
ΣΕΜΦΕ ’14 - ‘15  

ΑΣΚΗΣΗ 1
i.
d<-read.table("myopsy.txt", na.strings="*")
names(d)<-c("id", "age", "gender", "comphr", "studyhr", "parentmy", “SER")

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί ένα πλαίσιο δεδομένων (data frame) και δίνει 
ονόματα στην κάθε μεταβλητή που αυτό περιέχει (στην κάθε στήλη)

ii. 
Gender
gender<-factor(d[["gender"]])
levels(gender)<-c("Boy", "Girl")
gentable<-table(gender)
prop.table(gentable)
pie(gentable)

> prop.table(gentable)
gender
      Boy      Girl 
0.5113269 0.4886731 

Παρατηρούμε ότι το 51% περίπου των παιδιών που 
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αγόρια, και το 49% 
κορίτσια.

Parent Myopsy
parentmy<-factor(d[["parentmy"]])
levels(parentmy)<-c("None of the parents", "At 
least one parent")
pamytable<-table(parentmy)
prop.table(pamytable)
pie(pamytable, main="Parent Myopsy”)

> prop.table(pamytable)
parentmy
None of the parents At least one parent 
          0.4943274           0.5056726 
        

Παρατηρούμε ότι για το 51% των παιδιών, 
τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μύωπας, ενώ οι 
γονείς του 49% των παιδιών δεν έχουν μυωπία.
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Age
summary(d[["age"]], na.rm=TRUE)
var(d[["age"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["age"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Age", xlab="Age")

> summary(d[["age"]], na.rm=TRUE)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
    5.0     6.0     6.0     6.3     6.0     9.0       1 
> var(d[["age"]], na.rm=TRUE)
[1] 0.5089772

Ο μέσος όρος ηλικίας, είναι 6.3 χρόνια και η τυπική της απόκληση 0.51. Από το 
παραπάνω ιστόγραμμα, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παιδιά που συμμετείχαν 
στην έρευνα ήταν 5.5 με 6 χρονών και τα λιγότερα 8.5 με 9. Πιο συγκεκριμένα, το 
25% των παιδιών είχε ηλικία κάτω από 6 χρόνια και το 75% από 6 χρόνια και 
πάνω.
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Computer Hours (comphr)
summary(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
var(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["comphr"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Computer Hours", 
xlab="Computer Hours")
boxplot(d[["comphr"]], main="Boxplot of Computer Hours", xlab="Computer 
Hours")

> summary(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  0.000   0.000   1.000   2.107   3.000  30.000       1 
> var(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
[1] 9.355422

Η μέση τιμή ορών στον υπολογιστή ανά βδομάδα είναι 2.11 ώρες ενώ η τυπική 
απόκλιση αρκετά μεγάλη, συγκεκριμένα 9.36. Η διάμεσος είναι 1, συνεπώς το 
50% των παιδιών κάθεται από μία ώρα και κάτων στον υπολογιστή, ενώ το 75% 
λιγότερο από τρεις ώρες. Επίσης, η μεγαλύτερη τιμή της μεταβλητής ειναι 30 
ώρες, πολύ μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της. Συνεπώς, όπως δείχνει και το 
παρακάτω θηκόγραμμα, υπάρχουν αρκετές ακραίες τιμές την μεταβλητής.
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Study Hours (studyhr)
summary(d[["studyhr"]], na.rm=TRUE)
var(d[["studyhr"]])
hist(d[["studyhr"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Study Hours", 
xlab="Study Hours")
boxplot(d[["studyhr"]], main="Boxplot of Study Hours", xlab="Study Hours")

> summary(d[["studyhr"]], na.rm=TRUE)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   0.00    0.00    1.00    1.49    2.00   15.00 
> var(d[["studyhr"]])
[1] 4.911575  

