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Εισαγωγή

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της R σε σχέση με άλλες γλώσσες προγραμμα-
τισμού είναι οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες στην 
δημιουργία γραφικών . Οι περισσότεροι χρήστες αρχίζουν να χρησιμοποιούν την 
R με σκοπό να δημιουργήσουν πλούσια σε πληροφορία και υψηλής αισθητικής 
γραφήματα και πράγματι, η R διαθέτει μια τεράστια εργαλειοθήκη λειτουργιών 
και πακέτων για την απεικόνιση δεδομένων μεγάλου όγκου και πολυπλοκότητας 
που συμπεριλαμβάνουν χρονοσειρές, χάρτες, πολυδιάστατους πίνακες κ.α. Το πιο 
σημαντικό είναι ότι αυτή η εργαλειοθήκη επεκτείνεται συνεχώς καθώς η R είναι 
γλώσσα ανοιχτού κώδικα κι έτσι παρέχει μια γκάμα διαρκώς ανανεούμενων νέων 
λειτουργιών για γραφικά στα αποθετήριά της.
Ο τρόπος δημιουργίας γραφημάτων του R διαφέρει από τα προγράμματα που μπορεί 
να έχετε χρησιμοποιήσει ως τώρα (όπως το Excel ή το Graphpad) με την έννοια ότι 
δεν βασίζεται σε ένα γραφικό περιβάλλον αλλά στη γραμμή εντολών. Αυτό μπορεί 
να ακούγεται σαν ένα μειονέκτημα στην αρχή, αλλά σύντομα θα δείτε ότι επιτρέπει 
πολύ εύκολα την ενσωμάτωση εντολών παραγωγής γραφικών σε προγράμματα 
και πιο πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες. Έτσι μόλις κανείς εξοικειωθεί με 
τη διαδικασία κλήσης των συναρτήσεων γραφικών και την προσαρμογή τους στη 
γραμμή εντολών μπορεί να αποθηκεύσει τα πάντα σε προσαρμοσμένα σενάρια που 
θα παράγουν κομψά και πολύπλοκα γραφήματα, στην κυριολεξία με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Ακόμη και τα πιο κομψά γραφήματα βασίζονται σε μερικούς πολύ απλούς 
κανόνες. Θα τα γνωρίσουμε ξεκινώντας από τις πιο βασικές γραφικές παραστάσεις 
και θα προσθέσουμε σταδιακά βαθμίδες “κομψότητας” βήμα-βήμα.

5.1 Ραβδογράμματα με την barplot()

Ας ξεκινήσουμε υποθέτοντας ότι έχετε έναν πίνακα αριθμητικών δεδομένων και 
θέλετε να δείτε πώς κάθε στοιχείο κυμαίνεται έναντι των υπολοίπων. Σε μια τέτοια 
περίπτωση ένα απλό ραβδόγραμμα θα είναι αρκετό για να μας δώσει μια ιδέα. Η 
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συνάρτηση ραβδογράμματος είναι η barplot(). Θα δημιουργήσουμε ένα απλό ρα-
βδόγραμμα σε ένα μικρό σετ δεδομένων από το dataframe mtcars που μπορούμε 
να φορτώσουμε από την βασική έκδοση της R:

str(mtcars)

## 'data.frame':    32 obs. of  11 variables: 
##  $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ... 
##  $ cyl : num  6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ... 
##  $ disp: num  160 160 108 258 360 ... 
##  $ hp  : num  110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ... 
##  $ drat: num  3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ... 
##  $ wt  : num  2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ... 
##  $ qsec: num  16.5 17 18.6 19.4 17 ... 
##  $ vs  : num  0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ... 
##  $ am  : num  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ... 
##  $ gear: num  4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ... 
##  $ carb: num  4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

Ένα ραβδόγραμμα χειρίζεται δεδομένα που βρίσκονται οργανωμένα σε ένα αριθ-
μητικό διανύσμα. Με την παρακάτω εντολή θα δημιουργήσουμε ένα ραβδόγραμμα 
για ένα από τα διανύσματα του mtcars το mpg:

barplot(mtcars$mpg)

