
#Instalando pacotes

install.packages("vegan")    # ? necessario estar conectado
                             # a rede, sera solicitado que 
                             # voce escolha um CRAN

# Como usar um pacote do R

library(vegan)      # sempre que o R for iniciado ? 
                    # necessario carregar os pacotes
                    # que sao de contribuidores

# Como citar o R

citation()

# Como citar um pacote do R

citation("vegan")

# O R como calculadora

2+2
2*2
2/2
2-2
2^2

((4+16)/4)^2

#   FUNCOES DO R

# como acessar a ajuda do R

help.start() # para todos os pacotes inetalados

help.search("Logaritms")    # procura os arquivos com as 
                            # possiveis funcoes para 
                            # calcular logaritmos

# nas versoes mais recentes do R

?? logaritms

# Buscando ajuda na internet

RSiteSearch("logaritms") # voce quer pesquisar na web por  
informacoes e respostas a respeito do R

# para ver os arquivos de ajuda do R use help(nome.da.funcao)



help(log)

# USANDO ALGUMAS FUNCOES

sqrt(9)
prod(2,2)
log(3)         # logaritmo natural de 3
log(3,10)      # logaritmo de 3 na base 10
log10(3)       # logaritmo de 3 na base 10
abs(3-9)
factorial(4)

#OBJETOS DO R

# vetores - uma seq??ncia de valores num?ricos ou de caracteres .
# matrizes - cole??o de vetores em linhas e colunas, todos os 
             # vetores dever ser do mesmo tipo
# dataframe - O mesmo que uma matriz, mas aceita vetores de tipos 
             # diferentes
# listas  - conjunto de vetores, dataframes ou de matrizes. N?o 
             # precisam ter o mesmo comprimento, ? a forma que a 
             # maioria das fun??es retorna os resultados.
# fun??es - as fun??es criadas para fazer diversos c?lculos tamb?m
             # s?o objetos do R

#   DEMONSTRACOES

demo()
demo(graphics)
demo(persp)
demo(image)

#  COMO CRIAR OBJETOS

aves<-c(22,28,37,34,13,24,39,5,33,32) # riqueza de aves coletadas 
                                      # em 10 locais

aves

length(aves)

letras<-c("?","b","c","da","edw")
letras
palavras<-c("Manaus","Boa Vista", "Belem","Brasilia")
palavras

# OPera??es com vetores
max(aves)



min(aves)
sum(aves)
aves^2
aves/10

# calculando a m?dia dos dados aves

n.aves<-length(aves)
media.aves<-sum(aves)/n.aves

media.aves

# O R ja tem uma funcao para a media

mean(aves)

# Acessar valores dentro de um objeto

ave[5]
palavras[3]
aves[c(5,8,10)]

# Excluir valor
aves[-1]   # apresenta o objeto sem aquela informa??o
aves

# Substitui??o de valores

aves[1]<-100
aves
aves[1]<-22

#  TRANSFORMAR DADOS

sqrt(aves) # os valores transformados n?o 
           # foram carregados em nenhum objeto
log10(aves)
log(aves)

aves.log<-log10(aves)
aves.log

# LISTAR E REMOVER OBJETOS

ls()
rm(aves.log)
aves.log

#Gerar sequencias usando seq

1:10       
5:16



# seq
# A fun??o seq especifica intervalos

seq(1,10,2) #   1 a 10 de 2 a 2 , iniciando em 1

# seq(from=1, to=10, by=2)

seq(1,100,5)
seq(0.01,1,0.02)

# GERAR REPETI??ES

rep(5,10)    # repete 5 por 10vezes
rep(x,times=y)

rep(2,5)
rep("a",5)
rep(1:4,2)
rep(1:4,each=2)
rep(c("A","B"),5)
rep(c("A","B"),each=5)
rep(c("Tres","Dois","Sete","Quatro"),c(3,2,7,4))

# GERAR DADOS ALEATORIOS

rnorm   #(gera dados aleat?rios com distribui??o normal)
rnorm(200,0,1)   # 200 valores com media 0 e desvio padrao 0
temp2<-rnorm(200,8,10)
hist(temp2)
?distributions

