjście) 

Spowoduje to wybranie najlepszego modelu, jaki znaleźliśmy wcześniej przy użyciu miary Vote, i 

wykorzystamy go do wygenerowania prognoz dla zmiennej Proprotion w data_incomplete dane, które 

zawierają te obserwacje, dla których nie mamy żadnych danych do głosowania. Są to najlepsze 

prognozy, jakie możemy dostarczyć dzięki temu, co zrobiliśmy do tej pory i możemy oczekiwać, że będą 

miały 91% dokładność, gdy zostaną użyte do kategoryzowania zmiennej Proprotion do zmiennej Vote. 



 
 

Podsumowanie 

Tu pokazano, jak korzystać z modeli wielokrotnej regresji liniowej, jednej z najczęściej używanych 

rodzin modeli, do przewidywania danych liczbowych i jakościowych. Skupiliśmy się na pokazaniu 

technik programowania, które pozwalają analitykom być bardziej wydajnymi w projektach przy 

zachowaniu wysokiej jakości kodu. Zrobiliśmy to, pokazując, jak programowo tworzyć różne 

kombinacje modeli, mierząc dokładność predykcyjną i wybierając najlepszą. Zastosowane techniki 

można z łatwością stosować z innymi, bardziej zaawansowanymi typami modeli, dlatego zachęcamy 

do poprawy dokładności predykcyjnej przy użyciu innych rodzin modeli.  W następnej sekcji zaczniemy 

pracować z innym i nieco mniej technicznym przykładem, który wykorzystuje dane produktu z 

hipotetycznej firmy, aby pokazać, jak pracować z danymi manipulacyjnymi na różne sposoby i używać 

ich z wieloma rodzajami wizualizacji, w tym 3D, wykresy interaktywne i geoprzestrzenne. 

Symulowanie danych sprzedaży i praca z bazami danych 

Przykład Food Factory dotyczy fikcyjnej firmy o nazwie The Food Factory. Sprzedają niestandardowe 

posiłki dla osób poszukujących zdrowej żywności. Pozwalają swoim klientom wybrać kombinacje 

makroskładników, które chcą, a także źródła białka. Makroskładniki odżywcze są podstawą każdej diety 

i składają się z węglowodanów, białek i tłuszczów. Klienci mogą wybrać procent każdego 

makroskładnika, a także źródło białka (ryba, kurczak, wołowina lub wegetariańskie); następnie Fabryka 

Żywności zaproponuje smaczny posiłek, który spełnia wymagania dietetyczne. W ten sposób znaleźli 

świetne kombinacje i jeśli nadal będą robić tak dobrze, jak mają, dodadzą więcej opcji posiłków, a także 

ustalone przepisy, zgodnie z tym, co lubią ich klienci. Fabryka żywności wykonała dotychczas dobrą 

robotę i ma system, który pozwala im gromadzić dużą ilość danych z pięciu lokalizacji sklepów, a także 

śledzić wiadomości klientów. Naszym zadaniem w tym przykładzie będzie analiza danych w celu 

zdiagnozowania obecnego stanu biznesu i zaproponowania sposobów jego poprawy. Brzmi dobrze, 

prawda? Jednak zanim będziemy mogli to wszystko zrobić, musimy zdobyć dane, których jeszcze nie 

mamy. Zamierzamy to zasymulować! Tutaj pokaże Ci, jak zaprojektować nietrywialną symulację 

danych, aby wygenerować dane dla przykładu. Co więcej, The Food Factory, podobnie jak wiele 

organizacji, nie zawsze ułatwia nam życie, udostępniając pliki CSV, a często mają bazy danych, z którymi 

musimy pracować. Tutaj również pokaże Ci, jak pracować z takimi bazami danych. Niektóre z ważnych 

tematów to: 

* Projektowanie i wdrażanie nietrywialnych symulacji 

* Symulowanie liczb, kategorii, ciągów i dat 

* Sygnatury funkcji z obiektami parametrów 

* Ponowne wykorzystanie funkcji w różnych kontekstach 

* Mieszanie danych wewnętrznych i zewnętrznych 

* Praca z relacyjnymi bazami danych 

Wymagane pakiety 

Jedyny pakiet wymagany w tym rozdziale to RMySQL. Jednak aby móc w pełni zreplikować kod 

przedstawiony pod koniec rozdziału, będziesz potrzebować działającej instalacji bazy danych MySQL. 

Pakiet: Zastosowaine 

RMySQL: Interfejs do bazy danych MySQL 



 
 

Projektowanie naszych tabel danych 

Przed rozpoczęciem programowania zawsze dobrze jest projektować za pomocą papieru i ołówka. Jeśli 

to zrobisz, przekonasz się, że twój kod jest znacznie lepszy, ponieważ będziesz rozważać scenariusze, 

których możesz nie zobaczyć, jeśli zaczniesz programować od razu, i zamiast hakować to, co już 

zaprogramowałeś, będziesz w stanie wcześniej zaprojektować rozwiązania. To łatwa inwestycja, która 

bardzo często się opłaca, więc to właśnie zrobimy w tej sekcji, zaprojektujemy nasze dane. 

Podstawowe zmienne 

Zacznijmy od najprostszego scenariusza, jaki możemy sobie wyobrazić, i spróbujmy znaleźć wszelkie 

potencjalne problemy, jakie możemy napotkać. Dla każdej sprzedaży chcielibyśmy mieć następujące 

zmienne: sprzedaż DATE, COST dla produkcji tego rodzaju żywności, QUANTITY kupiona, PRICE dla 

rodzaju żywności, niezależnie od tego, czy lub nie zastosowaliśmy a DISCOUNT, procentowe wartości 

makroskładników pokarmowych dla CARBS (węglowodany), PROTEIN i FAT, PROETIN_SOURCE 

jedzenia (albo FISH, CHICKEN, BEEF lub VEGETARIAN, jeśli dana osoba tego nie robi jeść mięso), STORE 

gdzie zostało sprzedane, DELIVERT metoda (wyślij TO LOCATION lub dostarcz IN STOR), STATUS 

sprzedaży, którym może być PENDING, DELIVERED, RETUNED lub CANELLED (sprzedaż nie może mieć 

dwóch statusów jednocześnie), niezależnie od tego, czy była PAID, klient BIRTH_DATE i GENDER, ile 

STARS przyznali firmie datę CUSTOMER_SINCE i ile przesłali nam wiadomości związanych z ich 

zamówieniem, a także DATE, STARS i rzeczywista MSSAGE dla każdego z nich. 

Upraszczające założenia 

Możemy skomplikować przykład tak bardzo, jak chcemy, ale aby symulacja była prosta (choć nie 

trywialna), przyjmiemy z góry kilka rzeczy. Najpierw zakładamy, że każdy rekord sprzedaży zawiera 

jeden rodzaj żywności. Jeśli dana osoba kupuje dwa lub więcej różnych rodzajów żywności, sprzedaż 

każdego z nich będzie inny rekord. Jednak każda sprzedaż może zawierać dowolną liczbę porcji 

żywności, o ile są one tego samego rodzaju (połączenie makroskładników i źródeł białka). Jest to 

najważniejsze uproszczenie, ponieważ zamówienia firmowe zwykle obejmują różne pozycje na 

sprzedaż, ale pozwoli nam to skupić się na stronie programowania. Po drugie, nie będziemy się 

martwić, że relacja między rodzajami żywności a kosztami (lub cenami) będzie ciągła w sensie 

matematycznym. Oznacza to, że możemy znaleźć rodzaj żywności z pewną kombinacją 

makroskładników odżywczych i źródeł białka, która jest bardzo podobna do kombinacji innej żywności, 

ale ich koszty produkcji, a także ceny są bardzo różne. Podobnie zakładamy, że każdy rodzaj żywności 

ma swój unikalny koszt i cenę i może się różnić dla różnych sprzedaży (ten sam rodzaj żywności może 

mieć różne koszty i ceny dla różnych sprzedaży). Nie jest to realistyczne założenie, ponieważ większość 

firm ma standardowe produkty (w tym koszty i ceny), ale możemy myśleć o Fabryce Żywności jako o 

sklepie rzemieślniczym, w którym każda żywność jest wyjątkowa i może generować różnice w kosztach 

i cenach . Jeśli już, to dodanie złożoności (zabawy) do analizy. Po trzecie, nie będziemy się martwić o 

związek między datami sprzedaży a statusami sprzedaży lub między datami sprzedaży i tym, czy 

sprzedaż została opłacona. Oznacza to, że możemy faktycznie znaleźć sprzedaż, która została 

dostarczona i jest stara, ale nie została opłacona. Dzieje się tak w niektórych przypadkach z życia 

wziętych, więc nie ma problemu z przyjęciem tego. Po czwarte, fakt, że wiadomości klientów dotyczące 

konkretnej sprzedaży są oceniane wysoko lub nisko, nie wpływa na ogólną ocenę, jaką przyznali oni 

firmie The Food Factory. Istnieją dwie kolumny z GWIAZDKAMI, jedna dla ogólnej oceny Fabryki 

żywności i jedna, która zostanie wysłana z każdą sesją związaną z zamówieniem. Oznacza to, że klient, 

który ogólnie lubi The Food Factory, może mieć złe doświadczenia i nie wpłynie to na to, jak bardzo 

będzie lubił ten sklep. I odwrotnie, klient, który generalnie nie lubi The Food Factory, nie polubi go, 

ponieważ pewnego dnia miał z nim dobre doświadczenia. To założenie jest prawdziwe dla osób o 



 
 

ustalonych preferencjach, ale ogólnie nie sprawdza się. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy uwzględnić w 

symulacji mechanizmy uwzględniające tę dynamikę. Zresztą zachęcam do samodzielnego wdrożenia 

niektórych z tych mechanizmów. To będzie dobra praktyka. Po piąte, nie będziemy się martwić, że 

makroskładniki odżywcze mają sens, w tym połączenie ze źródłami białka. Zwykła dieta zawiera około 

50% białka, 35% węglowodanów i 15% tłuszczu, ale nie będziemy się martwić, że nasze liczby mają 

sens żywieniowy. Oznacza to, że proszę nie myśleć, że żadne z tych symulowanych zamówień na 

jedzenie jest realistyczne lub w rzeczywistości zdrowe. 

Potencjalne pułapki 

Teraz, gdy rozumiemy ogólną strukturę danych, musimy znaleźć potencjalne pułapki, których należy 

unikać. Możemy myśleć o tej strukturze danych jako o standardowej strukturze tabeli (ramce danych 

lub arkuszu kalkulacyjnym), w której każda kolumna reprezentuje zmienną, a każdy wiersz 

reprezentuje obserwację (w naszym przypadku rekord sprzedaży). 

Problem zbyt dużej pustej przestrzeni 

Powiedzmy, że mamy rekord sprzedaży; co się stanie, jeśli otrzymamy wiadomość dotyczącą tego 

zamówienia od naszego klienta? Po prostu dodajemy dane do odpowiednich kolumn DATE, STARS i 

MESSAGE. Co się stanie, jeśli otrzymamy kolejną wiadomość dotyczącą tego samego zamówienia? Cóż, 

możliwym rozwiązaniem byłoby dodanie nowej kombinacji DATE, STARS i MESSAGE do nowej 

wiadomości, ale nazwy zwinęłyby się. Jak byśmy się między nimi rozróżnili? Cóż, możemy dołączyć 

liczbę wskazującą aktualny numer wiadomości. Wtedy mielibyśmy DATE_1, STARS_1 i MESSAGE_1 dla 

pierwszej wiadomości oraz DATE_2, STARS_2i MESSAGE_2 dla drugiej wiadomości. To by to rozwiązało, 

prawda? Co się stanie, jeśli otrzymamy trzecią lub więcej wiadomości związanych z zamówieniem? Cóż, 

skończylibyśmy z wieloma zmiennymi w naszej ramce danych. W szczególności mielibyśmy tyle 

kombinacji, ile wynosi maksymalna liczba wiadomości, które zostały wysłane do jednego zamówienia. 

Jaka byłaby zawartość komórek dla zamówień, które nie miały tak dużej liczby komunikatów? Byłyby 

puste. To byłoby dużo zmarnowanej przestrzeni! Ponadto ogólna struktura danych wydawałaby się 

niezręczna. Musi być lepszy sposób. Jeśli się nad tym zastanowić, wydaje się, że komunikaty i sprzedaż 

to dwie różne rzeczy i że powinny być oddzielone, prawda? Jeśli myślisz o tym w ten sposób, masz 

rację. Wyobraźmy sobie więc, zachowajmy jedną ramkę danych dla zamówień sprzedaży, a drugą dla 

wiadomości. Jest jeszcze jeden problem. Możesz to zobaczyć? Jak ustalimy, które wiadomości należą 

do jakich zamówień sprzedaży? Identyfikatory na ratunek! Możemy dodać SALE_ID do ramki danych 

sprzedaży, gdzie powinna być unikalna, a możemy dodać to samo SALE_ID do ramki danych 

wiadomości, gdzie nie będzie unikalna, ponieważ być wieloma wiadomościami dotyczącymi tego 

samego zamówienia sprzedaży. Oznacza to, że mamy relację jeden do wielu. Mając to na uwadze, 

ramka danych sprzedaży zawierałaby wszystkie wspomniane wcześniej zmienne, pomniejszone o 

zmienne DATE, STARS i MESSAGE dla komunikatów (nie należy mylić sprzedaży kolejność DATE z DATE 

dla każdej wiadomości), a te trzy zmienne będą zgodne z oddzielną ramką danych wiadomości. Obie 

ramki danych miałyby zmienną SALE_ID. Świetny; to już minęło. 

Problem zbyt wielu powtarzających się danych 

Jaką zmienną mamy jeszcze w ramce danych sprzedaży? Cóż, aby sformułować to w taki sposób, aby 

problem był bardzo oczywisty, nadal mamy zmienne sprzedaży i zmienne klienta. Więc jaki może być 

problem? Cóż, za każdym razem, gdy klient dokonuje nowego zakupu, zapisujemy jej BIRTH_DATE, 

CLIENT_SINCE, GENDER i STARS informacje ponownie. Co się stanie, jeśli częsty klient dokona 100 

różnych zakupów w The Food Factory? Cóż, jej informacje zostaną powtórzone 100 razy! Musimy to 

naprawić. Jak możemy to zrobić? Robimy to samo, co wcześniej, oddzielamy różne rzeczy. Zgadza się. 

Tworzymy osobną ramkę danych dla danych klienta i już wiemy, jak powiązać klientów ze sprzedażą, 



 
 

ponieważ używaliśmy tej samej techniki w poprzednim problemie, tworzymy identyfikatory w obu 

ramkach danych. Jest to relacja wiele do jednego (z punktu widzenia danych sprzedażowych w 

stosunku do danych klientów). Jestem pewien, że możesz dowiedzieć się, które zmienne należą do 

których ramek danych. 

Eliminując powtarzające się dane, eliminujemy również możliwość przypadkowej zmiany niektórych z 

tych powtarzających się wartości, a następnie nie wiemy, które z nich są prawidłowe. Podsumowując, 

dokonaliśmy rozbicia ogromnej tabeli początkowej, która zawierała wszystkie informacje w jednym 

miejscu, na trzy różne tabele, które są połączone identyfikatorami, w taki sposób, że reprezentujemy 

różne rzeczy w każdej tabeli (sprzedaż, klienci, i wiadomości klientów), eliminując jednocześnie dużo 

marnowanej przestrzeni i powtarzających się wartości. Aby uzyskać więcej intuicji na temat organizacji 

po tych dostosowaniach, możemy przyjrzeć się poniższemu obrazowi, który pokazuje, jakie atrybuty 

danych należą do poszczególnych encji i jak są ze sobą powiązane: 

 

Techniki te, wraz z wieloma innymi, nazywane są normalizacją bazy danych, co może być przydatne w 

niektórych scenariuszach. Czasami jednak nie chcemy, aby nasze dane były w pełni znormalizowane z 

powodu problemów z wydajnością, ale są to zaawansowane przypadki, których nie omówimy tutaj. 

Symulacja danych sprzedażowych 

Wystarczająco dużo pojęć; zacznijmy programować. Aby uzyskać jasny obraz tego, dokąd zmierzamy, 

zaczynamy od zainicjowania ramki danych sales, której będziemy używać, z zerową liczbą obserwacji. 

Robimy to, definiując dostępne kategorie dla każdej zmiennej czynnikowej i definiując puste wartości 

z typem danych, którego potrzebujemy dla każdej zmiennej. Jak widać, posiada identyfikatory SALE_ID 

i CLIET_ID, które pozwolą nam powiązać te dane z tymi z clients i client_messages. Aby to zrozumieć, 

spójrzmy na następujący kod: 

status_levels <- c(”PENDING” , DELIVERED” , „RETURED”, „CANCELLED”) 

protein_soure_levels <- c(„BEEF, „FISH”, „CHICKEN”, „VEGETARIAN”) 

continent_levels <- c(„AMERICA”, „EUROPE”, „ASIA”) 

delivery_levels <- („IN STORE{, „TO LOCATION”) 

paid_levels <- c(„YES”, „NO”) 

sales <- data.frame( 



 
 

SALE_ID = character(), 

CLIENT_ID = character(), 

DATE = as.Date(character() ), 

QUANTITY = integer(), 

COSI = numeric(), 

PRICE = numeric(), 

DISCOUNT = numeric(), 

PROTEIN = numeric(), 

CARBS = numeric(), 

FAT = numeric (), 

PROTEIN_SOURCE = factor(levels = protein_source_levels), 

CONTINENT = factor(levels – cotinent_levels), 

DELIVERY = factor(levels – delivery_levels), 

STATUS = factor(levels = status_levels), 

PAID = factor(levels = paid_levels) 

) 

Ten sposób inicjalizacji pustej ramki danych, w przeciwieństwie do wielu innych metod, które możesz 

znaleźć gdzie indziej, jest bezpieczniejszy, ponieważ od początku będziesz mieć poprawne typy kolumn. 

Jeśli twój kod opiera się na sprawdzaniu typów kolumn (tak jak to zrobimy), będzie działał nawet z 

ramkami danych z zerowymi wierszami (tak jak w tym przypadku). 

Symulacja danych liczbowych zgodnie z założeniami rozkładu 

Wygenerujemy dane dla każdej kolumny oddzielnie, a następnie odtworzymy z nimi ramkę danych. 

Chcemy najpierw zacząć od łatwych części, więc przyjrzymy się symulacji dla QUANTITY, COST, PRICE i 

DISCOUNT . Najłatwiejszym sposobem byłoby po prostu zasymulować niektóre liczby losowe i upewnić 

się, że mieszczą się one w pewnym zakresie, odpowiednio je pomnóż lub podziel. Moglibyśmy również 

użyć funkcji round(), aby upewnić się, że QUANTITY nie jest ułamkową. Jeśli jednak chcemy zrobić to 

we właściwy sposób, musimy wziąć pod uwagę podstawowe założenia każdej z tych liczb. Obraz 

przedstawiający dystrybucje wymienione w poniższych akapitach pokazano poniżej. 

 



 
 

Wartości COST i PRICE mają rozkład normalny, ponieważ są liczbami rzeczywistymi. Średnio COST 

powinno być mniejsze niż PRICE, więc odpowiednio ustawimy ich parametry średnie. Należy pamiętać, 

że pozwala to na możliwość sprzedaży niektórych produktów żywnościowych za mniej niż koszt ich 

produkcji, co czasami ma miejsce, gdy firmy próbują zminimalizować straty. DISCOUNT podąża za 

rozkładem wykładniczym, ponieważ chcemy, aby było jak najwięcej rabatów zero lub niski (w 

porównaniu do ceny). Oznacza to, że nie udzielamy często rabatów, a kiedy to robimy, będą one 

niewielkie. QUANTITY jest zgodny z rozkładem Poissona, ponieważ musi być liczbą całkowitą. 

Biorąc pod uwagę te założenia, stworzymy trzy funkcje. COST i PRICE są symulowane funkcją random-

values(), podczas gdy QUANTITY i DISCOUNT mają własne funkcje. Funkcja random_value używa 

funkcji rnorm() do symulacji n wartości (gdzie n to liczba wierszy, które chcemy uzyskać w ramce 

danych) przy użyciu rozkładu normalnego , z określonym mean i odchyleniem standardowym 

(sqrt(variance)). Następnie bierzemy te wartości i zaokrąglamy je do dwóch miejsc po przecinku za 

pomocą funkcji round(), jak pokazano poniżej: 

random_values <- function(n, mean, variance) { 

return(round(rnorm(n,mean, sqrt(variance)), 2)) 

} 

Funkcja random_discounts() wykorzystuje funkcję rexp() do symulacji n wartości przy użyciu rozkładu 

wykładniczego z parametrem lambda i, jako robiliśmy to wcześniej, używamy funkcji round() do 

zaokrąglania wartości do dwóch miejsc po przecinku. Kiedy używamy tej funkcji, użyjemy bardzo 

wysokiego parametru lambda (100), aby mocno pochylić rozkład w prawo, tak aby uzyskać wiele zer w 

symulacji. Jednak to sprawi, że nasze wartości będą bardzo małe (na przykład 0,021). Jeśli użyjemy tych 

wartości bezpośrednio, nasze rabaty będą wynosić kilka centów, co nie jest realistyczne. Dlatego 

mnożymy te wartości przez 100, aby uzyskać rabaty w wysokości kilku dolarów. Zauważ, że jeśli 

najpierw zrobimy rundę, a następnie pomnożymy przez 100, otrzymamy pełne rabaty w dolarach (na 

przykład 2 dolary), ale jeśli najpierw pomnożymy przez 100, a następnie zaokrąglimy, otrzymamy 

rabaty obejmujące centy (na przykład 2,1 dolara), czego wolimy unikać, ale równie dobrze działałoby. 

Spójrzmy na poniższy kod, aby to zrozumieć: 

random_discounts <- function(n,lambdA) { 

return(round(rexp(n,lambda) , 2 * 100) 

} 

Funkcja random_quantities() wykorzystuje funkcję rpois() do symulacji n wartości przy użyciu rozkładu 

Poissona z parametrem lambda. W tym przypadku nie musimy zaokrąglać, ponieważ wartości będą już 

liczbami całkowitymi. Jednak dodajemy 1 do każdej wartości, ponieważ możemy otrzymać zero jako 

ilość, a posiadanie zamówienia bez żywności nie miałoby sensu. Dodając 1 gwarantujemy, że w każdym 

zamówieniu mamy co najmniej jedną żywność: 

random_quantities <- function(n,lambda) { 

return(rpois(n, lambda) + 1) 

} 

Symulowanie wartości jakościowych za pomocą współczynników 



 
 

Funkcja random_levels() symuluje n wartości kategorialne poprzez próbkowanie levels z zamiennikiem 

(kontrolowanym przez trzeci parametr, który jest wysyłany jako TRUE). Możesz myśleć o levels jako o 

tablicy ciągów, z których każdy jest możliwą wartością dla symulacji. Te levels będą pochodzić z 

kategorii zdefiniowanych dla zmiennych czynnikowych w ramce danych (PROTEIN_SOURCE, STORE, 

DELIVERY, STATUS i PAID). Próbka z zamiennikiem oznacza, że za każdym razem, gdy wybieramy jedną 

z wartości z obiektu levels, zwracamy ją, abyśmy mogli ją później wybrać ponownie. Próbkowanie bez 

wymiany ma sens tylko wtedy, gdy chcesz, aby liczba próbek była mniejsza niż całkowita liczba 

dostępnych wartości, co nie ma miejsca w tym przypadku, ponieważ chcemy symulować tysiące 

wierszy i nie będziemy mieć tylu levels. Jest trzeci parametr, o którym nie wspomnieliśmy, parametr 

probabilities. Jak widać, domyślnie jest ustawione na NULL, ale wysyłamy tam obiekt; musi to być 

wektor liczb od 0 do 1, tak aby sumowały się do 1 i reprezentowały prawdopodobieństwo wybrania 

określonej kategorii. Kolejność tego obiektu probabilities musi być taka sama jak w obiekcie levles. Na 

przykład, jeśli mamy trzy możliwe poziomy i wyślemy obiekt  probabilities jako c90.2, 0.3, 0.5), pierwszy 

poziom będzie miał prawdopodobieństwo wyboru wynosi 20%, podczas gdy na drugim i trzecim 

poziomie będą odpowiednio 30% i 50%. Zauważ, że prawdopodobieństwa sumują się do jednego. 

Spójrzmy na kod: 

random_levels <- function(n, levels, probabilities = NULL) { 

return(sample(levels, n . TRUE, probabilities)) 

} 

Zauważ, że nie sprawdzamy, czy obiekt probabilities jest wysyłany jako NULL, zanim przekażemy go do 

funkcji sample(). Można to zrobić, ponieważ odpowiadający mu parametr funkcji sample() używa 

również wartości domyślnej NULL i interpretuje to jako wykorzystujące równe prawdopodobieństwa 

dla wszystkich wartości. Możesz to sprawdzić w dokumentacji funkcji. Aby sprawdzić, czy 

prawdopodobieństwa są poprawnie zaimplementowane, możemy zasymulować 100 wartości, a 

następnie utworzyć tabelę z wynikami, aby zobaczyć ilość wartości wygenerowanych dla każdej z 

kategorii. Jak widać, jeśli symulujemy wartości 100 kategorii A,B i C, z prawdopodobieństwami 20%, 

30% i 50%, otrzymamy odpowiednio proporcje 18%, 37% i 45%. Wyniki te są wystarczająco zbliżone 

do naszych specyfikacji, a zatem poprawne. Zwróć uwagę, że za każdym razem, gdy ponownie 

wykonasz kod, otrzymasz różne wartości i prawie nigdy nie będą one dokładnie tymi, które podałeś, co 

jest naturalne w symulacjach. Jednak prawie zawsze powinny być zbliżone do specyfikacji: 

results <- random_levels(100, c(„A”, „B” , „C”) , c(0.2, 0.3 , 0.5)) 

table 

#> results 

#> A B C 

#> 18 37 45 

Symulowanie dat w określonym zakresie 

Funkcja random_dates_i_range używa tej samej funkcji sample(), której używaliśmy wcześniej, ale 

zamiast otrzymywać listę ciągów jako kategorie ze zmiennych czynnikowych, otrzyma listę dat. Aby 

wygenerować pełny zestaw prawidłowych dat do symulacji, używamy funkcji seq(). Ta funkcja 

wygeneruje wszystkie wartości od start do end w określonym przedziale. Jeśli chcemy wygenerować 

wszystkie liczby nieparzyste z przedziału od 1 do 10, użyjemy seq(1,10,2), co oznacza, że zajmie to 1 i 

doda  2 olejno, aż zostanie osiągnięte 10. W naszym przypadku chcemy, aby przyrost trwał cały dzień 



 
 

i, dla wygody, funkcja seq() zapewnia tę możliwość podczas wysyłania obiektów daty, wysyłając 

przyrost jako ciąg „day”: 

random_dates_in_range <- function(n, start, end, increasing_prob = FALSE) { 

sequence <- seq(start, end, „day”) 

if (increasing_prob) { 

probabilities <- seq(1, length(sequence)) ^ 2 

probabilities <- probabilities / sum(probabilities) 

return(sample(sequence, n , TRUE, probabilities)) 

} else { 

return(sample(sequence, n , TRUE)) 

} 

} 

Pamiętaj, że zadziała to tylko podczas wysyłania obiektów daty. Jeśli spróbujesz przetestować tę 

funkcję za pomocą łańcuchów, pojawi się błąd z informacją, że ‘from’ cannot be NA, NaN, or infinite. 

Zamiast tego powinieneś przekonwertować te ciągi na daty za pomocą funkcji as.Date: 

seq(„2020-01-01” , „2020-01-01”, „day”) # Błąd 

seq(as.Date(„2020-01-01”) , as.Date(„2020-01-01”), „day”)  # Popawne 

Symulowanie liczb w ramach wspólnych ograniczeń 

Jak być może pamiętasz, The Food Factory tworzy swoją żywność, otrzymując specyfikację 

makroskładników odżywczych. Klienci mogą określić dowolną kombinację wartości procentowych dla 

każdego z nich, o ile sumują się do 1. Teraz zamierzamy zasymulować te procentowe wartości 

makroskładników. Będzie to wymagało trochę więcej pracy niż poprzednie przypadki. Najpierw 

tworzymy funkcję, która zwraca liczbowe trójek, w których każda liczba mieści się w przedziale od 0 do 

1 i razem sumują się do 1. Aby to osiągnąć, użyjemy dwóch liczb losowych i uzależnimy trzecią od 

pierwszych dwóch. Wykorzystamy następujący fakt matematyczny:  

abs(a,b) = max(a,b)  -  min(a,b) =>  1 – max(a,b)  + min(a,b) + abs(a,b) 

To każe nam przyjąć jedną liczbę jako 1 - max (a, b), inną jako min (a, b), a ostatnią jako abs (a, b); czyli 

dokładnie to, co robimy w funkcji random_triple(). Robiąc tak matematycznie gwarantuje, że 

otrzymamy trzy liczby losowe z zakresu od 0 do 1, które razem dają 1. Zauważ, że random_triple() jest 

jedną z niewielu funkcji, które stworzyliśmy, która nie wymagamy żadnych argumentów, co ma sens, 

ponieważ nie potrzebujemy zewnętrznych informacji, aby zasymulować trójkę: 

random_tripel <- function() { 

a <- runif (1,0,1) 

b <- runif(1,0,1) 

PROTEIN <- 1 – max(a,b) 

CARBS <- abs (a – b) 



 
 

FAT <- min(a,b) 

return *c(PROTEIN, CARBS, FAT)) 

} 

Możemy sprawdzić, czy to działa, używając sum() nad wynikiem: 

triple <- random_triple(_ 

triple 

#> [1] 0,05796599 0,76628032 0,17575370 

sum(triple) 

#> 1 

Teraz chcemy wygenerować n tych trójek. Aby to zrobić, używamy funkcji replicate ()do tworzenia n 

trójek. Argument TRUE odpowiada argumentowi simplify funkcji, który zredukuje listę trójek do postaci 

macierzowej, z którą łatwiej pracować w tym konkretnym przypadku. Kiedy testujemy kod i patrzymy 

na wyniki replicate(n,random_triple(), TRUE), znajdziemy że wynikowa struktura jest transpozycją 

tego, czego chcemy, co oznacza, że ma trzy wiersze i � kolumn, gdzie każdy wiersz reprezentuje procent 

makroskładników, a każda kolumna reprezentuje obserwację. Chcemy przetransponować tę strukturę, 

aby uzyskać procenty makroskładników odżywczych jako kolumny, a obserwacje jako wiersze; aby to 

zrobić, używamy po prostu funkcji t(). Następnie po prostu tworzymy ramkę danych z odpowiednimi 

wartościami dla każdego makroskładnika: 

random_composition <- function(n) { 

matrix <- t(replicate(n, ranom_triple(), TRUE)) 

return(data.frame(PROTEIN = matrix[,1], 

CARBS = matrix[,2], 

FAT = matrix[,3])) 

} 

Symulowanie ciągów znaków dla złożonych identyfikatorów 

Czas na najbardziej złożoną część symulacji, czyli identyfikatory. Chcemy wyprodukować n 

identyfikatorów iw zależności od tego, jakie identyfikatory symulujemy, możemy chcieć, aby były 

unikalne. Identyfikatory klientów w danych klienta muszą być unikalne, ponieważ nie chcemy dwóch 

różnych klientów z tym samym identyfikatorem, a dane naszych klientów nie będą miały 

powtarzalnych rekordów zgodnie z projektem. Z drugiej strony nie chcemy, aby w danych sprzedaży 

pojawiały się unikalne identyfikatory klientów, ponieważ chcemy, aby pojawiali się tam stali klienci. 

Moglibyśmy stworzyć dwie odrębne funkcje, które niezależnie zajmują się tymi przypadkami, ale łatwo 

jest połączyć je w jedną funkcję, używając po prostu parametru reduction który określa procent 

unikalnych identyfikatorów. Jeśli parametr reduction jest wysyłany jako 0 (wartość domyślna), 

zakładamy, że żądane są pełne unikalne identyfikatory. Zakładamy, że identyfikatory składają się z 

grupy liter, po których następuje grupa cyfr, a długość każdej grupy należy określić osobno. Do tego 

służą n_letters i n_digits. Nasza implementacja będzie działać poprzez osobne tworzenie grup liter i 

cyfr, a następnie ich łączenie. Najpierw utworzymy kombinacje liter, pobierając próbkę z grupy 

LETTERS (wewnętrzny obiekt R, który zawiera wszystkie litery ASCII zapisane wielkimi literami) o 



 
 

rozmiarze n z zamiennikami (możemy mieć powtarzające się litery w każdym identyfikator). Następnie 

powtórzymy tę próbkę dla n_letter, czyli ilości liter, których potrzebujemy w każdym identyfikatorze, i 

nie będziemy upraszczać struktury, dlatego wysyłamy FALSE parametr. To zwróci listę z n_letters 

elementami, gdzie każdy element jest wektorem n liter. Teraz chcemy wkleić te obiekty razem. Aby to 

zrobić, używamy funkcji paste0() (która jest skrótem do funkcji paste(), która zwija wszystko razem, 

jeśli użyjesz tylko paste(), uzyskać spacje między literami). Nie możemy jednak wysłać naszej 

konstrukcji do paste0(), ponieważ wyciągniemy trochę śmieci. W tym celu musimy poprawnie użyć 

funkcji do.call(). Aby zrozumieć, co się dzieje, załóżmy, że n_letters wynosi 5 i zobaczmy, jak zachowuje 

się kod. 

n_letters <- 5 

letters <- do.call(paste0, replicate( 

n_letters, sample(LETTERS, n , TRUE), FALSE)) 

letters 

#> [1] "KXSVT" "HQASE" "DDEOG" "ERIMD" "CQBOY" 

Teraz skupimy się na kombinacjach cyfr. Naszym celem jest uzyskanie liczby od zera do liczby 

utworzonej z n_digits dziewiątek. Na przykład, jeśli n_digits wynosi 5, potrzebujemy liczb od 0 do 99 

999. Będzie to podzielone na dwa etapy. Najpierw utwórz dynamikę skrajnej prawostronnej liczby 

składająca się tylko z dziewiątek. Następnie upewnij się, że ma dokładnie n_digits cyfr, nawet jeśli 

naturalny sposób przedstawienia liczby nie. Oznacza to, że jeśli n-digits wynosi 5, a liczba, którą 

ostatecznie pobieramy, to 123, jako wynik musimy użyć 00123, ponieważ musimy zapewnić n_digits 

cyfr. Aby wykonać paste() z collapse = „” aby złożyć wszystkie ciągi razem, uzyskując ciąg, taki jak 99999. 

Następnie konwertujemy ten ciąg na liczbę za pomocą funkcji as.numeric(). Otrzymujemy pożądaną 

liczbę dziewiątek w obiekcie max_number. Następnie używamy funkcji sprintf(), aby upewnić się, że 

mamy n_digits podczas używania liczby. Aby to zrobić, określamy format z wstępnym wypełnieniem 

zer (używając składni „%0”), tak że mamy _digits (używając n_digits a następnie litery d w przypadku 

cyfr). Umieściliśmy to wewnątrz funkcji paste(), ponieważ ciąg format zostanie utworzony 

dynamicznie. Zgodnie z powyższym przykładem dla 5 cyfr będzie to „%05d”. Te połączone wiersze dają 

nam: 

max_number <- as.numeric(paste(replicate(n_digits, 9), collapse = „”)) 

format <- paste(„%0”,n_digits, „d”, sep = „”) 

digits <- sprintf(format, sample(max_number, n TRUE)) 

digits 

#> [1] "84150" "88603" "88640" "24548" "06355" 

Teraz musimy wkleić razem obiekty letters  i digits, ponownie używając funkcji paste0(). Ponieważ jest 

to operacja wektoryzowana, otrzymamy pojedynczą tablicę n identyfikatorów.Zauważ, że chociaż nie 

narzuciliśmy niepowtarzalności, prawdopodobieństwo, że procedury próbkowania dadzą 

powtarzające się identyfikatory jest tak bardzo niskie, że nie będziemy się tym martwić. Wreszcie, jeśli 

reduction jest większe od zera, co oznacza, że chcemy użyć tylko reduction procentu identyfikatorów 

utworzonych do tej pory do wygenerowania łącznej liczby n identyfikatorów, użyje funkcji sample() do 

pobrania n identyfikatorów z pierwszych reduction identyfikatorów procentu, które są obliczane jako 

tablica od 1 do dolnej części procenta (musi być liczbą całkowitą ) ids, a zrobimy to z zamianą (stąd 



 
 

parametr TRUE). Jeśli reduction wynosi zero, po prostu wysyłamy ids, które stworzyliśmy do tej pory 

bez żadnych modyfikacji: 

random_strings <- function(n,n_letters, n_digits, reduction = 0) { 

letters <- do.call(paste0, replicate( 

n_letters, sample(LETTERS, n , TRUE), FALSE)) 

max_number <- as.numeric(paste(replicate(n_digits, 9), collapse = „”)) 

format <- paste(„%0”, n_digits, „d” , sep=””) 

digits <- sprintf(format, sample(max_number, n, TRUE)) 

ids <- paste0(letters, digits) 

ids <- sample(ids[1:floor(reduction * length(ids))],n , TRUE) 

} 

return(ids) 

} 

Wszystko razem 

Teraz, gdy wykonaliśmy ciężką pracę tworzenia wszystkich naszych funkcji symulacyjnych, możemy po 

prostu połączyć je w funkcję ogólną, która użyje ich do łatwej symulacji danych dla nas. Pierwszą rzeczą, 

na którą zwracamy uwagę, jest to, że istnieje wiele parametrów, które musimy kontrolować, i jeśli 

utworzymy sygnaturę funkcji, która zawiera wszystkie te parametry wyraźnie, będziemy ograniczać się, 

mając sztywny podpis, z którym trudno jest pracować . Nie chcemy zajmować się tymi parametrami 

ręcznie, ponieważ utrudni to pracę z kodem. A co by było, gdybyśmy mogli przekazać pojedynczy 

parametr, który zmieniłby się dla nas zgodnie z naszymi wymaganiami? Cóż, możemy to zrobić! Z tego 

powodu istnieją obiekty parametrów. Są prostą koncepcją i zapewniają dużą elastyczność. Są to listy, 

które są pakowane przed wysłaniem do funkcji i rozpakowywane wewnątrz funkcji w celu użycia w 

razie potrzeby wewnątrz funkcji zagnieżdżonych. To jest forma hermetyzacji. Następnie zauważamy, 

że ponieważ te symulacje są procesami stochastycznymi, co oznacza, że możemy uzyskać różne wyniki 

za każdym razem, gdy je wykonujemy, możemy utracić powtarzalność naszych wyników. Aby tego 

uniknąć, po prostu ustawiamy ziarno na początku symulacji, aby mieć pewność, że za każdym razem 

otrzymamy te same wyniki. Reszta kodu to po prostu wywołanie funkcji, które już stworzyliśmy z 

odpowiednimi argumentami, które pochodzą z obiektu parametrów, który rozpakowujemy na 

początku. Warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, nie możemy po prostu użyć funkcji 

random_composition() bezpośrednio do jednej zmiennej w ramce danych, którą tworzymy, ponieważ 

wynikowy obiekt zawiera dane dla trzech różnych zmiennych w ramce danych. Dlatego musimy 

przechowywać obiekt pośredni z wynikami, composition, a następnie użyj go do wyodrębnienia 

informacji o każdym makroskładniku. Po drugie, używamy argumentu stringsAsFactors funkcji 

data.frame() jako FALSE, aby upewnić się, że SALE_ID i CLIENT_ID nie są traktowane jako czynniki 

(ponieważ są ciągami znaków). Kiedy czynniki zaczynają mieć wiele kategorii, przetwarzanie ramek 

danych staje się wolniejsze i możemy tego uniknąć, traktując je jako proste ciągi, ponieważ będziemy 

mieć wiele unikalnych identyfikatorów. Po trzecie, ponieważ traktujemy wszystkie ciągi jako 

nieczynniki i możemy nie uzyskać wszystkich możliwych kategorii w naszej próbie, używając 

random_levels() zmienną czynnikową można zdefiniować bez niektórych czynników, które wcześniej 

wymieniliśmy. Aby upewnić się, że tak się nie stanie, wyraźnie definiujemy poziomy wewnątrz funkcji 



 
 

factor() jako poziomy w oryginalnej ramce danych sprzedaży wysłanej do funkcji, która zawiera dane z 

naszej początkowej definicji: 

random_sales_data <- function(sales,parameters) { 

n <- parameters[[„n”]] 

n_letters <- parameters[[„n_letters”]] 

n_digits <- parameters [[„n_digits”]] 

redution <- parameters [[„reduction”]] 

date_start <- parameters [[„date_start”]] 

date_end <- parameters [[„date_end”]] 

quality_lambda <- parameters [[„quality_lambda”]] 

price_mean <- parameters [[„price_mean”]] 

price_variance <- parameters [[„price_variance”]] 

cost_mean <- parameters [[„cost_mean”]] 

cost_variance <- parameters [[„cost_variace”]] 

discount_lambda <- parameters [[„discount_lambda”]] 

protein_source_pbs <- parameters [[„protein_source_probabilities”]] 

continent_pbs <- parameters [[„continent_probabilities”]] 

delivery_pbs <- parameters [[„delivery_probabilities”]] 

status_pbs <- parameters [[„status_probabilities”]] 

paid_pbs <- parameters [[„paid_probabilities”]] 

set.seed(12345) 

composition = random_composition(n) 

sales <- data.frame( 

SALE_ID = random_strigs(n, n_letters, n_digits),  

CLIENT_ID = random_strings(n,n_letters, _digits, reduction), 

DATE = random_dates_in_range(n, date_start, date_end_, 

QUANTITY = random_quantities(n, quantiity_lambda), 

COST = random_values(n, cost_,mean, cost_variance) 

PRICE = random_values(n, price_mean, price_variance), 

DISCOUNT = random_discounts(n, disount_lambda), 

PROTEIN = composition$PROTEIN, 



 
 

CARBS = compistion$CARBS, 

FAT = composition$FAT, 

PROTEIN_SOURCE = factor( 

random_levels(, levels(sales$PROTEIN_SOURCE), 

protein_source_pbs), 

levels = levels(sales$PROTEIN_SOURCE) 

), 

CONTINENT = factor ( 

random_levels(n, levels(sales$COTINENT), continent_pbs),  

levels  = levels(sales$CONTINENT) 

), 

DELIVERY = factor ( 

random_levels(n, levels(sales$DELIVERY), delivery_pbs),  

levels  = levels(sales$DELIVERY) 

), 

STATUS = factor ( 

random_levels(n, levels(sales$STATUS), status_pbs),  

levels  = levels(sales$STATUS) 

), 

PAID = factor ( 

random_levels(n, levels(sales$PAID), paid_pbs),  

levels  = levels(sales$PAID) 

), 

strigsAsFactors = FALSE 

) 

sales <- skew_sales_data(sales) 

retur(sales) 

} 

Na koniec, aby stworzyć symulację, tworzymy obiekt parameters z niezbędnymi informacjami i 

aktualizujemy nasz obiekt sales za pomocą funkcji random_sales_data(). W tym przypadku zamierzamy 

zasymulować 10 000 zamówień sprzedaży między styczniem 2020 r. (data_start) a dzisiejszą datą 

(date_end, używając funkcji SyS.Date() do generowania daty na dziś). Wymagamy, aby nasze 



 
 

identyfikatory składały się z pięciu liter (n_letters), po których następuje pięć cyfr (n_digits), i chcemy, 

aby nasz CLIENT_ID używał tylko pierwsze 25% wygenerowanych identyfikatory umożliwiające 

powtarzających się klientów (reduction). Chcemy średnio pięciu artykułów spożywczych na 

zamówienie sprzedaży (quantity_lambda), przy średnich kosztach produkcji 30 (cost_mean) i wariancji 

10 (cost_variance) i ceny ze średnią 50 (price_mean) i wariancją 10 (price_variace). Chcemy również 

rabatów w okolicach 1 lub 2 USD (discout_lambda; pamiętaj o transformacji, którą wykonaliśmy 

wewnątrz odpowiedniej funkcji). Na koniec chcemy, aby prawdopodobieństwa PENDING, DELIVERED, 

RETURNED i CANELLED jako STATUS były równe odpowiednio na 20%, 60%, 10% i 10%. Podobnie 

chcemy, aby prawdopodobieństwo opłacenia zamówienia wynosiło 90%: 

 

parameter <- list ( 

n = 10000, 

n_letters = 5, 

n_digits = 5 

reduction = 0,25, 

date_start = as.Date(„2020-01-01”), 

date_end = Sys.Date(), 

quatity_lambda = 2, 

cost_mean = 12, 

cost_variance = 1, 

price_mean = 15, 

price_variance = 2, 

discount_lambda = 100, 

protein_source_probabilities = c(0.6, 0.2, 0.1 , 0.1), 

continent_probabilities = c(0.5, 0.3, 0.2), 

delivery_probabilities = c(0.7,0.3), 

status_probabilities = c(0.2, 0.6, 0.1, 0.1), 

paid_probabilites = c(0.9, 0.1) 

) 

sales <- random_sales_data(sales, parameters) 

Możesz bawić się tymi parametrami i symulować wiele różnych rodzajów scenariuszy. Na przykład, jeśli 

chcesz zasymulować firmę, która radziła sobie bardzo źle z niskimi marżami lub nawet stratami, możesz 

połączyć koszty i ceny, a może nawet zwiększyć ich odpowiednie odchylenia, aby upewnić się, że 

występuje wiele zwrotnic , czyli straty na zlecenie sprzedaży. Gratulacje! Wiesz już, jak tworzyć 

nietrywialne symulacje danych. Mając tę wiedzę, możesz się dobrze bawić symulując wiele rodzajów 



 
 

danych. Zachęcamy do rozwinięcia tego przykładu i zabawy jego analizą, wykorzystując wiedzę z 

kolejnych rozdziałów. 

Symulacja danych klienta 

Teraz, gdy przeszliśmy przez symulację danych sprzedażowych i mamy niezbędne podstawy, reszta 

symulacji danych będzie znacznie łatwiejsza. Ponadto użyjemy wielu funkcji, które stworzyliśmy 

wcześniej, do symulacji danych klienta i wiadomości klienta, co jest świetne! Ponowne używanie takich 

funkcji jest bardzo wydajne i z czasem przyzwyczaisz się do tego. Zbudujesz własną kolekcję kodu 

wielokrotnego użytku, dzięki czemu będziesz bardziej efektywny podczas programowania. Zaczynamy 

od zdefiniowania ramki danych, której będziemy używać, tak jak to robiliśmy wcześniej. W tym 

przypadku będziemy mieć zmienne CLIENT_ID, BIRTH_ID, CLIENT_SINE, GENDER i STARS. STRAS 

reprezentuje ocenę od 1 (zła) do 5 (doskonała): 

geder_levels <- c(„FEMALE”, „MALE”) 

star_levels <- c(„1”, „2”, „3”, „4”, „5”) 

clients <- data.frame) 

CLIENT_ID = character(), 

BIRTH_ID = as.Date(character() ), 

CLIENT_SINCE = as.Date(character () ), 

GENDER = factor(levels – geder_levels), 

STARS = factor(levels = star_levels) 

) 

Pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, jest to, że informacje CLIET__ID nie powinny być ponownie 

symulowane, ponieważ otrzymamy inne identyfikatory klientów niż te, które już mamy w danych 

sprzedaży. Chcemy, aby unikalne identyfikatory klientów w danych sprzedażowych odpowiadały 

zapisowi w danych klienta, co realizujemy przesyłając je jako parametr clinet_ids i przypisując je 

bezpośrednio zmiennej CLIET_ID w ramce danych clients. W tym przypadku n będzie odpowiadać 

liczbie unikalnych identyfikatorów klienta, które otrzymamy za pomocą funkcji length(). Pozostałe 

parametry wyodrębniamy tak, jak zwykle w przypadku obiektów parametrów. W szczególności 

potrzebujemy zakresu dat, które są ważne dla naszego klienta daty urodzenia (muszą mieć co najmniej 

18 lat), a także aktualny zakres dat od kiedy byli klientami (nie mogli być klientami przed rozpoczęciem 

działalności firmy w styczniu 2015; zobacz parametry danych sprzedażowych symulacja). Reszta kodu 

jest bardzo podobna do tego, co widzieliśmy w symulacji danych sprzedażowych, więc nie będziemy 

tego więcej wyjaśniać. Aby to zrozumieć, spójrzmy na następujący kod: 

random_cliets_data <- function(clients, client_ids, parameters){ 

 n <- length(client_ids) 

bd_start <- parameters[[„birth_date_start”]] 

bd_end<- parameters[[„birth_date_end”]] 

cs_start <- parameters[[„client_since_start”]] 

cs_end <- parameters[[„client_since_end”]] 



 
 

stars_pbs <- parameters[[„stars_probabilities”]] 

set.seed(12345) 

clients <- data.frame ( 

CLIENT_ID = client_ids, 

BIRTH_DATE = random_dates_i_range(n, bd_start, bd_end, TRUE), 

CLIENT_SICE = random_dates_in_range(n, cs_start, cs_end, TRUE), 

GENDER = factor( 

random_levels(n, levels(clients$GENDER)), 

levels = levels(clients$GENDER) 

), 

STARS = factor( 

random_levels(n, levels(client$STARS), stars_pbs), 

levels = levels(clients$STARS) 

), 

stringdAsFactor = FALSE 

) 

return(clients) 

} 

Aby zasymulować dane klienta, po prostu tworzymy odpowiednie parametry wewnątrz obiektu 

parametrów i wysyłamy je do funkcji random_clients_data(), aby zaktualizować ramkę danych clients: 

parameters <- list ( 

birth_date_start = as.Date(„1950-01-01”) , 

birth_date_end = as.Date(„1997-01-01”) , 

client_since_start = as.Date(„2015-01-01”) , 

client_since_end = SyS.Date(), 

stars_probabilities = c(0,0.5, 0.1, 0.15, 0.2 , 0.5) 

) 

clients <- random_clients_data (clients, unique(sales$CLIENT_ID),parameters 

Czy zauważyłeś, jakie to było łatwe? Dzieje się tak, ponieważ stworzyliśmy nasze podstawy w 

poprzedniej sekcji i drastycznie uprościły one zastosowanie tych samych koncepcji. W miarę 

zwiększania umiejętności programowania będzie się to zdarzać częściej. 

Symulowanie danych wiadomości klienta 



 
 

Symulowanie wiadomości tekstowych, które faktycznie mają sens, jest bardzo trudne i nie będziemy 

próbować tego tutaj. Zamiast tego wykorzystamy zbiór danych opublikowany na temat recenzji 

żywności na Amazon. Tak jak poprzednio, zaczynamy od zdefiniowania ramki danych client_messages, 

której będziemy używać ze zmieymi SALE_ID, DATE, STARS, SUMMARY i MESSAGE, jak pokazano w 

poniższym kodzie:  

client_message <- data.frame( 

SALE_ID – character(), 

SATE = as.Date(character()), 

STARS = factor(levels = star_levels), 

SUMMARY = character(), 

MESSAGE = character(), 

LAT = numeric(), 

LNG = numeric() 

) 

Jak już wcześniej robiliśmy, w naszej funkcji  random_cliet_messages_data() najpierw rozpakujemy 

obiekt parametru i ustawimy ziarno. Następnym krokiem jest pobranie próbki recenzji, którą chcemy, 

za pomocą funkcji random_reviews(), którą utworzymy w następnej kolejności. Zakładając, że mamy 

gotowe dane z recenzji, tworzymy ramkę danych client_messages, pobierając losową próbkę z sale_ids 

,z danych sprzedażowych, abyśmy może generować połączenie między wiadomościami i zleceniami 

sprzedaży, a robimy to w taki sposób, że możemy generować różne komunikaty dla jednego 

zamówienia sprzedaży, ponieważ używamy argumentu replace jako TRUE. Pozostałe części kodu są 

podobne do tego, co widzieliśmy wcześniej. Spójrzmy na następujący kod: 

random_client_messages_data <- function(client_messages, sales, parameters) { 

n <- parameters[[„n”]] 

date_start <- parameters[[„date_start”]] 

date_end <- parameters[[„date_end”]] 

reviews_file <- parameters[[„reviews_file”]] 

location <- parameters[[„location”]] 

set.seed(12345) 

reviews <- random_reviews(n, reviews_file) 

client_messages <- data.frame ( 

SALE_ID = sample(uique(sales$SALE_ID, n , TRUE), 

DATE = random_dates_in_ranges(n, date_start, date_end), 

STARS = factor(review$STARS, levels = levels(client_messages$STARS)), 

SUMMARY = reviews$SUMMARY, 



 
 

MESSAGE = reviews$MESSAGE, 

LAT = numeric(n), 

LNG = numeric(n), 

stringsAsFactor = FALSE 

) 

client_messages <- add.coordiates(cliet_messages, sales, locations) 

retur(client_messages) 

} 

Funkcja random_reviews() przyjmuje ścieżkę pliku CSV jako argument w reviews_file i używa jej do 

załadowania danych do obiektu reviews. Następnie pobiera próbkę indeksów wierszy bez zamiany, 

ponieważ nie chcemy dwukrotnie używać tej samej recenzji, a mamy wystarczająco dużo recenzji, aby 

upewnić się, że tak się nie stanie (w danych jest ponad 500 000 recenzji) . Po prostu zwracamy ten 

podzbiór ramki danych z powrotem do użycia w ostatniej � ramce danych client_messages: 

random_reviews <- fuctio(n , reviews_file) { 

reviews <- readRDS(reviews-file) 

return(reviews[sample(1:nrow(reviews), n, FALSE), ) 

} 

Na koniec tworzymy obiekt parametrów z niezbędnymi informacjami i przekazujemy go do 

random_client_messages_data(), aby zaktualizować ramkę danych client_messages z symulowanymi 

danymi. Upewnij się, że zmieniłeś ścieżkę reviews_file na odpowiednią do konfiguracji (./ oznacza, że 

znajduje się w tym samym katalogu). Spójrzmy na następujący kod: 

parameters <- list) 

n = 1000, 

date_start = as.Date(„2015-01-01”), 

date_end = Sys.Date(), 

reviews_file = „./reviews/data/reviews.rds”, 

locatios = list ( 

„AMERICA” = list ( 

list (LAT = 35.982915, LNG = -119.028006), 

list (LAT = 29.023053, LNG = -81.762383), 

list (LAT = 41.726658, LNG = -74.731133), 

list (LAT = 19.256493, LNG = -99.292577), 

list (LAT = -22.472499, LNG = -43.348329), 

), 



 
 

„EUROPE” = list ( 

list (LAT = 40.436888, LNG = -3.863850), 

list (LAT = 48.716026, LNG =  2.350955), 

list (LAT = 52.348010, LNG = 13.351161), 

list (LAT = 42.025875, LNG = 12.418940), 

list (LAT = 51.504122, LNG = -0.364277), 

), 

„ASIA” = list ( 

list (LAT = 31.074426, LNG = 121.125328), 

list (LAT = 22.535733, LNG = 113.830406), 

list (LAT = 37.618251, LNG = 127.135865), 

list (LAT = 35.713791, LNG = 139.489820), 

list (LAT = 19.134907, LNG = 73.000993), 

) 

) 

) 

client_messages <- random_client_messages_data(client_messages, sales, parameters) 

Gotowe! Teraz powinniśmy mieć pełną symulację dla danych sprzedażowych, a także danych dla 

klientów i ich komunikatów dla ich odpowiednich zamówień sprzedaży. Nie każde zamówienie 

sprzedaży będzie zawierało komunikat, a niektóre z nich mogą mieć więcej niż jeden, co jest zgodne z 

projektem. Pamiętaj, że recenzje, których użyliśmy w przykładzie, niekoniecznie dotyczą żywności, ale 

chodziło o pokazanie, jak te techniki można wykorzystać do symulacji nowych danych przy użyciu już 

istniejących zestawów danych. Spojrzenie na trzy symulowane zbiory danych powinno wywołać 

uśmiech na naszej twarzy. Zwróć uwagę, że pomijamy dane client_messages, ponieważ były zbyt duże, 

aby je tutaj pokazać, ale powinieneś zobaczyć je dobrze na swoim komputerze: 

head(sales) 

#> SALE_ID CLIENT_ID DATE QUANTITY COST PRICE DISCOUNT 

PROTEIN 

#> 1 OKRLL75596 EAWPJ80001 2015-01-27 3 27.58 50.79 1 

0.12422681 

#> 2 ZVTFG64065 WQGVB74605 2015-05-26 7 30.78 51.09 3 

0.11387543 

#> 3 SPRZD12587 XVRAM64230 2017-01-07 8 33.66 54.46 1 

0.54351904 



 
 

#> 4 YGOLB67346 PDVDC58438 2015-01-12 5 34.85 53.06 1 

0.49077566 

#> 5 CDQRA43926 VJCXI94728 2017-06-21 9 27.35 50.57 0 

0.01026306 

#> 

#> CARBS FAT PROTEIN_SOURCE STORE DELIVERY STATUS PAID 

#> 1 0.1548693 0.72090390 CHICKEN STORE 4 IN STORE DELIVERED YES 

#> 2 0.1251422 0.76098233 CHICKEN STORE 3 TO LOCATION DELIVERED YES 

#> 3 0.2901092 0.16637179 VEGETARIAN STORE 1 TO LOCATION PENDING YES 

#> 4 0.1841289 0.32509539 CHICKEN STORE 2 TO LOCATION DELIVERED YES 

#> 5 0.2620317 0.72770525 VEGETARIAN STORE 1 TO LOCATION DELIVERED YES 

(Truncated output) 

head(client) 

#> CLIENT_ID BIRTH_DATE CLIENT_SINCE GENDER STARS 

#> 1 EAWPJ80001 1974-09-04 2015-05-21 MALE 4 

#> 2 WQGVB74605 1987-01-24 2015-12-05 FEMALE 2 

#> 3 XVRAM64230 1977-11-18 2017-06-26 FEMALE 2 

#> 4 PDVDC58438 1987-11-23 2015-12-20 MALE 2 

#> 5 VJCXI94728 1953-07-09 2016-05-03 FEMALE 3 

(Truncated output) 

Praca z relacyjnymi bazami danych 

Teraz, gdy mamy już dane potrzebne do pozostałej części przykładu, nauczymy się, jak z nim pracować 

przy użyciu baz danych. W tej sekcji dowiemy się, jak zapisać nasze dane w relacyjnej bazie danych, a 

także jak je odczytać. Nie będziemy zagłębiać się w zaawansowane operacje lub przepływy pracy. 

Przyjrzymy się tylko podstawom i tę sekcję można pominąć, jeśli nie jesteś zainteresowany tym 

tematem. Znajomość tego nie jest krytyczna, aby odtworzyć resztę RMySQL. Istnieją różne pakiety do 

pracy z bazami danych i działają one prawie tak samo. Wybraliśmy pakiet RMySQL, ponieważ jest 

przeznaczony dla bazy danych MySQL, która jest bardzo popularna i łatwa w obsłudze w prawie 

wszystkich systemach operacyjnych. Aby móc odtworzyć ten kod, będziesz potrzebować poprawnie 

skonfigurowanej bazy danych MySQL na swoim komputerze i nie będziemy tutaj omawiać szczegółów, 

jak to zrobić. W Internecie można znaleźć wiele dobrych zasobów. Od tego momentu zakładamy, że 

masz gotową bazę danych: 

install.packages(„RMySQL”) 

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, aby pracować z bazami danych, jest łączenie się i odłączanie od 

nich. Aby to zrobić, używamy funkcji dbConnect() i dbDisconnect. Funkcja dbConnect zwraca obiekt, 



 
 

który zawiera połączenie z bazą danych, i które należy zastosować we wszystkich kolejnych działaniach 

dotyczących bazy danych. Nazwiemy ten obiekt db, aby przypomnieć nam, że reprezentuje bazę 

danych, z którą pracujemy: 

db <- dbConnect(MySQL () , user = <YOUR_USER>, paswword = <YOUR_PASSWORD>, host = 

„localhost”) 

dbDisconnect(db) 

#> [1] TRUE 

Jeśli używasz bazy danych, która nie działa na tym samym komputerze, z którego korzystasz z języka R, 

możesz użyć odpowiedniego adresu IP w parametrach host, tak jak w przypadku każdego zdalnego 

połączenia SQL. Jest piąty parametr, którego musimy użyć, gdy znamy nazwę bazy danych, z którą się 

łączymy (pojedynczy serwer MySQL może mieć w sobie wiele baz danych). Gdy zobaczysz wartość TRUE 

po próbie odłączenia się od bazy danych, oznacza to, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Aby 

wysłać zapytanie do serwera bazy danych, używamy funkcji dbSendQuery() po ponownym połączeniu 

się z nim. Tworzymy nową bazę danych sales (która będzie zawierała nasze tabele sales, and i 

client_messages) w naszym MySQL serwer poprzez wykonanie: 

dbSendQuery(db, „DROP DATABASE IF EXIST sales;”) 

dbSendQuery(db, „CREATE DATABASE sales;”) 

Ponieważ składnia MySQL wymaga „;” na końcu każdego zapytania, w zależności od konfiguracji, 

możesz otrzymać błąd, jeśli ich nie wstawisz. Teraz rozłączymy się i ponownie połączymy z serwerem, 

ale tym razem określimy z jaką konkretną bazą danych chcemy pracować (baza danych sales, którą 

właśnie stworzyliśmy): 

dbDisconnect(db) 

db <- dbConnect( 

MySQL(), 

user = <YOUR_USER>, 

password = <YOUR_PASSWORD>, 

host = „localhost”, 

dbame = „sales” 

) 

Teraz zapiszemy dane, które zasymulowaliśmy na serwerze MySQL. Aby to zrobić, używamy funkcji 

dbWriteTable(). Pierwszy argument to obiekt połączenia z bazą danych, drugi argument to nazwa 

tabeli, w której chcemy przechowywać dane, trzeci argument to ramka danych, która zawiera dane, 

które chcemy przechowywać, a czwarty argument to nazwa sugeruje, nadpisze (zamiast dołączać) 

wszelkie dane już obecne w bazie danych. Aby wczytać pełną tabelę z serwera MySQL do R, używamy 

funkcji dbReadTable(). Należy jednak pamiętać, że kiedy to robimy, wszelkie informacje dotyczące 

czynników są tracone, a ramka danych wie, że zawiera tylko ciągi znaków, co jest sposobem 

przechowywania danych na serwerze MySQL. Aby to sprawdzić, możesz przyjrzeć się strukturze danych 

odczytywanych z serwera MySQL za pomocą funkcji str(). Nie pokażemy tutaj danych wyjściowych, aby 



 
 

zaoszczędzić miejsce, ale przekonasz się, że sales zawiera informacje o czynniku, podczas gdy 

sales_from_db nie: 

sales_from_db <- dbReadTable(db,”sales”) 

str(sales) 

str(sales_from_db) 

Brak rozwiązania problemu z metadanymi dotyczącymi zmiennych czynnikowych będzie miał 

konsekwencje, gdy utworzymy nasze wizualizacje w następnym rozdziale. Możemy sobie z tym 

poradzić teraz lub później, ale ponieważ ta część dotyczy pracy z danymi, tutaj pokażemy, jak to zrobić. 

Najpierw utworzymy funkcję read_table(), która będzie opakowywać funkcję dbReadTable(). Ta 

funkcja read_table() sprawdzi, która tabela jest odczytywana i zastosuje odpowiednie metadane, 

wywołując add_sales_metadata(), add_clients_metadata lub add_client_messages_metadata. Zwróć 

uwagę, że jeśli odczytywana tabela nie jest jedną z tych trzech, nie będziemy na razie wiedzieć, jakie 

metadane dodać, więc po prostu zwrócimy tabelę bezpośrednio: 

read_table <- function(db,table) { 

data <- dbReadTable(db, table) 

if (table = = „sales”) { 

return(add_sales_metadata(data)) 

} else if (table == „clients’) { 

return(add_clients_metadata(data)) 

} else if (table = = „client_messages”) { 

return(add_client_messages_metadata(data)) 

} else { 

return(data) 

} 

} 

Sposób, w jaki dodajemy metadane do każdego przypadku, polega na ponownym zdefiniowaniu 

zmiennych czynników, tak jak robiliśmy to wcześniej, a także na przekształceniu obiektów daty, które 

są również odbierane jako ciągi. Nie musimy nic więcej zmieniać w danych: 

add_sales_metadata <- function(data) { 

status_levels <- c(„PENDING”, „DELIVERED”, RETURNED”, „CANCLLED”) 

protein_source_levels <- c(„BEEF”, „FISH”, „CHICKEN”, „VEGETARIAN”) 

continent_levels <- c(„AMERICA”, „EUROPE”, „ASIA”) 

delivery_levels <- c(„IN STORE” , „TO LOCATION”) 

paid_levels <- c(„YES”, „NO”) 

data$DATE <- as.Date(data$DATE) 



 
 

data$PROTEIN_SOURCE <-  

factor(data$PROTEIN_SOURCE, levels = protein_source-levels) 

data$CONTINENT <- fator(data$CONTINENT, levels = continent_levels) 

data$DELIVERY <- fator(data$DELIVERY, levels = delivery_levels) 

data$STATUS <- fator(data$STATUS , levels = status_levels) 

data$PAID <- fator(data$PAID, levels = paid_levels) 

return(data) 

} 

add_clients_metadata <-fuction(data) { 

gender_levels <- c(„FEMALE”, „MALE”) 

star_levels <- c(„1”, „2”, „3”, „4”, „5”) 

data$BIRTH_DATE <- as.Date(data$BIRTH_DATE) 

data$CLIENT_SINCE <- as.Date(data$CLIENT_SINCE) 

data$GENDER <- factor(data$GENDER, levels = gender_levels) 

data$STARS <- factor(data$STARS, levels = star_levels) 

return(data) 

} 

add_client_messages_metadata <- function(data) { 

star_levels <- c(„1”, „2”, „3”, „4”, „5”) 

data$DATE <- as.Date(Data$DATE) 

data$STARS <- factor(data$STARS, levels = star_levels) 

return(data) 

} 

Teraz widzimy, że zarówno sales, jak i sales_from zawierają te same metadane. Ponownie nie 

pokazujemy danych wyjściowych, aby zaoszczędzić miejsce, ale zobaczysz, że metadane współczynnika 

są teraz zachowywane podczas odczytu z serwera MySQL: 

sales_from_db <- read_table(db, „sales”) 

str(sales) 

str(sales_from_db) 

Ponieważ mają te same dane i metadane, teraz można bezpiecznie odczytać dane z serwera MySQL, 

gdy zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj tylko, aby używać funkcji read_table zamiast funkcji dbReadTable.  



 
 

Odczytywanie pełnych tabel z serwera MySQL za pomocą dbReadTable jest praktyczne tylko wtedy, 

gdy tablice nie są zbyt duże. Jeśli pracujesz z bazą danych w rzeczywistym problemie, prawdopodobnie 

tak nie jest. Jeśli dane, które próbujesz odczytać, są zbyt duże, użyj kombinacji funkcji dbSendQuery i 

fetch().  

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki typ danych będzie używany na serwerze MySQL do przechowywania 

wysyłanych danych, możesz użyć funkcji dbDataType z argumentem MySQL(), a także typ danych, 

którego typu serwera chcesz się dowiedzieć: 

dbDataType(MySQL (), „a”) 

#> [1] "text" 

dbDataType(MySQL (), 1.5) 

#> [1] "double" 

Na koniec możesz użyć funkcji dbListTables()  i dbListFields(), aby znaleźć tabele dostępne w bazie 

danych i pola dostępne dla odpowiednio konkretną tabelę. Jeśli postępowałeś według tego przykładu 

do tej pory, powinieneś zobaczyć: 

dbListTables(db) 

#> [1] "client_messages" "clients" "sales" 

dbListFields(db, „sales”) 

#> [1] "row_names" "SALE_ID" "CLIENT_ID" "DATE" 

#> [5] "QUANTITY" "COST" "PRICE" "DISCOUNT" 

#> [9] "PROTEIN" "CARBS" "FAT" "PROTEIN_SOURCE" 

#> [13] "STORE" "DELIVERY" "STATUS" "PAID" 

dbListFields(db, „clients”) 

#> [1] "row_names" "CLIENT_ID" "BIRTH_DATE" "CLIENT_SINCE" 

"GENDER" 

#> [6] "STARS" 

dbListFields(db, „client_messages”) 

#> [1] "row_names" "SALE_ID" "DATE" "STARS" "SUMMARY" 

"MESSAGE" 

Zwróć uwagę, że widzisz pole row.names, ponieważ jest ono niezbędne dla funkcjonalności MySQL, ale 

kiedy faktycznie odczytujesz dane z bazy danych, nie otrzymasz tego pola. Otrzymasz wszystkie inne 

pokazane pola (te napisane wielkimi literami). 

Podsumowanie 

W tej części ustaliliśmy podstawy przykładu sprzedaży żywności, przedstawiając ogólny scenariusz dla 

The Food Factory: co robią, co chcą osiągnąć i, co najważniejsze, jak symulować dane, które będą nam 

potrzebne do końca przykład. Omówiliśmy różne techniki symulacji różnych rodzajów danych, takich 



 
 

jak liczby, kategorie, ciągi i daty. Podejście, które pokazaliśmy, jest wystarczająco elastyczne, aby 

umożliwić symulowanie wielu różnych rodzajów danych w sposób modułowy i przyrostowy. 

Pokazaliśmy również, jak zapewnić elastyczność przy różnych założeniach dotyczących symulacji, 

korzystając z obiektów parametrów. Dowiedzieliśmy się, jak tworzyć funkcje przydatne w różnych 

scenariuszach oraz jak łączyć nasze symulowane dane z danymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. 

Wreszcie nauczyliśmy się, jak pracować z zewnętrznymi bazami danych MySQL. Jesteśmy gotowi do 

podjęcia analizy części przykładu. W następnej części, wykorzystamy dane, które właśnie 

zasymulowaliśmy, do stworzenia wielu wizualizacji, które pozwolą nam uzyskać dobre wyobrażenie o 

obecnym stanie The Food Factory, a także obszary wymagające poprawy. 

Komunikowanie sprzedaży za pomocą wizualizacji 

W tej części zbadamy bardzo ważny i przydatny aspekt analizy danych, wizualizacji danych. Pokażemy, 

jak tworzyć funkcje wykresów, które są funkcjami, które hermetyzują proces tworzenia wykresu i 

wyświetlają obiekt wykresu, który można zobaczyć lub zapisać na dysku. Praca z wykresami w ten 

sposób zwiększa wydajność, dodaje elastyczności i zapewnia powtarzalność procesów. Rodzaje 

wykresów, które utworzymy, obejmują wykresy słupkowe, wykresy pudełkowe, wykresy punktowe 

wykresy z rozkładami krańcowymi, wykresy radarowe, interaktywne wykresy punktowe 3D, wykresy 

szeregów czasowych, statyczne i interaktywne mapy oraz fajna wizualizacja globu. Zostaną 

przedstawione podstawy potrzebne do tworzenia różnorodnych wysokiej jakości wykresów. Niektóre 

z ważnych tematów omawianych są następujące: 

* Efektywna praca z funkcjami wykresów i obiektami wykresów 

* Praca z ważnymi pakietami graficznymi, takimi jak ggplot2 i ulotka 

* Transformacje danych w celu dostosowania do różnych wizualizacji 

* Uogólnianie wykresów poprzez parametryzację zmiennych 

* Rosnące wymiary pokazane z kolorami i kształtami 

* Rozszerzenie ggplot2 o niestandardowe typy wykresów 

* Numeryczna eksploracja danych z interaktywnymi wykresami 

* Eksploracja danych geograficznych za pomocą interaktywnych map 

Wymagane pakiety 

Będziemy korzystać z następujących pakietów języka R. Pakiety te będą należeć do jednej z dwóch 

kategorii: pakiety do tworzenia wykresów i pakiety do pracy z danymi. Niektóre pakiety używane do 

interaktywnych wykresów (wykresy, które nie są statyczne, co oznacza, że można je przesuwać po 

ekranie, aby zobaczyć różne kąty danych) będą wymagały do działania zależności systemowych (na 

przykład rgl i rgdal), a inne będą działać za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej (na 

przykład threejs, leaflet i plotly). Zostały przetestowane przy użyciu Google Chrome jako przeglądarki 

internetowej. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z konkretną przeglądarką internetową, spróbuj 

użyć Google Chrome. Grafika statyczna zostanie utworzona przy użyciu static i niektórych pakietów, 

które ją rozszerzają (na przykład viridis i ggExtra). 

Pakiet : Zadanie 

ggplot2 : Wysokiej jakości wykresy 

viridis: Paleta kolorów dla wykresów 



 
 

ggExtra : Wykresy z rozkładami krańcowymi 

threejs : Interaktywna kula ziemska 

leaflet :  Interaktywne mapy wysokiej jakości 

plotly :  Interaktywne wykresy wysokiej jakości 

rgl : Interaktywne wykresy 3D 

rgdal :  Manipulowanie danymi geograficznymi 

tidyr :  Manipulowanie danymi 

Rozszerzenie naszych danych o wskaźniki zysków 

Jak wspomniano wcześniej, naszym celem jest zdiagnozowanie obecnego stanu biznesu i znalezienie 

nowych możliwości. Na początek przyjrzymy się trzem wskaźnikom biznesowym z różnych punktów 

widzenia. Miarami są liczba sprzedaży, zyski i wskaźniki zysku. Mówią nam, ile fabryka żywności 

sprzedaje w ilości, ile zarabia (zysk) i gdzie są możliwości rozwoju (wskaźnik zysku). Należy pamiętać, 

że nie jest to profesjonalna ocena finansowa i, jak zawsze, nacisk kładzie się na techniki 

programowania, a nie na rzeczywiste wyniki analizy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest dodanie 

do każdej sprzedaży odpowiednich zysków i wskaźnika zysku. Zakładamy, że jedynym sposobem, w jaki 

możemy policzyć zysk, jest dostarczenie zlecenia sprzedaży i czyzostało zapłacone. W przeciwnym razie 

określimy zysk i wskaźnik zysku jako zero. Jeśli sprzedaż kwalifikuje się do zysku, obliczenie zysku jest 

następujące: ZYSK = CENA - KOSZT - ZNIŻKA. Zauważ, że pozwala to na sprzedaż, która nie jest opłacalna 

(fabryka żywności traci pieniądze), jeśli KOSZT + ZNIŻKA> CENA. Jeśli istnieje zysk, to wskaźnik zysku to 

ZYSK / KOSZT. To, co właśnie opisaliśmy, jest zaprogramowane w funkcji add_profits(): 

add_profits <- funtion(data) { 

unprofitable <- c(„RETURNED”, „CANCELLED”, „PENDING”) 

data$PPROFIT <- data$PRICE – data$COST – data$DISCOUNT 

data$PROFIT[data$STATUS %in% unprofitable] – 0 

data$PROFIT[data$PAID ==”NO”] <- 0 

data$PROFIT_RATIO <- data$PROFIT / data$COST 

return(data) 

} 

Po zdefiniowaniu funkcji add_profits() stosujemy ją po prostu do naszych danych sprzedażowych w 

następujący sposób: 

sales <- add_profits(sales) 

Bloki konstrukcyjne do wysokiej jakości wykresów wielokrotnego użytku 

Aby zdiagnozować stan biznesowy i znaleźć nowe możliwości, w tym rozdziale użyjemy różnego rodzaju 

wykresów. Jeśli chodzi o tworzenie statycznych wykresów wysokiej jakości, nie możesz się pomylić z 

pakietem ggplot2. Standardowe (wbudowane) wykresy w R nadają się do celów eksploracyjnych, ale 

nie są tak elastyczne ani ładne, jak wykresy ggplot2. Ponieważ chcemy pokazać, jak tworzyć wysokiej 

jakości wykresy, skupimy się na wykorzystaniu tego pakietu (i innych rozszerzających go) do wykresów 



 
 

statycznych. Jednak tylko od pakietu waniliowego ggplot2 działa dla wykresów statycznych, będziemy 

używać innych pakietów dla wysokiej jakości interaktywnych wykresów. Wadą tak dużej elastyczności 

podczas korzystania z ggplot2 jest to, że jest bardzo rozwlekły, przez co tworzenie wykresów wymaga 

dużej ilości kodu (szczególnie w porównaniu ze standardowymi wbudowanymi funkcjami graficznymi 

języka R). Chcemy uniknąć konieczności kopiowania i wklejania kodu, jeśli zamierzamy tworzyć 

podobne wykresy, dlatego opracujemy funkcje wielokrotnego użytku, których możemy użyć do 

łatwego tworzenia podobnych wykresów. Na przykład zamiast  powtarzanie więcej niż 10 linii kodu 

ggplot2, aby wprowadzić tylko kilka drobnych zmian: 

grapph_1 <- a_function_that_returns_a_graph_object ( 

data_1, other_parameters_1 

print(graph_1) 

graph_2<- a_function_that_returns_a_graph_object ( 

data_2, other_parameters_2) 

print(graph_2) 

Czasami ludzie nie czują się komfortowo pracując w ten sposób, ale te funkcje wykresów są takie same, 

jak w przypadku innych funkcji. Jedyna różnica polega na tym, że jeśli tylko będzie to możliwe, 

zwrócimy obiekt wykresu zamiast innych typów danych. Te obiekty wykresów są ładne podczas pracy 

z ggplot2, ponieważ nie można ich przekazać innym funkcjom (nie wszystkie pakiety graficzne są 

zaprojektowane w ten sposób). Na przykład użyliśmy następującej funkcji save_png(), która pobiera 

obiekt wykresu i zapisuje go na dysku. Wszystko, czego potrzebowaliśmy, to opcjonalnie zmienić 

wymiary wykresu podczas zapisywania, aby upewnić się, że ma odpowiedni rozmiar: 

save_png <-function(graph , save_to , width = 480, height = 480) { 

png(save_to, width = width , height = height) 

print(graph) 

dev.off() 

} 

Jeśli pracujesz z wieloma wykresami, jeśli podczas tworzenia pojawi się błąd jeden z nich i wyświtlisz 

go, możesz być zdezorientowany, widząc poprzedni wykres, nad którym pracowałeś. Aby uniknąć tego 

zamieszania, możesz wykonać graph <- NULL po każdym wywołaniu funkcji print lub save, aby upewnić 

się, że jest oczywiste, gdzie wystąpił błąd.  