Η κλήση της συνάρτησης δεν έχει καμία διαφορά από αυτή όλων των συναρτήσεων 
που έχουμε δει ως τώρα με το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα δράσει η συνάρτη-
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ση μέσα σε παρένθεση. Το αποτέλεσμα της κλήσης είναι μια γραφική παράσταση 
στην οποία κάθε στοιχείο του διανύσματος mpg αντιστοιχεί σε μια στήλη. Με την 
κλήση της συνάρτησης barplot() (ή οποιασδήποτε συνάρτησης σχεδίασης) ένα νέο 
παράθυρο θα ανοίξει στο περιβάλλον της R με το δημιουργημένο γράφημα (αν 
χρησιμοποιείτε το RStudio μπορείτε να το δείτε σε ξεχωριστό παράθυρο). To πα-
ραπάνω γράφημα φαίνεται αρκετά φτωχό τόσο αισθητικά όσο και πληροφοριακά. 
Εκτός από τον κάθετο άξονα στον οποίο φαίνεται το ύψος των αριθμητικών τιμών 
δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι αναπα-
ρίσταται. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και επιλογές για τους άξονες, 
τίτλους, υπόμνημα κλπ. Όλες οι συναρτήσεις γραφικών στην R προβλέπουν έναν 
μεγάλο αριθμό παραμέτρων που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε όλα τα παραπά-
νω. Ας δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε επιμέρους στοιχεία στο γράφημα, 
βήμα-βήμα:

1. Τίτλο δεδομένων στον οριζόντιο άξονα (names=):

barplot(mtcars$mpg, names=rownames(mtcars))

Με την παραπάνω επιλογή έχουμε ζητήσει από την barplot() να αποδώσει τα ονόμα-
τα των μοντέλων κάτω από τις μπάρες που αντιστοιχούν στις τιμες τους. Βλέπουμε 
όμως ότι το πλήθος τους είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει σωστή απεικόνιση, καθώς 
τα ονόματα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ξε-
περάσουμε κάτι τέτοιο. Ας δούμε παρακάτω πώς μπορούμε να κάνουμε:
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2. Αλλαγή διάταξης δεδομένων στους άξονες (las=):

barplot(mtcars$mpg, names=rownames(mtcars), las=2)

Θέτοντας την παράμετρο las(labels) ίση με την τιμή 2, οι τιμές και των δύο αξόνων 
γίνονται κάθετες ως προς αυτούς. Τώρα τα ονόματα των μοντέλων φαίνονται κάπως 
καλύτερα, εξακολουθούν όμως να είναι αρκετά μεγάλα για την εικόνα και επιπλέον 
είναι δυσανάγνωστα λόγω του προσανατολισμού τους. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν 
το ραβδόγραμμα σχηματιζόταν αντίστροφα με τις ράβδους να εκτείνονται οριζοντια:

3. Αλλαγή διάταξης ραβδογράμματος (horiz=):

barplot(mtcars$mpg, names=rownames(mtcars), las=1, horiz=T)
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5.8 Αποθήκευση και εκτύπωση γραφικών

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οι γραφικές πα-
ραστάσεις είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιες αλλά για την ώρα μπορούμε μόνο 
να τις κοιτάζουμε στην οθόνη μας. Τι συμβαίνει αν θέλουμε να τις εξαγάγουμε ως 
αρχεία για να τις χρησιμοποιήσουμε σε μια πιο εκτενή αναφορά; Η R επιτρέπει 
την εξαγωγή γραφικών σε αρχεία εικόνας με διάφορα μορφότυπα μέσα από μια 
σειρά συναρτήσεων. Αν χρησιμοποιείτε το R-Studio τότε το πλαίσιο γραφικών έχει 
ένα έτοιμο μενού εξαγωγής κάτω από το πλήκτρο (Export) που σας επιτρέπει να 
αντιγράψετε την εικόνα απευθείας στο clipboard ή να την εξαγάγετε σε pdf ή σε 
αρχείο εικόνας με προεπιλογή το μορφότυπο png. Αν χρησιμοποιείτε την R από την 
κονσόλα ή αν (ακόμα καλύτερα) θέλετε να ενσωματώσετε την εξαγωγή αρχείου σε 
ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα τότε μπορείτε να καλέσετε μια από τις συναρτήσεις 
εξαγωγής που έχουν τα ονόματα των μορφοτύπων (jpeg(), png(), ps(), tiff() και pdf(). 
Η σύνταξη είναι η ίδια σε όλες και ακολουθεί την απλή δομή:

