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1 Introdução

O R é um software livre. Isto significa que ele pode ser utilizado, copiado,

distribúıdo, alterado e melhorado de forma livre. Tudo isso de forma legal. O R não

é vendido. Você pode “baixá-lo” da Internet, de forma gratuita (www.r-project.org).

O R pode ser utilizado tanto no ambiente Windows, quanto no ambiente Li-

nux/Unix, entre outros. Por isso, preste atenção na hora de selecionar o arquivo de

instalação no site do R.

O R divide-se entre a instalação básica e pacotes (packages). Na instalação

básica, você encontrará os principais comandos necessários para efetuar suas análises

estat́ısticas e matemáticas. Ainda, na instalação básica, são disponibilizados alguns

pacotes adicionais que normalmente são mais utilizados.

Além da instalação básica, no site do R existem vários outros aplicativos que

podem ser utilizados em uma grande variedade de análises (principalmente estat́ısti-

cas). Atualmente existem mais de cem pacotes adicionais que podem ser utilizados.

Alguns destes pacotes serão utilizados no livro.

Para conhecer um pouco mais, acesse o endereço http://www.r-project.org

Alguns links são importantes para conhecer em uma primeira visita:

Download do R: existem vários mirrors espalhados pelo mundo. No Brasil, você

pode encontrar os arquivos de instalação na UFPR, UFV e ESALQ/USP,

IME/USP e FIOCRUZ.

Help pages: são muito úteis. Existe uma lista de discussão no site do R, onde

os emails são armazenados. Você pode consultá-los através de uma busca no

site. Isso é altamente recomendável se estiver pensando em mandar alguma

pergunta para a lista.

Contributed documents: ótimos documentos dispońıveis. Existem vários arqui-

vos dispońıveis que tratam de diferentes assuntos. A maioria está em inglês,

mas existem em outros idiomas.

Special projects: algumas packages e alguns grupos de pessoas tiveram um desta-

que no site. São assuntos e temas espećıficos que, de tanto serem explorados no

R, acabaram gerando um conjunto de pacotes e funções que estão organizados

http://www.r-project.org
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em uma área especial. Apesar de tratar de temas bastante espećıficos, é uma

boa fonte de informação sobre a aplicação do R e, claro, de estat́ıstica.

O site ainda contém outras áreas mais espećıficas sobre o R, que poderão ser

exploradas.

Através de um site de busca, também é posśıvel encontrar muito material

dispońıvel na Internet. Muitos cursos de estat́ıstica, no mundo e no Brasil, utilizam

o R para o ensino de estat́ıstica e outras matérias.

É claro, o próprio R possui um material de consulta bastante amplo. No R, o

arquivo de Help pode ser acessado como uma página html.

2 Iniciando e finalizando uma sessão no R

No Linux, crie o diretório com o comando mkdir , entre no diretório e inicie o

R com os comandos:

$ mkdir inicioR

$ cd inicioR

$ R

No Windows, quando iniciar uma sessão do R, mude o diretório de trabalho

no menu File e em seguida Change Dir.

Tanto no ambiente Windows quanto no Linux, vocÊ também pode definir o

diretório de trabalho com o comando setwd(). Para ver em qual diretório você está

trabalhando utilize o comando getwd().

getwd()

[1] "/home/adilson/documentos/LIVRO/dados"

> setwd("/home/adilson/documentos/Aulas")

> getwd()

[1] "/home/adilson/documentos/Aulas"
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O śımbolo > indica que o programa está pronto para receber um comando.

Um comando pode ser uma expressão ou uma atribuição.

Para finalizar uma sessão digite q().

Toda vez que uma sessão é aberta você pode salvar seu trabalho em um dire-

tório. Basicamente você pode salvar o histórico de comandos da sessão .Rhistory e

os objetos gerados durante a sessão (.RData) . O R pergunta se você quer salvar

esses objetos quando uma sessão é finalizada.

Para recuperar uma sessão, abra o R no mesmo diretório onde a sessão foi

iniciada ou salva, se você estiver usando Linux. Se estiver no Windows, vá até o

diretóio onde a sessão foi salva e clique sobre o ı́cone do R.