Η μέση τιμή ωρών διαβάσματος ανά βδομάδα είναι 1.49 ώρες και η τυπική 
απόκλιση 4.91. Το 50% των παιδιών διαβάζει το πολύ μια ώρα τη βδομάδα, και το 
75% το πολύ 2. Η μεγαλύτερη, όμως τιμή είναι 15 ώρες, συνεπώς και αυτή τη 
μεταβλητή έχει ακραίες τιμές, όπως δείχνει και το θηκόγραμμα.
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SER
summary(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
var(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["SER"]], ylim=c(0,300), main="Histogram of SER", xlab="SER")
boxplot(d[[“SER"]], main="Boxplot of SER”, xlab="SER")

> summary(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
-0.6990  0.4562  0.7290  0.8010  1.0340  4.3720 
> var(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
[1] 0.3917738

Η μέση τιμή του δείκτη σφαιρικού ισοδύναμου διάθλασης είναι 0.801 και η τυπική 
απόκληση 0.392. Το 50% των παιδιών έχουν δείκτη SER το πολύ 0.729 και το 75% 
το πολύ 1.034. Η μικρότερη τιμή του δείκτη παρατηρούμε ότι είναι -0.699 και η 
μεγαλύτερη 4.372, συνεπώς υπάρχουν τιμές που απέχουν αρκετά από τη μέση 
τιμή, και απόσταση μεγαλύτερη της τυπικής απόκλισης. Επίσης, όπως φαίνεται 
και στο ιστόγραμμα, τα περισσότερα παιδιά έχουν δείκτη SER μεταξύ 0.500 και 
1.000.

Τέλος, όπως δείχνει και το παρακάτω θηκόγραμμα, παρατηρούμε ότι η κάτω 
οριακή τιμή, το 1ο τεταρτημόριο καθώς και η διάμεσος είναι ίσα και στις δύο 
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μεταβλητές. Διαφοροποίηση αρχίζει να υπάρχει από το 3ο τεταρτημόριο και 
πάνω (δηλαδή και στην άνω οριακή τιμή αλλά και στις ακραίες τιμές) όπου οι 
τιμές των ωρών διαβάσματος είναι πολύ μικρότερες από αυτές των ωρών 
απασχόλησης των παιδιών στον υπολογιστή για ψυχαγωγικούς λόγους.

iii.
boxplot(d[["SER"]] ~ gender, ylab="SER")
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Από το παραπάνω θηκόγραμμα παρατηρούμε ότι ο δείκτης SER δεν 
διαφοροποιείται ιδιαίτερα ανάλογα με το φύλο.

boxplot(d[["SER"]] ~ parentmy, xlab="has myopsy", ylab="SER")

Από το παραπάνω θηκόγραμμα συμπεραίνουμε ότι ο δείκτης SER χαμηλώνει αν 
ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς είναι μύωπας.

iv.
a<-c(rep(0, times=618))
for(i in 1:618){

if (d[["SER"]][i]<=0){  
a[i]<-0      

} else {  
if (d[["SER"]][i]<=1){      

a[i]<-1          
} else {      

a[i]<-2          
}      

}  
}
aa<-factor(a)
levels(aa)<-c("low", "good", "very good")
table(aa)
prop.table(table(aa))
pie(table(aa))
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> table(aa)
aa
      low      good very good 
       34       414       170 
> prop.table(table(aa))
aa
       low       good  very good 
0.05501618 0.66990291 0.27508091

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (67%) έχει “καλό” δείκτη 
SER και το μικρότερο (6%) έχει “κακό” δείκτη SER.

summary(d[["comphr"]][aa=="low"])
summary(d[["comphr"]][aa=="good"])
summary(d[["comphr"]][aa=="very good"])
boxplot(d[["comphr"]] ~ aa, xlab="SER", ylab="Computer Hours")

> summary(d[["comphr"]][aa=="low"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.000   0.000   1.500   2.294   3.750  10.000 
> summary(d[["comphr"]][aa=="good"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  0.000   0.000   1.000   2.271   3.000  30.000       1 
> summary(d[["comphr"]][aa=="very good"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.000   0.000   1.000   1.671   2.000  10.000 
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Παρατηρούμε ότι και στις τρεις κατηγορίες του δείκτη SER, το 50% των παιδιών 
απασχολείται λιγότερο από μιάμιση ώρα στον υπολογιστή για ψυχαγωγικούς 
λόγους. Τα παιδιά που έχουν “χαμηλό” δείκτη SER απασχολούνται κατά 75% 3.75 
ώρες στον υπολογιστή, εκείνα που έχουν “καλό” δείκτη SER 3 ώρες και εκείνα 
που έχουν “πολύ καλό” δείκτη SER 2 ώρες. Τέλος, τα παιδιά που απασχολούνται 
τις περισσότερες ώρες, έχουν “καλό” δείκτη SER.
Συνεπώς,κατά πλειοψηφία τα παιδιά με περισσότερη μυωπία κάθονται 
περισσότερς ώρες στον υπολογιστή.

