
Wprowadzenie do R

Lista zada« nr 1

1. Napisz funkcj¦, która wyznacza macierz odwrotn¡ do zadanej macierzy A metod¡ La-
place'a. Zakªadamy, »e macierz A jest odwracalna.

Przydatna funkcja: dim.

2. Napisz funkcj¦, która dla zadanej macierzy A i wektora b wyznacza rozwi¡zanie ukªadu
równa« postaci Ax = b metod¡ eliminacji Gaussa. Zakªadamy, »e macierz A jest od-
wracalna i »e ma tyle samo wierszy (i kolumn) co wektor b. W ka»dym kroku dokonaj
permutacji wierszy macierzy A i wspóªrz¦dnych wektora b w taki sposób, by wyraz domi-
nuj¡cy macierzy byª mo»liwie najwi¦kszy co do warto±ci bezwzgl¦dnej. Skoro zaªo»yli±my,
»e macierz A jest odwracalna, to w »adnym kroku metody eliminacji Gaussa na przek¡t-
nej macierzy nie pojawia si¦ 0. Tam, gdzie to mo»liwe, staraj si¦ operowa¢ na wektorach
i macierzach a nie na ich pojedynczych wyrazach.

Przydatne funkcje: dim, which.max.

3. Napisz funkcj¦, która wyznacza macierz odwrotn¡ do zadanej macierzy A metod¡ eli-
minacji Gaussa. Zakªadamy, »e macierz A jest odwracalna. Podobnie jak w poprzednim
zadaniu w ka»dym kroku dokonaj permutacji wierszy macierzy A i i wierszy tworzonej
macierzy odwrotnej w taki sposób, by wyraz dominuj¡cy macierzy byª mo»liwie najwi¦k-
szy co do warto±ci bezwzgl¦dnej. Zwró¢ uwag¦, »e skoro zaªo»yli±my, »e macierz A jest
odwracalna, to w »adnym kroku metody eliminacji Gaussa na przek¡tnej macierzy nie po-
jawia si¦ 0. Tam, gdzie to mo»liwe, staraj si¦ operowa¢ na wektorach i macierzach a nie na
ich pojedynczych wyrazach. Mo»esz rozwi¡za¢ zadanie, mody�kuj¡c kod z poprzedniego
zadania.

Przydatne funkcje: dim, which.max.

4. Napisz funkcj¦, która dla zadanej liczby naturalnej n ≥ 2 za pomoc¡ tzw. sita Erastotenesa
wypisze wszystkie naturalne liczby pierwsze niewi¦ksze od n. Zacznij od skonstruowania
wektora zawieraj¡cego liczby naturalne od 1 do n. W drugim kroku za 1 podstaw 0. Dalej
w wektorze za wszystkie istotne wielokrotno±ci kolejnych liczb naturalnych nieprzekra-
czaj¡ce n podstaw 0. Na ko«cu wypisz wszystkie niezerowe wyrazy wektora, na którym
pracowaªe±. Zwró¢ uwag¦, »e wystarczy, aby liczby naturalne, za których wielokrotno±ci
podstawiasz 0, nie przekraczaªy

√
n.

5. Napisz funkcj¦, która dla zadanej macierzy A i wektora b wyznacza rozwi¡zanie ukªadu
równa« postaci Ax = b za pomoc¡ wzorów Cramera. Zakªadamy, »e macierz A jest od-
wracalna. Przygotuj dwie wersje tej funkcji: jedn¡ z u»yciem p¦tli i drug¡ bez jej u»ycia.

Przydatna funkcja: sapply.

6. Napisz funkcj¦, która dla zadanej liczby naturalnej n ≥ 4 wypisze wszystkie dwuele-
mentowe kombinacje zbioru {1, 2, . . . , n}. Zacznij od utworzenia wektora (1, 2, . . . , n).
W drugim kroku utwórz macierz, której wierszami b¦d¡ pary liczb ze zbioru {1, 2, . . . , n}.
Sprawd¹, w których wierszach liczba w pierwszej kolumnie macierzy jest mniejsza od
liczby w drugiej kolumnie i jako wynik dziaªania funkcji wypisz tylko te wiersze.

Przydatne funkcje: merge, apply.



7. W ka»dym wierszu tabeli w pliku tancerze.csv znajduje si¦ numer startowy i skªad
pary w zawodach w ta«cu towarzyskim. Za pomoc¡ R przeksztaª¢ dane w taki sposób,
by w ka»dym wierszu byªa informacja tylko o jednej osobie: jej nazwisko i imi¦, pªe¢ i
numer pary, w której startuje. Niech ramka danych o tej tre±ci ma wiersze uporz¡dkowane
w kolejno±ci alfabetycznej nazwisk zawodników. Nast¦pnie z tak przeksztaªconego zbioru
danych powró¢ do tej jego postaci, któr¡ wczytywaªe±.

Je±li wczytujesz ramk¦ danych z pliku lub j¡ tworzysz i chcesz, aby ªa«cuchy pozostaªy
ªa«cuchami, nie za±, aby dokonaªa si¦ ich konwersja na typ czynnikowy (o typie czynni-
kowym b¦dzie jeszcze mowa), jako dodatkowy argument funkcji read.table, read.csv,
read.csv2 czy data frame musisz poda¢: stringsAsFactors = FALSE.

Aby wczyta¢ ramk¦ danych z pliku dost¦pnego w Internecie, nie musisz ±ci¡ga¢ go na swój
komputer. Wystarczy, »e w funkcji read.table (i podobnych) zamiast nazwy pliku, który
chcesz wczyta¢, podasz jego adres jako argument funkcji url, np.
read.table(url("http://www.math.uni.wroc.pl/~dyba/materials/R/tancerze.csv"), ...).

Przydatna funkcja: order.

8. Wykonaj nast¦puj¡cy blok polece«:

set.seed(4321)

Sex=sample(c("female","male"),100,TRUE);

Age=rbinom(100,100,.5)

Height=round(rnorm(100,5.5,.5),2)

Nast¦pnie z wektorów Sex, Age i Height zbuduj ramk¦ danych i usu« wektory, z których
zostaªa utworzona. Ramka danych zawiera informacje o pªci, wieku i wzro±cie (w sto-
pach) 100 osób. Zmie« nazwy jej kolumn na: Plec, Wiek i Wzrost. Zmie« oznaczenie pªci
z female i male na k i m. Warto±¢ wzrostu w stopach przelicz na centymetry (1 stopa =
30,48 cm), zaokr¡glaj¡c wynik do liczb caªkowitych, i zast¡p oryginalne dane. Na pod-
stawie przeksztaªconych danych oblicz ±redni wiek i ±redni wzrost dla ka»dej pªci.

Pami¦taj o pierwszej z uwag umieszczonych w poprzednim zadaniu.

Przydatne funkcje: rm, round.