Teraz, jeśli chcesz utworzyć wykres i zapisać go w obrazie 1024x768 pikseli, możesz użyć funkcji 

save_png  w następujący sposób: 

graph <- a_function_that_returns_a _graph_object(data, parameters) 

save_png(graph, 1024 768) 

Standardowy sposób opracowywania analizy danych jest procesem iteracyjnym ściśle związanym z 

metodą naukową.  

Począwszy od prostych aplikacji do wykresów słupkowych 



 
 

Zaczniemy od prostych wykresów i przejdziemy do zaawansowanych wykresów. Pierwszy wykres, 

który utworzymy, to wykres słupkowy. Narysujemy tabelę częstotliwości, która pokazuje, ile zamówień 

sprzedaży mamy dla każdego numeru QUANTITY w naszej sprzedaży. Aby to zrobić, używamy funkcji 

ggplot(), używając sales jako danych i ustawiając estetykę za pomocą funkcji aes() z QUANTITY w osi x 

(pierwszy argument). Po utworzeniu podstawy wykresu za pomocą funkcji ggplot() dodajemy warstwy 

dla różnych obiektów, które chcemy zobaczyć na wykresie (na przykład słupki, linie i punkty). W tym 

przypadku my dodaj słupki z funkcją geom_bar(). Zwróć uwagę, jak ta warstwa jest dodawana za 

pomocą znaku + (plus) do podstawy wykresu. Następnie dodajemy kolejną warstwę dla tytułu z 

ggtitle(). Na koniec dodajemy specyfikację osi x z funkcją scale_x_continuous(), która pozwoli nam 

zobaczyć liczbę dla każdego słupka na wykresie. Jeśli nie dodasz tej warstwy, wykres może nie 

pokazywać liczby dla każdego słupka, co może być nieco mylące. Sposób, w jaki to określamy, polega 

na wysyłaniu sekwencji liczb, które powinny być używane jako przerwy (tam, gdzie pokazane są dane 

tickowe). Ponieważ liczby w danych mogą się różnić seq() od minimalnej liczby w zmiennej QUANTITY 

do maksymalnejy. To automatycznie pokaże prawidłowe liczby, nawet jeśli zmienna QUANTITY ma 

bardzo różne zakresy. Może się wydawać, że to dużo kodu do zbudowania prostego wykresu. Jednak 

to właśnie ilość kodu pozwala nam dokładnie określić, co chcemy zobaczyć na wykresie, jak zobaczysz 

w poniższych przykładach. Należy również zauważyć, że tylko funkcje ggplot() (z odpowiadającą im 

funkcją aes()) i geom_bar() są wymagane do faktycznego utworzenia wykresu. Funkcje ggtitle() i 

scale_x_continuous()  służą tylko do ulepszania wykresu: 

graph <- ggplot(sales, aes(QUANTITY)) + geom_bar() +  ggtitle(„QUANTITY Frequency”) +  

scale_x_continuous ( 

breaks = seq(min(sales[, „QUANTITY”]),  

max(sales[, „QUANTITY”])) 

) 

Poniższy wykres przedstawia częstotliwość QUANTITY dla poprzedniego kodu: 

 

Ponieważ będziemy tworzyć wiele wykresów słupkowych, chcemy uniknąć konieczności kopiowania i 

wklejania kodu, który właśnie napisaliśmy, i nie tylko, ale także uczynienia go bardziej elastycznym. 

Aby to osiągnąć, uogólnimy nasz kod, parametryzując go i rozważając różne scenariusze, które 

powinniśmy pokryć. Na co więc możemy chcieć, żeby nasza niestandardowa funkcja graph_bar nam 

umożliwiała? Na początek możemy chcieć określić różne zmienne dla naszej osi x i osi y. Aby to zrobić, 

musimy zrozumieć, jak funkcja geom_bar() działa wewnętrznie. Jeśli spojrzysz wstecz na kod, nigdy nie 



 
 

określiliśmy zmiennej dla osi y i ggplot() automatycznie użyliśmy liczby razy QUANTITY liczby 

pojawiającej się w danych (częstotliwość ). 

A jeśli chcemy użyć wartości PROFIT dla każdej sprzedaży jako zmiennej dla osi y? W takim przypadku 

musimy zdać sobie sprawę, że mamy ponad 2000 potencjalnie różnych wartości, jak PROFIT kiedy 

QUNTITY wynosi dwa lub trzy, a mniej w pozostałych przypadkach. Musimy w jakiś sposób zagregować 

te wartości PROFIT, zanim będziemy mogli użyć PROFIT na osi y. Do agregowania danych można użyć 

dowolnej funkcji, która może zredukować wartości PROFIT do jednej wartości dla wszystkich transakcji, 

dla każdej wartości QUATITY. Jednak najbardziej typowe wybory wykorzystują średnią lub sumę. 

Średnia pokazałaby wykres, na którym widzimy średnią PROFIT dla każdej wartości QUANTITY. Suma 

pokaże nam łączną wartość PROFIT dla każdej  wartości QUANTITY. To samo dotyczyłoby, gdybyśmy 

chcieli użyć PROFIT_RATIO  (lub dowolnej innej zmienna numeryczna) na osi y. Najbardziej intuicyjne 

opcje wykorzystują sumę dla PROFIT (całkowity zysk) i średnią dla PROFIT_RATIO (średni wskaźnik 

zysku), więc użyjemy tych. W przypadku osi x możemy mieć zmienne jakościowe, numeryczne lub daty. 

W tym konkretnym przypadku domyślne opcje osi x są odpowiednie dla zmiennych kategorialnych i 

dat, ale nadal chcemy widzieć wszystkie liczby w znacznikach podczas pracy ze zmiennymi 

numerycznymi. Oznacza to, że musimy zapewnić sprawdzenie typu zmiennej na osi x, a jeśli jest 

liczbowa, to musimy wykonać odpowiednią korektę (taką samą, jaką widzieliśmy w poprzednim 

kodzie). 

To, co wyjaśniliśmy wcześniej, jest zaprogramowane w naszej funkcji graph_bars(). Otrzymuje jako 

parametry dane oraz zmienne osi x i osi y. Najpierw sprawdza, czy podaliśmy określoną zmienną osi y. 

Jeśli nie otrzymamy zmiennej osi y , tworzymy wykres słupkowy tak jak to zrobiliśmy wcześniej 

(używając częstotliwości zmienna osi x domyślnie) i tworzymy odpowiedni tytuł za pomocą funkcji 

paste(). Jeśli otrzymamy zmienną dla osi y (co oznacza, że jesteśmy w bloku else), to musimy 

dowiedzieć się, jaki typ agregacji musimy zrobić, i robimy to za pomocą naszej funkcji 

get_aggregation(), która zwraca sumę jako metodę agregacji, jeśli zostaniemy poproszeni o 

wykreślenie zmiennej PROFIT na osi y, i zwraca średnią w każdym innym przypadku. Następnie 

używamy tej nazwy funkcji jako wartości parametru fun.y (odczytywanego jako funkcja dla y) i 

określamy, że jesteśmy praca z funkcją podsumowującą (jeśli nie potrzebujesz agregacji dla zmiennej, 

powinieneś wysłać parametr stat = ‘identity’ do  funkcji geom_bar() i unikaj wysyłania go do parametru 

fun.y). Następnie w razie potrzeby określamy tytuł wykresu. Po bloku if else sprawdzamy, czy typ 

zmiennej dla osi x jest numeryczny, a jeśli tak, to stosujemy transformację nazw przedziałów: 

graph_bars <- funtio(data, x,y = NULL) { 

if (is.null(y)) { 

graph <- ggplot(data, aes_string(x)) + geom_bar() + ggtitle(paste(x, „Frequeny”)) +  

ylab(„Frequency”) 

}else { 

aggregation <- get_aggregation(y) 

praph <- ggplot(data, aes_string(x,y) ) + geom_bar(fun.y = aggregation, stat = „summary”) + 

ggtitle(paste(y , „by” , x)) 

} 

if (class(data[, x]) == „numeric”) { 



 
 

praph <- praph + scale__continous ( 

breaks = seq(min(data[, ]). ma(datat[, ]) 

} 

return (graph) 

} 

Podczas pracy z tą funkcją dotyczącą przypadków specjalnych zalecamy umieszczenie wielkości liter w  

części if sprawdzainia, aby upewnić się, że wychwytujesz tylko przypadki specjalne, których szukamy, 

a w przeciwnym razie zwracasz wielkość ogólną. Jeśli zrobisz to na odwrót (najpierw sprawdzając 

przypadki ogólne), z pewnością napotkasz kilka trudnych błędów: 

get_aggregation <- function(y) { 

if (y == „PROFIT”) { 

return(„sum”) 

} 

return(„mean”) 

} 

Teraz możemy stworzyć o wiele więcej wykresów słupkowych za pomocą naszej niestandardowej 

funkcji graph_bars(): 

graph_bars()(sales, „CONTINENT”) 

graph_bars()(sales, „CONTINENT”, „PROFIT”) 

graph_bars()(sales, „CONTINENT”, „PROFIT_RATIO”) 

graph_bars()(sales, „PROTEIN_SOURCE”) 

graph_bars()(sales, „PROTEIN_SOURCE”, „PROFIT”) 

graph_bars()(sales, „PROTEIN_SOURCE”, „PROFIT_RATIO”) 

Wszystkie poniższe wykresy są pokazane razem w celu łatwiejszej wizualizacji i zachowania miejsca, 

ale można je uzyskać jeden po drugim, wykonując kod samodzielnie. 



 
 

 

Dodanie trzeciego wymiaru z kolorami 

Jak to często bywa, chcemy popracować nad utworzonym wcześniej kodem, aby dodać więcej funkcji. 

W tym przypadku chcemy dodać trzeci wymiar do wykresów za pomocą kolorów. Chcemy móc określić 

zmienną color, która będzie używana do dalszego dzielenia danych wykresu. Aby to osiągnąć, 

dodajemy parametr color do sygnatury funkcji za pomocą wzorca „NULL check” i w każdym przypadku 

dodajemy odpowiedni parametr. Dodanie parametru bezpośrednio w funkcji aes_string() nie jest 

problematyczne w przypadku NULL, ponieważ wartości NULL wskazują na ggplot(), nie chcemy aby 

użyć koloru do wypełnienia wykresu. Pamiętaj jednak, że nie jesteśmy w stanie użyć tej samej techniki 

z y. Zamiast tego sprawdzamy czy powinniśmy wysłać y, czy nie, i wysyłać to do funkcji ggplot() tylko 

wtedy, gdy mamy wartość inną niż NULL. Dodajemy również parametr position= „dodge” do funkcji 

geom_bar() tak, że otrzymujemy niezakumulowane wykresy słupkowe. Jeśli nie wyślemy tego 

parametru otrzymalibyśmy skumulowane wykresy słupkowe i dla tych konkretnych wykresów 

pomyśleliśmy, że wersja unstacked wyglądała lepiej. Możesz samemu wypróbować wersję 

skumulowaną. Spójrzmy na następujący kod: 

graph)bars <- funtio(data, x,y =  NULL, color = NULL) { 

if (is.null(y)) { 

graph <- ggplot(datat, aes_string(,fill = color)) + geom_bar(position = „dodge”) + ggtitle(paste(x, 

„Frequency”)) + ylab(„Frequency”) 

} else { 

aggregation <- get_aggregation(y) 

graph <- ggplot(data, aes_string(x,y, fill = color)) +  geom_bar( 

fu.y = aggregation, 

stat = „summary”, postion = „dodge”) +  

ggtitle(paste(y, „by” , x) 



 
 

) 

} 

if (class(data[, x] ) == „numeric”) { 

graph <- graph + scale_x_continous ( 

breaks = seq(min(data[, x]), 

max(data[, x])) 

) 

} 

return(graph) 

} 

Zauważ, że mamy teraz cztery różne przypadki, które możemy chcieć przedstawić na wykresie, po 

pierwsze, gdy określimy tylko wartość x, po drugie, gdy określimy wartości x i y, po trzecie, gdy 

określimy wartości x i color, po czwarte , kiedy określimy wszystkie trzy z nich. Ponieważ specyfikacja 

ggplot() dla każdego z tych przypadków jest niepowtarzalna, nie możemy ich zwinąć do mniejszej liczby 

przypadków. Należy również pamiętać, że wewnątrz bloków warunkowych przechowujemy tylko kod, 

który jest specyficzny dla konkretnego sprawdzenia, a z bloku warunkowego wyciągamy kod, który nie 

jest specyficzny dla sprawdzenia i powinien być stosowany za każdym razem w dwóch przypadkach. 

To właśnie robimy z funkcjami ylab() i geom_bar() w zewnętrznym bloku if i z funcjami 

get_aggregation() i geom_bar() w zewnętrznym bloku else. W przeciwnym razie niepotrzebnie 

powtarzalibyśmy kod, co jest bardzo złą praktyką. 

 

Teraz możemy stworzyć wykresy słupkowe, które opcjonalnie otrzymają trzeci parametr color 

(pokazany powyżej), a jeśli zostanie wysłany, zostanie użyty do podzielenia danych za pomocą kolorów. 

Zauważ, że w pierwszym wierszu poniższego kodu musimy jawnie wysłać parametr color.  Dzieje się 



 
 

tak, ponieważ pomijamy parametr y w wywołaniu funkcji, a jeśli nie podamy jednoznacznie parametru 

color, zostanie on zinterpretowany jako parametr x.  

Przedstawianie najlepszych wyników za pomocą wykresów słupkowych 

Wykresy słupkowe są jednym z najczęściej używanych narzędzi graficznych na świecie i ten rozdział nie 

jest wyjątkiem. W naszym ostatnim przykładzie wykresu słupkowego pokażemy, jak wykreślić wykresy 

najlepszych wyników dla danej zmiennej w kolejności malejącej. Naszym celem jest wykreślenie 

PROFIT lub Frequency na osi y oraz sparametryzowanej zmiennej dla osi x. Chcemy pokazać najbardziej 

efektywne n elementy dla zmiennej x w malejącej kolejności od lewej do prawej, jak pokazano na 

poniższym wykresie. 

 

Aby to osiągnąć, otrzymujemy jako parametry dane (w tym przypadku sales), zmienną, która będzie 

używana dla osi x  liczbę najlepszych wykonawców, których chcemy pokazać n i czy chcemy użyć PROFIT 

na osi y lub nie (w takim przypadku użyjemy Frequency), używając wartości boolowskiej by_profit. 

Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest sprawdzenie parametru by_profit; jeśli to TRUE, to agregujemy 

dane PROFIT dla każdego CLIENT_ID z funkcją aggregate() przy użyciu operatora sum ( chcemy 

całkowitego zysku od klienta, a nie średniego zysku od klienta). Następnie porządkujemy wyniki funkcją 

order() Znak minus (-) tuż przed wartością profit_by_client$x oznacza, że chcemy porządku 

malejącego, a x następujący po profit_by_client jest spowodowane tym, że wynikiem funkcji 

aggregate() jest ramka danych z Group.1 i x kolumnami, które przechowują sumę CLIENT_ID i PROFIT, 

odpowiednio. Ponieważ chcemy uniknąć niepotrzebnego powielania kodu, kiedy zwracamy żądany 

wykres, musimy upewnić się, że oba przypadki w bloku if else używają tych samych nazw zmiennych, 

których użyjemy w funkcji ggplot(). Dlatego jawnie przypisujemy nazwy x i y_bar do ramki danych 

top_df. Jeśli zajrzałeś do wnętrza obiektu top_df podczas wykonywania, zobaczysz, że zawiera on 

zduplikowane dane z różnymi nazwami kolumn. Moglibyśmy się tym zająć, usuwając kolumny z 

nazwami, których nie chcemy, ale w tym momencie jest to niepotrzebne, ponieważ i tak jest to obiekt 

jednorazowy. Jednak w niektórych sytuacjach może to być problem z wydajnością, z którym musimy 

się uporać, ale nie w tym przypadku. W przypadku bloku else koncepcyjnie robimy to samo. Jednak 

technicznie realizujemy inaczej. W tym przypadku tworzymy tabelę, w której każdy wpis w tabeli jest 



 
 

unikalną wartością CLIENT_ID, a wartością każdego wpisu jest liczba razy CLIENT_ID pojawiająca się w 

danych (Frequency) i robimy to za pomocą funkcji table(). Następnie sortujemy te wyniki w porządku 

malejącym za pomocą funkcji sort() i bierzemy górę n wyników. Następnie wykorzystujemy te wyniki 

do utworzenia ramki danych top_df z odpowiednimi kolumnami. Zauważ, że potrzebujemy 

pomocniczej nazwy aux_name dla zmiennej x, ponieważ nie możemy utworzyć ramki danych przez 

określenie nazwy kolumny za pomocą zmiennej. Następnie kopiujemy dane z kolumny aux_name do 

rzeczywistej nazwy, której potrzebujemy (zawartej w zmiennej x). Na koniec tworzymy wykres i 

natychmiast zwracamy go bez pamięci pośredniej. W tym momencie szczegółowe informacje na temat 

tego, co robi każda linia w tej części kodu, powinny być dla Ciebie jasne, więc unikniemy ponownego 

wyjaśniania tego. Teraz możesz łatwo utworzyć n najlepszych wykresów za pomocą następującego 

kodu. Sugerujemy, abyś spróbował utworzyć podobne wykresy dla innych zmiennych kategorialnych 

(na przykład CONTINENT lub PROTEIN_SOURCE). Zwróć uwagę, że wartości CLIENT_ID w każdym 

przypadku są różne, co oznacza, że klienci, którzy kupują najwięcej w The Food Factory, niekoniecznie 

są klientami, którzy generują na tym największy zysk: 

graph_top_n_bars(sales, „CLIENT_ID” , 10) 

graph_top_n_bars(sales, „CLIENT_ID” , 10, TRUE) 

Chcieliśmy zacząć od prostego i pokazać podstawowe koncepcje pracy z funkcjami wykresów, zanim 

skomplikujemy sprawy w kolejnych sekcjach. 

Wykresy zdezagregowanych danych za pomocą wykresów pudełkowych 

Tworzenie wykresów słupkowych jest przydatne przy przedstawianiu wyników osobom, które nie są 

zaznajomione ze statystykami, ale fakt, że wykresy słupkowe agregują informacje (tak jak to zrobiliśmy 

na wykresach słupkowych dla najlepszych wykonawców) oznacza, że w rzeczywistości tracimy 

informacje z powodu zmniejszenie. Jeśli pracujesz z ludźmi, którzy rozumieją, czym są kwartyle, 

wykresy pudełkowe mogą być przydatną wizualizacją. Są łatwym sposobem na wyświetlenie 

poszczególnych rozkładów dla różnych poziomów zmiennej. Każde pole reprezentuje pierwszy kwartyl 

na dole, trzeci kwartyl na górze oraz medianę na linii pośrodku. Linie, które rozciągają się w pionie, 

sięgają do dowolnej obserwacji w granicach 1,5 * IQR, gdzie rozstęp międzykwartylowy (IQR) to 

odległość między pierwszym a trzecim kwartylem. Każda obserwacja powyżej 1,5 * IQR jest traktowana 

jako wartość odstająca i jest pokazywana indywidualnie. Naszym celem jest pokazanie wykresu 

słupkowego, który stworzyliśmy dla najlepszych wykonawców według PROFIT, ale w sposób 

zdezagregowany. Podczas korzystania z wykresów słupkowych trudność wynika z agregacji danych 

poprawnie, ale ponieważ nie musimy agregować danych do wykresów pudełkowych, ich tworzenie jest 

bardzo proste. 

Nasza funkcja graph_top_boxplots() przyjmuje jako parametry wartość data, zmienne dla osi x i y, 

liczbę najlepszych elementów do pokazania jako n i opcjonalnie kolory linii i wypełnienia, odpowiednio 

jako c i f. Jeśli nie określono kolorów, używany jest wybór błękitów. Specyfikację kolorów należy podać 

w notacji HEX lub z nazwami kolorów R. Po prostu filtrujemy dane naszą funkcją filte_n_top i używamy 

warstwy boxplot() do tworzenia wykresów pudełkowych z odpowiednimi kolorami. Tytuł określamy 

również jako połączenie parametrów otrzymanych przez funkcję: 

graph_top_n_boxplots <-  function(data , x, y ,n, f = „#2196F3” c = „#0D47A1”){ 

data <- filter_n_top(sales, n, x) 

return ( 



 
 

ggplot (data, aess_string(x,y)) + geom__boxplot(fill = f ,color = c) + ggtitle (paste (y, „by” , x, „(Top” , n,  

„)”) 

) 

} 

Funkcja flter_n_top() otrzymuje jako parametry wartość data,  liczbę najlepszych wykonawców, którą 

chcemy zachować jako n, oraz identyfikator wykonawców jako by. Najpierw używamy funkcji 

aggregate() do agregowania zmiennej PROFIT według wybranego identyfikatora (który jest wysyłany 

jako lista, zgodnie z wymaganiami funkcji) i wykonujemy agregacja z operatorem sum w celu uzyskania 

sumy PROFIT na klienta. Gdybyśmy użyli operatora mean, zobaczylibyśmy wykres średniej PROFIT na 

klienta. Następnie porządkujemy wyniki, które są zawarte w drugiej kolumnie obiektu aggr w kolejności 

malejącej i bierzemy n górne wartości z pierwszej kolumny, która zawiera identyfikatory ( wartości 

CLIENT_ID w poniższym przykładzie). Na koniec przechowujemy w danych tylko te obserwacje, które 

odpowiadają najwyższym identyfikatorom, jakie mamy w obiekcie top. 

filter_n_top <- funtion(data, n by) { 

aggr <- aggregate(data$PROFIT , list(data[, by]), sum) 

top <- aggr[order(-aggr[, 2]) [1:n] , 1] 

data <- data[data [, by] %in% top, ] 

return(data) 

} 

Teraz możemy łatwo powtórzyć wykres słupkowy, który utworzyliśmy w poprzedniej sekcji, używając 

wykresów pudełkowych. 

 

Jak widać, mamy więcej informacji pokazanych na wykresie, ale tracimy możliwość łatwego znalezienia 

całkowitej wartości PROFIT dla każdego CLIENT_ID. Wybór typu wykresu zależy od tego, jakie 

informacje próbujesz przekazać: 

grpah_top_n_boxplots(sales, „CLIENT_ID”, „PROFIT”, 10) 

Wykresy punktowe z rozkładami łącznymi i krańcowymi 

W poprzednich sekcjach widzieliśmy, jak tworzyć wykresy punktowe z ggplot(). Dlatego w tej sekcji 

skupimy się tylko na częściach, których wcześniej nie widzieliśmy. Naszym celem jest tworzenie 

wykresów punktowych, które nie tylko pokazują wykres punktowy, ale także rozszerzają go, pokazując 

krańcowe rozkłady na obu osiach. Są one nazywane wykresami marginalnymi i są przydatne do 



 
 

zrozumienia, w jaki sposób dane są rozkładane łącznie (dwie zmienne), a także marginalnie (jedna 

zmienna). 

Ceny i rentowność według źródła białka i kontynentu 

Jak zwykle zaczynamy rozwijać naszą funkcję wykresu. Jako parametry otrzymujemy data oraz zmienne 

osi x (x) i osi y (y), a w tym przypadku przewidujemy cztery przypadki, które odpowiadają kombinacjom 

obejmującym lub nie zmiennych color i shape dla wykresu. Wykonujemy standardowe sprawdzenie i 

tworzymy odpowiednią bazę wykresów. Oto inna część, którą nazywamy funkcją ggMrginal() pakietu 

ggExtra z grafem obiektu, który chcemy (w tym przypadku wykres bazowy plus warstwa punktów) i 

określ typ wykresu, który ma być używany dla rozkładów krańcowych. Możesz wybrać spośród density, 

histogram i boxplot. Wybieramy histogram: 

graph_marginal_distributions <- function(data, x, y, color = NULL, shape = NULL_ { 

if (is.null(color)) { 

if (is.null(shape)) { 

graph <- ggplot(data, aes_string(x,y)) 

} else { 

graph <- ggplot(data, aes_string(x,y), shape = shape) 

} 

} else { 

if (is.null(shape)) { 

graph <- ggplot(data, aes_string(x,y), color = color)) 

} else {  

graph <- ggplot(data, aes_string(x,y), color = color ,shape = shape)) 

} 

} 

return (ggMarginal(graph + geom_point(), type = „histogram”)) 

} 

Teraz możemy łatwo tworzyć wykresy punktowe z marginalnymi rozkładami po bokach. Na pierwszym 

wykresie (po lewej) pokazujemy zależność między PRICE, COST, PROTEIN_SOURCE  i CONTINENT. 



 
 

 

Zauważ, że istnieją bardzo rozróżnialne grupy. Na drugim wykresie (po prawej) pokazujemy zależność 

między PRICE, POFIT_RATIO PROTEI_SOURCE i CONTINENT. Zauważ, że znajdujemy tę samą relację, 

którą znaleźliśmy na naszych interaktywnych wykresach punktowych 3D, im wyższa wartość PRICE, 

tym wyższa wartość PROFIT_RATIO. Jednak są tutaj dwa interesujące ustalenia. Czy możesz 

powiedzieć, czym one są? 

graph_marginal_distributions (sales, „COST”, „PRICE”, „PROTEIN_SOURCE”< „CONTINENT”) 

Jeśli użyjesz funkcji graph_marginal_distributions() do sporządzenia wykresu kombinacji COST, PRIE, 

STATUS i PAID, nie powinien pojawić się żaden wzorzec, ponieważ te dystrybucje zostały losowo 

zasymulowane, aby uzyskać normalny rozkład oraz nie zastosowano do nich żadnego procesu 

wypaczania. 

Daty urodzenia, płeć i oceny klientów 

Problemem, który napotkasz podczas programowania, jest to, że czasami funkcja, którą uważasz za 

wystarczająco ogólną, musi zostać w jakiś sposób zmieniona. Czasami właściwą decyzją jest zmiana 

istniejącej funkcji, ale innym razem właściwą decyzją jest utworzenie nowej funkcji (być może na 

podstawie oryginalnej), którą można zmodyfikować w razie potrzeby bez łamania starego kodu, który 

ją używał. Dzieje się tak, gdy założenia dotyczące funkcji nie są spełnione i nie można jej łatwo 

dostosować. W naszym przypadku, co się stanie, jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane clients do 

wykreślenia dat urodzenia naszych klientów za pomocą roku na osi x, miesiąca na osi y, koloru według 

płci i pokazania korekty oceny wielkość kropek? Cóż, założenia dotyczące danych osi x i osi y mogą 

zostać spełnione przy niewielkich przekształceniach danych, założenie dotyczące koloru jest już 

spełnione, ale założenie dotyczące rozmiaru wydaje się nie pasować do naszego poprzedniego modelu. 

W naszej funkcji graph_marginal_distributions() założyliśmy, że użyjemy shape jako czwartej zmiennej 

do reprezentowania zmiennych kategorialnych, ale wydaje się, że chociaż zmienna STARS jest 

technicznie czynnikiem, lepiej byłaby reprezentowana przy użyciu rozmiaru, a nie różnych kształtów. 

Fakt, że musimy zająć się osią x, osią y i założeniami dotyczącymi wielkości w specjalnych przypadkach 

dla danych clients, jest wystarczającym powodem, aby zdecydować się na stworzenie własnej funkcji 

na podstawie oryginalnej. Jeśli w pewnym momencie zechcemy połączyć te dwie funkcje w jedną, 

możemy to zrobić, ale na tym etapie nie ma potrzeby zbytniego komplikowania rzeczy dla siebie. W 

naszej funkcji  graph_marginal_distributions_clients_birth_dates()  wystarczy nam odebrać dane, nad 

którymi będziemy pracować (w tym przypadku cliets). Nie ma potrzeby stosowania innych 

parametrów, ponieważ wszystkie założenia zostaną w tym przypadku zakodowane na stałe w funkcji, 

ponieważ nie chcemy uogólniać kodu. Aby kod był bardziej czytelny, użyjemy krótkich nazw zmiennych, 



 
 

które będą zawierać ciąg znaków, którego użyjemy do stworzenia specyfikacji wykresu. Tym właśnie 

są te zmienne x, y, x_noise i y_noise. Jak wspomniano, musimy nieco przekształcić dane, zanim 

będziemy w stanie stworzyć wykres. Najpierw musimy zdezagregować BIRTH_DATE na BD_YEAR i 

BD_MOTH (BD jest skrótem od daty urodzenia (birth date)). Następnie dodajemy szum do dat, 

ponieważ gdybyśmy po prostu zachowali daty bez zmian, otrzymalibyśmy siatkę wartości, a nie rozkład, 

a to dlatego, że zarówno rok, jak i miesiąc są wartościami całkowitymi, więc byłoby dużo kropek jeden 

na drugim i dużo pustej przestrzeni między nimi, widzimy mieszaną wersję danych i dlatego musimy 

dodać do nich szum. Zobacz poniżej, jak obie te funkcje działają wewnętrznie. Po uzyskaniu naszych 

krótkich nazw i przekształceniu danych jesteśmy gotowi do utworzenia wykresu punktowego, tak jak 

robiliśmy to wcześniej. Tutaj pojawia się rozróżnienie między datami z hałasem i bez. Gdybyśmy użyli 

dat z szumem do wyświetlenia wartości tików dla osi, zobaczylibyśmy etykiety lat, takie jak 1953,51, 

1973,85, 1993,23 i tak dalej. Oczywiście wyświetlanie osi roku z takimi wartościami nie jest intuicyjne. 

Podobnie dla osi y zobaczylibyśmy wartości miesięcy, takie jak 1,24, 4,09, 8,53 i tak dalej. Ten sam 

problem. Dlatego potrzebujemy dwie wersje danych, ta z szumem (wartościami rzeczywistymi), która 

jest używana do umieszczania punktów na wykresie, i ta bez szumu (wartości całkowite), która jest 

używana do wyświetlania wartości na osi. Na koniec dodajemy etykiety osi i wysyłamy wykres przez 

funkcję ggMarginal, tak jak to zrobiliśmy wcześniej: 

graph_marginal_distributios_client_birth_dates <- function(data) { 

x<- „BD_YEAR” 

y <- „BD_MONTH” 

x_noise <- „BD_YEAR_NOISE” 

y_noise <- „BD_MONTH_NOISE” 

data <- disaggregate_dates(data) 

data <- add_dates_noise(data) 

graph <- ggplot(data, aes_string(x_noise, y_noise, size = „STARS”, color = „GENDER”)) +  

scale_x_continuous(breaks = seq(min(data[, x], max(data[, x]), by = 5)) +  

scale_y_continuous(breaks = seq(min(datat[, y]) , max(data[, y]))) + geom_point() + ylab(„MONTH”) + 

xlab(„YEAR”) 

return(ggMargina(graph, type = „historgam”)) 

} 

disaggregate_dates <- funtion(data) { 

} 

disaggregate_dates <- function(data) { 

data$BD_YEAR <- as.numeric(format(data$BIRTH_DATE, „%Y”)) 

data$BD_MONTH<- as.numeric(format(data$BIRTH_DATE, „%m”)) 

return(data) 

} 



 
 

Dodawanie szumu do danych jest proste, po prostu tworzymy nowe zmienne (BD_YEAR_NOISE i 

BD_MONTH_NOISE), które mają oryginał (liczbę całkowitą) wartości i dodajemy liczbę losową z 

rozkładu normalnego ze średnią 0 i odchyleniem standardowym 0,5. Potrzebujemy małego odchylenia 

standardowego, aby upewnić się, że nasze dane nie ulegają zbyt dużym zmianom: 

add_dates_noise <- funtion(data) { 

year_noise <- rnorm(nrow(data), sd = 0.5) 

month_noise <- rnorm(nrow(data), sd= 0.5) 

data$BD_YEAR_NOISE <- data$BD_YEAR + year_noise 

data$BD_MOTH_NOISE <- data$BD_MONTH + month_noise 

return(data) 

} 

Aby zdezagregować daty, po prostu tworzymy nowe zmienne (BD_YEAR i BD_MOTH), które zawierają 

odpowiednią wartość daty wyodrębnioną przy użyciu specyfikacji formatu daty, która zawiera R (%Y 

dla roku i %m dla miesiąca numerycznego) przekonwertowane na liczby (abyśmy mogli dodać do nich 

szum i je wykreślić). Przyjrzyjmy się datom urodzenia klienta za pomocą wykresu: 

 

Teraz możemy łatwo utworzyć ten wykres w dowolnym momencie, bez martwienia się o szczegóły, jak 

go utworzyć za pomocą następującego kodu: 

graph_marginal_distributions_lient_birth_dates(clients) 

Opracowanie własnego typu wykresu - wykresów radarowych 

Ta sekcja przeniesie nasze funkcje wykresów na wyższy poziom, ponieważ opracowujemy własny 

niestandardowy typ wykresu. Pakiet ggplot2 nie ma domyślnie możliwości tworzenia wykresów 

radarowych, więc opracujemy go sami w tej sekcji. Istnieją pakiety, które rozszerzają ggplot2 o 

możliwości wykresu radarowego (na przykład ggradar), ale pokażemy, jak stworzyć go samodzielnie od 

podstaw. Po przeczytaniu tej sekcji będziesz przygotowany do samodzielnego tworzenia złożonych 

wykresów. 

Wykresy radarowe są nanoszone na kołowym obszarze roboczym i mogą pokazywać jednocześnie 

wiele wartości zmiennych. Tworzą kształt przypominający radar i są przydatne, jeśli chcesz porównać 

różne wartości zmiennych między różnymi obiektami. Czasami są one używane do wizualnego 



 
 

zrozumienia jak podobne lub różne są byty. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tego typu wykresami, na 

poniższej ilustracji pokazano jeden. W naszym przykładzie, zamiast mierzyć prędkość, trwałość, 

komfort, moc i przestrzeń, jak w tym przykładzie, zmierzymy trzy różne makroskładniki odżywcze dla 

pięciu największych klientów The Food Factory. 

 

Funkcja grpah_radar() otrzymuje jako parametry ramkę danych data i zmienną, za pomocą której 

chcemy wyświetlać radary (w naszym przypadku CLIENT_ID). Po pierwsze, przekształca dane, których 

potrzebujemy, z formatu szerokiego na długi za pomocą funkcji gather(). Następnie tworzy etykiety, 

które będą używane na górze każdego wykresu radarowego, które pokazują zysk generowany przez 

każdy CLIENT_ID. Na koniec zwraca obiekt wykresu, który jest tworzony przez określenie 

makroskładników i wartości procentowych, dodanie grup warstw wielokątów, kolorów i wypełnień za 

pomocą CLIENT_ID oraz dostosowanie alpha (przezroczystość) i rozmiar linii, aby dobrze wyglądały. 

Funkcja facet_wrap() służy do powtarzania tego samego wykresu dla każdego wystąpienia zmieej by w 

danych (w naszym przypadku CLIENT_ID). Ponieważ wymaga formuły, a my chcemy uogólniamy jego 

użycie, używamy kombinacji funkcji as.formula() i paste(). My także przekazujemy parametr nrow=1, 

aby mieć pewność, że otrzymamy pojedynczy wiersz wykresów. Usuwamy dowolne informacje legendy 

z funkcją guides(), wysyłając ciąg „none” do odpowiedniej legendy, zastosuj naszą funkcję 

coord_radar() i usuń etykiety osi: 

grpah_radar <-  function(datat, by) { 

data <- tidyr :: gather( 

datat, MARO, PERVCENTAGE, PROTEIN: FAT, factor_key  TRUE) 

datat$CLIENT_ID <- paste( 

data$CLIENT_ID, „ ($”, data$PROFIT, „)” , sep = „ „ 

) 

Return( 

ggplot(data, aes (MACRO, PERCENTAGE)) +  

geom_polygon( 

aes_string(group = by , color = by, fill = by), 

alpha = 0.4,  



 
 

size = 2 

) +  

faet+wrap(as.formula(paste(„~”, by)) , nrow = 1) + 

guides(color = „none”, fill = „none”) +  

coord_radar() +  

xlab(„”)+ 

ylab(„”) 

) 

} 

Funkcja coord_radar() nie jest funkcją wbudowaną w pakiecie ggplot i musimy ją sami zaprogramować. 

Wersja, z którą będziemy tutaj pracować, jest nieco zmodyfikowaną wersją coord_radar() znalezionego 

w Internecie, przypisanego najpierw Hadleyowi Wickhamowi. Wykorzystuje funkcję ggproto() do 

dziedziczenia i modyfikacji warstwy współrzędnych biegunowych w ggplot2, która otrzymuje 

parametry theta (kąt), r (promień), start (punkt początkowy), direction (czy używać jednostek 

dodatnich, czy ujemnych) i hack, który zwraca funkcję wymaganą przez parametr is_liear, tak aby jego 

wartość zawsze była TRUE. Gdybyśmy nie wysłali tego ostatniego hacka, otrzymalibyśmy okrągłe 

kształty, tak jak robimy to ze współrzędnymi biegunowymi podczas próby wykreślenia linii prostej. 

Poprzedni kod po prostu wybiera odpowiednią oś dla kąta, aby uzyskać kształt radaru: 

coord_radar() <- function(theta = „x”, start = 0, diection =1 ) { 

if (theta ==”x”) { 

r <- „y” 

} else { 

r <- „x” 

} 

return (ggproto( 

„CordRadar”, 

CoordPolar, 

theta = theta, 

r=r, 

start = start, 

direction = sign(direction), 

is_linear = function(coord) { return (TRUE) } 

)) 

} 



 
 

Funkcja ggproto() jest używana jako wewnętrzny system obiektów w pakiecie ggplot2 i została 

opracowana, aby uniknąć konieczności zmiany zbyt dużej części kodu podczas implementowania 

obiektów warstwowych. Nie zaleca się używania go, chyba że jest to absolutnie konieczne. Teraz, gdy 

mamy gotową funkcję wykresu, musimy się upewnić, że nasze dane są gotowe i poprawnie 

sformatowany. Aby to zrobić, tworzymy funkcję  filter_datat() to, która filtruje dane i tworzy 

oczekiwaną strukturę. Funkcja otrzymuje jako parametry data, którego użyjemy, liczbę dni wstecz od 

bieżącej daty jako n_days, liczbę najlepszych wykonawców, które pokażemy jako n_top, oraz zmienną 

będziemy agregować przez aggregate_by. 

Najpierw filtrujemy dane n dni wstecz, a następnie zachowujemy obserwacje tylko dla n_top 

wykonawców zgodnie ze zmienną aggregate_by .Gdy to robimy, odpowiednio aktualizujemy data. 

Następnie agregujemy dane dwukrotnie, raz o PRoFIT, a drugi raz o makroskładniki odżywcze 

(PROTEIN, CARBS i FAT) i odzyskujemy nazwę CLIENT_ID do ramki danych. W ten sposób powstają dwie 

ramki danych, aggr_profit i aggr_macros, z których każda agreguje odpowiednie zmienne dla każdej 

unikalnej CLIET_ID . Zauważ, że dzielimy ten proces na dwie niezależne części, ponieważ chcemy 

połączyć PROTEIN, ARBS i FAT z mean, aby uzyskać średnią preferencję dla każdego CLIENT_ID, ale 

jednocześnie chcemy zagregować PROFIT  z sum, aby uzyskać całkowity zysk (a nie średni zysk) dla 

każdego CLIENT_ID. Na koniec łączymy dane z funkcją merge(), używając naszej zmiennej aggregate_by 

aby być indeksem, za pomocą którego łączymy dane, usuwamy kolumny reszt z ramki danych i zamów 

przez PROFIT: 

filter_data <- function(data, n_days, _top, aggregate_by, static = TRUE) { 

data <- filter_n_days_back(datat, n_days) 

data <- filter_n_top(data, n_top, aggregate_by) 

if (static) { 

aggr_profit <_ aggregate ( 

data[, c(„PROFIT”, „PROFIT_RATIO”)], 

list(data[, aggregate_by]), 

sum 

) 

aggr_profit$CLIENT_ID <- aggr_profit$GROUP.1 

aggr_macros <- aggregate( 

data[, c(„PROTEI”, „CARBS”, „FAT”)]. 

list(data[, aggregate_by]), 

mean 

) 

aggr_macrso$CLIENT_ID <- aggr_macros$Group.1 

data<- merge(aggr_profit, aggr>maros, by = aggregate_by) 

drop_columns <- c(„Group.1.x”, „Group.1.y”, „PROFIT_RATIO”) 



 
 

data <- datat[, !(names(data) %i% drop_olumns0} 

data <- data[order(-datat%PROFIT), ] 

} 

return(data) 

} 

Jeśli uważnie czytasz kod, być może zauważyłeś szczegół, o którym nie wspomnieliśmy, użycie zmiennej 

PROFIT_RATIO w agregacji, nawet jeśli nie używamy jej później w funkcji . Przyczyną włączenia 

PROFIT_RATIO do obliczeń aggregate() jest efekt uboczny, jaki wywołuje. Podczas określania dwóch 

lub więcej zmiennych w danych dla funkcji aggregate(), wynik wraca z rzeczywistymi nazwami kolumn 

ramki danych w wynikowej ramce danych aggr_profit. Jeśli określimy tylko PROFIT samodzielnie, wynik 

będzie miał kolumnę o nazwie x zamiast PROFIT, jak widzieliśmy i używaliśmy w poprzednim kodzie w. 

Jest to łatwy sposób na uniknięcie zmiany nazw zmiennych. Moim zdaniem funkcja aggregate() 

powinna zawsze zwracać oryginalne nazwy ramek danych, ale tak nie jest, więc musimy to obejść. 

Pamiętaj o tej użyteczności podczas programowania dla innych. Aby zobaczyć, jak faktycznie filtrujemy 

daty, zajrzyj do funkcji filter_n_days)back(). Jak widać, jako parametr otrzymujemy data, który chcemy 

przefiltrować, oraz liczbę dni, które chcemy zachować wstecz jako n. Jeśli n jest NULL, co oznacza, że 

użytkownik nie chciał filtrować danych wstecz, to po prostu zwracamy to samo data, które 

otrzymaliśmy. Jeśli otrzymasz liczbę w ciągu n, otrzymamy aktualną datę i odejmiemy od niej � dni za 

pomocą Sys_Date()-n To proste odejmowanie odbywa się automatycznie z dniami jako jednostkami 

dzięki technice zwanej przeciążaniem operatora. Na koniec po prostu zachowujemy te daty, które są 

co najmniej datą n_days_back (kolejne użycie techniki przeciążania operatorów, która pozwala nam 

porównywać daty). Funkcja filter_n_top() to ta, którą utworzyliśmy wcześniej dla kodu wykresów 

pudełkowych:  

filter_n_days_bak <- function(data,) { 

if (is.null(n)) { 

return(datat) 

} 

n_days_baks <- SYs.Date() –  

return(data[data[, „DATE”] .= n_days_back, ]) 

} 

Nasza funkcja filter_data() jest sama w sobie bardzo przydatna. Na przykład możemy łatwo pokazać 

średnie makroskładniki odżywcze dla 5 najlepszych klientów w ciągu ostatnich 30 dni, wykonując: 

filter_data(sales, 30, 5, „CLIENT_ID”) 

#> CLIENT_ID PROFIT PROTEIN CARBS FAT 

#> 2 BAWHQ69720 74,298 0,3855850 0,3050690 0,3093460 

#> 3 CFWSY56410 73,378 0,4732115 0,3460788 0,1807097 

#> 4 CQNQB52245 61,468 0,1544217 0,3274938 0,5180846 



 
 

#> 1 AHTSR81362 58,252 0,3301151 0,3326516 0,3372332 

#> 5 VJAQG30905 53,104 0,2056474 0,5909554 0,2033972 

Po zainwestowaniu w stworzenie odpowiedniej funkcji wykresu jesteśmy teraz w stanie łatwo tworzyć 

własne wykresy radarowe. Na przykład możemy łatwo utworzyć odpowiedni wykres radarowy dla 

danych, które właśnie pokazaliśmy wcześniej, za pomocą: 

graph_radar(filter_data(sales, 30, 5, „CLIENT_ID”), „CLIENT_ID”) 

Poniższy obraz przedstawia poprzednie polecenie: 

 

Eksploracja za pomocą interaktywnych wykresów punktowych 3D 

Podczas eksploracji danych czasami warto przyjrzeć się wykresowi punktowemu 3D. Jeśli jednak 

wykres punktowy jest ustalony (co oznacza, że nie można go przesuwać), interpretacja może nie być 

łatwa. W takich przypadkach bardzo przydatne jest posiadanie interaktywnego wykresu (po którym 

można się poruszać), aby zobaczyć dane pod różnymi kątami. Te wykresy zwykle nie są uwzględniane 

w statycznych raportach, ponieważ są trudne do poprawnej interpretacji po naprawieniu, ale są bardzo 

przydatne do eksploracji danych. Na szczęście są one również bardzo łatwe do stworzenia za pomocą 

funkcji plot3d() z  pakietem rgl: 

library(rgl) 

plot3d(sales$PROTEIN, sales$CARBS, sales$FAT) 

plot3d(sales$PROFIT_RATIO, sales$PRICE, sales$QUANTITY) 

Po utworzeniu tych wykresów w komputerze pamiętaj, aby przesuwać je za pomocą myszy! Za 

pierwszym razem jest to niesamowite. W tym przypadku możesz zobaczyć dwa zjawiska, które 

występują w danych sales. Po pierwsze, procenty makroskładników odżywczych należy dodać do 

jednego, a ponieważ są ich trzy, to, co zobaczysz na wykresie po lewej stronie, jest kształtem trójkąta 

w taki sposób, że suma współrzędnych każdego punktu w nim jest równa jeden . Po drugie, wykres po 

prawej stronie przedstawia zależność między PRICE, QUANTITY i PROFIT_RATIO. Pokazuje, że w 

naszych danych sprzedażowych nie ma ilości ułamkowych (tak jak to zaprojektowaliśmy), że jest dużo 

zamówień z zerami PROFIT_RATIO, ponieważ nie są one zrealizowane ani opłacone, i że im wyższe jest 

PRICE, tym wyższe jest PROFIT_RATIO. 



 
 

 

Nie ma nic więcej do wyjaśnienia na temat tych wykresów. Są proste w tworzeniu, mają prosty cel, 

który czasami może być bardzo przydatny, ale zwykle nie zobaczysz ich w pisemnych raportach. 

Przeglądanie danych dynamicznych z szeregami czasowymi 

Teraz skupimy się na innym bardzo popularnym typie wykresu: szeregach czasowych. Naszym celem 

jest zrozumienie, jak zachowują się nasze dane w ciągu ostatnich � dni i, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, 

chcemy dalej zdezagregować za pomocą kolorów, jak pokazuje poniższy wykres: 

 

Jeśli przeczytałeś do tego momentu, powinieneś być w stanie zrozumieć większość z tego, co robi 

funkcja. Jedyną nową funkcją jest sale_dx_date() To nam pozwala określ formaty daty dla znaczników 

osi inne niż domyślne. W tym przypadku chcemy użyć podziału na dzień (tak jak to zrobiliśmy w 



 
 

niektórych przykładach wcześniej), ale chcemy mieć format na przykład etykiety  podobny do July, 30, 

2017 r. W tym celu korzystamy z formatów dat wspomnianych w poprzedniej sekcji i wysyłamy żądaną 

strukturę ciągu do parametru date_label: 

graph_last_n_days <- function(data, n, y = NULL, color = NULL) { 

subset <- filter_n_days_back(data, ) 

days_range <- paste(„(last „, n . „ days) „ , sep = „ „ 

date_sequence <- seq(min(subset[,  „DATE”]), 

max(subset{, „DATE”]), by = „day” 

if (is.null(y) { 

graph <= ggplot(subset, aes_strig(x = „DATE”, color = color)) + 

ggtitle(paste(„Frequency”, days_range)) +  

geom_point(stat = „count” , size = 3) + 

geom_line(stat = „count” , size = 1) 

} else { 

aggregation <- get_aggregatio(y) 

graph <- ggplot(subset, aes_string ( 

x = „DATE”, 

 y = y, 

color = color)) +  

ggtitle(paste(y, days_range)) + geom_point( 

fun.y = aggregation,  

stat = „summary” , size = 3) +  

geom_lie ( 

fun.y = aggregation,  

stat = „summary”, size = 1) 

} 

graph <- graph +  

ylab(y)+  

scale_x_date ( 

breaks = date_sequece, 

date_labels = :%B %d , %Y” 

) 



 
 

return(graph) 

PROFIT lub PROFIT_RATIO z ostatnich 30 dni, możesz użyć następującego kodu. Nie pokazujemy tych 

obrazów, aby zaoszczędzić miejsce: 

graph_last_n_days(sales, 30) 

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT”) 

graph_last_n_days(sales, 30 , „PROFIT_RATIO”) 

 

Aby spojrzeć na wykresy liniowe częstotliwości, PROFIT i PROFIT_RATIO, to odróżnia 

PROTEI_SOURCE z kolorami możesz użyć następującego kodu: 

graph_last_n_days(sales, 30, color = "PROTEIN_SOURCE”) 

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT”, "PROTEIN_SOURCE”) 

graph_last_n_days(sales, 30 , „PROFIT_RATIO”, "PROTEIN_SOURCE”) 

Funkcji graph_last_n_days można używać z innymi ramkami danych. Na przykład, na wykresie STARS 

ocen z ostatnich 30 dni pochodzących z client_messages, wystarczy przekształcić zmienną kategorialną 

STARS na wartość liczbową zmienna z funkcją as.numeric, aby nie otrzymywać błędów z powodu 

niezgodności typów, i wywołaj tę funkcję. 

 

Jeśli nie określisz zmiennej do zdezagregowania za pomocą kolorów, domyślnie wyświetli się wykres z 

czarnym: 

aux <- client_messages 

aux$STARA <- as.numeri(aux$STARS) 

graph_last_n_days(aux, 30, „STARS”) 

Przeglądanie danych geograficznych na statycznych mapach 

Mapy mogą być bardzo przydatnymi narzędziami do zrozumienia danych geograficznych. W tej sekcji 

stworzymy mapę z pakietem ggplot2. Celem jest pokazanie lokalizacji wiadomości naszych klientów, 

PRICE związanych z ich zakupami i odpowiednich PROFIT_RATIO. Ten przykład pokaże nam, jak 

połączyć dane z ramek danych sales i cliet_messages. 



 
 

Nasza funkcja graph_lient_messages_static() otrzymuje jako parametry  client_messages i sales ramek 

danych, a to wszystko, czego potrzebuje, ponieważ pokazujemy niefiltrowane (pełne) zestawy danych. 

Najpierw musimy połączyć nasze dwie ramki danych za pomocą wspólnego identyfikatora, którym jest 

SALE_ID. W tym celu używamy funkcjimerge() i określamy, że chcemy zachować wszystkie obserwacje 

w ramce danych x, która jest pierwsza (client_messages) i nie chcemy zachowywać obserwacji z  ramki 

danych y, czyli drugiej (sales), jeśli nie mają odpowiedniego identyfikatora w pierwszej ramce danych. 

Dzięki temu możemy zachować tylko te dane, z którymi są skojarzone wiadomości klientów. Następnie 

tworzymy dane geograficzne mapy z map_data() (jest w pakiecie ggplot2) i filtrujemy je, aby usunąć 

dowolny region oznaczony jako „ANTARCTICA”. Aby właściwie utworzyć wykres, użyjemy dwóch 

głównych warstw. Pierwszą z nich są dane geograficzne, które dodaje się funkcją geom_polygo(), 

wykorzystując dane world_map, określając współrzędne i grupy (grupy definiują krajów) i użyj 

ciemnych kolorów, aby kontrastować z naszymi kropkami. Druga warstwa to dane wiadomości, które 

są dodawane za pomocą funkcji geom_point(), używając scalonej ramki danych data, z odpowiednimi 

współrzędnymi i dodając kolory i rozmiary za pomocą PRICE  i PROFIT_RATIO odpowiednio. Ponieważ 

w tym przykładzie używamy zmiennej numerycznej do określenia koloru, otrzymamy gradient kolorów 

zamiast dyskretnych kolorów, jak w poprzednich przykładach. Na koniec określamy rzeczywistą paletę 

kolorów za pomocą funkcji scale_color_viridis() ustawiamy odpowiednie etykiety osi i sprawiamy, że 

współrzędne mają równe jednostki za pomocą  funkcji coord_fixed(). Jeśli nie użyjemy tej ostatniej 

funkcji, możemy uzyskać mapy, które są zdeformowane: 

graph_liet_messages_static <- function(cliet_messages, sales) { 

data <-merge( 

client_message, sales, 

„SALE_ID” , all.x = TRUE, 

all.y = FALSE 

) 

world_map <- filter(map_data(„world), region != „Antarctica”) 

return( 

ggplot() +  

geom_polygon( 

data = world_map, 

aes(long, lat, group = group), 

color + „grey60”, 

fill = „grey50” 

)+ 

geom_point( 

data = data, 

aes(LNG, LAT, color = PRICE, size = PROFIT__RATIO) 



 
 

)+ 

scale_color_viridis(option = „inferno”) +  

ylab(„Latitude”) +  

xab(„Logitude”) +  

oord_fixed() 

) 

} 

Teraz możemy tworzyć nasze mapy za pomocą następującego wywołania funkcji: 

graph_client_messages_static(client_messages, sales) 

W ten sposób otrzymasz następujący wykres: 

 

Oczywiście, jeśli chcesz uogólnić tę funkcję, możesz sparametryzować niektóre zmienne używane do 

specyfikacji wykresu, tak jak to zrobiliśmy w poprzednich przykładach 

Poruszanie się po danych geograficznych za pomocą interaktywnych map 

Po danych geograficznych możemy poruszać się za pomocą interaktywnych map, które wyjaśniono w 

kolejnych częściach.  Mapy, do których można nawigować i  które można powiększać  . 

W tej ostatniej sekcji stworzymy interaktywne mapy, po których możemy nawigować. To bardzo 

potężne narzędzie, które można osadzić w projektach języka R, znacznie zwiększając ich wartość i 

wpływ na odbiorców. Będziemy używać pakietu leaflet do tworzenia tej mapy. Naszym celem jest 

pokazanie mapy z lokalizacjami wiadomości, które otrzymujemy od naszych klientów z ikonami, które 

reprezentują typ oceny, jaką otrzymaliśmy za pomocą zmiennej STAR wiadomości i podpowiedzi, które 

pokazują PROFIT związane z odpowiednim zakupem każdej wiadomości. Nasza funkcja 

graph_client_messages_interactive() otrzymuje ramki danych client_messages i sales. Podobnie jak na 

poprzedniej mapie, wszystkie dane zostaną wyświetlone bez żadnych filtrów, więc to wszystko, czego 

potrzebujemy jako parametry. Pierwszą rzeczą, którą robimy, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, jest 

scalanie danych, tak abyśmy zachowywali tylko obserwacje, które mają skojarzony komunikat. 

Następnie dodajemy nową zmienną do ramki danych data, która zawiera specyfikację ikony, która 

będzie używana przez leaflet. Aby to zrobić, używamy funkcji awesomeIcons() (jest częścią pakietu 

leaflet) i określamy funkcje używane do określenia ikony, koloru znacznika, i powiedzmy, że chcemy, 

aby nasze ikony były białe i pochodziły z biblioteki ikon ion (http://ioicons.com/). Inne dostępne 



 
 

biblioteki ikon to glyphicon (http://glyphicons.com/) i fa (fontawsome, http://fonrawsome.io/). Ikonę, 

której szukasz, możesz znaleźć w wymienionych witrynach internetowych. Na koniec zwracamy wykres 

ulotki, tworząc znaczniki  funkcją addAwesomeMarkers(), która otrzymuje obiekt ulotki utworzony z 

funkcją leaflet() owiniętą wokół naszego data, wzory na długości i szerokości geograficzne, wzór na 

ikony i wzór na etykiety. Opcjonalnie zawijamy wykres ulotki w addProviderTiles() , aby upewnić się, 

że w naszej przeglądarce internetowej otrzymamy kafelki (obrazy tła geograficznego). Potrzebujemy 

tego, ponieważ w chwili pisania tego tekstu istnieje błąd, który nie pokazuje danych geograficznych 

(tylko znaczniki) w określonych okolicznościach i chcemy uniknąć tego problemu, co możemy łatwo 

zrobić za pomocą wspomnianej techniki: 

graph_client_messages_iteractive <- funtion(client_messages, sales) { 

data <- merge( 

client_messages, 

sales, 

„SALE_ID” ,  

all.x = TRUE, 

all.y = FALSE) 

data$ICON <- awesomeIcons( 

markerColor = get_icon_color(data), 

icon = get_icon(data), 

iconColor = ‘white’, 

library = ‘io’ 

) 

return( 

addProviderTiles(addAwesomeMarkers ( 

leaflet(data), 

~LNG, ~LAT, 

ico = ~ICON, 

labe; = ~paste(„Profit : „, PROFIT) 

), providers$OpenStreetMap) 

) 

} 

Teraz wyjaśnimy funkcje określające ikony i kolory znaczników. Funkcja get_ion_color() otrzyma naszą 

ramkę danych data i zwróci wektor z łańcuchem znaków, którym jest „green” lub ”red” , w zależności 

od tego, czy jest powiązany czy nie ze STARS ,gdzie jest większe lub równe 4, lub nie. Robimy to za 

pomocą funkcji sapply().  



 
 

get_icon_color <- funtion(data) { 

return(sapply( 

as.numeric*(data$STARS), 

function(stars) { 

if (stars >= 4) { 

return(„green”) 

} else {  

retur(„red”) 

} 

} 

)) 

} 

Funkcja get_icon jest bardzo podobna, ale zwróci nazwę żądanej ikony. Otrzymaliśmy te nazwy z 

witryny internetowej biblioteki ikon ion (wspomniana wcześniej): 

get_icon_color <- funtion(data) { 

return(sapply( 

as.numeric*(data$STARS), 

function(stars) { 

if (stars >= 4) { 

return(„ion-adroid-happy”) 

} else { 

return(„ion-android-sad”) 

} 

} 

)) 

} 

Teraz możemy łatwo tworzyć interaktywne mapy dla wiadomości naszych klientów przy użyciu 

następującego kodu. Otworzy przeglądarkę internetową i pokaże mapę, po której możesz się poruszać. 

graph <- graph_lient_messages_interactive(client_messages, sales) 

print(graph) 



 
 

Początkowa pozycja mapy pokaże pełne dane geograficzne, jak pokazano na poniższym obrazku. Jak 

widać, znaczniki zawierają radosną lub smutną twarz, w zależności od oceny, jaką miała każda 

wiadomość. Ponadto kolor znacznika jest zielony lub czerwony, ponownie w zależności od oceny. 

 

Powiększoną wersję interaktywnej mapy można zobaczyć na poniższym obrazku. W zależności od 

dostawcy, którego wybierzesz w funkcji addProviderTiles(), otrzymasz różne typy obrazów 

geograficznych  

 

Interaktywna kula ziemska o wyrafinowanym wyglądzie 

Aby zakończyć ten rozdział, zbudujemy interaktywny globus o nowoczesnym wyglądzie, po którym 

będziesz mógł się poruszać i pokazywać znajomym. Tego typu wizualizacje zwykle nie są zbyt przydatne 

do analizy, ale są fajne! 

Naszym celem jest pokazanie kuli ziemskiej, na której będą wyświetlane dane geograficzne pochodzące 

z wiadomości klientów, a także słupki, których wysokość reprezentuje PROFIT związane z każdą 

sprzedażą i kolory dla PROTEIN_SOURCE. Aby to osiągnąć, użyjemy pakietu threejs. Tak jak wcześniej, 



 
 

nasza funkcja graph_client_message_in_globe() otrzymuje dane client_messages i sales i konfiguruje 

je za pomocą funkcji setup_globe_data(). Następnie pobierze świat data za pomocą funkcji 

get_world_map_data() i dołącz go do ramki danych data za pomocą funkcji rbins.fill() z pakietu plyr. Ta 

funkcja przypomina funkcję R, rbind() ale nie będzie narzekać, jeśli kolumny nie będą zgodne. Zamiast 

tego wypełni puste wartości wskaźnikami brakujących danych. Na koniec zwracamy obiekt globusa z 

funkcją globejs(), która otrzymuje współrzędne w lat i long, wysokość słupka pod parametrem val, 

która pochodzi ze zmiennej PROFIT, color która pochodzi ze zmiennej COLOR utworzonej podczas 

konfiguracji danych (patrz poniższy przykład), a parametr atmosphere = TRUE pokazujący świecący 

efekt na całym świecie: 

graph_client_messages_in_globe <- funtion(client_messages , sales) { 

data <- setup_globe_data(client_messages, sales) 

world_map <- get_world_map_data() 

data <- rbind.fill(data, world_map_ 

return(globejs ) 

lat = data$LAT, 

long = data$LNG, 

val = data$PROFIT ^1.2, 

color = data$COLOR, 

pointsize = 1, 

artmosphere = TRUE 

)) 

} 

Funkcja setuop_globe_data() wykonuje standardowe scalenie, które zrobiliśmy ze wszystkimi mapami 

i dodaje nową zmienną o nazwie COLOR, która zawiera kolory, które powinny być użyte dla każdej 

obserwacji. W przypadku pakietu ggplot2 to przypisanie koloru zostało zrobione za nas automatycznie, 

ale w pakiecie threejs musimy to zrobić sami. Będzie to po prostu inny kolor dla każdej wartości w 

zmiennej PROTEIN_SOURCE: 

setup_globe_data <- function(lient_messages, sales) { 

data <- merge ( 

clinet_messages, 

sales, 

„SALE_ID”,  

all.x = TRUE, 

all.y = FALSE 

) 



 
 

data$COLOR <- NA 

data[data$PROTEIN_SOURCE ==”BEEF”, „COLOR”] <- „#aaff00” 

data[data$PROTEIN_SOURCE ==”FISH, „COLOR”] <- „#00ffaa” 

data[data$PROTEIN_SOURCE ==”CHICKEN”, „COLOR”] <- „#00aaff” 

 

data[data$PROTEIN_SOURCE ==”VEGETARIA”, „COLOR”] <- „#0055ff” 

return(data) 

} 

Funkcja get_world_mapdata() jest nieco skomplikowana. Jeśli nie rozumiesz, jak to działa, nie martw 

się zbytnio, ponieważ prawdopodobnie nie będziesz musiał tego robić samodzielnie. Nie możemy po 

prostu wykorzystać danych, których używaliśmy wcześniej do tworzenia map, które utworzyliśmy za 

pomocą funkcji map_data(), ponieważ wymagana struktura danych jest inna. W takim przypadku 

utworzymy plik tymczasowy o nazwie cache z funkcją tempfile(). Następnie odczytamy plik binarny 

pochodzący z adresu URL z funkcjami url() i readBi(). Plik jest plikiem TIFF, który otwieramy w formacie 

„raw”, aby zachować wszystkie dane w niezmienionej postaci i uniknąć jakiejkolwiek interpretacji 

danych w R. Parametr n to maksymalna liczba rekordów do odczytania z danych, która w tym 

przypadku wynosi 1 milion. Następnie wysyłamy te dane za pomocą funkcji writeBin(), aby zostały 

zapisane w pliku cache, który utworzyliśmy wcześniej. Ten mechanizm to sposób na pobranie 

niektórych danych tymczasowych, abyśmy mogli je wczytać do funkcji, która nie obsługuje odczytu z 

zasobów online. Gdy mamy gotowy plik tymczasowy, czytamy go funkcją readGDAL() z pakietu rgdal t, 

który odczyta go jako dane geograficzne. Konkretny format tych danych obejmuje długość i szerokość 

geograficzną oraz metrykę wysokości. Metryka wysokości służy do identyfikacji obszarów bez lądu 

(oceanów), które zawierają w tych danych wartość wyższą lub równą 255. Kontynuujemy usuwanie 

wszelkich wartości NA z danych i przypisywanie domyślnych wartości PROFIT  i COLOR. Zwróć uwagę, 

że tworzymy te wartości PROFIT i COLOR, aby ułatwić późniejsze scalanie danych. Używamy nazwy 

kolumny PROFIT dla metryki wysokości tylko dla wygody, ponieważ będziemy chcieli pokazać obszary 

geograficzne z niskimi słupkami i wiemy, że użyjemy PROFIT do wygenerowania wysokości dla każdego 

słupka: 

get_world_map_data <- function () { 

cache <- tempfile() 

writeBin(readBin(url( 

„http://illposed.net/nyr2015/MOD13A2_E_NDVI_2014-05025_rgb_360x180.TIFF”, open = „rb”), 

what = „raw” ,  = 1e6), con – cache) 

world_map <- readGDAL(cache) 

world_map <- as.data.frame(cbind(coordinates(world_map), 

world_map@data[,1])) 

names(world_map) <- c(„LNG”, „LAT”, „PROFIT”) 

world_map <- world_mp[world_map$PROFIT < 255,] 



 
 

world_map <- na.exclude(world_map) 

world_map$PROFIT <- 1 

world_map$COLOR <- #0055ff” 

retur(world_map) 

} 

Kiedy zainwestowaliśmy w tworzenie naszej funkcji wykresu, możemy tworzyć zaawansowane 

technicznie mapy, które pokazują lokalizację wiadomości otrzymywanych od naszych klientów, z 

paskami i kolorami wskazującymi powiązane PROFIT i PROTEIN_SOURCE odpowiednio dla każdej 

wiadomości. Zapraszam do poruszania się po świecie w przeglądarce internetowej: 

graph_client_messages_in_globe(cliet_messages, sales) 

To całkiem fajny efekt, prawda? 

 

Zrozumienie recenzji za pomocą analizy tekstu 

Powszechnie wiadomo, że bardzo duży procent istotnych informacji pochodzi z nieuporządkowanej 

formy, a ważnym graczem są dane tekstowe. Analiza tekstu, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), 

wyszukiwanie informacji (IR) i uczenie statystyczne (SL) to niektóre obszary skoncentrowane na 

opracowywaniu technik i procesów radzenia sobie z tymi danymi. Te techniki i procesy odkrywają i 

prezentują wiedzę, fakty, reguły biznesowe, relacje, między innymi, które w innym przypadku są 

zamknięte w formie tekstowej, niedostępne dla automatycznego przetwarzania. Biorąc pod uwagę 

eksplozję danych tekstowych, którą obserwujemy obecnie, ważną umiejętnością dla analityków, takich 

jak statystycy i naukowcy zajmujący się danymi, jest umiejętność wydajnej pracy z tymi danymi i 

znajdowania spostrzeżeń, których szukają. W tej części postaramy się przewidzieć, czy klient dokona 

kolejnych zakupów, biorąc pod uwagę opinie przesłane do The Cake Factory. Ponieważ analiza tekstu 

to bardzo szeroki obszar badań, musimy zawęzić techniki, którym przyjrzymy się w tym rozdziale, do 

najważniejszych. Przyjmiemy podejście Pareto, skupiając się na 20% technik, które będą używane w 

80% przypadków podczas wykonywania analizy tekstu.  Niektóre z ważnych tematów omawianych są 

następujące: 

* Macierze funkcji dokumentu jako podstawowa struktura danych 



 
 

* Losowe lasy do modelowania predykcyjnego z danymi tekstowymi 

* Termin dokumentacja częstotliwości odwrotnych częstotliwości do pomiaru ważności 

* Modelowanie N-gramowe w celu przywrócenia porządku w analizie 

* Rozkład wektorów osobliwych dla redukcji wymiarowości 

* Podobieństwo cosinusowe w celu znalezienia podobnych wektorów cech 

* Analiza nastrojów jako dodatkowa funkcja wektorowa 

Wymagane pakiety 

Konfiguracja pakietów dla tej części może być nieco uciążliwa, ponieważ niektóre z nich zależą od 

bibliotek systemu operacyjnego, które mogą się różnić w zależności od komputera 

lsa: Obliczanie podobieństwa cosinusów 

rilba :  Efektywny rozkład SVD 

caret :  Framework uczenia maszynowego 

twitteR: Interfejs do API Twittera 

quanteda :  Przetwarzanie danych tekstowych 

setimentr : Analiza nastrojów danych tekstowych 

randomForest :  Losowe modele lasów 

Będziemy używać pakietu rilba (który zależy od kodu C) do wydajnego obliczania części rozkładu 

wartości osobliwej (SVD) przy użyciu rozszerzonych niejawnie ponownie uruchomionych metod 

bidiagonalizacji Lanczosa, autorstwa Baglama i Reichel. Będziemy używać pakietu parallel do 

przetwarzania równoległego, ponieważ niektóre analizy tekstu mogą wymagać wielu obliczeń. Pakiet 

parallel jest obecnie najbardziej ogólnym pakietem zrównoleglania w języku R, ale zgłoszono, że nie 

działa poprawnie w niektórych systemach. Inne opcje to doParallel, doMC i do SNOW. Jeśli napotkasz 

problemy podczas używania jednego parallel, spróbuj przełączyć się na jeden z innych pakietów. Kod, 

który je uruchamia, jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o dane tekstowe, istnieje kilka pakietów, których 

możesz użyć w R. Najpopularniejsze z nich to pakiet tm i pakiet quateda. Oba są doskonałe i różnią się 

głównie stylem. Wszystkie funkcje, które zobaczymy, mogą być używane z jednym z nich, ale 

zdecydowaliśmy się pracować z pakietem quanteda. Jest zbudowany z pakietem stringi do 

przetwarzania tekstu, pakietem data.table do dużych dokumentów i pakietem Matrix do obsługi 

rzadkich obiektów. Dlatego możesz oczekiwać, że będzie bardzo szybki i bardzo dobrze obsługiwał 

Unicode i UTF-8. Jeśli nie wiesz, czym są Unicode i UTF-8, proponuję zapoznać się z nimi. Z grubsza 

można myśleć o Unicode jako o standardzie identyfikatorów dla znaków, podczas gdy UTF-8 jest 

tłumaczeniem tych identyfikatorów na bajty, które komputery mogą zrozumieć. W tym rozdziale nie 

będziemy się martwić o kodowanie (wszystkie dane są w UTF-8), ale jest to coś, co często pojawia się 

podczas pracy z danymi tekstowymi i jest ważne, aby obsługiwać je poprawnie. 

Co to jest analiza tekstu i jak działa? 

Analiza tekstu to proces uzyskiwania informacji z tekstu. Informacje są zwykle uzyskiwane za pomocą 

technik, takich jak IR, NLP i SL, i obejmują one strukturyzację tekstu, wyprowadzanie wzorców z 

ustrukturyzowanych danych, a na końcu ocenę i interpretację wyników. Podstawowymi modelami 

używanymi do analizy tekstu są modele bag-of-words, model przestrzeni wektorowej i semantyczny 



 
 

model analizy. Model worka słów to uproszczona reprezentacja tekstu, w której tekst (w naszym 

przypadku recenzja) jest reprezentowany jako zbiór jego terminów (słów), pomijając gramatykę i 

kolejność słów, ale zachowując wielość (stąd termin torba). Po przekształceniu tekstu w worek słów i 

uporządkowaniu w korpus (uporządkowany zbiór danych tekstowych), możemy obliczyć różne miary, 

aby scharakteryzować tekst w przestrzeni wektorowej. Model bag-of-words jest powszechnie 

stosowany w metodach SL i będziemy go używać z losowymi lasami w tej części. W praktyce służy jako 

narzędzie do generowania cech. Poniższy obraz wyjaśnia model worka słów: 

 

Model przestrzeni wektorowej wykorzystuje zbiór słów wyodrębniony z dokumentów w celu 

utworzenia wektora cech dla każdego tekstu, gdzie każdy element jest terminem, a wartość elementu 

jest wagą terminu. Termin waga może być wartością binarną (1 oznacza, że termin wystąpił w 

dokumencie, a 0 oznacza, że tak się nie stało), wartością częstotliwości terminu (TF) (wskazującą, ile 

razy termin wystąpił w dokumencie) lub terminem wartość odwrotnej częstotliwości dokumentu (TF-

IDF) (wskazująca, jak ważny jest termin dla tekstu, biorąc pod uwagę jego korpus). Istnieją bardziej 

złożone mechanizmy ważenia, które koncentrują się na konkretnych problemach, ale są to 

najpowszechniejsze i na nich się skupimy. Biorąc pod uwagę to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, tekst 

okazuje się być wektorem cech, a każdy wektor cech odpowiada punktowi w przestrzeni wektorowej. 

Model tej przestrzeni wektorowej jest taki, że istnieje oś dla każdego terminu w słowniku, a więc 

przestrzeń wektorowa jest n-wymiarowa, gdzie n jest rozmiarem słownictwa we wszystkich 

analizowanych danych (może to być ogromne) . Czasami warto pomyśleć o tych pojęciach w sposób 

geometryczny. Model worka słów i model przestrzeni wektorowej odnoszą się do różnych aspektów 

charakteryzowania tekstu i uzupełniają się wzajemnie. Poniższa ilustracja wyjaśnia model przestrzeni 

wektorowej: 



 
 

 

Istotną słabością modelu bag-of-words jest to, że ignoruje on kontekst semantyczny terminów. Istnieją 

bardziej złożone modele, które próbują naprawić te niedociągnięcia. Jednym z nich jest parsowanie 

semantyczne, które polega na odwzorowywaniu zdania w języku naturalnym na formalną 

reprezentację jego znaczenia. Wykorzystuje głównie kombinacje programowania indukcyjnego i 

uczenia się statystycznego. Tego typu techniki stają się bardziej przydatne w przypadku złożonych 

tekstów. Chociaż nie będziemy ich dalej omawiać w tej książce, są one potężnym narzędziem i bardzo 

interesującym obszarem badań. Na przykład, jeśli spróbujesz pomyśleć o reprezentacji poniższego 

cytatu za pomocą modelu worka słów i semantycznego modelu parsowania, możesz intuicyjnie 

pomyśleć, że pierwszy z nich może dać nonsensowne wyniki, podczas gdy drugi może dostarczyć co 

najmniej trochę zrozumienia i miałbyś rację. 

„Pułapka na ryby istnieje dzięki rybom. Gdy już zdobędziesz rybę, możesz zapomnieć o pułapce. 

Pułapka na królika istnieje z powodu królika. Kiedy już zdobędziesz królika, możesz zapomnieć o sidła. 

Słowa istnieją dzięki znaczenie. Kiedy już zrozumiesz znaczenie, możesz zapomnieć o słowach. Gdzie 

mogę znaleźć mężczyznę, który zapomniał słów, abym mógł z nim porozmawiać? ” 

- Pisma Chuang Tzu, IV wiek p.n.e. (Oryginalny tekst w języku chińskim) 

Przygotowywanie, szkolenie i testowanie danych 

Jak zawsze zaczniemy od konfiguracji naszych danych. W tym przypadku danymi są wiadomości 

otrzymane przez naszą fantastyczną firmę The Cake Factory. Znajdują się one w pliku 

client_messages.RDS, który utworzyliśmy wcześniej. Dane zawierają 300 obserwacji dla 8 zmiennych: 

SALE_ID, DATE, STARS, SUMMARY, MESSAGE, LAR, LNG i MULT_PURCHASE. W tej sekcji będziemy 

pracować ze zmiennymi MESSAGE i MULT_PURCHASE. 

Skonfigurujemy nasze ziarno tak, aby dawało powtarzalne wyniki. Pamiętaj, że powinno to mieć 

miejsce przed każdym wywołaniem funkcji, które wiąże się z jakąś randomizacją. Pokażemy to tylko 

raz, aby zaoszczędzić miejsce i uniknąć powtarzania się, ale miej to na uwadze, próbując wygenerować 

odtwarzalne wyniki: 

set.seed(12345) 

Następnie musimy się upewnić, że w odpowiednich zmiennych nie brakuje żadnych danych. Aby to 

zrobić, używamy funkcji complete.cases() wraz z negacją (!) i funkcją sum(), aby uzyskać całkowitą 

liczbę wartości NA 'w każdej zmiennej. Jak widać, nie mamy żadnych brakujących danych: 

sum(!complete.cases(client_messages$MESSAGE)) 



 
 

 

#> 0 

sum(!omplete.cases(client_messages$MULT_PURCHASES)) 

#> 0 

Jeśli masz brakujące dane, zamiast korzystać z jakiegoś mechanizmu imputacji, który jest zwykle 

wykonywany w niektórych scenariuszach analizy danych, chcesz usunąć te obserwacje z tych danych, 

ponieważ łatwiej jest to błędne ze względu na nieciągłą charakterystykę danych tekstowych. Jak często 

można się przekonać podczas pracy nad interesującymi rzeczywistymi problemami w analizie 

predykcyjnej, nierzadko pracuje się z nieproporcjonalnymi danymi. W tym przypadku, jak widać na 

pokazanym kodzie, mamy około 63% zakupów wielokrotnych. Nie jest to zbyt nieproporcjonalne, ale 

nadal musimy grać po bezpiecznej stronie, utrzymując dane treningowe i testowe w podobnych 

proporcjach: 

prop.table9tab;e(client_messages$MULT_PURCHASES)) 

#> FALSE TRUE 

#> 0,3621262 0,6378738 

W przypadku danych z problemem nieproporcjonalności utrzymanie tych samych proporcji w 

zestawach testowych i szkoleniowych jest ważne, aby uzyskać dokładne wyniki. Dlatego musimy 

upewnić się, że nasza metoda próbkowania zachowuje te proporcje. Aby to zrobić, użyjemy funkcji 

createDataPartitio() z pakietu caret, aby wyodrębnić indeksy dla każdego zestawu uczącego i 

testowego. Stworzy zbalansowane podziały danych iw tym przypadku wykorzysta 70% danych do 

uczenia z jedną partycją: 

indexes <- createDataPartition( 

client_messages$MULT_PURCHASES, 

list = FALSE, 

times= 1, 

 p= 0.7 

) 

trai <- clinet_messages[ idexes, ] 

test <- clinet-messages[-indexes, ] 

Aby mieć pewność, że nasze proporcje są zachowane, możemy sprawdzić każdy z nich indywidualnie, 

tak jak robiliśmy to wcześniej z pełnymi danymi: 

prop.table(table(train$MULT_PURCHASES)) 

#> FALSE TRUE 

#> 0,3632075 0,6367925 

prop.table(table(test$MULT_PURCHASES)) 

#> FALSE TRUE 



 
 

#> 0,3595506 0,6404494 

Teraz, gdy mamy już gotowe zestawy szkoleniowe i testowe, możemy rozpocząć czyszczenie i 

konfigurację naszych danych tekstowych, tak jak zrobimy to w następnej sekcji. 