summary(d[["studyhr"]][aa=="low"])
summary(d[["studyhr"]][aa=="good"])
summary(d[["studyhr"]][aa=="very good"])
boxplot(d[["studyhr"]] ~ aa, xlab="SER", ylab="Study Hours")

> summary(d[["studyhr"]][aa=="low"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.000   0.000   2.000   1.971   3.000   7.000 
> summary(d[["studyhr"]][aa=="good"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.000   0.000   1.000   1.522   2.000  15.000 
> summary(d[["studyhr"]][aa=="very good"])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.000   0.000   1.000   1.318   2.000  12.000 
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Παρατηρούμε ότι το 50% των παιδιών με “χαμηλό” δείκτη SER διαβάζουν 2 ώρες  
την βδομάδα, ενώ εκείνων με “καλό” και “πολύ καλό”, 1 ώρα. Επίσης, τα παιδιά με 
“χαμηλό” δείτη SER διαβάζουν κατά 75% 3 ώρες την βδομάδα, και το 75% των 
άλλων δύο κατηγοριών 2. Στην κατηγορία του “χαμηλού” δείκτη SER δεν 
υπάρχουν ακραίες τιμές, ενώ στις άλλες δύο παρατηρήθηκαν αρκετά μεγάλες 
τιμές της μεταβλητής των ωρών διαβάσματος, 15 και 12 ώρες αντίστοιχα.
Συνεπώς, κατά πλειοψηφία τα παιδιά με περισσότερη μυωπία διαβάζουν 
περισσότερες ώρες.

v.
freq_table<-table(aa, parentmy)
prop.table(freq_table)
p1<-prop.table(freq_table, 1)
p2<-prop.table(freq_table, 2)
barplot(p1[1,], ylim=c(0, 0.7), main="Children with low SER", xlab="has 

myopsy")

> prop.table(freq_table)
           parentmy
aa          None of the parents At least one parent
  low                0.01782820          0.03727715
  good               0.31118314          0.35818476
  very good          0.16531605          0.11021070
> p1<-prop.table(freq_table, 1)
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> p1
           parentmy
aa          None of the parents At least one parent
  low                 0.3235294           0.6764706
  good                0.4648910           0.5351090
  very good           0.6000000           0.4000000
> p2<-prop.table(freq_table, 2)
> p2
           parentmy
aa          None of the parents At least one parent
  low                0.03606557          0.07371795
  good               0.62950820          0.70833333
  very good          0.33442623          0.21794872

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι για την πλειοψηφία (68% και 54% αντίστοιχα) 
των παιδιών με “χαμηλό”  και “καλό” δείκτη SER τουλάχιστον ένας γονέας είναι 
μύωπας, ενώ για τα παιδιά “πολύ καλό” δείκτη SER ισχύει το αντίθετο 
(τουλάχιστον ένας γονέας μύωπας του 40% των παιδιών).
Συνεπώς, παρατηρούμε ότι όσο περισσότερη μυωπία έχει ένα παιδί, τόσο 
μεγαλύτερη η πιθανότητα τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του να είναι 
μύωπας. Όμως, η επιρροή αυτή ελαττώνεται όσο μειώνεται η μυωπία του κάθε 
παιδιού. 
Επίσης, από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μύωπες γονείς, το 4% έχει “χαμηλό” 
δείκτη SER, το 63% “καλό” και το 33% “πολύ καλό”. Αντίστοιχα, από τα παιδιά των 
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οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μύωπας, το 7% έχει “χαμηλό” δείκτη 
SER, το 71% “καλό” και το 21% “πολύ καλό”.
Συνεπώς, η πλειοψηφία των παιδιών με μύωπα γονέα, έχει μυωπία αλλά όχι πολύ 
αυξημένη. Το ίδιο συμβαίνει και στην πλειοψηφία των παιδιών που δεν έχουν 
μύωπες γονείς.

