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Exerćıcios

1. (a) Calcule a distância euclideana entre os vectores (1, 0, 0), (1, 4, 5) e (10, 0, 0).

(b) Divida cada vector pela sua soma. De que forma isso afecta as distâncias relativas?

(c) Divida cada vector pela sua norma. Como se alteram as distâncias relativas?

2. (a) Explique o que tem “distância coseno”a ver com cosenos.

(b) Calcule, à mão, as distâncias coseno entre os vectores do exerćıcio anterior. Com-
pare os resultados com os obtidos no exerćıcio anterior.

(c) Escreva uma função para calcular estas distâncias. Certifique-se que obtém os
mesmo resultados que na aĺınea anterior.

3. Considere os dados em lowbwtdata.dat, referentes a 189 crianças recém-nascidas. A
descrição das variáveis apresenta-se na tabela abaixo. No R lembre-se de começar por
mudar a directoria de trabalho para aquela onde guardou o ficheiro de dados.

(a) Execute os seguintes comandos:

dados<-read.table("lowbwtdata.dat",header=T)

head(dados)

names(dados)<-tolower(names(dados))

names(dados)

dim(dados)

summary(dados)

Comente o sumário dos dados.

(b) Transforme as variáveis categóricas identificadas com rótulos numéricos em fac-
tores. Use a instrução
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Descrição Códigos/Valores Variável

Identification Code ID Number ID
Low Birth Weight 1 = BWT<=2500g LOW

0 = BWT>2500g
Age of Mother Years AGE
Weight of Mother at Pounds LWT
Last Menstrual Period
Race 1 = White, 2 = Black RACE

3 = Other
Smoking Status 0 = No, 1 = Yes SMOKE
During Pregnancy
History of Premature Labor 0, 1, 2, · · · PTL
History of Hypertension 0 = No, 1 = Yes HT
Presence of Uterine Irritability 0 = No, 1 = Yes UI
Number of Physician Visits 0, 1, 2, · · · FTV
During the First Trimester
Birth Weight Grams BWT

x<-factor(x)

onde x representa a variável que se pretende transformar em factor. Volte a obter
o sumário dos dados. Compare-o com o sumário obtido anteriormente.

(c) Considere as variáveis referentes a pesos. Sugere alguma transformação? Justi-
fique.

(d) Transforme as variáveis relativas ao peso de forma a que fiquem expressas em Kg.

(e) Obtenha as matrizes de covariância e de correlação destas variáveis.

(f) Escolha uma medida para avaliar a distância entre recém-nascidos admitindo que
se encontram caracterizados apenas pelas variáveis lwt e bwt. Justifique a sua
escolha.

(g) Utilize a medida que escolheu para calcular a distância entre o recém-nascido
id=85 e os restantes. Identifique os três mais próximos deste. item Considere
apenas as variáveis categóricas binárias. Decida sobre que medida de semelhança
usar e calcule a matriz de semelhanças para uma subamostra constitúıda pelos
primeiros dez e os últimos dez elementos da amostra.

(h) Utilize o coeficiente de Gower para calcular a semelhança entre os recém-nascidos
id=15, id=75 e id=225.


