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1. A prn, txt és csv kiterjesztésű adatsorok beolvasása 

Beolvasás előtt ellenőrizzük az alábbiakat: 

- A beolvasandó értékek mértékegység nélküliek legyenek. 

- Határozzuk meg, hogy a hibás adatokat és a tizedesjelet hogyan jelölik. 

- A fejlécben különleges karakterek (pl. %) ne szerepeljenek. (Az R ilyen esetben is beolvassa 

az állományt, de átírja más, kezelhető karakterekre, tehát a beolvasandó állománybeli fejléc 

nem fog megegyezni az R által megjelenítettel, ami nehezíti az adatfeldolgozást. 

Az oszlopazonosító / mezőnév tartalmazhat alulvonást.) 

Az adatsor beolvasása a read.table függvénnyel és tárolása data frame típusú 

objektumként: 

objektumnév <- read.table("elérési útvonal\\fájlnév", 

header=TRUE / FALSE, sep="", dec="", na.strings="NA", …) 

- Ha a beolvasandó állomány a munkavégzés mappájában van, akkor elérési útvonalat nem 

szükséges megadni, elegendő a fájlnév idézőjelek közötti beírása. 

- A fejléc figyelembe vétele a header paraméterrel állítható be, alapértelmezetten nincs. 

header=T vagy header=TRUE – van fejléc 

header=F vagy header=FALSE – nincs fejléc 

Utóbbi esetben az R a táblázat oszlopait V1, V2, … jelöléssel azonosítja. 

- Adott sor elemeit tagoló szimbólumot a sep paraméterrel lehet szabályozni, ugyanúgy, mint 

a write.table függvénynél. 

- A tizedesjel a dec paraméterrel állítható be, alapértelmezetten pont. 

- Hibás vagy hiányzó érték kezelése az na.strings paraméterrel állítható be. (A fenti 

esetben az adatsorban NA jelölné a hibás értékeket.) Az R a beolvasást követően a hibás 

érték helyére NA-t ír, amely a számításokból kihagyható. Több hibás érték a c függvénnyel 

adható meg. 

- A read.table függvény kisméretű (<100 MB) adatsor esetén alkalmazható megfelelően. 

Nagyobb adattáblák például a data.table csomagban elérhető fread függvénnyel 

olvashatók be kellő gyorsasággal. 

A .csv kiterjesztésű állományok a read.csv függvénnyel is beolvashatók, amelynek 

szintaktikája a read.table függvényhez hasonló. 

Gyakori hibaüzenetek a beolvasáskor: 

- line * did not have ** elements 

Az adatsor valamelyik sora kevesebb elemet tartalmaz, mint a többi. 

- more columns than column names 

Az R több oszlopazonosítót talált, mint ahány oszlop van a beolvasott fájl második sorától. 
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2. Data frame típusú változók kezelése az R-ben 

Az R rendelkezik olyan adatsorokkal, amelyek kiegészítő csomag nélkül is elérhetők. 

Ilyen például a co2 objektum, amely a Hawaii Mauna Loa Obszervatórium havi CO2-

kocentráció adatsorát tartalmazza 1959-1997 közt. 

Jelenítsük meg az objektum struktúrájára vonatkozó adatokat! 

co2 

str(co2) 

Time-Series [1:468] from 1959 to 1998: 315 316 316 318 318 ... 

A kétdimenziós mátrixszerű megjelenés ellenére a co2 objektum egydimenziós számsorozat-

nak tekinthető, például az első elemének hivatkozási módja: co2[1], nem pedig co2[1,1]. 

Az alábbiakban a co2 idősor data frame objektummá alakított, dátumokkal ellátott 

változatával dolgozunk. Az átalakításhoz készítsük el a dátumokat tartalmazó numerikus 

vektorokat! Az ev tartalmazza az éveket, a ho pedig a hónapokat. 

ev <- rep(seq(1959,1997,1), each=12) 

ho <- rep(seq(1,12,1), times=length(unique(ev))) 

A datum tartalmazza a teljes dátumot éééé-hh-nn formátumban. Bár havi adatok állnak 

rendelkezésre, rendeljük hozzá minden adathoz az adott hónap első napját. A seq 

függvénnyel dátumokból álló sorozatok is készíthetők. A kezdeti és a végső dátumot  

az as.Date típuskonverziós függvénnyel hozzuk létre. A sorozat tagjai pedig szabályosan, 

havonta követik egymást. Ezután ellenőrizzük az objektum típusát. 

datum <- seq(as.Date("1959-01-01"), as.Date("1997-12-01"), "months") 

class(datum) 

[1] "Date" 

Az objektum olyan dátum osztályba tartozik, amely 1970.01.01 00 UTC-től számítja az időt 

másodpercben. A fenti dátum előtti időpontok negatív előjelűek, ami ellenőrizhető, ha 

numerikussá alakítjuk a dátumokat az as.numeric típuskonverziós függvénnyel: 

as.numeric(datum) 

A datum, az ev, a ho és a co2 objektumok összefűzése, mentése a CO2 data frame típusú 

objektumban: 

CO2 <- data.frame(cbind(datum,ev,ho,co2)) 

Az objektum típusának ellenőrzése: 

class(CO2) 

[1] "data.frame" 

A létrehozott CO2 data frame rendelkezik fejléccel, amely az alkotó objektumok neve 

(datum, ev, ho, co2) és nem tartalmaz hiányzó értéket. 
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Alapvető utasítások az adatsorra vonatkozóan: 

Az adatsor dimenzióinak (táblázat esetén a sorainak és az oszlopainak) száma: 

dim(objektumnév) 

Az első hat és az utolsó hat sor megjelenítése: 

head(objektumnév) 

tail(objektumnév) 

Az adattábla struktúrájának megjelenítése (változók megnevezése és a megfigyelések 

száma): 

str(objektumnév) 

Statisztikák az adatsorról: (minimum, maximum, medián, számtani közép, a hiányzó adatok 

száma, ha definiáltunk a hiányzó értéket az adatsor beolvasásakor). 

summary(objektumnév) 

Az adatsor minimuma és maximuma: 

min(objektumnév, na.rm=TRUE / FALSE) 

max(objektumnév, na.rm=TRUE / FALSE) 

A szélsőértékek a range függvénnyel, egyszerre is megjeleníthetőek: 

range(objektumnév, na.rm=TRUE / FALSE) 

Az adatsor átlaga (számtani középe): 

mean(objektumnév, na.rm=TRUE / FALSE) 

Az adatsor szórása: 

sd(objektum$oszlopnév, na.rm=TRUE / FALSE) 

Megjegyzés: Ha az R által felismerhető hibás vagy hiányzó értéket tartalmaz az adatsor, akkor 

az R nem végzi el a számítást, eredményként NA-t ad. A hibás érték az na.rm=TRUE 

paraméterrel hagyható ki a számításból, az alapértelmezett beállítás: na.rm=FALSE. 