# Fazer amostras aleatorias

# Usado para amostras aleatorias
# sample(x,size=1,replace=FALSE)

sample(1:10,5)

sample(1:10,15)   # produz erro pois amostra ? maior que o
                  #  conjunto de valores (s/ reposicao default)

sample(1:10,15,replace=TRUE)   # com reposi??o

#exemplo
moeda<-c("Cara","Coroa")
sample(moeda,10,replace=T)

# Ordenar e atribuir postos (ranks) aos dados
#   importantes para organizar os dados

exemplo<-sample(1:100,10)



exemplo # valores nao estao ordenados

sort(exemplo)
sort(exemplo,decreasing=T)

order(exemplo)  # retorna a posi??o original de cada valor
                # do objeto colocados em ordem

valores<-sample(seq(1,100,10))
valores
order(valores)

valores[order(valores)]
valores[order(valores,decreasing=T)]  # como sort

 
exemplo
rank(exemplo)

#    SCRIPT DO R

#  GR?FICOS DO R

# gr?ficos de barra

barplot(sample(10:100,10))
example(barplot)## clique na janela do grafico para 
                 #  ir passando os exemplos.

# graficos de pizza

pie(c(1,5,7,10))
example(pie)

# graficos de pontos

y<-c(110,120,90,70,50,80,40,40,50,30)
x<-1:10

plot(x,y)
#Voce tambem pode dizer se quer um grafico de linhas,
# de pontos, ou de ambos:
 plot(x,y,type="p")
 plot(x,y,type="l")
 plot(x,y,type="b")
#Ou dizer que nao quer plotar nada no grafico usando 
plot(x,y,type="n")



#  EDITANDO GRAFICOS

plot(x,y, xlab="Var explanattoria")

plot(x,y,xlab="Var explanat?ria",ylab="Var resposta")
plot(x,y,xlab="Var explanat?ria",ylab="Var resposta" ,pch=4)
plot(1:25, pch=1:25)
text(1:25,(1:25)-0.9)
plot(x,y,xlab="Var explanat?ria",ylab="Var resposta" ,pch=4,
main="Titulo do gr?fico")

# ADICIONANDO LINHAS AO GR?FICO

abline(h=mean(y)) ## o h  de horizontal. Fara uma linha 
                   #na horizontal que passa pela m?dia de y.
#Para passar uma linha que passa pela media de x
abline(v=mean(x)) ## o v  de vertical
# Vamos passar uma linha que passa pelo s?timo valor do 
# eixo x e mudar a cor da linha
 abline(v=7, col="red")# pode escrever o nome da cor 
# ou numeros (abaixo)
#Tambem ? possivel inserir as duas linhas ao mesmo tempo:
 plot(x,y)
 abline(h=mean(y), v=mean(x),col=4)
#Com cores diferentes
 abline(h=mean(y), v=mean(x),col=c(2,4))

# ADICIONAR MAIS PONTOS AO GRAFICO

v<-c(3,4,6,8,9) ## novos valores da variavel explanatoria
w<-c(80,50,60,60,70) ## novos valores da variavel resposta
 plot(x,y)
 points(v,w,col="blue")

#  GR?FICOS COM VARIAVEIS CATEGORICAS

sex<-c("macho","femea")
#A vari?vel categ?rica ? o fator sexo e os dois n?veis 
#s?o "macho" e "f?mea". Em principio, os niveis do
#fator podem ser nomes ou n?meros (1 para macho e 2 para
# f?mea). Use sempre nomes para facilitar.
#Vamos supor que os 5 primeiros valores da nossa variavel
# y eram machos e os 5 ?ltimos eram f?meas
#e criar a vari?vel que informa isso.
sexo<-c("Ma","Ma","Ma","Ma","Ma","Fe","Fe","Fe","Fe","Fe") 
#Para parecer um exemplo mais real vamos supor que y s?o 
#valores de peso, para isso vamos apenas



#salvar um objeto chamado peso que ? igual a y.
 peso<-y # peso ? igual a y
 peso
plot(sexo,peso)
is(sexo)
factor(sexo)
#Veja que o R mostra os "valores" e depois mostra os n?veis
# do fator.Agora podemos fazer o nosso gr?fico adequadamente:
 plot(factor(sexo),peso)
sexo.f<-factor(sexo)

stripchart(peso~sexo) # faz o gr?fico, mas na horizontal
stripchart(peso~sexo,vertical=TRUE)

stripchart(peso~sexo,vertical=T,at=c(1.5,1.7),method="stack")