Budowa korpusu z tokenizacją i czyszczeniem danych 

Pierwszą rzeczą, którą musimy stworzyć podczas pracy z danymi tekstowymi, jest wyodrębnienie 

tokenów, które zostaną użyte do stworzenia naszego korpusu. Po prostu te tokeny to wszystkie 

terminy znalezione w każdym tekście w naszych danych, zebrane razem i usunięte z porządku lub 

kontekstu gramatycznego. Aby je utworzyć, używamy funkcji tokens() i powiązanych funkcji z pakietu 

quanteda. Jak możesz sobie wyobrazić, nasze dane będą zawierały nie tylko słowa, ale także znaki 

interpunkcyjne, cyfry, symbole i inne znaki, takie jak łączniki. W zależności od kontekstu problemu, z 

którym pracujesz, może okazać się przydatne usunięcie ich wszystkich, tak jak tutaj. Należy jednak 

pamiętać, że w niektórych kontekstach niektóre z tych znaków specjalnych mogą mieć znaczenie (na 

przykład symbol hashtagu (#) może być istotny podczas analizy danych na Twitterze): 

tokens <- tokens) 

train$MESSAGE, 

remove_punct = TRUE 

remove_numbers= TRUE 

remove_symbols = TRUE 

remove_hyphens = TRUE 

) 

Jak możesz sobie wyobrazić, w danych będzie ogromna liczba tokenów, ponieważ dla każdego 

unikalnego słowa w naszych danych musi istnieć jeden. Te surowe tokeny prawdopodobnie będą 

bezużyteczne (zawierają niski stosunek sygnału do szumu), jeśli nie zastosujemy filtrowania. Zaczniemy 

od ignorowania wielkich liter. W naszym kontekście coś i coś powinno być równoważne. Dlatego 

używamy funkcji tokens_tolower() aby wszystkie tokeny były pisane z małej litery: 

tokens <- tokens_tolower(tokens) 

Należy również pamiętać, że często używane słowa, takie jak the, a i to, są prawie zawsze terminami o 

największej częstotliwości w tekście i nie są szczególnie ważne przy uzyskiwaniu wglądu. Powinniśmy 

je więc usunąć, tak jak robimy to z funkcją tokens_select(): 

tokens <- tokens_select(tokens, stopwods(), selection = „remove”) 

Temat słów pozwalają nam zmniejszyć liczbę tokenów, które ogólnie mają to samo znaczenie. Na 

przykład słowa prawdopodobieństwo, prawdopodobnie i prawdopodobne prawdopodobnie mają to 

samo znaczenie, a ich różnice są głównie syntaktyczne. Dlatego moglibyśmy reprezentować je 

wszystkie za pomocą pojedynczego tokena, taki jak probab i znacznie zmniejsza naszą przestrzeń 

funkcji. Zauważ, że wszystkie te filtry mają za sobą założenia dotyczące problemu, z którym mamy do 

czynienia, i powinieneś upewnić się, że są one prawidłowe. W naszym przypadku są one następujące: 

tokes <- tokens_wordstem(tokens, language =”English”) 

Zamiast za każdym razem powtarzać to ręcznie, chcemy tworzyć tokeny; możemy zawinąć wszystkie 

te filtry w jedną funkcję i nieco ułatwić sobie życie. Uważny czytelnik zauważy funkcję token_ngrams() 



 
 

i odpowiadający jej n_grams = 1  parametr domyślny. Poświęcimy temu sekcję później, ale na razie po 

prostu to wiedz ,że _grams=1 oznacza, że chcemy pojedynczych słów w naszych tokenach: 

build_tokens <- function(data, n_grams = 1) { 

tokens <- tokes ( 

data, 

remove_punct = TRUE, 

remove_numbers = TRUE, 

remove_symbols = TRUE, 

remove_hyphens = TRUE 

) 

tokens <- tokens_tolower(tokens) 

tokens <- tokens_select(tokens, stopwords(), selection = „remove”) 

tokens <- tokens_wordstem(tokens, language = „english”) 

tokens <- tokens_ngrams(tokens, n = 1 L n_grams) 

return(tokens) 

} 

Teraz, mimo że pokazaliśmy kod używany w przykładzie z tego rozdziału, użyjemy mniejszego przykładu 

(jedno zdanie), aby uzyskać wizualne wyobrażenie o tym, co dzieje się na każdym kroku. Podczas 

badania problemu zdecydowanie powinieneś nabrać nawyku robienia tego samodzielnie, aby upewnić 

się, że wszystko działa tak, jak tego oczekujesz. Umieściliśmy tutaj kod wszystkich kroków i po 

przeczytaniu poprzednich akapitów powinieneś być w stanie zidentyfikować różnice w każdym kroku: 

sentece <- „If it looks like a duck, swims like a duk, ad quick lie a duck, then  it probably is a duck” 

tokens <- tokens (sentence) 

tokens 

#> tokens from 1 document. 

#> text1 : 

#> [1] "If" "it" "looks" "like" "a" "duck" 

#> [7] "," "swims" "like" "a" "duck" "," 

#> [13] "and" "quacks" "like" "a" "duck" "," 

#> [19] "then" "it" "probably" "is" "a" "duck" 

#> [25] "." 

tokens <- tokens(sentence, remove_punct = TRUE) 

tokens 



 
 

#> tokens from 1 document. 

#> text1 : 

#> [1] "If" "it" "looks" "like" "a" "duck" 

#> [7] "swims" "like" "a" "duck" "and" "quacks" 

#> [13] "like" "a" "duck" "then" "it" "probably" 

#> [19] "is" "a" "duck" 

tokens <- tokens_tolower(tokens) 

tokens 

#> tokens from 1 document. 

#> text1 : 

#> [1] "if" "it" "looks" "like" "a" "duck" 

#> [7] "swims" "like" "a" "duck" "and" "quacks" 

#> [13] "like" "a" "duck" "then" "it" "probably" 

#> [19] "is" "a" "duck" 

tokens <- tokens_select(tokens, stopwords(), selection = „remove”) 

tokens 

#> tokens from 1 document. 

#> text1 : 

#> [1] "looks" "like" "duck" "swims" "like" "duck" 

#> [7] "quacks" "like" "duck" "probably" "duck" 

tokens <- tokens_wordstem(tokens, language = „english”) 

tokens 

#> tokens from 1 document. 

#> text1 : 

#> [1] "look" "like" "duck" "swim" "like" "duck" "quack" 

#> [8] "like" "duck" "probabl" "duck"a 

Macierze funkcji dokumentów 

Gdy mamy już gotowe tokeny, musimy stworzyć nasz korpus. Na najbardziej podstawowym poziomie 

korpus to zbiór tekstów, który zawiera zmienne na poziomie dokumentu specyficzne dla każdego 

tekstu. Najbardziej podstawowy korpus wykorzystuje worki słów i modele przestrzeni wektorowej do 

tworzenia macierzy w formacie gdzie każdy wiersz reprezentuje tekst z naszej kolekcji (w naszym 

przypadku wiadomość klienta), a każda kolumna reprezentuje termin. Każda z wartości w macierzy 

byłaby 1 lub 0, wskazując, czy określony termin jest zawarty w określonym tekście. To jest bardzo 



 
 

podstawowa reprezentacja, której nie będziemy używać. Użyjemy macierzy cech dokumentu (DFM), 

która ma taką samą strukturę, ale zamiast używać zmiennej wskaźnikowej (1 i 0), będzie zawierała, ile 

razy termin wystąpił w tekście, używając charakterystyki krotności z model worka słów. Aby go 

utworzyć, używamy funkcji dfm() z pakietu quanteda 

train.dfm <- dfm(tokens) 

Aby uzyskać wizualny przykład, oto DFM dla przykładu pokazanego w poprzedniej sekcji. Widzimy tutaj 

kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to specjalny obiekt z pewnymi metadanymi, liczbą dokumentów (w 

naszym przypadku jedno zdanie), liczbą funkcji (czyli liczbą tokenów), wymiarami i rzeczywistymi 

wartościami każdego tekstu w naszych danych. To jest nasz korpus. Gdybyśmy mieli więcej niż jedno 

zdanie, widzielibyśmy w nim więcej niż jeden wiersz: 

dfm(tokens) 

#> Document-feature matrix of: 1 document, 6 features (0% sparse). 

#> 1 x 6 sparse Matrix of class "dfmSparse" 

#> features 

#> docs look like duck swim quack probabl 

#> text1 1 3 4 1 1 1 

Teraz zapomnij o jednozdaniowym przykładzie i wróćmy do naszego przykładu wiadomości od 

klientów. W takim przypadku obiekt tokens będzie znacznie większy. Zwykle tokenizujemy i tworzymy 

nasz DFM w ten sam sposób. Dlatego tworzymy funkcję, która nam to trochę ułatwia: 

build_dfm <- function(data, n_grams = 1) { 

tokens <- build_tokens(data, n_grams) 

return(dfm(tokens)) 

} 

Teraz możemy łatwo stworzyć nasz DFM, korzystając z: 

train.dfm <- buils)dfm(train$MESSAGE) 

Aby zapoznać się z charakterystyką naszego DFM, możesz go po prostu wyświetlić. Jak widać, nasze 

szkolenie DFM ma 212 dokumentów (wiadomości od klientów) i 2007 funkcji (tokenów). Oczywiście 

większość dokumentów nie będzie zawierała większości funkcji. Dlatego mamy rzadką strukturę, co 

oznacza, że 98,4% wpisów w DFM to w rzeczywistości zero. Wykształcony czytelnik zidentyfikuje to 

jako przekleństwo problemu wymiarowości powszechnego w uczeniu maszynowym, a szczególnie 

szkodliwego w analizie tekstu. Jak zobaczymy później, może to być wąskie gardło obliczeniowe, z 

którym musimy sobie poradzić: 

train.dfm 

#> Document-feature matrix of: 212 documents, 2,007 features (98.4% sparse) 

Często tokenizacja wymaga dodatkowego przetwarzania wstępnego. Jak już wiesz, tokeny, które 

znajdujemy w naszym procesie tokenizacji, kończą się nazwami kolumn (funkcji) w naszym DFM. Jeśli 

te nazwy zawierają symbole wewnątrz lub zaczynają się od liczb (na przykład coś i nieparzyste lub 45 



 
 

sztuk), to niektóre z naszych algorytmów analizy będą narzekać, rzucając błędy. Chcemy temu 

zapobiec, przekształcając nasz DFM w ramkę danych. Możemy to zrobić dzięki wygodnej funkcji 

make.names(). W tym miejscu dodamy również wartość MULT_PURCHASES (naszą zmienną zależną) 

do naszej nowo utworzonej ramki danych: 

dfm.df <- cbind*MULT_PURCHASS = train$MULT_PURCHASES, data.frame(dfm)) 

names(dfm.df( <- make.names(names(dfm.df)) 

Ponownie, aby uniknąć konieczności powtarzania tego standardowego kodu, możemy stworzyć własną 

funkcję, która pakuje tę funkcjonalność i łatwo utworzyć naszą ramkę danych do analizy: 

build_dfm_df <- funtion(data, dfm) { 

df <- cbind(MULT_PURCHASES = data$MULT_PURCHASES, data.frame(dfm)) 

names(df) <- make.names(names(df)) 

return(df) 

} 

train.dmf.df <- build_dfm_df(train, train.dfm) 

W tym momencie nasze dane szkoleniowe są gotowe do analizy w postaci ramki danych, która może 

być używana przez nasze modele predykcyjne. Aby zakończyć sekcję, jeśli chcesz wiedzieć, które 

terminy występują najczęściej w danych, możesz użyć funkcji topfeatures(). W takim przypadku 

większość funkcji można intuicyjnie odgadnąć w ich kontekście. Jedynym, co może wymagać 

wyjaśnienia, jest funkcja br. Wynika to z faktu, że nasze dane pochodzą ze stron HTML, które zawierają 

ciągów znaków  <br> sygnalizujących nowy wiersz w tekście (przerwa, stąd br). Moglibyśmy usunąć tę 

funkcję, gdybyśmy chcieli, ale na razie zostawimy:  

topfeatures(train.dfm) 

#> br like tast flavor one just coffe good tri 

product 

#> 220 107 101 87 82 75 72 71 70 

67a 

Modele szkoleniowe z walidacją krzyżową 

W tej sekcji skutecznie przeszkolimy nasz pierwszy model predykcyjny dla tego przykładu i zbudujemy 

odpowiednią macierz nieporozumień. Większość funkcji pochodzi z doskonałego pakietu ����� 

Szkolenie naszego pierwszego modelu predykcyjnego 

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, będziemy używać Cross Validation (CV) jako podstawy 

naszego procesu modelowania. Korzystając z CV, możemy oszacować, jak dobrze nasz model poradzi 

sobie z niewidocznymi danymi. CV jest potężne, ale wadą jest to, że wymaga więcej przetwarzania, a 

zatem więcej czasu. Jeśli potrafisz przyjąć złożoność obliczeniową, zdecydowanie powinieneś 

wykorzystać ją w swoich projektach. Zagłębianie się w matematykę stojącą za CV wykracza poza nasz 

zakres. Podstawową ideą jest to, że dane szkoleniowe zostaną podzielone na różne części, a każda z 

tych części zostanie usunięta z pozostałych danych szkoleniowych pojedynczo, zachowując wszystkie 



 
 

pozostałe części razem. Części, które są trzymane razem, zostaną użyte do trenowania modelu, 

podczas gdy część, która została wyjęta, zostanie użyta do testów, a zostanie to powtórzone przez 

obrócenie części tak, aby każda część została wyjęta raz. Pozwala to na dokładniejsze przetestowanie 

procedury szkoleniowej przed wykonaniem końcowego testu z danymi testowymi. Używamy funkcji 

trainControl(), aby ustawić nasz mechanizm powtarzania CV na pięć podziałów i dwa powtórzenia. Ten 

obiekt zostanie przekazany do naszych modeli predykcyjnych, utworzonych za pomocą pakietu caret, 

w celu automatycznego zastosowania w nich tego mechanizmu sterowania: 

cv.control <- trainControl(method = „repeatedcv”, number = 5, repeats = 2) 

Nasze modele predykcyjne wybrane dla tego przykładu to Random Forests (RF). Bardzo pokrótce 

wyjaśnimy, czym jest RF. RF to nieliniowy model używany do generowania prognoz. Drzewo to 

struktura, która zapewnia wyraźną ścieżkę od danych wejściowych do określonych wyników poprzez 

model rozgałęzienia. W modelowaniu predykcyjnym są one używane do znajdowania obszarów o 

ograniczonej przestrzeni wejściowej, które dobrze sprawdzają się przy prognozowaniu. RF tworzy wiele 

takich drzew i wykorzystuje mechanizm do agregowania prognoz dostarczanych przez te drzewa w 

jedną prognozę. To bardzo potężny i popularny model uczenia maszynowego. Spójrzmy na przykład 

losowych lasów: 

 

Aby wytrenować nasz model, używamy funkcji train() przekazującej formułę, która sygnalizuje R, aby 

użył MULT_PURCHASES jako zmiennej zależnej i wszystko inne (~  .) jako zmienne niezależne, które są 

częstościami tokenów. Określa również dane, metodę (rf oznacza losowe lasy), mechanizm kontroli, 

który właśnie utworzyliśmy, oraz liczbę scenariuszy strojenia do wykorzystania: 

mode1.1 <-train ( 

MULT_PURCHASES  ~ ., 

data = train.dfm.df, 

method = „rf”, 

trControl = cv.control, 

tuneLength = 5 

) 

Poprawa szybkości dzięki równoległości 

Jeśli faktycznie wykonałeś poprzedni kod na swoim komputerze przed przeczytaniem tego, być może 

okazało się, że ukończenie go zajęło dużo czasu (w naszym przypadku 8,41 minuty). Jak wspomnieliśmy 



 
 

wcześniej, analiza tekstu cierpi z powodu bardzo dużych struktur wymiarowych, których przetwarzanie 

zajmuje dużo czasu. Ponadto korzystanie z przebiegów CV zajmie dużo czasu. Aby skrócić całkowity 

czas wykonania, użyj pakietu doParallel, aby umożliwić komputerom wielordzeniowym równoległe 

przeprowadzanie szkolenia i znacznie skrócić czas. Przystępujemy do tworzenia funkcji train_model(), 

która przejmuje dane i mechanizm kontroli jako parametry. Następnie tworzy obiekt klastra z funkcją 

makeCluster() z liczbą dostępnych rdzeni (procesorów) równą liczbie rdzeni w komputerze, wykrytych 

za pomocą funkcji detectCores(). Pamiętaj, że jeśli planujesz używać komputera do wykonywania 

innych zadań podczas trenowania modeli, powinieneś zostawić jeden lub dwa wolne rdzenie, aby 

uniknąć zadławienia systemu (możesz wtedy użyć makeCluster(detectCores() – 2) aby to osiągnąć). 

Następnie uruchamiamy nasz mechanizm pomiaru czasu, trenujemy nasz model, drukujemy całkowity 

czas, zatrzymujemy klaster i zwracamy wynikowy model. 

trian_model <- function(data, cv.control) { 

cluster <- makeCluster(detectCores()) 

registerDoParallel(cluster) 

start.time <- Sys.time() 

model <- train( 

MULT_PURCHASES ~ ., 

data = data, 

method = „rf”, 

trCotrol = cv.control, 

tuneLength = 5 

) 

print(Sys.time() = start.time) 

stopCluster(cluster) 

return(model) 

} 

Teraz możemy znacznie szybciej przekwalifikować ten sam model. Skrócenie czasu będzie zależało od 

dostępnych zasobów komputera. W przypadku systemu 8-rdzeniowego z dostępną pamięcią 32 GB 

całkowity czas wyniósł 3,34 minuty zamiast poprzednich 8,41 minuty, co oznacza, że przy równoległości 

zajęło to tylko 39% pierwotnego czasu. Nieźle, prawda? Przyjrzyjmy się, jak trenowany jest model: 

model.1 <- trin_model(train.dfm.df, cv.control) 

Obliczanie predykcyjnej dokładności i macierzy pomyłki 

Teraz, gdy mamy nasz wytrenowany model, możemy zobaczyć jego wyniki i poprosić go o obliczenie 

niektórych predykcyjnych metryk dokładności. Zaczynamy od wydrukowania obiektu, który 

otrzymujemy z funkcji train(). Jak widać, mamy kilka przydatnych metadanych, ale tym, co teraz nas 

interesuje, jest dokładność predykcyjna, pokazana w kolumnie Accuracy. Z pięciu wartości, które 

poleciliśmy funkcji jako scenariusze testowe, najlepszy model został osiągnięty, gdy wykorzystaliśmy 



 
 

356 z 2007 dostępnych funkcji (tokenów). W tym przypadku nasza dokładność predykcyjna wyniosła 

65,36%. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że proporcje w naszych danych to około 63% przypadków z 

wielokrotnymi zakupami, to poprawiliśmy się. Świadczy o tym fakt, że gdybyśmy tylko odgadli klasę z 

największą liczbą obserwacji (MULT_PURCHASES jest prawdą) dla wszystkich obserwacji, mielibyśmy 

tylko 63% dokładność, ale stosując nasz model byliśmy w stanie poprawić się do 65%. To jest 3% 

poprawa. Postaramy się zwiększyć tę poprawę, przechodząc przez ten rozdział. Pamiętaj, że jest to 

proces losowy, a wyniki będą inne za każdym razem, gdy będziesz trenować te modele. Dlatego chcemy 

powtarzanego CV, a także różnych scenariuszy testowych, aby upewnić się, że nasze wyniki są solidne: 

model.1 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 2007 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 170, 169, 170, 169, 170, 169, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6368771 0.00000000 

#> 11 0.6439092 0.03436849 

#> 63 0.6462901 0.07827322 

#> 356 0.6536545 0.16160573 

#> 2006 0.6512735 0.16892126 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 356. 

#> Ostateczna wartość użyta w modelu to mtry = 356. 

Aby utworzyć macierz pomieszania, możemy użyć funkcji confusionMatrix(_ i przesłać jej najpierw 

przewidywania modelu, a następnie wartości rzeczywiste. To nie tylko stworzy dla nas matrycę 

nieporozumień, ale także obliczy niektóre przydatne wskaźniki, takie jak czułość i swoistość. Nie 

będziemy zagłębiać się w znaczenie tych wskaźników ani w jaki sposób je interpretować, ponieważ 



 
 

wykracza to poza zakres tej książki, ale gorąco zachęcamy czytelnika do przestudiowania ich przy użyciu 

zasobów cytowanych w tej części: 

confsionMatrix(model.1$finalModel$predicted, train$MULT_PURHASES) 

#> Confusion Matrix and Statistics 

#> 

#> Reference 

#> Prediction FALSE TRUE 

#> FALSE 18 19 

#> TRUE 59 116 

#> 

#> Accuracy : 0.6321 

#> 95% CI : (0.5633, 0.6971) 

#> No Information Rate : 0.6368 

#> P-Value [Acc > NIR] : 0.5872 

#> 

#> Kappa : 0.1047 

#> Mcnemar's Test P-Value : 1.006e-05 

#> 

#> Sensitivity : 0.23377 

#> Specificity : 0.85926 

#> Pos Pred Value : 0.48649 

#> Neg Pred Value : 0.66286 

#> Prevalence : 0.36321 

#> Detection Rate : 0.08491 

#> Detection Prevalence : 0.17453 

#> Balanced Accuracy : 0.54651 

#> 

#> 'Positive' Class : FALSE 

Poprawa naszych wyników z TF-IDF 

Ogólnie rzecz biorąc, w analizie tekstu wysoka surowa liczba terminów w tekście niekoniecznie 

oznacza, że termin jest ważniejszy dla tekstu. Jednym z najważniejszych sposobów znormalizowania 

częstotliwości terminów jest zważenie terminu na podstawie tego, jak często występuje nie tylko w 



 
 

tekście, ale także w całym korpusie. Im bardziej słowo pojawia się w danym tekście i nie pojawia się za 

bardzo w całym korpusie, oznacza to, że jest prawdopodobnie ważne dla tego konkretnego tekstu. Jeśli 

jednak termin pojawia się dużo w tekście, ale pojawia się również dużo w innych tekstach w korpusie, 

prawdopodobnie nie jest to ważne dla konkretnego tekstu, ale dla całego korpusu, a to osłabia jego 

moc predykcyjną. W IR TF-IDF jest jednym z najpopularniejszych schematów ważenia terminów i jest 

matematyczną implementacją idei wyrażonej w poprzednim akapicie. Wartość TF-IDF rośnie 

proporcjonalnie do tego, ile razy słowo występuje w danym tekście, ale jest osłabiona przez 

częstotliwość tego słowa w całym korpusie (nie tylko w danym tekście), co pomaga dostosować się do 

tego, że niektóre słowa pojawiają się ogólnie częściej. Jest to potężna technika ulepszania informacji 

zawartych w DFM. TF normalizuje wszystkie dokumenty w korpusie, aby były niezależne od długości. 

Odwrotna częstotliwość dokumentów (IDF) odpowiada za częstotliwość pojawiania się terminów we 

wszystkich dokumentach w korpusie. Mnożenie TF przez IDF bierze pod uwagę obie te koncepcje 

poprzez ich pomnożenie. Definicje matematyczne są następujące: 

 

Teraz pokażemy, jak zaprogramować tę statystykę TF-IDF z funkcjami R. Pamiętaj, że pracujemy z dfm, 

więc możemy używać operacji wektoryzowanych, aby nasze funkcje były wydajne i łatwe do 

zaprogramowania. Pierwsze trzy funkcje term_frequecy(), inverse_document_frequecy(), i tf-idf(), 

powinny być łatwe do zrozumienia. Funkcja build_tf_idf() wykorzystuje te funkcje do faktycznego 

tworzenia DFM ważonego TF-IDF. Chodzi o to, że musimy zastosować utworzone przez nas funkcje do 

wierszy lub kolumn w razie potrzeby, używając funkcji apply(). Musimy przetransponować strukturę, 

którą otrzymujemy, aby uzyskać teksty w wierszach i funkcje w kolumnach, dlatego w połowie 

używamy funkcji. Na koniec musimy zdać sobie sprawę, że czasami otrzymujemy NA dla pewnych 

kombinacji danych (spróbuj samodzielnie rozgryźć te przypadki, aby upewnić się, że rozumiesz) i 

musimy zastąpić je zerami: 

build_tf_idf <0 function (dfm, idf= NULL) { 

tf <- apply(as.matrix(dfm), 1, term_frequency) 

if(is.null(idf)) {  

idf <- apply(as.matrix x (dfm), 2, inverse_document_frequency) 

} 

tfidf <- t(apply(tf, 2, td_idf, idf = idf)) 



 
 

incomplete_cases <- which(!completet.cases(tfidf)) 

tfidf[oncomplete_cases, ] <- rep(0.0, ncol(tfidf)) 

return(tfidf) 

} 

Teraz możemy łatwo zbudować nasz DFM ważony TF-IDF za pomocą funkcji build_tf_df() i utworzyć 

odpowiednią ramkę danych, tak jak to zrobiliśmy wcześniej: 

train.tfidf <- build_tf_idf(train.dfm) 

train.tfidf.df <- build_dfm_df(train, train.tfidf) 

Teraz wartości wewnątrz naszego DFM ważonego TF-IDF będą nie tylko wartościami całkowitymi, które 

odpowiadały zliczeniom częstotliwości, ale zamiast tego będą wartościami zmiennoprzecinkowymi, 

które odpowiadają wagom TF-IDF. Możemy wytrenować nasz następny model używając tego samego 

train_model() używanego wcześniej: 

model.2 <- train_model(trai.tfidf,df, cv.ontrol) 

Tym razem nasz proces treningowy trwał 2,97 minuty. Aby zobaczyć wyniki, po prostu wydrukuj obiekt 

modelu. Pamiętaj, że nasza poprzednia dokładność predykcyjna wynosiła 65,36%. Teraz, gdy użyliśmy 

DFM ważonego TF-IDF, wzrósł on do 66,48%. Nie jest to drastyczna poprawa i wynika to z konkretnych 

danych, z którymi pracujemy. Podczas pracy z innymi danymi lub domenami można oczekiwać, że ten 

wzrost będzie znacznie większy: 

model.2 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 2007 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 170, 170, 170, 169, 169, 169, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6368771 0.00000000 

#> 11 0.6368771 0.00000000 

#> 63 0.6392580 0.01588785 



 
 

#> 356 0.6603544 0.13818300 

#> 2006 0.6648948 0.18269878 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 2006. 

Większa elastyczność dzięki N-gramom 

Model worka słów uwzględnia pojedyncze terminy zwane unigramami. Spowoduje to utratę kolejności 

słów, co w niektórych przypadkach może być ważne. Uogólnienie tej techniki nazywa się n-gramami, 

gdzie używamy pojedynczych słów, a także par słów lub trójek słów, odpowiednio w przypadku 

bigramów i trygramów. n-gram odnosi się do ogólnego przypadku, w którym w danych znajduje się 

maksymalnie n słów. Oczywiście reprezentacja ta wykazuje niekorzystne cechy złożoności 

kombinatorycznej i powoduje wykładniczy wzrost danych. W przypadku dużego korpusu może to 

wymagać znacznej mocy obliczeniowej. Za pomocą obiektu sentece, który stworzyliśmy wcześniej, aby 

zilustrować, jak działa proces tokenizacji (zawiera zdanie: If it looks like a duck, swims like a duck, and 

quacks like a duck, the nit probably is a duck .) i funkcji buils-dfm(), którą utworzyliśmy z argumentem 

n-grams, możesz porównać wynikowy DFM z n-grams=2 z tym z n-grams= 1. Po przeanalizowaniu 

funkcji w tym DFM powinieneś mieć jasne pojęcie o tym, jak proces tokenizacji filtruje trochę danych i 

jak powstają bigramy. Jak widać, n-gram może potencjalnie przywrócić część utraconego porządku 

słów, co czasami może być bardzo przydatne: 

build_dfm(sentence, n_grams = 2) 

#> Document-feature matrix of: 1 document, 14 features (0% sparse). 

#> 1 x 14 sparse Matrix of class "dfmSparse" 

#> features 

#> docs look like duck swim quack probabl look_like like_duck duck_swim 

#> text1 1 3 4 1 1 1 1 3 1 

#> features 

#> docs swim_like duck_quack quack_like duck_probabl probabl_duck 

#> text1 1 1 1 1 1 

Aby ponownie wytrenować nasz pełny model, tym razem odtworzymy nasz DFM ważony TF-IDF z 

bigramami i odpowiadającą mu ramką danych. Korzystając z funkcji, którą stworzyliśmy wcześniej, 

można to łatwo zrobić za pomocą następującego kodu: 

train.bigrams.dfm <- build_dfm(train$MESSAGE , n_grams = 2) 

train.bigrams.tfidf ,- build_tf_idf(trai.bigrams.dfm) 

train.bigrams.tidf.df <- build_dfm_df(train, train.bigrams.tfidf) 

Teraz ponownie przeszkolimy model i przeanalizujemy jego wyniki. Potencjalnie może to zająć dużo 

czasu w zależności od komputera, na którym go trenujesz. W naszym 8-rdzeniowym komputerze z 32 

GB pamięci operacja równoległa zajęła 21,62 minuty. Wynika to z dużego wzrostu liczby predyktorów. 



 
 

Jak widać, mamy teraz 9 366 predyktorów zamiast 2007 predyktorów, które mieliśmy wcześniej. Ten 

ogromny, 4x wzrost jest spowodowany bigramami. W tym konkretnym przypadku wydaje się, że 

dodatkowa złożoność z bigramów nie powoduje  wzrostu naszej  dokładności predykcyjnej. Właściwie 

to ją zmniejsza. Może to wynikać z kilku powodów, z których jednym jest zwiększona rzadkość, co 

oznacza niższy stosunek sygnału do szumu. W następnej sekcji postaramy się zwiększyć ten 

współczynnik, zachowując bigramy: 

model.3 <- train_model(train.bigrams.tfidf.df, cv.control) 

model.3 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 9366 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 170, 170, 169, 170, 169, 170, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6368771 0.000000000 

#> 16 0.6368771 0.000000000 

#> 136 0.6344961 -0.004672897 

#> 1132 0.6133998 -0.007950251 

#> 9365 0.6109081 0.051144597 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 2. 

Zmniejszenie wymiarowości dzięki SVD 

Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, przebieg wymiarowości w naszych danych został wzmocniony 

dzięki zastosowaniu techniki n-gramowej. Chcielibyśmy móc użyć n-gramów, aby przywrócić porządek 

słów w naszym DFM, ale jednocześnie chcielibyśmy zmniejszyć przestrzeń funkcji. Aby to osiągnąć, 

możemy użyć wielu różnych technik redukcji wymiarowości. W takim przypadku pokażemy, jak 

korzystać z SVD. SVD pomaga nam kompresować dane, używając pojedynczych wektorów zamiast 

oryginalnych funkcji. Matematyka stojąca za tą techniką jest poza naszym zakresem .Zasadniczo 



 
 

możesz myśl o pojedynczych wektorach jako ważnych kierunkach w danych, więc zamiast używać 

naszej normalnej osi, możemy użyć tych pojedynczych wektorów w przekształconej przestrzeni, w 

której mamy największy możliwy stosunek sygnału do szumu. Obliczenie pełnego SVD może 

potencjalnie zająć bardzo dużo ilość czasu i tak naprawdę nie potrzebujemy wszystkich pojedynczych 

wektorów. Dlatego użyjemy pakietu irlba, aby skorzystać z niejawnie zrestartowanego algorytmu 

bidiagonalizacji Lanczosa (IRLBA) dla szybkiego częściowego SVD, który jest znacznie szybszy. Używając 

częściowego SVD jako naszego DFM, w rzeczywistości pracujemy w innej przestrzeni wektorowej, w 

której każda cecha nie jest już tokenem, ale kombinacją tokenów. Te nowe funkcje nie są łatwe do 

zrozumienia i nie powinieneś próbować. Traktuj to jak model czarnej skrzynki, wiedząc, że pracujesz w 

przestrzeni o wyższym stosunku sygnału do szumu niż na początku, jednocześnie drastycznie 

zmniejszając jego wymiary. W naszym przypadku nowa przestrzeń będzie 1/4 pierwotnej przestrzeni. 

Aby to zrobić, utworzymy funkcję opakowującą, która mierzy czas potrzebny do faktycznego obliczenia 

częściowego SVD. Rzeczywiste obliczenia zostaną wykonane za pomocą funkcji irlba(), wysyłając jako 

parametr nv bigramy DFM ważone TF-IDF i liczbę wektorów osobliwych (1/4 możliwych): 

build_svd <- function(dfm) { 

dfm <- t(dfm) 

start.time <- Sysy.time() 

svd <- irlba)sdm, nv = min(nrow(dfm), ncol(dfm) )/ 4) 

print(Sys.time () – start.time) 

return(svd) 

} 

Teraz możemy łatwo utworzyć częściowe SVD i odpowiednią ramkę danych. Przystępujemy również 

do ponownego szkolenia naszego modelu. Zwróć uwagę, że chociaż jest koncepcyjny, train.bigrams.svd 

jest naszym nowym DFM, w praktyce w R jest to obiekt, który zawiera nasz DFM, a także inne dane. 

Nasz DFM znajduje się w obiekcie v w obiekcie train.bigrams.svd, czyli tym, co wysyłamy do funckji 

build_dfm_df(). Innym ważnym obiektem wewnątrz train.bigrams.svd jest d który zawiera liczbę 

pojedynczą wartośćc z rozkładu. Jak widać, nasza przestrzeń funkcji została drastycznie zmniejszona 

do zaledwie 53 funkcji (co stanowi około 1/4 z 212 dostępnych próbek). Jednak nasza dokładność 

predykcyjna nie była wyższa niż nasze poprzednie wyniki. Oznacza to, że prawdopodobnie bigramy nie 

dodają zbyt wielu informacji dla tego konkretnego problemu: 

train.bigrams.svd <- build_svd(train.bigrams.tfidf) 

train.bigrams.svd.df <- build_dfm_df(train, train.bigrams.svd$v) 

model.4 <0 train_model(trai.bigrams.svd,df, cv.control) 

model.4 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 53 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 



 
 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 169, 170, 170, 170, 169, 170, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6344408 0.05602509 

#> 14 0.6225360 0.06239153 

#> 27 0.6272979 0.09265294 

#> 40 0.6485604 0.13698858 

#> 53 0.6366002 0.12574827 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 40. 

Rozszerzenie naszej analizy o podobieństwo cosinusowe 

Przejdźmy teraz do innej techniki znanej z algebry liniowej, która operuje na przestrzeni wektorowej. 

Technika ta znana jest jako podobieństwo cosinusowe (CS), a jej celem jest znalezienie wektorów, które 

są podobne (lub różne) od siebie. Chodzi o to, aby zmierzyć podobieństwo kierunku (nie wielkość) w 

komunikatach klientów i spróbować go wykorzystać do przewidywania podobnych wyników w 

przypadku wielu zakupów. Podobieństwo cosinusowe będzie wynosić od 0 do 1, gdy wektory są 

odpowiednio ortogonalne i prostopadłe. Jednak tego podobieństwa nie należy interpretować jako 

wartości procentowej, ponieważ prędkość ruchu funkcji cosinus nie jest liniowa. Oznacza to, że ruch 

od 0,2 do 0,3 nie reprezentuje podobnej wielkości ruchu od 0,8 do 0,9. Biorąc pod uwagę dwa wektory 

(wiersze w naszym DFM), podobieństwo cosinusowe między nimi oblicza się, biorąc iloczyn skalarny 

między nimi i dzieląc go przez iloczyn norm euklidesowych. 

 

Tworzymy funkcję cosine_similarties(), która będzie używać funkcji cosine() z pakietu lsa. Wysyłamy 

ramkę danych i usuwamy pierwszą kolumnę, która odpowiada zmiennej zależnej MULT_PURCHASES i 

używamy transpozycji, aby upewnić się, że pracujemy z poprawną orientacją : 

cosine_similarities <- function (df) { 

return(cosine(t(as.matrix(df[, -c(1)])))) 

Teraz tworzymy funkcję mean_cosine_similarities, która weźmie podobieństwo cosinusowe wśród 

tych tekstów, które odpowiadają klientom, którzy dokonali wielu zakupów i przyjmie środki z tych 



 
 

podobieństw. Musimy wziąć średnią, ponieważ obliczamy wiele podobieństw między wieloma 

wektorami i chcemy je zagregować dla każdego z nich. Moglibyśmy użyć innych mechanizmów 

agregacji, ale na razie średnia jest w porządku: 

mean_cosine_similaities <- function(df) { 

similarities <- cosine_similarities(df) 

indexes <- which(df$MULT_PURCHASES == TRUE) 

df$MULT_PURCHASES_SIMILARITY <- rep(0.0, nrow(df) 

for (i in 1:nrow(df)) { 

df$MULT_PURCHASES_SIMILARITY[i] <- mean(similarities[i, indexes]) 

} 

return(df) 

} 

Teraz możemy użyć tej funkcji do wygenerowania nowej ramki danych DFM, która zostanie użyta do 

szkolenia nowego modelu, który będzie uwzględniał podobieństwo cosinusowe między tekstami. Jak 

widzieliśmy wcześniej wydaje się, że użycie bigramów nie pomaga zbytnio w przypadku tych 

konkretnych danych. W następnej sekcji spróbujemy innej, bardzo interesującej techniki analizy 

sentymentu. Spójrz na następujący kod: 

train.bigrams.svd.sim.df <- mean_cosine_similarities(train.bigrmas.svd.df) 

model5 <- train_model(train.bigrams.svd.sim.df, cv.control) 

model.5 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 54 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 169, 170, 170, 170, 169, 170, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6460687 0.08590598 



 
 

#> 15 0.6227021 0.05793928 

#> 28 0.6437431 0.12111778 

#> 41 0.6296788 0.09535957 

#> 54 0.6227021 0.07662715 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 2. 

Poszukiwanie głębiej dzięki analizie sentymentów 

Widzieliśmy teraz, że operacje w przestrzeni wektorowej nie działały zbyt dobrze, jeśli chodzi o 

predykcyjną dokładność naszego modelu. W tej sekcji spróbujemy zastosować technikę, która jest 

zupełnie inna i jest bliższa modelowi analizy semantycznej, o którym wspomnieliśmy na początku tego 

rozdziału. Spróbujemy przeanalizować sentyment. Nie tylko weźmiemy pod uwagę słowa w tekście, 

ale weźmiemy również pod uwagę zmienniki (czyli negatory, wzmacniacze, wzmacniacze i 

przeciwstawne spójniki). Negator odwraca znak spolaryzowanego słowa (na przykład mi się to nie 

podoba). Wzmacniacz zwiększa wpływ spolaryzowanego słowa (na przykład bardzo mi się podoba). 

De-wzmacniacz zmniejsza wpływ spolaryzowanego słowa (na przykład prawie mi się to nie podoba). 

Spójnik przeciwny unieważnia poprzednią klauzulę zawierającą spolaryzowane słowo (na przykład 

podoba mi się, ale nie jest tego warte). W przypadku niektórych typów danych może to być bardzo 

przydatne. Nasza analiza nastrojów dostarczy liczbę, która wskaże nastrój mierzony na podstawie 

tekstu. Liczby te są nieograniczone i mogą być pozytywne lub negatywne, odpowiadające pozytywnym 

lub negatywnym nastrojom. Im większa liczba, tym silniejszy wywnioskowany sentyment. Aby 

zaimplementować tę technikę, użyjemy pakietu sentimetr, który zawiera sprytny algorytm do 

obliczania tych nastrojów. 

Aby zastosować tę technikę, wysyłamy komunikaty do funkcji sentyment_by() . To zwróci nam obiekt, 

który zawiera między innymi wartość word_count i ave_sentiment, czyli średni sentyment mierzony 

we wszystkich zdania w danym tekście (sentimetr wewnętrznie dzieli każdy tekst na jego części 

składowe (zdania) i mierzy sentyment do każdego z nich). Następnie dodajemy te obiekty do naszego 

DFM i przystępujemy do trenowania naszego modelu. Jak widać, tym razem uzyskujemy duży wzrost 

trafności predykcyjnej modelu aż do 71,73%. Oznacza to, że funkcja sentymentu jest wysoce 

predykcyjna w porównaniu z innymi funkcjami, które zaprojektowaliśmy w poprzednich sekcjach. 

Mimo że moglibyśmy nadal mieszać modele i badać, czy możemy uzyskać jeszcze wyższą dokładność 

predykcyjną, zatrzymamy się na tym etapie, ponieważ prawdopodobnie wiesz, jak to zrobić 

samodzielnie: 

train.sentiment <- setiment_by(train$MESSAGE) 

train.sentments.df <- cbind( 

train.tfidf.df, 

WORD_COUNT = train.sntiment#word_count 

SENTIMENT = train.setiment$ave_setiment 

) 



 
 

model.6 <- train_model(train.sentiments.df, cv.control) 

model.6 

#> Random Forest 

#> 

#> 212 samples 

#> 2009 predictors 

#> 2 classes: 'FALSE', 'TRUE' 

#> 

#> No pre-processing 

#> Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 2 times) 

#> Summary of sample sizes: 170, 170, 169, 170, 169, 170, ... 

#> Resampling results across tuning parameters: 

#> 

#> mtry Accuracy Kappa 

#> 2 0.6368771 0.00000000 

#> 11 0.6440753 0.04219596 

#> 63 0.6863787 0.22495962 

#> 356 0.6935770 0.28332726 

#> 2008 0.7173198 0.31705425 

#> 

#> Accuracy was used to select the optimal model using the largest value. 

#> The final value used for the model was mtry = 2008. 

Analiza nastrojów, mimo że wygląda na bardzo łatwą, ponieważ nie wymagała dużej ilości kodu dzięki 

pakietowi sentimentr, jest w rzeczywistości bardzo trudnym obszarem z aktywnymi badaniami. Firmy 

muszą rozumieć, co myślą o nich klienci, i robić to dokładnie. Jest to i nadal będzie bardzo 

interesującym obszarem badań. 

Testowanie naszego modelu predykcyjnego na niewidocznych danych  

Teraz, gdy mamy nasz ostateczny model, musimy zweryfikować jego wyniki, testując go na 

niewidocznych danych. To da nam pewność, że nasz model jest dobrze wyszkolony i prawdopodobnie 

da podobne wyniki, gdy zostaną użyte nowe dane. Uważny czytelnik powinien zauważyć, że podczas 

tworzenia naszych danych analizy sentymentów użyliśmy ramki danych TF-IDF, a nie żadnej z tych, 

które tworzymy później, z kombinacjami bigramów, SVD i podobieństw cosinusowych, które działają 

w innej przestrzeni semantycznej z powodu do faktu, że są one przekształceniami oryginalnego DFM. 

Dlatego zanim będziemy mogli faktycznie użyć naszego wytrenowanego modelu do prognozowania 

danych testowych, musimy przekształcić go w przestrzeń równoważną z naszymi danymi 



 
 

szkoleniowymi. W przeciwnym razie porównalibyśmy jabłka i pomarańcze, co dałoby nam 

nonsensowne wyniki. Aby upewnić się, że pracujemy w tej samej przestrzeni semantycznej, 

zastosujemy wagi TF-IDF do naszych danych testowych. Jeśli jednak się nad tym zastanowić, 

prawdopodobnie w naszych danych testowych jest wiele terminów, których nie było w naszych danych 

szkoleniowych. Dlatego nasze DFM będą miały różne wymiary dla naszych zestawów szkoleniowych i 

testowych. To jest problem i musimy się upewnić, że są takie same. Aby to osiągnąć, tworzymy DFM 

dla danych testowych i stosujemy do niego filtr, który zachowuje tylko terminy obecne w naszym 

szkoleniowym DFM: 

test.dfm <-build_dfm(test) 

test.dfm <- dfm_selet(test.dfm, pattern = train.dfm, selectio = „keep” 

Co więcej, jeśli się nad tym zastanowić, część TF-IDF ważąca korpus, czyli IDF, będzie również inna niż 

te dwa zestawy danych ze względu na zmianę terminu przestrzeń dla korpusu. Dlatego musimy się 

upewnić, że ignorujemy te terminy, które są nowe (to znaczy nie widzieliśmy ich w naszych danych 

szkoleniowych) i używamy IDF z naszej procedury szkoleniowej, aby upewnić się, że nasze testy są 

prawidłowe. Aby to osiągnąć, najpierw obliczymy tylko część IDF TF-IDF dla naszych danych 

szkoleniowych i użyjemy tego podczas obliczania TF-IDF dla naszych danych testowych: 

train.idf <- apply(as.matrixx(train.dfm) , 2,  inverse_document_frequency) 

test.tfidf <- build_tf_idf(test.dfm, idf = train.idf) 

test.tfid.df <- build_dfm_df(test, test.tfidf) 

Teraz, gdy mamy dane testowe rzutowane na przestrzeń wektorową danych uczących, my może 

obliczyć analizę nastrojów dla nowego testowego DFM i obliczyć nasze prognozy: 

test.sentiment <- sentyment_by(test$MESSAGE) 

test.sentiments.df <- cbind( 

test.tfidf.df, 

WORD_COUNT = test.sentiment$word_count, 

SENTIMENT = test.sentiment$ave_sentiment 

) 

Zwróć uwagę, że w tym przypadku nie trenujemy nowego modelu, po prostu używamy ostatniego 

stworzonego przez nas modelu i używamy go do dostarczania prognoz dla testowego DFM: 

preditions <-p redict(model.6, test.sentiments.df) 

Aby wiedzieć, jak dobrze przewidzieliśmy, możemy po prostu wydrukować model, tak jak robiliśmy to 

wcześniej, ponieważ po prostu patrzylibyśmy na wyniki procesu uczenia, który nie obejmuje prognoz 

dla danych testowych. To, co musimy zrobić, to stworzyć macierz pomyłki i obliczyć predykcyjne 

metryki dokładności, tak jak robiliśmy to wcześniej z funkcją confusionMatrix(). Jak widać, nasze wyniki 

wydają się być prawidłowe, ponieważ uzyskaliśmy przewidywalną dokładność 71,91% dla wcześniej 

niewidocznych danych, co jest bardzo zbliżone do przewidywalnej dokładności danych treningowych i 

jest o 12% większe niż tylko zgadywanie rzeczywistego odsetka wielokrotnych zakupów . W przypadku 

danych tekstowych i problemu, z którym mamy do czynienia, wyniki te są całkiem dobre. Jeśli wiesz, 



 
 

jak interpretować inne metryki, upewnij się, że porównujesz je z tymi, które mieliśmy dla naszego 

pierwszego modelu, aby zdać sobie sprawę, jak ewoluowały nasze wyniki w trakcie naszej pracy.  

cofusionMatrix(predixtions, test$MULT_PURCHASES) 

#> Confusion Matrix and Statistics 

#> 

#> Reference 

#> Prediction FALSE TRUE 

#> FALSE 11 4 

#> TRUE 21 53 

#> 

#> Accuracy : 0.7191 

#> 95% CI : (0.6138, 0.8093) 

#> No Information Rate : 0.6404 

#> P-Value [Acc > NIR] : 0.073666 

#> 

#> Kappa : 0.3096 

#> Mcnemar's Test P-Value : 0.001374 

#> 

#> Sensitivity : 0.3438 

#> Specificity : 0.9298 

#> Pos Pred Value : 0.7333 

#> Neg Pred Value : 0.7162 

#> Prevalence : 0.3596 

#> Detection Rate : 0.1236 

#> Detection Prevalence : 0.1685 

#> Balanced Accuracy : 0.6368 

#> 

#> 'Positive' Class : FALSE 

Jeśli zamierzasz testować za pomocą DFM, który został utworzony przy użyciu SVD, musisz wykonać 

odpowiednią transformację, aby upewnić się, że pracujesz we właściwej przestrzeni semantycznej, 

zanim utworzysz jakiekolwiek przewidywania. Jeśli zastosowałeś procedurę taką jak ta pokazana w tym 

rozdziale, musisz pomnożyć w lewo testowy DFM (z podobnymi przekształceniami jak twój treningowy 

DFM) przez wektor osobliwych wartości skorygowanych przez sigma, jednocześnie odpowiednio 



 
 

transponując struktury. Dokładna transformacja będzie zależeć od używanych struktur danych i 

zastosowanych do nich procesów, ale zawsze pamiętaj, aby upewnić się, że zarówno dane treningowe, 

jak i testowe działają w tej samej przestrzeni semantycznej: 

sigma.inverse <- 1 / train.bigrams.svd$d 

u.transpose <- t(train.bigrams.svd$u) 

test.bigrams.svd <- t9sigma.inverse * u.transpose %*% 

t(test.bigrams.tfidf)) 

test,bigrams,svd,df <- build_dfm_df(test, test.bigrams.svd) 

Pobieranie danych tekstowych z Twittera 

Zanim zakończymy, pokrótce poruszymy zupełnie inny, ale bardzo poszukiwany temat, czyli 

pozyskiwanie danych z Twittera. Jeśli chcesz zastosować modele predykcyjne, musisz połączyć dane z 

Twittera ze zmienną, którą chcesz przewidzieć, która zwykle pochodzi z innych danych. Jednak coś, co 

możesz łatwo zrobić, to zmierzyć nastroje wokół tematu za pomocą technik, które pokazaliśmy w 

poprzedniej sekcji. Pakiet twitteR w rzeczywistości bardzo ułatwia nam pobieranie danych z Twittera. 

Aby to zrobić, utworzymy na Twitterze aplikację Twitter, która zapewni nam dostęp do źródła danych. 

Aby to osiągnąć, musimy wygenerować cztery ciągi znaków na Twoim koncie na Twitterze, które będą 

kluczami do korzystania z API. Te klucze służą do weryfikacji uprawnień i ogólnego monitorowania 

użytkowania. W szczególności potrzebujesz czterech ciągów, wartości consumer_key, 

consumer_secret, access_token i access_secret. Aby je odzyskać, przejdź do witryny Twitter Apps 

(https://apps.twitter.com/), kliknij Utwórz nową aplikację i wprowadź wymagane informacje. Nazwa 

Twojej aplikacji na Twitterze musi być unikalna we wszystkich aplikacjach na Twitterze. Nie martw się 

o wybranie złożonej nazwy, nigdy więcej nie użyjesz tego ciągu. Upewnij się również, że przeczytałeś 

Umowę dewelopera Twittera i zgadzasz się z nią. Po wejściu do pulpitu nawigacyjnego aplikacji przejdź 

do karty Klucze i tokeny dostępu i wygeneruj klucz oraz token dostępu z odpowiadającymi im tajnymi 

kluczami. Upewnij się, że kopiujesz te ciągi dokładnie w taki sposób, w jaki dają Ci dostęp do źródła 

danych. Zastąp je zamiast przedstawionych tutaj (które już nie działają, ponieważ zostały usunięte po 

napisaniu tej książki) i wykonaj funkcję setup_twitter_oauth(). Jeśli wszystko poszło zgodnie z 

oczekiwaniami, powinieneś teraz podłączyć sesję R do źródła danych: 

 

Aby pobrać dane, utworzymy funkcję opakowującą, która pozwoli nam na ciągłe pisanie schematu 

wzorcowego za każdym razem, gdy będziemy potrzebować nowych danych. Funkcja get_twitter_data() 

przyjmuje słowo kluczowe, którego szukamy na Twitterze i liczbę wiadomości, które chcemy  odzyskać. 

Następnie pobiera dane z Twittera za pomocą funkcji searhTwitter (w języku angielskim), przekształca 

wyniki w ramkę danych  funkcją twListToDF() i odsyła ją z powrotem do użytkownika: 

get_twitter_data <- funtion(keyword, n) { 

return(twListToDF(searchTwitter(keyword,n . lang = „en” ))) 

} 



 
 

 

Teraz możemy łatwo wyszukiwać wiadomości, które zawierają słowo „cake”, wykonując następujący 

kod. Jak widać, nie tylko otrzymujemy wiadomości, ale otrzymujemy również wiele metadanych, takich 

jak to, czy tweet był ulubionym; jeśli tak, to ile razy, czy była odpowiedzią, kiedy została utworzona i 

współrzędne miejsca wysłania tweeta, jeśli są dostępne, między innymi: 

cake_data <- get_twitter_data(„cake”, 250) 

names(cake_data) 

#> [1] "text" "favorited" "favoriteCount" "replyToSN" 

#> [5] "created" "truncated" "replyToSID" "id" 

#> [9] "replyToUID" "statusSource" "screenName" "retweetCount" 

#> [13] "isRetweet" "retweeted" "longitude" "latitude" 

W ramach ćwiczenia pobierz dane z Twittera za pomocą pokazanego wcześniej mechanizmu i użyj ich 

do stworzenia mapy świata, która pokazuje, skąd pochodzą tweety, i koloruje lokalizacje pinezek, 

korzystając z sentymentu wywnioskowanego z tweeta. Posiadanie takiego fragmentu kodu może być 

fajne do zabawy i żartowania ze znajomymi, a także do podejmowania prawdziwych decyzji 

biznesowych. 

Podsumowanie 

Pokazaliśmy, jak przeprowadzić analizę predykcyjną z wykorzystaniem danych tekstowych. Aby to 

zrobić, pokazaliśmy, jak tokenizować tekst w celu wyodrębnienia odpowiednich słów, jak budować i 

pracować z macierzami funkcji dokumentu (DFM), jak stosować transformacje do DFM w celu 

eksploracji różnych modeli predykcyjnych przy użyciu terminów odwróconych od częstotliwości wag 

częstotliwości dokumentów, ngramy , częściowe dekompozycje według wartości osobliwej i 

podobieństwa cosinusowe oraz jak używać tych struktur danych w losowych lasach do tworzenia 

prognoz. Dowiedziałeś się, dlaczego te techniki mogą być ważne w przypadku niektórych problemów i 

jak je łączyć. Pokazaliśmy również, jak uwzględnić analizę sentymentów wywnioskowaną z tekstu, aby 

zwiększyć moc predykcyjną naszych modeli. Na koniec pokazaliśmy, jak pobierać dane na żywo z 

Twittera, które można wykorzystać do analizy tego, co ludzie mówią w sieci społecznościowej wkrótce 

po tym, jak to powiedzieli. Zachęcamy do łączenia wiedzy z tego rozdziału z tą z poprzednich 

rozdziałów, aby spróbować uzyskać głębszy wgląd. Na przykład, co się stanie, jeśli użyjemy trygramów 

kwadgramów? Co się stanie, jeśli uwzględnimy inne funkcje w danych (na przykład współrzędne lub 

identyfikatory klientów)? A co się stanie, jeśli użyjemy innych modeli predykcyjnych zamiast losowych 

lasów, takich jak maszyny wektorów pomocniczych? 

Opracowywanie automatycznych prezentacji 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś robić to samo mechaniczne zadanie? Zaskakujące jest, jak wielu 

programistów, statystyków i naukowców w ogóle nie poświęca czasu na automatyzację wielu swoich 

działań, zwłaszcza raportowania wyników. Pozwoliłoby im to głębiej skoncentrować się na swoich 

podstawowych kompetencjach. Co więcej, nie dotyczy to wyłącznie osób; organizacje nadal nie 

automatyzują wielu swoich procesów, zwłaszcza analitycznych. W tej części pokażemy, jak 

zautomatyzować inne prezentacje rozwijające aktywność. Nie mamy na myśli automatyzacji wyjaśnień 

stojących za wynikami, ale zautomatyzowanie tworzenia slajdów, które pokazują tabele i wykresy 

aktualnego stanu procesu. Jest to obszar o bardzo wysokich korzyściach / kosztach, który jest często 



 
 

pomijany i marnuje się dużo czasu na przygotowywanie takich prezentacji do dyskusji między 

współpracownikami. To jest ostatni rozdział przykładu The Food Factory, a tutaj zautomatyzujemy 

czynność, którą ludzie w wielu organizacjach wykonują w kółko - opracowując prezentacje z 

cotygodniowymi aktualizacjami. Pokażemy, jak wygląda potok automatyzacji treści w R i zbudujemy 

prezentację, która może być aktualizowana automatycznie o najnowsze dane. Aby to zrobić, 

wykorzystamy wyniki, które opracowaliśmy w poprzednich rozdziałach tego przykładu. Niektóre z 

ważnych tematów omawianych w tym rozdziale są następujące: 

* Znaczenie i zalety automatyzacji 

* Konfigurowanie i uruchamianie potoków automatyzacji 

* Przekazywanie pomysłów za pomocą umiejętności programowania 

* Pisanie treści statycznych za pomocą Markdown 

* Tworzenie dynamicznych treści przy użyciu R Markdown 

* Tworzenie prezentacji i stron internetowych za pomocą knitr 

* Efektywna integracja zasobów R. 

Wymagane pakiety 

W tej części wymagane są tylko dwa pakiety i powinieneś móc je bez problemu zainstalować w swoim 

systemie. 

ggrepel: Unikaj nakładania się etykiet na wykresach 

rmarkdown: dokumenty Markdown z wykonywalnym kodem R. 

Dlaczego warto inwestować w automatyzację? 

Automatyzacja to inwestycja. Często wiąże się to z pobieraniem różnych aplikacji i integracją ich, aby 

procesy przebiegały wielokrotnie, miejmy nadzieję, że płynnie i bez wysiłku. Automatyzacja procesów 

może zwiększyć produktywność poprzez skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania powtarzalnych 

zadań, a także redukcję defektów, co również oszczędza czas i usprawnia proces tworzenia wartości. 

Co więcej, zautomatyzowane systemy nie nudzą się. Prawdopodobnie każdy, kto będzie musiał 

wielokrotnie podejmować się powtarzalnego zadania, będzie się nudził. Spowolni to ich działanie i 

zwiększy ryzyko wystąpienia usterek. Proces zautomatyzowany nie będzie się nudzić, bez względu na 

to, jak często jest wykonywany, więc jego wydajność prawdopodobnie nie zostanie spowolniona. 

Naukowcy mogą wykorzystać automatyzację do skrócenia czasu cyklu za pomocą metod naukowych, 

które z kolej zwiększa tempo uczenia się, często wykładniczo. Moim zdaniem jest to jedna z 

najpotężniejszych konsekwencji automatyzacji: przyspieszenie procesów uczenia się poprzez 

odsunięcie nas (ludzi) od czynności, do których nie dodajemy wartości i umożliwienie nam skupienia 

się na czynnościach, których (na razie) nie da się zautomatyzować, takich jak kreatywność lub 

opracowywanie innowacyjnych rozwiązań cennych problemów. Wreszcie, ludzie często narzekają, że 

nie mają wystarczająco dużo czasu. Jednym ze skutecznych sposobów na odzyskanie czasu jest 

automatyzacja procesów i to jest ostateczna korzyść z automatyzacji, która pozwala mu więcej czasu. 

Piśmienne programowanie jako metodologia tworzenia treści 

Automatyzacja wymaga od nas łączenia różnych elementów w taki sposób, aby proces był przejrzysty 

zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Proces musi być odtwarzalny i podlegać ewolucji, gdy przychodzą do 

nas nowe pomysły lub zmieniają się wymagania. Podstawową ideą jest to, że dokument jest 



 
 

postrzegany jako połączenie tekstu i kodu. Kod jest podzielony na fragmenty z tekstem otaczającym 

fragmenty kodu wyjaśniające, co się dzieje. Tekst dostosowuje się w razie potrzeby, aby pomysły 

kryjące się za kodem były zaktualizowane, jasne i dokładne. W tym rozdziale używamy zamiennie słów 

prezentacja i dokument, ponieważ możesz je utworzyć za pomocą narzędzi, które pokażemy. 

Umiejętne programowanie nie jest warunkiem automatyzacji tworzenia treści, ale z pewnością jest do 

tego doskonałym narzędziem. Programowanie literackie ma tę zaletę, że jest łatwo czytelne, podobnie 

jak podręcznik lub zestaw instrukcji. Pozwala również na połączenie kodu i języka naturalnego. Wyniki 

mogą być automatycznie wyświetlane, gdy przeglądamy dokument. Sam dokument jest prostym 

tekstem, dzięki czemu jest elastyczny i łatwy do zmiany. Ogólnie rzecz biorąc, programy do czytania i 

pisania są utkane w celu stworzenia dokumentów czytelnych dla człowieka i splątane w celu 

utworzenia dokumentów do odczytu maszynowego. Aby to zadziałało, potrzebujemy tylko języka 

dokumentacji i języka programowania, którymi w naszym przypadku są angielski i R. Wydaje się, że 

programowanie literackie ma potencjał, aby wiele narzędzi, które są obecnie używane do tworzenia 

treści, stać się przestarzałymi. Jednak nadal dostępne są lepsze narzędzia, jeśli potrzebujesz tworzyć 

dokumenty z bardzo dokładnym formatowaniem lub które wymagają wysoce technicznych 

optymalizacji. Nie wynika to z żadnych nieodłącznych słabości koncepcji programowania z użyciem 

umiejętności czytania i pisania, ale z faktu, że dostępne narzędzia nie są tak wydajne jak narzędzia 

specjalistyczne w tych aspektach. Jeśli chodzi o programowanie piśmienne, R zachowuje dobrą 

równowagę między złożonością techniczną a prostymi prezentacjami, umożliwiając opracowanie 

szerokiego zakresu automatyzacji treści, co może tworzyć dokumenty, które mogą bardzo dobrze 

służyć do badań i analizy danych w ogóle. Jeśli w pewnym momencie okaże się, że musisz wprowadzić 

zmianę, możesz to łatwo zrobić, ponownie skompilować, a w ciągu kilku sekund zobaczysz najnowszą 

wersję. Dlatego bardzo przydatne jest tworzenie automatycznych prezentacji w sposób, który 

pokażemy w tej części. 

Powtarzalność jako korzyść płynącego z programowania 

W nauce odtwarzalność jest najważniejszym elementem weryfikacji i walidacji wyników analizy. 

Prowadzone przez nas analizy, modele i algorytmy są znacznie bardziej skomplikowane niż kiedyś. 

Podstawowe zrozumienie tych algorytmów jest trudne, nawet dla wyrafinowanej osoby i prawie 

niemożliwe jest opisanie ich za pomocą samych słów. Zrozumienie tego, co ktoś robi obecnie, wymaga 

bezpośredniego spojrzenia na dane i kod, a nie tylko na wyniki. Naukowcy piszą wiele raportów 

opisujących wyniki analiz danych. Zapewnienie powtarzalności tych raportów jest niezbędne, aby 

Twoja praca została sprawdzona przez innych i jest to bardzo dobry sposób na osiągnięcie tego przy 

pomocy umiejętności programowania. Dzięki niemu ostateczny raport zależy od kodu, który jest 

wykonywany w momencie jego tworzenia, a co za tym idzie, w proces osadzona jest powtarzalność. 

Istnieje jasna i automatyczna ścieżka od danych i kodu do raportu końcowego. Piśmienne 

programowanie do analizy danych stało się dość popularne ze względu na zapewniany przez nie rozwój 

i wydajność komunikacji. W kolejnych sekcjach pokażemy, jak to zrobić za pomocą R, R Markdown i 

knitr. 

Podstawowe narzędzia dla potoku automatyzacji 

Potok to proces, który zaczyna się od tekstu, kodu i surowych danych, a kończy się na ostatecznym 

dokumencie lub prezentacji, którą chcemy pokazać lub rozpowszechnić. Na szczęście większość ciężkiej 

pracy jest zautomatyzowana w R, więc nie musisz nic robić poza zainstalowaniem tych narzędzi i 

skonfigurowaniem pliku kompilacji. 



 
 

 

Nasz potok powinien być wystarczająco ogólny, aby pomieścić różne przypadki użycia bez konieczności 

znacznych modyfikacji. Jeśli tak jest, możemy opanować jeden zestaw narzędzi i używać go ponownie 

w różnych projektach, zamiast uczyć się za każdym razem nowego zestawu narzędzi. Po stronie 

wprowadzania, używając tekstu, kod i dane są wystarczająco ogólne. Po stronie wyjściowej możliwość 

generowania dokumentów HTML, PDF, LaTeX, a nawet Word wydaje się być wystarczająco ogólna, 

więc możemy zacząć. Markdown to język narzutów o niskim koszcie. Jego główną zaletą dla pisarzy jest 

to, że pozwala nam skupić się na pisaniu, a nie na formatowaniu. Ma proste i minimalne, ale intuicyjne 

elementy formatowania, a także wiele programów, które mogą między innymi tłumaczyć Markdown 

na pliki HTML i PDF. R Markdown jest rozszerzeniem Markdown w celu włączenia kodu R. Dokumenty 

napisane w R Markdown mają zagnieżdżony kod R, co pozwala nam tworzyć dynamiczne prezentacje. 

Nie można ich ocenić za pomocą standardowych narzędzi Markdown. Zamiast tego kod R jest oceniany 

jako część przetwarzania R Markdown przed wywołaniem tradycyjnych narzędzi Markdown. Jednym z 

pierwszych systemów programowania w języku R jest Sweave, który służy do tworzenia dynamicznych 

raportów i powtarzalnych badań przy użyciu LaTeX. Sweave umożliwia osadzanie kodu R w 

dokumentach LaTeX w celu wygenerowania pliku PDF zawierającego tekst, analizę, grafikę, kod i wyniki 

obliczeń. knitr (z pierwszą małą literą) to pakiet R, który dodaje wiele nowych możliwości do Sweave. 

R Markdown można przekształcić w standardową przecenę za pomocą pakietu knitr w R, który wstawia 

wyniki R do dokumentu Markdown. Markdown można następnie przekonwertować na HTML za 

pomocą Pandoc. Użycie R Markdown do tworzenia powtarzalnych raportów szybko stało się 

podstawowym narzędziem dla wielu naukowców. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, w jaki sposób 

Sweave, LaTeX lub Pandoc przekształcają pliki w różnych formatach, ponieważ nie będziesz musiał ich 

bezpośrednio obsługiwać. Skoncentrujemy się na używaniu R Markdown i knitr. Jednak nadal musimy 

się upewnić, że mamy wszystkie te narzędzia zainstalowane w naszym systemie, zanim będziemy 

kontynuować. Sweave jest wysyłany w ramach dowolnej dystrybucji R. R Markdown i knitr można 

zainstalować w R. Pandoc, a LaTeX należy zainstalować bezpośrednio na komputerze. Na koniec należy 

zauważyć, że nie są to jedyne dostępne narzędzia do tworzenia zautomatyzowanych treści. Ponieważ 

programowanie w języku R stało się przedmiotem dużego zainteresowania, naturalnie wiele narzędzi 

zostało i nadal jest rozwijanych do tego celu. Chociaż ten rozdział skupia się na R Markdown i knitr, 

istnieją inne narzędzia, takie jak Presenter R Studio (RPres) i Slidify. Nie pokazaliśmy tych narzędzi w 

tej książce, ponieważ są one albo bardziej ograniczone w zastosowaniu, albo bardziej złożone w użyciu. 

Uważamy, że kombinacja R Markdown-knitr zapewnia bardzo dobrą równowagę między mocą a 

łatwością użytkowania i jest to nasza kombinacja z wyboru. Zachęcamy jednak czytelnika do zbadania 

innych narzędzi i znalezienia najlepszego. 

Delikatne wprowadzenie do Markdown 

Markdown ma różne wersje składni, które są obsługiwane przez różne systemy i platformy. Ten, który 

tutaj pokazujemy, jest ogólny, który jest przydatny w wielu systemach, w tym w R Markdown. W 



 
 

poniższych przykładach pokazujemy podstawowe elementy strukturyzowania treści przy użyciu języka 

Markdown. Rzeczywista estetyka zależy od tego, jakie style są stosowane w plikach. W poniższych 

przykładach nie zastosowano żadnej estetyki. W dalszej części rozdziału pokażemy, jak dostosować je 

do naszej prezentacji. 

Tekst 

Jeśli potrzebujesz prostego tekstu, możesz po prostu pisać tak, jak zwykle. Jeśli chcesz sformatować 

tekst, możesz użyć par gwiazdek (*) lub podkreśleń (_). Poniższa tabela pokazuje, jak używać par 

gwiazdek. Podkreślenia działają w ten sam sposób. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

Tekst z *kursywą* w środku. 

Tekst z **pogrubieniem** w środku. 

Tekst z **pogrubieniem i *kursywą* w środku**. 

Otrzymujemy następujący wynik: 

Tekst z kursywą w środku. 

Tekst z pogrubieniem w środku. 

Tekst z pogrubieniem i kursywą w środku. 

Nagłówki 

Jeśli chcesz, możesz mieć odpowiedniki sekcji (nagłówki pierwszego poziomu), podsekcji (nagłówki 

drugiego poziomu), podsekcji (nagłówki trzeciego poziomu) i tak dalej. Struktury organizacyjne są 

oznaczane za pomocą znaku liczbowego, powtarzanego tyle razy, ile głębokości chcesz uzyskać w 

dokumencie. Łańcuch taki jak # Header utworzyłby nagłówek pierwszego poziomu, podczas gdy ### 

Header utworzyłby nagłówek trzeciego poziomu. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

# Header Level 1 

## Header Level 2 

### Header Level 3 

#### Header Level 4 

Otrzymujemy następujący wynik 

 

Listy 



 
 

Listy mogą być uporządkowane, nieuporządkowane i mogą być oznaczone jako zadania. Obejmują one 

większość potrzebnych przypadków i są bardzo proste w użyciu. W przypadku list uporządkowanych 

można użyć łączników (-) lub gwiazdek (*), a także zagnieżdżać je w celu utworzenia list 

zagnieżdżonych. W przypadku list uporządkowanych można używać cyfr i liter. Wreszcie, aby utworzyć 

listy zadań, wystarczy umieścić parę nawiasów na początku pozycji ([]). Jeśli w nawiasach znajduje się 

X, oznacza to, że zadanie zostało zakończone. Jeśli między nawiasami jest spacja, element nadal 

oczekuje. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

1. This i sam ordered item 

 - This is a uordered item 

 -This is aother unordered item 

2. This is another ordered item 

 - [ ] This is a peding task 

 - [X] This is a completed task 

- [ ] This is another incomplete task 

  1. Which contais one ordereditem 

- And one unorded item 

Dane wyjściowe 

 

Tabele 

Tabele to jedne z najbardziej kłopotliwych struktur do tworzenia przy użyciu Markdown. To 

powiedziawszy, nadal nie jest trudno je stworzyć. Jeśli je wyrównasz, wszystko wygląda normalnie. 

Jednak w większości przypadków ludzie ich nie wyrównują i wydają się nieco dziwni, jeśli nie jesteś 

przyzwyczajony do składni. Przez tabele bez wyrównania rozumiemy, że po elementach nie ma spacji, 

aby linie pionowe były wyrównane. Poniższa tabela jest tabelą wyrównaną. Jeśli użyjemy 

następującego wejścia: 



 
 

 

Otrzymujemy następujący wynik: 

 

Linki 

Aby udostępnić linki, możesz po prostu wpisać link bezpośrednio. Jeśli chcesz nazwać linki tak, aby 

wyświetlała się tylko nazwa, ale nie adres URL, jak te, które widzisz na stronach internetowych, możesz 

użyć nawiasów zawierających nazwę, po których bezpośrednio następuje nawias zawierający 

rzeczywisty link, w formacie „[Nazwa] ( URL) ”. 

Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

[The R Project for Statistical Computing (https://www.r-project.org/) 

[Pact Publishing](https://www.packtpub.com/) 

Otrzymujemy następujący wynik: 

The R Project for Statistical Computing  

Pact Publishing 

Obrazy 

Obrazy mają podobną strukturę do linków, ale są poprzedzone wykrzyknikiem (!). Nazwa obrazu 

(zawarta w nawiasach) jest wyświetlana tylko wtedy, gdy rzeczywistego obrazu nie ma (na przykład 

plik nie został znaleziony w określonej trasie). Adres URL to zastąpiona ścieżka do obrazu, który chcesz 

pokazać. Domyślnie rozmiar obrazu będzie możliwie największy. Przy założeniu, że obrazy znajdują się 

w katalogu o nazwie images w tym samym katalogu, co plik Markdown, działa następujący przykład. 

Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

[The R Project for Statistical Computing (./images/r.pg) 

[Pact Publishing]./images/packt-publishig.png) 

Otrzymujemy następujący wynik: 

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


 
 

 

Cytaty 

Cytaty są bardzo przydatne, gdy próbuje się podkreślić rzeczy czytelnikom. Są również bardzo łatwe do 

stworzenia. Wszystko, co musisz zrobić, to poprzedzić znak większości (>), a następnie spację na 

początku wiersza. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

> Spójrz głęboko w naturę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. 

> 

> -Albert Einstein 

Otrzymujemy następujący wynik: 

Spójrz głęboko w naturę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. 

- Albert Einstein 

Kod 

Kod może być osadzony w tekście za pomocą otaczających go pojedynczych grawitów (`) lub może być 

używany w niezależnych blokach przy użyciu potrójnych grawitacji (```). Opcjonalnie możesz określić 

język programowania w bloku kodu, aby aktywować podświetlanie składni dla tego kodu. Jeśli użyjemy 

następującego wejścia: 

``` r 

and_two_numbers <- function (x,y) { 

return (x+y) 

} 

``` 

Otrzymujemy następujący wynik: 

and_two_numbers <- function (x,y) { 

return (x+y) 

} 

Matematyka 

Osadzanie matematyki w Markdown jest podobne do osadzania kodu. Jednak zamiast używać znaku  

(```) użyjemy znaku dolara ($). Jeśli chcesz używać bloków matematycznych, możesz użyć dwóch 

(zamiast trzech) znaków dolara. Należy pamiętać, że nie jest to standardowa funkcja Markdown i 

chociaż R Markdown ją obsługuje, może nie być obsługiwane w innych systemach. Jeśli próbujesz 



 
 

stworzyć stronę internetową przy użyciu Markdown, aby móc używać kodu podobnego do LaTeX, 

musisz upewnić się, że system ładuje bibliotekęMathJaxdo przeglądarki. 

Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

$$\Theta = \begin{pmatrix}  \ alpha & \beta \\ \gamma & \delta  

\end{pmatrix}$$ 

Otrzymamy 

 

Rozszerzenie Markdown o R Markdown 

Jak wspomniano wcześniej, R Markdown rozszerza Markdown. Oferuje wiele funkcji, które go 

ulepszają. W dokumentacji R Markdowna znajduje się wiele przykładów, w których możesz 

zorientować się, co jest możliwe. W tej sekcji skupimy się na fragmentach kodu, tabelach, wykresach, 

lokalnych i globalnych opcjach fragmentów oraz buforowaniu. 

Fragmenty kodu 

Fragmenty kodu to po prostu standardowe bloki kodu Markdown, które mają specjalną składnię, która 

używa nawiasów klamrowych ({}) wzdłuż górnej linii bloku, aby wysłać metadane do knitr, o tym, jak 

należy traktować blok. Przesyłane metadane mają postać parametrów z klucz = wartośći. Kiedy 

używasz nagłówka bloku, takiego jak (```{r chunk-label}), knitr wie, że jest to blok kodu R, który będzie 

identyfikowany za pomocą etykiety chunk-label. Etykieta porcji nie jest wymagana, a jeśli jej nie 

określisz, zostanie ona automatycznie utworzona, ale są przydatne, gdy próbujesz zapamiętać 

przeznaczenie bloku kodu i odwoływać się do obrazów (więcej o tym później). Na koniec należy 

zauważyć, że każdy kod, który piszesz w standardowym bloku kodu Markdown, nie jest w żaden sposób 

wykonywany, więc może być pełen błędów i nic się nie stanie. Jednak w przypadku korzystania z 

fragmentów kodu R Markdown kod w bloku języka R jest faktycznie oceniany podczas kompilowania 

dokumentu, a jeśli zawiera on błędy, dokument lub prezentacja nie zostaną pomyślnie skompilowane, 

dopóki ich nie naprawisz. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

```{r optioal-label} 

1 + 2 

``` 

Otrzymujemy następujący wynik: 

1 + 2 

[1] 3 

Tabele 

W nieformalnych raportach możesz po prostu wydrukować macierz lub ramkę danych, zamiast tworzyć 

formalną tabelę. Jeśli potrzebujesz, istnieje wiele sposobów tworzenia tabel z R Markdown, które 

mogą wyglądać trochę ładniej. Pokazujemy, jak używaćkable z pakietu knitr, ponieważ jest to plik 

najprostszy. Jeśli potrzebujesz większej kontroli, możesz spojrzeć na pakiet ������, który daje Ci pełną 



 
 

kontrolę. Musisz upewnić się, że używasz results = „asis” we fragmencie kodu. Jeśli użyjemy 

następującego wejścia: 

```{r r-markdown-label, results = „asis”} 

library(knitr) 

x <- rnorm(100) 

y <- 2 * x + rnorm(100) 

coeficients <- summary(lm(y ~x)) $coef 

kable(coeficients, digits = 2) 

Otrzymujemy następujący wynik: 

 

Wykresy 

Tworzenie wykresów za pomocą R Markdown jest tak proste, jak tworzenie w R. Właściwie nie musisz 

robić nic więcej; knitr jest wystarczająco inteligentny, aby zrobić to automatycznie. W razie potrzeby 

określ szerokość i wysokość obrazu, używając odpowiednich opcji fragmentów pokazanych w 

następnej sekcji. Jeśli użyjemy następującego wejścia: 

```{r basic-r-graph} 

attach(mtcars) 

plot(wt, mpg) 

abline(lm(mpg  ~ wt) 

title(„Regression of MPG on Weight”) 

``` 

Otrzymujemy następujący wynik: 

   



 
 

Opcje fragmentów 

Podczas pracy z fragmentami mamy dużą elastyczność, a tę elastyczność widać po wielu opcjach, które 

możemy dostosować. Tutaj wymienimy tylko te najbardziej popularne. Aby uniknąć dołączania kodu 

jako danych wyjściowych, użyj echo = FALSE. Aby uniknąć wyświetlania wyników, użyj include = FALSE. 

Aby uniknąć oceny bloku kodu, użyj eval = FALSE. Aby uniknąć wyświetlania ostrzeżeń, użyj warning = 

FALSE. Aby ustawić szerokość i wysokość figury, użyj fig.height = 10 i fig.width = 10 z odpowiednimi 

liczbami (jednostki to cale). Wszystkie z nich mogą być użyte w nagłówku fragmentu kodu pokazanym 

w następujący sposób: 

111{r some-label. include = TRUE, eval = FALSE} 

1 + 2  

``` 

Globalne opcje porcji 

Możesz użyć globalnych opcji porcji zamiast opcji powtarzanych lokalnych porcji. W razie potrzeby 

możesz przesłonić opcję porcji globalnej, określając inną opcję porcji lokalnej. Użycie następującego 

kodu spowodowałoby, że każdy fragment kodu miałby echo = TRUE i eva; = FALSE opcje włączone, 

chyba że określono inaczej w określonych blokach: 

```{r global-options} 

knitr :: opts_hunk$set(echo = TRUE, eval = FALSE) 

``` 

Buforowanie 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, knitr nie jest tak przydatny, jeśli piszesz bardzo długi dokument lub 

dokument zawierający złożone obliczenia. Możesz jednak uniknąć niektórych z tych problemów, 

używając pamięci podręcznych. Podstawową kwestią jest to, że jeśli masz długi dokument lub taki, 

który wymaga długich obliczeń, to za każdym razem, gdy chcesz odświeżyć dokument, musisz go 

ponownie skompilować, co oznacza, że musisz ponownie wykonać wszystkie obliczenia. Może to nie 

stanowić problemu, jeśli dokument jest wydajny lub mały. Jednak siedzenie i czekanie na wykonanie 

każdego obliczenia za każdym razem może być nieefektywne. Buforowanie fragmentów to jeden ze 

sposobów uniknięcia tych długich obliczeń. Ustawiając opcję cache = TRUE chunk, knitr uruchamia 

porcję raz i zapisuje dane wyjściowe w katalogu roboczym. Kiedy ponownie tworzysz dokument, 

zamiast uruchamiać kod w tym konkretnym fragmencie, knitr przeładuje zapisane wyjście. Jeśli kod w 

porcji w ogóle się zmieni, knitr wykryje to i ponownie uruchomi kod, przechowując zaktualizowane 

wyniki. Istnieją pewne zastrzeżenia dotyczące buforowania. W szczególności zależności między 

porcjami nie są domyślnie sprawdzane. Jeśli wyniki buforowanej porcji zależą od poprzedniej porcji, 

która została zmodyfikowana, zmiany te niekoniecznie będą przenoszone na późniejsze porcje w 

pamięci podręcznej. Ponadto fragmenty ze znaczącymi skutkami ubocznymi, takie jak zapisywanie 

danych wyjściowych do plików lub jakakolwiek interakcja ze środowiskiem zewnętrznym, mogą nie być 

buforowane. Dopóki jesteś z nimi ostrożny, nie powinieneś mieć żadnych problemów. 