Jelenítsük meg a CO2 objektum sorainak és oszlopainak számát, az első és az utolsó hat sorát, 

a beolvasott adattábla fejlécét, az objektumok típusait, továbbá az adattábla alapstatisztikáit! 

dim(CO2) 

[1] 468   4 

head(CO2) 

tail(CO2) 

str(CO2) 

' data.frame':   468 obs. of  4 variables: 
 $ datum: num  -3.47e+08 -3.44e+08 -3.42e+08 -3.39e+08 -3.37e+08 ... 

 $ ev   : num  1959 1959 1959 1959 1959 ... 

 $ ho   : num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

 $ co2  : num  315 316 316 318 318 .. 

A CO2 objektum 468 időpontra tartalmaz adatot, 4 változóra, a dátumra, az évre, a hónapra és 

a szén-dioxid koncentrációra vonatkozóan. 
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A data frame oszlopaiban található adatok, vagyis a változók: 

- datum, ev, ho: numerikus adatként tárolt dátum, év és hónap 

- co2: havi szén-dioxid koncentrációk numerikus adatai 

summary(CO2) 

     datum                  ev             ho             co2        

 Min.   :-347112000   Min.   :1959   Min.   : 1.00   Min.   :313.2   

 1st Qu.: -40089600   1st Qu.:1968   1st Qu.: 3.75   1st Qu.:323.5   

 Median : 266846400   Median :1978   Median : 6.50   Median :335.2   

 Mean   : 266896985   Mean   :1978   Mean   : 6.50   Mean   :337.1   

 3rd Qu.: 573890400   3rd Qu.:1988   3rd Qu.: 9.25   3rd Qu.:350.3   

 Max.   : 880977600   Max.   :1997   Max.   :12.00   Max.   :366.8 

A data frame oszlopaira a következőképpen hivatkozhatunk: 

objektumnév$oszlopazonosító 

vagy: 

objektumnév[,oszlopszám] 

Jelenítsük meg kizárólag a CO2-koncentrációkat és ellenőrizzük a típusát! 

CO2$co2 

vagy: 

CO2[,3] 

class(CO2$co2) 

[1] "numeric" 

Megjegyzés: A data frame típusú objektum adott oszlopa hivatkozható az 

objektumnév$ kezdet nélkül, az attach(objektumnév) parancs kiadása után kizáró-

lag az oszlopazonosító begépelésével. Az alábbiakban ezt a hivatkozási módot nem használjuk. 

A dátum oszlop adatainak kezelése: 

A CO2 data frame datum oszlopában numerikus dátum található, amely az as.POSIXct 

függvénnyel alakítható éééé-hh-nn formátumú dátummá, a kezdeti 1970.01.01 dátum 

megadását követően. 

datum2 <- as.POSIXct(CO2$datum, origin="1970-01-01",tz="UTC") 

Megjegyzés: A beolvasott adatsorokban gyakran éééé.hh.nn vagy ééééhhnn formátumú  

a dátum, amelyet az R nem dátumnak, hanem szövegnek tekint. 

Például tároljuk szöveg típusú objektumként a 2023.02.24 dátumot! 

date <- "2023.02.24" 

A date objektum az as.character és az as.Date függvények kombinációjával 

alakítható az R által értelmezhető dátummá, utóbbi függvényben a bemeneti dátumformátum 

megadásával. 

date2 <- as.Date(as.character(date), "%Y.%m.%d") 

Ellenőrizzük, hogy a létrehozott objektum valóban dátum osztályba tartozik-e. 

class(date2) 

[1] "Date" 
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Az adatsor ábrázolása során, az x tengely formázásakor fontos szerepe lesz a megfelelő 

dátumformátumnak. 

3. Grafikus eszközök, 

adatsorok ábrázolása a plot függvénnyel 

Az R-ben számos eljárás található diagramok, ábrák létrehozására. 

Az R alapértelmezetten egy ablakban hozza létre az ábrákat a windows grafikus eszközt 

használva, azonban a létrehozott ábrák például png, jpeg vagy pdf formátumban is menthetők. 

Példák grafikus eszközökre: 

windows() – Az ábra megjelenítésére alkalmas üres ablak megnyitása az R-ben. 

bmp() – Üres bmp kiterjesztésű állomány létrehozása a munkavégzés mappájában. 

jpeg() – Üres jpg kiterjesztésű állomány létrehozása a munkavégzés mappájában. 

pdf() – Üres pdf kiterjesztésű állomány létrehozása a munkavégzés mappájában. 

A megnyitott grafikus eszközök és számuk a dev.list() függvénnyel listázható ki.  

Új ábra létrehozatalakor a grafikus eszközön megjelenített korábbi kép törlődik. 

A grafikus eszközök egyesével a dev.off() paranccsal zárhatók le. A függvény 

argumentumába számot írva több grafikus eszköz is bezárható. A graphics.off() 

utasítással az összes nyitott grafikus eszköz egyszerre zárható le. 

A grafikus eszközök legfontosabb paraméterei a 13. oldaltól érhetők el. 