#  INSERIR TEXTO EM GR?FICOS

#text(coordX,coordY,"texto")
#Neste caso coordX e coordY indicam as coordenadas do eixo X e do 
eixo Y onde o texto dever? ser
#inserido.

plot(1:10,1:10)
text(6,7,"Seu.Nome")
text(c(2,3),c(8,6),c("nome","sobrenome"))

#  FUNCAO LOCATOR

plot(1:10,1:10)
 text(locator(1),"Texto")
 # clique com o mouse na posi??o desejada no gr?fico

plot(1:10,1:10)
 text(locator(3),c("texto 1","texto 2","texto 3"))

# DIVIDIR A JANELA DE GRAFICOS

#par(mfrow=c(nl,nc)) # nl indica o n?mero de linhas e 
#nc o n?mero de colunas que a janela dever?

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

par(mfrow=c(2,1))
 plot(1)
 plot(2)



par(mfrow=c(2,2))
 plot(1)
 plot(2)
 plot(3)
 plot(4)

#  IMPORTAR CONJUNTO DE DADOS

setwd("/Users/romuloveloso/Documents/dados") #mudando de diretorio 
de trabalho
macac<-read.table("amostras.txt",header=TRUE)
macac

# TRANSFORMAR VETORES EM MATRIZES E DATAFRAMES

aa<-c(1,3,5,7,9)
 bb<-c(5,6,3,8,9)
 cc<-c("a","a","b","a","b")
 cbind(aa,bb) # junta os vetores em colunas
 rbind(aa,bb) # junta os vetores em linhas

cbind(aa,bb,cc) # junta os vetores em colunas, mas transforma
# n?meros em caracteres.
"Para criar uma dataframe com valores num?ricos e 
"de caracteres use a fun??o data.frame:
 data.frame(aa,bb,cc)
 data.frame(aa,bb,cc) # agora temos n?meros e letras.

#  ACESSAR PARTES DA TABELA DE DADOS

macac [,1] # extrai a primeira coluna e todas as linhas
macac[,2] # extrai a segunda coluna e todas as linhas
macac[1,] # extrai a primeira linha e todas as colunas
macac[3,3] # extrai a terceira linha e a terceira coluna,
# 1 valor
macac[1,3] # extrai o valor da primeira linha e terceira 
#coluna
macac[c(1:5),c(2,3)] # extrais somente as linhas 1 a 5
# e as colunas 2 e 3

macacos    # MACACOS  VARIAVEL DO CONJUNTO DE DADOS
attach(macac)
 macacos # agora os dados macacos esta disponivel
 frutas # para ver o n?mero de arvores frutificando
 reserva # para ver as reservas
 plot(macacos,frutas)

detach(macac)
macac$macacos



macac[,"macacos"]
plot(macac$frutas,macac$macacos)

# ORDENAR TABELA

#Os dados de macac estao dispostos na ordem em que foram
# coletados. Em alguns casos podemos querer coloc?-los em outra 
ordem. Por exemplo, na ordem crescente de quantidade de ?rvores 
frutificando. Para isso use a fun??o order.
 macac[order(macac$frutas),] # ordena os dados macac pela ordem de 
frutas

# CALCULAR A M?DIA DE UMA LINHA OU DE UMA COLUNA

mean(macac[,"macacos"])# m?dia de macacos ou use
mean(macac$macacos)

mean(macac[1:10,3]) # m?dia de macacos na reserva A
mean(macac[11:20,3]) # m?dia de macacos na reserva B

#Para facilitar, principalmente quando tivermos muitas 
#categorias, o melhor ? usar a fun??o tapply(). 
#Ela funciona assim: tapply(dados, grupos, fun??o).
# Ser? calculada uma "fun??o" nos "dados" em rela??o 
#aos "grupos". Ent?o, vamos calcular a m?dia (fun??o) 
#dos macacos (dados) em cada reserva (grupos).

 tapply(macac$macacos,macac$reserva,mean)

