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Przeksztaïcanie danych
Zabieramy siÚ do pracy z danymi! W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak przeksztaïcaÊ (ang. munge)
dane. Na czym polega ten proces?
Angielskie sïowo munge to techniczne pojÚcie wymyĂlone mniej wiÚcej póï wieku temu przez
studentów uczelni MIT (ang. Massachusetts Institute of Technology). Przeksztaïcanie polega
na modyfikowaniu w serii dobrze okreĂlonych i odwracalnych kroków fragmentu pierwotnych
danych na inne (i, miejmy nadziejÚ, przydatniejsze) dane. ½ródïem tego pojÚcia jest kultura
hakerska; w kontekĂcie nauki o danych czÚsto stosowane sÈ inne (prawie synonimiczne) pojÚcia, takie jak data wrangling lub przygotowywanie danych. Jest to bardzo waĝna czÚĂÊ potoku
operacji w inĝynierii danych.
Od tego rozdziaïu bÚdziemy posïugiwaÊ siÚ ĝargonowymi i technicznymi okreĂleniami z obszaru rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki (takimi jak rozkïad prawdopodobieñstwa, statystyki opisowe lub testowanie hipotez). Niestety nie moĝemy szczegóïowo objaĂniÊ wszystkich
tych pojÚÊ, poniewaĝ naszym gïównym celem jest zaprezentowanie podstawowych aspektów
Pythona zwiÈzanych z projektami z dziedziny nauki o danych. Dlatego zakïadamy, ĝe czÚĂÊ
tych okreĂleñ juĝ znasz. JeĂli chcesz przypomnieÊ sobie lub nawet zapoznaÊ siÚ z wprowadzeniem do omawianych zagadnieñ, zachÚcamy do zaznajomienia siÚ z prowadzonym przez
Ramesha Sridharana kursem skierowanym do poczÈtkujÈcych statystyków i badaczy z obszaru
nauk spoïecznych. Materiaïy do kursu znajdziesz na stronie http://www.mit.edu/~6.s085/.
Po wyjaĂnieniu zaïoĝeñ pora przedstawiÊ tematy omawiane w tym rozdziale:
Q proces pracy w nauce o danych (dziÚki niemu bÚdziesz wiedziaï, co siÚ dzieje

i co czeka CiÚ w nastÚpnych krokach),
Q wczytywanie danych z pliku,
Q wybieranie potrzebnych danych,
Q radzenie sobie z brakujÈcymi lub bïÚdnymi danymi,
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Q dodawanie, wstawianie i usuwanie danych,
Q grupowanie i modyfikowanie danych w celu uzyskania nowych i znaczÈcych

informacji,
Q tworzenie macierzy lub tablicy ze zbiorem danych przekazywanej do czÚĂci potoku
odpowiedzialnej za generowanie modelu.

Proces pracy w nauce o danych
ChoÊ kaĝdy projekt w obszarze nauki o danych jest inny, na potrzeby tego omówienia moĝemy
podzieliÊ idealny projekt na seriÚ uproszczonych etapów.
Caïy proces rozpoczyna siÚ od uzyskania danych (jest to etap pobierania lub pozyskiwania
danych). DostÚpne sÈ tu róĝne moĝliwoĂci: od prostego pobrania danych, przez scalanie ich
za pomocÈ systemów RDBMS lub repozytoriów NoSQL, po generowanie syntetycznych danych lub scraping danych z sieciowych interfejsów API lub stron HTML.
Zwïaszcza gdy zajmujesz siÚ nowymi wyzwaniami, wczytywanie danych moĝe okazaÊ siÚ krytycznym aspektem pracy badacza danych. Dane mogÈ pochodziÊ z wielu ěródeï: baz danych,
plików CSV, plików Excela, kodu w HTML-u, rysunków, nagrañ děwiÚkowych, interfejsów API
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface) zwracajÈcych pliki w formacie JSON itd. Poniewaĝ moĝliwoĂci jest tak wiele, tylko pokrótce omawiamy ten aspekt pracy
i przedstawiamy podstawowe narzÚdzia do pobierania danych (nawet jeĂli jest ich za duĝo) do
pamiÚci komputera za pomocÈ plików tekstowych dostÚpnych na twardym dysku, w sieci
WWW lub w tabelach systemu RDBMS.
Po udanym wczytaniu danych nastÚpuje etap ich przeksztaïcania. ChoÊ dane sÈ juĝ dostÚpne
w pamiÚci, ich postaÊ z pewnoĂciÈ jest niedostosowana do analiz i eksperymentów. Dane
w rzeczywistym Ăwiecie sÈ zïoĝone, nieuporzÈdkowane, a czÚsto nawet bïÚdne. Nieraz w danych wystÚpujÈ braki. Jednak dziÚki zestawowi podstawowych struktur danych i instrukcji
z Pythona poradzisz sobie z wszystkimi problematycznymi danymi i bÚdziesz mógï przekazaÊ
je do nastÚpnych etapów projektu. Przeksztaïcone dane majÈ postaÊ typowego zbioru danych
z obserwacjami w wierszach i zmiennymi w kolumnach. Uzyskanie zbioru danych to podstawowy wymóg we wszelkich analizach statystycznych i z obszaru uczenia maszynowego. Takie
zbiory danych sÈ nazywane plikami pïaskimi (gdy powstaïy w wyniku scalenia wielu relacyjnych
tabel z bazy danych) lub macierzami danych (gdy kolumny i wiersze nie sÈ opisane, a przechowywane wartoĂci to same liczby).
Etap przeksztaïcania danych daje wprawdzie mniej satysfakcji niĝ inne, bardziej intelektualnie stymulujÈce fazy (takie jak stosowanie algorytmów lub uczenie maszynowe), zapewnia
jednak podstawy dla wszelkich zïoĝonych i zaawansowanych analiz pozwalajÈcych uzyskaÊ
wartoĂÊ dodanÈ. Powodzenie projektu w duĝym stopniu zaleĝy od tego wïaĂnie etapu.
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Po kompletnym zdefiniowaniu zbioru danych rozpoczyna siÚ nowy etap. Zaczynasz badaÊ dane,
a nastÚpnie w pÚtli opracowywaÊ i testowaÊ hipotezy. Zaïóĝmy, ĝe przyjrzaïeĂ siÚ graficznej
postaci danych. Na podstawie statystyk opisowych tworzysz nowe zmienne, wykorzystujÈc
wiedzÚ z dziedziny. Ustalasz, co zrobiÊ z nadmiarowymi i nieoczekiwanymi informacjami
(przede wszystkim z obserwacjami odstajÈcymi), i wybierasz najbardziej znaczÈce zmienne
oraz skuteczne parametry do przetestowania za pomocÈ okreĂlonych algorytmów uczenia maszynowego. Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe czasem tradycyjne techniki uczenia maszynowego nie
sÈ dostosowane do rozwiÈzywanego problemu. Trzeba wtedy uciec siÚ do analizy grafów lub
innych metod z obszaru nauki o danych.
Ten etap ma postaÊ potoku, w którym dane sÈ przetwarzane w ramach serii kroków. NastÚpnie tworzony jest model, przy czym moĝesz uznaÊ, ĝe trzeba powtórzyÊ caïy proces i zaczÈÊ
od przeksztaïcania danych lub innego miejsca potoku, wprowadziÊ poprawki lub spróbowaÊ
innych eksperymentów. Te kroki sÈ powtarzane do czasu uzyskania sensownych wyników.
Z naszego doĂwiadczenia wynika, ĝe niezaleĝnie od tego, jak obiecujÈce masz plany w momencie rozpoczynania analizy danych, ostatecznie uzyskasz rozwiÈzanie znacznie odbiegajÈce
od pierwotnych wizji. Uzyskane wyniki eksperymentów wpïywajÈ na przeksztaïcanie danych,
optymalizowanie rozwiÈzania, modele i ïÈcznÈ liczbÚ iteracji potrzebnych do udanego zakoñczenia projektu. Dlatego jeĂli chcesz odnosiÊ sukcesy jako badacz danych, nie wystarczy wymyĂlaÊ teoretycznie dobrych rozwiÈzañ. Konieczne jest szybkie budowanie prototypów duĝej
liczby rozwiÈzañ w celu upewnienia siÚ, która Ăcieĝka bÚdzie najlepsza. Naszym celem jest
pomóc Ci maksymalnie przyspieszyÊ wykonywanie zadañ za pomocÈ prezentowanych tu
fragmentów kodu, które moĝesz wykorzystaÊ w procesie pracy w nauce o danych.
Wyniki z projektu sÈ przedstawiane za pomocÈ miary bïÚdu lub optymalizacji (którÈ naleĝy
starannie dobraÊ pod kÈtem celów biznesowych). Oprócz okreĂlenia miary bïÚdu dokonania
moĝna teĝ zaprezentowaÊ za pomocÈ moĝliwych do zinterpretowania wniosków. Naleĝy je
sïownie lub wizualnie przedstawiÊ sponsorom projektu lub innym badaczom danych. W tym
zakresie bardzo waĝna jest umiejÚtnoĂÊ odpowiedniego wizualizowania wyników i wniosków
za pomocÈ tabel, wykresów i diagramów.
Ten proces moĝna opisaÊ za pomocÈ akronimu OSEMN — obtain (czyli pobieranie), scrub
(przetwarzanie), explore, model i iNterpret — przedstawionego przez Hilary Mason i Chrisa
Wigginsa w sïynnym, opisujÈcym taksonomiÚ nauki o danych wpisie z blogu dataists (http://
www.dataists.com/2010/09/a-taxonomy-of-data-science/). Akronim OSEMN moĝna ïatwo zapamiÚtaÊ, poniewaĝ rymuje siÚ z angielskimi sïowami possum i awesome.
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Taksonomia OSEMN oczywiĂcie nie jest szczegóïowym opisem wszystkich aspektów procesu
pracy w nauce o danych. Jest jednak prostym sposobem wyróĝnienia najwaĝniejszych punktów zwrotnych w tym procesie. Na przykïad na etapie eksploracji wystÚpuje waĝny etap „wykrywania danych”, na którym pojawiajÈ siÚ wszystkie nowe lub zmodyfikowane cechy. Bardzo
istotny jest teĝ poprzedzajÈcy etap „okreĂlania reprezentacji danych”. Faza uczenia (opisana w rozdziale 4. „Uczenie maszynowe”) obejmuje nie tylko tworzenie modelu, ale teĝ jego walidacjÚ.
BÚdziemy niestrudzenie przypominaÊ, ĝe wszystko rozpoczyna siÚ od przeksztaïcania danych.
Zadanie to moĝe wymagaÊ aĝ 80% pracy nad caïym projektem. Poniewaĝ nawet najdïuĝsza
podróĝ rozpoczyna siÚ od pierwszego kroku, od razu wkraczamy w ten rozdziaï i pokazujemy,
jakich cegieïek naleĝy uĝyÊ w udanym etapie przeksztaïcania danych.