Egyszerű diagramok létrehozása a plot függvénnyel: 

szintaxisa:  plot(x, y, ...) 

ahol: x: a vízszintes tengely értékei  

y: a függőleges tengely értékei 

...: a grafikus paraméterek (ld. lejjebb) 

Hozzunk létre formázatlan ábrát! 

Jelenítsük meg a CO2-koncentrációkat, formázatlanul! 

plot(CO2$co2) 

Egyedi x tengelyt nem határoztunk meg, így az x tengelyen 

1-től az idősor utolsó elemének sorszámáig, azaz 468-ig 

találhatók indexek. 

(Jobb egérgombbal a grafikus eszközre kattintva vágólapra 

másolható a kép a Copy as bitmap lehetőséget választva.) 

Jelenítsük meg a CO2-koncentrációkat az előbbi módon, de 

az x tengelyen a datum objektum adatai legyenek! 

plot(datum, CO2$co2) 
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Formázott ábrák létrehozatalához beállítandók a grafikon tulajdonságai, megszerkesztendők  

a tengelybeosztások, a tengelyfeliratok, a diagramcím, amelyekre az alábbiakban látunk 

példát. 

Az eszközfelület részei: 

- Külső margó: Alapértelmezetten nincs. 

- Belső margó: Alapértelmezetten a tengelyfeliratok 

helye, az ábra címe is itt található. 

- Rajzterület: A grafikon ezen a területen jelenik meg. 

A jobb oldali ábrán: 10 pontos a betűméret; a cím,  

a belső és a külső margó felirata ennek 1,5-szerese, az x 

és az y tengelyfelirat, ill. a képaláírás alapértelmezett 

méretű. A margók és a tengelyfeliratok szövege 

a 0. sorban, a cím és a képaláírás az 1. sorban található. 

Hozzunk létre formázott ábrát! Ábrázoljuk a szén-dioxid koncentráció adatsor havi 

értékeit 1959-1997 között, a Mauna Loán mért adatok alapján! 

(A korábbiakhoz képest új utasítások kékkel kerülnek kiemelésre.) 

Az eszközfelület beállítása: A windows() utasítást alkalmazva a grafikus eszköz 

szélességét 9,5 hüvelyknek, a magasságát 5,5 hüvelyknek, a feliratok méretét pedig  

10 pontosnak állítsuk be. A háttér maradjon alapértelmezetten fehér színű, a grafikon pedig 

legyen kék folytonos vonal, amelyet a type és a col paraméterekkel szabályozzunk. 

A külső és a belső margó beállítása, ezekbe szöveg írása: 

Állítsunk be kb. 1,5 cm-es külső és 1 cm-es belső margókat a par(omi()) és  

a par(mai()) függvényekkel. Az mtext függvénnyel írjuk a külső margóba az „1. ábra” 

szöveget jobbra rendezve (adj paraméter), az alapértelmezetthez képest 1,1-szeres 

nagyítással (cex paraméter), kék (col paraméter), dőlt betűkkel (font paraméter), a belső 

margóba a „Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii” szöveget balra rendezve, 1,3-szoros 

nagyítással, szürke, vastag betűkkel. 

windows(width=9.5, height=5.5, pointsize=10) 

par(omi=c(0.59,0.59,0.59,0.59)) 

par(mai=c(0.39,0.39,0.39,0.39)) 

plot(datum, CO2$co2, type="l", col="blue") 

mtext("1. ábra", outer=T, line=2, adj=1, cex=1.1, col="blue", 

font=3) 

mtext("Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii", outer=F, line=0.5, 

adj=0, cex=1.3, col="gray35", font=2) 

Az újabb ábra elkészítése előtt zárjuk le a grafikus eszközt! 

graphics.off() 

A tengelyek formázása, képfeliratok szerkesztése: Határozzuk meg a diagram y tengelyét 

a CO2-adatsor minimális és maximális értéke alapján (ylim paraméter), valamint igazítsuk  
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az origóba a datum objektum kezdeti és a CO2$co2 oszlop legkisebb értékét (xaxs és 

yaxs paraméter). Tiltsuk le az alapértelmezett tengelycímkéket (ann paraméter), illetve 

adjunk diagramcímet (title(main=…) függvény) és képaláírást (title(sub=…) 

függvény) az ábrához. A cím legyen 1,5-szerese az alapértelmezett méretnek (cex.main 

paraméter) és sötétszürke (col.main paraméter). A diagramcímkék és a képaláírás mérete 

legyen az alapértelmezett 1,2-szerese (cex.lab és cex.sub paraméter), színük szintén 

sötétszürke (col.lab és col.sub paraméter). A képaláírás legyen balra igazított (adj 

paraméter). 

windows(width=9.5, height=5.5, pointsize=10) 

par(omi=c(0.59,0.59,0.59,0.59)) 

par(mai=c(0.39,0.39,0.39,0.39)) 

plot(datum, CO2$co2, type="l", lwd=1.5, col="blue", 

ylim=c(310,370), xaxs="i", yaxs="i", ann="F") 

mtext("1. ábra", outer=T, line=2, adj=1, cex=1.1, col="blue", 

font=3) 

mtext("Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii", outer=F, line=0.5, 

adj=0, cex=1.3, col="gray35", font=2) 

title(main="Szén-dioxid koncentráció (1959-1997)", outer=T, 

line=0.5, cex.main=1.5, col.main="gray25") 

title(xlab="év", outer=T, line=0.5, cex.lab=1.2, 

col.lab="gray25") 

title(ylab="szén-dioxid koncentráció [ppm]", outer=T, line=0.5, 

cex.lab=1.2, col.lab="gray25") 

title(sub="A légköri szén-dioxid koncentráció értéke 1996 

májusában meghaladta a 365 ppm értéket.", outer=T, line=2, 

adj=0, cex.sub=1.2, col.sub="gray25") 

Zárjuk le a grafikus eszközt! 

graphics.off() 

Megjegyzés: A képaláíráshoz meg kellett határozni azt a hónapot, amelyben a légköri szén-

dioxid koncentráció először érte el a 365 ppm értéket. Ehhez az alábbi for ciklus is 

használható, amely kilistázza az összes olyan hónapot, amelyben a koncentráció átlépte a 365 

ppm értéket: 

for (i in 1:length(CO2$co2)) { 

if (CO2$co2[i] >= 365) 

print (datum[i]) 