# Importando dados

mol<-read.table("mol.txt",h=T)
mol
colSums(mol[,1:6])

colMeans(mol[,1:6])
rowMeans(mol[,1:6])
 mean(mol[,1:6])
 rowMeans(mol[1:5,1:6])
 colMeans(mol[1:5,1:6])
mean(rowSums(mol[1:5,1:6]))

simu<-read.table("simu.txt",header=T)
names(simu)

 ambi<-simu[,1:6]
 spp<-simu[,7:26]
 plot(ambi[,"temperatura"],ambi[,"altitude"])
 plot(ambi[,"altitude"],ambi[,"pH"])
 plot(ambi[,"condutividade"],ambi[,"pH"])



 pairs(ambi)

rowSums(spp) # soma das linhas (riachos)

abund<-rowSums(spp)
 copia<-spp # c?pia ? igual a spp
#Agora vamos criar o arquivo de presen?a e aus?ncia:
 copia[copia>0]<-1 ## quando copia for maior que 0 
#o valor ser? substitu?do por 1
 pres.aus<-copia ## apenas para mudar o nome do arquivo
 pres.aus # veja que agora os dados est?o apenas como 0 e 1
#Para encontrar a riqueza de esp?cies basta somar as linhas 
#do arquivo de presen?a e aus?ncia.
 riqueza<-rowSums(pres.aus) # n?mero de esp?cies por riacho
# (riqueza)
#Para calcular a riqueza m?dia:
 riq.media<-mean(rowSums(pres.aus))
#Vamos calcular a riqueza m?dia por munic?pio onde foram realizadas 
coletas.
 riq.muni<-tapply(riqueza,ambi[,"munic?pio"],mean)
riq.muni

simu.log<-log(spp)
 simu.log # Note a presen?a do valor -inf
 log(0)
 spp.log<-log(spp+1) # para evitar -inf calcula-se log(x+1)
 spp.log

simu[order(simu[,"altitude"]),]# tabela ordenada pela altitude
order(simu[,"altitude"]) # veja que o primeiro valor ? o 18,
# que ? o riacho que ocorre em menor altitude.
order(simu[,"altitude"]).
 simu[order(simu[,"altitude"]),] 
 par(mfrow=c(2,2))

plot(simu[,"altitude"],rowSums(pres.aus))
stripchart(riqueza~factor(simu[,"munic?pio"]))

# FUN??ES AGREGATE

aggregate(spp,list(simu[,1]),mean)
#A fun??o aggregate retorna uma dataframe com os valores 
#para cada local.
 by(spp,simu[,1],mean)
#A fun??o by retorna uma lista com os valores 
#para cada local. Para acessar os valores de uma lista ?
#preciso usar dois colchetes:
 med.local<-by(spp,simu[,1],mean)
 med.local
 med.local[["Len??is"]]



 med.local[["Mucug?"]]
 med.local[["R.Contas"]]

# COMANDOS DE L?GICA

x<-c(1,2,9,4,5)
y<-c(1,2,6,7,8)
x>y # Retorna TRUE para os maiores e FALSE para os menores
x>=y
x<y
x==y # Retorna TRUE para os x que s?o iguais a y
x!=y # Retorna TRUE para os x que s?o diferentes de y

#  A FUN??O WICH

#A fun??o which funciona como se fosse a pergunta: Quais?
a<-c(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20)
a>10 # Retorna um vetor contendo TRUE se for maior e FALSE 
#se for menor
which(a>10) # Equivale a pergunta: "Quais valores de a s?o
# maiores que 10?". A resposta ? a posi??o

a[6] # selecionamos o sexto valor de a
 a[c(6:10)] # selecionamos do sexto ao d?cimo valor
 a[which(a>=14)]  # responde com valores
# mol[which(mol$chuva>1650),]
# mol[which(mol$reserva=="A"),]
# mol[which(mol$reserva=="B" & mol$chuva>1650),]

# A FUN??O Ifelse

# ifelse significa: se for isso, ent?o seja aquilo, se n?o,
seja aquilo outro

salarios<-c(1000, 400, 1200, 3500, 380, 3000, 855, 700,
 1500, 500) 

ifelse(salarios<1000,"pouco","muito")# Se o sal?rio ? menor
# que 1000, seja pouco, se for maior seja muito.
# Tamb?m podemos usar o comando ifelse para transformar os
# dados em presen?a e aus?ncia.
 ifelse(spp>=1,1,0) # se o valor de spp for maior ou igual a 1 seja 
1, se n?o, seja 0

# CRIAR FUN??ES

#A sintaxe b?sica ?:
#function(lista de argumentos){corpo da fun??o}
#A primeira parte da sintaxe (function) ? a hora em que 