Dica: Para cada trabalho diferente, por exemplo, experimentos diferentes, você

pode ter um diretório com a sessão do R gravada.

Quando entrar novamente você pode recuperar os comandos e objetos que

foram gerados na sessão anterior. Use Load Workspace e Load History . Isso recupera

as informações da última sessão de trabalho no R.

Por exemplo, se você está trabalhando em uma sessão do R, pode salvar seus

comandos utilizando

> save.image("a:\minhasessao.R")

Para iniciar de onde você parou, utilize

> load("a:\minhasessao.R")

Uma outra possibilidade é utilizar scripts. Tanto no ambiente Windows

quanto em Linux.

No Windows, inicie o R, vá em file e depois new script. Para começar a

trabalhar, digite um comando e as teclas <CTRL> J. O comando será processado

no R.

No Linux você pode utilizar um editor, como por exemplo o EMACS. Divida a

janela do EMACS em dois: <CTRL> x 2. Na janela superior crie um arquivo com a

extensão .R. Por exemplo, comandos.R. Na janela inferior digite <ESC> <SHIFT>

x R. Será perguntado em qual diretório você quer trabalhar. Para facilitar, escolha

um diretório onde seus dados esteja armazenados.
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Para começar a trabalhar, digite um comando na janela superior e pressione

<CTRL> C <CTRL> J. O resultado será processado na janela inferior.

2.1 Ińıcio do trabalho

O R trabalha com programação orientada à objetos .

> a<-2 #pressione <ENTER>

O comando acima significa que a recebe o número 2. Pressione <ENTER>

após digitar o comando. O śımbolo ] é utilizado como comentário . Tudo o que vier

após esse śımbolo na linha será desconsiderado como comando pelo R.

> a

[1] 2

O número [1] indica a posição do algarismo.

O R é senśıvel a letras maiúsculas e minúsculas.

> A<-3

> A

[1] 3

> a

[1] 2

Os objetos podem receber nomes maiores. Os nomes não podem começar com

números ou com ‘.’.

> Adilson<-1

> Adilson.Anjos<-2

Evite utilizar nomes de funções do R. Isso pode gerar algum conflito. Aos

poucos você descobrirá os nomes das principais funções.

Comandos podem ser separados em uma mesma linha por ponto e v́ırgula (;).

> x<-2; y<-3; x;y
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Se um comando não for completado, o sinal de + aparecerá ao invés do prompt

>.

> dados<-c(2,3

+

Se isso ocorrer, digite o que estiver faltando ou cancele o comando com ESC.

> dados<-c(2,3

+ ) #digite ‘)’ e pressione <ENTER>

>

O Rutiliza do método recursivo. Isso significa que ele pode executar expressões

dentro de expressões .

> a<-6

> c<-a/(b<-2);c

[1] 3

2.2 Linha do Editor

Para deletar caracteres use a tecla DEL ou Backspace e as setas para movimen-

tar-se na linha.

As teclas <CTRL> a e <CTRL> e movimentam o cursor para o ińıcio e fim da

linha de comando respectivamente. Você também pode utilizar as teclas <Home>

e <End>. Use as teclas <SHIFT> <Page Up> e <SHIFT> <Page Down> para

subir e descer uma tela, respectivamente.

Todos os comandos executados continuam dispońıveis no editor. Basta pressi-

onar a seta direcional para cima ou para baixo. Quando encontrar o comando que

deseja repetir pressione <ENTER>. Se desejar, ainda pode editar o comando antes

de reexecutá-lo.

3 O que tenho armazenado
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Para ver os objetos armazenados use

> ls()

Para remover um objeto da sua área de trabalho (.GlobalEnv) no R, use

> rm(x,Adilson)

Lembre-se que todos os objetos são armazenados no arquivo .RData para uso

em uma sessão futura. Eles podem ser salvos.

Os comandos são armazenados no arquivo .Rhistory.