Wytwarzanie końcowego produktu za pomocą knitr 

Gdy masz gotowy dokument lub jesteś gotowy, aby zobaczyć jego następną iterację, możesz 

skompilować w R Studio, jeśli go używasz, lub wykonując kod, który wyzwala kompilację. Pokażemy to 

drugie, ponieważ jest bardziej ogólne i może być używane przez osoby, które nie są koniecznie przy 



 
 

użyciu R Studio. Wystarczy wykonać następujące wiersze, zmieniając nazwę pliku „document.Rmd”na 

własną i wybierając odpowiednie wyjście: 

library(rmarkdown) 

output <- c(„html_document”, „pdf_document”) 

render(„document.Rmd”, outputs) 

Sugerujemy utworzenie pliku compile.R zawierającego te linie i wykonywanie go za każdym razem, gdy 

będziesz chciał rekompilować swój dokument. Dostępne są następujące wyjścia: 

Wyjście ciągu 

html_document :  dokument HTML 

pdf_document:  Dokument PDF 

word_document : Dokument Word 

10slides_presentation :  Prezentacja HTML, typ 1 

slidy_presentation: Prezentacja HTML, typ 2 

beamer_presentation : Prezentacja Beamer (LaTex) PDF 

W tym momencie powinieneś być w stanie tworzyć własne prezentacje. W kolejnych sekcjach 

zaczniemy budować prezentację, którą chcemy faktycznie opracować dla przykładu The Food Factory. 

Opracowywanie wykresów i analiz w normalny sposób 

Jak widzieliście w poprzednich sekcjach, możesz pracować bezpośrednio z naszym plikiem R Markdown 

do prezentacji (presentation.Rmd w naszym przypadku). Jednak możesz być bardziej produktywny, 

jeśli najpierw opracujesz zawartość prezentacji, tak jak normalnie pracujesz z R, wykorzystując wszelkie 

konfiguracje i narzędzia, do których jesteś przyzwyczajony. Po sfinalizowaniu kodu tłumaczysz tylko 

niezbędne części do pliku R Markdown. Nawet jeśli wydaje się to sprzeczne z intuicją, ponieważ 

wymagałoby więcej pracy, w rzeczywistości działa to szybciej, tylko dlatego, że jesteś przyzwyczajony 

do pracy z R bardziej niż z R Markdown i pomyślisz o stworzeniu modularnego kodu, który można 

podłączyć do Twoja prezentacja. Pozwala to na tworzenie kodu o wyższej jakości i wielokrotnego 

użytku. Dokładnie to zrobimy tutaj. Zaczniemy pracować z naszymi zwykłymi plikami mai.R i functios.R, 

aby opracować to, czego potrzebujemy. Następnie w dalszej części dokonamy migracji kodu do 

naszego pliku presentation.Rmd. Zauważ, że użycie funkcji source(), tak jak zrobiliśmy, ładuje do 

pamięci wszystkie funkcje, które mamy w pliku funkcji. Może to być to, czego naprawdę potrzebujesz, 

ale jeśli nie będziesz ostrożny, możesz w rezultacie nadpisać definicję funkcji. W tym konkretnym 

przypadku nie stanowi to problemu, więc zostawimy to tak, jak jest. Gdyby to był problem, zawsze 

moglibyśmy przenieść żądaną funkcję do jej własnego pliku i po prostu source tego pliku. Interesująca 

nas funkcja to: 

filter_n_days_back <- function(data,n) { 

if (is.null()) { 

return(data) 

} 



 
 

n_days_back <- Sys.Date() – n 

return(data[data-, „DATE”] >= n_days_back, ]) 

} 

Załóżmy, że minęło dużo czasu od pierwszej symulacji danych. Jeśli wykonasz wywołanie funkcji, takie 

jak filter_n_days_back(data,7), nie masz gwarancji, że będziesz mieć dane z poprzedniego tygodnia i 

Ciebie Najprawdopodobniej otrzymasz pusty wynik, ponieważ n_days_back <- Sys.Date() - n zawiera 

dane z 7 dni wstecz od today , a nie ostatnia data zapisana w danych. To jest problem. Sposób radzenia 

sobie w takich sytuacjach może zakończyć długą debatę z rówieśnikami. Generalnie mamy dwie 

możliwości: przepisanie niezależnej funkcji lub naprawienie kodu, który już mamy. Właściwa 

odpowiedź będzie zależeć od twoich konkretnych okoliczności i kontekstu, a oba mają swoje zalety i 

wady. Generalnie, pisząc nową funkcję, będziesz mieć pewność, że twój kod działa i że nie złamałeś 

przypadkowo kodu innej osoby, co zależało od poprzedniej wersji. Wadą jest to, że będziesz musiał 

utrzymywać więcej kodu bez uzyskiwania dużej funkcjonalności, a z czasem może to być ogromny ból. 

Pamiętasz zasadę DRY, o której wspomnieliśmy wcześniej? Nie powtarzaj się (SUCHE). Jeśli zdecydujesz 

się naprawić obecną wersję kodu, prawdopodobnie otrzymasz bardziej niezawodną bazę kodu, którą 

możesz ponownie wykorzystać w jeszcze większej liczbie przypadków, niż początkowo przewidywano, 

bez zbytniego zwiększania (czasami zmniejszania) kodu, który musisz utrzymywać. Istnieje jednak 

również możliwość, że złamiesz kod, który zależał od poprzedniej funkcjonalności, co może być bardzo 

trudne do naprawienia w przyszłości, gdy zdasz sobie sprawę, że to zrobiłeś. Istnieją dwie podstawowe 

zasady, które uchronią Cię przed silnymi bólami głowy w tego typu sytuacjach. Używaliśmy jednej z 

nich: tworzenia małego i modułowego kodu. Krótko mówiąc, mamy na myśli kod działający zgodnie z 

zasadą pojedynczej odpowiedzialności, Kiedy to robisz, dzieje się coś magicznego; zaczynasz podłączać 

kod do innego kodu i możesz łatwo modyfikować te wtyczki i tworzyć nowe, jeśli ich potrzebujesz, bez 

większych problemów. Innym fundamentem są testy jednostkowe dla twojego kodu. Mówiąc 

najprościej, testy jednostkowe to fragmenty kodu zaprojektowane do testowania, czy inny kod działa 

tak, jak powinien. Testy jednostkowe są poza zakresem tej książki, ale zdecydowanie powinieneś się 

tym zająć, jeśli jeszcze tego nie wiesz. 

Wracając do kodu tego konkretnego przykładu, zdecydowaliśmy się naprawić kod, który już mamy. Aby 

mieć pewność, że przypadkowo nie złamiemy innego kodu zależnego od tej funkcji, stosujemy się do 

zasady Open-Closed, która mówi, że obiekty powinny być otwarte na rozszerzenia i zamknięte na 

modyfikacje. Zasadniczo rozszerzymy interfejs bez modyfikowania go w taki sposób, aby wynik był taki 

sam, gdy używamy tych samych poprzednich wejść, ale rozszerzona wersja pozwoli nam uzyskać nowe 

wyjścia, które chcemy. Brzmi bardziej uciążliwie niż w rzeczywistości. Jak widać, po prostu dodajemy 

nowy opcjonalny parametr o domyślnej wartości NULL. Następnie zamiast obliczać_days-back z 

bieżącą datą, sprawdzamy, czy została wysłana jakakolwiek wartość; jeśli tak, to używamy tego jako 

punktu wyjścia; jeśli nie, wracamy do starego zachowania: 

filter_n_days_back <- function(data, n, from_date = NULL) { 

if (is.null(n) ) { 

return(data) 

} 

if (is.null(from_date)) { 

from_date <- Sys.Date() 



 
 

) else if (is.character(from_date)) { 

from_date <- as.Date(from_date) 

} 

n_days_back  <-  from_date – n 

return(data[data[, „DATE”] >= n_days_back, ]) 

} 

Teraz, gdy mamy tę nową wersję funkcji, możemy użyć jej do uwzględnienia ostatniego tygodnia w 

danych, obliczając maksymalną datę, którą w niej zapisaliśmy, i używając tego jako naszego parametru 

from_date . Zwróć także uwagę, jak łatwo jest wziąć dane nie tylko z tego tygodnia, ale także z zeszłego 

tygodnia. Jednak aby to zadziałało, musimy upewnić się, że obiekt max_date jest obiektem Date w R, 

abyśmy mogli odjąć od niego 7, a to faktycznie oznacza 7 dni. Jeśli jest to ciąg znaków zamiast daty, 

wystąpiłby błąd. Na marginesie, pamiętaj, że gdybyśmy korzystali z danych, które są stale 

rejestrowane, ten i ostatni tydzień miałby sens, ale ponieważ używamy danych, które symulowaliśmy 

prawdopodobnie dawno temu, ten i ostatni tydzień będą się różnić w zależności od daty w 

rzeczywistych danych, których używamy. To nie jest problem, ponieważ używamy maksymalnej daty 

w danych, która zostanie odpowiednio dostosowana dla każdej sytuacji: 

max_date <- max(all_time$DATE) 

this_week <- filter_n_days_back(all_time, 7, max_date) 

last_week <- filter_n_days_back(all_time, 7 , max_date -7) 

Teraz, gdy mamy trzy potrzebne nam zbiory danych (all_time, last_week i  this_week), możemy 

rozpocząć tworzenie kodu, który wykorzysta je do tworzenia wykresów, których szukamy. Najpierw 

musimy uzyskać tabele proporcji dla każdej interesującej nas zmiennej i dla każdego zbioru danych. 

Tak jak zawsze chcemy opakować kod, który nie jest zbyt jasny na temat jego funkcjonalności, we 

własną funkcję, abyśmy mogli nadać jej nazwę i szybko wiedzieć, co ma robić. W w tym przypadku 

tworzymy funkcjęproportio_table(), która powinna być oczywista, i stosujemy to, jak wspomniano. 

Zauważ, że mnożymy przez 100 , ponieważ chcemy pokazać 10% z zamiast 0.2 na naszych wykresach: 

propotions_table <- function(data, variable){ 

return(prop.table(table(data[, variable]))) 

} 

quantity_all <- proportios_table(all_time, „QUANTITY”) 

cotinent_all <- proportions_table(all_time, „CONTINENT”) 

protein_all <- proportions_table(all_time, „PROTEIN_SOURCE”) 

 

quantity_last <- proportios_table(last_week, „QUANTITY”) 

cotinent_last <- proportions_table(last_week, „CONTINENT”) 

protein_last- proportions_table(last_week, „PROTEIN_SOURCE”) 



 
 

 

quantity_this <- proportios_table(this_week, „QUANTITY”) 

cotinent_this <- proportions_table(this_week, „CONTINENT”) 

protein_this <- proportions_table(this_week, „PROTEIN_SOURCE”) 

W tym momencie każdy z tych obiektów powinien zawierać tabelę z procentami każdej kategorii w 

ramach zmiennej będącej przedmiotem zainteresowania. Te kończące się na _all zawierają procenty 

wszystkich zarejestrowanych danych. Podobnie te kończące się na _last i _this zawierają wartości 

procentowe odpowiednio dla ostatniego tygodnia i tego tygodnia. Liczba miejsc dziesiętnych zależy od 

aktualnych danych i konfiguracji. We wszystkich przypadkach liczby powinny sumować się do 100: 

quantity_all 

#> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

#> 13,22 27,78 26,09 18,29 9,19 3,77 1,29 0,30 0,07 

quantity_last  

#> 1 2 3 4 5 6 7 8 

#> 12,1387 33,5260 28,3234 12,7160 5,7803 5,7803 1,1560 0,5780 

quantity_this 

#> 1 2 3 4 5 6 7 8 

#> 12 36 25 14 7 4 1 1 

Uważny czytelnik powinien był zauważyć, że quantity_all zawiera jeszcze jedną kategorię niż 

quantity_last i quantity_this. To dlatego, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w danych nie było 

sprzedaży dla dziewięciu artykułów. Oznacza to, że gdy spróbujemy porównać zmianę liczby w każdej 

z tych kategorii, będziemy mieli problem z powodu dodatkowej kategorii w quantity_all. Poradzimy 

sobie z tym, zachowując tylko kategorie, które są wspólne dla każdej używanej przez nas pary tabel. 

Funkcja equal_length_data() otrzymuje dwie z tych tabel jako data_1 i data_2, a następnie oblicza 

minimalną długość (ml) wśród nich i używa go do uzyskania elementów do tego punktu w obu data_1 

i data_2. Ponieważ oba są w tym momencie tabelami, chcemy numerycznej tablicy jej wartości, a nie 

obiektu tabeli, dlatego stosujemy as.numeric(). Jeśli tego nie zrobimy, ggplot2 będzie narzekać, że nie 

wie, jak postępować z obiektami typu table. Nie tracimy nazw kategorii, stosując funkcję as.numeric 

do tabel, ponieważ bierzemy je oddzielnie w elemencie names zwracanej listy. Na koniec chcemy 

wiedzieć, czy jakiekolwiek kategorie zostały usunięte, i możemy to wiedzieć, sprawdzając, czy długość 

którejkolwiek z tabel danych zawiera mniej kategorii, niż wskazuje liczba ml. W takim przypadku delete 

będzie TRUE i zostanie wysłane, a będzie FALSE w przeciwnym razie: 

equal_legth_data <- function(data_1, data_2) { 

ml <- min(length(data_1), length(data_2)) 

return(list( 

names = names(data_1[1:ml]), 

data_1 = as.numeric(data_1[1:m;]), 



 
 

data_2 = as.numeric(datat_2[1:ml]), 

deleted = ml != length(data_1) || ml = != length(data_2) 

) 

} 

Mamy teraz dostęp do danych o równej długości, z odpowiednimi nazwami kategorii i wartością 

logiczną wskazującą, czy jakiekolwiek kategorie zostały usunięte. Możemy użyć tego obiektu w 

następujący sposób: 

parts <- equal_length_data(quantity_all, quantity_this) 

parts$names 

#> [1] "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" 

parts$data_1 

#> [1] 0,1322 0,2778 0,2609 0,1829 0,0919 0,0377 0,0129 0,0030 

pats$data_2 

#> [1] 0,12 0,36 0,25 0,14 0,07 0,04 0,01 0,01 

parts$deleted 

#> [1] TRUE 

Teraz skupimy się na przygotowaniu danych do naszych wykresów. Ponieważ będziemy używać pakietu 

ggplot2, wiemy, że musimy utworzyć ramkę danych. Ta ramka danych powinna zawierać nazwy 

kategorii w Category bezwzględne i procentowe różnice między pasującymi kategoriami z dwóch tabel 

odpowiednio Difference i Percent , Sign i Color w zależności od tego, czy bezwzględna różnica jest 

dodatnia czy ujemna, a dane przed i po odpowiednio Before i After. Zauważ, że kolejność, w jakiej 

obliczono parts, jest ważna dla bezwzględnych i procentowych różnic, które z kolei wpływają na kolor 

i znak. Musimy uważać na przesyłanie najnowszych danych jako data_2, aby otrzymać interpretację 

podobną do zeszłego tygodnia, w tym tygodniu mieliśmy X więcej. W przeciwnym razie interpretacja 

byłaby odwrócona: 

prepare_data <- function(parts) { 

data <- data.frame(„Category” = parts$names) 

data$Difference <- parts$data_2 – parts$data_1 

data$Percent <- (parts$data_2 – parts$data_1) / parts$data_1 * 100 

data$Sign <- ifelse(data$Difference >= -, „Positive”, „Negative”) 

data$Color <- ifelse(data$Difference, &gt; = 0, GREEN, RED) 

data$Before <- parts$data_1 

data$After <- parts$data_2 

return(data) 

} 



 
 

Zdefiniujemy dwa kolory za pomocą notacji szesnastkowej, abyśmy mogli wywołać je po nazwie 

zamiast za każdym razem kopiować ciąg szesnastkowy. Później, jeśli chcemy zmienić kolory, możemy 

zmienić je w jednym miejscu zamiast zastępować je wszędzie tam, gdzie ich używaliśmy: 

RED <- „#F44336” 

GREEN <- „#4CAF50” 

Funkcja difference_bars() powinna być jasna. Jak widać, obliczamy obiekty parts i data za pomocą 

funkcji przedstawionych wcześniej, a następnie używamy pakietu ggplot2 do opracowania wykresu. 

Zwróć uwagę, że dodajemy tylko podtytuł zawierający informację, że niektóre kategorie zostały 

usunięte, jeśli wartość logiczna delete z parts to TRUE:  

differennce_bars <- function(data_1, data_2, before, after) { 

parts <- equal_length_data(data_1, data_2) 

data <- prepare_data(parts) 

p <- ggplot(data, aes(Category, Difference, fill =  Sign)) 

p <- p + geom_bar(stat = „identity” , width = 0.5) 

p <- p + scale_fill_manual(values =  

c(„Positive” = GREEN, „Negative” = RED)) 

p <- p + theme(legend.position = „none”, 

text = element_text(size = 14)) 

p <- p + scale_y_cotinuous(labels = scales ::percent) 

p <- p + labs(title = paste(before, „vs” , after)) 

p <- p + labs(x = „” , y = „”) 

if (parts$deleted) { 

p <- p + labs(subtitle = 

„(Extra categories have been deleted)”) 

} 

return(p) 

} 

Teraz możemy stworzyć kilka przydatnych wykresów, jak poniżej. Należy pamiętać, że wartości na osi 

y nie wskazują procentowego wzrostu, ale zmianę w punktach procentowych. Można to od razu 

zrozumieć, patrząc na kod, ale nie jest to jasne, patrząc na wykres. W rzeczywistości musielibyśmy 

zawrzeć pewne wyjaśnienie tego w prawdziwej prezentacji: 

difference_bars(quantity_all, quantity_this, „This week”, „All-time”) 

difference_bars(continent_all, continent_this, „This week”, „All-time”) 

difference_bars(protein_all, protein_this, „This week”, „All-time”) 



 
 

Wynikowe wykresy przedstawiono w następujący sposób: 

 

Drugi typ wykresu, który chcemy opracować, jest nieco bardziej złożony. Utworzymy pionowe linie na 

1 i 2 wzdłuż osi x, umieścimy etykiety tekstowe wskazujące, gdzie procent dla każdej kategorii znajduje 

się w zestawach danych before i after, a procent zmiany w środku. Najpierw tworzymy obiekt data tak 

jak poprzednio. Następnie tworzymy etykiety, których użyjemy dla każdej kategorii. Te po lewej to 

before_labels, te w środku to percent_labels, a te po prawej to after_labels. percent_y zawiera 

wartości dla osi y, na której będzie umieszczony percet_labels. Wartość osi x jest ustalona na 1,5, tak 

że znajduje się między dwiema pionowymi liniami. Aby obliczyć wartość perent_y, chcemy uzyskać 

minimum między wartościami przed i po dla każdej kategorii i dodać połowę różnicy między nimi. 

Zapewni to, że wartość będzie znajdować się w środku linii, która będzie łączyła obie wartości. Jesteśmy 

teraz gotowi do rozpoczęcia korzystania z pakietu ggplot2. Najpierw definiujemy dane w zwykły sposób 

i dodajemy segment łączący wartości before i  after dla każdej kategorii, zaczynając od krotki 

$(1,Befoere)  i kończąc na krotce $(2,After), gdzie każda krotka ma postać $(x,y). Użyjemy zmiennej 

Sign jako koloru wypełnienia słupków i unikniemy wyświetlania legendy, ponieważ sami pokażemy 

niektóre etykiety. Użyjemy funkcji scale_color_manual (), aby określić kolory, które powinny być 

używane dla każdej linii w zależności od tego, czy różnica bezwzględna była dodatnia czy ujemna. 

Następnie pojawiają się pionowe linie, które tworzy się funkcją geom_vline(). Jak wspomniano 

wcześniej, zostaną one umieszczone z wartościami 1 i 2 wzdłuż osi x. Zrobimy linię przerywaną, aby 

poprawić estetykę i użyć mniejszego rozmiaru niż linie segmentów, które stworzyliśmy wcześniej. 

Następnie umieścimy etykiety za pomocą funkcjigeom_text(). Rozpoczynamy tworzenie etykiety dla 

każdej z linii pionowych, które są tworzone przy wartościach 0,7 i 2,3 osi x oraz nieco zwiększonym 

maksimum wartości before i after. Następnie umieszczamy etykiety kategorii po lewej stronie, w 

środku i po prawej stronie za pomocą funkcji geom_text_repel(). Ta funkcja nie jest zawarta w pakiecie 

ggplot2, a właściwie jest jej rozszerzeniem. Jest przeznaczony do odpychania (stąd nazwa) etykiet, 

które nakładają się na siebie. W tym celu funkcja odsuwa etykiety od pozycji punktu i rysuje linię 

wskazującą, która etykieta należy do każdego punktu.  

W naszym przypadku usuwamy wspomnianą linię parametrem segment.color = NA i wskazujemy, że 

kierunek regulacji przebiega tylko wzdłuż osi y. W rzeczywistości bardzo trudno jest komuś wymyślić 

cały ten kod za pierwszym razem, a nasz przypadek nie był inny. Zaczęliśmy od kilku małych wątków i 

stale dodawaliśmy elementy, których szukaliśmy, poprzez powtarzane eksperymenty. W szczególności 

zdaliśmy sobie sprawę, że niektóre etykiety zachodzą na siebie, co nie wygląda dobrze, dlatego 

zdecydowaliśmy się użyć pakietu geom_text_repl(), którego wcześniej nie robiliśmy Wiem, ale łatwo 

znaleźć w Internecie, ponieważ wiele osób ma ten sam problem i na szczęście ktoś opracował jego 



 
 

rozwiązanie. Parametr x_adjustment jest wynikiem podobnych eksperymentów. Zdaliśmy sobie 

sprawę, że etykiety różnych wykresów nakładały się na pionowe linie w zależności od liczby znaków w 

nazwach kategorii. Aby to naprawić, zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy parametr, który 

dostosowuje położenie wzdłuż osi x, z którym można eksperymentować, dopóki nie znajdziemy dla 

niego dobrego parametru. Wszystko po to, aby powiedzieć, że powinieneś skorzystać z szybkich cykli 

eksperymentów R, aby iteracyjnie wytworzyć to, czego szukasz. Na koniec usuwamy dowolny tekst z 

osi x i y oraz ograniczamy ich zakres wartości, ponieważ nie trzeba ich czytać na wykresie i zapewniać 

bardziej przejrzystą wizualizację. Zrozumienie, co dokładnie robi każda część kodu, może wymagać 

trochę eksperymentów, co jest całkowicie w porządku i zdecydowanie powinieneś to zrobić: 

change_lines <- function(data_1, data_2, before, after, x_adjustment) { 

parts <- equal_length_data(data_1, data_2) 

percent_labels <- paste(round(data$Percent, 2), „%”, sep = „”) 

befoe_labels < paste( 

data$Category, „ ( „, round(data$Before, 2), „%)”, sep = „”) 

after_labels <- paste( 

data$Category, „ („ round(data$After, 2), „%)”, sep = „”) 

percent_y <- ( 

apply(data[, c(„Before”, „After”)], 1, min) +  

abs(data$Before – data$After) / 2 

) 

p <- ggplot(data) 

p <- p + geom_segment ( 

aes(x = 1, xend = 2, y = Before, yend = After, col = Sign). 

show.legend = FALSE, 

size – 1.5) 

p <- p + sale_color_manual ( 

values = c(„Positive” = GREEN, „Negative” = RED)) 

p <- p + geom_vline(xintercept = 1 lietype = „dashed”, size = 0.8) 

p <- p + geom_vline(xintercept = 2 , lietype = „dashed” , size = 0.8) 

p <- p + geom_text ( 

label = before, 

x = 0.7 

y = 1.1 * max(data$Befre data$After), 

size = 7) 



 
 

p <- p + geom_text ( 

label= after, 

x = 2.3, 

y = 1.1  * max(data$Before, data$After), 

size= 7) 

p <- p + geom_text_repel ( 

label = befoe_labels, 

x = rep(1 – x_adjustment, nrow(data)), 

y = data$Before, size = 5, direction = „y”, 

segmet.color = NA) 

p <- p + geom_text_repel (label = after_labels, 

x = rep(2 + x_adjustment, nrow(data)), 

y = data$After, size = 5, 

direction = „y”, 

segment.color = NA) 

p <- p + geom_text_repel(label = percent_labels, 

x = rep(1.5, nrow(data)), 

y = perent_y, col – data$Color , size = 5, 

direction = „y” 

segment.color = NA) 

p <- p + theme ( 

axis.ticks = elelment_blank(), 

axis.text.x = element_blank(), 

axis.text.y = elemet_blank() 

) 

p <- p + ylim(0, (1.1 * max(data$Before, data$After))) 

p <- p + labs(x = „” , y = „”) 

p <- p + xlim(0.5 , 2.5) 

retur(p) 

} 

 



 
 

 

 

 

Teraz możemy przedstawić kilka bardzo przydatnych i ładnie wyglądających wykresów z następującym 

kodem: 

change_lines(quantity_last, quantity_this, „This week”, „Last week”, 0.2) 

change_lines(continent_last, continent_this, „This week”, „Last week”, 0.3) 

change_lines(protein_last, protein_this, „This week”, „Last week”, 0.5) 

Te wykresy można łatwo zinterpretować i nie wydają się być tak podatne na problem z jednostkami 

procentowymi osi x, o którym wspominaliśmy na poprzednich wykresach. Możesz łatwo sprawdzić, czy 

kategoria zwiększyła lub zmniejszyła swój procent między okresami oraz o ile procent. Pamiętaj, że 

wątki wszech czasów zawierają również ten tydzień podczas ich interpretacji. W rzeczywistości może 

to być poprawne lub nie w Twoim konkretnym przypadku użycia. 

Tworzenie naszej prezentacji z R Markdown 

W tej sekcji rozwiniemy plik R Markdown naszej prezentacji. Tworzymy pusty plik o nazwie 

presentation.R i umieszczamy następujące nagłówki. Cudzysłowy nie są wymagane, chyba że chcesz 

dołączyć dwukropek w tytule. Jak pokazano w poprzedniej sekcji, używając lewych apostrofów („ ‘), 

możemy wykonać kod R. W takim przypadku aktualną datę umieszczamy automatycznie na pierwszej 

stronie. Na koniec wybraliśmy ioslides_presentation jako format wyjściowy. Zapraszam do 

eksperymentowania z innymi wynikami pokazanymi wcześniej: 

--- 

title : „The Food Factory” 

author : „Weekly Update” 

date :  „ r Sys.Date() ` „ 

output : ioslides_presentation 

--- 

Poniższy kod konfiguruje domyślną konfigurację fragmentów kodu w naszej prezentacji. Unikamy 

pokazywania kodu w prezentacji za pomocą echo = FALSE i sprawiamy, że każdy obraz ma pełną 

szerokość, chyba że podano inaczej za pomocą out.width = ‘100%’: 



 
 

``` {r setup, include = FALSE} 

knitr ::opts_chunk$set(echo = FALSE, out.width = ‘100%’) 

``` 

Teraz musimy zebrać wszystkie zasoby, których potrzebujemy, aby nasza prezentacja działała. W 

szczególności musimy załadować funkcje, które opracowaliśmy wcześniej. Załaduj dane sales i 

client_messages i zastosuj tę samą transformację, którą widzieliśmy poprzednio, aby skonfigurować 

dane. Zwróć uwagę, że  odnosiliśmy się do danych sprzedaży jako all_time zamiast sales, a aby uniknąć 

zmiany naszego kodu, abyśmy mogli nadal łatwo odwoływać się do naszych plików programistycznych, 

po prostu kopiujemy sales do obiektu all_time. Zachowaj ostrożność, jeśli masz duże ograniczenia 

pamięci w systemie: 

```{r load-fuctions-and-data, include=FALSE} 

source(„../functions.R”) 

sales <- readRDS(„../../results/sales.rds”) 

cliet_messages <- readRDS(„../../results/clinet_messages.rds) 

sales <- add_profits(sales) 

all_time <- sales 

max_date <- max(all_time$DATE) 

this_week <- filter_n_days_back(all_time, 7, max_date) 

last_week <- filter__n_days_back(all_time, 7, max_date – 7) 

quatity_all <- proportions_table(all_time, „QUANTITY”) 

continent_all <- proportions_table(all_time, „CONTINENT”) 

protein_all <- proportions_table(all_time, „PROTEIN_SOURCE”) 

 

quatity_last<- proportions_table(last_week, „QUANTITY”) 

continent_last <- proportions_table(last_week, „CONTINENT”) 

protein_last <- proportions_table(last_week, „PROTEIN_SOURCE”) 

 

quatity_this <- proportions_table(this_week, „QUANTITY”) 

continent_this <- proportions_table(this_week, „CONTINENT”) 

protein_this <- proportions_table(this_week, „PROTEIN_SOURCE”) 

Teraz, gdy nasze zasoby zostały skonfigurowane, możemy pracować nad kodem, który faktycznie 

pokaże naszą analizę w prezentacji. Zaczynamy od slajdów, które wykorzystują funkcje opracowane 

wcześniej, aby pokazać zmiany za pomocą pasków i linii. Zwróć uwagę, że w każdym przypadku 

określamy różne wysokości dla wykresów słupkowych i liniowych. Zwróć też uwagę, że w przypadku 

wykresów liniowych używamy szerokości 50%. To dlatego, że chcemy, aby były wyświetlane pionowo 



 
 

na slajdzie. 50% szerokość przy wysokości 10 zapewnia taki rozkład. W rzeczywistości możesz chcieć 

wybrać lepsze tytuły dla każdego slajdu, ale w tym przykładzie pozostaną one oczywiste. Zauważ, że 

pracując w ten sposób, unikamy umieszczania jakiegokolwiek kodu logicznego na naszych slajdach, a 

po prostu czytając tytuły funkcji, wiemy dokładnie, co zostanie pokazane. Pozwala to na łatwe 

przenoszenie rzeczy bez rozbijania ich z powodu zależności między fragmentami kodu, ponieważ 

wyodrębniliśmy to w oddzielnych plikach. Jeśli wypełnisz pliki prezentacji logiką R, szybko przekonasz 

się, że jest to bardzo zagmatwane, gdy trzeba je zmienić. Lepiej jest mieć tę logikę w rzeczywistym pliku 

.R, tak jak robimy to z naszym plikiem function.R. Nie wspominając już o tym, że jest również znacznie 

bardziej wielokrotnego użytku w ten sposób: 

## Changes in  quantity (1/2) 

``` {r quantity-bars, fig.height = 2.5 } 

difference_bars_absolute(quantity_last, quatity_this, „This week”, „Last week”) 

difference_bars_absolute(quantity_all, quantity_thi, „This week”, „All-time”) 

``` 

## Changes in quantity (2/2) 

``` {r quantity-lines, out.width = ‘50%’, fig.height = 10} 

change_lines(quantity_last, quantity_this, „This week”, „Last week”, 0.2) 

chage_lines(quantity_all, quantity_this, „This week”, „All-time”, 0.2) 

``` 

## Changes in continent (1/2) 

```{r cotinet-bars, fig.height = 2.5} 

difference_bars_absolute(continet_last, continet_this, „This week”, „Last week”) 

difference_bars_absolute(continent_all, continent_this, „This week”, „All-time”) 

``` 

## Changes in continet (2/2) 

``` {r continet-lines, out.width = ‘50%’, fig.height = 10) 

change_lines(continent_last, continent_this, „This week”, „Last week”, 0.3) 

change_lines(continent_all, continent_this, „This week”, „All-time, 0.3) 

``` 

## Changes in protein source (1/2) 

```{r protein-source-bars, fig.height = 2.5} 

difference_bars_absolute(protein_last, protein_this, „This week”, „Last week”) 

difference_bars_absolute(protein_all, protein_this, „This week”, „All-time”) 

``` 



 
 

## Changes in continet (2/2) 

``` {r protein-source-lines, out.width = ‘50%’, fig.height = 10) 

change_lines(protein_last, protein_this, „This week”, „Last week”, 0.5) 

change_lines(protein_all, protein_this, „This week”, „All-time, 0.5) 

``` 

Teraz dodamy wywołania funkcji do kodu, który opracowaliśmy w poprzednich rozdziałach. Jak widać, 

proces przebiega dokładnie tak samo, ponieważ w tym momencie wczytaliśmy już te zasoby we 

fragmencie kodu load-functions-and-data pokazanym wcześniej . Wszystko, co musimy zrobić, to 

wywołać funkcje, które tworzą dla nas wykresy. Jeśli nie pamiętasz, co robią te funkcje, sugerujemy 

cofnięcie się do odpowiednich rozdziałów i omówienie szczegółów ich tworzenia. Jak widać, ostatni 

slajd z tego fragmentu kodu wywołuje funkcję graph_client_messages_interactive() która tworzy 

interaktywną mapę. Wspaniałą rzeczą w tworzeniu prezentacji w ten sposób jest to, że możesz 

faktycznie bawić się mapą w prezentacji! Oczywiście zadziała to tylko wtedy, gdy używasz formatu 

wyjściowego, który wykorzystuje przeglądarkę internetową do wizualizacji (nie będzie działać na 

przykład z plikami PDF lub dokumentami Word), ale może to być fantastyczny sposób na dodanie 

potężnej zawartości do prezentacje, jeśli używasz przeglądarki internetowej do ich wizualizacji: 

## Profit ratio vs contiet 

``` {r sales-proft-rati-by-continent-and-protein-source } 

graph_bars(sales, „CONTINENT”, „PROFIT_RATIO”, „PROTEIN_SOURCe”) 

``` 

## Cost vs proce 

``` {r price-vs-cost} 

graph_marginal_distributions(sales, „COST”, „PRICE”, „PROTEIN_SOURCE”, „CONTINENT”) 

``` 

## Price vs profit 

```{r price-vs-profit-ratio} 

graph_marginal_distributions(sales, „PRICE”, „PROFIT_RATIO”, „PROTEIN_SOURCE”, „CONTINET”) 

``` 

## Historic pricing 

``` {r date-vs-frequecy-profit-and-profit-ratio, fig.height = 1.8} 

grpah_last_n_days(sales, 30, color = „PROTEIN_SOURCE”) 

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT”, „PROTEIN_SOURCE”) 

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT_RATIO”, „PROTEIN_SOURCE”) 

## Top 5 customers’ preferences 

``` {r top-customers-preferences} 



 
 

subset <- filter_data(sales, 30, 5, „CLIENT_ID”) 

graph_radar(subset, „CLIENT_ID”) 

``` 

## Customer message geolocations 

``` {r customers-dynamic-map} 

graph_client_messages_interactive(client_messages, sales) 

``` 

Na koniec chcemy pokazać najnowsze tweety przy użyciu rzeczywistych danych z Twittera na żywo. 

Ponieważ firma Food Factory, do której nawiązaliśmy w tym przykładzie, jest fikcyjna, tak naprawdę 

nie możemy uzyskać dla niej danych, ale nadal będziemy przeszukiwać Twittera pod kątem frazy The 

Food Factory i wyświetlać 5 najlepszych wyników, które otrzymamy. W rzeczywistości możesz pobrać 

tweety, które wspominają o konkretnym koncie, które Cię interesuje, i wykazać się większą 

kreatywnością podczas wykonywania zapytań. W tym przykładzie będzie to proste. Pierwszą rzeczą, 

którą musimy zrobić, jest identyfikacja z API Twittera, abyśmy mogli odzyskać dane. Jeśli nie pamiętasz, 

jak to zrobić, zajrzyj do wspomnianego rozdziału. Ponieważ chcemy wykonać ten fragment kodu, ale 

nie chcemy go wyświetlać ani jego wyników, po prostu stosujemy opcję include = FALSE. Zwróć uwagę, 

że trzymamy tytuł slajdu na górze kodu uwierzytelniającego jako znak dla siebie, że ten kod należy do 

logiki tego slajdu: 

## Latest message from Twitter 

``` {r twitter-setup, include = FALSE} 

consumer_key <- „b9SGfRpz4b1rnHFtN2HtiQ9xl” 

consumer_secret <- „YMifSUmCJ4dlgB8RVxKRNxILQw7Y4IBwDwBRkdz2Va1vcQjOP0” 

access_token <- „171370802-RI14RBpMDaSFdVf5q9xrSWQKxtae4Wi3y76Ka4Lz” 

access_secret <- „dHfbMtmpeA2QdOH5cYPXO5b4hF8Nj6LjxELfOMSwHoUB8” 

setup_twitter_oauth(consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret) 

``` 

Następnie wstawiamy kolejny fragment kodu, który w rzeczywistości generuje dane wyjściowe, które 

chcemy pokazać na slajdzie. Pobieramy dane z Twittera za pomocą get_twitter_data(), które 

stworzyliśmy w poprzednim rozdziale i przekazujemy je przez ����������� ���� funkcja, którą 

pokażemy dalej: 

```{r twitter-live-data, size == „footnotesize”, comment = „”} 

format_tweets(get_twitter_data(„The Food Factory”, 5)) 

``` 

Ta funkcja format_tweets() była konieczna do wydrukowania danych, które chcemy pokazać na 

slajdzie. Jeśli pamiętasz, dane, które otrzymujemy z funkcji get_twitter_data(), zawierają sporo 

metadanych wokół każdego tweeta, co jest bardzo przydatne podczas analizy, ale do tego slide, 

wolelibyśmy pokazać tylko nazwę użytkownika osoby, która napisała na Twitterze, sygnaturę czasową 



 
 

tweeta i rzeczywisty tweet. Musimy również skrócić długość tweeta, aby upewnić się, że będzie dobrze 

wyglądał w prezentacji. Mimo że jest to niewielka funkcja, kod może być nieco złożony, jeśli wcześniej 

nie widziałeś tych funkcji, więc zrobimy to krok po kroku. Funkcja format_tweets() otrzymuje 

pojedynczy argument, czyli dane, które otrzymaliśmy z funkcji get_twitter_data() i wiemy, że struktura 

danych zawiera interesujące nas zmienne creates, text i screenName. Ponieważ jest to kod wektorowy, 

nie trzeba użyć pętli for, aby wydrukować każdy tweet niezależnie. Możemy po prostu bezpośrednio 

użyć tablic wartości. Jeśli nie pamiętasz, do czego odnosi się kod wektorowy :  

format_tweets <- function(data)  { 

write(paste ( 

data$screenName , „ („ , datat$created, „) : \n”,  

iconv(enc2utf8(substr(data$text, 1, 65)) , sub = „”),  

„(…) \n”, sep = „” 

), stdout () ) 

} 

Pierwszą rzeczą, jaką możesz zauważyć, jest to, że nie używamy funkcji print(). Używamy funkcji write() 

przekazanej w wywołaniu funkcji stdout() Oznacza to, że napiszemy obiekt na standardowe wyjście. 

Możesz myśleć o tym jako o głupim wywołaniu funkcji print(), w którym R nie wykona za nas żadnego 

przetwarzania i po prostu pokaże dokładnie, co mu powiemy. To pozwala uniknąć drukowania 

numerowanych wierszy, które zwykle otrzymujemy podczas korzystania z funkcji drukowania. 

Pamiętasz te [1], [2]. … na początku wyjścia w poprzednim kodzie? Ta technika write(…, stdout() ) 

pozwala ich uniknąć. Zwykle tego nie chcesz, ale w tym konkretnym przypadku jest to przydatne ze 

względów estetycznych. Następnie używamy funkcji paste(), tak jak robiliśmy, aby złożyć wszystko, co 

chcemy wydrukować. W tym przypadku zaczynamy od nazw ekranów, po których następuje nawias 

zawierający znacznik czasu (zawarty w data$created), a następnie kombinacja wskazująca nowy 

wiersz. Kombinacja \n, gdy jest używana wewnątrz funkcji write(), mówi R, aby faktycznie wprowadził 

nowy wiersz w tym miejscu, tak jakbyś nacisnął klawisz powrotu (klawisz Enter na klawiaturze). 

Następnie przekazujemy rzeczywisty tweet (data$text) do funkcji substr(), dzięki czemu możemy 

uzyskać znaki od 1 do 65. Zrobiliśmy to ponownie ze względów estetycznych, ponieważ nie chcę, aby 

bardzo długie tweety zajmowały więcej niż jedną linię. Dane wyjściowe są wysyłane do funkcji 

enc2utf8(), która ustawia kodowanie łańcucha na UTF-8, a dane wyjściowe są przekazywane przez 

funkcję iconv()  z parametrem sub = „”, który usunie wszystkie niewymienialne znaki. Na koniec 

umieściliśmy ciąg znaków ”(…) \n”, aby pokazać, że tweet został prawdopodobnie obcięty, oraz kolejny 

symbol nowej linii. Podczas korzystania z funkcji iconv() zdarza się, że będzie ona próbowała 

konwertować znaki jeden po drugim, a gdy nie będzie mogła przekonwertować znaku, zastąpi go 

wysyłanym przez nas ciągiem znaków sub. Musimy to zrobić, ponieważ możemy otrzymać znaki z 

języków takich jak chiński lub arabski, których wyjście zawierałoby reprezentację Unicode, co nie 

miałoby sensu dla osób, które nie są zaznajomione z tego typu problemami z kodowaniem. Staramy 

się stworzyć przyjazną dla użytkownika prezentację. 

Jeśli ponownie skompilujesz tę prezentację, wiadomości pobrane z Twittera będą się różnić od 

pokazanych tutaj, ponieważ zostaną pobrane w tym momencie 

Teraz możesz skompilować swoją prezentację dowolną z metod wymienionych wcześniej, a jeśli 

wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć plik presentation.html w swoim katalogu. Jeśli 



 
 

otworzysz ten plik w przeglądarce internetowej, powinieneś zobaczyć slajdy podobne do pokazanych 

poniżej. Możesz także otworzyć prezentację na żywo bezpośrednio w repozytorium tej książki. 

Pamiętaj, aby bawić się interaktywną mapą! 

Sesson info ------------------------------------------------------- 

setting value 

version R bersion 3.4.2 (2017 – 09 – 28 

system x84_64, linux-gnu 

ui X11 

language (EN) 

collate en_US.UTF-8 

tz America/Mexico City  

date 2017-10-30 

Packages ----------------------------------------------------------- 

package * versin date source 

assertthat 0.2.0  2017-04-11 CRAN (R 3.3.2) 

base * 3.4.2. 2017-10-28 local 

base64enc 0.1-3 2015-07-28 CRAN (R 3.3.2) 

bindr 0.1 2016-11-13 CRAN (R 3.3.2)  

[…truncated…] 

Podsumowanie 

Omówiliśmy zalety automatyzacji zadań oraz tworzenia treści. Pokazaliśmy, jak zintegrować potoki 

automatyzacji do tworzenia treści, jak pisać dokumenty R Markdown, które zapewniają dynamiczną 

zawartość, oraz jak używać tych dokumentów do tworzenia ładnie wyglądających i wydajnych 

dokumentów i prezentacji. Pokazaliśmy, jak zintegrować różne zasoby języka R, aby tworzyć treści, 

które mogą być aktualizowane automatycznie. Jeśli chcesz opracować dokumenty, które są bardziej 

techniczne lub obszerne, pakiet bookdow może być dla Ciebie dobrą opcją. Jego celem jest ułatwienie 

tworzenia długich dokumentów, takich jak książki, za pomocą R Markdown. Prawdę mówiąc, ta książka 

została napisana przy użyciu bookdown, a proces był naprawdę przyjemny. W następnym rozdziale 

rozpoczniemy nowy przykład koncentrujący się na ocenie transakcji kryptowalutowych. Zaczniemy od 

zbudowania zorientowanego obiektowo systemu, który symuluje platformę handlową i automatycznie 

ocenia wyniki traderów. Następnie pokażemy, jak sprawić, by nasze algorytmy działały szybciej, 

używając równoległości i delegacji, a na koniec w ostatnim rozdziale pokażemy, jak tworzyć strony 

internetowe zawierające interaktywne pulpity nawigacyjne, wszystko z poziomu R. 

Zorientowany obiektowo system do śledzenia kryptowalut 

Przedstawimy nowy sposób programowania, którego nie używaliśmy wcześniej. Nazywa się to 

programowaniem obiektowym i będzie używane w naszym trzecim i ostatnim przykładzie. 

Programowanie zorientowane obiektowo jest bardzo popularne wśród programistów i służy głównie 



 
 

do modelowania i implementacji złożonych relacji abstrakcji w taki sposób, aby ewolucja systemu nie 

była zagrożona. Tworząc systemy obiektowe i ogólnie, gdy programujemy, powinniśmy dążyć do 

prostoty, ale nie przychodzi to naturalnie. Mając do czynienia ze złożoną domeną, łatwiej jest stworzyć 

złożony niż prosty kod. Programiści muszą dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć prosty kod, ponieważ 

prostota zależy głównie od programisty, a nie od języka. W tym rozdziale pokażemy, jak efektywnie 

pracować z kodem zorientowanym obiektowo, przedstawiając idee i koncepcje, które go wspierają, a 

później zilustrujemy, jak go zaimplementować przy użyciu trzech najczęściej używanych modeli 

obiektowych języka R. R ma różne modele obiektowe lub systemy zorientowane obiektowo, więc na 

początku może być nieco onieśmielające. Celem nie jest uczynienie cię ekspertem w programowaniu 

obiektowym lub w każdym z modeli obiektowych języka R, ale pomoc w zrozumieniu, jak 

zaimplementować podstawowe elementy składowe programów obiektowych z różnymi modelami 

obiektowymi języka R. Niektóre z ważnych tematów omówionych w tym rozdziale to: 

* Podstawowe koncepcje programowania obiektowego 

* Projektowanie i architektura systemów obiektowych 

* Parametryczny polimorfizm R poprzez funkcje ogólne 

* Różne modele obiektów dostępne dla R. 

* Funkcjonalność mieszania z różnych modeli obiektów R. 

Wymagane pakiety w tym rozdziale 

Zostaną wykorzystane metody, i pakiety R6 w celu załadowania funkcjonalności modeli obiektowych 

S4 i R6. Powinieneś wiedzieć, że interaktywne sesje języka R ładują domyślnie metody, ale sesje 

nieinteraktywne nie, więc w takich przypadkach musisz jawnie załadować je. Pakiety jsonlite i lubridate 

zostały wprowadzone w celu uproszczenia niektórych typowych zadań, takich jak pobieranie danych z 

interfejsów API JSON i przekształcanie dat. 

R6 : Model obiektowy R6 

S4 : metody model obiektowy S4 

lubridate: łatwo zmieniaj daty 

jsonlite: pobieranie danych z interfejsów API JSON 

Przykład kryptowalut 

Kryptowaluta to cyfrowa waluta zaprojektowana do pracy jako środek wymiany. Kryptowaluty 

wykorzystują kryptografię do zabezpieczania i weryfikacji transakcji, a także do kontrolowania 

tworzenia nowych jednostek. Mówiąc najprościej, kryptowaluty to wpisy w publicznej i rozproszonej 

bazie danych, które można zmienić tylko na podstawie konsensusu algorytmicznego, i eliminują one 

potrzebę korzystania z zaufanych stron trzecich do obsługi transakcji i emisji waluty. Koncepcja bardzo 

przypomina sieci peer-to-peer do udostępniania plików, z algorytmiczną polityką pieniężną na czele. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kryptowalutach, zdecydowanie powinieneś obejrzeć filmy z 

udziałem Andreasa Antonopoulosa. Potrafi bardzo łatwo zrozumieć bardzo złożone koncepcje. 

Kryptowaluty są obecnie intensywnie rozwijane, aby oferować wiele innowacyjnych funkcji które będą 

miały destrukcyjny wpływ w nadchodzących latach, ale na razie są one głównie wykorzystywane do 

kupowania towarów i inwestowania. Każda transakcja składa się z ilości przekazanych monet oraz 

kluczy publicznych nadawcy i odbiorcy, zwanych również adresami portfela. Użyjemy tych kluczy 

publicznych w przykładzie dla tego rozdziału, aby śledzić, ile monet posiadamy, a także użyjemy API 



 
 

CoinMarketCap do śledzenia cen kryptowalut. Ponieważ będzie to złożony system, użyjemy 

programowania obiektowego, aby go modularyzować i zbudować część po części. Pod koniec 

przykładu będziemy mieli system, który można włączyć, aby rozpocząć śledzenie naszych aktywów 

kryptowalutowych, a także ich cen oraz zapisać dane w czasie rzeczywistym na dysku w celu późniejszej 

analizy. Później wykorzystamy te dane, w formie symulowanej, do opracowania różnych implementacji 

prostej średniej ruchomej (SMA), aby pokazać, jak można ulepszyć kod R, aby stał się szybszy i bardziej 

czytelny. Na koniec zobaczymy, jak stworzyć nowoczesną aplikację internetową, aby pokazać 

opracowane SMA, a także zebrane dane. 

Krótkie wprowadzenie do programowania obiektowego 

Jako statystycy i naukowcy zajmujący się danymi staramy się tworzyć systemy, które dostarczają 

cennych informacji. Aby to osiągnąć, zwykle używamy dwóch narzędzi - matematyki i komputerów. Ta 

książka została stworzona z myślą o osobach, które czują się dobrze w matematyce, ale uważają, że ich 

umiejętności programowania w języku R. wymagają poprawy. Zwykle, gdy ludzie z matematycznym 

doświadczeniem są wprowadzani do programowania, są wprowadzani poprzez podejście 

funkcjonalne, co oznacza, że myślą w kategoriach algorytmów z wejściami i wyjściami, które są 

implementowane jako funkcje. Ten sposób pracy jest intuicyjny, jeśli wywodzisz się z matematyki i nie 

masz do czynienia z abstrakcjami wysokiego poziomu, i to jest sposób, w jaki pracowaliśmy do tej pory 

w całej książce. Ten rozdział pokaże inny sposób programowania zwany programowaniem 

obiektowym. Programowanie obiektowe i model obiektowy to potężne i jednoczące idee w wielu 

dziedzinach, które można znaleźć w większości popularnych języków programowania, przy czym R nie 

jest wyjątkiem. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy nie mieli świadomego doświadczenia 

z programowaniem obiektowym, zwykle uważają, że jest to zagmatwane i nie rozumieją jego 

potencjału. Uważają, że jest to bardziej kłopotliwe niż ułatwienie i myślą, że przeszkadza im to podczas 

pisania kodu. W tym rozdziale postaramy się wydestylować paradygmat obiektowy w sposób 

zrozumiały dla osób, które czują się komfortowo z podejściem funkcjonalnym (niekoniecznie z 

programowaniem funkcjonalnym), a także pokażemy, jak wdrożyć mały obiektowy system, który stale 

pobiera dane na żywo z rynków kryptowalut i portfeli. Zanim zaczniemy wdrażać taki system, musimy 

wprowadzić koncepcje, które będą używane w dalszej części przykładu, w tym w dwóch kolejnych 

rozdziałach. W kolejnych akapitach znajdziesz bardzo ogólne opisy pojęć stojących za modelem 

obiektowym, który jest zaimplementowany w programowaniu obiektowym, a także wyjaśnienia, które, 

miejmy nadzieję, przekonają Cię, że ten sposób programowania może być bardzo skuteczny w 

przypadku niektórych problemów. 

Cel programowania obiektowego 

Głównym celem programowania obiektowego jest efektywne zarządzanie złożonością. Jest to sposób 

organizowania kodu i danych w taki sposób, aby można było tworzyć dobrze rozgraniczone abstrakcje 

z kontrolowanymi zależnościami, aby rozwinąć złożony system w kontrolowany sposób. Te abstrakcje 

nazywane są obiektami i oferują zachowanie w odpowiedzi na wiadomości. Zachowanie, które oferują 

innym obiektom, jest katalogowane w interfejsie, który jest zaimplementowany w metodach 

publicznych tego obiektu. Obiekty żądają zachowania od innych obiektów, a kiedy to robią, mówi się, 

że są od nich zależne. Komunikaty przesyłane między wszystkimi tymi obiektami i związane z nimi 

zachowanie sprawiają, że system obiektowy jest użyteczny. Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy 

więcej na temat tych pojęć. Obiekt jest bytem w abstrakcyjnej formie. Na przykład liczby całkowite, 

samochody, psy, budynki, karty kredytowe i kryptowaluty mogą być obiektami w systemie 

obiektowym. Obiekt jest dobrze zdefiniowaną ideą czegoś i wiemy, że różne rodzaje obiektów mają 

różne rodzaje zachowań, które się z nimi wiążą, a niektóre z tych zachowań wymagają pewnych danych, 

które zwykle są przechowywane w obiekcie. Na przykład idea liczby całkowitej nie jest powiązana z 



 
 

żadną określoną liczbą, tak jak idea samochodu nie jest powiązana z żadnym konkretnym modelem ani 

marką. Osoby zaznajomione ze statystyką mogą pomyśleć o zmiennej losowej jako o obiekcie, a 

realizację tej zmiennej losowej jako o instancji. Programowanie zorientowane obiektowo to sposób 

myślenia o programach jako o interakcjach między obiektami, a nie o krokach przez algorytm. Nadal 

można rozumieć system obiektowy jako duży algorytm z wieloma wywołującymi się sobą funkcjami, 

ale dla wystarczająco dużych systemów nie będzie to owocny ani przyjemny proces. W przypadku 

systemów zorientowanych obiektowo lepiej jest po prostu spróbować zrozumieć część systemu 

samodzielnie i jasno określić, w jaki sposób powinien się on komunikować z innymi częściami. Próba 

pełnego zrozumienia złożonego systemu zorientowanego obiektowo może okazać się nie lada 

wyzwaniem. 

Ważne pojęcia związane z językami obiektowymi 

Istnieje wiele sposobów implementacji modelu obiektowego w językach zorientowanych obiektowo, 

a konkretne sposoby jego implementacji implikują różne zestawy właściwości języka. Niektóre z tych 

właściwości to hermetyzacja, polimorfizm, rodzaje generyczne (polimorfizm parametryczny), 

hierarchie (dziedziczenie i skład), podtypy i kilka innych. Są to potężne, wysokopoziomowe pomysły z 

precyzyjnymi definicjami, które nakładają ograniczenia na to, jak język powinien się zachowywać. Na 

razie nie przejmuj się nimi zbytnio; wyjaśnimy niezbędne w miarę postępów. Ciekawym ćwiczeniem 

jest znalezienie języków, które są uważane za zorientowane obiektowo, ale nie używają jednej lub 

więcej z tych właściwości. Na przykład koncepcja klasy jest niepotrzebna, co widać w przypadku 

języków opartych na prototypach, takich jak JavaScript. Podpisywanie jest również niepotrzebne, 

ponieważ nie ma sensu w językach dynamicznie typowanych, takich jak R czy Python. Moglibyśmy 

kontynuować i kontynuować, ale pojawia się idea, że jeden język, który ma wszystkie te właściwości, 

nie istnieje. Ponadto jedyną właściwością, którą można znaleźć we wszystkich językach 

zorientowanych obiektowo, jest polimorfizm. Dlatego ludzie powszechnie mówią, że polimorfizm jest 

istotą programowania obiektowego. Każdy profesjonalny programista obiektowy powinien rozumieć 

te właściwości i mieć formalne doświadczenie z językami, które je implementują. Jednak w następnych 

akapitach podamy ogólne wyjaśnienie tych najbardziej powszechnych w różnych modelach obiektów 

R - hermetyzację, polimorfizm (z i bez typów generycznych) i hierarchie. 

Hermetyzacja 

Hermetyzacja polega na ukrywaniu elementów wewnętrznych obiektu przed innymi obiektami. Jak ujął 

to projektant języka C ++, Bjarne Stroustrup, enkapsulacja ukrywa informacje nie po to, aby ułatwić 

oszustwa, ale aby zapobiec pomyłkom. Dając innym obiektom minimalny katalog komunikatów (metod 

publicznych), które mogą wysłać do obiektu, pomagamy im popełniać mniej błędów i unikać 

wykonywania zadań, które ich nie dotyczą. To z kolei pomaga w oddzielaniu obiektów od siebie i 

zapewnianiu spójności wewnątrz obiektów. Powszechnym sposobem myślenia o hermetyzacji jest to, 

że idziesz do restauracji - wysyłasz wiadomość do kelnera z tym, co chcesz, a kelner następnie deleguje 

gotowanie tego, o co prosisz, szefowi restauracji. Nie musisz wchodzić do kuchni restauracji i mówić 

szefowi kuchni, jak ugotować posiłek, a jeśli szef kuchni chce zmienić sposób, w jaki gotuje określone 

danie, może to zrobić bez Twojej wiedzy. Tak samo jest z przedmiotami; nie powinni dostać się do 

innego obiektu i mówić mu, jak ma wykonać swoją pracę. Brzmi to dość prosto, ale w praktyce bardzo 

łatwo jest naruszyć tę zasadę. Porozmawiamy o tym więcej, gdy dojdziemy do sekcji Prawa Demeter w 

dalszej części tego rozdziału. Z technicznego punktu widzenia proces oddzielania interfejsu od 

implementacji nazywa się hermetyzacją. 

Wielopostaciowość 



 
 

Polimorfizm jest prawdopodobnie najpotężniejszą cechą języków programowania zorientowanych 

obiektowo, obok ich obsługi abstrakcji, i to właśnie odróżnia programowanie obiektowe od bardziej 

tradycyjnego programowania z abstrakcyjnymi typami danych. Polimorfizm dosłownie oznacza wiele 

form i do tego właśnie służy w programowaniu obiektowym. Ta sama nazwa będzie oznaczać różne 

znaczenia, w zależności od kontekstu, w jakim jest używana, tak jak w przypadku naszych języków 

naturalnych. Pozwala to na znacznie czystsze i zrozumiałe abstrakcje, a także kod. Mówiąc najprościej, 

polimorfizm można zaimplementować na dwa różne sposoby: od wewnątrz lub od zewnątrz obiektów. 

Gdy jest zaimplementowany z wewnątrz obiektów, każdy obiekt musi zawierać definicję tego, jak 

będzie radził sobie z danym komunikatem. Jest to najpopularniejsza metoda i można ją znaleźć w Javie 

lub Pythonie. R jest pod tym względem bardzo wyjątkowy i realizuje podejście zewnętrzne, formalnie 

znane jako generyczne lub parametryczny polimorfizm. Ten sposób programowania może być 

frustrujący dla osób, które stosowały tylko podejście wewnętrzne, ale może być bardzo elastyczny. 

Podejście zewnętrzne pozwala zdefiniować ogólną metodę lub funkcję dla typów obiektów, których 

jeszcze nie zdefiniowałeś i których nigdy nie możesz tego zrobić. Java i Python również mogą 

implementować ten typ polimorfizmu, ale nie jest to ich naturą, tak jak R może implementować 

wnętrze, ale też nie jest to jego naturą. 

Hierarchie 

Hierarchie można tworzyć na dwa sposoby - dziedziczenie i skład. Ideą dziedziczenia jest tworzenie 

nowych klas jako wyspecjalizowanych wersji starych. Klasy specjalistyczne są podklasami, a bardziej 

ogólne to nadklasy. Ten typ relacji jest często nazywany relacją typu is-a, ponieważ podklasa jest typem 

nadklasy. Na przykład lew jest typem zwierzęcia, więc zwierzę byłoby nadklasą, a lew podklasą. Inny 

typ relacji jest znany jako relacja ma-a. To znaczy, że jedna klasa ma instancje innej klasy. Na przykład 

samochód ma koła. Nie powiedzielibyśmy, że koła są rodzajem samochodu, więc nie ma tam 

dziedziczenia, ale powiedzielibyśmy, że są częścią samochodu, co implikuje skład. Są przypadki, w 

których nie jest tak jasne, czy relacja powinna być modelowana z dziedziczeniem, czy z kompozycją, i 

w takich przypadkach powinieneś zdecydować się na kontynuację kompozycji. Ogólnie rzecz biorąc, 

ludzie zgadzają się, że kompozycja jest znacznie bardziej elastycznym sposobem projektowania 

systemu i że dziedziczenie powinno być używane tylko wtedy, gdy trzeba modelować specjalizację 

klasy. Zwróć uwagę, że kiedy projektujesz swoje systemy z kompozycją zamiast dziedziczenia, obiekty 

przyjmują różne role i stają się bardziej podobne do narzędzi. To dobrze, ponieważ można je łatwo 

połączyć ze sobą i w razie potrzeby wymienić, a także zwykle uzyskuje się większą liczbę mniejszych 

klas. Teraz, gdy rozumiesz podstawowe idee programowania zorientowanego obiektowo, możesz zdać 

sobie sprawę z mocy, jaką daje połączenie tych pomysłów. Jeśli masz system, który obejmuje 

zachowanie i tylko publicznie oferuje to, co jest potrzebne innym do prawidłowego działania, który 

może dynamicznie odpowiadać na abstrakcyjne pomysły za pomocą poprawnych i konkretnych działań 

oraz umożliwia interakcję hierarchii koncepcji z innymi hierarchiami pojęć, możesz być spokojny że 

możesz sobie poradzić ze złożonością. W kolejnych akapitach wyjaśnimy kilka bardziej przyziemnych 

koncepcji, które są podstawowymi elementami składowymi większości systemów zorientowanych 

obiektowo i które musisz zrozumieć, aby móc postępować zgodnie z kodem rozwiniemy się na 

przykład. 

Klasy i konstruktory 

Obiekty muszą być w jakiś sposób zdefiniowane, abyśmy mogli wygenerować z nich określone 

instancje. Najpowszechniejszym sposobem dostarczania tych definicji są klasy. Klasa to fragment kodu, 

który zawiera definicję obiektu, w tym zachowanie, które oferuje w odpowiedzi na komunikaty z innych 

obiektów, a także dane wewnętrzne potrzebne do zapewnienia tego zachowania. Zachowanie klasy 

jest implementowane w jej metodach. Więcej na ten temat w następnej sekcji. Klasy muszą zostać 



 
 

utworzone w pewnym momencie i właśnie tam wchodzą w grę konstruktorzy. W większości 

przypadków, gdy tworzysz instancję klasy, chcesz, aby zawierała ona pewne dane o sobie. Te dane są 

przypisywane do klasy, gdy są tworzone za pomocą jej konstruktora. W szczególności konstruktor to 

funkcja, której zadaniem jest utworzenie instancji klasy z określonym zestawem danych. Jak wiesz, te 

dane powinny być przechowywane wewnątrz obiektu, a inne obiekty nie powinny bezpośrednio 

oddziaływać z tymi danymi. Zamiast tego obiekt powinien oferować metody publiczne, których mogą 

używać inne obiekty, aby uzyskać potrzebne dane lub zachowanie. 

Metody publiczne i prywatne 

Metody to funkcje zawarte w klasach i na ogół będą publiczne lub prywatne. Ogólnie metody mają 

dostęp do danych klas (które powinny być hermetyzowane z dala od innych obiektów), a także do 

swoich metod publicznych i prywatnych. Metody publiczne są widoczne dla innych obiektów i powinny 

być jak najbardziej stabilne, ponieważ inne obiekty mogą zacząć od nich zależeć. Jeśli je zmienisz, 

możesz nieoczekiwanie przerwać działanie innego obiektu. Metody prywatne są widoczne tylko dla 

samej instancji, co oznacza, że inne obiekty nie mogą (lub nie powinny, jak ma to miejsce w przypadku 

języka R) bezpośrednio wywoływać te metody. Prywatne metody mogą zmieniać się tak często, jak to 

konieczne. Metody publiczne wykorzystują inne metody, publiczne lub prywatne, w celu dalszego 

delegowania zachowania. Ta delegacja rozbija problem na bardzo małe części, które są łatwo 

zrozumiałe, a programista zastrzega sobie prawo do modyfikowania prywatnych metod według 

własnego uznania. Inne obiekty nie powinny na nich polegać. Zwróć uwagę, że technicznie rzecz biorąc, 

tylko metody publiczne istnieją w R. W jednym z modeli obiektowych R można ukryć metody, a pod 

innym można je umieścić w innym środowisku, ale to nie czyni ich niedostępnymi, jak w przypadku 

metod prywatnych w inne języki. Wychodząc z tego, nie zajmujemy się również pojęciem metod 

chronionych, które są metodami widocznymi dla klasy i jej podklas. Nawet jeśli technicznie nie ma 

prywatnych metod w R, będziemy programować tak, jakby były. Brak jakiegoś kompilatora lub 

mechanizmu sprawdzającego błędy, który powiedziałby ci, że korzystasz z prywatnych metod, kiedy 

nie powinieneś, nie jest wymówką, aby to robić. Powinieneś zawsze tworzyć kod wysokiej jakości, 

nawet jeśli nie jest to wyraźnie wymuszone przez mechanizmy językowe. 

To, co powiedzieliśmy wcześniej, sugeruje, że powinieneś uczynić swoje obiekty tak prywatnymi, jak 

to tylko możliwe, aby były spójne i oddzielone, co jest fantazyjnym określeniem samodzielności i 

niezależności. Innymi słowy, spróbuj maksymalnie zredukować liczbę metod w swoich obiektach. 

Oczywiście spójność i oddzielenie od sprzężeń są znacznie bardziej ogólnymi pomysłami niż tylko 

zmniejszenie liczby prywatnych metod, ale to dobry początek. 

Interfejsy, factor i ogólnie wzorce 

Interfejs to część klasy, która jest udostępniana do użytku przez inne obiekty. W szczególności jest to 

zestaw definicji publicznych metod klasy. Oczywiście, im więcej metod publicznych obiekt ma, tym 

więcej obowiązków i mniej elastyczności ma wobec świata zewnętrznego. Zauważ, że interfejs nie 

zawiera żadnych szczegółów dotyczących implementacji; jest to tylko kontrakt, który definiuje, jakie 

dane wejściowe i jakie dane wyjściowe są oczekiwane po wywołaniu metody. Czasami chcesz dać sobie 

swobodę zmiany obiektu dla danego zadania zgodnie z kontekstem. Wiesz, że tak długo, jak interfejsy 

obiektów, które chcesz wymieniać są takie same, wszystko powinno być w porządku (oczywiście przy 

założeniu, że programiści implementują wspomniane interfejsy poprawnie). Jeśli nie planujesz tego z 

wyprzedzeniem, zmiana tych obiektów może być trudnym zadaniem. Tutaj do gry wchodzą factors. 

Factors to sposób na wybranie w czasie wykonywania i zgodnie z kontekstem, którego obiektu użyć z 

zestawu predefiniowanych opcji. Factors działają w zasadzie jak instrukcje, które wybierają, której klasy 

użyć do zadania na podstawie pewnych warunków. Są sposobem na zainwestowanie trochę więcej 



 
 

wysiłku dzisiaj, aby zaoszczędzić sobie sporo wysiłku później, kiedy zdecydujesz się użyć innego obiektu 

dla tego samego interfejsu. Powinny być używane tam, gdzie spodziewasz się, że w przyszłości będziesz 

używać różnego rodzaju obiektów. Factors to jeden z wielu znanych wzorców programowania 

zorientowanego obiektowo. Wzorce te są opracowywane przez osoby z dużym doświadczeniem w 

podejmowaniu decyzji projektowych i jako takie wiedzą, jakie rozwiązania mogą być ogólnie dobre dla 

określonych typów problemów. Dokumentowanie tych wzorców jest bardzo przydatne i pozwala wielu 

osobom zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku, ponieważ nie muszą odkrywać koła na nowo w ich własnym 

kontekście. 

Przedstawiamy trzy modele obiektów w R - S3, S4 i S6 

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat ogólnych pojęć zorientowanych obiektowo, 

zajmiemy się własnymi modelami obiektów R. Istnieją dwa główne źródła nieporozumień podczas 

programowania obiektowego w języku R. Zanim zaczniemy tworzyć kod, wyjaśnimy, jakie są te źródła 

zamieszania. Następnie opracujemy mały przykład ilustrujący dziedziczenie, skład, polimorfizm i 

hermetyzację w modelach obiektowych R S3, S4 i R6. Ten sam przykład zostanie użyty dla wszystkich 

trzech modeli, aby czytelnik mógł precyzyjnie wskazać różnice. W szczególności modelujemy a Square 

dziedziczący po Rectangle, które z kolei składa się z Color. 

Pierwsze źródło nieporozumień - różne modele obiektów 

Sposób pracy z programowaniem obiektowym w języku R różni się od tego, co możesz zobaczyć w 

innych językach, takich jak Python, Java, C ++ i wielu innych. W większości języki te mają jeden model 

obiektów, z którego korzystają wszyscy. W przypadku R zwróć uwagę, że pisaliśmy modele obiektów 

w liczbie mnogiej. Dzieje się tak, ponieważ R jest bardzo specjalnym językiem i ma różne sposoby 

implementacji systemów obiektowych. W szczególności R ma następujące modele obiektów - S3, S4, 

klasy referencyjne, R6 i typy podstawowe. W następnych sekcjach zagłębimy się w modele S3, S4 i R6. 

Teraz pokrótce zajmiemy się klasami referencyjnymi i typami podstawowymi. Klasy referencyjne (RC) 

to model obiektowy w języku R, który nie wymaga zewnętrznych bibliotek i jest najbardziej podobny 

do dobrze znanego modelu obiektowego, który można znaleźć w Pythonie, Javie lub C ++. 

Implementuje przekazywanie komunikatów tak jak te języki, co oznacza, że metody należą do klas, a 

nie do funkcji, a obiekty są modyfikowalne, co oznacza, że dane instancji mogą zmieniać się w miejscu 

zamiast tworzyć kopie ze zmodyfikowanymi danymi. Nie będziemy zagłębiać się w ten model 

obiektowy, ponieważ R6 wydaje się być czystszą implementacją takiego modelu. Jednak R6 wymaga 

zewnętrznego pakietu, jak zobaczymy później, co nie stanowi problemu i dlatego jest preferowane. 

Typy podstawowe nie są same w sobie modelem obiektowym. Są to implementacje C, które działają w 

tle języka R i są używane do tworzenia innych modeli obiektów na nich. Tylko główny zespół 

programistów R może dodawać nowe klasy do tego modelu i robią to bardzo rzadko (zanim to zrobią, 

może minąć wiele lat). Ich użycie jest bardzo zaawansowane i nie będziemy się też w nie zagłębiać. 

Decyzja o tym, jakiego modelu obiektowego użyć, jest ważna i omówimy ją więcej, gdy pokażemy, jak 

z nimi pracować. Ogólnie rzecz biorąc, sprowadza się to do kompromisu między elastycznością, 

formalnością i czystością kodu 

Drugie źródło nieporozumień - funkcje ogólne 

Inną dużą różnicą w porównaniu z popularnymi językami obiektowymi, takimi jak te wspomniane 

wcześniej, jest to, że R implementuje polimorfizm parametryczny, znany również jako funkcje ogólne, 

co oznacza, że metody należą do funkcji, a nie do klas. Funkcje ogólne pozwalają na użycie tej samej 

nazwy dla wielu różnych funkcji, z wieloma różnymi zestawami argumentów, z wielu różnych klas. 

Oznacza to, że składnia wywołania metody klasy różni się od składni normalnie połączonej w łańcuchy, 

którą można znaleźć w innych językach (zwykle zaimplementowana z „.” (Kropką) między klasą a 



 
 

metodą, którą chcemy wywołać), co nazywa się przekazywaniem komunikatów. Wywołania metod w 

R wyglądają jak wywołania funkcji, a R musi wiedzieć, które nazwy wymagają prostych wywołań funkcji, 

a które nazwy wymagają wywołań metod. Jeśli przeczytałeś poprzednie sekcje, powinieneś zrozumieć, 

dlaczego jest to ważne. R musi mieć mechanizm umożliwiający rozróżnienie tego, co ma robić. Ten 

mechanizm nazywa się funkcjami ogólnymi. Korzystając z funkcji ogólnych, rejestrujemy pewne nazwy, 

które mają być traktowane jako metody w języku R i działają one jako dyspozytorzy. Kiedy wywołujemy 

zarejestrowane funkcje ogólne, R zajrzy do łańcucha atrybutów obiektu, który jest przekazywany w 

wywołaniu, i będzie szukał funkcji, które pasują do wywołania metody dla typu tego obiektu; jeśli 

znajdzie taki, nazwie go. Być może zauważyłeś, że funkcje plot () i summary () mogą zwracać różne 

wyniki, w zależności od obiektów, które są do nich przekazywane (na przykład ramka danych lub 

instancja modelu liniowego). Dzieje się tak, ponieważ są to funkcje ogólne, które implementują 

polimorfizm. Ten sposób pracy zapewnia użytkownikom proste interfejsy, które mogą znacznie 

uprościć ich zadania. Na przykład, jeśli eksplorujesz nowy pakiet iw pewnym momencie otrzymujesz 

wynik pochodzący z pakietu, spróbuj wywołać plot (result)) i możesz być zaskoczony, gdy otrzymasz 

jakiś rodzaj wykresu, który ma sens. To nie jest powszechne w innych językach. Podczas 

programowania zorientowanego obiektowo za pomocą modeli S3 i S4 języka R należy pamiętać, że nie 

należy wywoływać metod bezpośrednio, ale zamiast tego deklarować odpowiadające im funkcje 

ogólne i wywoływać je. Na początku może to być trochę zagmatwane, ale to tylko jedna z unikalnych 

cech R, do której przyzwyczajasz się z czasem. 

Model obiektowy S3 

Jak być może pamiętasz, język R wywodzi się z języka S. Model obiektowy S ewoluował w czasie, a jego 

trzecia wersja wprowadziła atrybuty klas, co pozwoliło na model obiektowy S3, który znajdujemy 

dzisiaj w R. Wciąż jest to model obiektowy w R, a większość wbudowanych klas R jest typu S3. To 

poprawny i bardzo elastyczny model obiektowy, ale bardzo różni się od tego, do czego przyzwyczajeni 

są ludzie wywodzący się z innych języków obiektowych. S3 jest najmniej formalnym modelem 

obiektowym, więc brakuje mu kilku kluczowych aspektów. Na przykład S3 nie oferuje formalnych 

definicji klas, co oznacza, że nie ma formalnej koncepcji dziedziczenia lub hermetyzacji, a polimorfizm 

jest uzyskiwany za pomocą typów ogólnych. Oczywiste jest, że jego funkcjonalność jest ograniczona 

pod pewnymi kluczowymi względami, ale programista ma dość dużą elastyczność. Jednak, jak ujął to 

Hadley Wickham w Advanced R, autorstwa Chapman and Hall, 2014: „S3 ma pewną elegancję w swoim 

minimalizmie: nie można zabrać jej żadnej części i nadal mieć użyteczny system obiektowy”. 