} 

Az előbbi feladat egyszerűbben is megoldható: 

A diagramot vegye körül külső fekete, vékony keret (box függvény: outer és lwd 

paraméter). Adjunk az ábrához 1,5 képpont szélességű vízszintes piros, szaggatott vonalat 365 

ppm értéknél (abline függvény: lwd, col, lty paraméterek), valamint jelmagyarázatot 

jobboldalt alul (legend függvény), világosszürke háttérrel (bg paraméter), sötétszürke 
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szöveggel (text.col paraméter), az alapértelmezetthez képest 0,9-es mérettel (cex 

paraméter). A jelmagyarázat szimbólumainak tulajdonságai egyezzenek meg a rajzterületen 

megjelenő grafikon és szaggatott vonal tulajdonságaival (col, lty és lwd paraméterek). 

windows(width=9.5, height=5.5, pointsize=10) 

par(omi=c(0.59,0.59,0.59,0.59)) 

par(mai=c(0.39,0.39,0.39,0.39)) 

plot(datum, CO2$co2, type="l", lwd=1.5, col="blue", 

ylim=c(310,370), xaxs="i", yaxs="i", ann="F") 

mtext("1. ábra", outer=T, line=2, adj=1, cex=1.1, col="blue", 

font=3) 

mtext("Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii", outer=F, line=0.5, 

adj=0, cex=1.3, col="ray25", font=2) 

title(main="Szén-dioxid koncentráció (1959-1997)", outer=T, 

line=0.5, cex.main=1.5, col.main="gray25") 

title(xlab="év", outer=T, line=0.5, cex.lab=1.2, 

col.lab="gray25") 

title(ylab="szén-dioxid koncentráció [ppm]", outer=T, line=0.5, 

cex.lab=1.2, col.lab="gray25") 

title(sub="A légköri szén-dioxid koncentráció értéke 1996 

májusában meghaladta a 365 ppm értéket.", outer=T, line=2, 

adj=0, cex.sub=1.2, col.sub="gray25") 

abline(h=400, col="red", lty=2, lwd=1.5) 

legend("bottomright", legend=c("koncentráció-menet", "365 

ppm"), text.col="gray5", bg="gray90", cex=0.9, 

col=c("blue","red"), lty=c(1,2), lwd=1.5) 

box("outer", lwd=2) 

Zárjuk le a grafikus eszközt! 

graphics.off() 

Az ábra pdf fájlba is menthető a következőképpen: 

pdf(file="1.pdf", width=9.5, height=5.5, pointsize=10) 

par(omi=c(0.59,0.59,0.59,0.59)) 

par(mai=c(0.39,0.39,0.39,0.39)) 

plot(datum, CO2$co2, type="l", lwd=1.5, col="blue", 

ylim=c(310,370), xaxs="i", yaxs="i", ann="F") 

mtext("1. ábra", outer=T, line=2, adj=1, cex=1.1, col="blue", 

font=3) 

mtext("Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii", outer=F, line=0.5, 

adj=0, cex=1.3, col="gray25", font=2) 

title(main="Szén-dioxid koncentráció (1959-1997)", outer=T, 

line=0.5, cex.main=1.5, col.main="gray25") 

title(xlab="év", outer=T, line=0.5, cex.lab=1.2, 

col.lab="gray25") 
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title(ylab="szén-dioxid koncentráció [ppm]", outer=T, line=0.5, 

cex.lab=1.2, col.lab="gray25") 

title(sub="A légköri szén-dioxid koncentráció értéke 1996 

májusában meghaladta a 365 ppm értéket.", outer=T, line=2, 

adj=0, cex.sub=1.2, col.sub="gray25") 

abline(h=365, col="red", lty=2, lwd=1.5) 

legend("bottomright", legend=c("koncentráció-menet", "365 

ppm"), text.col="gray5", bg="gray90", cex=0.9, 

col=c("blue","red"), lty=c(1,2), lwd=1.5) 

box("outer", lwd=2) 

graphics.off() 

 

Fontos: A grafikus eszköz lezárása nélkül nem tudjuk megnyitni az ábrát tartalmazó 

állományt, tehát az ábra szerkesztése végén mindenképpen ki kell adnunk a dev.off() 

vagy a  graphics.off() utasítást. (Más fájlkiterjesztésű grafikus állományok esetén is 

így kell tennünk.) 

További formázási lehetőségek: 

- A tengelyek értékeinek beosztását nem szabályoztuk. 

- Nem szabályoztuk, hogy a dátumot pontosan milyen formátumban jelenítse meg az R 

az x tengelyen (pl. éééé vagy éééé.hh). 

- A tengelyeken nem vettünk fel mellék osztásközöket a fő osztásközök között. 

- A tengelyfeliratok méretét nem szabályoztuk. 

Jelenítsünk meg minden negyedik évet és az ehhez tartozó fő osztásközt az x tengelyen  

az axis függvénnyel! Az értékek relatív mértéke mindkét tengelyen legyen az alap-
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értelmezett 0,9-szerese (cex.axis paraméter). Az y tengely feliratai vízszintes igazításúak 

legyenek (las paraméter). 

Összesen 468 db adatunk van, 39 évre vonatkozóan. Találnunk kell egy szabályos felosztást 

az évek megjelenítésére. Az x tengely első felirata legyen 1959, az utolsó 1999. Minden 

negyedik évet figyelembe véve, így 11 érték jelenik meg az x tengelyen, az első 1959-hez,  

az utolsó 1999-hez tartozik, 10 fő osztásközzel. 

Az y tengelyen a 310 ppm és a 370 ppm közötti 7 értéket vegyünk fel, 10-es beosztással. 

Az x és az y tengely feliratait tartalmazó objektumok az előbbiek alapján: 

m <- seq(1959,1999,4) 

n <- seq(310,370,10) 

Előbbi 11, utóbbi 7 komponensű numerikus vektor. 