4 O R como calculadora

Nas linhas de comando você pode executar operações como:

> 2+2

[1] 4

> 2*3

[1] 6

> 4/2

[1] 2

> 2^2

[1] 4

Outras operações podem ser executadas. Por exemplo, o R possui algumas

funções prontas para uso:

> sqrt(4) # raiz quadrada

[1] 2

> sin(x)

[1] 0.9092974
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Algumas aplicações com vetores (será discutido com mais detalhes na seção

12):

> a<-c(2 ,4 ,6)

> b<-c(1, 2, 3)

> a+b

[1] 3 6 9

> a*b

[1] 2 8 18

> a/b

[1] 2 2 2

> x<-2

> y<-c(4,8,10)

> y*x

[1] 8 16 20

> y/x

[1] 2 4 5

Outros comandos sobre vetores

> sum(y)

[1] 22

> length(y)

[1] 3

> media<-sum(y)/length(y)

> media

[1] 7.333333
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5 Operadores lógicos

Os operadores usuais são <,<=, >, >=, ==. O operador ! = representa dife-

rente ou negativa. Ainda, se a e b são duas expressões, pode-se utilizar o operador

& para representar interseção e o operador | para representar união. O śımbolo !

representa negação.

Quando uma condição é fornecida, o R informa se ela é verdadeira (TRUE)

ou falsa (FALSE) ou ainda NA (not available).

Por exemplo,

> a<-c(1,2,3,4,5)

> a>3

[1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE

> a!=2

[1] TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

> b<-c(1,2,3,5,5)

> (b>2) & (b==5)

[1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE

> which(b>3)

[1] 4 5

6 Como obter ajuda no R

Como o software é baseado em comandos, você dificilmente conseguirá gravar

tudo. De vez em quando precisará consultar os arquivos de ajuda para sanar suas

dúvidas.

Ainda, os comandos executados em uma análise poderão ser salvos para serem

executados novamente com os mesmos dados ou com dados diferentes. Basta salvá-

los em um arquivo.

Existem várias formas de obter ajuda no R. Na linha de comando você pode
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digitar

> help(anova)

ou

> ?anova

O arquivo help padrão possui:

• No cabeçalho ele informa qual o nome da função e onde ela está armazenada.

• No item description ele informa o que a função faz;

• No item usage ele informa como usar a função. Os · · · indicam que outros

argumentos podem ser utilizados.

• No item arguments você espećıfica o que a função deve fazer.

• No item value ele informa qual o resultado que a função retorna.

• No item warning o R informa quais cuidados devem ser tomados quando uti-

lizar a função.

• No item references ele apresenta as referências bibliográficas que nas quais

foram baseadas as análises efetuadas pela função.

• No item See also são apresentados outras funções que podem estar relacionados

com a função e que podem ser úteis para complementar a análise.

• Normalmente, no arquivo help, também aparecem alguns exemplos no final.

Ainda é posśıvel fazer uma busca usando

> help.search("anova")

ou

> help.search(’anova’)

Observe que o objeto de procura está entre aspas. Experimente também
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> example(t.test)

Cada função no Rpossui argumentos necessários para sua execução. Para saber

quais são os argumentos de uma função digite args(nome.da.funç~ao).

A função help.start() pode ser usada para visualizar o arquivo de ajuda no

formato html. Um browser será aberto para pesquisa.

Por último, no site do R ou com aux́ılio de ferramentas de busca da internet

você pode encontrar muitas outras fontes de informação sobre o R

7 Demos

O Rpossui algums pacotes de demonstração, que apresentam funcionalidades

do software. Por exemplo, digite o comando a seguir e pressione a tecla ENTER.

> demo(graphics)

Digitando apenas

> demo()

aparecerá uma lista de outras Demos que podem ser visualizadas. Experi-

mente!

8 Tipos de Objetos

Os tipos de objetos mais importantes e que serão trabalhados nesse livro são:

Vetor: é um objeto que possui pelo menos um elemento (número ou caracter); cada

elemento de um vetor possui um número que indica sua posição e pode ser

acessado individualmente;
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Matrizes: São um generalização de vetores. Os elementos são indexados por ı́ndices

(linhas e colunas) e são apresentados na forma de uma matriz;

Fatores: Um fator, geralmente representado por um vetor, é um tipo de objeto onde

os elementos são categóricos (podem ser números ou letras). Um fator possui

ńıveis definidos;

Listas: São um conjunto de objetos, não necessariamente da mesma classe ou tamanho;

Data frame: é uma tabela, onde as colunas podem ser fatores ou vetores diferentes;

Funções: são objetos que realizam alguma tarefa. Por exemplo, sum(x) é uma função

que faz a soma dos elementos de x.

