
R 6. praktika: layouts

Layout direlakoak grafikoak elkarren ondoan eratzeko Rk eskaintzen duen aukera bat da, par(mfrow) eta par(mfcol)

baino malguagoa dena. Hau da layout baten adibidea:

Horrelako grafiko egitura konplexuak eratzeko agindua layout da, eta sintaxi zertxobait konplexua du.
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Adibidez, hasierako grafikoaren duen egitura ezkerrean
agertzen da. Grafiko hori eratzen hasteko honela hasi be-
harko ginateke:
>layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow = TRUE))

Izan ere, grafikoa marraztu behar duzun ”papera” 2x2 zatitan
mozten baduzu, 2 errenkadatan eta 2 zutabetan, errenkadaz
errenkada betetzen hasten bazara 1. grafikoak lehen bi lekuak
(1,1) beteko ditu lehen errenkadan, eta 2.ak eta 3.ak beste
biak (2,3), bigarren errenkadan, beteko dituzte.

Aurrekoan papera lau zati berdinetan egin dugu, baina are eta layout konplexuagoa egin daiteke grafiko bakoitzaren
altuera eta zabalera zehaztu nahi denean. Adibidez, hasierako layoutean errenkadak eta zutabeak ez dira neurri berekoak:
bigarren errenkada lehenengoaren bi halako luze da eta beraz heights=c(1,2)) jarriko dugu aginduan; lehen zutabea
bigarrenaren hiru halako da zabal eta beraz widths=c(3,1) gaineratuko dugu. Guztira:

layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow = TRUE), widths=c(3,1), heights=c(1,2))

Hortik aurrera hiru grafikoak eratzeko aginduak idatzi eta exekutatu behar ditugu, banan banan, modu ordenatuan, eta
grafiko leihoan azaltzen joango dira, bakoitza dagokion kokapenean.

PRAKTIKARI BURUZKO XEHETASUNAK

Ondoren zehazten diren proiektuen muina eskatzen den konfigurazio edo egitura eratzea da, eskatzen diren grafikoekin
batera. Praktika gainditzeko, nolabait esateko, ez da beharrezkoa grafiko horietan aparteko lana, ”balentriak” edo ”mi-
rariak” egitea: datu sinple batzuk hartu eta grafikoa osatzea soilik eskatzen da. Grafiko-laukien zabalera eta altuerak
aldatzea positiboki baloratuko da, behar bezala esplikatzen bada aurkezpenean. Ardatzak izendatu, tituluak jartzea eta
abar ere positiboki baloratuko dira.

Oharra: Proiektu guztietan kaxa-diagrama bat eratzea eskatzen da. Horretarako agindua boxplot(datuak).
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PROIEKTUA 1
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1. Sektore-diagrama
2. Histograma
3. Kaxa-diagrama

PROIEKTUA 2
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1. Barra-diagrama
2. Kaxa-diagrama
3. Histograma

PROIEKTUA 3
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1. Barra-diagrama horizontala
2. Histograma
3. Kaxa-diagrama
4. Kaxa-diagrama

PROIEKTUA 4
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1. Sektore-diagrama
2. Barra-diagrama horizontala
3. Kaxa-diagrama
4. Histograma

2