Wczytywanie i wstÚpne przetwarzanie danych
za pomocÈ biblioteki pandas
W poprzednim rozdziale wyjaĂniliĂmy, gdzie znaleěÊ przydatne zbiory danych, oraz omówiliĂmy podstawowe instrukcje importu pakietów Pythona. Skoro masz juĝ gotowy zestaw narzÚdzi,
w tym podrozdziale zobaczysz, jak za pomocÈ biblioteki pandas i pakietu NumPy wczytywaÊ
dane, operowaÊ nimi, przetwarzaÊ je i dopracowywaÊ.

Szybkie i ïatwe wczytywanie danych
Zacznijmy od pliku CSV i biblioteki pandas. Ta biblioteka udostÚpnia najbardziej kompletnÈ
funkcjÚ do wczytywania danych tabelarycznych z pliku (lub na podstawie adresu URL). DomyĂlnie funkcja ta zapisuje dane w specjalnej strukturze danych z biblioteki pandas, indeksuje wiersze, rozdziela zmienne za pomocÈ niestandardowych ograniczników, ustala typ danych
odpowiedni dla kaĝdej kolumny, przeprowadza konwersjÚ danych (jeĂli to konieczne), a takĝe
parsuje daty i obsïuguje brakujÈce lub bïÚdne wartoĂci.
WejĂcie: import pandas as pd
iris_filename = 'datasets-uci-iris.csv'
iris = pd.read_csv(iris_filename, sep=',', decimal='.', header=None,
names= ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length',
'petal_width',
'target'])

Moĝesz podaÊ nazwÚ pliku, znak uĝywany jako separator (sep), znak oddzielajÈcy czÚĂÊ uïamkowÈ
liczb (decimal), okreĂliÊ, czy dane obejmujÈ nagïówek (header), a takĝe przekazaÊ nazwy zmiennych (za pomocÈ parametru names i listy). W tym przykïadzie parametry sep=', ' i decimal='.'
przyjmujÈ wartoĂci domyĂlne, dlatego sÈ opcjonalne. Jednak dla plików CSV z obszaru Europy
naleĝy podaÊ oba te parametry, poniewaĝ w wielu krajach europejskich (a takĝe w niektórych pañstwach azjatyckich) separator i znak oddzielajÈcy czÚĂÊ uïamkowÈ sÈ inne od ustawieñ domyĂlnych.
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JeĂli zbiór danych nie jest zapisany w komputerze, moĝesz wykonaÊ opisane poniĝej kroki, aby pobraÊ go
z internetu:
import urllib
url = "http://aima.cs.berkeley.edu/data/iris.csv"
set1 = urllib.request.Request(url)
iris_p = urllib.request.urlopen(set1)
iris_other = pd.read_csv(iris_p, sep=',', decimal='.',
header=None, names= ['sepal_length', 'sepal_width',
'petal_length', 'petal_width', 'target'])
iris_other.head()

Wynikowy obiekt iris jest typu DataFrame z biblioteki pandas. Ten typ to coĂ wiÚcej niĝ prosta
lista lub prosty sïownik Pythona. W dalszych punktach omawiamy niektóre wïaĂciwoĂci tego
typu danych. Aby poznaÊ zawartoĂÊ zbioru danych, moĝesz wyĂwietliÊ pierwsze lub ostatnie
wiersze za pomocÈ nastÚpujÈcych instrukcji:
WejĂcie: iris.head()
WyjĂcie:

WejĂcie: iris.tail()
[...]

Te funkcje wywoïane bez argumentów wyĂwietlajÈ po piÚÊ wierszy. JeĂli chcesz otrzymaÊ innÈ
liczbÚ wierszy, wywoïaj funkcjÚ, podajÈc tÚ liczbÚ jako argument:
WejĂcie: iris.head(2)

Ta instrukcja wyĂwietla tylko dwa pierwsze wiersze. Aby poznaÊ nazwy kolumn, moĝesz wywoïaÊ nastÚpujÈcÈ metodÚ:
WejĂcie: iris.columns
WyjĂcie: Index(['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length',
'petal_width', 'target'], dtype='object')

Wynikowy obiekt jest bardzo interesujÈcy. WyglÈda jak lista, ale w rzeczywistoĂci jest indeksem biblioteki pandas. Zgodnie z nazwÈ obiektu okreĂla indeksy nazw kolumn. Na przykïad
aby pobraÊ kolumnÚ target, wykonaj takie oto kroki:
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WejĂcie: Y = iris['target']
Y
WyjĂcie:
0
Iris-setosa
1
Iris-setosa
2
Iris-setosa
3
Iris-setosa
...
149
Iris-virginica
Name: target, dtype: object

Obiekt Y jest typu Series z biblioteki pandas. Na razie moĝesz traktowaÊ ten typ jak jednowymiarowÈ tablicÚ z etykietami osi. Póěniej przyjrzymy siÚ mu bliĝej. ZapamiÚtaj, ĝe klasa
Index z biblioteki pandas dziaïa jak sïownik z indeksem kolumn tabeli. Zauwaĝ, ĝe listÚ kolumn moĝna uzyskaÊ takĝe za pomocÈ ich nazw:
WejĂcie: X = iris[['sepal_length', 'sepal_width']]
X
WyjĂcie:

[150 rows x 2 columns]

Tu wynik jest obiektem typu DataFrame z biblioteki pandas. Dlaczego wywoïania tej samej
funkcji zwracajÈ tak róĝne wyniki? W pierwszej instrukcji zaĝÈdaliĂmy kolumny. Dlatego dane
wyjĂciowe to wektor jednowymiarowy (typu Series z biblioteki pandas). W drugiej instrukcji
zaĝÈdaliĂmy wielu kolumn i otrzymaliĂmy wynik podobny do macierzy (a wiemy, ĝe macierze
sÈ reprezentowane za pomocÈ typu DataFrame z biblioteki pandas). Dla poczÈtkujÈcych ïatwym sposobem na dostrzeĝenie róĝnicy jest przyjrzenie siÚ nagïówkowi danych wyjĂciowych. JeĂli kolumnom przypisane sÈ nazwy, uĝywany jest typ DataFrame. Gdy wynikiem jest
wektor bez nagïówka, uĝywany jest typ Series.

66

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Przeksztaácanie danych

PrzedstawiliĂmy juĝ standardowe kroki procesu pracy w nauce o danych. Po wczytaniu zbioru
danych zwykle naleĝy oddzieliÊ cechy od docelowych wyników. W problemach wymagajÈcych klasyfikowania docelowe wyniki to zwykle wartoĂci dyskretne lub ïañcuchy znaków
oznaczajÈce klasÚ powiÈzanÈ z poszczególnymi zestawami cech.
Dalsze kroki wymagajÈ ustalenia, jak rozbudowany jest problem. Dlatego trzeba poznaÊ wielkoĂÊ zbioru danych. Zwykle w celu ustalenia liczby obserwacji zliczane sÈ wiersze, a w celu
okreĂlenia liczby cech naleĝy zliczyÊ kolumny.
Aby uzyskaÊ liczbÚ wymiarów zbioru danych, zastosuj atrybut shape obiektu typu DataFrame
lub Series:
WejĂcie:
WyjĂcie:
WejĂcie:
WyjĂcie:

print (X.shape)
(150, 2)
print (Y.shape)
(150,)

Wynikowym obiektem jest krotka zawierajÈca wielkoĂÊ macierzy (lub tablicy) w kaĝdym wymiarze. Zauwaĝ, ĝe dla typu Series uĝywany jest ten sam format (jednoelementowa krotka).