Az x tengelyen 48-asával fognak megjelenni a tengelyfeliratok, hiszen havi adataink vannak 

és 48 hónap éppen négy év. Az axis függvény at paramétere tehát at=seq(0,720,48). 

A tengelyfeliratokat a labels paraméterrel állítjuk be: labels=m. 

Ahhoz, hogy 1959 és 1999 is megjelenjen, az x tengely végpontjait is szabályoznunk kell  

a plot függvényben. Eredetileg 468 adatunk van, tehát az alapértelmezett beállítás: 

xlim=c(1,468). (Mivel ez az alapértelmezett paraméter, korábban nem írtuk ki.) Állítsuk 

át az at paraméternél található sorozat végpontjaira: xlim=c(0,492). 

Az y tengely esetén pedig at=seq(310,370,10)és labels=n. 

Az alapértelmezett tengelyek letiltandók a plot függvényben az xaxt és az yaxt 

paraméterekkel, továbbá a plot függvény argumentumának első helyéről a datum objektum 

törlendő. 

A fő osztásközök megjelenése vagy elrejtése az axis függvény tick paraméterével, 

hosszúságuk a tck paraméterrel szabályozható. Utóbbi pozitív, ha az osztásközök  

a rajzterület felé, negatív, ha a rajzterülettől kifelé irányulnak. 

windows(width=9.5, height=5.5, pointsize=10) 

par(omi=c(0.59,0.59,0.59,0.59)) 

par(mai=c(0.39,0.39,0.39,0.39)) 

plot(CO2$co2, type="l", lwd=1.5, col="blue", xlim=c(0,492), 

ylim=c(310,370), xaxs="i", yaxs="i", ann="F", xaxt="n", 

yaxt="n") 

mtext("1. ábra", outer=T, line=2, adj=1, cex=1.1, col="blue", 

font=3) 

mtext("Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii", outer=F, line=0.5, 

adj=0, cex=1.3, col="gray25", font=2) 

title(main="Szén-dioxid koncentráció (1959-1997)", outer=T, 

line=0.5, cex.main=1.5, col.main="gray25") 

title(xlab="év", outer=T, line=0.5, cex.lab=1.2, 

col.lab="gray25") 
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title(ylab="szén-dioxid koncentráció [ppm]", outer=T, line=0.5, 

cex.lab=1.2, col.lab="gray25") 

title(sub="A légköri szén-dioxid koncentráció értéke 1996 

májusában meghaladta a 365 ppm értéket.", outer=T, line=2, 

adj=0, cex.sub=1.2, col.sub="gray25") 

abline(h=400, col="red", lty=2, lwd=1.5) 

legend("bottomright", legend=c("koncentráció-menet", "365 

ppm"), text.col="gray5", bg="gray90", cex=0.9, 

col=c("blue","red"), lty=c(1,2), lwd=1.5) 

box("outer", lwd=2) 

axis(1, at=seq(0,492,48), labels=m, tick=T, cex.axis=0.9) 

axis(2, at=seq(310,370,10), labels=n, tick=T, cex.axis=0.9, 

las=2) 

 

Évenkénti mellék osztásközök megjelenítése az x tengelyen R kiegészítő csomag igénybe 

vétele nélkül újabb axis függvénnyel lehetséges, a tengelyfeliratok letiltásával 

(labels=FALSE) és az alapértelmezettnél rövidebb osztásközök felvételével. 

axis(1, at=seq(0,492,12), labels=FALSE, tick=TRUE, tck=-0.01) 



13 
 

 

A GRAFIKUS ESZKÖZÖK LEGFŐBB PARAMÉTEREI: 

példák grafikus eszközökre: 

windows(width, height, pointsize, bg, canvas, …) 

width=szám: az ábra szélessége inchben 

height=szám: az ábra magassága inchben 

pointsize=szám: az ábrán megjelenő szövegek mérete, 6-48 pontos betűk állíthatóak be, 

az alapértelmezett 12 pont 

bg="szín": háttérszín beállítása szövegesen vagy hexadecimális kóddal (alapértelmezetten 

fehér) 

canvas="szín": ha a háttér (bg) átlátszó (transparent), akkor megadható, hogy 

a rajzterület milyen színűnek látszódjék (alapértelmezetten fehér) 

pdf(file, width, height, pointsize, bg, fg, …) 

file="fájlnév.pdf": állománynév megadása nélkül, alapértelmezetten Rplots.pdf 

width=szám: az ábra szélessége inchben 

height=szám: az ábra magassága inchben 

pointsize=szám: az ábrán megjelenő szövegek mérete, 6 és 48 pontos betűk állíthatóak 

be, az alapértelmezett 12 pont 

bg="szín": háttérszín beállítása (alapértelmezetten fehér) 

fg="szín": a diagram tengelyszíneinek és a grafikon színének beállítása 

A külső margók beállítása: mértéke megadható inchben (1 inch=2,54 cm): 

par(omi=c(alsó,bal,felső,jobb)) 

vagy szövegsorban: 

par(oma=c(alsó,bal,felső,jobb)) 
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A belső margók beállítása: mértéke szintén megadható inchben: 

par(mai=c(alsó,bal,felső,jobb)) 

vagy szövegsorban: 

par(mar=c(alsó,bal,felső,jobb)) 

Fontos! A külső és belső margók a plot létrehozása előtt definiálandók, különben rosszul 

értelmezi a diagramterületet az R. Pl. vízszintes és függőleges vonal nem helyezhető el 

pontosan. A rajz- (vagy ábra-) területet másképpen értelmezi az R, mint ahogyan szeretnénk. 

A margó- és tengelyfeliratok igazításukkor, nem pontosan oda kerülnek, ahová várnánk. 