O classe do objeto pode ser investigada das seguintes maneiras, Aqui, x é o

objeto avaliado:

is.vector(x); is.matrix(x); is.factor(x) ; is.data.frame(x);

is.list(x); is.function(x).

ou simplesmente class(x)

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

[1] 1 2 3 4 5

> is.numeric(x)

[1] TRUE

> class(x)

[1] "numeric"

Os atributos de um objeto também podem ser vistos ou adicionados usando-se

a função attributes(x).

Alguns objetos também podem ser convertido para outro com o comando cor-

respondente, por exemplo,

> x<-as.factor(x)

> class(x)

[1] "factor"
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> is.numeric(x)

[1] FALSE

9 Gerando sequências

Existem várias maneiras de gerar sequências no R. Por exemplo,

Gerar a sequência de 1 até 20,

> a<-1:20

> a

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

> b<-20:1

> b

[1] 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Uma sequência mais elaborada pode ser constrúıda usando a função seq . Os

argumentos básicos são seq(to=0,from=10,by=2)

> seq(0,10, by = 2)

[1] 0 2 4 6 8 10

Ainda, pode-se especificar o tamanho do vetor e o ińıcio,

> seq(length=12,from=0,by=3)

[1] 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

> seq(0,10,length=11)

[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

> seq(0,20,length=11)

[1] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Usando a função rep.
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> rep(c(1,2,3),2)

[1] 1 2 3 1 2 3

> rep(c(1,2,3),each=2)

[1] 1 1 2 2 3 3

> rep(1:3,each=3,times=2)

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

> rep("r",5)

[1] "r" "r" "r" "r" "r"

A função rep gera um vetor numérico ou alfanumérico. Para ser utilizado em

um data.frame de um experimento representando um fator, é necessário que se use

a classe factor utilizando as.factor() sobre um vetor existente ou gl().

Para criar um fator, a função gl pode ser bastante útil, pois já é criado um

vetor da classe factor. Veja alguns exemplos:

> A<-gl(4,2);A

[1] 1 1 2 2 3 3 4 4

Levels: 1 2 3 4

> class(A)

[1] "factor"

> levels(A)

[1] "1" "2" "3" "4"

> gl(2,4)

[1] 1 1 1 1 2 2 2 2

Levels: 1 2

> gl(3,3,leng=18)

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

Levels: 1 2 3
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10 Fornecendo nomes

Para cada elemento de um vetor, é posśıvel atribuir nomes, por exemplo,

> notas<-c(7,5,8.5,9)

> names(notas)<-c("Jo~ao","Pedro","Paulo","José")

> notas

Joao Pedro Paulo José

7.0 5.0 8.5 9.0

> aprovados<-notas>=7

> aprovados

Jo~ao Pedro Paulo José

TRUE FALSE TRUE TRUE

11 Gráficos

O R possui um grande número de possibilidades gráficas. Por exemplo, a

figura de abertura da página do projeto www.r-project.org é um conjunto de vários

gráficos constrúıdos no próprio R.

Ao longo do livro veremos alguns tipos de gráficos. Nesse momento, veremos

como gerar gráficos e como definir alguns parâmetros.