Radzenie sobie z problematycznymi danymi
Na tym etapie zapewne lepiej rozumiesz juĝ podstawy procesu pracy i jesteĂ gotowy zmierzyÊ
siÚ z problematycznymi zbiorami danych. W praktyce kïopoty z danymi zdarzajÈ siÚ bardzo
czÚsto. Zobacz, co siÚ stanie, jeĂli plik CSV zawiera nagïówek, za to brakuje w nim niektórych
wartoĂci i dat. Aby przykïad byï realistyczny, zaïóĝmy, ĝe dane pochodzÈ z biura podróĝy.
ObejmujÈ one temperaturÚ w trzech popularnych lokalizacjach i miejscowoĂÊ wybranÈ przez
klienta:
Date,Temperature_city_1,Temperature_city_2,Temperature_city_3,
Which_destination
20140910,80,32,40,1
20140911,100,50,36,2
20140912,102,55,46,1
20140912,60,20,35,3
20140914,60,,32,3
20140914,,57,42,2

Uĝywane sÈ tu tylko liczby caïkowite, a plik zawiera nagïówek. PierwszÈ próbÚ wczytania
zbioru danych ilustruje nastÚpujÈce polecenie:
WejĂcie: import pandas as pd
WejĂcie: fake_dataset = pd.read_csv('a_loading_example_1.csv',
sep=',') fake_dataset
WyjĂcie:
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Biblioteka pandas automatycznie przypisuje kolumnom nazwy pobrane z pierwszego wiersza.
W danych widoczny jest pierwszy problem: wszystkie dane (nawet daty) zostaïy przetworzone
jako liczby caïkowite (mogÈ byÊ teĝ przetwarzane jako ïañcuchy znaków). JeĂli format dat jest
typowy, moĝna spróbowaÊ zastosowaÊ procedurÚ automatycznego ich przetwarzania, wskazujÈc
kolumnÚ z datami. W poniĝszym przykïadzie technika ta sprawdza siÚ bardzo dobrze z nastÚpujÈcymi argumentami:
WejĂcie: fake_dataset = pd.read_csv('a_loading_example_1.csv',
parse_dates=[0])
fake_dataset
WyjĂcie:

Aby wyeliminowaÊ luki w danych (opisane jako NaN — ang. not a number, czyli „nie liczba”),
moĝna zastÈpiÊ je sensownymi wartoĂciami (tu moĝe byÊ to 50 stopni Fahrenheita). W niektórych sytuacjach jest to uzasadnione (dalej w rozdziale opisujemy wiÚcej problemów i strategii
radzenia sobie z lukami w danych). Oto potrzebna instrukcja:
WejĂcie: fake_dataset.fillna(50)
WyjĂcie:
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Po tej operacji luki w danych zniknÚïy zastÈpione staïÈ wartoĂciÈ 50.0. Radzenie sobie z lukami w danych teĝ wymaga róĝnych strategii. Zamiast stosowaÊ pokazanÈ wczeĂniej instrukcjÚ,
moĝesz zastÈpiÊ luki ujemnÈ staïÈ wartoĂciÈ, aby podkreĂliÊ fakt, ĝe róĝni siÚ ona od pozostaïych danych (a interpretacjÚ zostawiamy wtedy algorytmowi odpowiedzialnemu za uczenie):
WejĂcie: fake_dataset.fillna(-1)

Zauwaĝ, ĝe ta technika uzupeïnia luki tylko w widoku danych (nie modyfikuje pierwotnego obiektu typu
DataFrame). Aby zmieniÊ same dane, zastosuj argument inplace=True.

WartoĂci NaN moĝna zastÈpiÊ takĝe ĂredniÈ lub medianÈ dla kolumny. Pozwala to zminimalizowaÊ bïÈd zwiÈzany ze zgadywaniem brakujÈcych wartoĂci.
WejĂcie: fake_dataset.fillna(fake_dataset.mean(axis=0))

Metoda .mean oblicza ĂredniÈ arytmetycznÈ wartoĂci z okreĂlonej osi.
Zauwaĝ, ĝe ustawienie axis=0 oznacza obliczanie Ăredniej z uwzglÚdnieniem wielu wierszy. ¥rednie sÈ
wtedy obliczane dla kolumn. Opcja axis=1 powoduje uwzglÚdnienie wielu kolumn i uzyskanie wyników
dla wierszy. W ten sam sposób dziaïajÈ inne metody przyjmujÈce parametr axis (zarówno z biblioteki
pandas, jak i z pakietu NumPy).

Metoda .median dziaïa analogicznie do metody .mean, ale oblicza medianÚ. Jest to przydatne,
gdy Ărednia jest maïo reprezentatywna i daje znieksztaïcone dane (na przykïad gdy cecha
przyjmuje wiele skrajnych wartoĂci).
Inny problem z obsïugÈ rzeczywistych zbiorów danych zwiÈzany jest z bïÚdami i nieprawidïowymi wierszami. Po ich napotkaniu metoda load_csv koñczy pracÚ i zgïasza wyjÈtek.
Moĝliwym rozwiÈzaniem, akceptowalnym, gdy bïÚdne obserwacje nie stanowiÈ wiÚkszoĂci
danych, jest odrzucanie wierszy powodujÈcych wyjÈtki. W wielu sytuacjach prowadzi to do
treningu algorytmu uczenia maszynowego bez bïÚdnych informacji. Zaïóĝmy, ĝe uĝywasz
bïÚdnie sformatowanego zbioru danych i chcesz wczytaÊ tylko poprawne wiersze, ignorujÈc
te nieprawidïowo sformatowane.
Poniĝej pokazujemy, jak zrobiÊ to z uĝyciem opcji error_bad_lines:
Val1,Val2,Val3
0,0,0
1,1,1
2,2,2,2
3,3,3
WejĂcie: bad_dataset = pd.read_csv('a_loading_example_2.csv',
error_bad_lines=False)
bad_dataset
WyjĂcie:
Skipping line 4: expected 3 fields, saw 4
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Radzenie sobie z duĝymi zbiorami danych
JeĂli zbiór danych, który chcesz wczytaÊ, jest za duĝy, aby zmieĂciÊ go w pamiÚci, moĝesz zastosowaÊ wsadowy algorytm uczenia maszynowego, dziaïajÈcy w danym momencie tylko na
porcjach danych. PodejĂcie wsadowe ma sens takĝe wtedy, gdy potrzebujesz jedynie próbki
danych (na przykïad chcesz tylko podejrzeÊ ich zawartoĂÊ). W Pythonie moĝliwe jest wczytywanie danych w porcjach. Ta operacja to strumieniowanie danych, poniewaĝ zbiór danych
przepïywa do obiektu typu DataFrame lub innej struktury danych w postaci ciÈgïego strumienia.
Natomiast w sytuacjach opisywanych wczeĂniej zbiór danych jest w peïni wczytywany do pamiÚci w jednym kroku.
Za pomocÈ biblioteki pandas moĝna podzieliÊ i wczytaÊ plik na dwa sposoby. Pierwszy polega
na wczytywaniu zbioru danych w porcjach o równej wielkoĂci. Kaĝda porcja to fragment zbioru danych zawierajÈcy wszystkie kolumny i ograniczonÈ liczbÚ wierszy (nie wiÚcej niĝ okreĂlono w parametrze chunksize w wywoïaniu funkcji). Zauwaĝ, ĝe wtedy dane wyjĂciowe funkcji read_csv nie sÈ obiektem typu DataFrame, ale obiektem przypominajÈcym iterator. W celu
wczytania wyników do pamiÚci trzeba zastosowaÊ iteracjÚ do tego obiektu:
WejĂcie:
import pandas as pd
iris_chunks = pd.read_csv(iris_filename, header=None,
names=['C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5'], chunksize=10)
for chunk in iris_chunks:
print ('Wymiary:', chunk.shape)
print (chunk,'\n')
WyjĂcie: Wymiary: (10, 5) C1 C2 C3 C4 C50 5.1 3.5 1.4
Iris-setosa1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa2 4.7 3.2 1.3
Iris-setosa4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa5 5.4 3.9 1.7
Iris-setosa7 5.0 3.4 1.5 0.2 Iris-setosa8 4.4 2.9 1.4
1.5 0.1 Iris-setosa...