Klasy, konstruktory i kompozycja 

Ideą obiektu jest tak naprawdę połączenie danych i odpowiednich metod. Listy w języku R są dobrze 

przystosowane do implementacji tego, ponieważ mogą zawierać różne typy danych, nawet funkcje, 

które są obiektami pierwszej klasy, które można przypisać lub zwrócić jak każdy inny. Faktycznie, 

możemy dosłownie tworzyć obiekty nowej klasy w R, pobierając listę i po prostu ustawiając atrybut 

klasy listy na nową wartość, tak jak tworzymy klasy w S3. Zamiast podawać definicje klas S3, 

udostępniamy konstruktory. Te konstruktory są odpowiedzialne za tworzenie obiektów (ciąg znaków, 

który ma parametr przekazany w przypadku S3Color i listę w przypadku S3Rectangle) i przypisanie 

ciągu do ich atrybutów klasowych. Te obiekty są następnie zwracane i reprezentują klasy, których 

będziemy używać. W przypadku prostokąta nasz konstruktor otrzymuje długość, prostopadłe boki oraz 

nazwę jego koloru. Konstruktor koloru otrzymuje tylko nazwę koloru: 

color_constructor <- function(color){ 

class(color) <- „S3Color” 



 
 

return(color) 

} 

retangle_constructor <- function(a,b,color) { 

rectangle <- list(a = a, b = b, color = color_constructor(color)) 

class(rectangle)  <- „S3Rectangle” 

return(rectangle) 

} 

Jak widać, zamiast przypisywać ciąg color, który jest przekazywany jako parametr do funkcji 

rectnagle_constructor() bezpośrednio w   color  elementu listy rectangle używamy funkcji 

color_constructor(), aby zapewnić klasę  Color,  a nie tylko ciąg znaków. Powinieneś to zrobić, jeśli 

dodasz zachowanie do abstrakcji kolorów, tak jak my. Teraz możemy utworzyć ,S3_rectangle 

wywołując rectnagle_constructor() i możemy wyświetlić tą klasę,  którą jest S3Rectangle, tak jak 

oczekiwaliśmy. Ponadto, jeśli wyświetlisz strukturę S3_rectnagle, zobaczysz, że zawiera ona dwie 

strony definicji prostokąta, klasę koloru i nazwy klas atrybutów: 

S3_rectangle <- rectnagle_constructor(2,3,”blue”) 

class(S3_rectangle) 

#> [1] "S3Rectangle" 

str(S3_rectangle) 

#> Lista 3 

#> $ a: num 2 

#> $ b: num 3 

#> $ color: Class 'S3Color' chr "blue" 

#> - attr (*, "class") = chr "S3Rectangle" 

Czasami zobaczysz, że dodaliśmy przedrostek do obiektu z nazwą modelu obiektów, którego używamy 

(w tym przypadku S3). Na przykład S3Color i S3Rectangle. Kiedy to widzisz, oznacza to, że dana nazwa 

koliduje z odpowiednim obiektem w innym modelu obiektowym i musimy je rozróżnić. Jeśli tego nie 

zrobisz, możesz napotkać dość zagmatwane i trudne do zdiagnozowania błędy. 

Metody publiczne i polimorfizm 

Aby zdefiniować metodę dla klasy, musimy użyć funkcji UseMethod(), aby zdefiniować hierarchię 

funkcji. Poinstruuje R, aby szukał funkcji, której prefiks pasuje do bieżącej funkcji i sufiksu w kolejności 

od wektora nazw klas przekazywanego obiektu. Nazwy metod mają dwie części oddzielone znakiem „�

”, gdzie przedrostek to nazwa funkcji, a przyrostek to nazwa klasy. Jak widać, funkcje ogólne S3 

działają na podstawie konwencji nazewnictwa, a nie jawnej rejestracji metod dla różnych klas. 

Zaczynamy od stworzenia metody S3area dla klasy S3Rectangle, a robimy to tworząc funkcję o nazwie 

S3area.S3Rectangle. Funkcja UseMethod() upewni się, że funkcja S3area.S3Rectangle otrzyma obiekt 

klasy S4rectangle, więc wewnątrz takiej funkcji możemy skorzystać z elementów wewnętrznych klasy. 

W tym przypadku weźmiemy długości a i b i pomnożymy je razem: 



 
 

S3area.S3Rectangle  <- function(rectangle) { 

return(rectnagle$a * rectnagle$b) 

} 

Zauważ, że możemy uzyskać dostęp do takich obiektów w obiekcie rectangle za pomocą operatora $. 

Nie jest to ograniczone do wykonania w ramach metody, więc tak naprawdę każdy obiekt może zmienić 

elementy wewnętrzne obiektu S3, ale tylko dlatego, że możesz, nie oznacza, że powinieneś. 

Teraz wywołamy metodę S3area ,t ak, jakby to było normalne wywołanie funkcji, do którego 

przekażemy utworzony wcześniej prostokąt prostokątny i powinniśmy zobaczyć, jak obszar jest 

drukowany do konsoli: 

S23area(s3_rectangle) 

#> Błąd w S3area (S3_rectangle): nie można znaleźć funkcji „S3area” 

Co się stało? Błąd? W jaki sposób R może stwierdzić, że wywołanie funkcji S3area powinno faktycznie 

wyzwolić wywołanie metody S3area.S3Rectangle? Aby tak się stało, musimy zarejestrować nazwę za 

pomocą R i robimy to, wywołując funkcję definiującą, która w rzeczywistości sama używa nazwy 

S3area. Ta funkcja S3area otrzymuje obiekt dowolnego typu, niekoniecznie a, i używa funkcji to, aby 

powiedzieć, że powinna poszukaj wywołania metody „S3area”dla tego obiektu. W tym przypadku 

wiemy, że zostanie znaleziony tylko dla klasy S3Rectangle: 

S3area <- functin(object) { 

USeMethod(„S3area”) 

} 

Teraz możemy wywołać metodę S3area tak jak poprzednio, ale w tym przypadku uzyskamy rzeczywisty 

obszar. Oto jak zwykle tworzysz metody za pomocą S3: 

S3area(S3_rectangle) 

#> [1] 6 

Teraz utworzymy metodę S3Color, aby zwrócić obiekt koloru dla prostokąta. Ponieważ obiekt koloru 

jest tylko typem znaków, nie musimy nic więcej zrobić, aby jakoś przeanalizować ten obiekt, jeśli 

chcemy tylko znaków: 

S3color.S3Rectnagle <- function(rectangle) { 

return(rectnagle$color) 

} 

S3color <- function(object) { 

UseMethod(„S3color”) 

} 

Teraz wyświetlamy prostokąt. Jak widać, wywołanie print()po prostu pokazuje nam wnętrze obiektu i 

obiektów w nim zawartych: 

print(S3_rectangle) 



 
 

#> $ a 

#> [1] 2 

#> 

#> $ b 

#> [1] 3 

#> 

#> $ kolor 

#> [1] "niebieski" 

#> attr (, "klasa") 

#> [1] "S3Color" 

#> 

#> attr (, "klasa") 

#> [1] "S3Rectangle" 

Możemy chcieć przeciążać tę funkcję, aby zapewnić inne wyjście. Aby to zrobić, tworzymy 

print.S3Rectnagle() i po prostu wyświetlamy ciąg, który powie nam kolor prostokąta, fakt, że jest to 

prostokąt, długość każdy z jego boków, a następnie jego obszar. Zauważ , że zarówno kolor, jak i obszar 

są pobierane przy użyciu metod, które zdefiniowaliśmy wcześniej, S3Color i S3areAa(): 

print.S3Rectnagle   <- function(rectnagle) { 

print(paste( 

S3olor(rectangle), „rectangle:”,  

rectnagle$a, „x”, rectangle$b , „==”, S3area(rectangle) 

)) 

} 

A teraz, co powinno się stać, gdybyśmy po prostu wywołali funkcję print(), tak jak wcześniej z funkcją 

S3area()? Powinniśmy otrzymać błąd, prawda? Spójrzmy na następujący kod: 

print(S3_rectangle) 

#> [1] "niebieski prostokąt: 2 x 3 == 6" 

Jak widać, nie mamy. W tym przypadku otrzymamy wynik, na który mieliśmy nadzieję. Powodem jest 

to, że funkcja print() w R jest funkcją S3, która została już zarejestrowana z funkcją UseMethod(). 

Oznacza to, że nasza definicja print.S3Rectangle nie musi być ponownie rejestrowana i możemy po 

prostu jej użyć. To całkiem fajne, prawda? To jedna z największych zalet stosowania polimorfizmu 

parametrycznego. Możemy rejestrować funkcje jako wywołania metod, których możemy, ale nie 

muszą, używać w przyszłości w nieoczekiwany sposób, ale nadal zapewniają one jednorodny interfejs 

dla użytkownika. 

Hermetyzacja i zmienność 



 
 

Teraz zobaczymy, jak S3 obsługuje zmienność i hermetyzację. Aby to zrobić, wydrukujemy wartość � w 

prostokącie, zmodyfikujemy ją i wydrukujemy ponownie. Jak widać, jesteśmy w stanie go 

zmodyfikować i od tego momentu otrzymujemy inny wynik i robimy to bez wywoływania metod. To 

bardzo ryzykowna rzecz i zdecydowanie powinieneś zawrzeć tego typu zachowanie w wywołaniach 

metod: 

print(S3_rectangle$a) 

#> [1] 2 

S3_rectangle$a  <- 1 

print(S3_rectangle$a) 

#> [1] 1 

Nawet jeśli możesz, nigdy nie modyfikuj bezpośrednio elementów wewnętrznych obiektu.  

Właściwym sposobem modyfikowania obiektu byłoby użycie jakiejś funkcji ustawiającej. Metoda 

set_color.S3Rectnagle zostanie użyta do zmodyfikowania koloru prostokąta, otrzymując S3Rectnagle i 

a string new_color i zapisanie tego nowego łańcucha wewnątrz atrybutu color w prostokącie. Kiedy 

używasz takiej metody, jasno wyrażasz swoje zamiary, co jest znacznie lepszym sposobem 

programowania. Oczywiście musimy również zarejestrować wywołanie metody za pomocą R, jak 

pokazano wcześniej: 

set_color.S3Rectangle <- function(rectangle, new_color) { 

rectangle$olor <- new_color 

return(rectnagle) 

} 

set_color <- function(object, new_color) { 

UseMethod(„set_color”) 

} 

Czy zauważyłeś nasz błąd? Prawdopodobnie nie, ale świetnie, gdybyś to zrobił! Zrobiliśmy to celowo, 

aby pokazać, jak łatwo jest wyrządzić sobie krzywdę programując w R. Ponieważ R nie ma funkcji 

sprawdzania typu, przypadkowo przypisaliśmy łańcuch, do którego powinniśmy przypisać Color. 

Oznacza to, że atrybut color w naszym prostokącie nie będzie już rozpoznawany jako klasa Color po 

wywołaniu metody set_color() zostanie rozpoznany jako ciąg. Jeśli twój kod zależy od tego, czy obiekt 

jest typu Color, prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem w nieoczekiwany i mylący sposób i 

będzie trudny do debugowania. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania zadań. Zamiast tego 

powinniśmy umieścić rectangle$color <- color_constructor(new_color) aby zachować spójność. 

Chociaż możesz zmienić typ obiektu, nigdy nie powinieneś. Jak to ujął Hadley Wickham, R nie chroni 

cię przed sobą: możesz łatwo strzelić sobie w stopę. Dopóki nie wycelujesz pistoletu w stopę i nie 

pociągniesz za spust, nie będziesz miał problemu. Teraz pokażemy, jak można zastosować metodę 

set_color(). Wyświetlimy kolor prostokąta, spróbujemy zmienić go na czarny i wydrukujemy ponownie. 

Jak widać, zmiana nie została utrwalona w naszym obiekcie. Dzieje się tak, ponieważ R przekazuje 

obiekty przez wartość, a nie przez odniesienie. Oznacza to po prostu, że kiedy modyfikujemy prostokąt, 

tak naprawdę modyfikujemy kopię prostokąta, a nie prostokąta, który sami przekazaliśmy: 



 
 

print(S3color(S3_rectangle)) 

#> [1] "blue" 

#> attr (, class") 

#> [1] "S3Color" 

set_color(S3_rectangle, „black”) 

#> [1] "czarny prostokąt: 1 x 3 == 3" 

print(S3color(S3_rectnagle)) 

#> [1] "blue" 

#> attr (, "class") 

#> [1] "S3Color" 

Czy zauważyłeś, że pod koniec funkcji set_color.S3Rectangle wróciliśmy do rectangle? W innych 

językach, które mogą nie być konieczne, ale w R robimy to, aby odzyskać zmodyfikowany obiekt. Aby 

utrzymać zmiany w naszym obiekcie, musimy faktycznie przypisać ten wynikowy obiekt do naszego 

własnegoS3_rectangle, a kiedy to zrobimy, możemy zobaczyć, że zmiana koloru została utrzymana. Ta 

właściwość nadaje S3 jego niezmienność. Jest to bardzo przydatne podczas pracy z programowaniem 

funkcjonalnym, ale może być nieco kłopotliwe podczas programowania zorientowanego obiektowo. 

Ta właściwość może powodować pewne mylące błędy, które przyzwyczają Cię do pracy w ten sposób. 

Dziedziczenie 

Klasom S3 brakuje struktury, którą zwykle można znaleźć w innych językach. Dziedziczenie jest 

realizowane nieformalnie, a enkapsulacja nie jest wymuszana przez język, jak widzieliśmy wcześniej. 

Aby zaimplementować dziedziczenie, utworzymy funkcję square_constructor, która otrzyma długość 

boków w a i nazwę koloru. Następnie użyjemy rectangle_constructor() i wyślemy a dla obu długości 

(tworząc kwadrat), a także wyśle kolor. Następnie dodamy klasę S3square, a na koniec zwrócimy 

utworzony obiekt:  

square_onstructor <- function (a, color) { 

square <- rectangle_constructor(a,a, color) 

class(square) <- c(„S3square”, class(square)) 

return(square) 

} 

Teraz utworzymy kwadrat i wydrukujemy jego klasy. Jak widać, ma przypisane klasy S3square i 

S3Rectangle w kolejności, a kiedy użyjemy na nich metody print(), w rzeczywistości otrzymujemy 

funkcję wyświetlania z klasy S3Rectangle, której oczekuje się, ponieważ sygnalizujemy dziedziczenie: 

S3_square <- square_constructor(4, „red”) 

class(S3_square) 

#> [1] "S3Square" "S3Rectangle" 

print(S3_square) 



 
 

#> [1] "czerwony prostokąt: 4 x 4 == 16" 

Jeśli chcemy zapewnić określoną funkcjonalność drukowania dla kwadratu, musimy nadpisać metodę 

print() naszą własną definicją klas S3Square, tak jak to robimy teraz. Funkcja jest dokładnie taka sama 

jak poprzednio, ale używamy słowa „square” zamiast „rectnagle”. 

print.S3square <- function(square) { 

print(paste( 

S3color(square) , „square:” , 

square$a, „x”, square$b, „==”, S3area(square) 

)) 

}  

Teraz, kiedy wyświetlamy, widzimy, że używana jest właściwa metoda, ponieważ w wyniku widzimy 

słowo „square”. Zauważ, że nie musieliśmy ponownie rejestrować metody print() z funkcją 

UseMethod(), ponieważ już to zrobiliśmy: 

print(S3_square) 

#> [1] "czerwony kwadrat: 4 x 4 == 16" 

Na koniec pamiętaj, że jeśli atrybut class jest wektorem z więcej niż jednym elementem, to pierwszy 

element jest interpretowany jako klasa obiektu, a kolejne elementy są interpretowane jako klasy, z 

których dziedziczy obiekt. To sprawia, że dziedziczenie jest własnością obiektów, a nie klas, a porządek 

jest ważny. Gdybyśmy zamiast tego napisali clsss(square) <- c(class(square), „S3quare”)w funkcji 

square_constructor(), to nawet po utworzeniu funkcji print.S3square() będziemy nadal zobacz metodę 

print() wywołującą funkcję print.S3Rectangle. Uważaj z tym. 

Model obiektowy S4 

Niektórzy programiści uważają, że S3 nie zapewnia bezpieczeństwa normalnie związanego z 

programowaniem obiektowym. W S3 bardzo łatwo jest utworzyć klasę, ale może również prowadzić 

do bardzo zagmatwanych i trudnych do debugowania kodu, gdy nie jest używany z wielką ostrożnością. 

Na przykład możesz łatwo przeliterować imię, a R nie będzie narzekać. Możesz łatwo zmienić klasę na 

obiekt, a R też nie narzekał. Klasy S4 zostały opracowane po S3 w celu zwiększenia bezpieczeństwa. S4 

zapewnia ochronę, ale wprowadza również dużo gadatliwości, aby zapewnić to bezpieczeństwo. Model 

obiektowy S4 implementuje większość cech współczesnych zorientowanych obiektowo języków 

programowania - formalne definicje klas, dziedziczenie, polimorfizm (parametryczny) i hermetyzacja 

Klasy, konstruktory i kompozycja 

Klasa S4 jest tworzona za pomocą funkcji setClass(). Jako minimum należy podać nazwę Class i jej 

atrybuty, formalnie znane jako gniazda w S4. Gniazda są określane w funkcji representation(), a fajną 

cechą jest to, że określasz typ oczekiwany dla takich atrybutów. To trochę pomaga przy sprawdzaniu 

typu. Istnieją inne wbudowane funkcje, których nie zamierzamy tutaj przeglądać. Na przykład możesz 

udostępnić funkcję, która sprawdza, czy obiekt jest spójny (nie został zmieniony w nieoczekiwany 

sposób). Możesz także określić wartości domyślne w parametrze o nazwie protoype. Jeśli chcesz te 

funkcje w S3, możesz również zaimplementować je samodzielnie, ale nie są one wbudowane. S4 jest 

uważany za potężny model obiektowy i zdecydowanie powinieneś zbadać go dokładniej, przeglądając 

jego dokumentację. Cały kod związany z S4 jest przechowywany w pakiecie metod. Ten pakiet jest 



 
 

zawsze dostępny, gdy uruchamiasz R interaktywnie, ale może być niedostępny, gdy uruchamiasz R w 

trybie wsadowym. Z tego powodu dobrym pomysłem jest dołączenie jawnego wywołania 

library(methods) za każdym razem, gdy używasz S4. Jak widać, koncepcyjna różnica w stosunku do klas 

S3 polega na tym, że tutaj faktycznie określamy typ obiektu dla każdego gniazda. Inne zmiany są 

bardziej syntaktyczne niż koncepcyjne. Zauważ, że możesz użyć nazwy innej klasy S4 dla jednego z 

gniazd, tak jak robimy w przypadku color dla S4Rectnagle. Oto jak możesz osiągnąć kompozycję za 

pomocą S4: 

library(methods) 

setClass( 

Class = „S4olor” 

representation = representation( 

color = „charater” 

) 

) 

setClass( 

Class = „S4Rectangle”, 

representation = representation( 

a =  „numeric” 

b = „numeric”, 

color = „S4Color’ 

) 

) 

Konstruktor jest tworzony automatycznie przez wywołanie funkcji nw(). Jeśli możesz zobaczyć, po 

prostu musisz przejść przez nazwę klasy, której instancję tworzysz, oraz wartości, które należy 

przypisać do slotów: 

S4_rectangle <- new( 

„S4Rectangle”,  

a =2, 

b = 3, 

color = new(„S4Color, color = „blue” 

) 

class(S4_rectnagle) 

#> [1] "S4Rectangle" 

#> attr (, "package") 



 
 

#> [1] ".GlobalEnv" 

str(S4_rectangle) 

#> Klasa formalna „S4Rectangle” [pakiet „.GlobalEnv”] z 3 gniazdami 

#> .. @ a: num 2 

#> .. @ b: num 3 

#> .. @ color: Klasa formalna „S4Color” [pakiet „.GlobalEnv”] z 1 gniazdem 

#> .. .. .. @ color: chr "niebieski" 

Tak jak poprzednio, pobieramy klasę obiektu i drukujemy ją. Kiedy go drukujemy, widzimy strukturę, 

która zawiera kilka symboli @. Są to operatory używane do uzyskiwania dostępu do gniazd (zamiast 

operatora $ dla S3). Możesz również zobaczyć zagnieżdżony slot dla atrybutu color klasy Color: 

Niektóre nazwy slotów są zabronione, ponieważ są to zarezerwowane słowa kluczowe w R. Nazwy 

zabronione to class,comment, dim, dimnames, names,row.names i tsp. 

Metody publiczne i polimorfizm 

Ponieważ S4 również używa polimorfizmu parametrycznego (metody należą do funkcji, a nie klas) i już 

to wyjaśniliśmy już kilka razy wcześniej, w tym miejscu wskażemy tylko różnice z S3. Po pierwsze, 

zamiast używać funkcji USeMethod() do rejestrowania metod w R, używamy funkcji setGeneric() z 

nazwą metody i funkcja, która wywołuje funkcję standardGeneric() wewnątrz. Zapewni to mechanizm 

wysyłania obiektów S4. Aby faktycznie utworzyć metodę, zamiast korzystać z konwencji nazewnictwa, 

jak to robimy w S3, w rzeczywistości przekazujemy nazwę klasy i metodę do funkcji setMethod(), a 

także funkcję, która powinna być stosowana jako metoda. Po drugie, kolejność ma znaczenie. Jeśli 

wywołasz funkcję setMethod() przed wywołaniem metody setGeneric(), mechanizm wysyłania nie 

zadziała. Zrobiliśmy to w S3, ale tutaj musimy odwrócić kolejność. Na koniec zwróć uwagę, że dostęp 

do atrybutów obiektów (gniazd) uzyskujemy za pomocą symbolu @, jak wspomnieliśmy wcześniej. Dla 

kompletności w przykładzie, aby czytelnik mógł porównać kod dla wszystkich trzech przykładów obok 

siebie, pokażemy teraz, jak zaimplementować ten sam kod, który pokazaliśmy dla przypadku S3: 

setGeneric(„S4area”, function(self) { 

standardGeneric(„S4area”) 

}) 

#> [1] "S4area" 

setMethod(„S4area”, „S4Rectnagle”, function(self) { 

return(self@a * self@b) 

}) 

#> [1] "S4area" 

S4area(S4_rectangle) 

#> [1] 6 

setGeneric(„S4color”, function(self) { 



 
 

standardGeneric(„S4color”) 

#> [1] "S4color" 

setMethod(„S4color”, „S4Rectagle”, function(self) { 

return(self@color@color) 

}) 

#> [1] "S4color" 

Jeśli użyjesz print() na S4_rectangle, zobaczysz, że jest to rozpoznawane jako pewny wpis, i pokaże 

swoje gniazda: 

print*S4_rectangle) 

#> Obiekt klasy „S4Rectangle” 

#> Boks „a”: 

#> [1] 2 

#> 

#> Boks „b”: 

#> [1] 3 

#> 

#> „Kolor” boksu: 

#> Obiekt klasy „S4Color” 

#> „Kolor” boksu: 

#> [1] "niebieski" 

Jeśli chcemy zmienić to wyjście, nadpisujemy tę metodę naszą własną, tak jak to zrobiliśmy w 

przypadku S3. Jeśli jednak to zrobimy, będziemy mieć zdefiniowaną funkcję print() do pracy z obiektami 

S4 i przestanie ona działać dla obiektów z innych modeli obiektów. Zachęcamy do samodzielnego 

wypróbowania, zmieniając poniższy kod tak, aby używał wywołania metody print zamiast nazwy 

S4print. Jak widać, używamy tego samego mechanizmu nadpisywania co poprzednio, więc pominiemy 

jego wyjaśnienie: 

setGeneric(„S4print”, function(self) { 

standardGeneric(„S4print”) 

}) 

#> [1] "S4print" 

setMethod(„S4print”, „S4Rectangle”, function(self) { 

print(paste ( 

S4color(self), „rectangle:” , self@a, „x”. self@b . „==”, S4area(self) 



 
 

)) 

}) 

#> [1] "S4print" 

Teraz możemy użyć metody S4print() do wyświetlenia żądanego wyniku, jak widać w następującym 

kodzie: 

S4print(S4_rectangle) 

#> [1] "niebieski prostokąt: 2 x 3 == 6" 

Hermetyzacja i zmienność 

Teraz przyjrzymy się koncepcjom enkapsulacji i zmienności w S4. Po pierwsze, zauważ, że używamy 

metody print(), a nie S4print(), ponieważ drukujemy określone sloty z S4_rectangle. Jak widać, jeśli nie 

będziemy ostrożni, nadal możemy przypisać wartości bezpośrednio do elementów wewnętrznych 

obiektu. Ponownie, nie powinieneś tego robić. Zauważ również, że jeśli użyjemy metody S4color(), 

którą stworzyliśmy wcześniej, do hermetyzacji dostępu do atrybutu color�, otrzymamy błąd 

informujący nas, że S4color <- Nie można znaleźć funkcji . To podpowiada nam, że możemy stworzyć 

taką funkcję i możemy: 

print(S4_rectangle@a) 

#> [1] 2 

S4_rectnagle@a <- 1 

print(S4_rectnagle@a) 

#> [1] 1 

print(S4color(S4_rectangle)) 

#> [1] "niebieski" 

S4color(S4_rectangle) <- „black” 

#> Błąd w S4color (S4_rectangle) <- "black": 

nie można znaleźć funkcji „S4color <-” 

print(S4color(S4_rectangle)) 

#> [1] "niebieski" 

Aby stworzyć funkcję, która będzie hermetyzować dostęp do atrybutu obiektu, możemy użyć funkcji 

setReplaceMethod(), tak jak zrobiliśmy to z funkcją setMethod() wcześniej. Zwróć uwagę, że nazwa 

metody, którą przekazujemy do funkcji setGeneric, to ta, która została nam zasugerowana w błędzie 

R, który jest nazwą gniazda, po którym następuje normalny operator przypisania w R, <-. Zwróć również 

uwagę, że nie ma spacji między nazwą zmiennej a symbolami dla operatora przypisania. Na koniec 

zwróć uwagę, że podczas przypisywania nowej wartości do gniazda color utworzyliśmy obiekt typu 

S4Color. Jeśli spróbujesz po prostu przypisać ciąg, tak jak to zrobiliśmy z klasą S3, pojawi się błąd 

informujący, że próbujesz zrobić coś, czego nie powinieneś robić. Jest to duża zaleta podczas pracy z 

S4, ponieważ może zapobiec popełnieniu nieoczekiwanych błędów: 



 
 

setGeneric(„S4color<-„, function(self, value) { 

standardGeneric(„S4color<-„) 

}) 

#> [1] "S4color <-" 

setReplaceMethod(„S4color”, „S4Rectangle”, function(self, value) { 

self@color <- new(„S4Color”, color = value) 

return(self) 

}) 

#> [1] "S4color <-" 

Kiedy już stworzymy taką metodę, możemy jej użyć do bezpośredniego przypisania do obiektu koloru, 

w sposób hermetyzowany, co jest znacznie lepsze niż bezpośrednie manipulowanie gniazdami. Jak 

widać, zmiana koloru jest trwała: 

print(S4color(S4_rectangle)) 

#> [1] "niebieski" 

S4color(S4_rectangle) <- „black” 

print(S4color(S4_rectangle)) 

#> [1] "czarny 

Dziedziczenie 

Tworzenie podklasy jest łatwe; musimy po prostu wywołać funkcję setClass tak jak poprzednio i wysłać 

parametr contains z nazwą klasy, z której będzie dziedziczyć. S4 obsługuje wielokrotne dziedziczenie, 

ale nie jest to coś, czemu będziemy się przyglądać. Zainteresowanych czytelników zachęcamy do 

zajrzenia do dokumentacji. Ciekawą cechą klas S4 jest to, że jeśli klasa rozszerza jeden z podstawowych 

typów R, pojawi się slot o nazwie .Data zawierająca dane z podstawowego typu obiektu. Kod, który 

działa na podstawowym typie obiektu, będzie działał bezpośrednio na części .Data obiektu, dzięki 

czemu nasze programowanie będzie nieco łatwiejsze: 

setClass(„S4Square”,contains = „S4Rectangle”) 

Zwróć uwagę, że kiedy tworzymy instancję klasy S4Square, będziemy musieli przekazać oba atrybuty 

dla długości i upewnić się, że są takie same. Jak widać, klasa obiektu jest poprawnie identyfikowana, a 

zdefiniowana wcześniej metoda polimorficzna S4print działa w porządku: 

S4_square <- new („S4Square”, a = 4, b = 4, olor = new(„S4Color”, color = „red”)) 

class(S4_square) 

#> [1] "S4Square" 

#> attr (, "pakiet") 

#> [1] ".GlobalEnv" 

S4print(S4_square) 



 
 

#> [1] "czerwony prostokąt: 4 x 4 == 16" 

Ponownie, dla kompletności, zastępujemy metodę S4print() taką, która używa słowa „square”  zamiast 

tego i widzimy, że działa zgodnie z oczekiwaniami: 

setMethod(„S4print”, „S4square”, function(Self) { 

print(paste ( 

S4color(self), „square:”, 

self@a,”x”, self@b . „==”, S4area(self) 

)) 

}) 

#> [1] "S4print" 

S4print(s4_square) 

#> [1] "czerwony kwadrat: 4 x 4 == 16" 

Model obiektowy R6 

S3 i S4 to tak naprawdę tylko sposoby implementacji polimorfizmu dla funkcji statycznych. Pakiet R6 

zapewnia typ klasy, który jest podobny do klas referencyjnych języka R, ale jest bardziej wydajny i nie 

zależy od klas S4 i pakietu metod, tak jak robią to RC. Kiedy wprowadzono RC, niektórzy użytkownicy, 

podążając za nazwami istniejących systemów klas R S3 i S4, nazwali nowy system klas R5. Chociaż 

obecnie RC nie nazywa się w rzeczywistości R5, nazwa tego pakietu i jego klas jest zgodna z tym 

wzorcem. Pomimo tego, że został wydany po raz pierwszy ponad trzy lata temu, R6 nie jest 

powszechnie znany. Jednak jest szeroko stosowany. Na przykład jest używany w Shiny (temat 

ostatniego rozdziału tej książki) i do zarządzania połączeniami z bazą danych w pakiecie dplyr. 

Klasy, konstruktory i kompozycja 

Klasy w R6 tworzy się funkcją R6Class(), a my przekazujemy nazwę klasy oraz listy obiektów publicznych 

i prywatnych. Te obiekty mogą być atrybutami lub metodami. Jak widać, zbudowanie definicji klasy w 

R6 daje znacznie czystszy kod, który jest złożony w jednej definicji zamiast procesu krok po kroku 

używanego w S3 i S4. To podejście bardziej przypomina to, co można znaleźć w innych popularnych 

językach. Możesz określić, jak powinien zachowywać się konstruktor, używając metody initialize. Ta 

konkretna metoda zostanie wywołana podczas tworzenia instancji klasy. Istnieją dwie ważne różnice 

między naszymi nazwami w poniższej definicji i tego, czego używaliśmy w przykładach S3 i S4. W tym 

przypadku nazywamy metodę print own_print() i  właściwość property. Powodem tego pierwszego jest 

to, że R byłoby mylone między metodą color() a atrybutem color. Aby uniknąć błędów, możemy 

zmienić nazwę jednego z nich i aby nasz publiczny interfejs był taki sam, zdecyduj się w tym przypadku 

zmienić atrybut prywatny. Powodem dla own_print() będzie wyjaśnione z wyprzedzeniem: 

library(R6) 

R6retangle <- R6Class ( 

„R6Rectangle”, 

public = list( 



 
 

initialize = function(a,b, olor) { 

private$a <- a 

private$b <- b 

private4own_color <- color 

}, 

area = function() { 

private$a * private$b 

}, 

color = fi=unction() { 

private$own_color 

}, 

set_color = function(new_color) { 

private$own_color <- new_color 

}, 

own_print = function() { 

print(paste ( 

self$color() , „rectangle:” , 

private$a , „x”, private$b , „==” , selfarea() 

)) 

} 

), 

private = list ( 

a = NULL, 

b = NULL, 

own_color = NULL 

) 

) 

Aby utworzyć instancję klasy, wywołujemy metodę new() w obiekcie klasy. Możemy przekazać niektóre 

parametry, a jeśli to zrobimy, zostaną one użyte przez funkcję initialize zdefiniowaną dla klasy. 

Jak widać, jeśli użyjemy print() na obiekcie R6_rectangle, zobaczymy ładny wynik informujący nas, 

które metody i atrybuty są również publiczne i prywatne jako dodatkowe informacje na ich temat, np. 

fakt, że domyślna metoda clone() (używana do tworzenia kopii obiektu R6) jest ustawiona na płytkie 



 
 

kopiowanie zamiast kopiowania głębokiego. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, czym są te koncepcje, 

ale zainteresowanych czytelników zachęca się do przyjrzenia się mechanice przekazywania przez 

odniesienie i mechaniki przekazywania wartości. Gdybyśmy zdefiniowali metodę print() w naszej 

klasie, to print(R6_rectangle) użyłby tej funkcji domyślnie. Zauważ, że składnia różniłaby się od 

bezpośredniego wywoływania metody przez wykonanie polecenia takiego jak R6_rectangle$print(), 

ale R jest wystarczająco inteligentny, aby wiedzieć, że jeśli zdefiniujesz metodę print() w swojej klasie, 

prawdopodobnie dlatego, że chcesz jej użyć podczas używania funkcji print() na obiekcie. Jeśli tak nie 

jest, powinieneś zmienić nazwę swojej niestandardowej funkcji drukowania, tak jak robimy w 

przypadku nazwy metody own_print: 

R6_rectangle <- R6Rectangle$new(2,3, „blue”) 

class*+(R6_rectangle) 

#> [1] "R6Rectangle" "R6" 

print(R6_rectangle) 

#> <R6Rectangle> 

#> Publiczne: 

#> area: function () 

#> clone: function (deep = FALSE) 

#> kolor: funkcja () 

#> inicjalizacja: funkcja (a, b, kolor) 

#> own_print: funkcja () 

#> set_color: function (nowy_kolor) 

#> Prywatne: 

#> a: 2 

#> b: 3 

#> own_color: niebieski 

Jak widać na wyjściu, w przypadku klas R6 mamy dwie klasy zamiast jednej. Mamy klasę, którą sami 

zdefiniowaliśmy, a także klasę ogólną R6dodaną do obiektu. 

Metody publiczne i polimorfizm 

Zdefiniowaliśmy już metody, które chcemy w poprzednim fragmencie kodu, więc dla kompletności 

pokażemy teraz tylko, jak wywołać te metody. Jak widać, po prostu używasz operatora �, aby uzyskać 

dostęp do atrybutu publicznego lub metody publicznej, a jeśli jest to metoda, dodajesz nawiasy na 

końcu (otaczające parametry, które chcesz wysłać, tak jak zwykle): 

R6_rectangle$own_print() 

#> [1] "niebieski prostokąt: 2 x 3 == 6" 

R6_rectangle$area() 



 
 

#> [1] 6 

R6_rectangle$color() 

#> [1] "niebieski" 

Hermetyzacja i zmienność 

Ponieważ umieściliśmy a,b i own_color na liście private w definicji klasy, pozostają one prywatne i w 

ten sposób w R6 wymusza się hermetyzację. Jak widać, nie pozwolono nam przypisać go bezpośrednio 

do atrybutu a zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ został umieszczony na liście private.  Daje to 

pewność, że nie możemy mieć atrybutów lub metod oznaczonych jako prywatne bezpośrednio z 

zewnątrz obiektu i zapobiega podejmowaniu złych decyzji podczas kodowania. To ogromna zaleta 

modelu R6.  

Hermetyzację w R6 osiąga się poprzez otoczenie.  

Zmienność uzyskuje się za pomocą seterów (metod służących do zmiany atrybutu klasy). Zauważ, że w 

tym przypadku nie musimy ponownie przypisywać wynikowego obiektu, tak jak robimy to z S3. Stan 

jest faktycznie zapisywany w środowisku obiektu i można go zmienić; zatem R6 ma zmienność: 

R6_rectangle$a 

#> NULL 

R6_rectangle$own_print(_ 

#> [1] "niebieski prostokąt: 2 x 3 == 6" 

R6_rectangle$a <- 1 

#> Błąd w R6_rectangle $ a <- 1: 

nie może dodawać powiązań do zablokowanego środowiska 

R6_rectangle$own_print() 

#> [1] "niebieski prostokąt: 2 x 3 == 6" 

R6_recta 

#> [1] "czarny prostokąt: 2 x 3 == 6" 

Dziedziczenie 

Dziedziczenie jest również bardziej znane podczas pracy z modelem obiektowym R6. W tym przypadku 

możesz po prostu dodać parametr inherit do wywołania funkcji R6Class() i możesz wywołać metodę 

initialize dla nadklasy przez używając super$initialize(). W tym przypadku używamy tej techniki, aby 

zapewnić użytkownikowi bardziej intuicyjny interfejs konstruktora: pojedyncza wartość długości w 

przypadku kwadratu, zamiast konieczności dwukrotnego powtarzania tej samej wartości, co może być 

podatne na sprzeczne z intuicją zachowanie jeśli nie jest zaznaczone. Możemy również nadpisać 

metodę print(), tak jak normalnie dodalibyśmy inną metodę: 

R6Square <- R6Class( 

„R6Square:, 

inherit = R6Recatngle, 



 
 

public = list ( 

initialize = function(a, color) { 

super$initialize(a, a, color) 

}, 

print = function() { 

print(paste ( 

self$color() , „square:”, 

private$a, „x”, private$b, „==”, self$area() 

)) 

} 

) 

) 

Jak widać, w tym przypadku otrzymujemy listę klas, które zawierają bieżącą klasę R6Square, a także 

klasy, z których dziedziczy ten obiekt, R6Rectangle i R6. Ponieważ użyliśmy przesłonięcia dla metody 

print(), możemy użyć wspólnej składni print(object) zamiast metody ad-hoc object$print() składnia 

dostarczona przez R6: 

R6_square <- R^Square$new(4, „red”) 

class(R6_square) 

#> [1] "R6Square" "R6Rectangle" "R6" 

print(R6_square) 

#> [1] "czerwony kwadrat: 4 x 4 == 16" 

Aktywne wiązania 

Aktywne powiązania wyglądają jak pola, ale przy każdym dostępie wywołują funkcję. Są zawsze 

widoczne publicznie i są podobne do właściwości Pythona. Gdybyśmy chcieli zaimplementować 

metodę color() jako aktywne powiązanie, moglibyśmy użyć następującego kodu. Jak widać, możesz 

pobrać lub ustawić atrybut color bez użycia jawnego wywołania metody (zwróć uwagę na brakujące 

nawiasy): 

R6Rectangle <- R6Class ( 

„R6Retangle”, 

public – list ( 

… 

), 

private = list ( 

… 



 
 

), 

active = list ( 

color =  function(new_color) { 

if (missing(new_color)) { 

return(private$own_color) 

} else { 

private4own_color <- new_color 

} 

} 

} 

} 

 

R6_rectangle <- R6Rectangle$new(2,3, „blue” 

R6_rectangle$color 

#> [1] "blue" 

R6_rectangle$color <- black 

R6_rectangle$color 

#> [1] "black" 

Jak widać, gdy aktywne powiązanie jest używane jako metoda pobierająca (w celu pobrania wartości), 

wywołuje metodę bez przekazywania wartości. Gdy jest dostępny jako ustawiacz (w celu zmiany 

atrybutu), wywołuje metodę przekazującą wartość do przypisania. Nie można użyć aktywnego 

powiązania jako ustawiającego, jeśli funkcja nie przyjmuje argumentów. 

Finalizatory 

Czasami warto uruchomić funkcję, gdy obiekt jest odśmiecany. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z 

wyrzucaniem elementów bezużytecznych, możesz o tym myśleć jako o sposobie uwolnienia 

nieużywanej pamięci, gdy inne obiekty w środowisku nie odwołują się już do obiektu. Przydatnym 

przypadkiem w przypadku tej funkcji jest upewnienie się, że plik lub połączenie z bazą danych zostaje 

zamknięty, zanim obiekt zostanie wyrzucony do pamięci. Aby to zrobić, możesz zdefiniować metodę 

finalize(), która będzie wywoływana bez argumentów, gdy obiekt zostanie wyczyszczony. Aby 

przetestować tę funkcję, możesz po prostu dodać finalizator w następujący sposób do niektórych 

swoich obiektów i zobaczyć, kiedy pojawi się komunikat „Finalizer called” w konsoli:  

A <- R6Class(„A”, publi = list ( 

finalize = function() { 

print(„Finalizer called.”) 

} 



 
 

)) 

Finalizatory zostaną również wywołane po wyjściu R. 

Architektura naszego systemu kryptowalut 

Teraz, gdy podstawy programowania obiektowego w języku R zostały już zilustrowane, weźmiemy te 

zasady i zastosujemy je do przykładu, z którym będziemy pracować do końca książki. Zbudujemy 

system do śledzenia kryptowalut za pomocą programowania obiektowego. Jeśli nie znasz kryptowalut, 

przeczytaj na początku krótkie wprowadzenie. Projekt i implementacja, które zobaczysz w tym 

przykładzie, ewoluowały w różnych iteracjach i tygodniach. W rzeczywistości jest to część 

podstawowego systemu, aby zaoferować pojedynczy punkt prawdy użytkownikom zarządzającym 

różnorodnymi zestaw kryptowalut (chociaż nie został zaimplementowany w R), więc nie myśl, że 

powinieneś być w stanie wymyślić taki projekt od razu (chociaż wiele osób z pewnością jest w stanie, 

ale przez większość czasu systemy zorientowane ewoluują w nieprzewidziany sposób). Jak to ujął 

Grady Booch: „Złożony system, który działa, niezmiennie wyewoluował z prostego systemu, który 

działał. Złożony system zaprojektowany od podstaw nigdy nie działa i nie można go naprawić, aby 

działał. Musisz zacząć od nowa, począwszy od działającego prostego systemu ”. Weźmy się za to. Jak 

być może wiesz, kryptowaluty można przechowywać na kontach giełdowych oraz w portfelach. 

Ponieważ przechowywanie kryptowalut przechowywanych na kontach giełdowych jest bardzo złym 

pomysłem (jest to ryzykowne, a użytkownik może skończyć się utratą swoich aktywów, co wielokrotnie 

się zdarzało), skupimy się tylko na przypadkach, w których kryptowaluty są przechowywane w 

portfelach. Zasadniczo staramy się uzyskać źródło prawdziwych danych o tym, ile posiadamy 

kryptowalut i ile są one warte, zarówno w danym momencie. Aby wdrożyć system, pierwszą rzeczą, 

jaką musimy zrobić, jest zidentyfikowanie podstawowych abstrakcji, którymi są w naszym przypadku: 

użytkownicy, aktywa, portfele i giełdy. Dla uproszczenia na tej liście uwzględnimy również rynki i bazy 

danych. Będziemy używać terminu aktywa zamiast kryptowaluty ze względu na fakt, że niektóre z nich 

nie są technicznie walutami, ale możesz swobodnie wymieniać te terminy bez zamieszania. W naszym 

przypadku załóżmy, że od początku zdecydowaliśmy, że nawet jeśli będziemy czytać dane z jednego 

źródła, możemy chcieć zapisywać dane w wielu bazach danych, gdy je otrzymamy. Niektóre z tych baz 

danych mogą być lokalne, a inne mogą być zdalne. Jednak nie chcemy, aby każdy element systemu 

wiedział, że w użyciu jest wiele baz danych, ponieważ tak naprawdę nie potrzebują one tych informacji 

do działania. Dlatego wprowadzimy kolejną abstrakcję, a mianowicie pamięć masową, która będzie 

zawierała te informacje wewnątrz i która będzie wyglądać jak pojedyncza baza danych dla innych 

obiektów, które muszą odczytywać lub zapisywać dane, i zajmie się za nie szczegółami. Uwzględniamy 

tę abstrakcję na naszej liście abstrakcji podstawowych i ta lista jest w tym momencie kompletna: 



 
 

 

Teraz musimy zdefiniować, jak ta główna abstrakcja będzie oddziaływać między sobą. Wiemy, że 

użytkownik może mieć kilka portfeli w swoim posiadaniu, a te z kolei mają w sobie aktywa. Zwróć 

uwagę, że oddzieliliśmy abstrakcje aktywów i portfeli, ponieważ niektóre portfele mogą zawierać 

więcej niż aktywa wewnątrz (na przykład portfele Ethereum mogą zawierać różne rodzaje tokenów). 

Ponieważ przewidujemy ten przypadek, upewnimy się, że możemy sobie z nim odpowiednio poradzić, 

oddzielając te pojęcia. Użytkownicy chcą również mieć możliwość przechowywania własnych 

informacji, a także informacji o swoich zasobach. Aby to zrobić, otrzymają obiekt pamięci i wywołają 

metody na tym obiekcie, dla których publiczny interfejs będzie dobrze zdefiniowany. Abstrakcja 

pamięci będzie z kolei zawierać jedną bazę danych do odczytu, ale może zawierać kilka baz danych do 

zapisu, jak wspomnieliśmy wcześniej. Przechowuje te obiekty bazy danych wewnątrz i wysyła do nich 

komunikaty niezbędne do wykonania operacji odczytu i zapisu w imieniu obiektów, które go używają. 

Wreszcie, tak jak portfele zawierają aktywa, giełdy zawierają rynki. Różnica polega na tym, że aktywa 

identyfikują jeden rodzaj kryptowaluty, podczas gdy rynki używają dokładnie dwóch kryptowalut do 

zdefiniowania. Dlatego możemy mieć rynek do wymiany USD na BTC (zapisywany jako USD / BTC), co 

oznacza, że ludzie mogą używać dolarów amerykańskich do kupowania / sprzedawania Bitcoinów. Inne 

rynki mogą być BTC / LTC lub LTC / USD (gdzie LTC oznacza Litecoin). Liczba, którą będziemy pobierać 

z portfeli, to pojedyncza liczba określająca, ile konkretnego zasobu posiadamy. Liczba, którą będziemy 

pobierać z rynków, to stosunek reprezentujący cenę lub to, o ile jednego zasobu żąda się, aby otrzymać 

jedną jednostkę drugiego. Stosunek BTC / USD wynoszący 8000 oznacza, że aby otrzymać jeden Bitcoin, 

oczekuje się, że otrzymasz 8000 USD (jest to cena w momencie pisania tego akapitu). Podobnie, LTC / 

BTC na poziomie 0,0086 oznacza, że oczekuje się, że otrzymasz 0,0086 Bitcoina, aby otrzymać jeden 

litecoin. Teraz, gdy te relacje są mniej więcej zdefiniowane, będziemy musieli wprowadzić do gry więcej 

abstrakcji, aby napisać kod, który sprawi, że nasz system stanie się rzeczywistością. Na przykład wiemy, 

że nasza abstrakcja portfela będzie wykorzystywać podobny mechanizm do pobierania danych z 

różnych łańcuchów bloków. Można to umieścić w żądaniu portfela. Co więcej, ten requester portfela 

zostanie zaimplementowany na różne sposoby i musi zostać wybrany w czasie wykonywania zgodnie z 



 
 

konkretnym portfelem, z którym mamy do czynienia. Zamiast tworzyć inny portfel dla każdego typu 

zasobu i programować mechanizm pobierania danych z łańcucha bloków w każdym z nich, 

wyabstrahujemy to i tworzymy fabrykę requesterów portfela, która da naszemu portfelowi abstrakcji 

specyficzny typ żądającego portfela, którego potrzebuje dla danego zasobu. Podobnie nasza abstrakcja 

bazy danych może być zaimplementowana dla różnego rodzaju baz danych, więc oddzielamy interfejs 

od implementacji i wprowadzamy fabrykę, która wybierze konkretną implementację, z której będziemy 

korzystać. W naszym przypadku będziemy zapisywać dane do plików CSV, ale równie łatwo 

moglibyśmy korzystać z bazy danych .W podobny sposób nasz kod pobierze na razie dane z 

CoinMarketCap , ale może się to zmienić później. CoinMarketCap nie jest giełdą jako taką; jest raczej 

agregatorem danych cenowych. Ponieważ jednak w przyszłości możemy chcieć pracować z danymi 

cenowymi z różnych giełd (takich jak Bittrex lub Bitfinex), zapewnimy taką abstrakcję, a ponieważ nie 

przewiduje się potrzeby traktowania CoinMarketCap inaczej niż giełdy, po prostu uwzględnimy to w 

tej abstrakcji. Na marginesie, obraz architektury nie ma być diagramem UML. UML to skrót od Unified 

Modeling Language, narzędzia powszechnie używanego do przekazywania pomysłów związanych z 

systemami obiektowymi. Jest to narzędzie, którego zdecydowanie powinieneś się nauczyć, jeśli 

planujesz poważnie programować obiektowo. Należy również pamiętać, że nie zaimplementujemy 

obiektów wyświetlanych w kolorze szarym, a mianowicie requestera Bitfinex, requestera Bittrex, 

MySQL i requestera Ether. Są one pozostawione jako ćwiczenie dla użytkownika. Nasz system będzie 

bez nich w pełni funkcjonalny. W tym momencie wydaje się, że mamy bardzo dobre pojęcie o 

abstrakcjach, które chcemy zbudować, i interakcjach, które będą występować między tymi 

abstrakcjami, więc czas rozpocząć programowanie. Podczas gdy będziemy przeglądać kod systemu, nie 

zatrzymamy się, aby wyjaśnić koncepcje, które omówiliśmy wcześniej; wyjaśnimy tylko funkcje, które 

mogą nie być oczywiste. Na koniec powinieneś wiedzieć, że każda zaimplementowana przez nas 

abstrakcja trafi do własnego pliku. Jest to standardowa praktyka i pomaga szybko znaleźć miejsce, w 

którym należy zaimplementować lub zmodyfikować kod. Wśród tych plików istnieje przejrzysta i 

intuicyjna hierarchia. 

Rzeczywisty kod ma następującą strukturę (pliki kończą się rozszerzeniem .R, a katalogi symbolem /): 

cryptocurrencies/ 

assets/ 

analysis-asset.R 

asset.R 

exchanges/ 

exchanges.R 

market.R 

requesters/ 

coinmarket cap-requester.r 

exchange-requester-fatory.R 

exchange-requester.R 

wallets/ 

requesters/ 



 
 

btc-requester.R 

ltc-requester.R 

wallet-requester-factory.R 

wallet-requester.R 

wallet.R 

batch/ 

create-user-data.R 

update-assets.R 

update-markets.R 

settings.R 

storage/ 

cvs-files.R 

database-factory.R 

database.R 

storage.R 

users/ 

admin.R 

user.R 

utilities/ 

requester.R 

time-stamp. 

Zaczynając od prostych znaczników czasu przy użyciu klas S3 

Zaczynamy od zaprogramowania klasy, która nie ma zewnętrznych zależności, TimeStamp. Użyjemy tej 

klasy do wskazania dat i godzin razem w jednym ciągu w formacie YYYY-MM-DD-HH_mm, gdzie MM 

oznacza miesiąc, a mm minuty. Jak widać, w przypadku jednego z tych ciągów masz informacje o czasie 

i dacie, które zostaną zapisane z danymi, które pobieramy z szeregów czasowych do analizy .Nasza 

klasa TimeStamp zostanie zaimplementowana przy użyciu S3. Jak widać, dołączamy pakiet lubridate, 

aby wykonać za nas ciężką pracę podczas przekształcania dat, i zapewniamy konstruktor, który 

sprawdza, czy przekazywany ciąg jest prawidłowym znacznikiem czasu: 

library(lubridate) 

timestamp_constructor <- function(timestamp = now.TimeStamp() ) { 

class(timestamp) <- „TimeStamp” 

if  (valid(timestamp) ) { return(timestamp) } 



 
 

stop(„Ivalid timestamp (format should be : ‘YYYY-MM-DD-HH-mm’)” 

) 

alidacja jest wykonywana przez funkcję valid.TimeStamp()  która upewnia się, że w ciągu są tylko 

myślniki (-) i cyfry, a liczba liczb oddzielonych tymi myślnikami wynosi pięć (rok, miesiąc, dzień, godzina 

i minuty) i że ciąg może być analizowany przez funkcję strptime(), która służy do tworzenia obiektów 

daty z obiektów ciągu (jeśli nie jest  NA, to można go przeanalizować): 

valid.TimeStamp <- function(timestamp) { 

if (gsub(„-„, „”, gsub(„[[:digit:]]”, „”, timestamp)) != „”) { 

} 

if (length(strsplit(timestamp, „-„) [[1]]) != 5) { 

return(FALSE) 

} 

if (is.na(strptime(timestamp,%Y-%m-%d-%H-%M”))) { 

return(FALSE) 

} 

return(FALSE) 

} 

return(TRUE) 

} 

valid <- function(object) { 

UseMethod(„valid”, object) 

} 

Udostępniamy również funkcję now.TimeStamp(), której zadaniem jest tworzenie znacznika czasu dla 

aktualnego czasu i daty. Robi to poprzez wywołanie funkcji Sys.time() i parsowanie wynikowego 

obiektu w formacie, który określiliśmy wcześniej: 

now.TimeStamp <- function() { 

timestamp <- format(Sys.time(), %Y-%m-%d-%H-%M”) 

class(timestamp) <- „TImeStamp” 

return(timestamp) 

} 

Następnie przedstawiamy sposób przekształcania natywnych obiektów czasu w nasze własne obiekty 

TimeStamp. Po prostu używamy funkcji format() tak jak poprzednio. Wprowadzamy również 

mechanizm przekształcania naszych własnych TimeStamp obiektów w natywne obiekty czasu: 

time_to_timestamp.TimeStamp <- function(time) { 



 
 

timestamp <- format(time, „%Y-%m-%d-%H-%M”) 

class(timestamp) <- „TimeStamp” 

return(timetostamp) 

) 

timetostamp_to_time.TimeStamp <- functionI(timestamp) { 

returdn(strptime(timestam, „„%Y-%m-%d-%H-%M”)) 

} 

Funkcja subtract.TimeStamp() będzie ważna podczas pobierania danych, ponieważ możemy chcieć, 

aby wszystkie aktywa zawierające datę zaczynającą się od poprzedniego punktu w czasie pobranego z 

danego TimeStamp. Funkcja otrzymuje dwa parametry: bieżący TimeStamp i przedział czasu, o jakim 

ma wskazywać wynikowe TimeStamp. W zależności od wybranego interwału, który może wynosić 

godzinę, dzień, tydzień, miesiąc lub rok, oznaczony odpowiednio 1h, 1d, 1w, 1m, będziemy wywoływać 

różne funkcje z pakietu lubridate (hours(), days(), weeks(), months(), years() ), które otrzymują, ile 

jednostek o określonej nazwie ma zostać użytych w operacji. Są to łatwe sposoby dodawania lub 

odejmowania czasu w R. Zauważ, że jeśli minie nieznany przedział czasu, zgłosimy błąd. Niektórzy 

uważają, że należy unikać dodawania tych przypadków else z jakimś błędem, ponieważ wskazuje to na 

niepewne programowanie w tym sensie, że powinieneś wiedzieć, jakie opcje należy przekazać do 

funkcji, i nigdy nie powinieneś tak naprawdę skończyć w else i woleliby upewnić się, że ich kod działa, 

używając testów jednostkowych, zamiast sprawdzać wewnętrznie z warunkami. Jednak używamy go, 

aby zilustrować jego użycie i ponieważ nie używamy testów jednostkowych do udowodnienia 

poprawności w naszym kodzie. Uważam również, że nigdy nie można być zbyt ostrożnym w tego typu 

sytuacjach, a znalazłem się w sytuacjach, w których dodanie tej prostej innej gałęzi pomogło mi 

zdiagnozować błąd o wiele łatwiej: 

subtract.TimeStamp <- function(timestamp, interval) { 

time <- timestamp_to_time.TimeStamp(timestamp) 

if (interval == „1h”) { 

time <- time – hours(1) 

} else  if (interval == „1d”) { 

time <- time – days(1) 

} else if (interval ==”1w”) { 

time <- time – weeks(1) 

} else if (interval == „1m”) { 

time  <- time – months(1) 

} ele if (intervals = „1y”) { 

time <- time – years(1) 

} else { 



 
 

stop(„Unknown interval”) 

} 

timestamp <- time_to_timestamp.TimeStamp(time) 

return(timestamp) 

} 

subtract <- function (object, interval) { 

UseMethod(„subtract”, object) 

} 

Na koniec dodajemy wygodną funkcję one_year_ago.TmeStamp(), która po prostu utworzy bieżącą 

TimeStamp i odejmie jedną rok od tego. Jest to jedna z tych funkcji, które po prostu ewoluują wraz z 

rozwojem systemu, ponieważ zauważyłem, że potrzebuję tej funkcji w kółko, więc mogę po prostu 

ułatwić sobie życie w ten sposób: 

one_year_ago>TimeStamp <- function() { 

return(subtrat(now.TimeStamp(), „1y”)) 

} 

Teraz klasa jest gotowa. Zapraszam do zabawy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. 

Dzięki temu, co widzieliśmy do tej pory w tym rozdziale, powinieneś być w stanie tworzyć instancje i 

używać różnych metod, które stworzyliśmy. Powinieneś także spróbować go złamać, aby znaleźć słabe 

punkty i ewentualnie poprawić niezawodność implementacji. 

Wdrażanie aktywów kryptowalutowych przy użyciu klas S4 

Teraz zaimplementujemy naszą następną abstrakcję z najmniejszą liczbą zależności, Asset. 

Zaimplementujemy to za pomocą S4 i zależy to tylko od TimeStamp. Definiujemy jego klasę przy użyciu 

standardowych metod przedstawionych wcześniej, a jej atrybuty obejmują email w celu 

zidentyfikowania użytkownika, do którego należy zasób,  timestamp w celu zidentyfikowania zasobu w 

określonym momencie,  name aby wiedzieć, z jakim zasobem mamy do czynienia, symbol identyfikuje 

typ zasobu w naszym systemie, total aby odnotować, jaką część zasobu posiada użytkownik, oraz  

address aby zidentyfikować portfel, do którego należy zasób (użytkownik może mieć kilka portfeli dla 

tego samego rodzaju zasobu): 

setClass ( 

Class = „Asset”, 

representation = representation ( 

email = „character”, 

timestamp = „character”, 

name = „character”, 

symbol = „character”, 

total = „numeric”, 



 
 

address = „character” 

) 

) 

Zauważ, że zamiast używać klasy S3 dla TimeStamp w atrybucie timestamp, decydujemy się po prostu 

zadeklarować ją jako character i zarządzać nasze tłumaczenie między typami. Pozwala nam to 

zachować kontrolę nad procesem transformacji i uniknąć nieoczekiwanego zachowania języka R 

podczas mieszania modeli obiektów. Następnie udostępniamy funkcje ustawiające do zmiany 

atrybutów email i timestamp, ponieważ będziemy ich potrzebować podczas pobierania danych 

zasobów i zapisywania ich na dysku. Jest to jedna z tych decyzji projektowych, które ewoluowały wraz 

z rozwojem systemu, a nie przewidzieliśmy tego ,potrzebowałby tych metod; zostały dodane w 

późniejszym czasie: 

setGeneric(„email<-„ , function(self,value) standardGeneri(„email<-„)) 

setReplaceMethod(„email”, „Asset”, function(self, value) { 

self@email <- value 

return(self) 

}) 

setGeneric(„timestamp<-„, function(self, value) 

standardGeneric(„timestamo<-„)) 

setReplaceMethod(„timestamp”, „Asset”, function(self,value) { 

self@timestamp <- value 

return(self) 

}) 

Teraz zaimplementujemy metodę data$4, która pozwoli nam pobrać dane, które wymagają zapisania 

z naszych obiektów S4. Zwróć uwagę, że zastosowaliśmy tę samą technikę, co wcześniej, aby odróżnić 

metody dataS4 od dataS3 i uniknąć wszelkich pułapek z R:  

setGeneric(„dataS4”, function(self) standardFGeneric(„dataS4”)) 

setMethod(„dataS4”, „Asset”, function(self) { 

return(list ( 

email = self@email, 

timestamp – self@timestamp, 

name = self@name, 

symbol = self@symbol, 

total = self@total, 

address – self@address 



 
 

)) 

}) 

Implementacja AnalysisAsset zostanie przeniesiona do następnego rozdziału, w którym przedstawiamy 

typy analiz, które chcemy przeprowadzić z tymi danymi. 

Implementacja naszej warstwy pamięci masowej z klasami R6 

Do tego momentu złożoność naszego kodu nie była większa niż ta pokazana w przykładach dla kolorów, 

prostokątów i kwadratów. W tym momencie kod będzie nieco bardziej złożony, ponieważ mamy do 

czynienia z bardziej złożonymi abstrakcjami i interakcjami między nimi, ale jesteśmy gotowi sprostać 

wyzwaniu za pomocą tego, co wiemy do tej pory. 

Przekazywanie dostępnego zachowania za pomocą interfejsu bazy danych 

Zaczniemy od zdefiniowania interfejsu dla baz danych w klasie Database. Ta klasa nigdy nie ma być 

tworzona sama. Jego celem jest po prostu zapewnienie definicji interfejsu, której należy przestrzegać 

w przypadku określonych implementacji baz danych, takich jak implementacja, którą opracujemy, oraz 

implementacja CSVFIles, aby komunikować się z dowolną bazą danych . Zaletą zdefiniowania takiego 

interfejsu jest to, że zapewnia on wspólny język dla tych obiektów do komunikowania się ze sobą i 

dostarcza programiście odniesienia do tego, co należy zrobić i jak należy nazwać metody, aby działały 

poza pudełko z resztą systemu. W Pythonie byłyby one nazywane Abstract Base Classes . R nie ma 

formalnego zastosowania dla tych klas abstrakcyjnych, ale mimo to możemy sami zaimplementować 

je w ten sposób. Jak widać, nasz interfejs R6 Database określa, jakie metody powinny być dostępne 

publicznie zaimplementowane oraz fakt, że nazwy tabel używane w bazie danych powinny pozostać 

prywatne. Dodajemy ten atrybut listy table_names zamiast zakodować na stałe nazwy tabel 

bezpośrednio w naszych klasach, ponieważ chcemy mieć możliwość ich łatwej zmiany w pliku ustawień 

(więcej o tym później) i chcą łatwo je zmienić dla różnych środowisk, w których będziemy śpiewać ten 

kod (głównie środowiska produkcyjne i programistyczne). Metody publiczne to metody pobierające i 

ustawiające dla table_namse oraz grupy metod używanych do odczytu i zapisu danych, które zawierają 

przedrostek określający, do czego są używane. Powinno być jasne, czego oczekują i co zwracają. W 

szczególności metoda read_exchanges nie otrzymuje żadnych parametrów i powinna zwrócić listę 

obiektów Exchange  (która zostanie zdefiniowana później). read_users() zwraca listę obiektów  User, 

(które również zostaną zdefiniowane później) i wymaga wystąpienia Storage, które zostanie przypisane 

każdemu użytkownikowi stworzone tak, aby mogły czytać i zapisywać dane. Metoda read_wallets() 

odbiera ciąg wiadomości e-mail i zwraca listę obiektów Wallet (również do zdefiniowania później). 

Metoda read_all_wallets() ma być używana tylko przez admins systemu i zwróci listę wszystkich 

portfeli w systemie, nie tylko portfele należące do konkretnego użytkownika. Po stronie zapisu metoda 

write_user() otrzymuje obiekt User i zapisuje go na dysku, a jak widać po symbolach {}, nie oczekuje 

się, że zwróci cokolwiek. Podobnie, inne metody zapisu odbierają instancję klasy i zapisują ją na dysku. 

Potrzebujemy jednej metody zapisu dla każdego typu zajęć, ponieważ będą one wymagały różnych 

zabiegów podczas zapisywania: 

Database <- R6Class ( 

„Database”, 

public = list ( 

set_table_names = function(table_names) { 

private$table_names <- tables_names 



 
 

}, 

get_table_names = funtion() , 

return(pruvate$table)names) 

}, 

read_exchanges = function() list(), 

read_users = function(storage) list(), 

read_wallets = function(email) list() 

read_all_wallets = function() list() 

read_analysisi_assetes = funtion(email) list() 

write_user = function(user) {}, 

write_wallet = function(wallet) {}, 

write_assets = funtion(assets) {}, 

write_markets = function(markets) {} 

). 

private = list(table_names = list() ) 

) 

Wdrożenie systemu przechowywania podobnego do bazy danych z plikami CSV 

Teraz, gdy mamy już zdefiniowany interfejs Database, zaimplementujemy system podobny do bazy 

danych, który używa plików CSV do przechowywania informacji zamiast rzeczywistej bazy danych. Po 

pierwsze, upewniamy się, że przenosimy zależności klasy CSVFiles za pomocą funkcji source(), aby 

przenieść pliki, które mają potrzebne definicje. W szczególności wprowadzamy klasy Exchange i User  

(które zostaną zdefiniowane później), a także interfejs Database. Definiujemy również stałą DIR z 

katalogiem, który będzie zawierał pliki CSV z naszymi danymi systemu. Rzeczywista klasa CSVFile jest 

definiowana przy użyciu standardowych metod R6 przedstawionych wcześniej. Zauważ, że dziedziczy 

on z klasy Database i zapewnia przesłonięcia dla każdej metody w interfejsie Database, tak jak 

powinno. Zwróć również uwagę, że wewnątrz konstruktora, czyli funkcji initilize, wywołujemy funkcję 

initialize_csv_files() i wysyłając listę table_names, którą otrzymujemy podczas inicjalizacji. Ponieważ 

chcieliśmy, aby czytelnik zapoznał się z pełną definicją klasy w pojedynczym fragmencie kodu, a nie 

kawałek po kawałku, zawarliśmy tutaj wszystko i wyjaśnimy w kolejnych akapitach. Jest trochę za długi, 

ponieważ zawiera logikę dla wszystkich metod w interfejsie Database, ale na wysokim poziomie jest to 

nic innego jak implementacja wspomnianego interfejsu. Ponieważ chcieliśmy, aby czytelnik zapoznał 

się z pełną definicją klasy w pojedynczym fragmencie kodu, a nie kawałek po kawałku, zawarliśmy to 

wszystko tutaj i wyjaśnimy w kolejnych akapitach. Jest trochę za długi, ponieważ zawiera logikę dla 

wszystkich metod w interfejsie Database, ale na wysokim poziomie to nic innego jak implementacja 

wspomnianego interfejsu: 

source(„../assets/exchange/exchange.R”. hdir = TRUE) 

source(„../users/user.R”, chdir = TRUE) 



 
 

source(„.database.R”) 

DIR <- „./csv-files/” 

CSVFiles <-R6Class ( 

„CSVFiles”, 

inherit = Database, 

public = list ( 

initialize – function(table_names) { 

super$set_table_names(table_names) 

initialize_csv_files(table_names) 

}, 

read_exchanges = function() { 

return(list (Exhange$new(„CoinMarketCap{))) 

}, 

read_users = function(storage) { 

data <- private$read_csv(„users”) 

return(lapply(data$email, user_constructor, storage)) 

}, 

read_wallets = function(email) { 

data <- private$read_csv(„wallets) 

wallets <- NULL 

if (nrow(data) >= 1) { 

for ( i in 1:nrow(data)) { 

if (data[i, „email”] == email) { 

wallets <- c(wallets, list(Wallet$new( 

data[i, „email”], 

data[i, „symbol”], 

 

data[i, „address”], 

 

data[i, „note”]) 

)) 



 
 

} 

} 

} else { wallets <- list() } 

return(wallets) 

}, 

read_all_wallets = function() { 

data <- private$read_csv(„wallets”) 

wallets <- NULL 

if (nrow(data) >= 1 ) { 

for (i in 1 L nrow(data) ) { 

wallets <- c(wallets, list(Wallet$new (  

data[i, „email”], 

data[i, „symbol”], 

data[i, „address”], 

data[i, „note”]) 

)) 

} 

}else {wallets <- list() } 

return(wallets) 

}, 

write_user = function(user) { 

data <- private$read_csv(„users”) 

new_row <- as.data.frame(data$3(user)) 

print(new_row) 

if (private$user_does_not_exist(user, data)) { 

data <- rbind(data , new_row) 

} 

private$write_csv(„users”, data) 

}, 

write_wallets = function(wallets) { 

data <- private$read_csv(„wallets”) 



 
 

for (wallet in wallets) 

new_row <- as.data.frame(wallet$data() ) 

print(new_row) 

if (private$wallet_does_not_ exist(wallet, data)) { 

data <- rbind(data, new_row) 

} 

} 

private$write_csv(„wallets”, data) 

}, 

write_assets = function(assets) {  

data <- private$read_csv(„assets”) 

for (asset in assets) { 

new_row <- as.data.frame(dataS4(asset)) 

print(new_row) 

data <-rbind(data, new_row) 

} 

private$write_csv(„assets”, data) 

}. 

write_markets = function(markets) { 

data <- private$read_csv(„markets”) 

for (marjet in markets) { 

new_row <- as.data.frame(market$data() ) 

print(new_row) 

data <- rbind(data, new_row) 

} 

private$write)csv(„markets”, data) 

} 

), 

private = list(  

read_csv = function(table_name) { 

return(read.sv ( 



 
 

private$file(table_name), 

stringsAsFactors = FALSE)) 

}, 

write_csv = function(table_name, data) { 

write.csv(data, 

file = private$file(table_name),  

row.names = FALSE) 

}, 

file = function(table_name) { 

return(paste ( 

DIR, suoer$get_table_names()[[table_name]], 

„.csv”, sep = „ „))\ 

}, 

user_does_not_exist = function(user, data) { 

if (dataS3(user) [[„email]] %in% data$email) { 

return(FALSE) 

} 

return(TRUE) 

}, 

wallet_does_not_exist = function(wallet, data) { 

current_addresses <-data[ 

data$email == wallet$get_email()& 

data$symbol == wallet$get_symbol(), 

„address” 

] 

if (wallet$get_address() %in% current_addresses_ { 

return(FALSE) 

} 

return(TRUE) 

} 

) 



 
 

) 

Teraz pokrótce wyjaśnimy mechanikę implementacji każdej metody. Zacznijmy od read_exchanges() 

Teoretycznie metoda ta powinna zajrzeć do przechowywanych danych i pobrać listę central 

zarejestrowanych w systemie, utworzyć instancję dla każdej z nich i odesłać ją. W praktyce nie jest to 

jednak konieczne, ponieważ samo zakodowanie giełdy CoinMarketCap jest wystarczające do naszych 

celów. Jak widać, to wszystko, co robi metoda: zwraca listę z pojedynczym Exchange w środku, czyli 

taką dla CoinMarketCap. Metoda read_users() odczytuje dane z pliku „user” metodą prywatną 

read_csv() zdefiniowaną poniżej i zwraca listę utworzoną za pomocą funkcji lapply(), która pobiera 

każdy e-mail w danych i wysyła go przez user_construtor() wraz z obiektem storage odebrany jako 

parametr do utworzenia instancji  User , które są następnie odsyłane w wyniku wywołania metody. 

Metoda read_wallets() jest nieco bardziej złożona. Otrzymuje email jako parametr, odczytuje plik 

„wallets” i tworzy listę instancji Wallet. Ponieważ sprawdzamy, czy konkretna obserwacja w danych 

zawiera email równą żądanej, możemy po prostu użyć funkcji lapply() (moglibyśmy, gdybyśmy 

utworzyli oddzielną funkcję  która zawiera to, sprawdź, ale decydujemy się nie iść tą trasą). Należy 

również zauważyć, że funkcja będzie próbować iterować po wierszu w ramce danych tylko wtedy, gdy 

ramka danych zawiera co najmniej jeden wiersz. To sprawdzenie zostało wprowadzone po tym, jak 

odkryliśmy, że gdy nie było go, gdy mieliśmy puste pliki, otrzymywaliśmy błąd, ponieważ pętla for była 

faktycznie wykonywana, nawet jeśli nie było żadnych wierszy. Jeśli okaże się, że email jest takie samo, 

jak żądane, dodajemy nową instancję Wallet do listy wallets i zwracamy ją. Jeśli nie ma portfeli do 

utworzenia, obiekt wallets jest przekształcany w pustą listę. Metoda read_all_wallets() działa w ten 

sam sposób, ale pomija kontrolę email. Metoda write_user() otrzymuje instancję User, odczytuje data 

dla pliku „users”, tworzy ramkę danych z danymi wyodrębnionymi za pomocą funkcji dataS3 wywołaną 

z obiektu User, wypisuje ją na konsoli w celach informacyjnych, a jeśli nie zostanie znaleziona w 

bieżących danych, zostanie do niej dodana. Na koniec dane są zapisywane z powrotem do pliku „users”. 

Faktyczne sprawdzenie jest wykonywane metodą prywatną user_does_not_exist(), która po prostu 

sprawdza, czy e-mail User  nie jest zawarty w kolumnie email w danych, jak widać we wspomnianej 

wcześniej definicji. Metoda write_wallets() otrzymuje listę  instancji Wallet, odczytuje plik  „wallets” i 

dodaje go dla każdego wallet, którego nie znaleziono już w danych. Koncepcyjnie jest podobna do 

metody write_user(), a sprawdzenie jest wykonywane przez prywatną metodę 

wallet_does_not_exist() , która odbiera instancję Wallet i używa zawartych w niej  email i symbol, aby 

uzyskać addresses, które są już skojarzone z takimi kombinacjami (przypomnij sobie, że jeden 

użytkownik może mieć wiele portfeli dla tego samego rodzaju aktywów i byłby rozróżniany tylko na 

podstawie adresów portfeli). Jeśli okaże się, że address w instancji Wallet już istnieje w takim 

podzbiorze, nie jest dodawane. 

Metody write_assets() i write_markets() są podobne i należy je łatwo zrozumieć. Różnica polega na 

tym, że na razie nie zawierają one żadnych sprawdzeń i zapisują odpowiednio obiekty S4 i R6. Możesz 

to stwierdzić po tym, że wywołują metodę datS4() i składnię, aby uzyskać dane Market, będąc 

market$data(). Prywatne metody używane do odczytu i zapisu plików CSV powinny być łatwe do 

zrozumienia. Pamiętaj tylko, że rzeczywiste nazwy plików pochodzą z metody prywatnej file(), która 

używa table_names zawartej w nadklasie (Database) przez wywołanie metody pobierającej 

super$get_table_names() i pobranie odpowiedniej nazwy pliku skojarzonego z daną table_name. Lista 

table_name zostanie później zdefiniowana w scentralizowanym pliku ustawień, ale jest po prostu listą 

zawierającą ciąg znaków dla każdej nazwy tabeli (w przypadku CSVFiles nazwa pliku) skojarzone z 

każdym typem obiektu, który ma być przechowywany.  

Teraz przechodzimy do omawiania funkcji initialize_csv_files() . Ta funkcja otrzymuje listę table_names 

i upewnia się, że katalog DIR istnieje z funkją dir.create(). Parametr showWarnings = FALSE ma na celu 



 
 

uniknięcie ostrzeżeń kiedy katalog już istnieje na dysku. Następnie dla każdego elementu na liście 

table_names utworzy odpowiedni filename i sprawdzi, czy istnieje na dysku z funkji  file.exist() . Jeśli 

tak się nie stanie, rozpocznie tworzenie pustej ramki danych pliku  odpowiedniego typ i zapisz go na 

dysku: 

initialize_csv_files <-funtion(table_names) { 

dir.create(DI, showWarnings = FALSE) 

for (table in table_names) { 

filename <- paste(DIR, table, „.csv”, sep = „ „) 

if (!file.exist(filena,e) ) {  

data <- empty_dataframe(table) 

write.csv(data, file = filename, row.naes =FALSE) 

} 

} 

} 

Różne typy pustych ramek danych jest wybieranych funkcją empty_dataframe(), która otrzymuje 

określoną nazwę tabeli w parametrze table i zwraca odpowiadającą jej pustą ramkę danych. Zauważ, 

że testy zakładają, że słowa dla różnych obiektów, które należy zapisać, znajdują się w nazwach tabel 

zdefiniowanych w scentralizowanym pliku ustawień i że nazwy dwóch różnych abstrakcji nie pojawiają 

się razem w jednej nazwie tabeli: 

empty_datafrmae <- function(table) { 

of (grepl(„assets”, table)) { 

return(empty_assets() ) 

} 

else if (grepl(„markets”, table)) { 

return(empty_markets() ) 

} else if (grepl(”users”, table)) { 

return(empty_users() ) 

} else id (grepl(„wallets”, table)) { 

return(empty_wallets() ) 

} else {  

stop(„Unknown table name”) 

} 

} 



 
 

Rzeczywiste puste ramki danych są tworzone przez funkcje empty_assets() empty_markets(), 

,empty_users() i empty_wallets(). Każda z nich zawiera specyfikację danych, które mają znajdować się 

w takich plikach. W szczególności każda obserwacja w danych zasobu powinna mieć adres e-mail, 

znacznik czasu, nazwę, symbol, sumę i adres. Oczekuje się, że każda obserwacja w danych rynkowych 

będzie miała znacznik czasu, nazwę, symbol, rangę, cenę w BTC i cenę w USD. Ranking to kolejność 

kryptowalut na podstawie kwoty wolumenu transakcji w ciągu ostatnich 24 godzin. Dane 

użytkowników powinny zawierać tylko e-maile. Wreszcie, oczekuje się, że dane portfela będą zawierać 

adres e-mail, symbol, adres i notatkę. Notatka jest notatką, którą użytkownik może określić, aby 

rozpoznawać różne portfele od siebie, szczególnie jeśli są one używane dla tego samego rodzaju 

kryptowaluty. Może jeden portfel Bitcoin jest długoterminowy, a drugi krótkoterminowy; wtedy te 

informacje można by określić w polu uwagi. Spójrzmy na następujący kod: 

empty_assets <- function() { 

return(data.frame ( 

email = character(), 

timestamp = character(), 

name = character(), 

symbol = character(), 

total = numeric(), 

address = character() 

)) 

} 

empty_markets <- function() { 

return(data.frame ( 

timestamp = character(), 

name = character(), 

symbol = character(), 

rank = numeric(), 

price_btc = numeric() 

price_usd = numeric() 

)) 

} 

empty_users <- function() { 

return(data.frame ( 

email = character(), 

)) 



 
 

} 

empty_walletst <- function() { 

return(data.frame ( 

email = character(), 

symbol = character(), 

address = character(), 

note  = character() 

)) 

} 

 

Z łatwością umożliwiając integrację nowej bazy danych z fabryką 

W tym momencie wiemy, że w tym przykładzie użyjemy tylko implementacji CSVFiles Database, ale 

możemy łatwo wyobrazić sobie przypadki, w których pojawiają się nowe implementacje bazy danych. 