(συγκεντρωτικά, ο κώδικας της Άσκησης 1)
d<-read.table("myopsy.txt", na.strings="*")
names(d)<-c("id", "age", "gender", "comphr", "studyhr", "parentmy", "SER")

gender<-factor(d[["gender"]])
levels(gender)<-c("Boy", "Girl")
gentable<-table(gender)
prop.table(gentable)
pie(gentable, main="Gender")

parentmy<-factor(d[["parentmy"]])
levels(parentmy)<-c("None of the parents", "At least one parent")
pamytable<-table(parentmy)
prop.table(pamytable)
pie(pamytable, main="Parent Myopsy")

summary(d[["age"]], na.rm=TRUE)
var(d[["age"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["age"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Age", xlab="Age")

summary(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
var(d[["comphr"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["comphr"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Computer Hours", 

xlab="Computer Hours")
boxplot(d[["comphr"]], main="Boxplot of Computer Hours", xlab="Computer 

Hours")

summary(d[["studyhr"]], na.rm=TRUE)
var(d[["studyhr"]])
hist(d[["studyhr"]], ylim=c(0,500), main="Histogram of Study Hours", 

xlab="Study Hours")
boxplot(d[["studyhr"]], main="Boxplot of Study Hours", xlab="Study Hours")

summary(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
var(d[["SER"]], na.rm=TRUE)
hist(d[["SER"]], ylim=c(0,300), main="Histogram of SER", xlab="SER")
boxplot(d[["SER"]], main="Boxplot of SER", xlab="SER")

boxplot(d[["comphr"]], d[["studyhr"]], names=c("Computer Hours", "Study 
Hours"))

boxplot(d[["SER"]] ~ gender, ylab="SER")
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boxplot(d[["SER"]] ~ parentmy, xlab="has myopsy", ylab="SER")

a<-c(rep(0, times=618))
for(i in 1:618){

if (d[["SER"]][i]<=0){  
a[i]<-0      

} else {  
if (d[["SER"]][i]<=1){      

a[i]<-1          
} else {      

a[i]<-2          
}      

}  
}
aa<-factor(a)
levels(aa)<-c("low", "good", "very good")
table(aa)
prop.table(table(aa))
pie(table(aa), main="SER quality")

summary(d[["comphr"]][aa=="low"])
summary(d[["comphr"]][aa=="good"])
summary(d[["comphr"]][aa=="very good"])
boxplot(d[["comphr"]] ~ aa, xlab="SER", ylab="Computer Hours")

summary(d[["studyhr"]][aa=="low"])
summary(d[["studyhr"]][aa=="good"])
summary(d[["studyhr"]][aa=="very good"])
boxplot(d[["studyhr"]] ~ aa, xlab="SER", ylab="Study Hours")

freq_table<-table(aa, parentmy)
prop.table(freq_table)
p1<-prop.table(freq_table, 1)
p2<-prop.table(freq_table, 2)
barplot(p1[1,], ylim=c(0, 0.7), main="Children with low SER", xlab="has 

myopsy")
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ΑΣΚΗΣΗ 2
insertion<-function(x){

xsort<-c(x)  
swaps<-0  
for(i in 2:length(x)){  

k<-i      
while (k>1){      

if (xsort[k]<xsort[k-1]) {          
temp<-xsort[k-1]              
xsort[k-1]<-xsort[k]              
xsort[k]<-temp              
swaps<-swaps+1              

}          
k<-k-1          

}      
}  
return(list(original=c(x),sorted=c(xsort),swaps=swaps))  

}

Παράδειγμα
> x<-c(7,8,2,1,10,5)
> x
[1]  7  8  2  1 10  5
> insertion(x)
$original
[1]  7  8  2  1 10  5

$sorted
[1]  1  2  5  7  8 10

$swaps
[1] 8
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