
rworldmap 1.05
2009-12-15

Anna Anna PaulewiczPaulewicz

BibliotekaBiblioteka programu programu R:R:
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Biblioteka Biblioteka rworldmaprworldmap 1.051.05 umoumo ŜŜliwia liwia 
odwzorowanie poziome kraju oraz tworzenie siatki odwzorowanie poziome kraju oraz tworzenie siatki 
geograficznej na podstawie zbiorgeograficznej na podstawie zbior óów danych w danych 
uuŜŜytkownika , dziytkownika , dzi ęęki czemu w znacznym stopniu ki czemu w znacznym stopniu 
uułłatwia przedstawianie map atwia przedstawianie map śświata i mowiata i mo ŜŜliwoliwo śści ci 
wizualizacji.wizualizacji.

FukcjeFukcje biblioteki sbiblioteki s ąą zaprogramowane, aby zaprogramowane, aby 
wspwsp óółłdziadzia łłaałły z kilkoma okrey z kilkoma okre śślonymi parametrami lonymi parametrami 
o ustawieniach domyo ustawieniach domy śślnych, ktlnych, kt óóre sre sąą jednak jednak 
elastyczne w zaleelastyczne w zale ŜŜnonośści od danych wejci od danych wej śściowych ciowych 
uuŜŜytkownika.ytkownika.
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Tworzenie mapy na podstawie wTworzenie mapy na podstawie w łłasnych danych asnych danych 
powierzchniowychpowierzchniowych

Proces tworzenia mapy (kroki):Proces tworzenia mapy (kroki):

1.1. Wczytanie danych do programu R.Wczytanie danych do programu R.

2. Do2. Dołąłączenie danych do mapy (joinCountryData2Map() )czenie danych do mapy (joinCountryData2Map() )

3. Wy3. Wyśświetlenie mapy (wietlenie mapy ( mapCountryDatamapCountryData () )() )
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Tworzenie mapy na podstawie wTworzenie mapy na podstawie w łłasnych danych asnych danych 
powierzchniowychpowierzchniowych

1. Wczytanie danych do programu R:1. Wczytanie danych do programu R:

Polecenie:Polecenie:
� read.csv(filename.csv) 
� read.txt(filename.txt)

Plik do wczytania:Plik do wczytania:
��jeden rzjeden rząąd odpowiada d odpowiada 
jednemu krajowijednemu krajowi
��kolumna z identyfikatorem kolumna z identyfikatorem 
krajukraju
��dane do wczytania dane do wczytania 
zestawione w kolumnachzestawione w kolumnach
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Tworzenie mapy na podstawie wTworzenie mapy na podstawie w łłasnych danych asnych danych 
powierzchniowychpowierzchniowych

2. Do2. Dołąłączenie danych do mapyczenie danych do mapy ::

Polecenie:Polecenie:
�� joinCountryData2MapjoinCountryData2Map

Przed przyPrzed przy łąłączeniem mapy:czeniem mapy:
��okreokreśślenie kolumn z lenie kolumn z 
identyfikatorami kraju identyfikatorami kraju 
((nameJoinColumnnameJoinColumn))
��okreokreśślenie typu oraz list lenie typu oraz list 
kodkodóóww
��w razie nie posiadania kodw razie nie posiadania kodóów, w, 
okreokreśślenie nazw palenie nazw pańństwstw
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Tworzenie mapy na podstawie wTworzenie mapy na podstawie w łłasnych danych asnych danych 
powierzchniowychpowierzchniowych

3. Wy3. Wyśświetlenie mapywietlenie mapy ::

Polecenie:Polecenie:
� joinCountryData – polecenie rysuje mapę na 

podstawie uprzednio przyłaczonych danych
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Tworzenie siatki kwadratTworzenie siatki kwadrat óóww

Funkcja MapGriddedData odwzorowuje dane za pomoc ą

siatki kwadratów. Funkcja mo Ŝe przyj ąć posta ć:

1. Obiekt typu SpatialGridDataFrame

2.  Nazwy pliku ESRI grid Ascii jako ci ągu znaków

3.  2D R matrycy lub tablicy (wiersze przez kolumny )
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ŁąŁączenie danych i siatki kwadratczenie danych i siatki kwadrat óów w mapw w map ęę
powierzchni krajupowierzchni kraju

Funkcja Funkcja mapHalfDegreeGridToCountriesmapHalfDegreeGridToCountries()() wykorzystuje plik wykorzystuje plik 
wejwejśściowy, uogciowy, uog óólnia zawarte w nim dane i z lnia zawarte w nim dane i z 
wykorzystaniem sitaki kwadratwykorzystaniem sitaki kwadrat óów rysuje mapw rysuje map ęę

powierzchniowpowierzchniow ąą kraju (podobnie jak kraju (podobnie jak mapCountryDatamapCountryData ))



rworldmap 1.05

ŁąŁączenie map powierzchniowych krajczenie map powierzchniowych kraj óów w mapw w map ęę
globalnglobaln ąą

Dane powierzchniowe dotyczDane powierzchniowe dotycz ąące kraju ce kraju 
wykorzystywane swykorzystywane s ąą do tworzenia globalnych map. do tworzenia globalnych map. 
Wykorzystywane sWykorzystywane s ąą tutaj dwa typy funkcji:tutaj dwa typy funkcji:

country2Regioncountry2Region –– wykorzystuje tu zmiennwykorzystuje tu zmiennąą regionTyperegionType i pozwala i pozwala 
uzyskauzyskaćć wynik w postaci pliku tekstowegowynik w postaci pliku tekstowego

mapByRegionmapByRegion –– pozwala uzyskapozwala uzyskaćć obraz mapy.obraz mapy.
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ŁąŁączenie map powierzchniowych krajczenie map powierzchniowych kraj óów w mapw w map ęę
globalnglobaln ąą

country2Regioncountry2Region
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ŁąŁączenie map powierzchniowych krajczenie map powierzchniowych kraj óów w mapw w map ęę
globalnglobaln ąą

mapByRegionmapByRegion
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Mapy bMapy b ąąbelkowebelkowe

Funkcja mapBubbles umo Ŝliwia elastyczne kształtowanie 
powierzchni p ęcherzyków na globalnych map 

UŜytkownik mo Ŝe zdecydowa ć o:

�Wielko ści bąbelków (nameZsize)
�Kolorze b ąbelków (nameZColour )



PrzykPrzyk łładad
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