A külső és belső margókba szöveg beillesztése: 

mtext(text, side, line, outer, cex, col, font) 

text="" vagy obj.: szöveg idézőjelek közt, vagy szövegértékű vektor használata 

side=x: a margó kiválasztása, ahol x=1: alsó, x=2: bal oldali, x=3: felső, x=4: jobb oldali 

line=szám: a margó szövegsorát adja meg, 0-val kezdődik 

adj=y: a szöveg helyét adja meg; y=0: balra rendez, y=1 jobbra rendez 

(az R alapértelmezetten középre rendez) 

outer=T vagy F: ha elérhető külső margó, akkor ebbe kerüljön a szöveg (T) vagy sem (F) 

cex=szám: a felirat kicsinyítése vagy nagyítása az alapértelmezett 1.0 értékhez képest 

col="szöveg": a felirat színének beállítása1 

font=z: a felirat stílusának kiválasztása, ahol z=1: normál (alapértelmezett), z=2: vastag, 

z=3: dőlt, z=4: vastag és dőlt, z=5: symbol betűkép 

Egyszerű x-y diagram beállításai és grafikus paraméterei: 

plot(x, y, type, lty, xlim, ylim, xaxs, yaxs, xaxt, yaxt, …) 

type="x": a grafikon jelölési módja, ahol x lehet például: 

p: pont (alapértelmezett) 

l: vonal 

o: pont és vonal együttesen 

h: függőleges vonalak (hisztogramszerűen) 

s vagy "S": lépcsőzetes megjelenítés 

n: nincs jelölés 

lty="y": vonaldiagram esetén a vonal stílusa, ahol y lehet például: 

1: folytonos (alapértelmezetten) 

2: szaggatott 

3: pontozott 

4: pontozott és szaggatott 

5: hosszabb szaggatott vonalak 

0: nincs jelölés 

 
1 Az R-ben elérhető színek mintája és megnevezése megtalálható például a 

http://www.stat.columbia.edu/~tzheng/files/Rcolor.pdf  dokumentumban (ellenőrzés dátuma: 2017.02.24). 

http://www.stat.columbia.edu/~tzheng/files/Rcolor.pdf
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lwd=szám: vonaldiagram esetén a vonal vastagsága csökkenthető vagy növelhető 

az alapértelmezetthez képest 

col="szöveg": a grafikon színének beállítása 

A tengelyek értékadása: 

xlim=(szám,szám) és ylim=(szám,szám): az x és az y tengely kezdeti és végső 

értékének meghatározása 

xaxs="i" és yaxs="i": az alapértelmezett beállítás xaxs="n" és yaxs="n", ami azt 

jelenti, hogy a diagram az xlim és ylim paraméterekkel megadott intervallumoknál 4 %-kal 

nagyobb területet tartalmaz; a pontos egyezés az "i" beállítással érhető el 

xaxt="n", yaxt="n": a tengelyek értékfeliratai, illetve a tengelyek beosztásának 

törlése, alapértelmezetten ezek megjelennek, az  xaxt="i", yaxt="i" beállítással 

a grafikon törlésre kerül 

A diagramcím és a tengelycímkék megadása, formázásuk: 

Az R-ben alapértelmezetten a megjelenített változó neve az adott tengely felirata, diagramcím 

pedig nincs. Az ann=F paraméterrel az alapértelmezett tengelyfeliratok törölhetők. 

Tetszőleges diagramcím, képaláírás, tengelyfelirat a title függvénnyel adható meg. 

title(main=text, line, outer, cex.main, col.main, font.main, …) 

title(sub=text, line, outer, cex.sub, col.sub, font.sub, …) 

title(xlab=text, line, outer, cex.lab, col.lab, font.lab, …) 

title(ylab=text, line, outer, cex.lab, col.lab, font.lab, …) 

text="" vagy obj.: szöveg idézőjelek közt, vagy szövegértékű vektor használata 

cex.main=szám: a diagramcím relatív mérete 

cex.sub=szám: a képaláírás relatív mérete 

cex.lab=szám: a tengelyfeliratok mérete 

col.main="szín": a diagramcím színe 

col.sub="szín": a képaláírás színe 

col.lab="szín": a tengelyfeliratok színe 

font.main=x: a szöveg stílusa, ahol x=1: normál (alapértelmezett), z=2: vastag, z=3: dőlt, 

z=4: vastag és dőlt, z=5: symbol betűkép 

Minden felirat külön title függvénnyel szabályozandó, ha különböző line paraméter 

vonatkozik azokra! 

outer=T vagy F: ha elérhető külső margó, akkor ebbe kerüljön a szöveg (T) vagy sem (F) 

line=szám: a margó szövegsorát adja meg, 0-val kezdődik 

Jelmagyarázat hozzáadása az ábrához a legend függvénnyel lehetséges: 

legend("x", legend, text.col, bg, col, lty, lwd, …) 
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x: a magyarázat helye lehet bottomright, bottom, bottomleft, left, 

topleft, top, topright, right, center, de a helyzet egyéb módon is 

definiálható, pl. a margótól mért távolsággal az inset=szám paraméter használatával 

legend=c("magyarázat1", "magyarázat2", …): a magyarázatok megadása 

text.col=c("szín1","szín2", …): a magyarázatok színének beállítása 

bg="szín": a jelmagyarázat hátterének színe 

cex=szám: a jelmagyarázat méretének megadása 

col=c("szín1","szín2", …): a magyarázójel színének beállítása 

lty=c("jel1","jel2", …): a magyarázat jelének beállítása, ha az vonal 

lwd=c(szám1,szám2, …): a magyarázójel vastagságának beállítása, ha az vonal; értéke 

pixelben adandó meg, alapértelmezetten 1 

Az ábrához keret hozzáadása a box függvénnyel: 

box("text", lwd) 

y: inner, ha a diagramterület, outer, ha a teljes grafikus eszközfelület kerítendő körbe 

lwd: a keret vastagságának beállítása; értéke pixelben adandó meg, alapértelmezetten 1 

Egyenes hozzáadása az ábrához az abline függvénnyel: 

abline(a, b, h, v, col, lty, lwd) 

a=érték: az x tengellyel való metszéspont megadása és 

b=érték: az egyenes meredekségének meghatározása vagy 

h=érték: az x tengellyel párhuzamos egyenes esetén az y tengellyel való metszéspont 

v=érték: az y tengellyel párhuzamos egyenes esetén az x tengellyel való metszéspont 