Um gráfico simples pode ser gerado da seguinte maneira:

> x<-1:10

> y<-sqrt(x)

> plot(x,y)

Toda vez que um gráfico é gerado, uma janela gráfica é aberta, exceto quando

os comandos salvar do tipo postscript() e pdf(), por exemplo, são inseridos. Os

gráficos podem ser salvos em diferentes formatos. Com o gráfico aberto, basta clicar

com o botão direito do mouse (Windows) em cima do gráfico e escolher salvar como:

.bmp, .jpeg, .ps, .wmf, png, pdf.
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Esse gráfico pode ser modificado acrescentando-se textos e outros elementos,

como por exemplo:

> plot(x,y,main="Tı́tulo")

> plot(x,y,main="Tı́tulo \n inclusive com acento")

> plot(x,y,main="Tı́tulo",sub="sub tı́tulo")

> plot(x,y,main="Tı́tulo",xlab="Eixo x",ylab="Eixo y")

> plot(x,y,main="Tı́tulo",xlab="Eixo x",ylab="Eixo y",type="l")

> plot(x,y,main="Tı́tulo",xlab="Eixo x",ylab="Eixo y",type="l",col=2)

> plot(x,y,main="Tı́tulo",xlab="Eixo x",ylab="Eixo y",type="l",col=2,

axes=F)

> plot(x,y,main="Tı́tulo",xlab="Eixo x",ylab="Eixo y",type="b",col=2)

Quando um novo gráfico é gerado, ele sobrepõe o anterior. Se você quer abrir

uma nova janela gráfica, digite windows(),X11(), x11().

Você pode acrescentar pontos e linhas em um gráfico,

> plot(x,y)

> points(rev(x),y))

> lines(x,3-y)

> lines(x,4-y)

> lines(x,5-y)

Linhas também podem ser adicionadas com o comando abline,

> plot(x,y)

> abline(h=2)

> abline(v=4)

O argumento pch define o śımbolo que será utilizado no gráfico. Ele é definido

por um número ou então pelo śımbolo. Veja o exemplo a seguir:

> x<-1:20

> y<-1:20

> plot(x,y,pch=1:20)

O argumento cex=, aumenta ou diminui o tamanho dos caracteres gráficos. O

default é 1.
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> plot(x,y,pch=1:20,cex=1.5)

> plot(x,y,pch=1:20,cex=0.5)

A função locator() serve para identificar pontos no gráfico

> locator(n=1) # identificando um ponto

> identify(x,y) # identificando vários pontos

Clique em um ponto do gráfico! Para terminar, clique com o botão direito do

mouse no Linux e no Windows, clique com o botão direito e selecione ’stop’.

Inserindo uma legenda ,

> plot(x,y)

> legend(x=15,y=5,legend="pontos",pch=1,cex=.5)

> plot(x,y,type="l")

> lines(x,y+1,col=2)

> legend(15,5,c("linha 1","linha 2"),pch=19 ,col=1:2,cex=1.5)

Inserindo um texto no meio do gráfico

> text(locator(1),"outlier")

Como inserir vários gráficos em uma janela? Com o comando par().

O comando par() altera muitos parâmetros da janela gráfica. Veja

> par()

para saber qual a configuração de sua janela gráfica.

Por exemplo, se você quer que dois gráficos sejam postos lado a lado, use

> par(mfrow=c(1,2)) #uma linha e duas colunas

Para que a janela gráfica volte ao normal, é preciso reconfigurá-la.
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> par(mfrow=c(1,1)) # voltando ao padr~ao

Como salvar um gráfico :

No Windows,

> x<-1:10

> y<-sqrt(x)

> plot(x,y)

> savePlot("grafico",type="wmf")

No Linux e também no Windows,

> pdf("grafico") ou postsript("grafico",hor=F)

> plot(x,y) # o gráfico n~ao é mostrado

> dev.off() # fecha a janela gráfica

Nessa opção o gráfico não é mostrado.

12 Trabalhando com números e vetores

O objeto mais simples no Ré um vetor, que pode consistir de um único número

ou letra ou ainda um conjunto deles.

> x.n<-c(89,65,76.5)

> x.l<-c(’a’,’b’,’c’)

> x.l<-letters[1:3]

> x.L<-LETTERS[4:5]

outras formas equivalentes:

> assign ("x.n",c(89,65,76.5))

> c(’a’,’b’,’c’)->x.l
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Para digitar um vetor de forma mais ágil, pode-se utilizar a função scan()

. Digite scan() e pressione enter. Após, aparecerá o algarismo [1] indicando a

posição 1. Digite o caracter e pressione enter. Continue até terminar a digitação.

