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MINHAS ANOTAÇÕES 

VETORES 

library(tidyverse) 
# criando objeto cidades 
cidades <- c("Salvador","Recife","Pernanbuco","Maceió","Natal","São Luís") 
length(cidades) 
# criando objeto populacao 
sum(populacao) 
populacao <- c(15000,20000,30000,17000,23000,35000) 
sum(populacao) 
max(populacao) 
min(populacao) 
number_elements.cidades <- length(cidades) 
number_elements.cidades 
media.cidades <- sum(populacao)/number_elements.cidades 
media.cidades 
mean(populacao) 
save.image(file = "academyR.RData") 
 
##### EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM ##### 
# Exec1 # 
## Crie um objeto que receba os inteiros de 0 a 40 
number1 <- c(0:40) 
number1 
# Exec2 # 
# Crie um objeto que receba a sequência de 10 até 100, saltando de 5 em 5 # 
number2 <- seq(10,100,by=5) 
number2 
# Exec3 # 
# Comando que exibe a informação de TRUE ou FALSE caso o valor contido no objeto 3 seja 
maior que 40 # 
number3 <- number2>40 
number3 
# Exec4 # 
# Comando que exibe a informação dos valores maiores que 40, caso o valor contido no vetor 
number2 seja maior que 40 # 
number2[number2>40] 
# Exec5 # 
# Comando que repete o número 10 20 vezes 
number4 <- rep(10,20) 
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number4 
# Exec6 # 
# Comando que repete o número 10 quatro vezes e o número 12 sete vezes 
number5 <- rep(c(10,12),c(4,7)) 
number5 
savehistory("D:/Academy_R/hist01.Rhistory") 
# Exec7 
# Acrescentando um determinado dado ao vetor no início dos dados 
number5 
number6 <- c(7,number5) 
number6 
# Exec8 
# acrescentando um valor no final dos dados 
number7 <- c(number5,7) 
number7 
# repetindo uma sequência de dados uma quantidade específica de vezes 
rep(5:9,3) 
rep(5:9,each=3) 
# exibindo apenas os quatro primeiros elementos de um vetor 
number6 
number6[1:4] 
# exibindo uma amostra extraída de uma distribuição normal de média 400 e desvio padrão 30 
amostra1 <- round(rnorm(10,m=400,sd=30)) 
amostra1 
sort(amostra1) 
amostra1 
which(amostra1) 
which(amostra1<400) 
amostra1[-1] 
# voltando o elemento excluído 
amostra1 <- c(371,amostra1) 
amostra1 
amostra1[1] 
amostra1[c(1,2)] 
amostra1[-1] 
amostra1[c(1,2)] 
amostra1 
amostra1[-1] 
amostra1 
amostra1[-c(1)] 
amostra1 
amostra1[-c(1,2)] 
amostra1 
amostra2 <- amostra1[-c(1,2)] 
amostra2 
amostra3 <- c(371,amostra2) 
amostra3 
 
# ESTUDANDO MATRIZES 
amostra4 <- matrix(1:10,ncol = 5) 



amostra4 
View(amostra4) 
# preenchendo a matriz por linha 
amostra5 <- matrix(1:10,ncol = 5,byrow = T) 
amostra5 
length(amostra5) 
dim(amostra5) 
nrow(amostra5) 
ncol(amostra5) 
amostra5[2,5] 
amostra5[1,3] 
sum(amostra5[2,5],amostra5[1,3]) 
amostra5[,3] 
sum(amostra5[,3]) 
sqrt(sum(amostra5[,3]) 
) 
amostra5[1,] 
sum(amostra5[1,]) 
amostra5[1:2,2:4] 
amostra5[1:1,1:2] 
# alterando a nomeclatura da matriz amostra5 
dimnames(amostra5) <- 
list(c("linha1","linha2"),c("coluna1","coluna2","coluna3","coluna4","coluna5")) 
amostra5 
amostra1 
amostra2 
amostra3 
amostra4 
amostra6 <- cbind(1:3,10:15) 
amostra6 
rm(amostra7,mat1,mat2) 
amostra6 
amostra5 
rowSums(amostra5) 
sum(amostra5[1,]) 
sum(amostra5[2,]) 
colSums(amostra5) 
amostra5 
# Média das linhas e colunas de uma matriz 
rowMeans(amostra5) 
colMeans(amostra5) 
amostra5 
save.image("D:/Academy_R/myWorkSpace.RData") 
load("D://Academy_R/myWorkSpace.RData") 
library(tidyverse) 
savehistory("D:/Academy_R/hist01.Rhistory") 