Tengelyek formázása az axis függvénnyel: 

axis(x, at, labels, tick, cex.axis, padj, las,…) 

x: a tengely pozíciója, lehetséges értékei: 1: x tengely lent, 2: y tengely balra, 3: x tengely fent, 

4: y tengely jobbra. Akár négy tengely is létrehozható és formázható egymástól függetlenül, 

négy egymás utáni axis függvény megírásával. 

at=seq(első index:utolsó index, beosztás): a megjelenítendő értékek 

kezdeti és végső értéke, illetve osztásköze 

labels=a tengely értékei: a tengelyfeliratok vagy az azokat tartalmazó objektum 

tick=T/F: osztásközök megjelenítése vagy törlése (előbbi az alapértelmezett) 

cex.axis=érték: a tengelyfeliratok relatív mérete az alapértelmezetthez képest 

padj=c(alsó,bal,felső,jobb): ezzel szabályozható, hogy a tengelytől milyen 

távolságra kerüljenek azok értékei 

las=x: a felirat pozíciójának szabályozása, ahol x=0: a tengellyel párhuzamos, x=2: 

a tengelyre merőleges megjelenítést jelenti 
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4. Kétdimenziós tömbök adatainak térképes ábrázolása 

az image.plot függvénnyel 

A meteorológiában gyakran ábrázoljuk az adatokat térképesen. Ahhoz, hogy az ábrázolás 

megfelelő legyen, ismernünk kell a kétdimenziós tömbök adatszerkezetét, illetve azt, hogy 

alapértelmezetten az adatok milyen sorrendben kerülnek ábrázolásra. A megjelenítés pontos 

ismerete nélkül előfordulhat, hogy a térképen hibás sorrendben ábrázoljuk az adatokat. 

Példaként hozzunk létre egy kétdimenziós tömböt, amely legyen 68 soros, 320 oszlopos és 

tartalmazzon természetes számokat 1-től 21760-ig. Az oszlopok balról jobbra haladva 

jelentsék a földrajzi hosszúságokat ny. h. 180 és k. h. 178,875 között, 1,125-onként,  

a sorok pedig az elsőtől az utolsóig, lefelé haladva a földrajzi szélességeket é. sz. 90 és 

14,625 között, 1,125-onként. A tömb első dimenziója tehát a földrajzi szélesség, a második 

dimenziója a földrajzi hosszúság. 

proba <- array(1:21760, dim=c(68,320)) 

Pl. az első 6 hosszúsági és 3 szélességi kör adatai: 

proba[1:3,1:6] 

     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] 

[1,]    1   69  137  205  273  341 

[2,]    2   70  138  206  274  342 

[3,]    3   71  139  207  275  343 

A kétdimenziós tömb felülről lefelé, balról jobbra került kitöltésre, növekvő számokkal. 

A tömb adatait ábrázoljuk a következőképpen! A tömb bal felső eleme, vagyis  

a legkisebb szám az ábra bal felső sarkába, a bal alsó eleme az ábra bal alsó sarkába,  

a jobb felső eleme az ábra jobb felső sarkába, a jobb alsó eleme, azaz a legnagyobb szám 

az ábra jobb alsó sarkába kerüljön, tehát: 

A proba tömb bal felső eleme [1,1] a bal felső képpont: é. sz. 90, ny. h. 180. 

A proba tömb bal alsó eleme [68,1] a bal alsó képpont: é. sz. 14,625, ny. h. 180. 

A proba tömb jobb felső eleme [1,320] a jobb felső képpont: é. sz. 90, k. h. 178,875. 

A proba tömb jobb alsó eleme [68,320] a jobb alsó képpont: é. sz. 14,625, k. h. 178,875. 

A dimenziók objektumként való tárolása: 

lon <- seq(-180,178.875,1.125) 

lat <- seq(14.625,90,1.125) 

A hosszúságokat (lon, 320 darab) nyugatról kelet felé, a szélességeket (lat, 68 darab) 

délről észak felé soroltuk fel, 1.125 fokos beosztással. 

Az ábrázoláshoz szükséges R kiegészítő csomagok: 

library(fields) 
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Az image.plot függvényt tartalmazó csomag. A színskála létrehozatala miatt térünk át  

a plot függvényről erre, ugyanis ez a függvény két részre osztja az ábraterületet, 

az ábrára és annak jelmagyarázatára. 

library(RColorBrewer) 

A csomag a brewer.pal és a colorRampPalette függvényeket tartalmazza, amelyek 

tetszőleges számú színt tartalmazó színskála készítését teszik lehetővé. Az elérhető 

színskálák: 

windows() 

display.brewer.all() 

 

Bővebb információ a színskálákról az alábbi utasítással érhető el: 

brewer.pal.info 

         maxcolors category colorblind 

RdBu            11      div       TRUE 

Blues            9      seq       TRUE 

Accent           8     qual      FALSE 

... 

    

A kategóriák jelentése: 

Divergens: Az adatsor medián értéke és az ahhoz közeli értékek világos színekkel kerülnek 

megjelenítésre, míg ezektől távolodva mindkét irányban egyre sötétebb színeket látunk. 

Szekvenciális: Az értékek növekedésével a skála a világostól a sötétebb árnyalatok felé tart. 
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Kvalitatív: Nincs átmenet a színárnyalatok közt, a célja az, hogy a különböző csoportok minél 

jobban eltérjenek egymástól a megjelenésükben. 

A színskála készítéséhez szükség van a színskála osztáspontjainak felvételére, amelyből 

eggyel többnek kell lennie, mint megjelenítendő színnek. A próba tömb adatait 17 színnel 

ábrázoljuk, ezért hozzunk létre 18 osztásközt: 

brks <- seq(0,21760,1280) 

A színskálát hozzuk létre az ábrát készítő utasítássor előtt: 

colscale <- rev(colorRampPalette(brewer.pal(11,"RdBu"))(17) 

A brewer.pal(9,"RdBu") utasítással kiválasztjuk a piros-kék színskálát 9 darab 

alapértelmezett színnel. A színek hexadecimális kódjainak szöveg értékű vektorját kapjuk 

eredményül: 
"#B2182B" "#D6604D" "#F4A582" "#FDDBC7" "#F7F7F7" "#D1E5F0" "#92C5DE" 

"#4393C3" "#2166AC" 

például a #B2182B piros, a #F7F7F7 világosszürke, a #2166AC kék színárnyalatok. 