Quando chegar no último algarismo, pressione enter duas vezes.

> dados<-scan() #enter

1: 13 # enter

2: 14 # enter

3: # enter duas vezes

Read 2 items

> dados

[1] 13 14

Se os dados estiverem dispońıveis em uma planilha, por exemplo, os dados de

uma coluna podem ser copiados para a memória utilizando <CTRL> + <C> e

depois podem ser copiados para o R utilizando

> dados<-scan() #enter

1:

Nesse ponto use <CTRL> + <V> e <ENTER> ao final.

12.1 Selecionando um subconjunto de um vetor

Cada elemento de um objeto pode ser acessado de várias formas:

> x<-1:10

> y<-x[5:10]

> x; y

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

[1] 5 6 7 8 9 10

> z<-y[-3];z #retira a terceira observaç~ao de y

[1] 5 6 8 9 10

> z[1]<-77

> z



CE003 - Adilson dos Anjos 20

[1] 77 6 8 9 10

> a<-1:5

> c<-a[a>2]

> c

[1] 3 4 5

13 Listas e Data frames

Uma lista é uma coleção de objetos no R. Por exemplo,

> dados<-list(nome="Adilson",civil="casado", cachorros=2);dados

$nome

[1] "Adilson"

$civil

[1] "casado"

$cachorros

[1] 2

Observe que os componentes de uma lista não precisam ser da mesma classe

e tamanho. Veja também que os objetos Adilson e casado aparecem entre aspas

porque não são numéricos.

Os componentes podem ser referenciados de várias maneiras, por exemplo,

> dados[3]

$cachorros

[1] 2

> dados[[3]]

[1] 2

> dados$cachorro

[1] 2
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A função length(dados) aplicada a uma lista, fornece o número de objetos

na lista ou o tamanho da lista.

> length(dados)

[1] 3

Pode-se digitar apenas o mı́nimo de letras para identificar o objeto. Mas, se

houver mais de um elemento com a mesma inicial deve-se digitar mais letras para

diferenciar os elementos:

> dados$n

> dados$c

NULL

> dados$ca

[1] 2

13.1 Como alterar valores da lista

Para alterar algum valor da lista, ou acrescentar mais elementos você pode

utilizar

> dados[[3]]<-1 # ou

> dados$cachorros<-1

> dados$profissao<-"professor"

> dados

14 Data frame

Um data.frame nada mais é do que uma lista organizada, onde todos os

elementos são vetores e tem o mesmo tamanho. Um data.frame pode ser criado

com a função data.frame().

Mas, quando usamos a função read.table() , o resultado é um data.frame

atribúıdo a algum objeto no R. Esse objeto basicamente será uma “tabela” com

vetores que podem ser lógicos, caracteres ou números.
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15 Usando search(), attach() e detach()

A função search() mostra o caminho de procura do R. Quand oexecuta-se

essa função o R mostra o .GlobalEnv, pacotes, autoloads ou data.frames e listas

adicionadas com o comando attach().

Para ver qual ou quais objetos estão “atachados”, digite

> search()

Com isso, aparecerá o nome do objeto ou dos objetos que estão “atachados”.

Quando necesssitamos fazer muitas referências para um objeto, podemos mini-

mizar a digitação, colocando o data.frame ou lista no caminho de procura, através

do comando

> attach(dados)

> search()

Isso permite referenciar os componentes de uma lista , por exemplo, simples-

mente digitando

> nome

Cuidado!

Se você possui objetos com o mesmo nome em diferentes listas, isso pode causar

alguma confusão. Antes de começar outra análise com outros dados, não esqueça de

usar a função detach().

16 Matrizes

Matrizes no R são tratadas com um array bidimensional, ou seja, linhas e

colunas. Uma matriz pode ser criada da seguinte forma:
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> a<-matrix(1:9,3,3)

> a

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

[1,] 1 4 7

[2,] 2 5 8

[3,] 3 6 9

ou ainda,

> matrix(1:12,nrow=3,byrow=T)

Pode-se também, juntar vetores de duas formas para formar uma matriz: em

colunas, usando a função cbind e em linhas usando a funçãorbind:

> A<-1:3

> B<-4:6

> C<-7:9

> matrix(cbind(A,B,C),3)

> matrix(rbind(A,B,C),3)

Os elementos de uma matriz são selecionados fornecendo a posição do elemento

em relação as linhas e colunas.