0.2
0.2 Irissetosa3 4.6 3.1 1.5 0.2
0.4 Iris-setosa6 4.6 3.4 1.4 0.3
0.2 Iris-setosa9 4.9 3.1

Zwracanych jest teĝ 14 innych fragmentów tego rodzaju, kaĝdy o wymiarach (10×5). Inna metoda wczytywania duĝych zbiorów danych polega na zaĝÈdaniu iteratora. Wtedy moĝna dynamicznie okreĂlaÊ dïugoĂÊ (liczbÚ wierszy) kaĝdego fragmentu obiektu typu DataFrame:
WejĂcie: iris_iterator = pd.read_csv(iris_filename, header=None,
names=['C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5'], iterator=True)
WejĂcie: print (iris_iterator.get_chunk(10).shape)
WyjĂcie: (10, 5)
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WejĂcie: print (iris_iterator.get_chunk(20).shape)
WyjĂcie: (20, 5)
WejĂcie: piece = iris_iterator.get_chunk(2) piece
WyjĂcie:

W tym przykïadzie najpierw definiowany jest iterator. NastÚpnie kod pobiera porcjÚ danych
obejmujÈcÈ 10 wierszy. Póěniej pobieranych jest 20 nastÚpnych wierszy, a w ostatnim kroku
— dwa wiersze, które sÈ wyĂwietlane.
Oprócz biblioteki pandas moĝesz zastosowaÊ pakiet CSV. UdostÚpnia on dwie funkcje pozwalajÈce poruszaÊ siÚ po niewielkich porcjach danych z plików. SÈ to funkcje reader i DictReader.
Aby przyjrzeÊ siÚ tym funkcjom, najpierw naleĝy zaimportowaÊ pakiet CSV:
WejĂcie: import csv

Funkcja reader przenosi dane z dysków na listy Pythona. Funkcja DictReader przeksztaïca
dane na sïownik. Obie funkcje iteracyjnie przetwarzajÈ wiersze wczytywanego pliku. Funkcja
reader zwraca dokïadnie to, co wczyta, bez znaku powrotu karetki i po rozbiciu danych na
listÚ na podstawie separatora (domyĂlnie uĝywany jest przecinek, moĝna to jednak zmieniÊ).
Funkcja DictReader odwzorowuje dane z listy na sïownik, którego klucze sÈ definiowane na
podstawie pierwszego wiersza (jeĂli dostÚpny jest nagïówek) lub parametru fieldnames (przy
uĝyciu listy ïañcuchów znaków z nazwami kolumn).
Wczytywanie list za pomocÈ natywnych technik nie jest ograniczeniem. atwiej jest wtedy
przyspieszyÊ pracÚ kodu za pomocÈ szybkich implementacji Pythona (takich jak PyPy). Ponadto listy zawsze moĝna przeksztaïciÊ w tablice ndarrays z pakietu NumPy (jest to struktura
danych, którÈ wkrótce przedstawimy). Po wczytaniu danych do sïowników o formacie podobnym do JSON-a moĝna stosunkowo ïatwo uzyskaÊ obiekt typu DataFrame. Ta technika wczytywania jest bardzo skuteczna, gdy dane sÈ rzadkie (wiersze nie obejmujÈ wszystkich cech).
Wtedy sïownik zawiera tylko niezerowe wartoĂci (róĝne od null), co pozwala zaoszczÚdziÊ
duĝo miejsca. Póěniejsze przeniesienie danych ze sïownika do obiektu typu DataFrame jest
bardzo ïatwe.
Oto prosty przykïad, w którym uĝywane sÈ moĝliwoĂci pakietu CSV.
Przyjmijmy, ĝe plik datasets-uci-iris.csv pobrany ze strony http://mldata.org/ jest bardzo duĝy
i nie moĝna go w caïoĂci wczytaÊ do pamiÚci (to tylko fikcyjne zaïoĝenie, poniewaĝ na poczÈtku rozdziaïu pokazaliĂmy, ĝe plik ten obejmuje tylko 150 przykïadów i nie zawiera wiersza
z nagïówkiem).

71

Kup książkę

Poleć książkę

Python. Podstawy nauki o danych

W takiej sytuacji jedynÈ moĝliwoĂciÈ jest wczytywanie pliku w porcjach. Zacznijmy od eksperymentu:
WejĂcie:
with open(iris_filename, 'rt') as data_stream:
# Tryb 'rt'
for n, row in enumerate(csv.DictReader(data_stream,
fieldnames = ['sepal_length', 'sepal_width',
'petal_length', 'petal_width', 'target'],
dialect='excel')):
if n== 0:
print (n,row)
else:
break
WyjĂcie:
0 {'petal_width': '0.2', 'target': 'Iris-setosa', 'sepal_width': '3.5',
'sepal_length': '5.1', 'petal_length': '1.4'}

Jak dziaïa przedstawiony kod? Otwiera poïÈczenie z plikiem w trybie odczytu danych binarnych i tworzy dla pliku alias data_stream. Uĝycie polecenia with sprawia, ĝe plik zostanie zamkniÚty po kompletnym wykonaniu instrukcji umieszczonych w nastÚpnym wciÚciu.
Dalej kod uruchamia iteracjÚ (for ... in ...) i w wywoïaniu enumerate uruchamia funkcjÚ
csv.DictReader, wczytujÈcÈ dane ze strumienia data_stream. Poniewaĝ plik nie zawiera
nagïówka, nazwy pól sÈ podane w parametrze fieldnames . Parametr dialect okreĂla, ĝe
uĝywany jest standardowy plik CSV (dalej przedstawiamy wskazówki dotyczÈce wartoĂci
tego parametru).
W iteracji kod dziaïa tak, ĝe jeĂli wczytaï pierwszy wiersz, to go wyĂwietla. W przeciwnym
razie zatrzymuje pÚtlÚ za pomocÈ instrukcji break. Polecenie print wyĂwietla tu wiersz o numerze 0 i zawartoĂÊ sïownika. Dlatego moĝna ustaliÊ wartoĂÊ kaĝdego elementu z wiersza,
podajÈc klucze w postaci nazw zmiennych.
Moĝna napisaÊ podobny kod z instrukcjÈ csv.reader:
WejĂcie: with open(iris_filename, 'rt') as data_stream:
for n, row in enumerate(csv.reader(data_stream,
dialect='excel')):
if n==0:
print (row)
else:
break
WyjĂcie: ['5.1', '3.5', '1.4', '0.2', 'Iris-setosa']

Ta wersja jest jeszcze prostsza. WyĂwietla teĝ prostsze dane wyjĂciowe — listÚ z sekwencjÈ
wartoĂci z wiersza.
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Teraz na podstawie drugiej wersji moĝna napisaÊ generator wywoïywany w pÚtli for. Pobiera
on „w locie” dane z pliku w blokach o wielkoĂci zdefiniowanej w parametrze batch funkcji:
WejĂcie:
def batch_read(filename, batch=5):
# Otwieranie strumienia danych
with open(filename, 'rt') as data_stream:
# Zerowanie porcji danych
batch_output = list()
# Iteracyjne przetwarzanie pliku
for n, row in enumerate(csv.reader(data_stream,
dialect='excel')):
# JeĞli porcja jest odpowiedniej wielkoĞci…
if n > 0 and n % batch == 0:
# …zostaje zwrócona jako tablica ndarray.
yield(np.array(batch_output))
# Zerowanie porcji i rozpoczynanie od nowa
batch_output = list()
# W przeciwnym razie do porcji naleĪy dodaü wiersz.
batch_output.append(row)
# Po zakoĔczeniu pĊtli wyĞwietlane są pozostaáe wartoĞci.
leftyield(np.array(batch_output))

Podobnie jak w poprzednim przykïadzie dane sÈ pobierane za pomocÈ funkcji csv.reader
opakowanej w funkcjÚ enumerate. Ta ostatnia ïÈczy pobieranÈ listÚ danych z numerami obserwacji (numeracja rozpoczyna siÚ od zera). Na podstawie numeru obserwacji kod albo dodaje
dane do porcji, albo zwraca sterowanie do gïównego programu za pomocÈ generatywnej funkcji yield. Ten proces jest powtarzany do czasu wczytania i zwrócenia caïego pliku w porcjach.
WejĂcie:
import numpy as np
for batch_input in batch_read(iris_filename, batch=3):
print (batch_input)
break
WyjĂcie:
[['5.1' '3.5' '1.4' '0.2' 'Iris-setosa']
['4.9' '3.0' '1.4' '0.2' 'Iris-setosa']
['4.7' '3.2' '1.3' '0.2' 'Iris-setosa']]

TakÈ funkcjÚ moĝna wykorzystaÊ w procesie uczenia za pomocÈ metody SGD (ang. stochastic
gradient descent), co pokazujemy w rozdziale 4. „Uczenie maszynowe”, gdzie wracamy do tego
fragmentu kodu i rozbudowujemy go do bardziej zaawansowanej postaci.