Na przykład czytelnik utworzy implementację bazy danych MySQL i będzie chciał, aby zastąpiła 

implementację CSVFiles. Czy to nie prawda? Kiedy spodziewasz się jakiejś zmiany w przyszłości, w 

której prawdopodobnie będziesz musiał zmienić jedną implementację interfejsu na inną, fabryki to 

świetne narzędzie, które ułatwi Ci to w przyszłości. Nasza funkcja database_factory() otrzymuje 

zarówno obiekty db_setup, jak i table_names , oba będą pochodzić z naszego scentralizowanego pliku 

ustawień. Następnie pobiera odpowiedni zestaw nazw tabel, w zależności od środowiska bazy danych, 

i sprawdza dostarczoną db_setup, aby znaleźć implementację Database, której potrzebuje do 

utworzenia instancji. Ponieważ w tym momencie mamy tylko jeden, jedyną możliwością będzie 

implementacja CSVFiles, a jeśli przekażemy jakikolwiek inny ciąg, to powinien zostać zgłoszony błąd i 

tak jest. Implementacja Database faktycznie utworzona powinna otrzymać obiekt table_names i 

odpowiednio się skonfigurować: 

source(„./csv-files.R”) 

database_factory <- function(db_setup, table_names) { 

table_names <- table_names[[db_setup[[„evironment”]]]] 

if (db_setup [[„name”]] == CSVFiles”) { 

return(SVFiles$new(table_names)) 

}eles{  

stop(„Unknown database name”) 

} 

} 

Jak widać, fabryka to nic innego jak instrukcja if, która decyduje o tym, jaka implementacja powinna 

zostać utworzona i zwrócona do obiektu wywołującego. 

 



 
 

Hermetyzowanie wielu baz danych za pomocą warstwy pamięci 

Teraz, gdy opracowaliśmy nasz interfejs Database i naszą implementację CSVFiles takiego interfejsu, 

jesteśmy gotowi do opracowania kolejnej warstwy abstrakcji, naszej klasy Storage. Zostanie 

zaimplementowany z R6. Jak widać, konstruktor Stroage zaimplementowany w funkcji initialize 

otrzymuje obiekt settings, który będzie pełnym scentralizowanym plikiem ustawień, wspominając i 

będą używać części storage/read, storage/write, i storage/table do tworzenia różnych instancji bazy 

danych za pomocą funkcji database_factory(), którą wyjaśniliśmy wcześniej. W przypadku atrybutu 

read_db będzie to pojedyncza implementacja Database, która będzie używana do odczytu danych. W 

przypadku atrybutu write_db jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli listę implementacji Database, 

w których wszystkie dane, które mają być zapisane przez inne obiekty, będą przechowywane. Dzięki 

tej abstrakcji Storage możemy po prostu wysłać ją do obiektów szukających obiektu podobnego do 

bazy danych do zapisywania i odczytywania danych, a ona zajmie się replikacją danych w razie 

potrzeby, jak również dostarczeniem danych do wspomnianych obiektów. Aby to osiągnąć, można 

poprosić, aby w przypadku metod read po prostu delegował zadanie do implementacji Database  

zawartej w jego atrybucie read_db, a w przypadku metody write, robi to samo dla każdej implementacji 

Database w jej atrybucie write_dbs. To takie proste: 

soure(„./database-factory.R”) 

Storage <- R6Class ( 

„Storage”, 

public = list ( 

initialize = function(settings) { 

private$read_db <- database_factory ( 

settings[„storage”]] [[„read”]], 

settings[[„storage”]][[„tables_names”]] 

) 

private$write_dbs <- lapply( 

settings[[„storage”]] [[„”write”]], 

database_factory, 

settings[[„storage”]][[„tables_names”]] 

) 

). 

read_exchanges = function() { 

return(private$read_db$read_exchanges() } 

), 

read_users = funtion() { 

return(private$read_db$read_users(self)) 



 
 

), 

read_wallets = function(email) { 

return(private$read_db$read_wallets(email)) 

), 

read_all_wallets = function() { 

return(private$read_db$read_all_wallets() ) 

), 

read_analysis_assets = function(email) { 

return(private$read_db$read_analysis_assets(email)) 

), 

write_user = function(user) { 

for (db in private$write_dbs) { db$write_user(user) } 

), 

write_wallets = function(wallets) { 

for (db in private$write_dbs) { db$write_wallets(wallets) } 

), 

write__assets = function(assets) { 

for (db in private$write)dbs)  { db$write_assets(assets) } 

}, 

write_markets = function(markets) { 

for (db in private$write_dbs) { db$write_markets(markets) } 

}, 

), 

private = list(read_db = NULL, write_dbs = list () ) 

) 

To wszystko w przypadku naszych abstrakcji pamięci masowej. W tym momencie 

zaimplementowaliśmy interfejs Database, implementację CSVFIles wspomnianego interfejsu i warstwę 

Storage, która umożliwia użycie wielu implementacji Database jednocześnie i odsprzęga dla nas 

obiektów odczytu i zapisu. Moglibyśmy zdecydować się na użycie jednego typu bazy danych do operacji 

odczytu i innego do operacji zapisu i mieć jakiś rodzaj zewnętrznego mechanizmu synchronizowania 

ich razem poza R. Może to być przydatne na przykład ze względu na wydajność. 
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Pobieranie danych na żywo dla rynków i portfeli za pomocą klas R6 



 
 

W tej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć prosty requester, który jest obiektem żądającym informacji 

zewnętrznych (w tym przypadku z interfejsu API przez Internet). Będziemy również rozwijać naszą 

infrastrukturę wymiany i portfela. 

Utworzenie bardzo prostego requestera do izolowania wywołań API 

Teraz skupimy się na tym, jak faktycznie pobieramy dane na żywo. Ta funkcjonalność zostanie również 

zaimplementowana przy użyciu klas R6, ponieważ interakcje mogą być złożone. Przede wszystkim 

tworzymy prostą klasę Requester, która zawiera logikę do pobierania danych z API JSON znalezionych 

w innym miejscu w Internecie i która będzie używana do pobierania naszych danych o kryptowalutach 

na żywo dla portfeli i rynków. Nie chcemy, aby logika, która współdziała z zewnętrznymi interfejsami 

API, była rozproszona po wszystkich naszych klasach, więc scentralizujemy ją tutaj, aby nią zarządzać, 

ponieważ później pojawią się bardziej wyspecjalizowane potrzeby. Jak widać, wszystko, co robi ten 

obiekt, to publiczna metoda request(), a wszystko, co robi, to użycie funkcji formJSON() z pakietu 

jsonlite, aby wywołać URL, który jest do niego przekazywany i wysłać otrzymane dane z powrotem do 

użytkownika. W szczególności wysyła go jako ramkę danych, gdy dane otrzymane z zewnętrznego 

interfejsu API mogą zostać przekształcone w postać ramki danych. 

library(jsonlite) 

Requester <- R6Class ( 

„Requester”, 

public – list ( 

request = function(URL) {  

return(fromJSON(URL)) 

} 

) 

) 

Rozwój infrastruktury naszych giełd 

Nasze giełdy mają wiele rynków wewnątrz i to jest abstrakcja, którą teraz zdefiniujemy. Market ma 

różne atrybuty prywatne, jak widzieliśmy wcześniej, kiedy definiowaliśmy, jakich danych oczekuje się 

od każdego pliku, i to te same dane, które widzimy w naszym konstruktorze. Oferuje również metodę 

data() odesłania listy z danymi, które powinny zostać zapisane w bazie danych. Wreszcie, zgodnie z 

wymaganiami, dostarcza setery i gettery. Zwróć uwagę, że wyznacznik ceny zależy od żądanych 

jednostek, którymi może być usd lub btc aby uzyskać cenę rynkową aktywów odpowiednio w dolarach 

amerykańskich lub bitcoinach: 

Market <- R6Class ( 

„Market” 

public = list ( 

initialize = funtion (timestamp, name, symbol, rank, price_btc, price_usd) { 

private$timestamp <- timestamp 



 
 

private$name <- name 

private$symbol <- symbol 

pruvate$rank <- rank 

pruvate$price_btc <- price_btc 

private$price_usd <- price_usd 

}, 

data =funtion() { 

return(list) ( 

timestamp = private$timestamp, 

name = private$name, 

symbol = private$symbol, 

rank = private$rank, 

price_btc = private$price_btc, 

price_usd = private$price_usd 

)) 

{, 

set_timestamp = function (timestamp) { 

private$timestamp <- timestamp 

}, 

get_symbol = function() { 

return(private$symbol) 

}, 

get_rank = function() { 

return(private$rank) 

}, 

get_price = function(base) { 

if (base == ‘btc’) { 

return(private$prie_btc) 

} else if (base == ’usd’) { 

return(private$price_usd) 

} 



 
 

} 

), 

private = list ( 

timestamp = NULL,  

name = „ „ , 

symbol = „  „ , 

rank = NA , 

 price_btc = NA, 

price_usd = NA 

) 

) 

eraz, gdy mamy już definicję Market, przystępujemy do tworzenia definicji Exchanage. Ta klasa otrzyma 

nazwę wymiany jako name i użyje funkcji exchange_requester_factory() do pobrania instancji 

odpowiednie ExchangeRequester. Oferuje również metodę update_markets(), która będzie używana 

do pobierania danych rynkowych metodą prywatną markets() zapisywania ich na dysku przy użyciu   

obiektów tmestamp i storage są do niego przekazywane. Zauważ, że zamiast przepuszczać timestamp 

przez argumenty metody prywatnej markets(), jest on zapisywany jako atrybut klasy i używany w 

ramach prywatnej metody insert_metadata(). Ta technika zapewnia czystszy kod, ponieważ timestamp 

nie musi być przekazywany przez każdą funkcję i można go w razie potrzeby pobrać. Metoda prywatna 

methods() wywołuje metodę publiczną  markets()  instancji ExchangeRequester  zapisanej w 

prywatnym atrybucie requester (który został przypisany przez fabrykę) i stosuje prywatną metodę 

insert_metadata do aktualizacji timestamp dla takich obiektów z tym przesłanym do publicznej metody 

update_markets wywołanie metody przed wysłaniem ich do bazy danych: 

source(„./requesters/exhange-requester-factory.R”, hdir = TRUE) 

Exchange <- R6Class ( 

„Exchange”, 

public = list ( 

initialize = funtion(name) { 

private$requester <- exchange_requester_factory(name) 

}, 

update_markets = function(timestamp, storage) { 

private$timestamp <- unclass(timestamp) 

storage$write_markets(private$markets() ) 

} 

), 



 
 

private = list ( 

requester = NULL, 

timestamp = NULL, 

markets = funtion () { 

return(lapply(private$requester$markets(), 

private$insert_metadata)) 

}, 

insert_metadata = funtion(market) { 

market$set_timestamp(private$timestamp) 

return(market) 

} 

) 

) 

Teraz musimy podać definicję naszych implementacji ExchangeRequester. Podobnie jak w przypadku 

Database, to ExchangeRequester będzie działać jako definicja interfejsu, która zostanie 

zaimplementowana przez CoinMarketCapRequester. Widzimy, że ExchangeRequester określa, że 

wszystkie instancje requestera wymiany powinny zapewniać metodę publiczną markets() i że oczekuje 

się listy od takich metoda. Z kontekstu wiemy, że ta lista powinna zawierać instancję Market. Ponadto 

każda implementacja ExchangeRequester będzie domyślnie zawierać obiekt Requester, ponieważ jest 

tworzony i przypisywany do atrybutu prywatnego requester podczas tworzenia instancji klasy. 

Wreszcie, każda implementacja będzie musiała również zapewnić metodę prywatną create_market() i 

będzie mogła używać metody prywatnej request() do komunikowania się z Requester metodą 

request() jaką zdefiniowaliśmy wcześniej: 

source(„./../../utilities/requester.R”) 

KNOWN_ASSETS = list ( 

„BIC” = „Bitcoin”, 

„LIC” = „Litecoin” 

) 

ExchangeRequester <- R6Class ( 

„ExchangeRequester” , 

public = list ( 

markets = function()  list() 

), 

private = list ( 



 
 

requester = Requester$new(), 

create_market = function(resp) NULL, 

request = funtion(URL) { 

return (private$requester$request(URL)) 

} 

) 

) 

Teraz przystępujemy do implementacji CoinMarketCapRequester. Jak widać, dziedziczy on po 

ExchangeRequester i zapewnia wymagane implementacje metod. W szczególności metoda  publiczna  

markets() wywołuje metodę prywatną request() z ExchangeRequester, która z kolei wywołuje metodę 

request() z Requester, jak widzieliśmy, do pobierania danych z określonego prywatnego URL. Jeśli 

zażądasz danych z API CoinMarketCap, otwierając przeglądarkę internetową i nawigując pod wskazany 

adres URL, otrzymasz plik lista danych rynkowych. To są dane, które otrzymamy w naszej instancji 

CoinMarketCapRequester w postaci ramki danych, dzięki obiektowi Requester, i zostanie 

przekształcona w dane liczbowe, jeśli to konieczne, przy użyciu metody prywatnej clean() aby później 

została użyta do utworzenia instancji Market z wywołaniem funkcji apply(), które z kolei wywołuje 

metodę prywatną create_market() . Zwróć uwagę, że timestamp jest ustawione na NULL dla wszystkich 

rynków utworzonych w ten sposób, ponieważ, jak być może pamiętasz z naszej klasy Exchnage, jest 

ustawiane przed zapisaniem go w bazie danych. Nie ma potrzeby wysyłania informacji  timestmap aż 

do CoinMarketCapRequester, ponieważ możemy po prostu pisać na poziomie Exchnage tuż przed 

wysłaniem danych do bazy: 

source(„./exchange-requster.R”) 

source(„../market.R”) 

CoinMarketCapRequester <- R6Class ( 

„CoinMarketCapRequester” , 

inherit = ExchangeRequester, 

publi = list ( 

markets = function() { 

data <- private$clean(private$reuest(private$URL)) 

return(apply(data, 1, private$create_market)) 

} 

), 

private = list ( 

URL = „https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker”, 

creat_market = function(row) { 

timestamp <- NULL 

https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker


 
 

return(Market$new ( 

timestamp, 

row[[„name”]], 

row[[„symbol”]], 

row[[„rank”]], 

row[[„price_btc”]], 

row[[„price_usd”]] 

)) 

}, 

clean = funtion(data) { 

data$price_usd <- as.numeric(data$price_usd) 

data$price_btc <- as.numeric(data$price_btc) 

data$rank <- as.numeric(data$rank) 

return(data) 

} 

( 

Na koniec kod naszego exhange_requester_factory() Jak widzisz, to jest w zasadzie ten sam pomysł, 

którego używaliśmy w innych naszych fabrykach, a jego celem jest łatwe dodanie większej liczby 

implementacji dla naszego ExchangeRequester, po prostu dodając instrukcje else-if w tym: 

source(„./coinmarketcap-reuester.R”) 

exhnage_requester_factory <- function(name) { 

if (name == „CoinMarketCap”) { 

return(CoinMarketCapRequester$new() ) 

} else { 

stop(„Unknwn exchnage name”) 

} 

} 

Rozwijanie infrastruktury naszych portfeli 

Teraz, gdy jesteśmy w stanie pobrać aktualne dane o cenach z giełd, przejdźmy do naszej definicji 

Wallet. Jak widać, określa typ atrybutów prywatnych, których oczekujemy od danych, które ma 

obsługiwać, a także metodę publiczną data(), aby utworzyć listę danych, które muszą zostać zapisane 

w bazie danych w pewnym momencie. Udostępnia również metody dla email, symbol, i address oraz 

metodę publiczną pudate_assets(), która będzie używana do pobierania i zapisywania zasobów w 



 
 

bazach danych, tak jak to zrobiliśmy w przypadku Ezchange. W rzeczywistości zastosowane techniki są 

dokładnie takie same, więc nie będziemy ich więcej wyjaśniać: 

source(„./requesters/wallet-requester-factory.R”. chdir = TRUE) 

Wallet <- R6Class ( 

public  = list ( 

initialize = function(email, symbol, address,note) { 

private$requester <- wallet_requester_fatory(symbol, address) 

private$email <- email 

private$symbol<- symbol 

private$addressl <- address 

private$note <- note 

}, 

data = function() { 

return(list( 

email = private$email, 

symbol = private$symbol, 

address = private$address, 

note = private$note, 

)) 

}, 

get_mail = function() { 

return(a.character(private$email)) 

}, 

get_symbol = function() { 

return(a.character(private$symbol)) 

}, 

get_address = function() { 

return(a.character(private$address)) 

}, 

update_assets = function(timestamp, storage) { 

private$timestamp <- timestamp 



 
 

strage$write_assets(private$assets()) 

} 

), 

private = list ( 

timestamp = NULL, 

requester = NULL, 

email = NULL, 

symbol = NULL, 

address = NULL, 

note = NULL, 

assets = function() { 

return (lapply ( 

private$requester$assets(), 

private$insert_metadata)) 

}, 

insert_metadata = function(asset) { 

timestamp(assets) <- unclass(private$timestamp) 

email(asset) <- unclass(private$timestamp) 

email(asset) <- private$email 

return(asset) 

} 

) 

) 

Wdrażanie naszych requesterów portfela 

WalletRequester Będzie koncepcyjnie podobny do ExchangeRequester. Będzie to interfejs i zostanie 

zaimplementowany w naszych interfejsach BTCRequester i LTCRequester . Jak widać, wymaga ona 

wywołania metody publicznej assets() w celu zaimplementowania i zwrócenia listy instancji Asset. 

Wymaga również zaimplementowania metody prywatnej create_asset(), która powinna zwracać 

poszczególne instancje Asset, oraz metody prywatnej url, która utworzy adres URL wymagany do 

wywołania interfejsu API. Oferuje prywatną metodę request(), która będzie używana przez 

implementacje do pobierania danych z zewnętrznych interfejsów API: 

source(„../../../utilities/requester.R”) 

WalletRequester <- R6Class ( 



 
 

„WalletRequester”, 

public = list ( 

assets = function() list() 

), 

private = list ( 

requester = Requester$new(), 

create_asset = function() NULL, 

url = function(address) „ „, 

request = function(URL) { 

return(private$requester$request(URL)) 

} 

) 

) 

Implementacje BTCRequester i LTCRequester   są pokazane poniżej dla kompletności, ale nie zostaną 

wyjaśnione. Jeśli śledziłeś wszystko do tej pory, powinny być łatwe do zrozumienia: 

source(„.wallet-requester.R”) 

source(„../../asstet.R”) 

BTCRequester < R6Class ( 

„BTCRequester „ , 

inherti = WalletRequester, 

public = list ( 

initialize = function(address) { 

private$address <- adress 

}, 

assets = function ()  { 

total <- as.numeric(private$request(private$url() )) 

if (total) > 0) {return(list(private$create_asset(total))) } 

return(list() ) 

} 

), 

private = list ( 



 
 

address = „”, 

url = function(address) { 

return(paste ( 

https://chainz.cryptoid.info/btc/api.dws, 

„?q=getbalance”, 

„&a=”, 

private$address, 

sep = „” 

)) 

}, 

create_asset = function(total) { 

return(new( 

„Asset”, 

email = „”, 

timestamp = „”, 

name = „Bitcoin”, 

symbol = „BTC”, 

total = total, 

address = private$address 

)) 

} 

) 

) 

source(„.wallet-requester.R”) 

source(„../../asstet.R”) 

LTCRequester <- R6Class( 

„LTCRequester „, 

inherit = WalletRequester, 

public  = list( 

initialize = function(address) { 

private$address <- address 

https://chainz.cryptoid.info/btc/api.dws


 
 

}, 

assets = function() { 

total <- as.numeric(private$request(private$url() ) 

if (total > 0 {return(list(private$create_asset(total))) } 

return(list () ) 

} 

), 

private = list ( 

address = „”, 

url = funtion(address) { 

return(paste( 

https://chainz.cryptoid.info/btc/api.dws, 

„?q=getbalance”, 

„&a=”, 

private$address, 

sep = „” 

)) 

}, 

create_asset = function(total) { 

return(new ( 

„Asset”, 

email = „ „, 

timestamp = „ „, 

name = „Litecoin”, 

symbol = „LTC”, 

total = total, 

adres = private$address 

)) 

} 

) 

) 

https://chainz.cryptoid.info/btc/api.dws


 
 

wallet_requester_factory () działa tak jak inne czynniki; jedyną różnicą jest to, że w tym przypadku 

mamy dwie możliwe implementacje, które mogą zostać zwrócone, co widać w instrukcji if. Gdybyśmy 

zdecydowali się dodać WalletRequester dla innej kryptowaluty, takiej jak Ether, moglibyśmy po prostu 

dodać tutaj odpowiednią gałąź i powinno działać dobrze: 

source(„./btc-requester.R”) 

source(„./ltc-requester.R”) 

wallet_requester_factory <- function(symbol,address) { 

if (symbol = = „BTC”) { 

return(BTCRequester$new(address)) 

} else if (symbol == „LTC”) { 

return(LTCRequester$new(address)) 

} else { 

stop(„Unknown symbol”) 

} 

} 

Wreszcie wprowadzenie użytkowników z klasami S3 

Nasz system obiektowy jest prawie gotowy. Brakuje nam tylko definicji User. W tym przypadku 

użyjemy S3 do zdefiniowania klasy User. Funkcja user_cnstructor() przyjmuje instancję email i Storage 

w storage, aby utworzyć instancję User. Jednak zanim to zrobi, sprawdza, czy wiadomość e-mail jest 

poprawna z funkcją valid_email() zdefiniowaną poniżej. Po utworzeniu użytkownika wywoływana jest 

metoda get_wallets() w celu pobrania portfeli skojarzonych z użytkownikiem przed odesłaniem. 

Funkcja vaid_email() po prostu otrzymuje ciąg znaków, który ma być adresem e-mail, i sprawdza, czy 

zawiera co najmniej jeden symbol @ i jeden symbol . . Oczywiście nie jest to solidny mechanizm 

sprawdzania, czy jest to adres e-mail, i został umieszczony tutaj tylko po to, aby zilustrować, jak można 

zaimplementować mechanizm sprawdzający: 

source(„../assets/wallet.R”, chdir = TRUE) 

user_constructor <-0 function(email,storage) { 

if (!valid_email(email)) { stop(„Invalid email”) } 

user <- list(storage = storage, email = email , wallets = list() ) 

class(user) <- „User: 

user <- get_wallets(user) 

return(user) 

} 

valid_email <- function(string) { 

if (grepl(„@”, string) && grepl(„.”, string)) { return (TRUE) } 



 
 

return(FALSE) 

} 

Funkcja get_wallets.User() po prostu prosi atrybut storage w obiekcie o pobranie portfeli powiązanych 

z jego własnym adresem e-mail, przypisuje je do atrybutu listy wallets, i odsyła obiekt User: 

get_wallets.User <- function(user) { 

user$wallets <- user$storage$read_wallets(usr$email) 

return(user) 

} 

get_wallets <- function(object) { 

UseMethod(„get_wallets”) 

} 

Funkcja new_wallet.User() otrzymuje instancję User, ciąg symbol, łańcuch address i ciąg znaków note  

aby utworzyć nową instancję i dołączyć ją do atrybutu listy  wallets instancji User przekazanej do niej. 

Jednak zanim to zrobi, sprawdza wszystkie wcześniej zarejestrowane portfele dla użytkownika. Jeśli 

stwierdzi, że portfel jest już zarejestrowany, po prostu zignoruje dodanie i odeśle tę samą instancję z 

powrotem. To kolejny rodzaj sprawdzania, który możesz wdrożyć we własnych systemach: 

new_wallet.User <- function(user, symbol, address, note) { 

if (length(user$wallets) >= 1) { 

for (wallet in user$wallets) { 

if (wallet$get_symbol () == symbol & 

wallet$get_address() == address) { 

return(user) 

} 

} 

} 

wallet <- Wallet$new(user$email, symbol, address, note) 

user$wallets <- c(user$wallets, list(wallet)) 

return(user) 

} 

new_wallet <- function(object, symbol, address, note) { 

UseMethod(„new_wallet”)\ 

} 

 



 
 

 

Funkcja update_assets.User()  po prostu przechodzi przez każdą instancję  Wallet w atrybucie list 

wallets i wywołuje swoją metodę publiczną update_assets() z bieżącym, przekazanym timestamp i 

instancją Storage zawartą wewnątrz instancji User. Jak widzieliśmy wcześniej, powoduje to aktualizację 

zasobów i zapisanie ich w bazie danych, a obiekt Wallet zajmuje się tym w imieniu instancji User: 

update_assets.User <- function(user, timestamp) ( 

for (walllet in user$wallets) { 

walllet$update_assets(timestamp, user$storage) 

} 

} 

update_assets <- function(object, timestamp) { 

UseMethod(„update_assets”) 

} 

Funkcja save.User() po prostu używa tego atrybutu storage do zapisania instancji User, a także danych 

jej portfeli. Jak widzieliśmy, jeśli portfele już istnieją w zapisanych danych, to nie zostaną one 

zduplikowane, a implementacja CSVFiles dba o to w imieniu instancji User: 

save.User <- function(user) { 

user$storage$write_user(user) 

user$storage$write_wallets(user$wallets) 

} 

save <- function(object) { 

UseMethod(„save”) 

} 

Na koniec użytkownik udostępnia metodę dataS3.User() zwracania listy z adresem e-mail użytkownika 

w celu ponownego zapisania w bazie danych: 

dataS3.User <- function(user) { 

return(list(email = user$email)) 

} 

dataS3 <- function(object) { 

UseMethod(„dataS3”) 

} 

Jak widzieliśmy w tej sekcji, po wykonaniu pewnych prac możemy opracować ładne i intuicyjne 

abstrakcje, które wykorzystują funkcjonalność zaimplementowaną w innych obiektach, aby zapewnić 



 
 

potężne mechanizmy, takie jak zapisywanie danych w bazie danych, za pomocą bardzo prostych 

wywołań. 

Pomagamy sobie ze scentralizowanym plikiem ustawień 

Na koniec pokazujemy słynny scentralizowany plik ustawień, o którym wspominaliśmy w całym 

przykładzie. Jak widać, jest to po prostu lista list zawierająca parametry określające, jak powinien 

zachowywać się nasz system. Scentralizowanie tych opcji w jednym pliku, tak jak tutaj robimy, może 

być często bardzo wygodne. Zamiast zmieniać kod, gdy chcemy innych zachowań z naszego systemu, 

możemy po prostu zmienić ten plik, a wszystko zostanie za nas załatwione: 

SETTING <- list ( 

„debug” = TRUE, 

„storage” = list ( 

„read” = list ( 

„name” = „CSVFiles”, 

„envronment” = „production” 

), 

„write” = list ( 

list ( 

„name” = „CSVFiles”, 

„environment” = „production” 

) 

), 

„table_names” = list ( 

„production” = list ( 

„assets” = „production_assets”, 

„markets” = „production_markets”, 

„users” = „production_users”, 

„wallets” = „production_wallets”, 

), 

„development” = list ( 

„assets” = „development_assets”, 

„markets” = „development_markets”, 

„users” = „development_users”, 

„wallets” = „development_wallets”, 



 
 

) 

) 

), 

„batch_data_colletion” = list ( 

„assets” = list ( 

„minutes” = 60 

), 

„markets” = list ( 

„minutes” = 60 

) 

) 

) 

W szczególności zwróć uwagę, że istnieje wartość logiczna debug, której ostatecznie nie używaliśmy, 

ale która może być przydatna podczas debugowania naszego systemu w pewnym momencie. Zwróć 

również uwagę, że istnieją dwie główne części naszego pliku ustawień, część storage i część 

batch_data_ollection. Część  storage jest tą, z której korzystaliśmy do tej pory i zawiera specyfikację 

dla jakich baz danych powinny być używane do odczytu i zapisu danych poprzez podanie nazwy 

implementacji, która ma być zastosowana w elementach names , a environment na której aktualnie 

pracujemy , którym może być albo product lub development. Oba te elementy są wykorzystywane 

przez czynniki  do odpowiedniego skonfigurowania systemu, zanim zacznie on działać. Zwróć również 

uwagę, że pliki CSV, które zostaną utworzone, odpowiadają ciągom znaków znalezionych w elemencie 

i będą się różnić w zależności od enviromnment bazy danych, w której ma działać. 

Zapisywanie naszych początkowych danych użytkownika w systemie 

Zanim zaczniemy korzystać z naszego systemu, musimy wprowadzić do niego dane, które posłużą nam 

do pobierania danych. W szczególności musimy stworzyć kilku użytkowników, dodać do nich kilka 

portfeli i je zapisać. Aby to zrobić, tworzymy plik creat-user-data.R zawierający skrypt, który wykona to 

za nas. Skrypt ładuje modele obiektów S4 i R6 (S3 nie musi być ładowany jawnie), pozyskuje pliki z 

definicjami, których bezpośrednio potrzebujemy, którymi są Storage, User i SETTINGS tworzy dla nas 

dwóch użytkowników i zapisuje je: 

library(R6) 

library(methods) 

source(„../storage/storage.R”, chdir – TRUE) 

source(„../users/user.R”) 

source(„../settings.R”) 

storage = Storage$new(SETTINGS) 

user_1 <- user_constructor(1@somewhere.com , storage) 

mailto:1@somewhere.com


 
 

user_1 <- new_wallet(user_1, 

„BTC”, 

„3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r”, „”) 

user_1 <- new_wallet(user_1, 

„LTC”, 

„LdP8Qox1VAhCzLJNqrr74YovaWYyNBUWvL”, „”) 

save(user_1) 

user_2 <- user_constructor(2@somewhere.com,storage) 

user_2 <- new_wallet(user_2, 

„BTC”, 

„16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk”, „”) 

user_2 <- new_wallet(user_2, 

„LTC”, 

„LbGi4Ujj2dhhcMdiS9vaCpWxtayBujBQYZw”, „”) 

save(user_2) 

Po wykonaniu skryptu możesz zajrzeć do katalogu csv_files/ i znaleźć w nim odpowiednie dane. W tym 

przypadku użyliśmy portfeli z największą liczbą bitcoinów i litecoinów, które można znaleźć online. 

Możesz eksperymentować, używając własnych portfeli lub dowolnego portfela, którego zawartość 

chcesz śledzić. Oczywiście parametry email i note i nie muszą być prawdziwe; jedynymi parametrami, 

które muszą być rzeczywiste, są symbole aktywów, którymi mogą być BTC lub LTC dla systemu, który 

wdrożyliśmy, oraz adresy portfeli dla takich symboli. Możesz pozostawić to pole  note puste, tak jak w 

przykładzie. 

Aktywacja naszego systemu za pomocą dwóch prostych funkcji 

Po załadowaniu niektórych danych do systemu będziesz mógł uruchomić pliki update-markets.R i 

update-assets.R, których zawartość jest pokazana poniżej. Pierwszy ładuje wymagane definicje, tak jak 

poprzednio podczas tworzenia danych użytkownika, i udostępnia funkcję update_markets_loop(), 

która otrzymuje parametr określający liczbę minut między każdym pobraniem aktualnych danych 

rynkowych. Co 60 minut to dobra opcja i używamy jej poniżej. Funkcja po prostu tworzy instancję 

Storage przy użyciu specyfikacji  SETTINGS przedstawionej wcześniej, pobiera istniejące wymiany 

(które są tylko w tym momencie CoinMarketCap) i wywołuje metodę publiczną update_markets() na 

każdej z nich, z odpowiednimi parametrami: 

library(R6) 

library(methods) 

source(„../storage/storage.R”, chdir = TRUE) 

source(„../utilities/time-stamp.R”) 

source(„../settings.R”) 

mailto:2@somewhere.com,storage


 
 

update_markets_loop <- function(minutes_interval) { 

storage = Storage$new(SETTINGS) 

exchanges <- storage$read_exhanges() 

repeat { 

timestamp = now.TimeStamp() 

for (exchange in exchnages) { 

exchange$update_markets(timestamp, storage) 

} 

Sys.sleep(minutes_interval * 60) 

} 

} 

update_markets_loop(60) 

Po uruchomieniu tego pliku zobaczysz dane pokazujące postęp w konsoli, jak pokazano poniżej. 

 

Funkcja update_assets_loop() działa podobnie, ale pobiera użytkowników w każdej iteracji, która 

dynamicznie dostosowuje się, aby uwzględnić wszelkie dodatki lub usunięcia użytkowników, które 

mogły mieć miejsce, gdy funkcja oczekiwała na następny cykl, i wywołuje metodę publiczną 

update_assets() dla każdej instancji User: 



 
 

library(R6) 

library(methods) 

source(„../storage/storage.R”, chdir = TRUE) 

source(„../utlities/time-stamp.R”) 

source(„../settings.R”) 

update_ssets_loop <- function(minutes_interval) { 

storage = Storage$new(SETTINGS) 

repeat { 

users <- storage$read_users() 

timestamp = now.TimeStamp() 

lapply(users, update_assets, timestamp) 

Sys.sleep(minutes_interval * 60) 

} 

} 

update_assets_loop(60) 

Oto przykład wyniku dla pliku: 

 

 

Po uruchomieniu tych dwóch plików cały opracowany przez nas system obiektowy zacznie działać, aby 

okresowo pobierać bieżące dane i zapisywać je w odpowiednich plikach CSV. Możesz zajrzeć 



 
 

bezpośrednio do tych plików, aby zobaczyć, jakie dane są zapisywane. Pamiętaj, że jeśli portfel nie 

zawiera dodatniej liczby aktywów, nie zostanie wyświetlony. Kiedy wdrażasz swój pierwszy system 

obiektowy, wydaje się to niemal magiczne. Jeśli jest to pierwszy system obiektowy, który zbudowałeś, 

mam nadzieję, że masz takie odczucie, i mam również nadzieję, że ten przykład był dla Ciebie 

interesujący i przydatny. 

Kilka porad dotyczących pracy z systemami obiektowymi 

Programowanie obiektowe zapewnia dużą elastyczność, ale jeśli jest używane nieprawidłowo, może 

również powodować wiele zamieszania, ponieważ łatwo jest tworzyć bardzo złożone systemy, gdy 

wystarczą znacznie prostsze rozwiązania. Powinieneś uruchomić mały działający system, zanim 

rozwiniesz go w bardziej złożony. Pamiętaj też, że większość projektów w świecie rzeczywistym jest 

nadmiernie ograniczona i nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich, więc musisz zdecydować o 

priorytetach swojego systemu. Każda część twojego systemu powinna skupiać się na jednej rzeczy i 

robić to dobrze. W razie wątpliwości rób krótsze rzeczy. Twórz krótsze klasy i krótsze metody. Takie 

postępowanie zmusi obiekty do skupienia się na jednej odpowiedzialności, co z kolei poprawi Twój 

projekt i pozwoli na łatwiejsze ponowne użycie kodu. Spraw, aby Twoje obiekty były jak najbardziej 

prywatne. Klasy publiczne nie powinny mieć żadnych pól publicznych, co oznacza, że wszędzie należy 

używać hermetyzacji. Maksymalizuj ukrywanie informacji i minimalizuj sprzężenia. Pamiętaj też, że 

imiona mają znaczenie. Unikaj tajemniczych skrótów w swoim kodzie i bądź konsekwentny. To samo 

słowo powinno oznaczać to samo wszędzie w systemie. Na koniec postaraj się, aby kod był jak 

najbardziej niezmienny. Tworzy to kod, który jest łatwy do zrozumienia, o wiele bardziej wielokrotnego 

użytku i bezpieczny dla wątków, co może być bardzo przydatne przy równoległym wykonywaniu, co 

zobaczymy w następnym rozdziale. Jeśli jednak zaimplementujesz zmienny system, zachowaj jak 

najmniejszą przestrzeń stanów. Ogólna rada: Twój projekt powinien być łatwy do zrozumienia i trudny 

do niewłaściwego użycia, nawet bez dokumentacji. Twój kod powinien być czytelny i łatwy w 

utrzymaniu, a wysiłek włożony w tworzenie kodu, który jest łatwy do zmiany, powinien być pozytywnie 

skorelowany z prawdopodobieństwem wystąpienia takiej zmiany. 

Podsumowanie 

Przedstawiliśmy podstawy programowania zorientowanego obiektowo i widzieliśmy, jak 

zaimplementować systemy obiektowe w R z trzema różnymi modelami obiektowymi: S3, S4 i R6. 

Przyjrzeliśmy się podstawowym elementom budulcowym modeli obiektowych, takim jak 

hermetyzacja, polimorfizm i hierarchie. Pokazaliśmy, jak zaimplementować polimorfizm 

parametryczny z S3 i S4, a także zwykły polimorfizm z R6, i pokazaliśmy, jak używać pojęć takich jak 

interfejsy, nawet jeśli nie ma dla nich jawnego wsparcia w R. Zaimplementowaliśmy pełny obiekt. 

zorientowany na system śledzenia informacji o kryptowalutach, a robiąc to, przyjrzał się różnym 

wzorcom i technikom, a także sposobom na trzy różne modele obiektów mogą być używane razem. 

Rodzaj używanego modelu obiektowego jest przedmiotem pewnych kontrowersji wśród programistów 

języka R, a decyzja zależy od tego, jak elastyczny, formalny lub intuicyjny ma być kod. Ogólnie rzecz 

biorąc, jeśli wolisz większą elastyczność, użyj S3, jeśli wolisz większą formalność i solidność użyj S4, a 

jeśli wolisz, aby Twój kod był łatwy do zrozumienia i intuicyjny dla ludzi, którzy pochodzą z innych 

języków i nie są zaznajomieni z S3 i S4, to użyj R6. Jednak nadal istnieją kontrowersje. John Chambers, 

twórca języka S i jeden z głównych twórców języka R, zaleca S4 zamiast S3 w swojej książce Software 

for Data Analysis, Springer, 2008. Przewodnik po stylu R firmy Google () mówi, że w miarę możliwości 

należy unikać S4, i zamiast tego powinien używać S3. Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu tego 

rozdziału będziesz wiedział, jaki system preferujesz w swoim następnym projekcie i dlaczego. W 

rozdziale Wdrażanie wydajnej prostej średniej ruchomej będziemy nadal rozbudowywać system, który 



 
 

stworzyliśmy w tym rozdziale, aby był bardziej wydajny, gdy zaczniemy zajmować się dużymi ilościami 

danych. 



Wdrażanie efektywnej prostej średniej kroczącej 

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zapotrzebowanie na moc obliczeniową stale rosło, wraz ze 

wzrostem ilości danych i bardziej złożonymi modelami. Oczywiste jest, że zminimalizowanie czasu 

potrzebnego na te obliczenia stało się ważnym zadaniem i że istnieją oczywiste problemy z 

wydajnością, które należy rozwiązać. Te problemy z wydajnością wynikają z niedopasowania ilości 

danych do istniejących metod analitycznych. Ostatecznie konieczna będzie fundamentalna zmiana w 

technikach analizy danych, ale na razie musimy zadowolić się poprawą wydajności naszych wdrożeń. R 

został zaprojektowany jako język interpretowany o wysokim poziomie ekspresji i to jest jeden z 

powodów, dla których brakuje mu dużej części precyzyjnej kontroli i podstawowych konstrukcji do 

obsługi kodu o wysokiej wydajności. Jak Arora wbija to w książkę, zredagowała Conquering Big Data 

with High Performance Computing, Springer, 2016: „Chociaż R jest wyraźnie językiem o wysokiej 

produktywności, niekoniecznie był to język o wysokiej wydajności”. Nierzadko zdarza się, że czas 

wykonania programu R jest mierzony w godzinach lub nawet w dniach. Wraz ze wzrostem ilości 

analizowanych danych czas wykonywania może stać się zbyt długi i często zdarza się, że naukowcy 

zajmujący się danymi i statystycy utknęli w tych wąskich gardłach. Kiedy tak się stanie i jeśli nie wiedzą 

zbyt wiele na temat optymalizacji wydajności, prawdopodobnie po prostu zadowolą się zmniejszoną 

ilością danych, co może utrudnić ich analizę. Jednak nie bój się; Programy w języku R mogą być 

powolne, ale dobrze napisane programy w języku R są zwykle wystarczająco szybkie, dlatego 

przyjrzymy się różnym technikom, których możesz użyć do zwiększenia wydajności kodu R. Ten rozdział 

nie ma na celu uczynienia z Ciebie eksperta w zakresie optymalizacji wydajności, ale raczej zawierają 

omówienie, które wprowadza Cię w ogromną liczbę technik, których można użyć podczas próby 

zwiększenia wydajności kodu. Przyjrzymy się wielu różnym technikom, z których każda może mieć 

rozdziały, a nawet książki poświęcone im, więc będziemy musieli spojrzeć na nie z bardzo wysokiego 

poziomu, ale jeśli będziesz ciągle ograniczany przez zasoby obliczeniowe, są one czymś będziesz chciał 

zajrzeć dalej. Niektóre z ważnych tematów omawianych to: 

* Decydowanie, jak szybka musi być implementacja 

* Znaczenie korzystania z dobrych algorytmów 

* Powody, dla których R może czasami działać wolno lub nieefektywnie 

* Duży wpływ na wydajność, jakie mogą mieć małe zmiany 

* Pomiar wydajności kodu w celu znalezienia wąskich gardeł 

* Porównanie różnych implementacji między sobą 

* Maksymalne wykorzystanie możliwości komputera dzięki pracy równoległej 

* Poprawa wydajności dzięki współpracy z innymi językami 

Wymagane pakiety 

Pracowaliśmy już z niektórymi pakietami wymaganymi w tym rozdziale, takimi jak ggplot2 i lubridate. 

Pozostałe trzy pakiety zostały wprowadzone do testów porównawczych funkcji i porównania ich 

wydajności między sobą, a także do zaawansowanych technik optymalizacji, takich jak delegowanie i 

zrównoleglanie, które zostaną wyjaśnione w odpowiednich sekcjach. Aby móc odtworzyć wszystkie 

przykłady w tym rozdziale, potrzebujesz również działających kompilatorów dla kodu Fortran i C++. 

Zobacz Wymagane pakiety, aby uzyskać instrukcje dotyczące ich instalacji w systemie operacyjnym. 

Spójrzmy na poniższą tabelę przedstawiającą zastosowania wymaganych pakietów: 



Pakiety : Powód 

ggplo2 : Wysokiej jakości wykresy 

lubridate : Łatwo przenosi daty 

microbenchmark : Wydajność funkcji wzorcowych 

Zaczynając od dobrych algorytmów 

Aby móc jasno przekazać idee zawarte w tutaj, najpierw muszę podać kilka prostych definicji. Mówiąc 

o algorytmie, mam na myśli abstrakcyjną specyfikację procesu. Kiedy mówię o implementacji, mam na 

myśli sposób, w jaki algorytm jest faktycznie programowany. Wreszcie, kiedy mówię o programie lub 

aplikacji, mam na myśli zbiór takich implementacji algorytmów współpracujących ze sobą. To 

powiedziawszy, łatwo jest zobaczyć, jak algorytm można zaimplementować na wiele różnych 

sposobów (na przykład jedna implementacja może korzystać z listy, a inna może używać tablicy). Każda 

z tych implementacji będzie miała inną wydajność i są one powiązane, ale nie równoważne, ze 

złożonością czasową algorytmu. Dla osób niezaznajomionych z ostatnim terminem każdy algorytm ma 

następujące dwie podstawowe właściwości 

* Złożoność czasowa: Ta właściwość odnosi się do liczby obliczeń, które algorytm musi wykonać, w 

odniesieniu do wielkości otrzymywanych danych wejściowych. Istnieją różne narzędzia matematyczne 

do pomiaru tej złożoności, z których najpowszechniejszym jest notacja Big-O, która mierzy najgorszy 

scenariusz dla algorytmu.  

* Złożoność przestrzeni: ta właściwość odnosi się do ilości pamięci wymaganej do wykonania 

algorytmu, ponownie w odniesieniu do rozmiaru danych wejściowych, które otrzymuje, i można ją 

również zmierzyć za pomocą tych samych narzędzi matematycznych. Powszechnie wiadomo, że 

nieefektywny algorytm zaimplementowany bardzo wydajnie może być o rząd wielkości wolniejszy niż 

wydajny algorytm zaimplementowany nieefektywnie. Oznacza to, że w większości przypadków wybór 

algorytmu jest znacznie ważniejszy niż optymalizacja implementacji. 

Podczas oceny algorytmu należy wziąć pod uwagę wiele innych kwestii niż wspomniane wcześniej 

złożoności, takie jak wykorzystanie zasobów wydajności (na przykład przepustowość Internetu), a 

także inne właściwości, takie jak bezpieczeństwo lub trudność implementacji. Nie będziemy zagłębiać 

się w te tematy w tej książce. Jeśli jednak chcesz, aby Twój kod działał dobrze, musisz formalnie 

przestudiować struktury danych i algorytmy 

Jak duży wpływ może mieć wybór algorytmu? 

Obliczanie liczb Fibonacciego jest tradycyjnym przykładem przy nauczaniu rekurencji. Tutaj użyjemy go 

do porównania wydajności dwóch algorytmów, jednego rekurencyjnego i jednego sekwencyjnego. 

Jeśli ich nie znasz, liczby Fibonacciego są definiowane rekurencyjnie w sekwencji, w której następna 

jest sumą dwóch poprzednich, a dwie pierwsze liczby to jedynki (nasze przypadki bazowe). Rzeczywista 

sekwencja to 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 i tak dalej. Nazywa się to ciągiem Fibonacciego i 

wykazuje interesujące właściwości, takie jak związek ze złotym podziałem, na który zdecydowanie 

powinieneś sprawdzić, jeśli nie wiesz, co to jest. Nasza funkcja  fivbonaci_recursive() przyjmuje pozycję 

liczby Fibonacciego, którą chcemy obliczyć jako n, ograniczoną do liczb całkowitych większych lub 

równych jeden. Jeśli jest to przypadek podstawowy, to znaczy, jeśli jest poniżej 1, po prostu go 

zwrócimy (nie, że jeśli obliczamy liczbę Fibonacciego na drugiej pozycji, nasza operacja n-2 wyniesie 

zero, co nie jest prawidłową pozycją, dlatego musimy użyć <=  zamiast ==). W przeciwnym razie 



zwrócimy sumę wywołań rekurencyjnych do dwóch poprzednich za pomocą fibonacci_recursive(n-1)  

i fibonacci_recursive(n-2), jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

fibonacci_recursive <- function(n) { 

if(n <= 1) {return(n) } 

return(fibonacci_recursive(n-1) + fibonacci_recursive(n-2) 

Jak widać na poniższym fragmencie kodu, nasza funkcja działa zgodnie z oczekiwaniami. Co się jednak 

dzieje, gdy chcemy pobrać 35 lub 40 liczbę Fibonacciego? Jak możesz doświadczyć podczas 

uruchamiania tego kodu, im dalej liczba Fibonacciego jest od przypadków podstawowych, tym więcej 

czasu zajmie, a gdzieś w okolicach 30. pozycji zaczyna być zauważalnie wolniejsza. Jeśli spróbujesz 

obliczyć setną liczbę Fibonacciego, będziesz czekać długo, zanim otrzymasz wynik: 

fibonacci_recursive(1) 

#> [1] 1 

fibonacci_recursive(2) 

#> [1] 1 

fibonacci_recursive(3) 

#> [1] 2 

fibonacci_recursive(4) 

#> [1] 3 

fibonacci_recursive(5) 

#> [1] 5 

fibonacci_recursive(35) 

#> [1] 9227465 

Dlaczego to się dzieje? Odpowiedź brzmi, że ten algorytm wykonuje dużo niepotrzebnej pracy, co czyni 

go złym algorytmem. Aby zrozumieć, dlaczego, przejdźmy mentalnie przez wykonanie algorytmu dla 

trzeciej i czwartej liczby Fibonacciego i utwórzmy odpowiednie drzewa wykonania, jak pokazano na 

poniższym diagramie: 

 

 



Na poprzednim diagramie f(n) jest skrótem od fibonacci_recursive(n) , dzięki czemu możemy zmieścić 

wszystkie obiekty w nim, a kolory są używane do pokazania, które wywołania funkcji są powtarzane. 

Jak widać, podczas wykonywania fibonacci_recursive(3) , fibonacci_recursive(1) wywołanie jest 

wykonywane dwukrotnie. Podczas wykonywania fibonacci_recursive(4)  to samo wywołanie jest 

wykonywane trzy razy. Ile razy będzie to wykonywane za fibonacci_recursive(5) i 

fibonacci_recursive(6)?  To ćwiczenie dla ciebie, czytelniku, a jak się przekonasz, liczba ta rośnie 

wykładniczo. Aby być technicznie precyzyjnym, złożoność czasowa algorytmu wynosi O(2n), co jest tak 

złe, jak tylko można. Ponadto większość obliczeń jest całkowicie niepotrzebna, ponieważ są one 

powtarzane. Algorytm jest poprawny, ale jego wydajność jest jedną z gorszych. Jak wspomnieliśmy 

wcześniej, nawet jeśli zapewnisz najbardziej wydajną implementację tego algorytmu, będzie to 

znacznie wolniejsze niż bardzo nieefektywna implementacja bardziej wydajnego. Jeśli zaprojektujemy 

poprawny algorytm, który pozwoli uniknąć wykonywania wszystkich niepotrzebnych obliczeń, możemy 

to zrobić mają znacznie szybszy program i właśnie to robi następujący algorytm. Zamiast tworzyć 

drzewo rekurencyjnych wywołań, po prostu obliczymy liczby Fibonacciego w kolejności aż do tej, o 

którą jesteśmy proszeni. Po prostu dodamy poprzednie dwie liczby i zapiszemy wynik w tablicy, która 

będzie zawierała liczby całkowite. Określamy dwa przypadki podstawowe i kontynuujemy obliczenia, 

jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

fibanacci_sequential <- funtion(n) { 

if (n <= 2) { return(1) 

f <- integer(n) 

f[1] <- 1 

f[2] <- 1 

for (i in 3:n) { 

f[i] <- f[i-2] + f[i-1] 

} 

return(f[n]) 

 Jak widać, każda liczba jest obliczana tylko raz, co jest najbardziej wydajnym algorytmem, jaki możemy 

zaprojektować dla tego problemu. Pozwala to uniknąć całego narzutu związanego z algorytmem 

rekurencyjnym i pozostawia nam liniową złożoność czasową O (n). Nawet jeśli kodujemy ten algorytm 

bez dbania o optymalizację wydajności, jego czas wykonania będzie szybszy o wiele rzędów wielkości. 

Za pomocą tego algorytmu możemy w rzeczywistości obliczyć 1476 liczbę Fibonacciego, która jest 

największą, na jaką pozwala architektura wewnętrzna R. Jeśli spróbujemy obliczyć 1477. liczbę 

Fibonacciego, otrzymamy nieskończoność (Inf) jako odpowiedź ze względu na mechanizmy używane 

przez R do przechowywania liczb całkowitych, co jest tematem, którym nie będziemy się zajmować. Co 

więcej, obliczenia dla 1476 liczby Fibonacciego są prawie natychmiastowe, co pokazuje, jak ważne jest 

wybranie dobrego algorytmu, zanim zacznie się go optymalizować: 

fibonacci_sequemtial(1476) 

# [1] 1.306989e + 308  

fibonacci_sequemtial(1477) 

#[1] Inf 



Na koniec zauważ, że osiągnęliśmy wzrost szybkości kosztem wykorzystania większej ilości pamięci. 

Algorytm rekurencyjny odrzucał każdą liczbę Fibonacciego po jej obliczeniu, podczas gdy algorytm 

sekwencyjny przechowuje każdą w pamięci. W przypadku tego konkretnego problemu wydaje się to 

być dobrym kompromisem. Kompromis między czasem i przestrzenią jest powszechny w optymalizacji 

wydajności. Teraz, gdy zobaczyliśmy, jak ważny może być wybór algorytmu, w dalszej części rozdziału 

będziemy pracować z jednym algorytmem i skupimy się na optymalizacji jego implementacji. Pozostaje 

jednak kwestia, że wybór wydajnego algorytmu jest ważniejszy niż efektywne jego wdrożenie. 

Jak szybko jest wystarczająco szybko? 

Załóżmy, że wybrałeś dobry algorytm i zaimplementowałeś go bez zbytniego dbania o optymalizację, 

jak to zwykle bywa przy pierwszych próbach. Czy warto poświęcić czas na jego optymalizację? 

Optymalizacja wydajności może być bardzo kosztowną czynnością. Nie możesz próbować 

optymalizować swojego kodu, chyba że musisz. Twój czas jest cenny i prawdopodobnie lepiej spędzić 

go na robieniu czegoś innego. Powiedzmy, że z jakiegoś powodu musisz przyspieszyć implementację. 

Pierwszą rzeczą, o której musisz zdecydować, jest to, jak szybko jest wystarczająco szybko. Czy twój 

algorytm musi po prostu zakończyć się w ciągu kilku godzin zamiast kilku dni, czy też musisz zejść do 

poziomów mikrosekund? Czy jest to bezwzględny wymóg, czy po prostu powinieneś wykonać najlepszą 

pracę, jaką możesz w określonym czasie? Są to ważne pytania, które należy rozważyć przed 

optymalizacją kodu, a czasami rozwiązaniem nie jest nawet optymalizacja. Nierzadko zdarza się, że 

klienci wolą wydawać więcej pieniędzy na używanie pewnego rodzaju zasobów w chmurze w celu 

rozwiązania problemu z wydajnością, zamiast spędzać cenny czas na optymalizowaniu wydajności 

algorytmu, zwłaszcza jeśli mogą zapewnić większą wartość biznesową, robiąc coś innego. Oprócz 

wspomnianego wcześniej kompromisu między czasem maszynowym a czasem ludzkim, przy 

podejmowaniu decyzji o optymalizacji implementacji algorytmu należy wziąć pod uwagę inne kwestie. 

Chcesz, aby Twój kod był czytelny? Czy chcesz, aby Twój kod był dostępny? Często zdarza się, że 

bardziej wydajny kod jest również trudniejszy do zrozumienia. Co więcej, jeśli tworzysz kod, który jest 

wykonywany równolegle, nałoży to szereg ograniczeń na typ systemów, które mogą go wykonać, i 

musisz o tym pamiętać. Proponuję ograniczyć do minimum liczbę optymalizacji; dzięki temu osiągniesz 

swój cel dotyczący tego, jak szybko musi działać implementacja, i nie rób więcej. Proces będzie prosty: 

znajdź najważniejsze wąskie gardło, usuń je (lub przynajmniej zmniejsz jego wpływ), sprawdź, czy 

Twoja implementacja jest wystarczająco szybka, a jeśli nie, powtórz. W tym rozdziale przejdziemy przez 

ten cykl kilka razy i chociaż z perspektywy czasu wydaje się to łatwe, w rzeczywistości może być dość 

trudne, szczególnie w przypadku złożonych algorytmów. 

Obliczanie prostych średnich kroczących jest nieefektywne 

Algorytm, z którym będziemy pracować w dalszej części rozdziału, nazywa się prostą średnią ruchomą 

(SMA). Jest to bardzo dobrze znane narzędzie do przeprowadzania analizy technicznej szeregów 

czasowych, szczególnie dla rynków finansowych i handlu. Ideą SMA jest to, że obliczysz średnią na 

każdy punkt w czasie, patrząc wstecz na określoną liczbę okresów. Na przykład, powiedzmy, że patrzysz 

na szeregi czasowe minuta po minucie i obliczysz SMA (30). Oznacza to, że przy każdej obserwacji w 

swoim szeregu czasowym weźmiesz obserwacje odpowiadające poprzednim 30 minutom od 

rozpoczęcia określonej obserwacji (30 obserwacji wstecz) i zapiszesz średnią z tych 30 obserwacji jako 

SMA (30 ) wartość dla tego punktu w czasie. 

Na późniejszym diagramie możesz zwizualizować ideę SMA. Diagram przedstawia monotoniczne 

szeregi czasowe, które wzrastają o jedną jednostkę wartości dla każdej jednostki czasu, z których obie 

zaczynają się od jednej (to znaczy, że jej wartość wynosi 1 w czasie 1, 2 w czasie 2 itd.), Wzdłuż z 

pewnymi liczbami otaczającymi grupę obserwacji, zostaną podjęte obliczenia SMA. Jak widać, w 



przypadku SMA (3) ostatnie trzy elementy otrzymujemy w każdym punkcie szeregu czasowego; 

podobnie dla SMA (4) otrzymujemy cztery ostatnie elementy. Kiedy obliczasz średnią dla podzbioru 

elementów na rysunku, otrzymasz liczby w lewym górnym rogu, które odpowiadają określonym 

obliczonym szeregom czasowym SMA. W szczególności dla takich szeregów czasowych, dla przypadku 

SMA (3), wynikiem jest NA, NA, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a dla przypadku SMA (4) wynik to NA, NA, NA, 2,5, 

3,5, 4,5, 5,5, 6,5 i 7,5. Istnieje kilka następujących właściwości, na które powinniśmy zwrócić uwagę na 

temat SMA:  

 Po pierwsze, należy zauważyć, że zarówno SMA(3), jak i SMA(4) są szeregami zawierającymi 

taką samą liczbę obserwacji jak oryginalne szeregi czasowe, w tym przypadku 9.  

 Po drugie, zauważ, że oba zaczynają się liczbą NA równą liczbie parametru SMA minus jeden. 

Dzieje się tak, ponieważ w przypadku SMA (3) w czasie 2 nie mamy trzech obserwacji wstecz, 

mamy tylko dwie. Dlatego NA jest używany do wskazania, że w tym momencie nie można było 

obliczyć SMA (3). To samo wyjaśnienie dotyczy wszystkich innych wartości NA.  

 Po trzecie i wreszcie, zauważ, że za każdym razem, gdy przesuwamy się o jedną jednostkę 

czasu, dodajemy jedną obserwację i usuwamy kolejną obserwację (ogon) z bieżącego 

podzbioru. 

Symulacja szeregów czasowych 

Oczywiście zbierasz dane z rynków kryptowalut, odkąd zaimplementowałeś własną wersję systemu 

obiektowego, który opracowaliśmy w poprzednim rozdziale, prawda? Tylko żartuję. Jeśli tak, to 

prawdopodobnie nie są wystarczające dane do tego, co zrobimy w tym rozdziale, więc oto mały 

fragment kodu, który będzie symulował dwie serie czasowe dla ceny Bitcoin i Litecoin w dolarach 

amerykańskich. Struktura danych jest podobna do tej zastosowanej w poprzedniej części, dzięki czemu 

kod, który tu opracowujemy, jest przydatny również w tym systemie. Nie będziemy zagłębiać się 

zbytnio w działanie tej funkcji, ponieważ w tym momencie powinno być dla Ciebie jasne, z wyjątkiem 

wskazania, że używamy funkcji time_to_timesamp(. TomeStamp(), którą opracowaliśmy poprzednio , 

i że funkcja simulate_prices()wykorzystuje model kwadratowy górę symulacji ARIMA. Spójrzmy na 

następujący kod: 

source(„../chapter-08/cryptourrencies/utilities/time-stamp.R”_ 

library(lubridate) 

N <- 60 * 24 * 365 

simulate_market <- funtion(name, symbol. now, n , base, sd, x ) { 

dates <- seq(now- minutes(n-1), nowm by = „min”) 

ts <- unlist(lapply(lapply ( 

dates, times_to_timestamp.TimeStamp), unclass)) 

price_usd <- simulate_prices(n, base, sd, x) 

data <- data.frame(timestamp – ts, prie_usd = price_usd) 

data$name <- name 

data$symbol <- symbol 

return(data) 



simulate_prices <- funtion(n, base, sd, x) { 

ts <- arima.sim(list(15, 15,15(, n = n , sd = sd) 

quadratic_model <- base + (x-1) * base / (n^2) * (1:n)^2 

return(as.numeri(ts+quadrati_model)) 

now <- Sys.time() 

btc <- simulate_market(„Bitcoin, „BTC”, now, N , 8000, 8 ,2) 

bltc <- simulate_market(„Litecoin, „LTC”, now, N , 80, 8 ,2) 

data <- rbind(bt, ltc) 

data <- data[order(data$timestamp) , ] 

write.sv(data, „./data.csv”, row.names = FALSE) 

Zauważ, że parametry użyte do wywołania funkcji  simulate_market() starają się przypominać co widać 

obecnie w cenach Bitcoin i Litecoin, ale pamiętaj, że jest to bardzo prosty model, więc nie oczekuj, że 

będzie on zachowywał się jak rzeczywiste szeregi czasowe cen tych aktywów. Na koniec symulujemy 

525 600 obserwacji dla każdego zasobu, co w przybliżeniu odpowiada liczbie minut w roku (N <- 60 * 

248 365, która obejmuje sekundy na godzinę, godziny dziennie i dni w roku). Oznacza to, że 

symulujemy dane minuta po minucie. Aby zwizualizować ceny Bitcoinów, które symulowaliśmy, 

możesz użyć następującego kodu. Po prostu tworzy jeden wykres, który wykorzystuje próbkę 1000 

elementów przez cały rok (więcej niż to jest niepotrzebne, ponieważ nie będziesz w stanie dostrzec 

więcej punktów, a to spowolni obliczenia); tworzony jest również inny wykres, który pokazuje efekt 

powiększenia danych do pierwszej godziny: 

s <- sample(1:nrow(btc), 1000) 

plot(btc[s[order(s)], „price_usd”], xlab = „Minutes”, ylab=”Price” , xaxt = ‘n’) 

title(main=”Bitcoin price simulation for 1 year”) 

lines(btc[s[order(s)], „proce_usd”) 

plot(btc[1:60, „price_usd”], xlab = „Minutes”, ylab=”Price” , xaxt = ‘n’) 

title(main=” Bitcoin price simulation for 1 hour”) 

lines(btc[1:60, „price_usd”[) 

Jak widać, obserwując całoroczną symulację, obserwuje się silny trend wzrostowy, ale jeśli powiększysz 

do mniejszego przedziału czasowego, zobaczysz sporą różnicę cen, która pozwala na użyteczne 

implementacje SMA 

Nasza pierwsza (bardzo nieefektywna) próba SMA 

Jak wspomniano wcześniej, przez pozostałą część rozdziału będziemy pracować z implementacjami 

SMA. Aby je rozróżnić, będziemy zmieniać nazwę funkcji dla każdej kolejnej implementacji, zaczynając 

od sma_slow_1(). Wszystkie implementacje SMA otrzymają następujące parametry: 

period : Aby określić, ile obserwacji ma być używanych dla SMA. 



symbol: Aby oznaczyć składnik aktywów, dla którego chcemy wykonać obliczenia. W tym przykładzie 

opcje będą for lub for. Jednak gdy samodzielnie uruchomisz system, będziesz mógł go rozszerzyć o 

dowolny symbol kryptowaluty, który sobie zażyczysz. 

data : Rzeczywiste dane zawierające szeregi czasowe cen dla każdego zasobu. 

Zrobimy dwa założenia, że kolumna data - timestamp jest w porządku rosnącym i nie mamy luk w 

szeregach czasowych, co oznacza, że mamy dane cenowe z każdej minuty. To pozwala nam pominąć 

wszelkie procedury zamawiania i sprawdzić, czy SMA powinno zawierać wewnętrznie NA, gdy nie są 

dostępne żadne dane. Zauważ, że oba te założenia są spełnione przez naszą symulację danych. Teraz 

wyjaśnimy, jak sma_slow_1() działa. Zauważ, że jest to bardzo nieefektywna implementacja i 

zdecydowanie powinieneś unikać programowania w ten sposób. Są to jednak typowe błędy popełniane 

przez ludzi i będziemy je usuwać jeden po drugim, mierząc ich wpływ na szybkość kodu. Zobaczmy, jak 

to się robi, wykonując następujące kroki: 

1. Najpierw tworzymy pustą ramkę danych nazwaną result, który zawiera pojedynczą kolumnę o 

nazwie sma. 

2. Następnie wykonujemy pętlę po wszystkich wierszach danych; oznacza koniec lub prawy koniec 

rozważanego interwału SMA. 

3. Tworzymy liczbę całkowitą position, która jest taka sama jak  end za każdym razem, gdy zaczynamy 

pętlę, a także obiekt sma, który będzie zawierał rzeczywiste obliczenia SMA dla pozycji końcowej, liczbę 

całkowitą n_accumulated, która śledzi liczbę zgromadzonych obserwacji oraz ramkę danych 

period_prices, która zawiera jedną kolumnę do przechowywania cen dla bieżącej kalkulacji SMA. 

4. Następnie sprawdzamy, czy obserwacja przy bieżącym end odpowiada temu symbol, co nas 

interesuje. Jeśli tak nie jest, po prostu ignorujemy tę iterację, ale jeśli tak, będziemy kumulować 

perdiod_prices zaczynając od pozycji  end (pamiętaj, że position równa się end i temu punktowi) i 

cofając się do liczby skumulowanych cen jest równa period interesującej nas lub aktualnej position 

mniejszej niż 1 (co oznacza, że jesteśmy na początku szeregu czasowego). Aby to zrobić, używamy pętli 

while, która sprawdza warunek wspomniany wcześniej, zwiększa n_acumulated, gdy zostanie 

znaleziona obserwacja  z tym samym symbol , a jej dane są dołączane do ramki danych period_prices, 

i zwiększa position niezależnie od tego, czy obserwacja była przydatna, abyśmy nie utknęli. 

5. Po zakończeniu pętli while wiemy, że albo zgromadziliśmy liczbę cen równą period, która nas 

interesuje, albo napotkaliśmy początek szeregu czasowego. W pierwszym przypadku obliczamy średnią 

takich cen poprzez iterację po ramce danych period_prices i przypisujemy ją jako wartość sma dla 

aktualnej pozycji end. W drugim przypadku po prostu rejestrujemy wartość NA, ponieważ nie byliśmy 

w stanie obliczyć pełnego SMA. Spójrz na następujący fragment kodu: 



 

Jeśli implementacja wydaje się skomplikowana, to dlatego, że tak jest. Gdy zaczniemy ulepszać nasz 

kod, zostanie on oczywiście uproszczony, co ułatwi jego zrozumienie. 

6. Teraz chcemy faktycznie zobaczyć, że to działa. Aby to zrobić, wprowadzamy plik  sma-slow.R do 

pamięci (która zawiera wszystkie powolne implementacje), a także dane, jak pokazano w poniższym 

fragmencie kodu: 

source(„./sma-slow.R”) 

data_original  <- read.csv(„.data.csv”) 

Zwróć uwagę, że bierzemy tylko pierwsze 100 obserwacji, które odpowiadają 50 minutom akcji 

cenowej Bitcoin (pamiętaj, że te 100 obserwacji zawiera tylko 50 dla Bitcoin; pozostałe 50 dotyczą 

Litecoina). Widzimy, że SMA (5) dla Bitcoin ma sens, w tym pierwsze cztery NA (możesz sprawdzić liczby 

ręcznie, ale pamiętaj, aby wykorzystać dane i wyniki do własnej symulacji danych): 

data <- data_original[1:100, ] 

symbol <- „BTC” 

period <- 5 

sma-1 <= sma_slow_1(period, symbol, data) 



sma_1 

#> sma 

#> 1 NA 

#> 2 NA 

#> 3 NA 

#> 4 NA 

#> 5 7999,639 

#> 6 7997.138 

#> 7 8000.098 

#> 8 8001.677 

#> 9 8000.633 

#> 10 8000.182 

(Obcięte wyjście) 

Zanim zrozumiemy, jak naprawić ten kod, musimy zrozumieć, dlaczego R może być powolne, a także 

jak zmierzyć wpływ, jaki wywieramy, gdy go ulepszamy. 

Zrozumienie, dlaczego R może być powolny 

Zrozumienie, dlaczego język programowania może być powolny, jest podstawową umiejętnością 

potrzebną do zwiększenia szybkości jego implementacji. Na każdą implementację w dowolnym języku 

programowania ma podobny wpływ czas algorytmu i złożoność pamięci, ponieważ są one algorytmami, 

a nie właściwościami implementacji. Jednak sposób, w jaki języki obsługują określone implementacje, 

może się znacznie różnić i na tym się teraz skupimy. W przypadku R ludzie często znajdują cztery 

główne wąskie gardła: 

* Niezmienność obiektu 

* Zinterpretowane dynamiczne typy 

* Procesy związane z pamięcią 

* Procesy jednowątkowe 

W żadnym wypadku ta lista nie jest kompletna ani nie występuje w każdej implementacji. To tylko 

najczęstsze wąskie gardła, jakie widziałem, a które po naprawieniu spowodowały największą liczbę 

ulepszeń szybkości. Często są to dobre punkty wyjścia, ale każda implementacja jest inna, więc bardzo 

trudno jest zasugerować ogólne zasady optymalizacji wydajności i należy o tym pamiętać. 

Niezmienność obiektu 

Poprawa szybkości implementacji języka R niekoniecznie wiąże się z zaawansowanymi technikami 

optymalizacji, takimi jak zrównoleglenie. Rzeczywiście, istnieje wiele prostych poprawek, które choć 

nie zawsze są oczywiste, mogą sprawić, że R będzie działał znacznie szybciej. Największym wąskim 

gardłem, jakie ludzie napotykają w przypadku R, jest brak zrozumienia właściwości niezmienności 

obiektu oraz kosztów ogólnych poniesionych podczas wykonywania kopii takich obiektów. Samo 



zajęcie się tym może przynieść radykalną poprawę wydajności i nie jest to zbyt trudne, gdy zrozumiesz, 

jak to zrobić. To dobry kandydat do rozpoczęcia poszukiwań optymalizacji. Jako przykład niektórych 

problemów, które mogą się pojawić, załóżmy, że masz nazwaną tablicę liczb. Teraz załóżmy, że chcesz 

zaktualizować pierwszy element programu to be, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

a[1] <- 10 

To zadanie jest o wiele bardziej złożone, niż się wydaje. W rzeczywistości jest realizowany za 

pośrednictwem funkcji zastępczej `”[<-„1` poprzez to wywołanie i przypisanie: 

a <- `”[<-„` (a, 1, value = 10) 

Na początku może się wydawać, że jest to bardzo dziwna składnia, ale pamiętaj, że jak widzieliśmy,że 

możemy mieć ciągi znaków, które reprezentują obiekty, w tym funkcje, tak jak w tym przypadku. Części 

linii `”[<-„` to w rzeczywistości nazwa funkcji wywoływanej z parametrami, a,1 i value = 10. Jeśli 

wykonasz poprzednie dwie linie, powinieneś otrzymać ten sam wynik; to jest pierwszy element w a 

bycia równym 10. To, co faktycznie się dzieje, to tworzenie wewnętrznej kopii; pierwszy element 

takiego obiektu zostanie zmieniony na 10 , a wynikowy obiekt zostanie ponownie przypisany do a. 

Mimo że po prostu zmieniamy tylko jeden element tablicy, w rzeczywistości cały wektor jest ponownie 

obliczany. Im większy wektor, tym gorszy problem, a to może znacznie spowolnić implementację. Jest 

jeszcze gorzej, gdy używasz ciężkich struktur danych, takich jak ramki danych. Języki, które pozwalają 

na mutabilność, takie jak Fortran lub C++, po prostu zmienią określoną wartość w tablicy zamiast 

tworzyć nową kopię pełnej tablicy. Dlatego często zdarza się, że kod, który byłby w porządku w innych 

językach, generuje bardzo duże i często niepotrzebne narzuty, gdy jest programowany w podobny 

sposób w R. 

Zinterpretowane typy dynamiczne 

Drugim najważniejszym wąskim gardłem, które ludzie znajdują, jest natura języka R, który jest językiem 

interpretowanym i dynamicznie wpisywanym na maszynie. Oznacza to, że w dowolnym wierszu 

programu obiekt może być liczbą całkowitą, w następnym wierszu może to być ramka danych, 

następnie łańcuch znaków i może to być lista ramek danych dwa wiersze później. Jest to naturą braku 

ustalonych typów obiektów, a ponieważ interpreter nie może z góry wiedzieć, jak obsługiwać takie 

obiekty, ponieważ za każdym razem mogą one być zupełnie inne, musi sprawdzać typ obiektu za 

każdym razem, gdy chce zastosować jakieś rodzaj operacji na nim. Jest to trochę przesadzone, ale 

chodzi o to, że skoro istnieje możliwość zmiany typu obiektu, należy go stale sprawdzać. Zobaczymy, 

jak uniknąć niektórych z tych kontroli, aby zwiększyć wydajność, ale aby poradzić sobie z 

interpretowaną i dynamicznie wpisywaną naturą, będziemy musieli skorzystać z innych języków 

programowania, takich jak Fortran lub C++, co pokażemy w dalszej części rozdziału . Te języki 

naprawiają typ obiektu podczas jego tworzenia i jeśli spróbujesz go zmienić w pewnym momencie, 

program zgłosi błąd. Może to być postrzegane jako niepotrzebne ograniczenie, ale w rzeczywistości 

może być bardzo potężne, gdy komunikuje zamiar jakiegoś kodu, a także pozwala kompilatorom na 

zapewnienie potężnych optymalizacji obsługi takich obiektów. 

Procesy związane z pamięcią 

Trzecim najważniejszym wąskim gardłem, które ludzie odkrywają, jest to, że R musi mieć wszystkie 

obiekty w pamięci. Oznacza to, że komputer używany do analizy musi mieć wystarczającą ilość pamięci 

RAM, aby pomieścić jednocześnie wszystkie dane, a także obiekty pośrednie i wynikowe, i należy 

pamiętać, że ta pamięć RAM jest współdzielona z wszystkimi innymi aplikacjami działającymi na 

komputerze. Jeśli R nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM, aby pomieścić każdy obiekt w pamięci, 



system operacyjny wykona operację zamiany, która w R będzie wyglądać tak, jakbyś miał wszystkie 

dane w pamięci, ale dane zostaną zapisane i odczytane z dysku twardego w rzeczywistość. Czytanie i 

pisanie z dysków twardych jest o rząd wielkości wolniejsze niż wykonywanie równoważnych operacji 

w pamięci, a R nie poinformuje Cię, że tak się dzieje, ponieważ naprawdę nie może (robi to system 

operacyjny). Aby wykryć, że tak się dzieje, należy zwrócić uwagę na narzędzie dostarczane przez system 

operacyjny do monitorowania zasobów systemu. Mimo że jest to trzecie wąskie gardło na liście, kiedy 

się zdarza, jest zdecydowanie najbardziej szkodliwe, ponieważ mamy wąskie gardło wejścia / wyjścia 

dysku na szczycie wąskiego gardła pamięci. Kiedy napotkasz ten problem, będziesz w stanie stwierdzić, 

ponieważ R wydaje się zawieszać lub nie reagować. Jeśli to ci się przytrafia, zdecydowanie powinieneś 

poszukać sposobów, aby to wyeliminować. Jest to trzecie miejsce na liście, ponieważ nie występuje tak 

często jak poprzednie dwa, a nie dlatego, że ma mniejszy wpływ. 

Procesy jednowątkowe 

Czwartym najważniejszym wąskim gardłem, z którym spotykają się ludzie, jest fakt, że język R nie ma 

wyraźnych konstrukcji dla paralelizmu. Natychmiastowa instalacja R nie może korzystać z wielu 

procesorów i nie ma znaczenia, czy zainstalujesz R na potężnym serwerze z 64 rdzeniami procesora, R 

użyje tylko jednego z nich. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wprowadzenie równoległości 

w implementacjach. Jednak zrobienie tego wcale nie jest łatwym zadaniem. W rzeczywistości poważne 

wysiłki związane z równoległością wymagają głębokiej wiedzy o sprzęcie i oprogramowaniu i często 

zależą od konkretnego sprzętu używanego do wykonania implementacji. Chociaż jest to bardzo trudne, 

a może nawet z tego powodu, R ma wiele pakietów, których celem jest zapewnienie równoległych 

rozwiązań dla określonych funkcji języka R. Istnieje kilka ogólnych pakietów, których możesz użyć do 

tworzenia własnych równoległych implementacji, co zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, ale 

zdecydowanie nie jest to pierwsze miejsce, w którym należy szukać ulepszeń wydajności. Teraz, gdy 

rozumiesz, dlaczego R może być powolny, wykorzystamy tę wiedzę do stopniowego ulepszania 

implementacji SMA, którą pokazaliśmy wcześniej, ale zanim to zrobimy, musimy nauczyć się mierzyć 

wydajność naszego kodu i na tym skupiamy się w następnej sekcji. 

Pomiar poprzez profilowanie i analizę porównawczą 

Istnieje powszechne powiedzenie, które mówi, że nie można zmienić tego, czego nie można zmierzyć. 

Nawet jeśli technicznie możesz zmienić wydajność swojego kodu w R, na pewno nie będziesz w stanie 

wiedzieć, czy zmiana jest tego warta, jeśli jej nie zmierzysz. W tej sekcji przedstawimy trzy narzędzia, 

których możesz użyć do pomiaru kodu: Rprof(), system.time i microbenchmark(). Pierwsze dwa są 

zawarte w R, a trzeci wymaga zainstalowania pakietu microbenchmark. Narzędzie Rprof() służy do 

profilowania kodu, natomiast system.time() i microbenchmark() służy do testowania kodu. 

*Profilowanie oznacza, że mierzysz, ile czasu dana implementacja spędza na każdej jej części. 

*Benchmarking oznacza, że porównujesz łączny czas potrzebny na wykonanie różnych implementacji, 

aby porównać je między sobą, bez względu na ich wewnętrzne części. 

Podstawy profilowania z Rprof() 

Nawet doświadczonym programistom trudno jest zidentyfikować wąskie gardła w swoim kodzie. Jeśli 

nie masz sporego doświadczenia i dobrego wyczucia, które części twojego kodu spowalniają jego 

wykonanie, prawdopodobnie lepiej będzie profilować swój kod, zanim zaczniesz go optymalizować. 

Dopiero po zidentyfikowaniu najważniejszych wąskich gardeł możesz podjąć próbę ich 

wyeliminowania. Trudno jest podać ogólne porady dotyczące poprawy wydajności, ponieważ każda 

implementacja jest zupełnie inna. Funkcja RProf() jest wbudowanym narzędziem do profilowania 

wykonywania funkcji języka R. W regularnych odstępach czasu profiler zatrzymuje interpreter, zapisuje 

bieżący stos wywołań funkcji i zapisuje informacje do pliku. Następnie możemy spojrzeć na 



podsumowania takich informacji, aby dowiedzieć się, gdzie nasza implementacja spędza najwięcej 

czasu. Pamiętaj, że wyniki z Rprof() są stochastyczne. Za każdym razem, gdy go użyjemy, wyniki będą 

nieco inne, w zależności od wielu rzeczy specyficznych dla twojego systemu, na które R nie ma wpływu. 