nameoffunction (“όνομα αρχείου”); εντολές σχεδίασης; dev.off ()

Όπου το όνομα της συνάρτησης είναι ένα από png(), pdf(), tiff() κλπ και το “όνομα 
αρχείου” είναι το όνομα που θα δοθεί στο αρχείο εικόνας που θα δημιουργήσετε. 
Αυτή η εντολή ανοίγει μια “συσκευή εκτύπωσης”, ένα περιβάλλον που δέχεται 
όλες τις εντολές “εκτύπωσης” στην R και αποθηκεύει το αποτέλεσμά τους σε ένα 
αρχείου με το όνομα που έχει δώσει ο χρήστης. Παρέχοντας εντολές σχεδίασης με 
τη “συσκευή” ενεργοποιημένη (που έχει καλέσει μία από τις εντολές εκτύπωσης 
tiff, pdf e.t.c.), δεν θα μπορείτε να δείτε τίποτα στην οθόνη σας. Αυτό σημαίνει ότι 
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η έξοδος των εντολών σχεδίασης έχει επαναπροσανατολιστεί από την οθόνη στο 
αρχείο. Αφού τελειώσετε, θα πρέπει να οριστικοποιήσετε το αρχείο και να τερμα-
τίσετε τη συσκευή συγγραφής. Αυτό είναι που κάνει η συνάρτηση dev.off(), η οποία 
πρακτικά δίνει στην R την εντολή να εκτυπώσει ό,τι έχει σχεδιαστεί στο αρχείο, να 
το οριστικοποιήσει και να τερματίσει τη συσκευή εκτύπωσης.
Σημειώστε ότι μετά τον τερματισμό dev.off() όλες οι λειτουργίες επανέρχονται στη 
default επιλογή που είναι η οθόνη κι έτσι τα επόμενα διαγράμματα θα εμφανίζονται 
κανονικά. Ένα παράδειγμα εκτύπωσης ενός σχεδίου σε ένα αρχείο pdf μπορεί να είναι:

pdf (“contour.pdf”) 
filled.contour(x, y, z, color.palette=rainbow, main= "Eruption 
Duration", xlab= "", ylab = "") 
dev.off ()

Παρατηρήστε πώς λειτουργεί επίσης με τις εντολές που δίνονται σε διαφορετικές 
γραμμές.
Όλες οι λειτουργίες εκτύπωσης λαμβάνουν μια σειρά από επιχειρήματα σχετικά 
με τις διαστάσεις του αρχείου, το μέγεθος του στη μνήμη, την επιθυμητή ανάλυση 
(resolution), τον τύπο συμπίεσης (για αρχεία tiff) κλπ. Αυτά διαφέρουν ανάλογα 
με την συνάρτηση. Χρησιμοποιείστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αφού έχετε συμβου-
λευτεί τη βοήθεια της αντίστοιχης συνάρτησης με τον πάντα χρήσιμο τελεστή ?.