DostÚp do danych w innych formatach
Do tej pory uĝywaliĂmy tylko plików CSV. Biblioteka pandas udostÚpnia podobne mechanizmy i funkcje do wczytywania zbiorów danych w formatach Excel, HDFS, SQL, JSON,
HTML i Stata. Poniewaĝ te formaty nie sÈ uĝywane we wszystkich projektach z obszaru nauki
o danych, opanowanie wczytywania i obsïugi plików w tych formatach pozostawiamy czytelnikom.
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Moĝesz zajrzeÊ do szczegóïowej dokumentacji dostÚpnej w witrynie biblioteki pandas. W przykïadowym kodzie zamieszczonym na stronie poĂwiÚconej ksiÈĝce pokazany jest prosty przykïad
wczytywania tabel SQL-owych.
Obiekty typu DataFrame moĝna teĝ tworzyÊ w wyniku scalania sekwencji i innych danych
przypominajÈcych listy. Zauwaĝ, ĝe dane skalarne sÈ przeksztaïcane w listy.
WejĂcie: import pandas as pd
my_own_dataset = pd.DataFrame({'Col1': range(5), 'Col2':
[1.0]*5, 'Col3': 1.0, 'Col4': 'Witaj, Ăwiecie!'})
my_own_dataset
WyjĂcie:

Dla kaĝdej tworzonej kolumny naleĝy podaÊ nazwy (klucze ze sïownika) i wartoĂci (wartoĂci
w sïowniku odpowiadajÈce danym kluczom). W tym przykïadzie kolumny Col2 i Col3 sÈ tworzone w inny sposób, ale zawierajÈ te same wynikowe wartoĂci. Pokazana technika pozwala
tworzyÊ za pomocÈ bardzo prostej funkcji obiekty typu DataFrame obejmujÈce wartoĂci róĝnych typów danych.
W tym procesie naleĝy zadbaÊ o to, by nie uĝywaÊ list o róĝnej wielkoĂci. W przeciwnym razie
zgïoszony zostanie wyjÈtek:
WejĂcie: my_wrong_own_dataset = pd.DataFrame({'Col1': range(5),
'Col2': 'string', 'Col3': range(2)})
...
ValueError: arrays must all be same length

Aby sprawdziÊ typy danych poszczególnych kolumn, zastosuj atrybut dtypes:
In: my_own_dataset.dtypes
Col1
int64
Col2
float64
Col3
float64
Col4
object
dtype: object

Ta technika jest bardzo przydatna, gdy chcesz zbadaÊ typ danych (kategorialny, caïkowitoliczbowy, zmiennoprzecinkowy) i precyzjÚ. Czasem moĝna przyspieszyÊ pracÚ kodu, zaokrÈglajÈc liczby zmiennoprzecinkowe do liczb caïkowitych, rzutujÈc liczby zmiennoprzecinkowe
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o podwójnej precyzji na ich odpowiedniki o pojedynczej precyzji lub uĝywajÈc tylko jednego
typu danych. W nastÚpnym fragmencie pokazujemy, jak rzutowaÊ dane. Ten kod moĝesz potraktowaÊ jako ogólny przykïad ilustrujÈcy zmienianie typu kolumn z danymi:
WejĂcie: my_own_dataset['Col1'] = my_own_dataset['Col1'].astype(float)
my_own_dataset.dtypes
WyjĂcie:
Col1
float64
Col2
float64
Col3
float64
Col4
object
dtype: object

WstÚpne przetwarzanie danych
Potrafisz juĝ zaimportowaÊ zbiór danych, nawet jeĂli jest duĝy i problematyczny. Teraz naleĝy
poznaÊ podstawowe procedury wstÚpnego przetwarzania danych, pozwalajÈce dostosowaÊ te
dane do nastÚpnego kroku procesu pracy w nauce o danych.
JeĂli chcesz zastosowaÊ funkcjÚ tylko do wybranych wierszy, powinieneĂ najpierw utworzyÊ
maskÚ. Maska to sekwencja wartoĂci logicznych (True lub False), informujÈcych, czy dany
wiersz ma byÊ uwzglÚdniany przez danÈ funkcjÚ.
Zaïóĝmy, ĝe chcesz uwzglÚdniÊ wszystkie wiersze ze zbioru Iris, w których wartoĂÊ cechy
sepal length jest wiÚksza niĝ 6. Moĝna zrobiÊ to tak:
WejĂcie: mask_feature = iris['sepal_length'] > 6.0
WejĂcie: mask_feature
0
False
1
False
...
146
True
147
True
148
True
149 False

W tym prostym przykïadzie od razu widaÊ, dla których obserwacji warunek jest speïniony
(True), a dla których nie jest (False). OkreĂla to, które wiersze zostanÈ wybrane.
Teraz zobacz, jak wykorzystaÊ maskÚ wyboru w innym kodzie. Zaïóĝmy, ĝe chcemy zastÈpiÊ
docelowÈ wartoĂÊ Iris-virginica wartoĂciÈ Nowa wartoĂÊ. Moĝna to zrobiÊ za pomocÈ dwóch
poniĝszych wierszy kodu:
WejĂcie: mask_target = iris['target'] == 'Iris-virginica'
WejĂcie: iris.loc[mask_target, 'target'] = 'Nowa wartoĂÊ'
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Zobaczysz, ĝe wszystkie wystÈpienia nazwy Iris-virginica zostanÈ zastÈpione okreĂleniem
Nowa wartoĂÊ. MetodÚ .loc() omawiamy dalej. Na razie zapamiÚtaj, ĝe umoĝliwia ona dostÚp
do danych z macierzy za pomocÈ indeksów wierszy i kolumn.
Aby zobaczyÊ nowÈ listÚ danych z kolumny wartoĂci docelowych, moĝesz zastosowaÊ metodÚ
unique(). Jest ona bardzo przydatna do wstÚpnego badania zbioru danych:
WejĂcie: iris['target'].unique()
WyjĂcie: array(['Iris-setosa', 'Iris-versicolor', 'Nowa wartoĂÊ'],
dtype=object)

JeĂli chcesz zapoznaÊ siÚ ze statystykami dotyczÈcymi poszczególnych cech, moĝesz odpowiednio pogrupowaÊ kolumny lub zastosowaÊ maskÚ. Metoda groupby z biblioteki pandas generuje podobne wyniki co klauzula GROUP BY z instrukcji SQL-owych. NastÚpnÈ stosowanÈ
metodÈ powinna byÊ metoda agregujÈca wywoïywana dla jednej kolumny lub ich zbioru. Na
przykïad metoda agregujÈca mean() z biblioteki pandas to odpowiednik SQL-owej funkcji
AVG() (zwraca ĂredniÈ wartoĂci z grupy), metoda agregujÈca var() oblicza wariancjÚ, metoda
sum() sumuje wartoĂci, metoda count() zlicza wiersze w grupie itd. Zauwaĝ, ĝe wynikiem jest
obiekt typu DataFrame, dlatego sekwencjÚ operacji moĝna poïÈczyÊ w ïañcuch. Dalej pokazujemy kilka przykïadów zastosowania metody groupby. Pogrupowanie obserwacji wedïug wartoĂci docelowej (etykiety) pozwala ustaliÊ róĝnice miÚdzy Ărednimi z grup i wariancje w poszczególnych grupach.
WejĂcie: grouped_targets_mean = iris.groupby(['target']).mean()
grouped_targets_mean
WyjĂcie:

WejĂcie: grouped_targets_var = iris.groupby(['target']).var()
grouped_targets_var
WyjĂcie:
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JeĂli póěniej zechcesz posortowaÊ obserwacje za pomocÈ funkcji, moĝesz zastosowaÊ metodÚ
.sort_index():
WejĂcie: iris.sort_index(by='sepal_length').head()
WyjĂcie:

Jeĝeli zbiór danych zawiera szeregi czasowe (na przykïad z liczbowymi wartoĂciami docelowymi) i chcesz zastosowaÊ do nich operacjÚ rolling (poniewaĝ w danych wystÚpuje szum),
moĝesz zrobiÊ to tak:
WejĂcie: smooth_time_series = pd.rolling_mean(time_series, 5)

W ten sposób obliczana jest Ărednia kroczÈca wartoĂci. Moĝesz teĝ zastosowaÊ nastÚpujÈce
polecenie:
WejĂcie: median_time_series = pd.rolling_median(time_series, 5)

W ten sposób obliczana jest mediana kroczÈca. W obu sytuacjach uwzglÚdniane okno obejmuje piÚÊ obserwacji.
Ogólniejsza metoda apply() z biblioteki pandas pozwala wykonywaÊ dowolne operacje na
wierszach lub kolumnach. Naleĝy jÈ wywoïywaÊ bezpoĂrednio dla obiektów typu DataFrame.
Pierwszym argumentem tej metody jest funkcja, która ma byÊ wywoïywana dla wierszy lub
kolumn. Drugi argument okreĂla oĂ, do której stosowana jest ta funkcja. Zauwaĝ, ĝe moĝna tu
stosowaÊ funkcje wbudowane, biblioteczne, lambdy i dowolne funkcje zdefiniowane przez
uĝytkownika.
W ramach przykïadu ilustrujÈcego tÚ dajÈcÈ duĝe moĝliwoĂci technikÚ spróbujmy zliczyÊ niezerowe elementy z kaĝdego wiersza. Za pomocÈ metody apply jest to proste:
WejĂcie: iris.apply(np.count_nonzero, axis=1).head()
WyjĂcie: 0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
dtype: int64
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Aby ustaliÊ liczbÚ niezerowych elementów dla cech (czyli dla kolumn), wystarczy zmieniÊ
wartoĂÊ drugiego argumentu na 0:
WejĂcie: iris.apply(np.count_nonzero, axis=0)
WyjĂcie: sepal_length 150
sepal_width
150
petal_length 150
petal_width
150
target
150
dtype: int64