Dlatego wyniki, które otrzymujemy z Rprof(), są szacunkowe i mogą się różnić w ramach przykładowej 

realizacji. Aby użyć tej funkcji, po prostu wywołujemy ją bez parametrów, zanim wywołamy kod, który 

chcemy zmierzyć, a następnie wywołujemy ją ponownie, tym razem wysyłając parametr NULL. Wyniki 

są zapisywane w pliku na dysku twardym i można je wywołać za pomocą wywołania funkcji 

summaryRprof(). 

W tym konkretnym przypadku zwróć uwagę, że wysłaliśmy pierwsze 10000 elementów. Gdybyśmy 

wysłali niewielką ilość danych, funkcja sma_slwo_1() zakończyłaby się tak szybko, że nie mielibyśmy 

żadnego sensownego wyniku (pamiętaj, że Rprof() mierzy w odstępach czasu). Pokazane tutaj wyniki 

są również obcięte, ponieważ rzeczywiste wyniki są znacznie większe, ponieważ pokazują wiele 

wywołań funkcji, których użył nasz kod. Pozostawiliśmy pięć najlepszych wyników dla każdej tabeli. 

Obie tabele zawierają te same informacje. Różnica polega na tym, że tabela $by.self (pierwsza) jest 

uporządkowana według self, a tabela $by.total (druga) według total; self wskazuje, ile czasu zajęło 

wywołanie funkcji bez uwzględnienia wywołań funkcji potomnych, podczas gdy total informacje 

obejmują wywołania funkcji potomnych. Oznacza to, że dane muszą sumować się, podczas gdy dane 

zagregowane sumują się zwykle do znacznie większe niż 100: 

Rprof() 

sma_1 <- sma_slow_1 (period, symbol, data_original[1:10000, ]) 

Prof.(NULL) 

summaryRprof() 

#> $ by.self 

#> self.time self.pct total.time total.pct 

#> "rbind" 1,06 10,84 6,16 62,99 

#> "struktura" 0,82 8,38 0,94 9,61 

#> "data.frame" 0,68 6,95 4,32 44,17 

#> "[.data.frame" 0,54 5,52 1,76 18,00 

#> "sma_slow_1" 0,48 4,91 9,78 100,00 

#> (Obcięte wyjście) 

#> 

#> $ by.total 

#> total.time total.pct self.time self.pct 

#> "sma_slow_1" 9,78 100,00 0,48 4,91 

#> "rbind" 6,16 62,99 1,06 10,84 

#> "data.frame" 4,32 44,17 0,68 6,95 

#> "[" 1,88 19,22 0,20 2,04 



#> "as.data.frame" 1,86 19,02 0,10 1,02 

#> (Obcięte wyjście) 

#> 

#> $ sample.interval 

#> [1] 0,02 

#> 

#> $ sampling.time 

#> [1] 9.78 

Jak widać w wynikach, pierwsza kolumna wskazuje wywołanie funkcji na stosie, a liczby wskazują, ile 

czasu zostało spędzone na określonym wywołaniu funkcji, w kategoriach bezwzględnych (time) lub 

względnych (pct). Zwykle będziesz chciał skupić się na najwyższych wartościach w kolumnie self.pct 

tabeli $by.self, ponieważ pokazują one funkcje, które same zajmują najwięcej czasu. W tym 

konkretnym przypadku rbind,structure, i data.frame są funkcjami, które zajmują najwięcej czasu. Na 

koniec powinieneś wiedzieć, że niektóre nazwy znalezione w stosie wywołań funkcji mogą być bardzo 

tajemnicze i czasami będziesz miał trudności ze znalezieniem odnośników lub dokumentacji do nich. 

Dzieje się tak, ponieważ są to prawdopodobnie wewnętrzne implementacje języka R, które nie są 

przeznaczone do bezpośredniego użytku przez użytkowników języka R. Sugeruję, aby po prostu 

spróbować naprawić te wywołania funkcji, które rozpoznajesz, chyba że masz do czynienia z 

sytuacjami, w których wysoce zoptymalizowany kod jest absolutnym wymogiem, ale w takim 

przypadku lepiej byłoby przeczytać specjalistyczną książkę na ten temat. 

Benchmarking ręczny za pomocą system.time () 

Teraz przyjrzymy się, jak przetestować Twój kod. Jeśli szukasz prostego pomiaru czasu realizacji, to 

syste.time to dobry wybór. Po prostu wywołujesz w nim funkcję, która wydrukuje dla Ciebie 

następujące trzy miary czasu:. 

 user : Jest to czas user, na który powinniśmy zwrócić większą uwagę, ponieważ mierzy on czas 

procesora używany przez R do wykonania kodu 

 system : Czas system jest miarą czasu spędzonego przez system, aby móc wykonać funkcję 

 elapsed : Czas elapsed to całkowity czas potrzebny na wykonanie kodu, nawet jeśli został 

spowolniony z powodu innych procesów systemowych 

Czasami czas elapsed jest dłuższy niż suma czasu user i czasu system, ponieważ procesor wykonuje 

wiele zadań jednocześnie z innymi procesami lub musi czekać na udostępnienie zasobów, takich jak 

pliki i połączenia sieciowe. W innych przypadkach czas, który upłynął, jest krótszy niż suma czasu i 

czasu. Może się tak zdarzyć, gdy do wykonania wyrażenia jest używanych wiele wątków lub 

procesorów. Na przykład zadanie, które zajmuje 10 sekund czasu użytkownika, może zostać wykonane 

w ciągu 5 sekund, jeśli obciążenie dzielą dwa procesory. Najczęściej jednak interesuje nas całkowity 

czas, jaki upłynął do wykonania danego wyrażenia. Gdy wyrażenie jest wykonywane w pojedynczym 

wątku (wartość domyślna dla języka R), upływający czas jest zwykle bardzo zbliżony do sumy czasu i 

czasu. Jeśli tak nie jest, albo wyrażenie spędziło czas, czekając na dostępność zasobów, albo w systemie 

było wiele innych procesów konkurujących o czas procesora. W każdym razie, jeśli podejrzewasz swoje 

pomiary, spróbuj mierzyć ten sam kod kilka razy, podczas gdy komputer nie zużywa zasobów na inne 

aplikacje. W tym konkretnym przypadku widzimy, że wykonanie zajęło około 9 sekund, aby zakończyć, 



co w przybliżeniu odpowiada temu samemu czasowi, jaki zajęło wykonanie go, mierząc Rprof() w 

poprzedniej sekcji, jak widać w kolumnie total.time w sma_slow_1() dotyczącej obserwacji tabeli 

$by.total. 

system.time(sma_slow_1 (period, symbol. data_original[1:10000, ])) 

#> user system elapsed 

#> 9.251 0.015 9.27  

Jeśli chcesz zmierzyć wiele funkcji, aby porównać ich czasy, będziesz musiał użyć funkcji system.time 

()na każdej z nich, więc jest to trochę ręczny proces. Lepszą alternatywą jest funkcja microbenchmark. 

Automatyczna analiza porównawcza za pomocą microbenchmark () 

Jeśli zidentyfikowałeś funkcję, która jest wielokrotnie wywoływana w Twoim kodzie i wymaga 

przyspieszenia, możesz napisać dla niej kilka implementacji i użyć funkcji micrbenchmark() z pakietu 

microbenchmark, aby je porównać. Jego wyniki będą również zwykle bardziej wiarygodne, ponieważ 

domyślnie uruchamia każdą funkcję 100 razy, dzięki czemu jest w stanie wygenerować statystyki 

dotyczące jej wydajności. Aby użyć tej funkcji, po prostu zawiń ją wokół fragmentu kodu, który chcesz 

zmierzyć. Niektóre przydatne funkcje polegają na tym, że możesz wykonać zadanie, w ramach którego 

bardzo przydatne jest zmierzenie i wykorzystanie wyników za jednym razem; możesz także 

przekazywać różne wywołania funkcji oddzielone przecinkami, a to da ci wyniki dla każdego z nich. W 

ten sposób można jednocześnie automatycznie porównywać różne funkcje. Tutaj przypiszemy wyniki 

sma_slow_1() do sma_1, tak jak poprzednio, ale od tego czasu jest opakowany w funkcję 

microbenchmark(), zostanie również zmierzony, a wyniki wydajności zostaną zapisane w ramce danych 

performance. Ten obiekt zawiera następujące kolumny: exprneval to ciąg znaków, który zawiera użyte 

wywołanie funkcji, to ile razy funkcja została wykonana (domyślnie jest to 100) oraz min,lq (pierwszy 

kwartyl),mean,median,uq (trzeci kwartyl) i statystyki max: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_1 <- sma_slow_1(period, symbl, data), 

unit = „us” 

) 

summary(performance)#median 

#> [1] 81035.19  

Jeśli chcesz zobaczyć pełną ramkę danych wydajności, po prostu ją wydrukuj. Tutaj pokazaliśmy tylko, 

że czas median potrzebny do wykonania wywołania funkcji sma_slow_1()  wynosił  81, 035.19 

mikrosekundy (czyli jednostkę określoną w parametrze unit=”us”). Domyślnie zajęłoby to milisekundy 

zamiast mikrosekund, ale chcemy zapewnić te same jednostki dla wszystkich porównań, które 

wykonujemy  i mikrosekund to lepsza opcja. Będziemy nadal dodawać rekordy do poniższej tabeli. 

Każdy wiersz będzie zawierał identyfikator implementacji, medianę w mikrosekundach potrzebnych do 

wykonania takiej funkcji, wskazanie najszybszej jak dotąd implementacji oraz procent w porównaniu z 

najszybszą, jaką mamy do tej pory. W tym konkretnym przypadku, ponieważ jest to jedyne, które 

zrobiliśmy, jest to oczywiście najszybsze, a także w 100% najlepsze, które samo w sobie jest: 



 

[Najszybsze wdrożenie, w mikrosekundach, mediana% od najszybszego] 

Celem pozostałej części  jest rozszerzenie tej tabeli, aby zapewnić precyzyjne pomiary tego, jak wiele 

ulepszeń wydajności wprowadzamy w miarę ulepszania naszej implementacji SMA. 

Łatwe osiąganie wysokich korzyści - poprawa kosztów 

W tej sekcji pokażemy, jak można radykalnie poprawić wydajność języka R bez uciekania się do 

zaawansowanych technik, takich jak delegowanie do innych języków programowania lub wdrażanie 

równoległości. Techniki te zostaną pokazane w dalszych sekcjach. 

Korzystanie z prostej struktury danych dla zadania 

Wielu użytkowników języka R zgodziłoby się, że ramka danych jako struktura danych jest 

podstawowym narzędziem do analizy danych. Zapewnia intuicyjny sposób reprezentowania typowego 

ustrukturyzowanego zbioru danych z wierszami i kolumnami reprezentującymi odpowiednio 

obserwacje i zmienne, ale zapewnia większą elastyczność niż macierz, umożliwiając zmienne różnych 

typów (takie jak zmienne znakowe i numeryczne w jednej strukturze). Ponadto, gdy ramki danych 

zawierają tylko zmienne numeryczne, podstawowe operacje macierzowe można wygodnie zastosować 

do nich bez konieczności jawnego wymuszania. Ta wygoda wiąże się jednak z kosztami wydajności, o 

których ludzie często nie wspominają. Tutaj unikamy powtarzania wyników Rprof(), które otrzymaliśmy 

z profilowania funkcji sma_slow)1(). Jeśli jednak spojrzysz na nie, zobaczysz  ,że rbind() i datat.frame() 

należą one do funkcji, które zajmowały najwięcej czasu. To jest właśnie wspomniany wcześniej koszt 

wydajności. Jeśli chcesz, aby implementacje były szybsze, unikanie ramek danych może być dobrym 

początkiem. Ramki danych mogą być doskonałym narzędziem do analizy danych, ale nie podczas 

pisania szybkiego kodu. Jak widać w sma_slow_2(), kod jest praktycznie taki sam jak sma_slow_1(), z 

wyjątkiem tego, że obiekt period_prices() nie jest już ramką danych. Zamiast tego stał się wektorem, 

który jest rozszerzany funkcją c() zamiast funkcji rbind(). Zwróć uwagę, że wciąż dynamicznie 

zwiększamy rozmiar obiektu podczas wywoływania funkcji c(), czego nie powinieneś robić dla 

wykonującej ody, ale zrobimy to krok po kroku: 

sma_slow_2 <- funtion(period, symbol, dat) { 

result  <- datat.frame(sma = numeric () ) 

for(end i 1:nrow(data)) { 

position <- end  

sma <- NA 

n_acumulated <- 0 

period_prices <- NULL 

if(data[end, „symbol”] = = symbol) { 

while(n_accumulated < period & position >= 1) { 

if (data[position, „symbol”] = = symbol) { 



period_prices <- c(period_prices, 

data[position, „price_us:]) 

n_acumulated <- n_acumulated + 1 

} 

position <- position – 1 

} 

if (n_acumulated = = period) { 

sma <- 0 

for (price in period_prices) { 

sma <- sma + price 

} 

sma <- sma / period 

} else { 

sma <- NA  

} 

result <- rbind(result, data.frame(sma=sma)) 

} 

} 

return(result) 

} 

W tym przypadku czas jego wykonania mierzymy tak jak wcześniej, ale wykonujemy też bardzo ważną 

weryfikację, która jest często pomijana. Weryfikujemy, że wartości, które otrzymujemy z 

sma_slow_1(), są takie same, jak te, które otrzymujemy z sma_slow_2() . Nie byłoby poprawnym 

porównaniem, gdybyśmy mierzyli implementacje, które robią różne rzeczy. Wykonanie sprawdzenia 

jest również przydatne, aby zwiększyć naszą pewność, że każda wprowadzana przez nas zmiana nie 

powoduje nieoczekiwanego zachowania. Jak widać, wszystkie wartości są takie same, więc możemy 

kontynuować z pewnością: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_2 <- sma_slow_2(period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma ==sma_2$sma, na.rm = TRUE_ 

>#> TRUE 



summary(performance)$median 

#> [1] 33031.7785 

Rejestrujemy nasze wyniki w naszej tabeli i zdajemy sobie sprawę, że usunięcie tej struktury ramki 

danych pozwoliło nam usunąć dwie trzecie czasu wykonywania. To całkiem nieźle jak na tak łatwą 

zmianę, prawda? Ponieważ nasz podstawowy przypadek (najszybsza implementacja, jaką mamy do tej 

pory) to sma_slow_2(), widzimy, że sma_slow_1() wykonanie zajmie około 145% więcej czasu: 

 

 

Teraz, gdy zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ mogą mieć niepotrzebne ramki danych na działanie 

naszego kodu, przystępujemy do usuwania również drugiej ramki danych, której używaliśmy dla 

obiektu result. Zastępujemy go również wektorem i używamy funkcji c(), aby do niego dołączyć. Ten 

sam problem dynamicznej ekspansji, o którym mowa wcześniej, pojawia się również tutaj. Jak widać, 

wszystko inne jest takie samo. Przechodzimy do testu porównawczego, tak jak robiliśmy to wcześniej, 

i sprawdzamy również, czy otrzymane wyniki są takie same. Ostrożny czytelnik mógł zauważyć, że 

poprzednia kontrola została przeprowadzona z operatorem równości, podczas gdy ta została 

przeprowadzona z operatorem nierówności. W rzeczywistości, sprawdzając liczby rzeczywiste, lepiej 

jest sprawdzić, czy są one wystarczająco zbliżone, a nie dokładnie takie same. Jeśli sprawdziłeś 

identyczne liczby, możesz otrzymać wynik FALSE, ponieważ jedna z liczb ma różnicę 0.000000001, która 

w naszym przypadku nie jest istotna. Dlatego ustalamy, co jest istotnym sprawdzianem dla naszego 

konkretnego przypadku użycia i sprawdzamy, czy każda para liczb ma różnicę nie większą niż ten próg, 

tak jak robimy tutaj, z naszym progiem 0.001: 

performance <- microbenchmark( 

sma_3 <- sma_slow_3 (period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma- sma_3 <= 0.001,na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$mediaan 

#> [1] 19628.243 

W tym przypadku średni czas potrzebny do wykonaniasma_slow_3() wyniósł 19, 628.243 

mikrosekundy. Kontynuujemy i zapisujemy to w naszej tabeli i ponownie obliczamy procent od 

najlepszego, który jest sma_slow_3() w tym momencie. Zauważ, że jesteśmy w stanie usunąć prawie 

połowę czasu z już ulepszonej funkcji sma_slow_2(), a użycie oryginalnej funkcji sma_slow_1() zajmie 

312% więcej czasu niż najnowsza. Zaskakujące może być to, jak duży wzrost wydajności można uzyskać, 

używając prostszej struktury danych 



Wektoryzacja tak bardzo, jak to możliwe 

Wektoryzacja oznacza usunięcie ręcznego mechanizmu zapętlania na korzyść operacji 

zoptymalizowanej do zrobienia tego samego bez potrzeby jawnej pętli. Jest to bardzo pomocne, 

ponieważ pomaga uniknąć narzutu związanego z jawnymi pętlami w R. Wektoryzacja jest 

podstawowym narzędziem w języku R i należy przyzwyczaić się do programowania przy użyciu go 

zamiast używania jawnych pętli, gdy tylko jest to możliwe, bez czekania, aż nadejdzie etap wydajności 

do gry. Kiedy zrozumiesz, jak to działa, przyjdzie naturalnie. Istnieją różne sposoby wektoryzacji 

operacji. Na przykład, jeśli chcesz wykonać mnożenie macierzy wektorów, zamiast iterować po 

elementach wektora i macierzy, mnożąc odpowiednie współczynniki i dodając je razem, jak to zwykle 

robi się w innych językach programowania, możesz po prostu zrobić coś w rodzaju A %*% A aby 

wykonać wszystkie te operacje w sposób zwektoryzowany w R. Wektoryzacja zapewnia bardziej 

wyrazisty kod, który jest łatwiejszy do zrozumienia i wydajniejszy, dlatego zawsze należy próbować go 

używać. Innym sposobem wektoryzacji jest użycie rodziny funkcji apply() R (na przykład, lapply() 

,sapply() i tak dalej). Spowoduje to wygenerowanie prostszego kodu niż jawne pętle, a także 

przyspieszy implementację. W rzeczywistości funkcja apply() jest przypadkiem szczególnym, ponieważ 

nie jest tak zoptymalizowana, jak inne funkcje z jej rodziny, więc wzrost wydajności nie będzie tak duży, 

jak w przypadku innych funkcji, ale przejrzystość kodu rzeczywiście wzrośnie. Innym sposobem 

wektoryzacji kodu jest zastąpienie pętli wbudowanymi funkcjami języka R i tak właśnie będzie w 

następnej modyfikacji. W trzecim if w kodzie, tym po pętla while się skończyła, istnieje pętla for, która 

dodaje elementy, które mamy w wektorze period_prices, a następnie jest dzielona przez wektor 

period, aby uzyskać średnią. Możemy po prostu użyć funkcji mean() zamiast korzystać z takiej pętli i to 

właśnie robimy. Teraz, kiedy czytasz tę część kodu, łatwo odczytuje się, jakby liczba skumulowanych 

cen była równa okresowi, co sprawia, że SMA jest równe średniej skumulowanych cen. Znacznie łatwiej 

jest zrozumieć kod niż użycie pętli: 

sma_slow_4 <- function(period, symbol, data) { 

resultl <- NULL 

for(end in 1:nrow(data) ) { 

position <- end 

sma <- NA 

n_accumulated <- 0 

period_proces <- NULL 

if (data[end, „symbol”] == symbol) { 

while(n_acumulated < eriod & position >- 1) { 

if (data[position, „symbol”] = = symbol) { 

priod_prices <- c(period_prices,  

data[position, „price_isd”]) 

n_acumulated <- n_accumulated + 1 

} 

position <- position -1  



} 

if (n_aumulated = = period) { 

sma <- mean(period_prices) 

} else { 

sma <- NA 

result <- c(result, sma) 

} 

} 

return(result) 

} 

Ponownie porównujemy i sprawdzamy poprawność. Jednak w tym przypadku okazuje się, że średni 

czas to 20,825.879 mikrosekundy, czyli więcej niż bieżące minimum od sma_slow_3(). Czy kod 

wektorowy nie powinien być szybszy? Odpowiedź jest taka, że przez większość czasu tak jest, ale w 

takich sytuacjach funkcja mean() ma narzut, ponieważ musi sprawdzić, z jakim typem obiektu ma do 

czynienia, przed użyciem jej do jakichkolwiek operacji, co może spowalniają implementację. Kiedy 

używaliśmy jawnej pętli, sumy i dzielenie były znacznie niższe, ponieważ można je było zastosować do 

znacznie mniejszego zestawu obiektów. Dlatego, jak widać w poniższej tabeli, sma_slow_4() zajmuje o 

6% więcej czasu niż sma_slow_3(). To niewiele, a ponieważ wolę kod ekspresyjny, zachowam zmianę: 

performance <- mirobenchmark ( 

sma_4 <- sma_slow_4 (period, symbol ,data) , 

unit =”us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_4 <= 0.001 , na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

 summary(performance)$median 

#> [1] 20825.8790 

Spójrz na poniższą tabelę: 

 



Jeśli chcesz porównać narzut funkcji mean() z narzutem wynikającym z innych sposobów wykonywania 

tych samych obliczeń, spójrz na poniższy punkt odniesienia. Funkcja .Internal(mean(x)) omija 

mechanizm wysyłania metod, które pokazaliśmy w poprzednim rozdziale i przeskakuje bezpośrednio 

do implementacji funkcji mean() w C, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

x <- sample(100) 

performance <- microbenchmark ( 

mean(x), 

sum(x) / length(x), 

.Internal(mean(x)), 

Times = 1e+05 

) 

performance 

#> Jednostka: nanosekundy 

#> wyr min lq średnia mediana uq max neval 

#> średnia (x) 1518 1797 2238,2607 1987 2230 2335285 1e + 05 

#> suma (x) / długość (x) 291345 750.2324 403488 27016544 1e + 05 

#>. Wewnętrzna (średnia (x)) 138153 187.0588 160176 34513 1e + 05 

Usunięcie niepotrzebnej logiki 

Są chwile, kiedy prosta logika pokazuje nam, że są części naszych implementacji, które są niepotrzebne. 

W tym konkretnym przypadku kumulacji period_prices można uniknąć, ustawiając sma na 0 

początkowo zamiast NA i dodając do niej każdą cenę. Jednak robiąc to, tracimy kontrolę nad liczbą 

elementów w wektorze, więc funkcja mean() nie ma już sensu i przystępujemy do podzielenia sumy 

przez period tak, jak robiliśmy to wcześniej: 

sma_slow_5 <- function(period, symbol, data) { 

result <- NULL 

for(end in 1:nrow(data)) { 

position <- end 

sma <- 0 

n_acumulated <- 0 

if (data[end , „symbol”] = = symbol) { 

while(n_acumulated < period & position >- 1) { 

if (data[position, „symbol”] = = symbol) { 

sma <- sma + data[position, „price_usd”] 

n_accumulated <- n_accumulated + 1 



} 

position <- position -1 

} 

if (n_acumulated == period) { 

sma <- sma / period 

} else { 

sma <- NA 

} 

result <- c(result, sma) 

} 

} 

return(reuslt) 

} 

Ponownie porównujemy i sprawdzamy poprawność, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

performance <- microbenchmark( 

sma_5 <- sma_slow_5(period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_5 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 16682.68 

W tym przypadku nasz średni czas wyniósł 16682.68 mikrosekundy, co sprawia, że jak dotąd jest to 

najszybsza implementacja. Ponownie zwróć uwagę, że bardzo prosta zmiana spowodowała redukcję o 

około 17% w porównaniu z wcześniejszą najszybszą implementacją: 

 



 

Przenoszenie sprawdzeń z procesów iteracyjnych 

Załóżmy, że utknęliśmy w naszym procesie optymalizacji i nie wiemy, co powinniśmy teraz zmienić. Co 

powinniśmy zrobić? Cóż, jak wspomnieliśmy wcześniej, powinniśmy sprofilować nasz kod, aby poznać 

nasze obecne wąskie gardła i to właśnie robimy tutaj. Używamy tej funkcji Rprof() ponownie do 

profilowania naszej implementacji sma_slow_5(). Wyniki pokazują, że funkcje [.data.frame i [  są 

naszymi największymi wąskimi gardłami i chociaż ich nazwy są nieco tajemnicze, możemy się domyślić, 

że są one związane z podziałem ramek danych (którymi są). Oznacza to, że naszym obecnie 

najważniejszym wąskim gardłem jest sprawdzenie, czy znajdujemy się w obserwacji, która odpowiada 

używanej przez nas obserwacji, i wykonujemy takie sprawdzenia w różnych miejscach w naszym 

kodzie: 

Rpof() 

sma_5 <- sma_slow_5(period, symbol, data_original[1:10000, ] ) 

Rprof (NULL} 

summaryRprof() 

#> $ by.self 

#> self.time self.pct total.time total.pct 

#> „[.data.frame” 0,54 26,21 1,24 60,19 

#> "[" 0,22 10,68 1,34 65,05 

#> „NextMethod” 0,20 9,71 0,20 9,71 

#> "sma_slow_5" 0,14 6,80 2,06 100,00 

#> "Ops.factor" 0,12 5,83 0,52 25,24 

#> (Obcięte wyjście) 

#> 

#> $ by.total 

#> total.time total.pct self.time self.pct 

#> "sma_slow_5" 2,06 100,00 0,14 6,80 

#> "[" 1,34 65,05 0,22 10,68 



#> "[.data.frame" 1,24 60,19 0,54 26,21 

#> „Ops.factor” 0,52 25,24 0,12 5,83 

#> „NextMethod” 0,20 9,71 0,20 9,71 

#> (Obcięte wyjście) 

Teraz, gdy znamy nasze obecne największe wąskie gardło, możemy je usunąć, unikając sprawdzania, 

czy bieżąca obserwacja odpowiada symbol, którą otrzymujemy jako parametr. Aby to osiągnąć, po 

prostu wprowadzamy filtr na początku funkcji, który przechowuje tylko obserwacje zawierające 

prawidłowy symbol. Zwróć uwagę, że ten prosty filtr pozwala nam usunąć dwie kontrole, które 

wykonywaliśmy wcześniej, ponieważ jesteśmy pewni, że wszystkie obserwacje mają poprawny symbol. 

Zmniejsza to dwa poziomy wcięć w naszym kodzie, ponieważ te sprawdzenia zostały zagnieżdżone. To 

wspaniałe uczucie, prawda? Teraz wydaje się, że mamy bardzo prostą implementację, która intuicyjnie 

będzie działać znacznie lepiej. Aby to zweryfikować, przechodzimy do benchmarku i sprawdzamy 

poprawność, jak wcześniej: 

performance <- microbenchmark { 

sma+6 <- sma_slow_6(perid, symbol, data), 

unit =”us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_6 <- 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 2991.5720 

Potwierdza się również nasza intuicja; nasz średni czas dla sma_slow_6()  to 2, 991.57. To jest tylko 

17% w porównaniu z wcześniejszą najszybszą implementacją, którą mieliśmy dla sma_slow_5() , i 

zajmuje to tylko 3% czasu, jaki zajmowała nasza pierwsza implementacja. Czy to jest niesamowite, czy 

co? Spójrz na poniższą tabelę: 

 

Jeśli możesz, w ogóle unikaj iteracji 



W poprzedniej sekcji zdaliśmy sobie sprawę, jak duży wpływ na wydajność naszej implementacji może 

mieć niepotrzebny narzut w ramach iteracji. A co by było, gdybyśmy w ogóle mogli uniknąć iteracji? 

Teraz byłoby lepiej, prawda? Cóż, jak wspomnieliśmy wcześniej, robienie tego jest osiągalne dzięki 

wektoryzacji. W takim przypadku usuniemy pętlę while i zastąpimy ją wektoryzowaną średnią nad 

pozycjami start i end , gdzie nadal jest definiowana tak, jak dotychczas, a start jest definiowana jako 

pozycja  end minus period otrzymana jako parametr plus jeden. Gwarantuje to, że otrzymamy 

dokładną liczbę cen, których potrzebujemy, i możemy utworzyć przedział start:end, który będzie 

pobierał określony podzbiór, którego potrzebujemy z data, abyśmy mogli zastosować do niego funkcję 

mean(): 

sma_slow_7 <- funtion(period, symbol, data) { 

data <- data[data$symbol = = symbol, ] 

result <- NULL 

for (end in 1:nrow(data)) { 

start <- end – period + 1 

if (start >= 1) { 

sma <- mean(data[start:end, „price_usd”]) 

} else { 

sma <-NA 

} 

result<- c(result, sma) 

} 

return(result)  

} 

Zauważ, że ta zmiana nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie przefiltrowali danych u góry funkcji, ponieważ 

mielibyśmy obserwacje, które odpowiadają różnym symbolom zmieszanym między sobą, a nasz 

przedział start:end wybrałby obserwacje zawierające inne symbole. To pokazuje, że czasami 

optymalizacje zależą od siebie nawzajem, a jednej nie można zastosować bez zastosowania 

poprzedniej, a te relacje często występują przypadkowo. Jak zawsze wykonujemy testy porównawcze 

i sprawdzamy poprawność, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_7 <- sma_slow_7(period, symbol, data), 

unit= „us” 

all(sma_1$sma – sma_7 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance_$median 

#>  [1] 910.793 



Mediana czasu to teraz 910. 793 mikrosekundy. Spodziewaliśmy się tego, ponieważ wiemy, że 

usunięcie jawnych pętli może spowodować znaczną poprawę wydajności. W tym przypadku udało nam 

się skrócić do nieco poniżej jednej trzeciej czasu w porównaniu z poprzednio najszybszym wdrożeniem. 

Zauważ, że mamy teraz do czynienia z setkami mikrosekund zamiast tysięcy mikrosekund. Oznacza to, 

że osiągnęliśmy poprawę wydajności o rzędy wielkości. Spójrz na poniższą tabelę: 

 

 

Efektywne korzystanie ze sposobu iteracji w języku R. 

W tym momencie pozostaje nam pojedyncza pętla for, którą chcielibyśmy usunąć. Jednak jest w tym 

trochę logiki, która przeszkadza. W tym miejscu funkcja  lapply() jest przydatna. Funkcja ta otrzymuje 

listę obiektów, które zostaną wysłane do funkcji podanej jako drugi argument i zwróci wyniki takich 

wywołań funkcji na liście. Dodatkową zaletą tej funkcji jest to, że zajmuje się ona wstępną alokacją 

pamięci za nas, co jest bardzo wydajnym sposobem na skrócenie czasu wykonywania w R. W tym 

przypadku zamykamy logikę wewnątrz naszej pętli for w oddzielnej funkcji o nazwie 

sma_from_position_1() i używamy jej w ramach naszego wywołania funkcji lapply() . Nasza funkcja  

sma_from_position_1() otrzymuje obiekty end, period i data , z którymi pracowaliśmy, i zachowują one 

to samo znaczenie i wykonują te same obliczenia średniej wektorowej, które robiliśmy wcześniej. 

Jednak zamiast używać jawnego warunku if … else , używa funkcji ifelse(),  która przyjmuje warunek do 

sprawdzenia jako pierwszy argument, pożądany wynik w przypadku spełnienia warunku jako drugi 

argument, a pożądany wynik w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony jako trzeci argument. 

W naszym przypadku są to odpowiednio start >= 1, mean(data[start:end], price_usd i NA , 

odpowiednio. Wynik, który otrzymujemy z wywołań funkcji sma_from_position_1(), jest nielistowany 

w jednym wektorze, dzięki czemu otrzymujemy wynik w postaci wektora zamiast listy, który z kolei jest 

zwracany przez. Zwróć uwagę na zmianę nazwy? Na tym etapie implementację tę można uznać za 

skuteczną. Hurra! Spójrz na następujący fragment kodu: 

sma_efficient_1 <- function(period , symbol, data) { 

data <- data[data$symbol = = symbol,  ] 

return(unlsit(lapply(1;nrow(data), 

sms_from_position_1, 

period, data))) 



} 

sma_from_position_1 <- function(end, period, data) { 

start <- end – period + 1 

return(ifelse(start >= 1, 

mean(data[start:end, „price_usd”]), NA)) 

} 

Na wypadek, gdybyś nie pamiętał mechaniki funkcji lapply() i był trochę zdezorientowany sposobem 

jej użycia, przypomnę, że weźmie każdy element z listy podanej jako pierwszy argument, i podać je jako 

pierwszy argument funkcji podanej w drugim argumencie. Jeśli wspomniana funkcja wymaga większej 

liczby parametrów, można je również przekazać po dostarczeniu obiektu funkcji do funkcji lapply(), co 

ma miejsce w przypadku argumentów period i data, które widzisz na końcu. Ponownie wykonaj test 

porównawczy i sprawdź poprawność, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu: 

performance <- micronbenchmark( 

sma_8 <- sma_efficient_1(period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_8 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 1137.704 

Tym razem nasz średni czas to 1,137.704 mikrosekundy. To więcej niż nasza dotychczas najszybsza 

implementacja. Co się stało? Jeśli chcesz poznać szczegóły, powinieneś sprofilować funkcję, ale w 

istocie problem polega na tym, że dodajemy wywołanie funkcji, które jest wykonywane wiele razy 

(sma_from_position_1()), a wywołania funkcji mogą być drogie, a także dodawanie transformacji z list 

do wektora, którego nie robiliśmy wcześniej (unlist()). Jednak wolimy przejść dalej z wersją z powodów, 

które zostaną wyjaśnione w dalszej części. Istnieje wiele innych funkcji wektoryzowanych w R, które 

mogą pomóc przyspieszyć twój kod. Niektóre przykłady to which(), where(), any(), all(), cumsum() i 

cumprod(). Podczas pracy z macierzami możesz używać rowSums(), colSums() lower.tri() , upper.tri() i 

innych, a podczas pracy z kombinacjami możesz używać combin(). Jest ich o wiele więcej, a kiedy mamy 

do czynienia z czymś, co wydaje się być wektoryzowane, istnieje szansa, że istnieje już funkcja do tego. 

Unikanie wysyłania struktur danych z narzutami 

Wiemy, że w miarę możliwości należy unikać operowania na ciężkich strukturach danych, takich jak 

ramki danych, a tutaj wydaje się, że nadal jest to możliwe. A co, jeśli zamiast przekazywać naszą ramkę 

danych, wyodrębnimy interesującą nas zmienną price_usd i po prostu jej użyjemy? To wydaje się 

obiecujące. Aby to osiągnąć, w górnej części funkcji nie tylko filtrujemy obserwacje, które zawierają 

symbol nam potrzebne, ale także wyodrębniamy zmienną price_usd w tym miejscu. Teraz możemy 

wysłać tę strukturę danych o niższym narzucie do naszej nieco zmodyfikowanej funkcji 

sma_from_position_2(). Jest po prostu zmodyfikowany, aby działał z tym wektorem zamiast z pełną 

ramką danych: 



sma_efficient_2 <- function(period, symbol, data) { 

data <- data[datat$symbol = = symbol, „price_usd”] 

return(unlist(lapply(1:length(data), 

sma_from_position_2, 

period, data))) 

} 

sma_from_position_2 <- function(end, period, data) { 

start <- end – period +1 

return(ifelse(start >= 1, sum(data[start:end]) / period, NA)) 

} 

Ponownie wykonaj test porównawczy i sprawdź poprawność, jak pokazano w poniższym fragmencie 

kodu: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_9 <- sma_efficient_2(period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma – sma-9 <= 0.001 , na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 238.2425 

Tym razem nasz średni czas to 238.2425 mikrosekundy. To duża zmiana. W rzeczywistości jest to 

największa poprawa wydajności, jaką byliśmy w stanie osiągnąć, biorąc pod uwagę ilość wymaganych 

zmian w porównaniu z poprzednio najszybszą implementacją. Czy zdajesz sobie sprawę, jak drastyczna 

była poprawa wydajności? Wykonanie naszej pierwszej implementacji zajmuje około 33 900% więcej 

czasu. I odwrotnie, nasze wdrożenie sum_efficient_2() zajmuje tylko około 0,2% czasu, jaki zajęło nasze 

wdrożenie. Czy spodziewaliście się tak dużej redukcji czasu, pisząc tylko lepszy kod R, kiedy 

zaczynaliśmy? Załóżmy, że jesteśmy bardzo wybredni i chcemy dalej poprawiać wydajność. Co 

powinniśmy zrobić? Cóż, sprofilujmy ponownie nasz kod, aby się dowiedzieć. Jak widać tutaj, liczba 

wywołań funkcji jest zredukowana do jednego w tabeli $by.self i tylko do pięciu w tabeli $by.total. 

Niestety, te wyniki nie pokazują nam żadnej drogi, którą możemy dalej poprawić wydajność, ponieważ 

wszystkie pokazane funkcje są już wysoce zoptymalizowane. Jedyne, co możesz spróbować, to zastąpić 

funkcję mean() jedną z szybszych alternatyw pokazanych wcześniej, ale nie zrobimy tego w tym 

przypadku, ponieważ efekt tego został już pokazany wcześniej: 

Rprof() 

sma_9 <- sma_efficient_2(periodm symbol, data_original[1:10000, ]) 

Rprof(NULL) 



summaryRptof() 

#> $ by.self 

#> self.time self.pct total.time total.pct 

#> "ifelse" 0,02 100 0,02 100 

#> 

#> $ by.total 

#> total.time total.pct self.time self.pct 

#> "ifelse" 0,02 100 0,02 100 

#> „ZABAWA” 0,02 100 0,00 0 

#> "lapply" 0,02 100 0,00 0 

#> "sma_efficient_2" 0,02 100 0,00 0 

#> "unlist" 0,02 100 0,00 0 

Aby jeszcze bardziej skrócić czas wykonania naszej implementacji, będziemy musieli skorzystać z 

bardziej zaawansowanych technik, takich jak zrównoleglanie i delegowanie, które są przedmiotem 

kolejnych sekcji. 

Zauważ, że w tym miejscu Rprof() przestanie być użyteczne przez większość czasu, ponieważ zaczniemy 

używać zaawansowanych narzędzi, poza R, aby nadal poprawiać wydajność, a takie narzędzia 

wymagają własnych technik profilowania i wiedzy, którą nie będziemy się zajmować  

Używanie równoległości do dzielenia i podbijania 

Do tej pory poznaliśmy różne sposoby optymalizacji wydajności programów R uruchamianych 

szeregowo, czyli w jednym wątku. Nie wykorzystuje to wielu rdzeni procesora, które większość 

komputerów ma obecnie. Obliczenia równoległe pozwalają nam je wykorzystać, dzieląc nasze 

implementacje na wiele części, które są niezależnie wysyłane do tych procesorów, i mogą przyspieszyć 

działanie programów, gdy jeden wątek jest ważnym wąskim gardłem. Równoległe tworzenie aplikacji 

w świecie rzeczywistym może być bardzo trudnym zadaniem i wymaga głębokiej wiedzy na temat 

oprogramowania oraz sprzętu. Zakres możliwej równoległości zależy od konkretnego algorytmu, z 

którym pracujemy, i jest dostępnych wiele typów równoległości. Ponadto zrównoleglenie nie jest 

decyzją tak / nie; wymaga ciągłej skali. Po jednej stronie skali mamy żenująco równoległe zadania, w 

których nie ma zależności między równoległymi podzadaniami, co czyni je doskonałymi kandydatami 

do zrównoleglenia. Z drugiej strony mamy zadania, których w ogóle nie można zrównoleglać, ponieważ 

każdy krok zadania zależy od wyników poprzednich kroków. Większość algorytmów mieści się między 

tymi dwoma skrajnościami, a większość aplikacji równoległych w świecie rzeczywistym wykonuje 

niektóre zadania szeregowo, a inne równolegle. Niektóre zadania, które są stosunkowo łatwe do 

wykonania równolegle (niektóre z nich zostałyby sklasyfikowane jako zawstydzająco równoległe), to 

konwertowanie setek obrazów z kolorów na skalę szarości, dodawanie milionów liczb, wyszukiwanie 

siłowe i symulacje Monte Carlo. Wspólną właściwością wśród nich jest to, że każde podzadanie można 

wykonać niezależnie od pozostałych. Na przykład każdy obraz może być przetwarzany niezależnie lub 

możemy dodać różne podgrupy liczb, a następnie zsumować wyniki i tak dalej. W momencie, gdy 

wprowadzamy zależność od kolejności, następuje zrównoleglenie. 



Jak głęboka jest królicza nora równoległa? 

W przypadku równoległości i algorytmu jest wiele decyzji, które należy podjąć. Przede wszystkim 

musimy zdecydować, które części algorytmu będą implementowane równolegle, a które seryjnie oraz 

jak zarządzać tymi częściami, aby poprawnie działały między sobą. Następnie musimy zdecydować, czy 

to jawnie, czy niejawnie, czy zrównoleglone części będą miały pamięć współdzieloną czy rozproszoną, 

czy będziemy wykonywać zrównoleglenie danych lub zadań, czy musimy wprowadzić jakiś rodzaj 

mechanizmu rozproszonego czy współbieżnego, a jeśli tak, to jaki protokół będzie być używane do ich 

koordynowania. Po podjęciu decyzji na wysokim poziomie musimy zająć się szczegółowymi decyzjami 

dotyczącymi liczby i architektury procesorów, których będziemy używać, a także ilości pamięci i 

uprawnień kontrolnych. Nie przejmuj się zbytnio koncepcjami wspomnianymi wcześniej; są 

przeznaczone do bardziej zaawansowanych zastosowań niż planowany poziom w tej książce. Podam 

tutaj bardzo ogólne i proste wyjaśnienia, aby upewnić się, że rozumiesz typ równoległości, który sami 

wdrożymy, ale możesz pominąć tę sekcję, jeśli chcesz. Systemy pamięci współdzielonej współużytkują 

obiekty przechowywane w pamięci w różnych procesach, co może być bardzo wydajne pod względem 

zasobów, ale także niebezpieczne, ponieważ jeden proces może modyfikować obiekt, który jest 

używany przez inny proces, nie wiedząc, że to się stało. Inną wadą takich systemów jest to, że nie 

skalują się dobrze. Mocniejszą, ale także bardziej złożoną alternatywą jest pamięć rozproszona, która 

tworzy kopie danych potrzebnych do różnych procesów, które mogą znajdować się w różnych 

systemach. To podejście można skalować do tysięcy procesorów, ale odbywa się kosztem złożonej 

koordynacji między procesami. Paralelizm danych występuje wtedy, gdy dane są podzielone na 

partycje, a każde zadanie jest wykonywane przy użyciu innej partycji. Te typy zrównoleglania pomagają 

skalować algorytm w miarę gromadzenia większej ilości danych, ponieważ możemy po prostu utworzyć 

więcej partycji. Należy zauważyć, że użycie równoległości danych niekoniecznie oznacza pamięć 

rozproszoną i na odwrót. Równoległość zadań występuje, gdy zadania są wysyłane do różnych 

procesorów w celu wykonania równoległego i mogą, ale nie muszą, działać na wierzchu tych samych 

danych. Wadą obliczeń równoległych jest to, że ludzie uruchamiają kod na różnych maszynach, a jeśli 

piszesz oprogramowanie, które chcesz udostępnić innym, musisz uważać, aby implementacja była 

użyteczna nawet wtedy, gdy jest wykonywana na różnych konfiguracjach sprzętowych. Wszystkie 

wspomniane wcześniej decyzje wymagają do prawidłowego podjęcia głębokiej wiedzy technicznej, a 

jeśli wydają się skomplikowane, to dlatego, że tak naprawdę są. Wdrażanie równoległości może być 

dość złożoną czynnością, w zależności od poziomu kontroli, jaki chcesz mieć nad nią. Co najważniejsze, 

pamiętaj, że R jest językiem interpretowanym, więc wzrost szybkości wynikający z używania języków 

kompilowanych prawie zawsze będzie przekraczał przyrost prędkości wynikający z równoległego 

tworzenia pętli lub innych funkcji ukrywania pętli. 

Praktyczna równoległość z R 

W tej sekcji pokażemy, jak wykorzystać wiele rdzeni w R. Pokażemy, jak wykonać pojedynczy system 

pamięci współdzielonej z podejściem wielu rdzeni. To najprostsza technika równoległa, jaką możesz 

zastosować. Wdrażanie programów równoległych w R stało się z czasem coraz łatwiejsze, ponieważ 

jest to temat bardzo interesujący, wiele osób zapewniło i nadal zapewnia lepsze sposoby osiągnięcia 

tego celu. Obecnie w CRAN jest ponad 70 pakietów, które zapewniają pewnego rodzaju funkcje 

zrównoleglania. Wybór odpowiedniego pakietu dla właściwego problemu lub po prostu świadomość, 

że istnieje wiele opcji, pozostaje wyzwaniem. W tym przypadku użyjemy pakietu  parallel , który jest 

preinstalowany w ostatnich wersjach R. Inne bardzo popularne pakiety to doSNOW i foreach ale to 

naprawdę zależy od tego, jakiego rodzaju zrównoleglenie chcesz wykonać. Najbardziej powszechną 

techniką zrównoleglania w języku R jest użycie zrównoleglonych zamienników funkcji lapply(), sapply() 

i apply(). W przypadku pakietu parallel mamy odpowiednio dostępne funkcje parLapply(),parSapply() i 



parApply(). Fakt, że sygnatury wśród tych par funkcji są bardzo podobne, sprawia, że bariera w 

stosowaniu tej formy zrównoleglenia jest bardzo mała, dlatego postanowiłem zaprezentować tę 

technikę. Implementacja techniki zrównoleglania, którą pokażemy, jest dość prosta i obejmuje 

następujące trzy główne kroki po załadowaniu pakietu: 

1. Utwórz klaster z funkcją makeCluster() 

2. Zastąp funkcję apply() jedną  par*pply() 

3. Zatrzymaj klaster utworzony w pierwszym kroku 

W naszym przypadku zastąpimy funkcję lapply() parLapply() w naszej implementacji sma_efficient_2(). 

Należy jednak unikać częstego błędu popełnianego przez ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę z 

równoległością. Zwykle tworzą, a później niszczą klaster w ramach funkcji wywoływanej do wykonania 

zadania, zamiast odbierać klaster z zewnątrz i używać go wewnątrz. Stwarza to problemy z 

wydajnością, ponieważ klaster będzie potencjalnie uruchamiany wiele razy, a uruchomienie klastra z 

równoległością może wiązać się z dużym narzutem. Funkcją, która popełnia taki błąd, jest funkcja 

sma_parallel_inefficient(), jak następuje: 

librat(parallel) 

sma_parallel_inefficient <- function(period, symbol, data) { 

data <- as.numeric(data[data$symbol = = symbol, „price_usd”]) 

cluster <- makeCluster(detectCores()) 

result <- unlist(parLapply( 

cluster , 1:length(data) , sma_from_position_2, period, data)) 

stopCluster(cluster) 

return(result) 

} 

Jak widać, sma_parallel)inefficient() jest tylko sma_efficient_2() z dodaną logiką do tworzenia i 

usuwania klastra oraz zamiany lapply() za pomocą parLapply(). Tak naprawdę nie powinieneś używać 

tej funkcji, ale została umieszczona tutaj, aby pokazać, jak źle może to wpłynąć na wydajność, jeśli to 

zrobisz. Jak zawsze wykonujemy testy porównawcze i sprawdzamy poprawność, jak pokazano w 

poniższym fragmencie kodu: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_10 <- sma_parallel_inefficient(period, symbol, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_10 <- 0.001, na.rm =- TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 1197329.3980 



W tym przypadku nasza mediana czasu to 1,197,329.398 mikrosekundy, co nie powinno być zbyt 

zaskakujące, gdy wspomnimy, że wielokrotne tworzenie i niszczenie klastra może być dość 

nieefektywne. Teraz przystępujemy do usunięcia logiki, która tworzy i niszczy klaster z funkcji, a 

zamiast tego otrzymaj cluster  jako parametr do sma_parallel(). W tym wypadku, nasza implementacja 

wygląda tak samo jak poprzednio, z wyjątkiem użycia parLapply(). Fajnie jest móc osiągnąć coś tak 

złożonego jak zrównoleglenie za pomocą prostej zmiany, ale tak naprawdę jest to produkt 

uproszczenia naszego kodu do tego, co mamy teraz. Gdybyśmy spróbowali zrównoleglać naszą 

początkową implementację sma_slow_1(), byłoby to trudne. Spójrz na następujący fragment kodu: 

sma_parallel <- function(period, symbol, data, cluster) { 

data <- as.numeric(data[data$symbol == symbol, „price_usd”]) 

return(unlist(parLapply( 

cluster, 1:length(data), sma_from_position_2(), period, data ))) 

} 

Ponownie wykonujemy testy porównawcze i sprawdzamy poprawność, jak pokazano w poniższym 

fragmencie kodu: 

cluster <- makeCluster(detectCluster() ) 

performance <- microbenchmark ( 

sma_11 <- sma_parallel(period, symbol, data, cluster). 

unit=”us” 

) 

all(sma_1$sma-sma_11 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#> [1] 44825.9355 

W tym przypadku nasza mediana czasu to 44,825. 9355 mikrosekundy, czyli mniej więcej gorzej niż 

byliśmy w stanie osiągnąć  ze sma_slow_2(). Czy zrównoleglenie nie miało być znacznie szybsze? 

Odpowiedź brzmi: tak, podczas pracy z większymi nakładami. Kiedy używamy danych, które mają 

miliony obserwacji (a nie 100 obserwacji, których używaliśmy do tych testów), będzie to szybsze, 

ponieważ czas ich wykonania nie wydłuży się tak bardzo, jak w przypadku innych wdrożeń. W tej chwili 

sma_parallel() płaci duży stały koszt, który nie jest dobrą inwestycją w przypadku pracy z małymi 

zbiorami danych, ale gdy zaczynamy pracować z większymi zbiorami danych, stały koszt zaczyna być 

mały w porównaniu ze wzrostem wydajności. Aby sfinalizować sekcję, pamiętaj, aby wywołać 

stopCluster(cluster), gdy chcesz przestać korzystać z klastra. W takim przypadku zostawimy ją 

uruchomioną, ponieważ będziemy nadal wykonywać więcej testów porównawczych. 

Używanie C++ i Fortran do przyspieszenia obliczeń 

Czasami kod R nie jest wystarczająco szybki. Czasami używałeś profilowania, aby dowiedzieć się, gdzie 

są twoje wąskie gardła i zrobiłeś wszystko, o czym możesz pomyśleć w R, ale twój kod nadal nie jest 

wystarczająco szybki. W takich przypadkach użyteczną alternatywą może być delegowanie niektórych 



części implementacji do bardziej wydajnych języków, takich jak Fortran i C++. Jest to zaawansowana 

technika, która często może okazać się bardzo przydatna, jeśli wiesz, jak programować w takich 

językach. Delegowanie kodu do innych języków może rozwiązać wąskie gardła, takie jak: 

* Pętle, których nie można łatwo wektoryzować ze względu na zależności iteracyjne 

* Procesy, które obejmują wywoływanie funkcji miliony razy 

* Nieefektywne, ale niezbędne struktury danych, które są powolne w R 

Delegowanie kodu do innych języków może zapewnić duże korzyści w zakresie wydajności, ale wiąże 

się również z kosztem bycia bardziej przejrzystym i ostrożnym w przypadku typów obiektów, które są 

przenoszone. W R możesz uciec od prostych rzeczy, takich jak nieprecyzyjne określenie liczby będącej 

liczbą całkowitą lub rzeczywistą. W tych innych językach nie możesz; każdy obiekt musi mieć określony 

typ i pozostaje niezmienny przez całą realizację. 

Korzystanie ze starej szkoły w Fortran 

Zaczniemy od starej szkoły, używając najpierw języka Fortran. Jeśli go nie znasz, Fortran jest 

najstarszym nadal używanym językiem programowania. Został zaprojektowany do wykonywania wielu 

obliczeń bardzo wydajnie i przy niewielkich zasobach. Opracowano wiele bibliotek numerycznych i 

wiele wysokowydajnych systemów obecnie nadal go używają, bezpośrednio lub pośrednio. Oto nasza 

implementacja, nazwana sma_foortran(). Składnia może Cię zaskoczyć, jeśli nie jesteś przyzwyczajony 

do pracy z kodem Fortran, ale jest wystarczająco prosty do zrozumienia. Po pierwsze, zwróć uwagę, że 

aby zdefiniować funkcję technicznie znaną jako subroutine w języku Fortran, używamy słowa 

kluczowego subroutine przed nazwą funkcji. Podobnie jak nasze poprzednie implementacje, otrzymuje 

period i data (używamy nazwy dataa z dodatkiem a na końcu, ponieważ Fortran ma zarezerwowane 

słowo kluczowe data, którego nie powinniśmy używać w tym przypadku) i założymy, że dane są już 

filtrowane pod kątem prawidłowych symboli w tym miejscu. Następnie zwróć uwagę, że wysyłamy 

nowe argumenty, których wcześniej nie wysyłaliśmy, a mianowicie smas i n. Fortran jest specyficznym 

językiem w tym sensie, że nie zwraca wartości, zamiast tego używa efektów ubocznych. Oznacza to, że 

zamiast oczekiwać czegoś z powrotem po wywołaniu podprogramu w języku Fortran, powinniśmy 

oczekiwać, że ten podprogram zmieni jeden z przekazanych do niego obiektów i powinniśmy traktować 

to jako naszą wartość return. W tym przypadku smas spełnia tę rolę; początkowo zostanie wysłany jako 

tablica niezdefiniowanych wartości rzeczywistych, a celem jest zmodyfikowanie jego zawartości za 

pomocą odpowiednich wartości SMA. Wreszcie n, reprezentuje liczbę elementów w przesyłanych 

przez nas danych. Klasyczny Fortran nie ma sposobu na określenie rozmiaru przekazywanej do niego 

tablicy i wymaga od nas ręcznego określenia rozmiaru; dlatego musimy wysłać n. W rzeczywistości 

istnieją sposoby obejścia tego problemu, ale ponieważ nie jest to tekst o języku Fortran, postaramy się, 

aby kod był tak prosty, jak to tylko możliwe. Następnie zwróć uwagę, że musimy zadeklarować typ 

obiektów, z którymi mamy do czynienia, a także ich rozmiar w przypadku, gdy są to tablice. 

Przechodzimy do deklaracji pos (która zajmuje miejsce pozycji w naszej poprzedniej implementacji, 

ponieważ Fortran nakłada ograniczenie na długość każdej linii, której nie chcemy naruszać), n, endd 

(ponownie end jest to słowo kluczowe w Fortranie, więc użyj zamiast tego nazwy endd) i period jako 

liczby całkowite. Deklarujemy również dataa(n), smas(n) i sma jako liczby rzeczywiste, ponieważ będą 

one zawierać części dziesiętne. Zauważ, że określamy rozmiar tablicy z częścią (n) w pierwszych dwóch 

obiektach. Po zadeklarowaniu wszystkiego, czego będziemy używać, kontynuujemy naszą logikę. 

Najpierw tworzymy pętlę for , która jest wykonywana za pomocą słowa kluczowego do w języku 

Fortran, po którym następuje unikalny identyfikator (który zwykle jest nazywany wielokrotnością 

dziesiątek lub setek), nazwa zmiennej, która będzie używana do iteracji oraz wartości, które przyjmie 

endd i 1 do n , w tym przypadku odpowiednio. Wewnątrz pętli for przypisujemy pos, które być równe 



endd i sma równe 0, tak jak to zrobiliśmy w niektórych naszych poprzednich implementacjach. 

Następnie tworzymy pętlę while z kombinacją słów kluczowych do … while  i podajemy warunek, który 

należy sprawdzić, aby zdecydować, kiedy z niej wyjść. Zauważ, że Fortran używa zupełnie innej składni 

dla operatorów porównania. W szczególności operator .lt. oznacza mniejszy niż, podczas gdy operator 

.ge. oznacza większe niż lub równe. Jeśli którykolwiek z dwóch określonych warunków nie zostanie 

spełniony, zakończymy pętlę while . To powiedziawszy, reszta kodu powinna być oczywista. Jedyną 

inną niezwykłą właściwością składni jest wcięcie kodu do szóstej pozycji. To wcięcie ma znaczenie w 

języku Fortran i powinno pozostać takie, jakie jest. Ponadto identyfikatory liczb podane w pierwszych 

kolumnach kodu powinny być zgodne z odpowiednimi mechanizmami zapętlenia i powinny znajdować 

się po lewej stronie kodu logicznego. Aby uzyskać dobre wprowadzenie do języka Fortran, możesz 

zapoznać się z samouczkiem Stanforda dotyczącym języka Fortran 77 (). Powinieneś wiedzieć, że 

istnieją różne wersje Fortrana, a wersja 77 jest jedną z najstarszych. Jednak jest to również jeden z 

lepiej obsługiwanych: 

subroutine sma_fortran(period, dataa, smas, n) 

integer pos, n , endd, period 

real dataa(n), smas(n)., sma 

do 10 endd = 1 , n 

pos = endd 

sma = 0.0 

do 20 while ((endd – pos .t. period)  .and. (pos  .ge. 1)) 

sma = sma + dataa(pos) 

pos = pos – 1 

end do 

if (endd – pos  .eq.  period) then 

sma = sma / period 

else 

sma = 0 

 end if 

smas(endd) = sma  

10 continue 

end 

Gdy kod jest gotowy, musisz go skompilować, zanim będzie można go wykonać w R. Kompilacja to 

proces tłumaczenia kodu na instrukcje na poziomie maszyny. Masz dwie opcje podczas kompilowania 

kodu w języku Fortran: możesz to zrobić ręcznie poza R lub możesz to zrobić w R. Druga opcja jest 

zalecana, ponieważ możesz skorzystać z narzędzi R. Jednak pokazujemy oba z nich. Pierwszą można 

osiągnąć za pomocą następującego kodu: 

$ gfortran -c sma-delegated-fortran.f -o sma-delegated-fortran.so 



Ten kod powinien zostać wykonany w terminalu Bash (który można znaleźć w systemach operacyjnych 

Linux lub Mac). Musimy upewnić się, że mamy zainstalowany kompilator, który prawdopodobnie został 

zainstalowany, gdy R był. Następnie wywołujemy go, mówiąc mu, aby skompilował (używając opcji -c) 

plik sma-delegated-fortran.f (który zawiera kod Fortran, który pokazaliśmy wcześniej) i udostępnił plik 

wyjściowy (z opcją -o) o nazwie sma-delegated-fortran.so. Naszym celem jest zdobycie tego pliku .so, 

czyli tego, czego potrzebujemy w R do wykonania kodu Fortran. Sposobem kompilacji w R, który jest 

zalecany, jest użycie następującego wiersza: 

system(„R MD SHLIB sma-delegated-fortran.f”) 

Zasadniczo mówi R, aby wykonał polecenie, które tworzy bibliotekę współdzieloną pochodzącą z pliku 

sma-delegated-fortran.f. Zwróć uwagę, że funkcja system() po prostu wysyła otrzymany ciąg do 

terminala w systemie operacyjnym, co oznacza, że mogłeś użyć tego samego polecenia w terminalu 

Bash, który został użyty do ręcznej kompilacji kodu. Aby załadować udostępnioną bibliotekę do pamięci 

R, używamy funkcji dyn.load(), podając lokalizację pliku .so, którego chcemy użyć, i faktycznie 

wywołujemy udostępnioną bibliotekę, która zawiera implementację , używamy funkcji Fortran(). Ta 

funkcja wymaga jawnego wykonania sprawdzenia typu i wymuszenia przez użytkownika przed jej 

wywołaniem. Aby zapewnić podobny podpis, jak ten dostarczany przez poprzednie funkcje, utworzymy 

funkcję o nazwie sma-delegated-fortran(), która odbiera parametry period ,symbol i data i tak jak 

poprzednio, a także filtruje dane tak jak wcześniej, oblicza długość danych i wstawia w n w programie 

i używa tej funkcji .Fortran() do wywołania podprogramu sma_fortran(), dostarczając odpowiednie 

parametry. Zwróć uwagę, że otaczamy parametry wokół funkcji, które wymuszają typy tych obiektów 

zgodnie z wymaganiami naszego kodu w języku Fortran. Lista result utworzona przez funkcję .Fortran() 

zawiera obiekty period, dataa, smas i n odpowiadające parametrom wysłanym do podprogramu, z 

zawartością pozostawioną w nich po wykonaniu podprogramu. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 

interesuje nas zawartość obiektu sma, ponieważ zawierają one wartości, których szukamy. Dlatego 

wysyłamy tylko tę część z powrotem po przekonwertowaniu jej na typ numeric w R. Transformacje, 

które widzisz przed wysłaniem obiektów do Fortran i po ich odzyskaniu, są czymś, z czym musisz być 

bardzo ostrożny. Na przykład, jeśli zamiast używać  single() i as.single(data) używamy double(n) i 

as.double(data), nasza Implementacja Fortran nie zadziała. To jest coś, co można zignorować w R, ale 

nie można tego zignorować w przypadku Fortrana: 

system(„R MD SHLIB sma-delegated-fortran.f”) 

dyn.load(„sma-delegated-fortran.so”) 

sma_delegated_fortran <- function(period ,symbol, data) { 

data <- data[which(data$symbol == symbol), „pric_usd”] 

n <- length(data) 

results <- .Fortan( 

„sma_fortran”, 

period = as.integer(period), 

dataa = as.single (data), 

smas = single(n), 

n – as.integer(n) 



) 

return(as.numeri(result$smas)) 

} 

Tak jak wcześniej, porównujemy i testujemy poprawność: 

performance <- microbenchmark ( 

sma_12 <- sma_delegated_fortran(period, symboo, data), 

unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma – sma_12 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(perofmane)$median 

#> [1] 148.0335 

W tym przypadku nasz średni czas wynosi 148.0335 mikrosekundy, co sprawia, że jest to najszybsza 

implementacja do tego momentu. Zwróć uwagę, że minęło niewiele ponad połowa czasu od 

najbardziej wydajnej implementacji, jaką mogliśmy wymyślić, używając tylko R. Spójrz na poniższą 

tabelę: 

 

Korzystanie z nowoczesnego podejścia w C++ 

Teraz pokażemy, jak zastosować bardziej nowoczesne podejście przy użyciu C++. Celem tej sekcji jest 

dostarczenie informacji wystarczających do rozpoczęcia samodzielnego eksperymentowania z C++ w 

języku R. Przyjrzymy się tylko niewielkiemu fragmentowi tego, co można zrobić, łącząc R z C++ za 

pośrednictwem pakietu Rcpp (który jest domyślnie instalowany w R), ale powinno wystarczyć, aby 

zacząć. Jeśli nigdy nie słyszałeś o C++, jest to język używany głównie w przypadku ograniczeń zasobów 

ważna rola i optymalizacja wydajności ma ogromne znaczenie. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, 

że masz w swoim systemie kompilator C++. W systemie Linux powinieneś móc używać gcc. Na Macu 

powinieneś zainstalować Xcode ze sklepu z aplikacjami. W systemie Windows należy zainstalować 



Rtools. Po przetestowaniu kompilatora i upewnieniu się, że działa, powinieneś być w stanie 

postępować zgodnie z tą sekcją. C++ jest bardziej czytelny niż kod Fortran, ponieważ jest zgodny z 

większą liczbą konwencji składniowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak tylko dlatego, że 

przykład, którego użyjemy, jest czytelny, nie myśl, że C++ jest ogólnie łatwym w użyciu językiem; to nie 

jest. Jest to język na bardzo niskim poziomie, a jego prawidłowe używanie wymaga dużej ilości wiedzy. 

Powiedziawszy to, zacznijmy. Linia #include służy do przenoszenia definicji zmiennych i funkcji z języka 

R do tego pliku podczas kompilacji. Dosłownie zawartość pliku Rcpp.h jest wklejana dokładnie tam, 

gdzie znajduje się instrukcja inlude. Pliki kończące się rozszerzeniami .h nazywane są plikami 

nagłówkowymi i służą do dostarczania niektórych typowych definicji między użytkownikiem kodu a 

jego twórcami. Odgrywają podobną rolę do tego, co nazwaliśmy interfejsem  poprzednio. Linia using 

namespace Rcpp pozwala na użycie krótszych nazw funkcji. Zamiast określać Rcpp : : NumericVector, 

możemy po prostu użyć NumericVector do zdefiniowania typu obiektu data. Zrobienie tego w tym 

przykładzie może nie być zbyt korzystne, ale kiedy zaczniesz programować dla złożonego kodu C++, 

naprawdę się to przyda. Następnie zauważysz kod //[[Rcpp::export(sma_delegated_cpp)]]. Jest to 

znacznik oznaczający funkcję tuż pod nim, aby R wiedział, że powinien ją zaimportować i udostępnić w 

kodzie R. Argument wysłany do export() to nazwa funkcji, która będzie dostępna w R i niekoniecznie 

musi odpowiadać nazwie funkcji w C++. W tym przypadku sma_delegated_cpp()będzie to funkcja, 

którą wywołujemy w R i wywoła funkcję smaDelegated() w C++: 

#include 

using namespae Rcpp(); 

//[[Rcpp::export(sma_delegated_cpp)]] 

NumericVecto smaDelegated(int period, NumericVector data) { 

int position , n = data.size(); 

NumericVector result(n); 

double sma; 

for (int end = 0; end < n; end++) { 

position = end; 

sma = 0; 

while (end – position < period && position >= 0) { 

sma = sma + data[position]; 

positin = position -1; 

} 

if (end – position ==period) { 

sma = sma / period; 

} else { 

sma = NA_REAL; 

} 



result[end] = sma; 

} 

return result; 

} 

Następnie wyjaśnimy rzeczywistą funkcję smaDelegates(). Ponieważ masz dobre pojęcie o tym, co robi 

w tym momencie, nie wyjaśnimy jego logiki, tylko składnię, która nie jest tak oczywista. Pierwszą 

rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że przed nazwą funkcji znajduje się słowo kluczowe, 

które jest typem wartości return funkcji. W tym przypadku jest to NumericVetor, co jest zawarte w 

pliku Rcpp.h. Jest to obiekt przeznaczony do łączenia wektorów między językami R i C++. Inne typy 

wektorów udostępniane przez  Rcpp.h to,IntegerVector, LogicalVector i CharaterVector. Masz również 

IntegerMatrix, NumericMatrix, LogicalMatrix i CharacterMatrix dostępne. Następnie należy zauważyć, 

że parametry otrzymane przez funkcję mają również skojarzone z nimi typy. W szczególności period 

jest liczbą całkowitą (int)a data jest NumericVector, tak jak wynik funkcji. W tym przypadku nie 

musieliśmy przekazywać obiektów output  lub length, tak jak to zrobiliśmy z Fortranem. Ponieważ 

funkcje w C++ mają wartości wyjściowe, ma również dość łatwy sposób obliczania długości obiektów. 

Pierwsza linia funkcji deklaruje zmienne position i n, i przypisuje długość danych do drugiej. Możesz 

używać przecinków, tak jak my, do deklarowania różnych obiektów tego samego typu jeden po drugim 

zamiast dzielenia deklaracji i przypisań na osobne wiersze. Deklarujemy również wektor result z 

długością n; zwróć uwagę, że notacja ta jest podobna do notacji Fortran. Wreszcie, zamiast używać 

słowa kluczowego real, tak jak robimy to w Fortranie, używamy float lub double  w celu oznaczenia 

takich liczb. Z technicznego punktu widzenia istnieje różnica w precyzji dozwolonej przez takie słowa 

kluczowe i nie są one zamienne, ale nie będziemy się tym martwić. Reszta funkcji powinna być jasna, z 

wyjątkiem może przypisania sma = NA_REAL. Ten obiekt NA_REAL jest również udostępniany przez 

Rpp jako sposób na oznaczenie, co powinno zostać wysłane do R jako NA. Wszystko inne powinno 

wyglądać znajomo. Teraz, gdy nasza funkcja jest gotowa, zapisujemy ją w pliku o nazwie sma-

delegated-cpp.cpp i używamy funkcji R sourceCpp, aby skompilować ją za nas i przenieść do R. 

Rozszerzenie .cpp oznacza zawartość napisaną w języku C++. Należy pamiętać, że funkcji 

przeniesionych do języka R z plików C++ nie można zapisać w pliku .Rdata do późniejszej sesji. C++ ma 

być bardzo zależny od sprzętu, na którym jest skompilowany, a zrobienie tego prawdopodobnie 

spowoduje różne błędy. Za każdym razem, gdy chcesz użyć funkcji C++, powinieneś ją skompilować i 

załadować funkcją  sourceCpp()w momencie użycia. 

library(Rcpp) 

sourceCpp(„./sma-delegated-cpp.cpp”) 

sma_delegated_cpp <- function(period, symbol, datat)  { 

data <- as.numeric(data[which(data$symbol == symbol), „price_usd”]) 

return(sma_pp(period, data)) 

} 

Jeśli wszystko działało poprawnie, nasza funkcja powinna być użyteczna w R, więc wykonujemy testy 

porównawcze i testy poprawności. Obiecuję, że to ostatnia: 

performance <- microbenchamrk ( 

sma_13 <- sma_delegated_cpp(period, symboo, data), 



unit = „us” 

) 

all(sma_1$sma = sma_13 <= 0.001, na.rm = TRUE) 

#> TRUE 

summary(performance)$median 

#>[1] 80.6415 

Tym razem nasz średni czas wyniósł 80.6415 mikrosekundy, czyli o trzy rzędy wielkości szybciej niż w 

naszej pierwszej implementacji. Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli podasz dane wejściowe dla 

sma_delegated_cpp(), których wykonanie zajęło około godziny, sma_slow_1() zajmie to około 1000 

godzin, czyli około 41 dni. Czy to nie zaskakująca różnica? Kiedy jesteś w sytuacjach, które zajmują tyle 

czasu na wykonanie, zdecydowanie warto spróbować i zoptymalizować swoje implementacje. Możesz 

użyć tej funkcji cppFUnction() do napisania kodu C++ bezpośrednio w pliku .R, ale nie powinieneś tego 

robić. Zachowaj to tylko do testowania małych fragmentów kodu. Rozdzielenie implementacji C++ na 

osobne pliki pozwala wykorzystać moc wybranego edytora (lub IDE) do prowadzenia użytkownika 

przez proces programowania, a także do dokładniejszego sprawdzania składni. 

Patrząc wstecz na to, co osiągnęliśmy 

Jak wiecie, do tej pory testowaliśmy nasz kod przy użyciu podzbioru danych, który zawiera tylko 

pierwsze 100 obserwacji. Jednak, jak widzieliśmy na początku , wydajność może się różnić dla różnych 

implementacji, w zależności od rozmiaru danych wejściowych. Aby zebrać wszystkie nasze wysiłki w 

tej części, utworzymy kilka funkcji, które pomogą nam zmierzyć, jak zmieniają się czasy wykonania 

naszych implementacji, gdy korzystamy z większej liczby obserwacji z naszych danych. Najpierw 

wprowadzamy nasze wymagania do R, głównie pakiety microbenchmark i ggplot2 oraz pliki, które 

zawierają nasze implementacje. Następnie tworzymy funkcję sma_performance(), która przyjmuje 

symbol, period, original_data, listę nazwaną sizes, której elementy są liczbą obserwacji, które zostaną 

pobrane z original_data do przetestowania naszych implementacji, cluster aby uniknąć narzutu 

inicjowania jej w naszej funkcji sma_parallel(), jak widzieliśmy w odpowiedniej sekcji i ile razy chcemy 

mierzyć każdą implementację. Jak widać, dla każdego rozmiaru w rozmiarach bierzemy odpowiednią 

liczbę obserwacji w obiekcie data i wysyłamy ją wraz z innymi niezbędnymi argumentami dla funkcji 

sma_microbenchmark(). Następnie dodajemy wartość size do ramki danych result, która jest 

zapewniana przez funkcję summary() zastosowaną na wierzchu obiektu wynikowego z funkcji 

mirobenchmar() z sma_microbenchmark(). Musimy to dodać sami, ponieważ funkcja nie ma żadnej 

wiedzy na temat rozmiaru danych, z którymi ma do czynienia. Na koniec spłaszczamy listę ramek 

danych na liście results  za pomocą funkcji do.call(„rbind”, results), która wysyła pojedynczą ramkę 

danych jako dane wyjściowe. Funkcja sma_icrobenchmark() jest bardzo prosta. Otrzymuje tylko 

niektóre parametry i przekazuje je dalej do każdej implementacji, która będzie mierzona przez funkcję. 

Zwróć uwagę, że zostawiamy  wewnątrz funkcję sma_paralel)inefficient(), ale jest ona 

zakomentowana, aby uniknąć problemów ze skalą na wykresie, który w końcu utworzymy (ponieważ 

jest bardzo powolny, wypaczy nasz wykres). Wynikowy obiekt funkcji sma_performance() zwraca 

ramkę danych z wynikami dla wszystkich testów, która jest używana jako dane wejściowe dla funkcji 

graph_sma_performance() w postaci obiektów results. Otrzymuje również sizes, który zostanie użyty 

do zdefiniowania wartości na osi x. Jak widać, wywołujemy remove_arguments(), o czym wspominamy, 

idąc naprzód. Tworzy wykres przy użyciu funkcji ggplot(), geom_point() i geom_line(), jak widzieliśmy 

wcześniej, i używamy skal logarytmicznych dla obu osi. Funkcja remove_arguments() robi dokładnie 



to, co mówi, usuwa nawiasy i argumenty z wywołań funkcji, dzięki czemu zachowujemy tylko nazwę 

funkcji. Ma to na celu zmniejszenie miejsca w legendzie wykresu. Aby to osiągnąć, używamy funkcji 

gsub(), którą widzieliśmy wcześniej. Aby użyć przedstawionego kodu, po prostu tworzymy listę sizes, 

której brakuje i używamy wszystkich innych obiektów, które zdefiniowaliśmy wcześniej. W tym 

konkretnym przypadku chcemy zmierzyć pierwsze 10, 100, 1000 i 10 000 obserwacji. Jeśli chcesz, 

możesz zwiększyć tę listę o większe kwoty. Pamiętaj, że całkowita liczba obserwacji w symulowanych 

danych to nieco ponad 1 000 000. Powstały wykres przedstawia liczbę obserwacji na osi x i medianę w 

mikrosekundach na osi y. Obie osie używają skali logarytmicznej, więc miej na uwadze interpretację 

relacji. Jak widać, gdy rozmiar danych wejściowych jest mniejszy (po lewej stronie wykresu), różnica 

czasu wykonania jest mniejsza, a gdy zwiększamy rozmiar wejściowy, różnice zaczynają być coraz 

większe, szczególnie biorąc pod uwagę skale logarytmiczne. Oto kilka interesujących rzeczy, na które 

należy zwrócić uwagę: 

  Funkcja sma_efficient_1 okazała się wolniejsza niż sma_slow_7() w przypadku 100 obserwacji, 

w rzeczywistości jest szybsza przy użyciu 10 000 obserwacji. To pokazuje, że kompromis miał 

sens, zwłaszcza w miarę wzrostu nakładów. 

 sma_efficient_2() : Ta implementacja jest szybsza, dla 10 obserwacji, niż implementacja 

Fortran. To dość zaskakujące i pokazuje, że narzut związany z wywołaniem kodu w języku 

Fortran nie jest tego wart przy takim rozmiarze danych wejściowych. Jednak sma_efficient_2() 

szybko staje się wolniejszy wraz ze wzrostem rozmiaru wejściowego. 

 sma_paralle(): Ta implementacja jest powolna z powodu całego narzutu, jaki ponosi, jak 

widzieliśmy w odpowiedniej sekcji, ale jest to również implementacja, w której procentowy 

wzrost czasu jest najmniejszy, gdy zwiększa się rozmiar danych wejściowych. To powinno nas 

skłonić do zastanowienia się, co się dzieje, gdy mamy do czynienia z pełnymi danymi? Czy w 

tym momencie będzie szybciej niż implementacje Fortran lub C ++, które wydają się rosnąć 

szybciej? Pozostawiamy to jako ćwiczenie dla czytelnika. 

Na koniec, dla ciekawskiego czytelnika, jak myślisz, co się stanie, jeśli użyjesz implementacji 

sma_delegated_cpp() wraz z podejściem zrównoleglania  jakie pokazaliśmy? Jeśli chcesz poznać 

odpowiedź, zdecydowanie powinieneś spróbować samemu. 

Inne tematy związane z poprawą wydajności 

Zobaczyliśmy przegląd najważniejszych i najczęściej używanych technik optymalizacji implementacji 

języka R. Jednak wciąż jest wiele rzeczy, których nie omówiliśmy. W kolejnych sekcjach pokrótce 

omówimy niektóre z nich. 

Wstępne przydzielanie pamięci w celu uniknięcia powielania 

Wstępna alokacja pamięci jest ważną techniką, którą omawialiśmy niejawnie, kiedy używaliśmy funkcji 

lapply(), ponieważ wykonuje ona za nas prealokację. Przydatne może być jednak bardziej wyraźne 

wyjaśnienie. Jak już widzieliśmy, dynamicznie rosnące obiekty w R nie są świetne pod względem 

wydajności. Zamiast tego należy zdefiniować obiekt o pełnym rozmiarze, jakiego będziesz 

potrzebować, a następnie wykonać aktualizacje jego elementów zamiast ich ponownego tworzenia. 

Aby to osiągnąć, możesz użyć czegoś podobnego do double(10) dla zdefiniowania wektora double, 

który będzie zawierał najwyżej 10 elementów. Ilekroć określisz rozmiar obiektu przed rozpoczęciem 

korzystania z niego, pomoże ci to uniknąć ponownego tworzenia nowych obiektów za każdym razem, 

gdy jego rozmiar zostanie zwiększony i zaoszczędzi ci dużo czasu. Jednak dokładna alokacja wstępna 

nie zawsze jest możliwa, ponieważ wymaga znajomości całkowitej liczby przed iteracją. Czasami 

możemy tylko poprosić o wielokrotne przechowywanie wyniku, nie znając dokładnej całkowitej liczby. 