Συμπεράσματα

Στο σημείο αυτό καλό είναι να επισημάνουμε ότι σε ό,τι αφορά την γραφική ανα-
παράσταση δεδομένων έχουμε μόλις αγγίξει την επιφάνεια, παρουσιάζοντας τις πιο 
βασικές συναρτήσεις και τις απολύτως απαραίτητες παραμέτρους τους. Η R διαθέτει 
έναν μεγάλο αριθμό από πιο προχωρημένες συναρτήσεις και ολόκληρες βιβλιοθήκες 
γραφικών όπως η ggplot, την οποία θα συζητήσουμε σε επόμενα κεφάλαια. Μια 
καλή συμβουλή για τον χρήστη της R που θέλει να δημιουργήσει αισθητικά άρτιες 
και πληροφοριακά πλούσιες γραφικές είναι να τις φανταστεί αρχικά χωρίς κανέναν 
τεχνικό περιορισμό και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τις σχεδιάσει. Η R του 
παρέχει τα τεχνικά μέσα για να το κάνει και στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε πώς 
μπορείτε να δημιουργήσετε γραφικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου.
Κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος, έχουμε καλύψει τα βασικά στοιχεία που καλό είναι να 
κατέχει κάθε επίδοξος χρήστης της R. Περνώντας από τις δομές δεδομένων, τις συναρ-
τήσεις τους και τέλος στη γραφική αναπαράστασή τους, τα βασικά εργαλεία είναι όλα 
στη διάθεση σας για να κάνετε το επόμενο βήμα που είναι η ανάλυση αυτή καθαυτή.
Aπό το επόμενο κεφάλαιο, θα περάσουμε σταδιακά σε πιο σημαντικά στοιχεία της 
καθαρής ανάλυσης δεδομένων ξεκινώντας από την Στατιστική.
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Εισαγωγή

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο συζητήσαμε τις βασικές αρχές της στατιστικής για την 
περιγραφή δεδομένων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε να δούμε πώς με 
την βοήθεια της R μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να ελέγξουμε υποθέ-
σεις με την χρήση στατιστικών μεθόδων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επαγωγική 
στατιστική και βρίσκεται στην βάση μια σειράς από πολύ σημαντικές αναλύσεις σε 
όλες τις επιστήμες. Τα κύρια σημεία που θα συζητηθούν σε αυτό το κεφάλαιο είναι 
οι βασικοί στατιστικοί έλεγχοι κανονικότητας, διαφοράς μέσων τιμών και διασπορών, 
οι συγκρίσεις αναλογιών καθώς και μια εισαγωγή στον έλεγχο υποθέσεων μέσω 
προσομοίωσης μεταθέσεων (permutation test).

7.1 Έλεγχος κανονικότητας

Ένα πρώτο βήμα πριν περάσει κανείς στον έλεγχο διάφορων υποθέσεων είναι να 
μελετήσει τις ιδιότητες των κατανομών που θα αναλύσει και θα συγκρίνει. Μεγάλη 
σημασία έχει έδω να γνωρίζουμε αν οι κατανομές που μελετούμε είναι κανονικές ή 
όχι καθώς μια σειρά από στατιστικούς ελέγχους θέτει την κανονικότητα ως προϋπό-
θεση για την εφαρμογή τους. Ένα πρώτο βήμα για την ανάλυση είναι έτσι συχνά ο 
έλεγχος της κανονικότητας. Η R παρέχει μια σειρά από ελέγχους κανονικότητας, οι 
οποίοι ουσιαστικά συγκρίνουν ένα διάνυσμα αριθμητικών τιμών με ένα διάνυσμα 
ίσου μήκους που αντλεί τιμές από μια κανονική τιμή με την ίδια μέση τιμή και τυπική 
απόκλιση. Οι μέθοδοι διακρίνονται σε γραφικές και αριθμητικές. Στη συνέχεια θα 
δούμε ένα παράδειγμα από την κάθε κατηγορία στα πλαίσια της ανάλυσης ενός 
συνόλου δεδομένων που προέρχεται από μια κλινική μελέτη. Στη συγκεκριμένη 
μελέτη 84 ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα διαφορετικού φύλου και ηλικίας 
δέχτηκαν θεραπεία με ένα κανονικό φάρμακο ή με εικονική θεραπεία (placebo) και 
ο βαθμός βελτίωσης της υγείας τους αξιολογήθηκε με βάση μια κλίμακα κλινικών 
συμπτωμάτων. Για να έχουμε μια εικόνα των δεδομένων θα τα φορτώσουμε αρχικά 
στην R με την χρήση του πακέτου vcd()