Aby zastosowaÊ funkcjÚ do elementów, naleĝy wywoïaÊ metodÚ applymap() dla obiektu typu
DataFrame. Wtedy podawany jest tylko jeden argument — stosowana funkcja.
Zaïóĝmy, ĝe chcesz ustaliÊ dïugoĂÊ ïañcuchów znaków z poszczególnych komórek. Aby uzyskaÊ tÚ
wartoĂÊ, najpierw trzeba zrzutowaÊ zawartoĂÊ kaĝdej komórki na ïañcuch znaków, a nastÚpnie
ustaliÊ dïugoĂÊ ïañcucha. Za pomocÈ metody applymap moĝna to zrobiÊ w bardzo prosty sposób:
WejĂcie: iris.applymap(lambda el:len(str(el))).head()
WyjĂcie:

Wybieranie danych
Ostatnie zagadnienie zwiÈzane z bibliotekÈ pandas dotyczy wybierania danych. Zacznijmy od
przykïadu. Moĝe zetknÈïeĂ siÚ juĝ ze zbiorem danych obejmujÈcym kolumnÚ z indeksem.
W jaki sposób poprawnie zaimportowaÊ jÈ za pomocÈ biblioteki pandas? I jak wykorzystaÊ
takÈ kolumnÚ do uproszczenia sobie pracy?
Posïuĝymy siÚ tu bardzo prostym zbiorem danych zawierajÈcym kolumnÚ z indeksem (z wartoĂciami licznika, a nie z wartoĂciami cechy). Aby przykïad byï uniwersalny, indeks rozpoczyna
siÚ od wartoĂci 100. Tak wiÚc indeks wiersza 0 to 100:
n,val1,val2,val3
100,10,10,C
101,10,20,C
102,10,30,B
103,10,40,B
104,10,50,A
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Gdy spróbujesz wczytaÊ ten plik w standardowy sposób, pole n zostanie potraktowane jak
cecha (kolumna). Samo w sobie nie jest to bïÚdem, jednak naleĝy uwaĝaÊ, by nie zastosowaÊ
omyïkowo indeksu jako cechy. Dlatego lepiej zapisaÊ go oddzielnie. JeĂli indeks przypadkowo
zostanie uĝyty na etapie uczenia (generowania modelu), moĝe spowodowaÊ „wyciek informacji”,
co jest istotnym ěródïem bïÚdów w uczeniu maszynowym.
JeĂli indeks zawiera liczby losowe, nie wpïynie na skutecznoĂÊ modelu. Jeĝeli jednak obejmuje liczby porzÈdkowe, czas lub nawet elementy z informacjami (gdy okreĂlone przedziaïy
wartoĂci reprezentujÈ pozytywne skutki, a inne przedziaïy oznaczajÈ skutki negatywne), moĝe
powodowaÊ wïÈczenie w model danych uzyskanych w wyniku „wycieku informacji”. Takie
informacje nie bÚdÈ dostÚpne w trakcie stosowania modelu do nowych danych (poniewaĝ
indeks nie bÚdzie istniaï).
WejĂcie: import pandas as pd
WejĂcie: dataset = pd.read_csv('a_selection_example_1.csv') dataset
WyjĂcie:

Dlatego gdy wczytujesz taki zbiór danych, moĝesz okreĂliÊ, ĝe n to kolumna z indeksem.
Poniewaĝ jest to pierwsza kolumna, moĝna zastosowaÊ nastÚpujÈce polecenie:
WejĂcie: dataset = pd.read_csv('a_selection_example_1.csv',
index_col=0) dataset
WyjĂcie:

Tu po wczytaniu zbioru danych indeks jest poprawny. DostÚp do wartoĂci komórek moĝna
teraz uzyskaÊ na kilka sposobów. Omawiamy je jeden po drugim.
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Pierwsza technika polega na wskazaniu kolumny i potrzebnego wiersza (za pomocÈ jego indeksu).
Aby pobraÊ wartoĂÊ kolumny val3 z piÈtego wiersza (o indeksie n=104), moĝna wywoïaÊ nastÚpujÈcÈ instrukcjÚ:
WejĂcie: dataset['val3'][104]
WyjĂcie: 'A'

Zachowaj starannoĂÊ, poniewaĝ nie jest to macierz, a nasuwaÊ siÚ moĝe podanie najpierw wiersza, a dopiero potem kolumny. PamiÚtaj, ĝe uĝywany jest obiekt typu DataFrame, gdzie operator
[] najpierw okreĂla kolumnÚ, a dopiero potem element w uzyskanym obiekcie typu Series.
Podobnie wyglÈda dostÚp do danych za pomocÈ metody .loc():
WejĂcie: dataset.loc[104, 'val3']
WyjĂcie: 'A'

Tu najpierw naleĝy podaÊ indeks, a nastÚpnie potrzebne kolumny. Ta technika dziaïa tak jak
metoda .ix(), która jednak funkcjonuje dla indeksów dowolnego rodzaju (etykiet i pozycji)
oraz zapewnia wiÚcej moĝliwoĂci.
Zauwaĝ, ĝe metoda ix() musi odgadnÈÊ, jakiego rodzaju indeks podajesz. Dlatego jeĂli nie chcesz mieszaÊ etykiet z indeksami pozycyjnymi, stosuj metody loc i iloc, zapewniajÈce bardziej ustrukturyzowane podejĂcie.
WejĂcie:
WyjĂcie:
WejĂcie:
WyjĂcie:

dataset.ix[104, 'val3']
'A'
dataset.ix[104, 2]
'A'

Istnieje teĝ w peïni zoptymalizowana funkcja iloc(), która pozwala okreĂliÊ pozycjÚ w sposób
typowy dla macierzy. Aby wskazaÊ komórkÚ, naleĝy najpierw podaÊ numer wiersza, a nastÚpnie numer kolumny:
WejĂcie: dataset.iloc[4, 2]
WyjĂcie: 'A'

Pobieranie podmacierzy to bardzo intuicyjna operacja. Wystarczy okreĂliÊ listÚ indeksów zamiast wartoĂci skalarnych:
WejĂcie: dataset[['val3', 'val2']][0:2]

Jest to odpowiednik poniĝszej instrukcji:
WejĂcie: dataset.loc[range(100, 102), ['val3', 'val2']]

NastÚpna instrukcja dziaïa tak samo:
WejĂcie: dataset.ix[range(100, 102), ['val3', 'val2']]
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To polecenie teĝ daje ten sam wynik:
WejĂcie: dataset.ix[range(100, 102), [2, 1]]

Podobnie jak to:
WejĂcie: dataset.iloc[range(2), [2,1]]

Wszystkie te instrukcje zwracajÈ nastÚpujÈcy obiekt typu DataFrame:
WyjĂcie:

Praca z danymi kategorialnymi i tekstowymi
Zwykle bÚdziesz pracowaï z dwoma podstawowymi rodzajami danych: kategorialnymi i liczbowymi. Dane liczbowe, okreĂlajÈce na przykïad temperaturÚ, kwotÚ pieniÚdzy, dni uĝytkowania lub numer domu, mogÈ mieÊ postaÊ liczb zmiennoprzecinkowych (1,0, –2,3, 99,99 itd.)
lub caïkowitych (–3, 9, 0, 1 itd.). Kaĝda wartoĂÊ, jakÈ takie dane mogÈ przyjÈÊ, pozostaje w bezpoĂredniej relacji z innymi wartoĂciami. Jest tak, poniewaĝ takie dane sÈ porównywalne. Moĝesz
wiÚc stwierdziÊ, ĝe cecha o wartoĂci 2,0 jest wiÚksza (dwukrotnie) od cechy o wartoĂci 1,0.
Dane tego rodzaju sÈ bardzo dobrze zdefiniowane i ïatwe do zrozumienia. DostÚpne sÈ dla nich
operatory binarne, na przykïad „równa siÚ”, „wiÚkszy niĝ” i „mniejszy niĝ”.
Bardzo waĝnym aspektem danych liczbowych jest to, ĝe sensowne sÈ dla nich podstawowe statystyki
(na przykïad Ărednie). Dla pozostaïych kategorii nie jest to prawda, dlatego stanowi istotnÈ cechÚ danych tego rodzaju.