> a[1:3,1]

> a[1,]

16.1 Operações com matrizes

As principais operações com matrizes são:

Transposição:

> A<-matrix(1:9,3,3)

> B<-matrix(1:9,3,3)

> t(B)
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Soma e multiplicação:

> A+B

> A*B

> A%*%B #elememto por elemento

Inversa de matriz:

> solve(A) # inversa clássica

> ginv(A) # inversa generalizada (Moore Penrose)

A função solve pode ser usada para a resolução de sistemas de equações.

Autovalores e autovetores:

> eigen(A)

17 Obtendo dados de outros “pacotes” (packages)

Vários packages do R possuem arquivos de dados bastante interessantes. Eles

podem ser usados para ilustrar exemplos de uso das funções indicadas.

Para utilizar os dados, utilize o comando data(). Digitando somente data(),

aparecerá uma lista de todos os conjuntos de dados dispońıveis.

Se o package não estiver carregado, utilize, por exemplo,

> data(cats,package="MASS") # ou

> library(MASS) # no Linux ou Windows

> require(MASS) # no Linux ou Windows

> data(cats)

Para ter informações sobre o arquivo de dados use

> ?cats
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18 Lendo dados com read.table()

A função read.table() é utilizada para a leitura externa de dados no formato

txt, por exemplo. Em geral, usa-se quando temos uma tabela para ser inserida. A

sintaxe do comando é

> dados<-read.table("a:\\arquivo.txt",header=T,na.strings="-")

Para ver o arquivo basta digitar dados.

O argumento header= T indica que o arquivo de dados possui um cabeçalho

, ou seja, as colunas possuem um t́ıtulo.

O argumento na.strings= “-” indica que as observações faltantes estão repre-

sentadas pelo sinal -. Se não houver algum caracter indicador, basta colocar as

aspas vazias.

No lugar de arquivo.txt pode ser usado um endereço da Web . Tente, por

exemplo, http://www.est.ufpr.br/∼aanjos/livro/dados/giz.txt.

O arquivo .txt, pode ser gerado, por exemplo, através de uma planilha eletrô-

nica ou algum editor de textos (Pico, Nano, Vi, Notepad, Word). A planilha deve

ser salva como texto separado por espaços.

Há outras funções de importação de arquivos do tipo texto: read.csv(),

read.delim().

Existem muitos outros formatos de leitura de dados no R. Veja o pacote

foreign para saber como importar dados de outros aplicativos como o SAS e SPSS

por exemplo.

19 Exerćıcios de revisão do R básico

1. Considere o seguinte vetor de dados:x = 1, 2, 3, 4, 5. Calcule:

(a)
∑

(x);

(b)
∑

(x2);

(c) (
∑

x)2.
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2. Considere o vetor x do item anterior. Calcule:
∑

(x− x̄)2.

3. A partir do vetor x, obtenha um novo vetor y com as observações 2 e 5.

4. O vetor x é do tipo numeric. Crie um vetor z do tipo factor.

5. Considere um conjunto de dados com os números inteiros 1 até 100. Crie uma

sequência com um intervalo 5 iniciando em 1.

6. Crie as seguintes sequências utilizando a função rep:

(a) a b c a b c a b c

(b) a a b b c c

7. Construa o seguinte gráfico no R.

Figura 1: Gráfico com śımbolos.

2 4 6 8 10

2
4

6
8

10

x

y

8. No endereço http://www.ufpr.br/~aanjos/CE003E/dados/ há um arquivo

chamado ’dadosbiom.ods’. Faça a leitura desse arquivo no R. Acrescente uma

coluna (no objeto dentro do R) agrupando a primeira metade como grupo ’a’

e a segunda como grupo ’b’.

http://www.ufpr.br/~aanjos/CE003E/dados/
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