Κεφάλαιο 7   
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library(vcd)

## Loading required package: grid

str(Arthritis)

## 'data.frame':    84 obs. of  5 variables: 
##  $ ID       : int  57 46 77 17 36 23 75 39 33 55 ... 
##  $ Treatment: Factor w/ 2 levels "Placebo","Treated": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ... 
##  $ Sex      : Factor w/ 2 levels "Female","Male": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ... 
##  $ Age      : int  27 29 30 32 46 58 59 59 63 63 ... 
##  $ Improved : Ord.factor w/ 3 levels "None"<"Some"<..: 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 ...

Βλέπουμε ότι το σύνολο δεδομένων είναι ένα dataframe με στοιχεία για το φύλο 
(Female, Male), την θεραπεία (Placebo, Treated), την ηλικία και τον βαθμό βελτίωσης 
που αντιστοιχίζει στο τελευταίο διάνυσμα μια από τις τρεις κατηγορικές τιμές: None, 
Some, Marked. Τα ερωτήματα που θα θελήσουμε να διερευνήσουμε στο συγκεκριμένο 
σετ δεδομένων έχουν να κάνουν με την σχέση της ηλικίας αρχικά και του φύλου στη 
συνέχεια και της απόκρισης των ασθενών στη θεραπεία. Πριν προχωρήσουμε θα θέ-
λαμε να δούμε σε ποιο βαθμό έχουμε να κάνουμε με κανονικές κατανομές, οι οποίες 
για το dataframe υπο συζήτηση αφορούν μόνο την ηλικία (που είναι και το μοναδικό 
αριθμητικό διάνυσμα). Ένα πρώτος έλεγχος μπορεί να γίνει με μια απλή επισκόπηση 
του ιστογράμματος των ηλικιών, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο:

hist(Arthritis$Age, col="dark red", breaks=10, xlab="Age", 
ylab="No of patients", main="All patients", las=1)
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Από την εικόνα προκύπτει ότι η κατανομή δεν έχει συμμετρική τάση και απέχει από 
το αναμενόμενο σχήμα της κωδωνοειδούς καμπύλης.

7.1.1 Γραφικός έλεγχος κανονικότητας
Ένας καλύτερος τρόπος για να συγκρίνουμε την κατανομή μας με μια κανονική 
κατανομή με την ίδια μέση τιμή και τυπική απόκλιση είναι το διάγραμμα σκέδασης 
ποσοστημορίων (η πιο απλά quantile-quantile plot, και για συντομία qqplot). Σε 
αυτό συγκρίνονται οι τιμές ποσοστημορίων των δύο κατανομών δηλ. της πραγμα-
τικής και μιας κανονικής με ίδιες παραμέτρους. Στην R αυτό γίνεται με την απλή 
συνάρτηση qqnorm():

qqnorm(Arthritis$Age, pch=19);

Ας δουμε για λίγο πώς θα ερμηνεύσουμε αυτό το διάγραμμα. Εφόσον ελέγχουμε για 
κανονικότητα, περιμένουμε ότι στην περίπτωση που τα δεδομένα μας (στον κάθετο 
άξονα) συμπεριφέρονται κανονικά θα τείνουν να ταυτιστούν με την θεωρητική κατα-
νομή (στον οριζόντια άξονα) και κατά συνέπεια η κανονικότητα θα αντανακλάται με 
μια διαγώνια γραμμή (με γωνία κλίσης θ=45). Στην πράξη έχουμε πάντα αποκλίσεις 
στις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές αλλά ένα κεντρικό μέρος θα πρέπει να είναι 
διαγώνιο. Η qqnorm() δεν μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ένα μέτρο αναφοράς, 
μπορούμε όμως να το δημιουργήσουμε μόνοι μας με την χρήση της rnorm() όπως 
είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Έτσι ένα σύνολο δεδομένων που ακολουθεί την 
κανονική κατανομή και έχει τον ίδιο αριθμό τιμών, την ίδια μέση τιμή και τυπική 
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απόκλιση με την κατανομή των ηλικιών δίνεται από την παρακάτω εντολή:

nAge<-rnorm(length(Arthritis$Age), mean=mean(Arthritis$Age), 
sd=sd(Arthritis$Age))