Innym rodzajem danych, z jakimi moĝesz siÚ zetknÈÊ w pracy, sÈ dane kategorialne (nazywane teĝ nominalnymi). Dane kategorialne reprezentujÈ atrybut, którego nie moĝna zmierzyÊ,
i przyjmujÈ wartoĂci (nazywane czasem poziomami) ze skoñczonego lub nieskoñczonego
zbioru. Na przykïad pogoda to cecha kategorialna, poniewaĝ przyjmuje wartoĂci z nieciÈgïego
zbioru (sunny, cloudy, snowy, rainy, foggy). Innymi przykïadami sÈ cechy reprezentujÈce adresy
URL, adresy IP, produkty z koszyka w sklepie internetowym, identyfikatory urzÈdzeñ itd. Dla
tych danych nie da siÚ zdefiniowaÊ operatorów „równa siÚ”, „wiÚkszy niĝ” i „mniejszy niĝ”,
dlatego teĝ nie moĝna ich uporzÈdkowaÊ.
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Dodatkiem powiÈzanym zarówno z danymi kategorialnymi, jak i liczbowymi sÈ wartoĂci logiczne. Moĝna je traktowaÊ i jako dane kategorialne (obecnoĂÊ lub brak cechy), i jako prawdopodobieñstwo wystÈpienia danej cechy (coĂ zostaïo wyĂwietlone lub nie). Poniewaĝ wiele
algorytmów uczenia maszynowego nie przyjmuje kategorialnych danych wejĂciowych, wartoĂci logiczne czÚsto sïuĝÈ do kodowania cech kategorialnych jako wartoĂci liczbowych.
WróÊmy do przykïadu dotyczÈcego pogody. JeĂli chcesz odwzorowaÊ okreĂlajÈcÈ pogodÚ cechÚ
przyjmujÈcÈ wartoĂci ze zbioru [sunny, cloudy, snowy, rainy, foggy] i zakodowaÊ te wartoĂci
jako cechy binarne, utwórz piÚÊ cech o wartoĂciach True i False (po jednej cesze dla kaĝdego
poziomu cechy kategorialnej). Teraz odwzorowanie bÚdzie proste:
Categorical_feature
Categorical_feature
Categorical_feature
Categorical_feature
Categorical_feature

=
=
=
=
=

sunny
cloudy
snowy
rainy
foggy

binary_features
binary_features
binary_features
binary_features
binary_features

=
=
=
=
=

[1,
[0,
[0,
[0,
[0,

0,
1,
0,
0,
0,

0,
0,
1,
0,
0,

0,
0,
0,
1,
0,

0]
0]
0]
0]
1]

Tylko jedna binarna cecha informuje o wystÚpowaniu okreĂlonej cechy kategorialnej. Pozostaïe
wartoĂci sÈ równe 0. Ten prosty krok pozwala przejĂÊ od Ăwiata kategorialnego do liczbowego.
Odbywa siÚ to kosztem wiÚkszego zapotrzebowania na pamiÚÊ i dodatkowych obliczeñ. Zamiast
jednej cechy jest ich teraz piÚÊ. Ogólnie zamiast jednej cechy kategorialnej o N poziomach
trzeba utworzyÊ N cech przyjmujÈcych dwie wartoĂci liczbowe (1 lub 0). Ta operacja to kodowanie zero-jedynkowe lub, bardziej technicznie, binaryzacja cech nominalnych.
W wykonywaniu tej operacji pomaga biblioteka pandas, pozwalajÈca ïatwo przeprowadziÊ
odwzorowanie przy uĝyciu jednej instrukcji:
WejĂcie: import pandas as pd
categorical_feature = pd.Series(['sunny', 'cloudy', 'snowy',
'rainy', 'foggy'])
mapping = pd.get_dummies(categorical_feature)
mapping
WyjĂcie:

Dane wyjĂciowe to obiekt typu DataFrame obejmujÈcy poziomy kategorialne jako etykiety i odpowiednie cechy binarne w kolumnach. Aby odwzorowaÊ wartoĂÊ kategorialnÈ na listÚ wartoĂci
liczbowych, wykorzystaj moĝliwoĂci biblioteki pandas:
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WejĂcie: mapping['sunny']
WyjĂcie:
0
1.0
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4
0.0
Name: sunny, dtype: float64
WejĂcie: mapping['cloudy']
WyjĂcie:
0
0.0
1
1.0
2
0.0
3
0.0
4
0.0
Name: cloudy, dtype: float64

W tym przykïadzie wartoĂÊ sunny jest odwzorowywana na wartoĂci logiczne (1, 0, 0, 0, 0),
wartoĂÊ cloudy — na wartoĂci logiczne (0, 1, 0, 0, 0) itd.
TÚ samÈ operacjÚ moĝna wykonaÊ takĝe za pomocÈ innego pakietu narzÚdzi — scikit-learn. Tu
rozwiÈzanie jest bardziej zïoĝone, poniewaĝ wymaga wczeĂniejszego przeksztaïcenia tekstu
na indeksy kategorialne. Efekt jest jednak taki sam. WróÊmy do omawianego przykïadu:
WejĂcie:
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
le = LabelEncoder()
ohe = OneHotEncoder()
levels = ['sunny', 'cloudy', 'snowy', 'rainy', 'foggy']
fit_levs = le.fit_transform(levels)
ohe.fit([[fit_levs[0]], [fit_levs[1]], [fit_levs[2]], [fit_levs[3]],
[fit_levs[4]]])
print (ohe.transform([le.transform(['sunny'])]).toarray())
print (ohe.transform([le.transform(['cloudy'])]).toarray())
WyjĂcie:
[[ 0. 0. 0. 0. 1.]]
[[ 1. 0. 0. 0. 0.]]

Obiekt typu LabelEncoder odwzorowuje tekst na od 0 do N liczb caïkowitych (zauwaĝ, ĝe
otrzymane wartoĂci dziaïajÈ jak zmienne kategorialne, poniewaĝ okreĂlanie ich kolejnoĂci nie
ma sensu). Tu piÚÊ wartoĂci jest odwzorowywanych na piÚÊ zmiennych binarnych.

Specjalny rodzaj danych — tekst
Poznaj teraz inny rodzaj danych. Tekstowe dane wyjĂciowe czÚsto sÈ uĝywane w algorytmach
uczenia maszynowego, poniewaĝ stanowiÈ naturalnÈ reprezentacjÚ danych w naszym jÚzyku.
Te dane sÈ tak bogate, ĝe zawierajÈ teĝ odpowiedě na stawiane pytania. W trakcie przetwarzania tekstu najczÚĂciej uĝywane sÈ zbiory sïów z powtórzeniami. W tym podejĂciu kaĝde

83

Kup książkę

Poleć książkę

Python. Podstawy nauki o danych

sïowo jest traktowane jak cecha, a tekst jest wektorem gromadzÈcym niezerowe elementy odpowiadajÈce wszystkim zawartym w nim cechom (czyli sïowom). Jaka jest liczba cech w tekstowym zbiorze danych? To proste — wystarczy okreĂliÊ unikatowe sïowa i ustaliÊ ich liczbÚ.
W bardzo rozbudowanym tekĂcie zawierajÈcym wszystkie angielskie sïowa ta liczba wynosi
okoïo 600 000. JeĂli nie chcesz dodatkowo przetwarzaÊ tekstu (usuwaÊ okreĂleñ w trzeciej
osobie, skrótów, form skróconych i akronimów), to ta liczba moĝe byÊ jeszcze wyĝsza, ale zdarza siÚ to rzadko. W prostym podejĂciu, jakie stosujemy w tej ksiÈĝce, wystarczy pozwoliÊ
Pythonowi wykonywaÊ jego zadania.
W tym punkcie uĝywamy tekstowego zbioru danych. Jest to znany zbiór danych 20 Newsgroups
(wiÚcej informacji na jego temat znajdziesz na stronie http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/).
Jest to kolekcja okoïo 20 000 dokumentów obejmujÈcych 20 tematów z grup dyskusyjnych.
Jest to jeden z najpopularniejszych (jeĂli nie najpopularniejszy) zbiorów danych uĝywanych w kontekĂcie klasyfikowania i klastrowania tekstu. W instrukcji importu pobieramy tylko podzbiór tego
zbioru, obejmujÈcy tematy naukowe (medycynÚ i przestrzeñ kosmicznÈ):
WejĂcie: from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups
categories = ['sci.med', 'sci.space'] twenty_sci_news =
fetch_20newsgroups(categories=categories)

Gdy pierwszy raz uruchomisz ten fragment, kod automatycznie pobierze zbiór danych i umieĂci
go w katalogu domyĂlnym $HOME/scikit_learn_data/20news_home/. Z obiektu ze zbiorem danych moĝna pobraÊ lokalizacjÚ plików, ich zawartoĂÊ i etykietÚ (temat dyskusji, z której pochodzi
dany dokument). Te informacje sÈ dostÚpne w atrybutach .filenames, .data i .target obiektu:
WejĂcie: print(twenty_sci_news.data[0])
WyjĂcie: From: flb@flb.optiplan.fi ("F.Baube[tm]") Subject:
Vandalizing the sky
X-Added: Forwarded by Space Digest
Organization: [via International Space University]
Original-Sender: isu@VACATION.VENARI.CS.CMU.EDU
Distribution: sci
Lines: 12
From: "Phil G. Fraering" <pgf@srl03.cacs.usl.edu> [...]
WejĂcie: twenty_sci_news.filenames
WyjĂcie: array([
'/Users/datascientist/scikit_learn_data/20news_home/20newsbydatetrain/sci.space/61116',
'/Users/datascientist/scikit_learn_data/20news_home/20newsbydatetrain/sci.med/58122',
'/Users/datascientist/scikit_learn_data/20news_home/20newsbydatetrain/sci.med/58903', ...,
'/Users/datascientist/scikit_learn_data/20news_home/20newsbydatetrain/sci.space/60774', [...]
WejĂcie: print (twenty_sci_news.target[0])
print (twenty_sci_news.target_names[twenty_sci_news.target[0]])
WyjĂcie:
1
sci.space
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WartoĂci docelowe sÈ kategorialne, ale sÈ reprezentowane za pomocÈ liczb caïkowitych
( 0 oznacza sci.med, a 1 to sci.space). JeĂli chcesz siÚ z nimi zapoznaÊ, podaj odpowiedni indeks tablicy twenty_sci_news.target.
Najïatwiejszy sposób przetwarzania takiego tekstu polega na przeksztaïceniu zawartoĂci zbioru danych na seriÚ sïów. Oznacza to, ĝe dla kaĝdego dokumentu naleĝy zliczyÊ wystÈpienia
poszczególnych sïów.
W ramach przykïadu przygotujmy niewielki, ïatwy w przetwarzaniu zbiór danych:
Q Document_1: We love data science,
Q Document_2: Data science is great.

