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Εργαστηριακή Άσκηση 1 

 
 

Θέµα: Εισαγωγή στην R 
 
 

1. Να κατεβάσετε και να φορτώσετε την βιβλιοθήκη bootstrap. 

2. Ο όγκος σφαίρας ακτίνας R δίνεται από τον τύπο  Για σφαίρες µε 

ακτίνες 3, 4, 5,...,20 να βρείτε τον αντίστοιχο όγκο χρησιµοποιώντας  τον 

βρόγχο for. Επαναλάβετε µε χρήση διανυσµάτων. 

3. Πολλαπλασιάστε όλους τους αριθµούς από το 1 µέχρι και το 200 

χρησιµοποιώντας τον βρόγχο for. Επαναλάβετε µε τη βοήθεια την εντολής 

prod.  

4. Εισάγετε στην R το παρακάτω διάνυσµα: 

2, 3, 1, 5, 6, 3, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 9, 8 

Βρείτε το µήκος του διανύσµατος, την ελάχιστη και µέγιστη τιµή του. 

Ταξινοµήστε το κατά αύξουσα τάξη µεγέθους και δώστε την σειρά κατάταξης 

τιµών. Χρησιµοποιήστε όλους τους τρόπους που διδαχθήκατε στις 

περιπτώσεις ισοπαλιών.  

5. Δηµιουργήστε µια συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως όρισµα ένα διάνυσµα x, 

εν συνεχεία θα το ταξινοµεί κατά αύξουσα τάξη µεγέθους και θα υπολογίζει 

τη διάµεσο. Σας θυµίζω ότι η διάµεσος είναι η µεσαία διατεταγµένη 

παρατήρηση όταν ο αριθµός των παρατηρήσεων είναι περιττός αριθµός ή το 

άθροισµα των δύο µεσαίων διατεταγµένων παρατηρήσεων δια 2, όταν ο 

αριθµός των παρατηρήσεων είναι άρτιος αριθµός. 

6. Προσπαθήστε να κάνετε στην R την πράξη . Τι παρατηρείτε; Εν 

συνεχεία εφαρµόζοντας ιδιότητες λογαρίθµων πληκτρολογήστε την 

ισοδύναµη έκφραση . Τι παρατηρείτε; 

7. Με την βοήθεια της εντολής scan να διαβάσετε τα δεδοµένα 

http://www.math.ntua.gr/~loulakis/info/dataf11semfe_files/data1.txt 
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και  να τα αποθηκεύσετε σε έναν πίνακα Χ µε 6 στήλες. Συγκρίνετε τα 

στοιχεία του πίνακα Χ µε τα αρχικά δεδοµένα και βρείτε την διάσταση του 

πίνακα που δηµιουργήσατε. Αποθηκεύστε την 2 και 3 µόνο στήλη του πίνακα 

σε ένα text αρχείο στον σκληρό σας δίσκο. Αθροίστε τα στοιχεία του πίνακα 

Χ ως προς όλες τις γραµµές µε την βοήθεια της εντολής apply. Μετατρέψτε 

τον πίνακα Χ σε πλαίσιο δεδοµένων και δώστε τα εξής ονόµατα στις στήλες 

του: ID, AGE, FEV, HEIGHT, SEX, SMOKING. Προσθέστε στο πλαίσιο 

δεδοµένων µια στήλη µε µονάδες.  

8. Δηµιουργήστε µια συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως όρισµα έναν 

τετραγωνικό πίνακα Χ. Αν ο πίνακας δεν είναι τετραγωνικός θα επιστρέφει 

µήνυµα λάθους όπως και αν ο πίνακας δεν αντιστρέφεται αλλιώς σε µια λίστα 

θα επιστρέφει την ορίζουσα και τον αντίστροφο του πίνακα. 

 