το διάνυσμα αυτό μπορούμε τώρα να αναπαραστήσουμε γραφικά μαζί με την κα-
νονική κατανομή με την χρήση της qqline():

qqnorm(Arthritis$Age, pch=19);qqline(nAge)

Βλέπουμε ότι η κατανομή απέχει αρκετά από το σχήμα που θα είχε μια κανονική 
κατανομή. Προκειμένου να μη χρειαστεί να δημιουργούμε κάθε φορά ένα θεω-
ρητικό σετ δεδομένων για άμεση σύγκριση, μπορούμε να καταφύγουμε σε μια 
παραλλαγή ενός qqplot από το πακέτο qqpubr το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία από 
την βιβλιοθήκη γραφικών ggplot2 που συναντήσαμε στην Εφαρμογή του προηγού-
μενου κεφαλαίου και που θα δούμε και σε επόμενα κεφάλαια. Χωρίς να μπούμε σε 
λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε εδώ την εφαρμογή της συνάρτησης ggqqplot():

library(ggpubr)

## Loading required package: ggplot2 
## Loading required package: magrittr

ggqqplot(Arthritis$Age);
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Η μη κανονικότητα όπως σαφώς υποδεικνύεται από τον έλεγχο μας υποχρεώνει 
να εφαρμόσουμε έναν μη-παραμετρικό έλεγχο για την σύγκριση μέσων. Έτσι από 
έναν έλεγχο Wilcoxon Rank Sum για τις περιπτώσεις των μεγάλων και μικρών νοι-
κοκυριών προκύπτει ότι:

big<-which(CalHousingNew$HouseHoldGroup=="big") 
small<-which(CalHousingNew$HouseHoldGroup=="small") 
wilcox.test(log10(CalHousingNew$median_house_value[big]), 
log10(CalHousingNew$median_house_value[small]))

##  
##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
##  
## data:  log10(CalHousingNew$median_house_value[big]) and 
log10(CalHousingNew$median_house_value[small]) 
## W = 7636375, p-value = 1.603e-15 
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μικρών και μεγάλων κατηγοριών, 
κάτι που μας εξασφαλίζει ότι η αντίστοιχη διαφορά μεταξύ πολύ μεγάλων και πολύ 
μικρών θα είναι ακόμα πιο έντονη.
Ως τελική απάντηση στο αρχικό ερώτημα μπορούμε με μεγάλη σιγουριά να πούμε 
ότι το μέγεθος του νοικοκυριού αντανακλάται ξεκάθαρα στην αξία του ακινήτου με 
μια στατιστικά σημαντική αντίστροφη σχέση.

Ερώτημα 3. Εξάρτηση της αξίας ακινήτων  
από την γεωγραφική τους θέση

Για να απαντήσουμε στο τελευταίο ερώτημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
την κατηγοριοποίηση των απογραφικών μονάδων με βάση την απόσταση από των 
ωκεανό (ocean_proximity). Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να δημιουργήσουμε 
έναν πίνακα σύμπτωσης της παραπάνω κατηγορίας με τις κατηγορίες τιμών ακινή-
των που δημιουργήσαμε στο Ερώτημα 1. Πριν κάνουμε την ανάλυση θα αλλάξουμε 
την σειρά των επιπέδων της κατηγορίας ocean_proximity ώστε να εμφανίζονται με 
σειρά αυξανόμενης απόστασης από την θάλασσα.