A colorRampPalette függvénnyel az előbb felsorolt színek közé új színárnyalatokat 

generálunk, méghozzá 17 darabot. A kód újrafelhasználhatóságát növeli, ha nem írjuk be  

a 17-es számot a kódba, hanem ehelyett függvényt használunk a szükséges számú szín 

megjelenítésére: length(brks)-1. 

colorRampPalette(brewer.pal(9,"RdBu"))(length(brks)-1) 

 

Az interpolált színeket tartalmazó színskála hexadecimális kódjai az alábbiak (kékkel jelöve 

az alapértelmezett színeket): 

"#B2182B" "#C33C3C" "#D6604D" "#E58267" "#F4A582" "#F8C0A4" 

"#FDDBC7" "#FAE9DF" "#F7F7F7" "#E3EEF3" "#D1E5F0" "#B1D5E7" 

"#92C5DE" "#6AACD0" "#4393C3" "#327CB7" "#2166AC" 

A feladatban kék-piros skálára van szükségünk, ezért a rev függvénnyel megfordítjuk  

a színek sorrendjét. 

Ábrázolás: 

image.plot(lat[1:68], lon[1:320], proba[1:68,1:320], 

col=colscale, breaks=brks, lab.breaks=brks) 

Az image.plot függvény argumentumának első elemeként az x tengelyt, második 

elemeként az y tengelyt adtuk meg. A harmadik elem az ábrázolandó kétdimenziós tömb. 

Ha a proba tömböt nem transzponáljuk, akkor az x tengelyre az első dimenziója, vagyis  

a szélességi körök, az y tengelyre pedig a második dimenziója, azaz a hosszúsági körök 

fognak kerülni. (Egyik dimenzió sem állhat csökkenő számsorból.) 
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Ez a megjelenítés számunkra nem megfelelő, hiszen a legkisebb elem a bal alsó sarokban, 

a legnagyobb elem pedig a jobb felső sarokban van, a tengelyek a szokásos térképi 

elrendezéshez képest felcserélve találhatók. 

A fenti ábrán pirossal bekarikázott „ugráspontokból” következtethetünk arra, hogy a táblázat 

a bal alsó sarokból a jobb felső sarok felé töltődik fel adatokkal. 

Fontos! Nem szükséges felsorolni számszerűen az összes osztáspontot, vagyis a breaks 

paraméter elhagyható az image.plot függvényből Elegendő, ha a zlim paraméterrel 

megadjuk a színskála határait, illetve az osztásközök nagyságát. Ha viszont szeretnénk 

feliratos jelmagyarázatot (lab.breaks), akkor mindenképpen szükség van az osztáspontok 

ismeretére. 

zlim <- c(0,21760,1280) 

image.plot(lat[1:68], lon[1:320], proba[1:68,1:320], 

col=colscale, zlim=zlim, lab.breaks=seq(0,21760,1280)) 

A szokásos térképes nézethez transzponáljuk a proba tömböt! Szemléletesen fogalmazva így 

nem vízszintesen, hanem függőlegesen sávozott ábrát fogunk kapni. 

Ábrázolás: 

image.plot(lon[1:320], lat[1:68], t(proba[1:68,1:320]), 

col=colscale, breaks=brks, lab.breaks=brks) 

A transzponálás következtében meg kellett cserélnünk az image.plot függvényben a lon 

és lat objektumok sorrendjét, hiszen felcseréltük a proba tömb első és második 

dimenzióját, a továbbiakban a hosszúsági körök találhatók az x tengelyen és a szélességi 

körök az y tengelyen. 
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Ez a megjelenítés sem alkalmas, hiszen a legkisebb az ábra bal alsó sarkában van, 

 a legnagyobb elem pedig a jobb felső sarokban. (A tengelyek viszont már megfelelőek.) 

Ezen úgy változtathatunk, ha megcseréljük a proba tömb első dimenziójában, vagyis a 

transzponáltja második dimenziójában lévő elemek, a földrajzi szélességek sorrendjét, azaz 

fordítva soroljuk ezeket fel. 

Ábrázolás: 

image.plot(lon[1:320], lat[1:68], t(proba[68:1,1:320]), 

col=colscale, breaks=brks, lab.breaks=brks) 

A feladatot így sikerült végrehajtani, hiszen a proba tömb bal felső eleme, vagyis  

a legkisebb szám az ábra bal felső sarkába, a bal alsó eleme az ábra bal alsó sarkába,  

a jobb felső eleme az ábra jobb felső sarkába, a jobb alsó eleme, azaz a legnagyobb szám  

az ábra jobb alsó sarkába került. 
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Megjegyzés: az alábbiakban két példa található saját színskála definiálására: 

1. A színek angol nevének felsorolásával col=c("szín1","szín2",...) is 

létrehozhatunk színskálát. A fenti példákban 17 színt kellene felsorolnunk2. 

2. Mentsük szöveg értékű vektorként a színek hexadecimális kódjait (pl. négy színből: 

sötétkék, világoskék, narancssárga és piros színből álló skála létrehozatala): 

skala <- c("#2166AC","#92C5DE","#E58267","#B2182B") 

Alkalmazzuk a proba tömbre! (Csak négy színünk van, ezért az osztáspontok számát ötre 

kellett csökkenteni, amely 5440-es beosztással érhető el.) 

lon <- seq(-180,178.875,1.125) 

lat <- seq(14.625,90,1.125) 

brks <- seq(0,21760,5440) 

image.plot(lon[1:320], lat[1:68], t(proba[68:1,1:320]), 

col=skala, breaks=brks, lab.breaks=brks) 
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