W takim przypadku może nadal dobrym pomysłem jest wstępne przydzielenie listy lub wektora o 

rozsądnej długości. Po zakończeniu iteracji, jeśli liczba iteracji nie osiągnie wstępnie przydzielonej 

długości, możemy wziąć podzbiór listy lub wektora. W ten sposób możemy uniknąć intensywnej 

realokacji struktur danych. Jeśli chodzi o wstępne przydzielanie pamięci, R nie różni się od innych 

języków programowania. Jednak będąc językiem interpretowanym, nakłada mniej ograniczeń; w ten 

sposób użytkownicy mogą łatwo przeoczyć tego typu problemy. R nie zgłosi żadnego błędu kompilacji, 

jeśli pamięć wektora nie jest wstępnie przydzielona. Należy o tym pamiętać podczas pisania szybkiego 

kodu. 

Trochę szybsze tworzenie kodu R dzięki kompilacji kodu bajtowego 

Mimo że R jest językiem interpretowanym, może przejść przez krótką fazę przed wykonaniem kodu 

zwaną kompilacją kodu bajtowego, która jest mniej rygorystyczną procedurą kompilacji. W niektórych 

scenariuszach może zaoszczędzić od 5% do 10% czasu, jeśli już zoptymalizowane funkcje nie są 

intensywnie używane. Wszystkie podstawowe funkcje języka R są domyślnie kompilowanymi kodami 

bajtowymi. Aby kompilować funkcje w kodzie bajtowym, po załadowaniu pakietu compiler ,należy użyć 

funkcji cmpfunc() owiniętej wokół funkcji, którą chcesz skompilować. Możesz również przesłać 

argumenty optios, takie jak options = list(optimize=3)), gdzie element optymalizacji powinien być liczbą 

całkowitą z przedziału od 0 do 3. Im wyższa liczba, tym więcej wysiłku R włoży w optymalizację 

kompilacji. Poniższe wiersze pokazują, jak utworzyć funkcję sma_efficient_2_compiled(), która jest 

skompilowaną wersją funkcji sma_efficient)2(): 

library(compiler) 

sma)efficient_2_compiled <- 

cmpfun(sma_efficient_2, options = list(optimize = e)) 

Kompilacja Just-in-time (JIT) kodu R. 

R obsługuje również kompilację Just-in-Time (JIT). Gdy kompilacja JIT jest włączona, język R 

automatycznie kompiluje bajtami kod, który jest wykonywany bez jawnego wywoływania jednej z 

funkcji kompilacji. Aby aktywować kompilację JIT, użyj funkcji enableJIT(). Argument level mówi R, ile 

kodu należy skompilować przed wykonaniem; 0 wyłącza JIT, 1 kompiluje funkcje przed ich pierwszym 

użyciem, 2 kompiluje także funkcje przed ich zduplikowaniem, a 3 także kompiluje pętle przed ich 

wykonaniem: 

library(compiler) 

enableJIT(level=3) 

Kompilację JIT można również włączyć, ustawiając środowisko R_ENABLE_JIT w systemie operacyjnym 

przed uruchomieniem R. Wartość R_ENABLE_JIT należy ustawić na wartość argumentu level. 

Korzystanie z zapamiętywania lub warstw pamięci podręcznej 

Jeśli masz algorytmy deterministyczne, za każdym razem, gdy zapewniasz równe dane wejściowe, 

powinieneś otrzymywać równe wyniki, a jeśli tak jest, a proces przejścia od danych wejściowych do 

wyjściowych jest bardzo czasochłonny, możesz użyć zapamiętywania lub warstw pamięci podręcznej. 

Podstawową ideą jest to, że przechowujesz kilka kopii danych wejściowych i wyjściowych, a za każdym 

razem, gdy dane wejściowe są wysyłane do funkcji, przed obliczeniem danych wyjściowych, 

sprawdzasz, czy dane wyjściowe tego konkretnego wejścia zostały wcześniej obliczone. Jeśli tak, wyślij 

to, zamiast wykonywać całą pracę ponownie. Oznacza to, że dane wyjściowe dla każdego wejścia 



należy obliczać tylko raz. Powinieneś spróbować zaimplementować taką warstwę w funkcji  

fibonacci_recursive() utworzoną na początku , aby zobaczyć, jak duży wpływ mogą mieć tego rodzaju 

techniki, nawet przy użyciu powolnych algorytmów. Czasami tego typu techniki są również używane, 

nawet jeśli dane wyjściowe dla danego wkładu zmieniają się w czasie. Wszystko, co musisz zrobić w 

takich przypadkach, to zapewnić mechanizm, który unieważni lub usunie przechowywaną relację 

wejście / wyjście po określonym czasie, tak aby została ponownie obliczona następnym razem, gdy 

dane wejściowe zostaną użyte. 

Poprawa zarządzania danymi i pamięcią 

R, jak każdy język programowania, jest ograniczony przez procesor, pamięć RAM i wejścia / wyjścia, a 

my skupiliśmy się na zwiększeniu szybkości części procesora. Jednak znaczny wzrost wydajności można 

osiągnąć, zwiększając efektywność wykorzystania pamięci RAM i we / wy. Pomiar wykorzystania 

pamięci RAM (pamięci) najlepiej wykonywać poza językiem R przy użyciu narzędzi dostarczonych przez 

system operacyjny do tego właśnie celu. Informacje, które raportują te narzędzia, różnią się w 

zależności od systemu operacyjnego, ale oto kluczowe wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę: 

użycie procesora, wolna pamięć, pamięć fizyczna, rozmiar wymiany i bajty odczytu / zapisu na sekundę. 

Jeśli napotkasz wysokie wykorzystanie procesora, procesor jest prawdopodobnie głównym wąskim 

gardłem dla wydajności R. Użyj technik profilowania opisanych w tym rozdziale, aby zidentyfikować, 

które części kodu zajmują większość czasu procesora. Jeśli napotkasz wystarczającą ilość wolnej 

pamięci systemowej z wysokim poziomem operacji we / wy dysku, kod prawdopodobnie wykonuje 

wiele operacji odczytu / zapisu na dysku. Usuń wszystkie niepotrzebne operacje we / wy i przechowuj 

dane pośrednie w pamięci, jeśli jest wystarczająca ilość pamięci. Jeśli napotkasz niskie wykorzystanie 

procesora i małą ilość wolnej pamięci systemowej przy dużym rozmiarze wymiany, prawdopodobnie 

systemowi zabraknie pamięci fizycznej i tym samym wymienia pamięć na dysk. W takim przypadku 

sprawdź, czy masz wystarczająco dużo zasobów, aby obsłużyć obciążenia, które wysyłasz do R, a jeśli 

to zrobisz, spróbuj użyć funkcji rm(), aby usunąć nieużywane obiekty, które czekają na pamięć z sesji R. 

Jeśli napotkasz scenariusz podobny do poprzedniego, ale wiesz, że nie masz wystarczającej ilości 

pamięci, aby obsłużyć pełne dane, z którymi pracujesz, nawet jeśli zrobiłeś to skutecznie, możesz 

spróbować podzielić swoje dane na partycje. Czy możesz pracować z podzbiorem danych według 

części, a następnie połączyć wyniki? Jeśli tak, powinieneś spróbować. Na przykład, jeśli pełne dane nie 

mieszczą się w pamięci i próbujesz znaleźć maksymalną wartość, możesz podzielić dane na cztery 

części, załadować je po kolei, obliczyć maksimum dla każdej z nich, i usuń je z pamięci po wykonaniu 

tej czynności, zachowując maksimum, a następnie uzyskując maksimum z czterech maksimów 

obliczonych oddzielnie. Inną możliwością dla scenariusza takiego jak poprzedni jest po prostu migracja 

obsługi danych do bazy danych. Bazy danych są wyspecjalizowanymi narzędziami do przetwarzania 

danych i pozwalają uniknąć wąskiego gardła w R, ponieważ tylko wstępnie przetworzony podzbiór 

potrzebnych danych jest wprowadzany do R. Większość baz danych obecnie wykonuje również bardzo 

wydajne proste operacje, takie jak znajdowanie maksimum. 

Korzystanie ze specjalistycznych pakietów do wydajności 

Innym dobrym sposobem na zwiększenie wydajności implementacji jest wyszukanie 

wyspecjalizowanych funkcji opublikowanych w pakietach CRAN lub gdzie indziej. Zanim przejdziesz do 

zmiany własnego kodu, spójrz i zobacz, czy możesz znaleźć bardzo wydajną implementację w innym 

miejscu. Istnieją ogromne różnice w jakości i szybkości pakietów CRAN, ale ich wykorzystanie może 

zdecydowanie zaoszczędzić sporo czasu. Dwa bardzo wydajne pakiety, które pomogą Ci opracować 

wydajne implementacje, to pakiety dta.table i dplyr. Mogą zapewnić wydajne sposoby radzenia sobie 

z ramkami danych, a także w przypadku dplyr innych obiektów. Biblioteka podprogramów 



podstawowej algebry liniowej (BLAS) może być również bardzo pomocna podczas wykonywania 

operacji algebry liniowej. Jest napisany przy użyciu języka Fortran i jest wysoce zoptymalizowany. 

Elastyczność i moc dzięki przetwarzaniu w chmurze 

Czasami nie potrzebujesz nawet większej mocy obliczeniowej ani efektywnego wykorzystania 

zasobów. Czasami wystarczy uruchomić R na innym komputerze bez wiązania własnego przez wiele 

godzin lub dni. W takich przypadkach korzystanie z zasobów przetwarzania w chmurze może być 

bardzo przydatne. Zasoby przetwarzania w chmurze są przydatne nie tylko wtedy, gdy chcesz użyć 

dodatkowej maszyny, ale są bardzo wydajnym sposobem na pozyskanie superkomputerów do 

wykonania pracy za Ciebie. Bardzo łatwo jest zbudować maszynę z 64 rdzeniami procesora i 512 GB 

pamięci RAM. Korzystanie z takiego systemu może być tańsze niż myślisz i może być wykorzystane do 

bardzo kosztownych obliczeń, które zajęłyby zbyt dużo czasu w standardowym sprzęcie. 

Wyspecjalizowane dystrybucje R. 

Wreszcie, jeśli żadna z poprzednich opcji nie zadziałała, możesz również użyć wyspecjalizowanych 

dystrybucji R. Te dystrybucje są utrzymywane niezależnie od zwykłej dystrybucji R i koncentrują się na 

optymalizacji określonych aspektów w R. Niektóre z nich są zbudowane w celu zapewnienia precyzyjnej 

kontroli równoległości, a inne robią to automatycznie. Nauka korzystania z tych dystrybucji może 

wymagać dużo czasu, co może być korzystne lub nie w Twoim konkretnym przypadku. 

Podsumowanie 

Zobaczyliśmy najważniejsze przyczyny powolnego kodu R: programowanie bez zrozumienia 

niezmienności obiektów, charakter interpretowanych typów dynamicznych, procesy związane z 

pamięcią i procesy jednowątkowe. Dowiedzieliśmy się, że pierwszy można zredukować za pomocą 

odpowiedniego R, drugi można zredukować, delegując do języków statystycznie typowanych, takich 

jak Fortran lub C ++, trzeci można zredukować za pomocą mocniejszych komputerów (szczególnie z 

większą ilością pamięci RAM), oraz wreszcie czwarty można zredukować za pomocą równoległości. 

Wspomnieliśmy również o niektórych zmiennych, które możemy chcieć wziąć pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji, czy optymalizować nasze implementacje, jak mała różnica we wdrożeniu może 

skutkować dużymi ulepszeniami wydajności oraz jak wzrost wydajności wynikający z tych ulepszeń 

może rosnąć wraz ze wzrostem rozmiaru nakładów wzrasta. Na koniec dowiedzieliśmy się, jak 

profilować i porównywać w celu ulepszenia naszych wdrożeń.  



Dodawanie interaktywności z pulpitami nawigacyjnymi 

Shiny umożliwia pisanie potężnych, interaktywnych aplikacji internetowych w całości w R. Używając 

języka R, możesz stworzyć interfejs użytkownika i serwer, a Shiny skompiluje Twój kod R do kodu HTML, 

CSS i JavaScript potrzebnego do wyświetlenia aplikacji w sieci. To, co sprawia, że aplikacja Shiny jest 

szczególnie wydajna, to fakt, że może ona wykonywać kod R na zapleczu, dzięki czemu aplikacja może 

wykonywać dowolne obliczenia języka R, które można uruchomić na pulpicie. Możesz chcieć, aby 

aplikacja przetwarzała niektóre dane na podstawie danych wejściowych użytkownika i zapewniała 

pewną interaktywność, aby analiza danych była bardziej intuicyjna. W tym rozdziale pokażemy, jak to 

osiągnąć. Shiny implementuje funkcjonalny paradygmat programowania reaktywnego, który obsługuje 

wiele z najnowocześniejszych aplikacji internetowych. Wyjaśnimy, co to jest i jak działa w Shiny. 

Pokażemy, jak pracować ze strumieniami zdarzeń pochodzących od użytkowników aplikacji i jak 

odpowiednio na nie reagować. Aby to zrobić, przeanalizujemy przykład, który otrzymuje dane 

wejściowe od użytkowników i dostarcza w zamian dane i wykresy. Pod koniec tego rozdziału zdasz 

sobie sprawę, jak łatwe może być tworzenie potężnych aplikacji internetowych, które przenoszą Twoje 

umiejętności R na wyższy poziom. Niektóre z ważnych tematów omawianych w tym rozdziale są 

następujące: 

* Architektura aplikacji internetowych Shiny 

* Funkcjonalny paradygmat programowania reaktywnego 

* Jak reaktywność jest implementowana w Shiny 

* Odbieranie danych wejściowych z interakcji użytkowników 

* Wysyłanie wyników w odpowiedziach do przeglądarki internetowej 

* Dodawanie interakcji do aplikacji Shiny 

Wymagane pakiety 

Pracowaliśmy już z pierwszymi dwoma pakietami, a mianowicie ggplot2 i lubridate . Pakiet shiny jest 

używany do tworzenia aplikacji internetowych bezpośrednio z języka R, a pakiety shinythemes i 

ggthemr są używane do stosowania motywów w celu nadania stylu naszej aplikacji internetowej. 

Pakiety wymagane dla tego rozdziału przedstawiono w poniższej tabeli: 

Pakiet : Powód  

ggplot2 : Wysokiej jakości wykresy 

lubridate : Łatwo zmieniaj daty 

shiny : Twórz nowoczesne aplikacje internetowe 

ggthemr : Zastosuj motywy do działek 

shinythemes : Zastosuj motywy do aplikacji Shiny 

Przedstawiamy architekturę i reaktywność aplikacji Shiny 

W najprostszej formie aplikacja Shiny wymaga serwera i interfejsu użytkownika (UI). Te komponenty 

tworzą podstawową architekturę wszystkich aplikacji Shiny. Obiekt ui steruje układem i wyglądem 

aplikacji, a funkcja server zawiera logikę wymaganą przez aplikację. Jeśli wiesz, jak działają aplikacje 

internetowe, możesz traktować je odpowiednio jako frontend i backend. Funkcja shinyApp() tworzy i 

uruchamia aplikację Shiny z jawnej pary interfejs użytkownika / serwer. Skompiluje kod R do 



przyjaznych dla sieci języków HTML, JavaScript i CSS. Poniżej mamy najprostszą możliwą aplikację 

Shiny, która ma pusty serwer i UI z podstawowym komunikatem. Jeśli jesteś w interaktywnej sesji 

języka R, twoja przeglądarka internetowa powinna się uruchomić i pokazać aplikację. Jeśli tak się nie 

stanie, możesz samodzielnie przejść do adresu URL, który znajduje się w formularzu 

http://127.0.0.1:6924/, gdzie 127.0.0.1 jest IP twojego komputera a 6924 jest portem, którego Shiny 

używa do nasłuchiwania połączeń. Jak widzisz w swojej przeglądarce, nie jest to nic niesamowitego, 

ale jest to działająca aplikacja internetowa stworzona wyłącznie przy użyciu R: 

library(shiny) 

server <- function(input, output) { } 

ui <- fluidPage(„This is Shiny application.”) 

shinyApp(ui, server) 

Posiadanie stałego portu zamiast losowo przypisanego portu, który zmienia się przy każdym wywołaniu 

sinyApp(), ułatwia programowanie. Aby użyć stałego portu, zmień wywołanie funkcji shinyApp(ui, 

server. options = list(port = 6924)) na port, który Ci odpowiada.  

Zauważ, że twoja sesja R będzie zajęta, gdy aplikacja jest aktywna, więc nie będziesz mógł uruchamiać 

żadnych poleceń R. R monitoruje aplikację i wykonuje jej reakcje. Aby odzyskać sesję R, naciśnij Ctrl + 

C lub, jeśli używasz RStudio, kliknij ikonkę znaku stopu. Dla uproszczenia tworzymy nasze aplikacje 

Shiny w jednym pliku. Jednak w przypadku większych aplikacji prawdopodobnie podzielisz 

komponenty na pliki i (które są standardowymi plikami używanymi w aplikacjach Shiny). Jak 

zobaczymy, Shiny zapewnia świetny paradygmat do tworzenia aplikacji internetowych, który jest 

obecnie używany w wielu nowatorskich systemach. Nazywa się to funkcjonalnym programowaniem 

reaktywnym. Nie jest to prosta koncepcja do zrozumienia, ale jest bardzo potężna i nauczymy się 

korzystać z jej podstaw. Jednak zanim to zrobimy, spróbuję w prosty sposób wyjaśnić, czym jest i jak 

działa w Shiny. 

Co to jest funkcjonalne programowanie reaktywne i dlaczego jest przydatne? 

Zacznijmy od reaktywnej części programowania. Programowanie reaktywne to programowanie z 

asynchronicznymi strumieniami danych. Zaczynamy od zdefiniowania tych terminów na poziomie 

ogólnym. Strumień to sekwencja trwających wydarzeń uporządkowanych w czasie. W rzeczywistości 

prawie wszystko można traktować jako strumień, ale prostymi przykładami są odbijające się piłki, gdzie 

zdarzenie jest brane pod uwagę za każdym razem, gdy piłka uderza w podłogę. Może się to zdarzyć 

wielokrotnie, wiele razy, bez określonych wzorców, zatrzymać się na chwilę, następnie kontynuować, 

a następnie ponownie. Użytkownicy klikający w witrynie to także strumień, w którym każde kliknięcie 

jest zdarzeniem. Jak możesz sobie wyobrazić, strumienie są wszędzie wokół nas. Drugi termin, który 

należy zdefiniować, jest asynchroniczny, co dosłownie oznacza bez synchronizacji. Zwykle funkcje 

synchroniczne czekają w wierszu wywołania funkcji do zakończenia wykonywania wywoływanej 

funkcji, prawdopodobnie zwracając wartość. W ten sposób programowaliśmy do tej pory. Jednak 

funkcje asynchroniczne niekoniecznie czekają na zakończenie funkcji, które wywołują. Oznacza to, że 

nasze funkcje muszą reagować na to, gdy tylko nadejdzie. Jeśli połączymy te dwa terminy, zrozumiemy, 

że programowanie z asynchronicznymi strumieniami danych działa poprzez pisanie kodu, który jest w 

stanie reagować na zdarzenia w sposób ciągły i losowy. W przypadku tego rozdziału zdarzeniami tymi 

będą interakcje użytkownika (kliknięcia lub naciśnięcia klawiszy) z naszą aplikacją, co oznacza, że nasz 

kod R będzie odpowiadał bezpośrednio na te kliknięcia i naciśnięcia klawiszy, gdy się one pojawią. Jeśli 

nadal trudno jest pojąć ten pomysł, pomyśl o tym jak o arkuszu kalkulacyjnym z formułami. Gdy 

zmienisz wartość, od której inne komórki zależą lub której nasłuchują (analogicznie do otrzymywania 



pewnych danych wejściowych od użytkownika w naszej aplikacji), wtedy inne komórki odpowiednio 

reagują i prezentują nowo obliczoną wartość (która będzie zmianą wyjściową, którą pokazujemy 

użytkownikowi ). To naprawdę takie proste. Odsłuchiwanie strumienia nazywa się subskrybowaniem. 

Funkcje, które definiujemy, są obserwatorami, a strumień jest obserwowalną istotą. To jest dokładnie 

wzorzec projektowy obserwatora. Zapoznaj się z książką Gamma, Helm, Johnson i Vlissides Design 

Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, autorstwa Addison-Wesley, 1994. Ponadto 

otrzymujesz wspaniały zestaw narzędzi, które pozwalają tworzyć, filtrować i łączyć dowolne z tych 

strumieni. W tym miejscu wkracza magia programowania funkcjonalnego. Programowanie 

funkcjonalne pozwala na kompozycję i właśnie do tego będziemy go używać, do komponowania 

strumieni. Strumień może służyć jako dane wejściowe do innego. Nawet wiele strumieni może być 

używanych jako dane wejściowe dla wielu innych. Ponadto możesz użyć dowolnego z tych surowych 

lub przekształconych strumieni w dowolnym miejscu kodu. To naprawdę sprawia, że Shiny jest tak 

wspaniałym narzędziem. 

Funkcjonalne programowanie reaktywne podnosi poziom abstrakcji kodu, dzięki czemu możesz skupić 

się na współzależności zdarzeń, które definiują logikę aplikacji, zamiast ciągłego majstrowania przy 

dużej liczbie szczegółów implementacji. Kod funkcjonalny reaktywny będzie również prawdopodobnie 

bardziej zwięzły. Korzyści są bardziej widoczne w nowoczesnych aplikacjach, które są wysoce 

interaktywne. W dzisiejszych czasach aplikacje mają mnóstwo zdarzeń w czasie rzeczywistym, które 

umożliwiają wysoce interaktywne doświadczenia, a funkcjonalne programowanie reaktywne jest do 

tego doskonałym narzędziem. 

Jak jest obsługiwana reaktywność funkcjonalna w Shiny? 

Reaktywność sprawia, że aplikacje Shiny reagują. Wygląda na to, że aplikacja aktualizuje się 

natychmiast, gdy użytkownik dokona zmiany. Jednak w rzeczywistości Shiny ponownie uruchamia 

twoje wyrażenia R w dokładnie zaplanowany sposób co kilka mikrosekund, co stwarza iluzję 

responsywności. Nie musisz wiedzieć, jak zachodzi reaktywność, aby go używać, ale zrozumienie 

reaktywności sprawi, że będziesz lepszym programistą Shiny. 

Pamiętasz, że kiedy uruchomiliśmy naszą bardzo prostą aplikację Shiny w poprzedniej sekcji, konsola R 

przestała być interaktywna? Cóż, działo się tak, ponieważ wykonywanie funkcji shinyApp() sprawia, że 

R jest zajęty przez ciągłe monitorowanie i aktualizowanie wyrażeń w razie potrzeby, co tworzy wrażenia 

responsywne dla użytkowników. Teraz wyobraź sobie, że masz złożoną aplikację z dużą ilością 

interaktywności, a uruchamianie każdego wyrażenia co kilka mikrosekund całkowicie nasyciłoby twój 

procesor, a użytkownicy mieliby okropne wrażenia z użytkowania. Dlatego Shiny musi być 

wystarczająco inteligentny, aby aktualizować tylko te wyrażenia, które tego wymagają. Za każdym 

razem, gdy użytkownik przesyła akcję (zdarzenie), wyrażenia obsługujące takie zdarzenia zostają 

unieważnione, co oznacza, że wymagają aktualizacji, a to zachowanie jest propagowane wśród 

wszystkich wyrażeń, które od nich zależą. Po upływie kilku mikrosekund R sprawdzi, które wyrażenia 

są oznaczone do aktualizacji i tylko je zaktualizuje. Opisany mechanizm może zmniejszyć liczbę 

przeliczanych wyrażeń z tysięcy do żadnego, na wypadek gdyby nie było żadnej akcji użytkownika, a 

najwyżej do kilku, ponieważ użytkownikowi bardzo trudno jest wiele osiągnąć w ciągu kilku 

mikrosekund co z kolei skutkowałoby kilkoma wymaganymi aktualizacjami, zamiast pełnej aktualizacji 

aplikacji za każdym razem. Ten mechanizm pozwala R na obsługę złożonych aplikacji Shiny i jest 

kluczem do reaktywności. Pozwala na jak najszybszą aktualizację aplikacji, dzięki czemu koordynacja 

wejścia / wyjścia jest niemal natychmiastowa. 

Elementy konstrukcyjne do reaktywności w Shiny 



Bloki konstrukcyjne reaktywności w Shiny są zbudowane wokół trzech typów funkcji: funkcji 

wejściowych, wyjściowych i renderujących. Funkcje wejściowe przez większość czasu kończą się 

łańcuchem Input (nie zawsze) i będę nazywać je funkcjami Input(). Funkcje wyjściowe zawsze kończą 

się łańcuchem Output i będę nazywać je funkcjami Output() . Wreszcie funkcje renderujące zaczynają 

się od ciągu znaków render i podobnie będę nazywać je funkcjami render*(). Funkcje Input*() są 

używane w obiekcie ui i generują wartości reaktywne, które są wartościami otrzymanymi w wyniku 

interakcji za pośrednictwem przeglądarki internetowej i są przekazywane przez parametr input w 

funkcji server . Funkcje render*() są używane wewnątrz funkcji server i wykorzystują wartości 

reaktywne do tworzenia obserwacji, które wracają do obiektu ui za pośrednictwem parametru output 

funkcji server. Wreszcie, funkcje *Output() są używane w obiekcie ui , aby wyświetlić zawartość tych 

obserwacji w przeglądarce internetowej. Wartości reaktywne są odbierane w funkcji server() za 

pośrednictwem parametru input , czyli listy, której elementy zawierają elementy, które są połączone z 

obiektem ui za pomocą ciągów znaków pełniących rolę unikalnych identyfikatorów. Parametr output 

w funkcji server jest również listą, ale służy do odbierania obserwacji, które zostaną przesłane do 

przeglądarki internetowej. Funkcje, które wiedzą, jak radzić sobie z wartościami reaktywnymi, 

nazywane są funkcjami reaktywnymi. Nie każda funkcja R jest funkcją reaktywną i wymagają 

specjalnych mechanizmów konstrukcyjnych dostarczonych przez Shiny, a jeśli spróbujesz użyć wartości 

reaktywnej w funkcji niereaktywnej, otrzymasz błąd (jest to łatwy błąd przy uruchomieniu Shiny). 

Funkcje  render*() służą do tworzenia funkcji reaktywnych. Innym sposobem jest użycie funkcji 

reactive(), którą wyjaśnimy w dalszej części. Funkcje reaktywne są powszechnie używane do 

generowania obserwacji, które mogą być używane przez inne funkcje reaktywne lub przez funkcje 

render*(). Jednak funkcje reaktywne mogą również powodować efekty uboczne (na przykład zapis do 

bazy danych). Jeśli funkcje reaktywne mają wartości return, są one zapisywane w pamięci podręcznej, 

dzięki czemu funkcja nie musi być ponownie wykonywana, jeśli odpowiadające jej wartości reaktywne 

nie uległy zmianie. 

Funkcje wejścia, wyjścia i renderowania 

Każda funkcja *Input() wymaga kilku argumentów. Pierwsza to ciąg znaków z nazwą widżetu, który 

będzie używany tylko przez Ciebie. Druga to etykieta, która zostanie wyświetlona użytkownikowi w 

Twojej aplikacji. Pozostałe argumenty dla każdej funkcji *Input() różnią się w zależności od jej 

funkcjonalności. Obejmują takie rzeczy, jak wartości początkowe, zakresy i przyrosty. Dokładne 

argumenty potrzebne widgetowi można znaleźć na stronie pomocy funkcji widgetu (na przykład ? 

selectIput). Poniższa tabela przedstawia wszystkie dostępne funkcje *Input() ze wskazaniem, do czego 

są używane: 

Funkcja *Input() : Użycie 

actionButton() : Przycisk akcji 

checkboxGroupInput() : Grupa pól wyboru 

checkboxInput() : Pojedyncze pole wyboru 

dateInput() : Wybór daty 

dateRangeInput() : Wybór zakresu dat 

fileInput() : Udostępnianie pliku 

helpText() : Tekst pomocy dla formularzy wejściowych 

numericInput() :Numeryczne pole wejściowe 



radioButtons : Zestaw opcji w przyciskach radiowych 

selectInput() : Zestaw opcji w menu rozwijanym 

sliderInput() : Suwak wprowadzania numerycznego 

submitButton() : Przycisk Prześlij 

textInput() : Pole wprowadzania tekstu 

Każda z funkcji *Output() wymaga pojedynczego argumentu, którym jest ciąg znaków, którego Shiny 

użyje do zidentyfikowania odpowiedniego obserwatora na podstawie parametru output w funkcji 

server. Użytkownicy nie zobaczą tej nazwy, będzie ona używana tylko przez Ciebie. Poniższa tabela 

przedstawia listę wszystkich dostępnych funkcji *Output() ze wskazaniem, do czego są one używane. 

Więcej informacji na ich temat można znaleźć na odpowiednich stronach pomocy (na przykład ? 

tableOutput): 

Funkcja *Output(): Użyj 

dataTableOutput() : Tabela danych 

htmlOutput : Surowy HTML 

imageOutput() : Obrazy 

plotOutput() : Wykresy 

tableOutput() : Tabele 

textOutput : Tekst 

uiCutput() : Surowy HTML 

verbatimTextOutput() : Dosłowny tekst 

Wreszcie każda funkcja render*() przyjmuje pojedynczy argument, wyrażenie R otoczone nawiasami 

klamrowymi ( {} ). Wyrażenia te mogą zawierać jeden prosty wiersz tekstu lub wiele wierszy kodu i 

wywołań funkcji. Poniższa tabela przedstawia listę wszystkich funkcji render*() ze wskazaniem, do 

czego są używane. Zgadłeś, możesz znaleźć więcej informacji na ich temat, korzystając z odpowiednich 

stron pomocy (na przykład? renderText): 

Funkcja render*() : Użyj 

renderDataTable : Tabela danych 

renderImage() : Wizerunek 

renderPlot() : Wykres 

renderPrint() : Dowolny wydruk 

renderTable(): Ramka danych, macierz lub inna struktura przypominająca tabelę 

renderText() : Ciąg znaków 

renderUI() : Shiny tag lub HTML 

Aplikacje Shiny łączą funkcje *Input*(),*Output() i render*() , tworząc potężne aplikacje internetowe. 

Najprostsze aplikacje będą składać się tylko z wartości reaktywnych i obserwatorów, bez zbytniej logiki 



między nimi. Jednak możliwe jest również umieszczenie między nimi dowolnej liczby wyrażeń, co 

pozwala na bardziej złożone aplikacje. Istnieje wiele innych sposobów pracy z reaktywnością w Shiny.  

Projektowanie naszej struktury aplikacji wysokiego poziomu 

Wystarczy teorii, przejdźmy do działania budującego naszą własną aplikację. Aplikacja, którą 

zbudujemy, będzie korzystać z poprzedniego rozdziału, więc jeśli go nie czytałeś, zrób to. Pulpit 

nawigacyjny, który zbudujemy, będzie miał większy sens, jeśli to zrobisz. Ten pulpit nawigacyjny pokaże 

wykresy z punktami danych cenowych z symulacji danych z poprzedniego rozdziału, a także z obliczeń 

SMA, które opracowaliśmy. Co więcej, pozwoli nam to zbadać dane cenowe za pomocą dynamicznej 

tabeli. Przez dynamiczną rozumiemy, że reaguje na dane wejściowe użytkownika. 

Konfigurowanie dystrybucji dwukolumnowej 

Układ, który wybierzesz dla swojej aplikacji, zależy od jej celów. W takim przypadku wystarczy układ 

dwukolumnowy. Aby to osiągnąć, używamy funkcji fluidPage() i przypisujemy ją do obiektu ui. Ta 

funkcja dostosowuje zawartość do wymiarów przeglądarki internetowej: 

 

Wewnątrz fluidPage() używamy funkcji titlePanel() do podania tytułu naszej aplikacji i funkcji 

sidebarLayout() do stworzenia układu dwukolumnowego. Ta ostatnia funkcja wymaga wywołania w 

niej dwóch innych funkcji w celu utworzenia odpowiedniej zawartości dla każdej kolumny. Te dwie 

funkcje są nazywane  sidebarPanel() i miniPanel() i otrzymują treść, którą chcemy w nich stworzyć jako 

parametry. Kolumna po lewej stronie będzie używana do wyświetlania dostępnych opcji dla 

użytkowników, a kolumna po prawej do wyświetlania rzeczywistej zawartości w wyniku danych 

wejściowych użytkownika, więc używamy niektórych ciągów znaków jako symboli zastępczych, które 

dokładnie opisują to: 

ui <- fluidPage ( 

titlePanel(„Cryptocurrency Markets”), 

sidebarLayout ( 

sidebarPanel(„Options”), 

mainPanel(„Content”) 

} 

} 

fuidPage() po prostu generuje HTML, który jest wysyłany do przeglądarki internetowej. Możesz 

wydrukować obiekt w konsoli R w miarę postępów w rozdziale, aby zobaczyć HTML, który utworzył. 

Ten kod utworzy bardzo podstawową strukturę, taką jak pokazano na następnym obrazku. W miarę 

postępów będziemy coraz bardziej skomplikować aplikację, ale musimy od czegoś zacząć. Jak widać, 



wywołania funkcji zagnieżdżania będą typowym wzorcem w obiekcie ui do tworzenia struktury 

aplikacji. Może to być trudne, a jeśli z jakiegoś powodu pominiesz gdzieś przecinek („ , ”), możesz 

znaleźć tajemniczą wiadomość, taką jak ta pokazana. W takim przypadku upewnienie się, że przecinki 

są poprawnie umieszczone, jest dobrym początkiem do naprawienia tego błędu: 

Error in tag(„div”, list(…)) : argument is missing , with no default 

Calls : fluidPages … tablesetPanel -> tabPanel -> div ->  -> tag 

Przedstawiamy sekcje z panelami 

Aby pokazać sekcję dla wykresów i osobną dla tabel danych, użyjemy funkcji tabsPanel() w połączeniu 

z funkcją tabPanel(). Funkcja tabsPanel() odbiera i organizuje jedno lub więcej wywołań funkcji 

tablePanel(), przy czym każda z nich otrzymuje nazwę karty i jej rzeczywistą zawartość: 

ui <- fluiPage ( 

titlePanel(„Cryptocurreny Markets”), 

sidebarLayout ( 

sidebarPanel(„Options”), 

mainPanel ( 

tabsetPanel ( 

tabPanel(„Simple Moving Averages”, „Content 1”), 

tabPanel(„DataOverview”, „Content 2”) 

) 

) 

) 

) 

Ponieważ stworzyliśmy dwie zakładki z tytułami, odpowiednio, Simple Moving Averages i Data 

Overview, to właśnie widzimy jako nazwy kart. Jeśli sam uruchamiasz aplikację w tym momencie, 

możesz na nie kliknąć, a zobaczysz ciąg znaków lub, w zależności od tego, który klikniesz: 

 

Zauważ, że funkcja tabsetPanel() zajęła miejsce łańcucha „Content”, który wcześniej mieliśmy na 

swoim miejscu. To będzie powszechny wzorzec. W miarę jak zaczniemy wprowadzać do aplikacji coraz 

więcej elementów, będą one zastępować dotychczasowe symbole zastępcze. Gdy przyzwyczaisz się do 

Shiny, możesz całkowicie uniknąć tworzenia symboli zastępczych 

Wstawianie dynamicznej tabeli danych 



Teraz dodamy dynamiczną tabelę z danymi, które zasymulowaliśmy w poprzedniej części, więc przede 

wszystkim musimy wprowadzić te dane do aplikacji i robimy to za pomocą linii pokazanej poniżej. 

Powinieneś umieścić tę linię ładowania danych powyżej obiektu ui w swojej aplikacji. W ten sposób 

zostanie uruchomiony tylko raz, podczas uruchamiania aplikacji Shiny, jak każdy kod, który normalnie 

byłby uruchamiany podczas wykonywania skryptu R: 

ORIGINAL_DATA <- 

read.csv(„../chapter-09/data.csv” , stringAsFators = FALSE) 

W tym momencie musimy wprowadzić pakiet DT. Zapewnia łatwy sposób tworzenia dynamicznych 

tabel dla aplikacji Shiny. Ponieważ będziemy odwoływać się do niego poprzez nazwę pakietu, nie 

musimy go ładować z library(DT). Odwołanie się do niego przez nazwę pakietu pomaga nam oddzielić 

natywne funkcje Shiny od tych, które pochodzą z pakietów zewnętrznych. Aby to zaimplementować, 

musimy zmodyfikować funkcję server, której do tej pory nie ruszaliśmy. Musimy wprowadzić do niego 

pewną logikę, która pozwoli nam przenieść dane z R do interfejsu internetowego. Aby to osiągnąć, 

przypisujemy go do elementu table w jego parametrze output, który będzie działał jako obserwator. 

Nazwa elementu, który mu przypisujemy, może być dowolnym prawidłowym elementem listy, jaki 

sobie życzymy, ale dobrym pomysłem jest użycie po prostu nazw opisujących zawartość obserwatora. 

Pamiętaj, że te nazwy muszą być unikalne, ponieważ Shiny użyje ich do zidentyfikowania obiektów, 

które mają przechodzić między obiektem ui  a funkcją server. Obserwator jest tworzony za pomocą 

funkcji  renderDataTable() z pakietu DT. Ta funkja działa jak każda inna funkcja render*(), otrzymuje 

pojedynczy parametr, który jest wyrażeniem zwracającym wartość, która będzie treścią obserwatora. 

W tym przypadku tabela danych utworzona za pomocą funkcji datatable(), ponownie z pakietu DT. Aby 

utworzyć tę tabelę danych, po prostu przekazujemy obiekt ORIGINAL_DATA, który wcześniej 

załadowaliśmy. Teraz, gdy regulacja po stronie serwera jest zakończona, dodajemy w obiekcie ui  

fluidRow() zamiast „Content 2” a, aby wprowadzić wiersz, który dostosuje swoją długość do wymiarów 

przeglądarki internetowej, a wewnątrz niej wywołujemy funkcję dataTableOutput() z pakietu DT. 

Zauważ, że ciąg wysłany jako jedyny parametr do tej funkcji to nazwa elementu, który przypisaliśmy 

do parametru output w funkcji server. Oto mechanizm, którego używa Shiny do przenoszenia danych 

z server do ui: 

ui <- fluidPage ( 

titlePanel(„Cryptourrency Markets”), 

sidebarLayout ( 

sidebarPanel(„Options”), 

mainPanel ( 

tabsetPanel ( 

tabPanel(„Simple Moving Averges”, „Content  1”), 

tabPanel(„Data Overview”,  

fluidRow(DT::dataTableOutput(„table”)) 

) 

) 

) 



) 

) 

server <- function(input, output) { 

output$table <-  

DT :: renderDataTable(DT :: datatable({return(ORIGINAL_DATA)})) 

Teraz, gdy nasz kod jest gotowy, na karcie Data Overview powinna pojawić się tabela. Ta tabela jest 

dynamiczna w tym sensie, że można uporządkować jej kolumny, klikając tytuły kolumn, a także zmienić 

liczbę wyświetlanych obserwacji i przeszukiwać jej zawartość. Zwróć również uwagę, że mechanizm 

paginacji został automatycznie dodany wraz z licznikiem obserwacji. Te tabele są bardzo łatwe do 

utworzenia, a jednocześnie bardzo przydatne, a w dalszej części zobaczymy, jak jeszcze bardziej 

rozszerzyć ich funkcjonalność. 

 

 

Wprowadzenie interaktywności z danymi wejściowymi użytkownika 

Interaktywność, którą widzieliśmy wcześniej z dynamiczną tabelą danych, działa w samej przeglądarce 

internetowej przy użyciu JavaScript i nie musi przechodzić przez funkcję server , aby zapewnić 

interaktywność, a jedynie przekazać samą tabelę. Jednak wiele interesujących funkcji interaktywnych 

wymaga przejścia server , abyśmy mogli zapewnić dla nich niestandardowe odpowiedzi. W tej sekcji 

pokażemy, jak dodać różne typy danych wejściowych do naszej aplikacji. 

Konfigurowanie statycznych danych wejściowych użytkownika 

Najpierw pokażemy, jak filtrować znaczniki czasu w danych, aby wyświetlać tylko obserwacje 

mieszczące się w zakresie zdefiniowanym przez użytkownika. Aby to zrobić, musimy najpierw 

zdefiniować cztery znaczniki czasu: minimalny, początkowy lewy limit, początkowy prawy limit i 

maksymalny. Te cztery wartości będą używane przez nasz widżet zakresu dat do zdefiniowania 

dozwolonego zakresu dla użytkownika (używane są do tego wartości minimalne i maksymalne), a także 

początkowego zakresu dat (używane są do tego początkowe limity lewy i prawy), który może różnić się 

od limitów dozwolonego zakresu. Dlatego musimy wyodrębnić takie wartości i robimy to, 

wykorzystując klasę TimeStamp, którą stworzyliśmy wcześniej. Zauważ, że używamy funkcji days() z 

pakietu lubridate (powinieneś dodać linię library(lubridate)na początku pliku. Ponieważ wystarczy, że 



utworzymy te obiekty tylko raz, powinny one znajdować się tuż pod kodem używanym do załadowania 

ORIGINAL_DATA, przed definicją obiektu ui: 

DATE__MIN <- 

timestamp_to_date_string.TimeStamp(min(ORIGINAL_DATA$timestamp)) 

DATE__MAX <- 

timestamp_to_date_string.TimeStamp(max(ORIGINAL_DATA$timestamp)) 

DATE__END <- 

timestamp_to_date_string.TimeStamp(time_to_timestamp.TimeStamp( 

timestamp_to_time.TimeStamp(min(ORIGIAL_DATA$timestamp)) + days(2))) 

Funkcja timestamp_to_date_string() w klasie TimeStamp nie została utworzona i dodaliśmy ją tu. Jest 

to bardzo proste i zostało pokazane w poniższym kodzie. Jego celem jest po prostu uzyskanie 

pierwszych 10 znaków TimeStamp, które odpowiadają formatowi RRRR-MM-DD: 

timestamp_to_date_string.TimeStamp <- function(timestamp) { 

return(substr(timestamp ,1,10)) 

Teraz, gdy stworzyliśmy te obiekty, możemy użyć następującego kodu do rozwinięcia obiektu ui. To, co 

zrobiliśmy, to zastąpienie ciągu „Options” przez wywołanie funkcji dateRangeInput(), która jest funkcją 

używaną do tworzenia zakresu dat, jak sugeruje nazwa. Otrzymuje jako parametry unikalny 

identyfikator, który będzie używany do pobierania jego reaktywnych wartości wewnątrz server  przez 

parametr input, pokazanego użytkownikowi label, start ,end, min i max wspomnianych wcześniej 

wartości, separator których chcemy użyć w polach wejściowych przeglądarki internetowej,  fomrat 

daty, której chcemy użyć i jaki dzień tygodnia ma się rozpocząć (0 niedziela, 1 poniedziałek itd.): 

ui <- fluidPage ( 

titlePanel („Crytpocurrency Markets”), 

sidebarLayout { 

sidebarPanel ( 

dateRangeInput ( 

„date_range”, 

label = paste(„Date range:”), 

start = DATE_MIN, 

end = DATE_END, 

min = DATE_MIN, 

max = DATE_MAX, 

separator = „ to „ , 

format = „yyyy-mm-dd”, 



weekstart = 1  

) 

), 

mainPanel ( 

tabsetPanel ( 

tabPanel(„Simple Moiving Averages”, „Content 1”), 

tabPanel („Data Overview”, fluidRow(DT :: dataTableOutput(„table”)) 

) 

) 

) 

) 

) 

Po stronie serwera dodamy więcej logiki w wyrażeniu reaktywnym przekazanym jako parametr do 

funkcji datatable(). Zamiast po prostu wysyłać surową ramkę danych ORIGINAL_DATA, przefiltrujemy 

ją przed wysłaniem. Aby to zrobić, najpierw przypisujemy jego kopię do obiektu data i wyodrębniamy 

dwie wartości dat z widżetu, który utworzyliśmy w obiekcie ui , używając ich odniesień w parametrze 

input. Następnie sprawdzamy, czy któryś z nich różni się od ich wartości początkowych. Jeśli tak jest, 

aktualizujemy obiekt data tylko o te obserwacje, które mieszczą się w określonym zakresie, co 

osiągamy za pomocą standardowego wyboru ramki danych. Na koniec wysłaliśmy to filtrowane data 

do funkcji datatable() i postępowaliśmy tak jak wcześniej. Rezultatem tych zmian w ui i  server jest to, 

że możemy teraz filtrować daty dozwolone w dynamicznej tabeli pokazanej na karcie Data Overview, 

czego wcześniej nie mogliśmy zrobić. Na poniższym zrzucie ekranu pokazano działający widżet zakresu 

dat. Spróbuj zmienić jego daty i zobacz, jak aktualizuje się tabela dynamiczna: 

 

Konfigurowanie opcji dynamicznych w menu rozwijanym 

Teraz zobaczymy, jak dodać rozwijane dane wejściowe, których wpisy dostosowują się do zakładki, 

którą użytkownik aktualnie przegląda. W szczególności dodamy możliwość wybrania przez 



użytkownika zasobu, którego chce użyć do filtrowania danych. Jeśli przyjrzałeś się uważnie, być może 

zauważyłeś, że dynamiczna tabela danych zawiera obserwacje zarówno dla Bitcoin, jak i Litecoin, co 

może być w porządku, gdy tylko patrzymy na tabelę, ale będzie to problem, gdy spróbujemy pokazać 

serie czasowe cen, ponieważ będziemy mieć dane dla więcej niż jednego kapitał. Chcemy zapewnić 

mechanizm wyboru tylko jednego z nich, ale chcemy zachować możliwość przeglądania ich wszystkich 

razem w dynamicznej tabeli danych, tak jak robimy to teraz. Zaczynamy od utworzenia obiektu, który 

zawiera unikalne nazwy zasobów, które obecnie mamy w danych. Jest to o wiele lepsze niż 

zakodowanie ich nazw bezpośrednio w kodzie, ponieważ będą one automatycznie aktualizowane, gdy 

zmieniają się nasze dane, co nie miałoby miejsca, gdybyśmy je zakodowali. Ta linia powinna znajdować 

się tuż pod poprzednimi obiektami globalnymi, które należy utworzyć tylko raz:  

DATA_ASSETS <- unique(ORIGNAL_DATA$name) 

Ponieważ widget wejściowy w tym przypadku ma dynamiczną logikę, nie możemy po prostu tworzyć 

wewnątrz obiektu ui, musimy go utworzyć w funkcji server i przekazać do obiektu ui . Można to zrobić, 

wprowadzając nowego obserwatora do parametru output, nazwanego select_asset w tym przypadku, 

który jest tworzony za pomocą funkcji renderUI() , ponieważ będzie zawierał funkcję *Input() Shiny. 

Podobnie jak data w poprzedniej sekcji, przypiszemy domyślne nazwy zasobów i tylko w przypadku, 

gdy użytkownik znajduje się na drugiej karcie, która jest kartą Data Overview (więcej informacji na 

temat tego, skąd pochodzi poniżej), doda również opcję  All do listy rozwijanej. W przeciwnym razie po 

prostu zachowa nazwy zasobów bez opcji All, czego chcemy dla wykresów SMA, które utworzymy 

później: 

 server <- function(input, output) { 

output$table <- DT:: renderDataTable(DT:: datatable ({ 

data <- ORIGINAL_DATA 

start <- input$date_range[1] 

end <- input$date_range[2] 

if (time_to_date_string.TimeStamp(start) != DATE_MIN | 

time_to_date_string.TimeStamp(end) != DATE_END) { 

data <- data[ 

data$timestamp >= time_to_timestamp.TimeStamp(start) &  

data$timestamp <= time_to_timestamp.TimeStamp(end), ] 

} 

return(data) 

})) 

output$selet_asset <- renderUI ({ 

assets <- DATA_ASSETS 

if (input$tab_selected == 2_ { 

assets <- c(„ALL” , assets) 



} 

return(selectInput(„asset”, „Asset :” , assets)) 

}) 

Aby faktycznie zapewnić mechanizm dla server umożliwiający zrozumienie, jaką kartę aktualnie 

przegląda użytkownik, obiekt ui należy dostosować tak, aby funkcja tabsetPanel() otrzymywała 

parametr id z nazwą obiektu, który zawiera bieżący numer karty, tab_selected w tym przypadku 

(którym jest nazwa użyta do sprawdzenia funkcji). Ponadto każda karta w obrębie musi mieć przypisaną 

wartość z parametrem value, jak pokazano. W ten sposób upewniamy się, że karta Data Overview  jest 

identyfikowana z wartością 2. Zwróć również uwagę, że dodaliśmy wywołanie funkcji htmlOutput() w 

ramach właśnie wprowadzonego wywołania funkcji  wellPanel() w funkcji sidePanel(). wellPanel 

grupuje wizualnie panele, aby zapewnić użytkownikom bardziej intuicyjne interfejsy, a funkcja 

htmlOutput() wykorzystuje nazwę obserwatora, aby wiedzieć, co pokazać w przeglądarce 

internetowej, element select_asset obiektu output w tym przypadku: 

ui <- fluidPage ( 

titlePanel („Cryptourrency Markets”), 

sidebarLayout ( 

sidebarPanel ( 

wellPanel ( 

dateRangeInput ( 

„date_range”, 

label = paste(„Date range :”), 

start = DATE_MIN, 

end =DATE_END, 

min = DATE_MIN, 

max = DATE_MAX, 

separator = „ to „, 

format = „yyyy-mm-dd”, 

weeekstart = 1, 

startview – „year” 

), 

htmlOutput(„select_asset”) 

) 

), 

mainPanel ( 



tabsetPanel ( 

id = „tab_selected”, 

tabPanel ( 

„Simple Moving Averages”, 

value = 1, 

„Content 1” 

(, 

tabPabel ( 

„Data Overview”, 

value = 2, 

fluidRow(DT::dataTableOutput („table”)) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

Po dokonaniu tych zmian, teraz widzimy, że nasza aplikacja wyświetla listę rozwijaną z nazwą zasobu z 

opcjami  Bitcoin i Litecoin kiedy użytkownik znajduje się na karcie Simple Moving Averages, a także 

zawiera opcję All, gdy znajdują się na karcie Data Overview, tak jak chcieliśmy i jak widać na poniższym 

zrzucie ekranu : 

 

 

Konfigurowanie paneli dynamicznego wprowadzania danych 



Ostatnie dwie dane wejściowe, które wprowadzimy, zostaną później wykorzystane do wykresów SMA. 

Pierwsza z nich służy do wyboru implementacji SMA, z której chce skorzystać użytkownik. Dostępne 

opcje to sma_efficient_1() , sma_efficient_2() , sma_delegated_fortran(), i funkcja 

sms_delegated_cpp(), które utworzyliśmy wcześniej. Drugi służy do określenia okresu używanego do 

obliczeń SMA i jest używany jako dane wejściowe w jednej z poprzednich funkcji. Ponieważ kod może 

zacząć być zbyt powtarzalny i zajmować zbyt dużo miejsca, a tak najprawdopodobniej zrozumiałem 

wzorce zagnieżdżania użyte podczas tworzenia ui , będę unikać powtarzania pełnej deklaracji obiektu 

ui i po prostu wskażę, gdzie należy wprowadzić zmiany. W tym przypadku chcemy dodać następujący 

kod po zakończeniu funkcji wellPanel() i przed zakończeniem funkcji sidedbarPanel(). Poniższy kod 

będzie drugim parametrem sidebarPanel(), więc nie zapomnij dodać przecinka („ ,”) po zakończeniu 

funkcji wellPanel(), w przeciwnym razie wystąpi błąd.  

Funkcja conditionalPanel() sprawdza warunek JavaScript określony za pomocą ciągu znaków, aby 

zdecydować, czy panel powinien zostać pokazany użytkownikowi. Ponieważ obiekt input jest wysyłany 

do przeglądarki internetowej za pośrednictwem obiektu JavaScript o dogodnej nazwie input, możemy 

go użyć do uzyskania wartości, której szukamy, czyli tego, czy użytkownik patrzy na pierwszą kartę 

„Simple Moving Averages”. Jeśli tak, to pokażemy panel.  JavaScript używa notacji z kropką ("."), Aby 

uzyskać dostęp do elementów zamiast notacji money ($) używanej w R. Na pokazanym panelu 

wellPanel() znajdują się dwa obiekty wejściowe: radioButtons() i sliderInput(). Pierwsza z nich 

otrzymuje opcje dostępne dla użytkownika na liście przesłanej przez parametr choice (nazwa każdego 

elementu jest wyświetlana użytkownikowi, podczas gdy wartość każdego elementu jest używana 

wewnętrznie w R, które w tym przypadku są nazwami implementacji SMA), jak również selected 

domyślnie. Drugi otrzymuje min, max  i domyślnie value dla suwaka numerycznego. Obie otrzymują 

unikalny identyfikator i etykietę jako pierwsze dwa argumenty, tak jak każda inna funkcja *Input(): 

conditionalPanel ( 

condition =  „input.tab_selected == 1”, 

wellPanel ( 

radioButtons ( 

„sma_implementation”, 

„Implementation:”, 

choices = list ( 

„C++ = sma_delegated_cpp”, 

„Fortran” – „sma_delegated_fortran”, 

„Efficient 1 „ = „sma_efficient_1”, 

„Efficient 2 „ = „sma_efficient_2”, 

), 

selected = „sma_delegated_cpp” 

), 

sliderInput ( 

„sma_period”, 



„Period:”, 

min = 5, 

max = 200 , 

value = 30  

) 

) 

) 

Rzeczywiste kreacje wykresów zostawimy na później, więc nie musimy nic zmieniać na stronie server. 

W tym momencie wartości reaktywne wychodzące input$sma_implementation  i  input$sma_period 

nie będą używane. Zrzut ekranu pokazujący, jak te dane wejściowe są pokazane w następujący sposób. 

Jeśli przejdziesz do zakładki Simple Moving Averages, powinny zostać pokazane, ale jeśli przejdziesz do 

zakładki Data Overview, powinny zostać ukryte: 

 

Jak widać, umożliwienie użytkownikom interakcji z aplikacją nie jest zbyt trudne i odbywa się za 

pomocą funkcji *Input() w obiekcie ui, których wartości reaktywne z kolei można wykorzystać w funkcji 

server. 

Dodanie tabeli zbiorczej z udostępnionymi danymi 

Teraz dodamy tabelę podsumowującą nad naszą dynamiczną tabelą danych. Tabelę podsumowującą 

należy aktualizować zgodnie z aktywami zaznaczonymi (zwróć uwagę na liczbę mnogą, ponieważ 

zezwalamy na przypadek All w tej zakładce). Poświęć chwilę i zastanów się, jak sam byś to 

zaimplementował? Jeśli spróbujesz odtworzyć wzór pokazany wcześniej dla obiektu data, który 

pokazaliśmy wcześniej, uzyskasz poprawne, ale nieefektywne rozwiązanie. Powodem jest to, że logika 

filtrowania danych byłaby zduplikowana, co jest niepotrzebne. Aby uniknąć tej pułapki, pokażemy 

dalej, jak udostępniać strumienie między różnymi funkcjami reaktywnymi za pomocą funkcji reactive(), 

która jest funkcją, która służyła do przygotowania reaktywnych wartości dla innych funkcji 

reaktywnych. W tym przypadku przenosimy całą logikę, którą stworzyliśmy wcześniej, do wyrażenia 

przesłanego jako parametr do tej funkcji i przypisujemy ją do obiektu data , który sam jest teraz funkcją 

reaktywną. Zwróć uwagę, że dodaliśmy również trochę kodu, aby sprawdzić, czy bieżący wybór 



zasobów różni się od All, a jeśli tak, użyj tej wartości do filtrowania danych, podobnie jak filtrujemy je 

za pomocą dat. Gdy już to zrobimy, możemy zastąpić logikę, którą mieliśmy wewnątrz funkcji 

datatable(), prostym wywołaniem funkcji reaktywnej data(), która zapewni oczekiwaną ramkę danych. 

A teraz, gdy wyodrębniliśmy tę logikę, możemy ponownie użyć wywołania data() w innym miejscu, tak 

jak robimy to w obserwatorze output$summary_table utworzonym za pomocą funkcji rednerTable(). 

Jak widać, jest przekazywana ramka danych utworzona ze statystykami dla minimum, mediany, 

średniej i maksimum ramki danych zwróconej przez funkcję data(). W takim przypadku możemy 

zagwarantować, że dane użyte w funkcjach output$table() i  output$summary_table() są takie same: 

server <- function (input, output) { 

data ,<- ORIGINAL_DATA 

start <- input$date_range[1] 

end <- input$date_range[2] 

if (input$asset != „All”){ 

data <- data[data$name == input$asset, ] 

} 

if (time_to_date_string.TimeStamp(start) != DATE_MIN | 

time_to_date_string.TimeStamp(end) != DATE_MAX) { 

data <- data [ 

data$timestamp >= time_to_timestamp.TimeStamp(start) &  

data$timestamp <=  time_to_timestamp.TimeStamp(end), ] 

} 

return(data) 

}) 

output$table <- DT::renderDataTable(DT::datatable({return(data()) })) 

output$select_asset <- renderUI ({ 

assets <- DATA_ASSETS 

if (input$tab_selected ==2)} 

assets <- c(„All”, assets) 

} 

return(selectInput(„asset”, „Asset : „, assets)) 

}) 

output$summary_table <- renderTable(data.frame ( 

Minimum = min(data() $price_usd), 

Median = mean(data() $price_usd), 



Mean = mean(data)() $price_usd), 

Max = max(data () $price_usd) 

)) 

Zachowaj ostrożność, jeśli używasz danych stochastycznych (na przykład liczb losowych), jeśli 

powielasz logikę danych zamiast używać funkcji reactive(), ponieważ prawdopodobnie nie uzyskasz 

tych samych danych w obu miejscach. Musimy również wprowadzić odpowiednie wywołanie funkcji w 

obiekcie ui , które umieszczamy w odpowiednim tabPanel(). Aby umieścić w tym ramkę danych, którą 

właśnie utworzyliśmy, używamy funkcji tableOutput() z odpowiednim ciągiem znaków summary_table 

jako parametrem. Kod jest następujący (zauważ, że pomijam kod ui wokół tego fragmentu): 

tabPanel ( 

„Data Overview”, 

value = 2, 

fluidRow(tableOutput(„summary_table”)), 

fluidRow(DT::dataTableOutput(„table”)) 

) 

Po wprowadzeniu tych zmian, u góry dynamicznej tabeli danych powinna pojawić się tabela 

podsumowująca ze wspomnianymi statystykami, które powinny zostać zaktualizowane, gdy różne 

wartości są wysyłane jako dane wejściowe dla dat i wyboru zasobów. 

 

Dodanie prostego wykresu średniej ruchomej 

Teraz utworzymy nasz pierwszy prosty wykres średniej ruchomej (SMA). Ten wykres zostanie 

utworzony wraz z pakietem i pokaże dwie linie. Czarna linia to aktualne dane cenowe, a niebieska to 

SMA. Zanim zaczniemy, a ponieważ wykresy ggplot2 korzystające z dat są lepiej tworzone z 

rzeczywistymi datami zamiast ciągów znaków czasu, dodajemy kolumnę time do ramki danych 

ORIGINAL_DATA z odpowiednimi datami. Powinien on zostać umieszczony natychmiast po 

załadowaniu danych: 



ORIGINAL_DATA$time <- timestamp_to_time.TimeStamp(ORIGINAL_DATA$timestamp) 

Następnie pokażemy, jak jest zaimplementowana nasza funkcja sma_graph(). Jak widać, otrzyma dwa 

parametry, ramkę danych  data i wektor sma wychodzący z jednej ze wspomnianych wcześniej 

implementacji SMA. Funkcja jest bardzo prosta, tworzy wykres z time  na osi x i price_usd na osi y, 

dodaje punkty i linie dla takich danych, a następnie dodaje drugą niebieską linię z wartościami z 

wektora sma. Parametr group – 1 służy do unikania błędów, informując funkcję ggplot(), że w tych 

danych znajduje się pojedyncza grupa, a parametr size = 1 służy tylko do tego, aby linia wyróżniała się 

nieco bardziej. Zwróć uwagę, że zwracamy obiekt wykresu. Na koniec należy pamiętać, że użycie funkcji 

geom_line() wprowadza do przykładu interpolację, która może zniekształcić dyskretne dane, które 

mamy dla cen, ale może być również pomocna w zrozumieniu dynamiki cen i dlatego ją używamy: 

sma_graph <- function(data, sma) { 

g <- ggplot(data, aes(time, price_usd)) 

g <- g + geom_point() 

g <- geom_line(group = 1) 

g <- g + geom_line(aes_stringly(y=sma(,  

group = 1, color = „blue”, size =1 ) 

return(g) 

Teraz, zgodnie z dobrymi praktykami, umieszczamy obliczenia SMA w ich własnej funkcji  reactive() (tuż 

poniżej funkcji reaktywnej, którą utworzyliśmy wcześniej). Zauważ, że jest to funkcja reaktywna, która 

zależy od innej funkcji reaktywnej, a dokładniej data(). Poniższy kod (który pomija resztę funkcji server) 

pokazuje, że ta definicja sma wykorzystuje funkcję do.call () do wykonania nazwy implementacji, którą 

otrzymujemy jako wartość reaktywną z widżetu input$sma_implementation. do.call() otrzymuje 

również listę jako drugi parametr, a ta lista zawiera parametry, które zostaną wysłane do rzeczywistej 

funkcji, którą chcemy wywołać. W tym przypadku jest to input$sm_period , symbol, (co w tym 

przypadku będzie pojedynczym, ponieważ ograniczyliśmy dane dla tej karty do jednego zasobu) i 

rzeczywiste dane poprzez wywołanie funkcji reaktywnej data(): 

sma <- reative ({ 

return(do.call ( 

input$sma_implementation, 

list(input$sma_period, data() [1, „symbol”] , data() ] 

)) 

) 

Po zaimplementowaniu tej funkcji reaktywnej sma() możemy zaimplementować obserwatora 

output$graph_top() w następujący sposób (ponownie pominęliśmy kod): 

output4graph_top <- renderPlot ( { 

return(sma_graph(data (), sma() )) 

) 



Na koniec musimy zaktualizować nasz obiekt ui, aby zastąpić symbol zastępczy „Content 1” z fluidRow() 

i ploutOutput() wewnątrz. Wysyłamy unikalny identyfikator „graph_top” obserwatorowi, który nas 

interesuje:  

fluidRow(plotOutput(„graph_top”)) 

To było dość proste, prawda? Teraz możemy uruchomić naszą aplikację, która powinna pokazać nam 

wykres dla pierwszych dwóch dni danych, z niebieskim SMA (30) na górze, jak pokazano na poniższym 

zrzucie ekranu: 

 

Pamiętaj, że możesz zmienić opcje, a wykres zostanie odpowiednio zaktualizowany. Na przykład, jeśli 

wybierzemy tylko pierwszy dzień w danych i zdecydujemy się na wykresie tylko SMA (5). 

 

Wreszcie, jeśli twój komputer sobie z tym poradzi, możesz zdecydować się na pokazanie pełnych 

danych (co jest dość dużą liczbą obserwacji, więc bądź ostrożny). W takim przypadku SMA nie byłaby 

widoczna, ale nadal byłaby dla nas wykreślona. Wynik jest pokazany na poniższym obrazku: 



 

Dodanie interaktywności z dodatkowym wykresem zoomin 

Na koniec dodamy trochę interaktywności do naszego wykresu, implementując inny podobny wykres, 

który będzie wykazywał efekt powiększenia tego, który stworzyliśmy wcześniej. Chodzi o to, że 

możemy wybrać obszar wykresu, który właśnie utworzyliśmy, a ten, który umieścimy poniżej, zostanie 

zaktualizowany, aby pokazać tylko określony obszar, który wybraliśmy. Wydaje się interesujące, 

prawda? Aby to osiągnąć, musimy zmodyfikować plotOutput() wstawiony na końcu poprzedniej sekcji 

parametr brush z wywołaniem funkcji brushOpts() , która z kolei otrzyma nazwę unikalnego 

identyfikatora dla tworzonego przez nas wejścia pędzla. Ten parametr służy do tworzenia specjalnego 

typu danych wejściowych, który pobiera wybrany obszar z wykresu wyświetlanego w przeglądarce 

internetowej. Dodajemy również kolejny fluidRow()  z innym plotOutput() tuż pod nim, aby zawierał 

wykres, który zapewni efekt powiększenia. Kod wygląda następująco: 

tabPanel( 

„Simple Moving Averages”, 

value =1 , 

fluidRow(plotOutput(„graph_top”, brush = brushOpts(„graph_brush”))), 

fluidRow(plotOutput(„graph_bottom”)) 

Teraz wartość reaktywna input$graph_brush będzie zawierała listę z czterema elementami wewnątrz 

xmin,xmax, ymin i ymax, które są współrzędnymi odpowiadającymi obszarowi wybranemu na górnym 

wykresie. Nasza funkcja reaktywna ranges() użyje ich do wysłania odpowiednich wartości jako granic 

do dolnego wykresu. Sposób działania polega na tym, że sprawdzi, czy input$graph_brush jest NULL, a 

jeśli nie, to znaczy, że obszar jest zaznaczony, zwróci listę z dwoma elementami x i y, gdzie każdy z tych 

elementów zawiera odpowiednie współrzędne. Jeśli input$graph_brush jest NULL, to elementy x i y 

zwróconej listy będą NULL, co sygnalizuje funkcję coord_cartesian(), której będziemy używać na 

wierzchu sma_graph(), aby uniknąć umieszczania jakichkolwiek ograniczeń na osiach wykresu. 

Rzeczywista funkcja jest pokazana w poniższym kodzie i podobnie jak inne funkcje utworzone za 

pomocą reactive() powinna zostać umieszczona wewnątrz funkcji server. Zauważ również, że musimy 

dokonać małej transformacji wartości dla osi x, ponieważ są one zwracane jako liczby całkowite, a nie 

daty, które są typem obiektu używanego  ggplot() dla tęj osi. Po prostu używamy funkcji as.POSIXct() 

do przekształcania takich liczb całkowith do prawidłowych dat, używając oring =  



„1970-01-01”, który jest tym, co ggplot() używa domyślnie. Jeśli nie dokonamy transformacji, 

otrzymamy błąd: 

ranges <- reative ({ 

if (!is.null(input$graph_brush)) { 

return(list ( 

x = c(as.POSIXct(input$graph_brush$xmin, origin = „1970-01-01”), 

as.POSIXct(input$grpah_brush$xmax, 

origin = „1970-01-01”)), 

y = (input$graph_brush$ymin,  

iput$graph_brush$ymax) 

)) 

} 

return(list(x = NULL, y = NULL)) 

} 

Teraz jesteśmy w stanie utworzyć obserwatora output$bottom_graph, tak jak stworzyliśmy poprzedni 

wykres, ale w tym przypadku dodamy funkcję coord_cartesian() na górze obiektu wykresu zwróconego 

przez sma_graph(), aby ograniczyć wartości osi. Zauważ, że używamy expand = FALSE do wymuszenia 

ograniczeń pochodzących z funkcji reaktywnej ranges(), którą właśnie utworzyliśmy w poprzednim 

kodzie: 

output$graph_bottom <- renderPlot( { 

return(sma_graph(data () , sma() )  +  

coord_cartesian(xlim = ranges () $x, 

ylim = ranges()$y, expand = FALSE)) 

) 

Po wprowadzeniu tych zmian powinniśmy osiągnąć zamierzony efekt. Aby to przetestować, możemy 

napisać aplikację i zobaczyć dwa identyczne wykresy jeden na drugim, jak pokazano na poniższym 

zrzucie ekranu: 



 

Jeśli jednak wybierzemy obszar na górnym wykresie, to wykres na dole powinien się zaktualizować, 

pokazując tylko tę konkretną część wykresu. Całkiem fajnie, prawda? 

 

Na koniec powinieneś wiedzieć, że innym sposobem wprowadzenia interaktywnej grafiki jest użycie 

dobrze znanego języka JavaScript  jak  Plot.ly. Shiny tworzy strony internetowe, które używają 

JavaScript w tle, więc ta technika jest naturalna. Jest to jednak zaawansowana technika i jej użycie jest 



bardziej skomplikowane niż to, co tutaj pokazaliśmy, więc nie będziemy jej pokazywać, ale powinieneś 

wiedzieć, że jest to możliwe, jeśli chcesz wykonać ją samodzielnie. 

Stylizacja naszej aplikacji za pomocą motywów 

Do tej pory korzystaliśmy z motywu dostarczonego domyślnie przez Shiny, ale teraz, gdy nasza aplikacja 

jest ukończona, chcemy stylizować ją za pomocą kolorów przypominających technologię. W takim 

przypadku możemy użyć pakietów shinythemes i ggthemr, które zapewniają nam łatwy sposób 

stosowania motywów odpowiednio do aplikacji Shiny i wykresów ggplot2. Wszystko, co musimy zrobić, 

aby zastosować motywy, to powiedzieć frameworkowi ggplot2, aby zastosował płaski ciemny motyw 

dostarczony przez pakiet ggthemr i aby upewnić się, że zewnętrzna strona wykresu jest również 

stylizowana, używając parametru type = outer, jak pokazano tutaj. Kod należy umieścić w dowolnym 

miejscu, w którym umieściliśmy nasz kod ggplot2 dla spójności, co znajduje się w pliku funtions.R : 

library(ggthemr) 

ggthemr(‘flat dark’, type = ‘outer’) 

Aby wystylizować samą aplikację Shiny, wysyłamy parametr theme, używając funkcji shinytheme(), do 

funkcji fluidPage() tuż przed naszym wywołaniem funkcji titlePanel(), jak pokazano tutaj: 

ui <-fluidPage ( 

theme = shinytheme(„suerhero”), 

titlePanel(„Cryptourrency Markets”), 

… 

Zmieniamy również linię SMA na wykresach na białą, co już wiesz, jak to zrobić, a dzięki tym zmianom 

nasza aplikacja wygląda teraz całkiem nowocześnie. Poniżej przedstawiono kartę Prosta średnia 

krocząca: 



 

Tutaj możesz zobaczyć zrzut ekranu karty Przegląd danych: 

 

Aby znaleźć inne motywy, możesz spojrzeć na repository  

 

 



Inne interesujące tematy 

Podczas pracy z Shiny istnieją typowe zadania, których można użyć do dostosowania aplikacji 

internetowych. Niektóre z tych zadań obejmują dodawanie obrazów statycznych, HTML i CSS. W 

kolejnych sekcjach pokrótce przyjrzymy się, jak można to osiągnąć za pomocą Shiny. Na koniec 

wspomnimy również o niektórych opcjach, które musisz udostępnić innym osobom, bez konieczności 

konfigurowania własnego serwera internetowego, aby mogli z niego korzystać w swojej przeglądarce 

internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego. 

Dodawanie obrazów statycznych 

Obrazy mogą poprawić wygląd aplikacji i pomóc użytkownikom zrozumieć zawartość. Shiny szuka 

funkcji img() dla umieszczania plików graficznych w aplikacji. Aby wstawić obraz, po prostu wywołaj  

src z określeniem lokalizacji obrazów. Możesz również dołączyć inne parametry przyjazne dla HTML, 

takie jak wysokość i szerokość (zostaną przekazane jako wartości w pikselach): 

img(sr = „image.png”, height = 250, width = 250) 

Plik image.png musi znajdować się w folderze o nazwie www w tym samym katalogu co skrypt app.R. 

Shiny udostępni każdy umieszczony tutaj plik przeglądarce internetowej użytkownika, co jest 

doskonałym miejscem do umieszczania obrazów, arkuszy stylów i innych rzeczy, których przeglądarka 

będzie potrzebować do zbudowania komponentów WAP aplikacji Shiny. 

Dodawanie kodu HTML do aplikacji internetowej 

Dodawanie elementów HTML do aplikacji Shiny jest łatwe za pomocą tagów HTML. Istnieje wiele 

elementów, które możesz dodać do swojej strony, używając składni jak tags$h1() lub tags$p() dla 

nagłówka pierwszego poziomu i akapitu odpowiednio. W poniższym fragmencie kodu możesz 

zobaczyć, jak zostałyby one użyte do utworzenia strony z jednym nagłówkiem pierwszego poziomu, po 

którym następuje akapit, nagłówek drugiego poziomu, a następnie kolejny akapit. 

Pełną listę tagów HTML można znaleźć w Shiny HTML Tags Glossary : 

ui <- fliudPage ( 

tag$h1(„This is a first level heading”), 

tag$p(„This is a paragraph.) 

tag$h2(„This is a seond level heading”), 

tag$p(„This is another paragraph.) 

Czasami jednak możesz potrzebować większej kontroli nad kodem HTML, którego chcesz użyć. W takim 

przypadku możesz faktycznie określić HTML bezpośrednio w swojej aplikacji za pomocą funkcji HTML(). 

W takim przypadku Shiny nie wykona żadnego ucieczki w Twoim imieniu, a będziesz mieć pełne 

uprawnienia HTML, wystarczy przekazać go w postaci surowego kodu HTML, jak pokazano tutaj. Zwróć 

uwagę, że ten nieprzetworzony kod HTML może być zawarty w innych tagach, tak jak w tym przypadku, 

gdy jest opakowany tagiem HTML: 

tags$div ( 

HTML(„Raw hTML”) 

 



 

Dodanie niestandardowego stylu CSS 

Shiny używa frameworka Bootstrap do tworzenia struktury i stylizacji. Aby dołączyć własny CSS, masz 

kilka opcji, ale pokażemy tylko, jak używać tej funkcji i jak stosować style bezpośrednio do tagów HTML. 

Funkcja includeSS() jest dostarczana przez Shiny i może być używana do dołączania pliku CSS 

bezpośrednio z katalogu www wymienionego w poprzedniej sekcji. Jej użycie jest dość proste. Chociaż 

zwykle nie jest to dobry pomysł, ponieważ trudno jest znaleźć swoje style, a jeszcze trudniej jest 

zachować spójność, czasami warto zastosować styl bezpośrednio do tagu HTML. Jeśli chcesz, możesz 

wysłać parametr style do określonego tagu. Załóżmy, że masz plik o nazwie style.css w katalogu www, 

który zawiera wszystkie żądane style, z wyjątkiem zielonego koloru, który chcesz zastosować do 

nagłówka pierwszego poziomu. Następnie możesz użyć następującego kodu, który obejmuje obie 

techniki: 

ui <- fluidPage ( 

icludeCSS(„style.css”), 

h1(style = „color: blue;”, „A blue heading”), 

) 

server <- funtion(input, output) { } 

shinyApp(ui, server) 

Udostępnianie nowo utworzonej aplikacji 

Chociaż aplikacje Shiny kończą się jako pliki HTML, nie można ich po prostu skopiować na serwer. 

Wymagają serwera Shiny, takiego jak ten, z którym pracowaliśmy w tym rozdziale. Istnieją dwa 

sposoby uruchamiania aplikacji Shiny (jak każdej innej aplikacji), lokalnie lub zdalnie. Lokalnie oznacza, 

że uruchamiasz instalację R z Shiny i wymaganymi zależnościami i uruchamiasz ją tak, jak robiliśmy to 

w tym rozdziale. Zdalnie oznacza, że możesz uzyskać do niego dostęp przez stronę internetową, która 

czasami może być bardzo fajna i wygodna. Aby działać lokalnie, musisz mieć pliki aplikacji na 

komputerze, który będzie je wykonywał. Można to zrobić na wiele sposobów, ale najczęstszym jest 

przesłanie ich do repozytorium Git, pobranie ich stamtąd i wykonanie kroków, które już znasz. Ponadto, 

jeśli twoje pliki znajdują się w repozytorium Git hostowanym w GitHub , możesz użyć funkcji 

runGitHub() z nazwą repozytorium i rozszerzeniem nazwy użytkownika konta, na którym znajduje się 

repozytorium. W takim przypadku pobieranie, rozpakowywanie i wykonywanie zostanie wykonane za 

Ciebie. Na przykład, aby uruchomić aplikację, którą opracowaliśmy, możesz użyć następującego 

wiersza: 

ruGitHub(„”, „”) 

Jeśli chcesz zapewnić zdalny dostęp do swojej aplikacji, masz wiele opcji, ale główne są trzy: ShinyApps, 

RStudio Connect i Shiny Server. ShinyApps oferuje tę usługę za darmo dla małych aplikacji z 

ograniczoną liczbą odwiedzin i może być skalowana w płatnych wersjach. RStudio Connect to platforma 

do publikowania aplikacji Shiny i raportów R Markdown. Dzięki niemu możesz publikować 

bezpośrednio z RStudio. Wreszcie, Shiny Server  jest otwartą wersją serwera Shiny, którego używałeś 

tutaj, z dodatkową korzyścią, że możesz go uruchomić na kontrolowanych przez Ciebie serwerach Linux 

(oczywiście obejmuje to serwery od dostawców chmury) . RStudio sprzedaje również roczną 



subskrypcję Shiny Server Pro, która zapewnia bezpieczeństwo, administrację i inne ulepszenia w 

porównaniu z wersją open source. 

Podsumowanie 

Jak widzieliśmy w tym rozdziale, używanie paradygmatu programowania funkcjonalnego reaktywnego 

do tworzenia potężnych aplikacji internetowych przy użyciu Shiny niekoniecznie jest trudne. Wymaga 

jedynie dobrego zrozumienia koncepcji i odrobiny eksploracji. Pokazaliśmy, jak zapewnić 

użytkownikom dane wejściowe, aby móc wysyłać wartości reaktywne do zaplecza, czyli server, 

odpowiednio reagować na takie strumienie zdarzeń. Pokazaliśmy również, jak dodać bardziej 

wyrafinowane interakcje, takie jak dwa wykresy z efektem powiększenia. To jest ostatni rozdział książki 

i zobaczyłeś, jak używać wielu narzędzi dostarczonych przez Shiny do tworzenia interaktywnych 

aplikacji. Jednak właśnie zarysowaliśmy powierzchnię tego, co jest możliwe dzięki Shiny i R. w ogóle. 

Mam nadzieję, że wykorzystasz to, czego nauczyłeś się w tej książce, i stworzysz niesamowite aplikacje. 

Dziękuję, że dotarłeś tak daleko! Życzę powodzenia. 


