
Wprowadzenie do R

Lista zada« nr 3

Plik z danymi: szalwie.csv (omawiany na zaj¦ciach). Mo»na wykorzysta¢ pocz¡tkowe polece-
nia ze skryptu z zaj¦¢.

1. Spójrz na dane o szaªwiach kwitn¡cych i r¦cznie umie±¢ w wektorze liczb¦ cyfr po prze-
cinku w dziesi¦tnym zapisie liczb z poszczególnych kolumn tego zbioru danych (naturalnie
nie dotyczy to pierwszych dwóch kolumn). W oparciu o ten wektor zaokr¡glij ±rednie obli-
czone dla wszystkich kolumn z podziaªem na poszczególne stanowiska w taki sposób, aby
liczba cyfr po przecinku w zaokr¡gleniu ±redniej z danej kolumny byªa o jeden wi¦ksza
od liczby cyfr po przecinku w danych z tej kolumny.

Przydatne funkcje: sapply.

2. Oblicz ±rednie wielko±ci z poszczególnych kolumn dla zbioru danych o szaªwiach kwit-
n¡cych z podziaªem na stanowiska przy torach kolejowych (wszystkie stanowiska poza
Kazanowem) i stanowisko o innej lokalizacji (Kazanów). Wykonuj¡c polecenie, nie zmie-
niaj kolumny miejsce, tylko utwórz pomocniczy wektor.

W nast¦pnej kolejno±ci stwórz wektor, którego poszczególne wspóªrz¦dne b¦d¡ podpi-
sane nazwami kolumn z rozwa»anej ramki danych (poza dwiema pierwszymi kolumnami)
i dana wspóªrz¦dna b¦dzie przyjmowaªa warto±¢ "tory", je±li ±rednia wielko±ci w danej
kolumnie (po zaokr¡gleniu do dwóch miejsc po przecinku) jest wi¦ksza dla stanowisk zlo-
kalizowanych przy torach, b¡d¹ te» "Kazanów", je±li ±rednia wielko±ci w danej kolumnie
(po zaokr¡gleniu do dwóch miejsc po przecinku) jest wi¦ksza dla stanowiska zlokalizowa-
nego w Kazanowie.

3. Dla ka»dej kolumny zawieraj¡cej dane liczbowe o szaªwiach kwitn¡cych oblicz ±redni¡,
median¦, minimum, maksimum oraz rozst¦p (ró»nica mi¦dzy maksimum i minimum) da-
nych z tej kolumny z podziaªem na stanowiska (zaokr¡glij do dwóch miejsc po przecinku).
Zrób to w taki sposób, aby byªo wyra¹nie opisane, która liczba jest ±redni¡, która median¡
itp. Wynik zapisz do pliku tekstowego, uprzednio zmieniaj¡c parametr odpowiadaj¡cy za
liczb¦ znaków w linii na taki, który pozwoli zapisa¢ wyniki bez konieczno±ci przeªamywa-
nia wierszy w tabeli.

Przydatne funkcje: sapply, ifelse.

4. Dla ka»dego stanowiska i szaªwi kwitn¡cych oblicz ±redni stosunek dªugo±ci najdªu»-
szego li±cia (lisc.dl) do szeroko±ci najdªu»szego li±cia (lisc.szer). Zaokr¡glij wyniki
do dwóch miejsc po przecinku.

5. Na zaj¦ciach obliczyli±my ±rednie wszystkich danych liczbowych dotycz¡cych kwitn¡cych
osobników szaªwi na poszczególnych stanowiskach. Dokonaj tego samego w odniesieniu
do niekwitn¡cych osobników (zaokr¡glij do dwóch miejsc po przecinku), pami¦taj¡c, »e
wówczas wystarczy wzi¡¢ pod uwag¦ informacje, które nie dotycz¡ kwiatów.