#voc? diz para o R, "estou criando uma fun??o".
#A lista de argumentos ? uma lista, separada por v?rgulas,
# que apresenta os argumentos que ser?o avaliados pela 
#sua fun??o.
#O corpo da fun??o ? a parte em que voc? escreve o 
#"algoritmo" que ser? utilizado para fazer os c?lculos
#que deseja. Esta parte vem entre chaves.
#Ao criar uma fun??o voc? vai querer salva-la, 
#para isso basta dar um nome

# EXEMPLO SIMPLES

# executar 10 sorteios dos numeros 1 e 2 com reposi??o
x<- c(1,2)
n<-10

 sorteio<-sample(x,n,replace=TRUE)
 sorteio

jogar.moeda<-function(x,n){ ## N?o digite tudo na mesma linha
 sorteio<-sample(x,n, replace=T)
 return(sorteio)
 } # Fim da fun??o

jogar.moeda(x,n)

# APRIMORANDO

moeda<-c("cara","coroa")

jogar.moeda(moeda,2)
 jogar.moeda(moeda,10)
 jogar.moeda(moeda,1000)

table(jogar.moeda(moeda,1000))

sorteio<-sample(x,n,replace=TRUE)# cria a amostragem
 tabela<-table(sorteio)# faz a tabula??o do sorteio
tabela

# RETORNANDO OS RESULTADOS TABULADOS

sortear<-function(objeto,n.vezes){ 
 sorteio<-sample(objeto, n.vezes, replace=T)
 tabela<-table(sorteio)
 return(tabela)
}

sortear(moeda,100)



dado<-1:6
jogar.moeda(dado,2)
table(jogar.moeda(dado,200))
sortear(dado, 100)# tem o mesmo efeito

# Calculando a m?dia passo a passo
teste<-c(1,4,7,12,3)
 somatorio<-sum(teste)
 n<-length(teste)
 somatorio/n

#usando function

media<-function(dados){ #funcao chamada media
 somatorio<-sum(dados) #Calcula o somat?rio
 n<-length(dados) ## n ? o n?mero de observa??es
 med<-somatorio/n ## calcula a m?dia
 return(med) # return retorna os resultados calculados
 } # Fim da fun??o

 valores<-c(21, 23, 25, 19, 10,1 ,30, 20, 14, 13)
 media(valores)

# O COMANDO for

#O comando for ? usado para fazer loopings. Ou seja, 
#o R inicia uma tarefa e ao terminar ele reinicia a
#mesma tarefa o n?mero de vezes que quisermos. O comando
#for funciona da seguinte maneira:"for(i in 1:n){comandos}"
#Isso quer dizer que: para cada valor i o R vai calcular
# os comandos que est?o entre as chaves {comandos}. 
#O "i in 1:n" indica que os valores de i ser?o i = 1 
#at? 1 = n. Ou seja, na primeira rodada do for o i ser? 
#igual a 1, na segunda i = 2, e assim por diante at? que
# i = n.
#Para salvar os resultados que ser?o calculados no for 
#precisamos criar um objeto vazio que receber? os
#valores calculados. Criamos este objeto vazio assim:

 resu<-numeric(0)
 resu # este objeto ? um vetor num?rico que ainda est? vazio

#Agora vamos usar o for para elevar i valores ao quadrado:

 for(i in 1:5){ # o i ser? i = 1; i = 2; i = 3; i = 4; i = 5
 resu[i]<-i^2 # Na primeira rodada o i = 1
 } # Fim do for (i)
 resu ## Para ver os resultados



#que pode ser obtido
(1:5)^2

plot(0:10,0:10, type="n")

for(i in 1:9){
 text(i,i, paste("Passo", i))
}

plot(0:10,0:10, type="n")

 for(i in 1:9){
 text(i,i, paste("Passo", i))
 Sys.sleep(1) ## retarda os passos em 1 segundo
 }

plot(0:10,0:10, type="n")
 for(k in 1:9){
 text(k,k, paste("Passo", k))
 Sys.sleep(1) ## retarda os passos em 1 segundo
 }

# Sequencia de Fibonacci

Fibonacci<-numeric(0)
 Fibonacci[c(1,2)]<-1 #1?,2? val da sequ?ncia devem ser = 1
 for (i in 3:12){ #3 a 12 pq j? temos os inicialmente [1,1]
 Fibonacci[i]<-Fibonacci[i-2]+Fibonacci[i-1]
 }
 Fibonacci