CalHousingNew$ocean_proximity<-factor(CalHousingNew$ocean_
proximity, levels=c("ISLAND","NEAR BAY","NEAR OCEAN","<1H OCEAN", 
"INLAND"))
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Και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε τον πίνακα σύμπτωσης, σταθμίζοντάς τον 
σε ποσοστά ανά γραμμή:

PlaceValTab<-table(CalHousingNew$ocean_proximity, 
CalHousingNew$ValueGroup) 
PlaceValTab/rowSums(PlaceValTab)

##              
##                very low        low    average       high  very high 
##   ISLAND     0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.20000000 0.80000000 
##   NEAR BAY   0.08490153 0.14266958 0.19387309 0.23150985 0.34704595 
##   NEAR OCEAN 0.09845341 0.17955488 0.15843078 0.24971709 0.31384383 
##   <1H OCEAN  0.04972073 0.15376191 0.27379257 0.27466871 0.24805607 
##   INLAND     0.49180830 0.29245139 0.11682744 0.06446180 0.03445108

Η εικόνα είναι ενδεικτική μιας ισχυρά αντίστροφης σχέσης που μπορούμε να οπτι-
κοποιήσουμε με την μορφή θερμικού χάρτη. Οι θερμικοί χάρτες είναι μια πολύ 
χρήσιμη μορφή αναπαράστασης δεδομένων σε τρείς διαστάσεις που βρίσκει μεγάλη 
εφαρμογή σε δεδομένα αυτού του είδους, πινάκων δηλαδή δύο διαστάσεων στους 
οποίους μας ενδιαφέρει η δομή των τιμών κατά μήκος και κατά πλάτος ταυτόχρονα. 
Στη συνέχεια βλέπουμε πώς εφαρμόζουμε μια απεικόνιση αυτού του τύπου με τη 
συνάρτηση heatmap.2() από τη βιβλιοθήκη gplots.

library(gplots)

##  
## Attaching package: 'gplots' 
## The following object is masked from 'package:stats': 
##  
##     lowess

library(viridis)

## Loading required package: viridisLite

data<-as.matrix(PlaceValTab/rowSums(PlaceValTab)) 
heatmap.2(data, col=viridis(64), scale="column", trace="none", 
Colv=NA, Rowv=NA, mar=c(8,10), cellnote = round(data, digits=2), 
notecol = "black", cexRow = 1.3, notecex = 1.3, key.title = "")



   Κεφάλαιο 7:  Επαγωγή και έλεγχος υποθέσεων204

## Warning in heatmap.2(data, col = viridis(64), scale = "column", trace 
= 
## "none", : Discrepancy: Rowv is FALSE, while dendrogram is `both'. 
Omitting 
## row dendogram. 
## Warning in heatmap.2(data, col = viridis(64), scale = "column", trace 
## = "none", : Discrepancy: Colv is FALSE, while dendrogram is `column'. 
## Omitting column dendogram.

Από θερμικό χάρτη βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και μείωση των 
ποσοστών όσο προχωράμε από χαμηλές σε υψηλές τιμές για τις παραθαλάσσιες 
και εσωτερικές περιοχές αντίστοιχα.
Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στατιστικά όπως υποδηλώνεται από τον 
έλεγχo χ2:

chisq.test(PlaceValTab)

## Warning in chisq.test(PlaceValTab): Chi-squared approximation 
may be 
## incorrect 
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##  
##  Pearson's Chi-squared test 
##  
## data:  PlaceValTab 
## X-squared = 7347, df = 16, p-value < 2.2e-16

Αλλά και τις επιμέρους κατανομές των τιμών ακινήτων για τις διαφορετικές γεω-
γραφικές κατηγορίες όπως προκύπτουν με τα αντίστοιχα ggplot() θηκογράμματα.

PlaceValPlot<-ggplot(CalHousingNew, aes(x=ocean_proximity, 
y=median_house_value))+ 
  geom_boxplot(alpha=0.9)+ 
  labs(title = "House Values against Geography", 
  subtitle = "Source: Kelley and Barry, 1997") + 
  labs(x = "Distance from Ocean", y = "Median House Value") + 
  theme_economist() + scale_colour_economist() + 
  theme(axis.line.x = element_line(size = .5, colour = "black"), 
  plot.title = element_text(family = "Roboto Condensed"), 
  text = element_text(family = "Roboto Condensed")) 
PlaceValPlot
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