W caïym zbiorze danych, obejmujÈcym dokumenty Document_1 i Document_2, wystÚpuje tylko
szeĂÊ róĝnych sïów: we, love, data science, is i great. Na podstawie tej tablicy moĝna utworzyÊ
dla kaĝdego dokumentu wektor cech:
Feature_Document_1 = [1 1 1 1 0 0]
Feature_Document_2 = [0 0 1 1 1 1]

Zauwaĝ, ĝe pomijamy tu pozycje sïów i zachowujemy tylko liczbÚ wystÈpieñ sïów w poszczególnych dokumentach. To wszystko.
Dla zbioru danych 20 Newsgroups moĝna za pomocÈ Pythona wykonaÊ podobnÈ operacjÚ
w prosty sposób:
WejĂcie:
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
count_vect = CountVectorizer()
word_count = count_vect.fit_transform(twenty_sci_news.data)
word_count.shape
WyjĂcie: (1187, 25638)

Najpierw tworzony jest obiekt typu CountVectorizer . NastÚpnie kod wywoïuje metodÚ
fit_transform zliczajÈcÈ sïowa z poszczególnych dokumentów i generujÈcÈ dla kaĝdego dokumentu wektor cech. NastÚpnie sprawdzany jest rozmiar macierzy. Zauwaĝ, ĝe wynikowa
macierz jest rzadka, poniewaĝ czÚsto w kaĝdym dokumencie wystÚpuje tylko ograniczony zestaw sïów (liczba niezerowych elementów w kaĝdym wierszu jest niewielka, a przechowywanie nadmiarowych zer nie ma sensu). Wymiary danych wyjĂciowych to (1187, 25638). Pierwsza
wartoĂÊ oznacza liczbÚ obserwacji w zbiorze danych (liczbÚ dokumentów), a druga jest liczbÈ
cech (liczbÈ unikatowych sïów w zbiorze danych).
Po przeksztaïceniach z uĝyciem obiektu typu CountVectorizer kaĝdy dokument zostaje powiÈzany z wektorem cech. Przyjrzyj siÚ najpierw pierwszemu dokumentowi:
WejĂcie: print (word_count[0])
WyjĂcie:
(0, 10827) 2
(0, 10501) 2
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(0, 17170) 1
(0, 10341) 1
(0, 4762) 2
(0, 23381) 2
(0, 22345) 1
(0, 24461) 1
(0, 23137) 7
[...]

Zauwaĝ, ĝe dane wyjĂciowe to wektor rzadki, w którym zapisywane sÈ tylko niezerowe elementy. Aby bezpoĂrednio sprawdziÊ wystÈpienia sïów, wywoïaj nastÚpujÈcy kod:
WejĂcie: word_list = count_vect.get_feature_names()
for n in word_count[0].indices:
print ('Sïowo: "%s". Liczba wystÈpieñ: %i' % (word_list[n],
word_count[0, n]))
WyjĂcie:
Sïowo: from. Liczba wystÈpieñ: 2
Sïowo: flb. Liczba wystÈpieñ: 2
Sïowo: optiplan. Liczba wystÈpieñ: 1
Sïowo: fi. Liczba wystÈpieñ: 1
Sïowo: baube. Liczba wystÈpieñ: 2
Sïowo: tm. Liczba wystÈpieñ: 2
Sïowo: subject. Liczba wystÈpieñ: 1
Sïowo: vandalizing. Liczba wystÈpieñ: 1
Sïowo: the. Liczba wystÈpieñ: 7
[...]

Do tej pory wszystko wyglÈda prosto, prawda? Przejděmy wiÚc do nastÚpnego zadania, bardziej zïoĝonego i przydatnego. Zliczanie sïów jest wartoĂciowe, ale moĝna zrobiÊ coĂ wiÚcej.
Obliczmy czÚstotliwoĂÊ ich wystÚpowania. Ta miara pozwala porównywaÊ czÚstoĂÊ wystÚpowania sïów w zbiorach danych o róĝnej wielkoĂci. Pozwala okreĂliÊ, czy dany wyraz jest sïowem
pomijanym (ang. stop word; sÈ to bardzo popularne sïowa takie jak „a”, „an”, „the” lub „is”),
czy jest rzadki i unikatowy. Zwykle unikatowe sïowa sÈ najwaĝniejsze, poniewaĝ pozwalajÈ
ustaliÊ charakter tekstu i wysoce róĝnicujÈce cechy w procesie uczenia. Aby ustaliÊ czÚstotliwoĂÊ wystÈpieñ poszczególnych sïów we wszystkich dokumentach, uruchom nastÚpujÈcy kod:
WejĂcie:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
tf_vect = TfidfVectorizer(use_idf=False, norm='l1')
word_freq = tf_vect.fit_transform(twenty_sci_news.data)
word_list = tf_vect.get_feature_names()
for n in word_freq[0].indices:
print ('Sïowo: "%s". CzÚstotliwoĂÊ: %0.3f' % (word_list[n],
word_freq[0, n]))
WyjĂcie:
Sïowo: "from". CzÚstotliwoĂÊ: 0.022
Sïowo: "flb". CzÚstotliwoĂÊ: 0.022
Sïowo: "optiplan". CzÚstotliwoĂÊ: 0.011
Sïowo: "fi". CzÚstotliwoĂÊ: 0.011
Sïowo: "baube". CzÚstotliwoĂÊ: 0.022
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Sïowo:
Sïowo:
Sïowo:
Sïowo:
[...]

"tm". CzÚstotliwoĂÊ: 0.022
"subject". CzÚstotliwoĂÊ: 0.011
"vandalizing". CzÚstotliwoĂÊ: 0.011
"the". CzÚstotliwoĂÊ: 0.077

Suma czÚstotliwoĂci wynosi tu 1 (lub, z powodu przybliĝeñ, jest bliska tej wartoĂci). Dzieje
siÚ tak, poniewaĝ wybraliĂmy normÚ l1. W tej sytuacji czÚstotliwoĂÊ sïów jest okreĂlana za
pomocÈ funkcji dystrybucji prawdopodobieñstwa. Czasem przydatne jest zwiÚkszenie róĝnic
miÚdzy rzadkimi i popularnymi sïowami. Wtedy w celu znormalizowania wektora cech moĝna
zastosowaÊ normÚ l2.
Jeszcze skuteczniejszy sposób wektoryzacji danych tekstowych polega na zastosowaniu narzÚdzia Tfidf. W skrócie moĝna wyjaĂniÊ, ĝe mnoĝy ono czÚstotliwoĂÊ wystÚpowania sïów
w danym dokumencie przez odwrotnoĂÊ czÚstotliwoĂci wystÚpowania sïowa w zbiorze dokumentów (a dokïadniej logarytm tej czÚstotliwoĂci)1. Jest to bardzo przydatne do ustalania sïów,
które skutecznie opisujÈ kaĝdy dokument i dobrze róĝnicujÈ dokumenty ze zbioru danych.
NarzÚdzie Tfidf zyskaïo znacznÈ popularnoĂÊ od czasu rozpoczÚcia przetwarzania danych
tekstowych za pomocÈ komputerów. Jest ono uĝywane w wiÚkszoĂci wyszukiwarek i programów
do wyszukiwania informacji, poniewaĝ pozwala skutecznie mierzyÊ podobieñstwo (i odlegïoĂÊ)
miÚdzy zdaniami. Dlatego jest optymalnym narzÚdziem do pobierania dokumentów na podstawie zapytania wprowadzonego przez uĝytkownika.
WejĂcie:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
tfidf_vect = TfidfVectorizer() # DomyĞlne ustawienie: use_idf=True
word_tfidf = tfidf_vect.fit_transform(twenty_sci_news.data)
word_list = tfidf_vect.get_feature_names()
for n in word_tfidf[0].indices:
print ('Sïowo: "%s". WartoĂÊ tf-idf: %0.3f' % (word_list[n],
word_tfidf[0, n]))
Out:
Sïowo: "fred". WartoĂÊ tf-idf: 0.089
Sïowo: "twilight". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.139
Sïowo: "evening". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.113
Sïowo: "in". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.024
Sïowo: "presence". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.119
Sïowo: "its". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.061
Sïowo: "blare". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.150
Sïowo: "freely". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.119
Sïowo: "may". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.054
Sïowo: "god". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.119
Sïowo: "blessed". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.150
Sïowo: "is". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.026
Sïowo: "profiting". WartoĂÊ tf-idf: tf-idf 0.150
[...]
1

Dokïadne wyjaĂnienie wzoru na TFIDF znajdziesz na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/TFIDF —
przyp. tïum.
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W tym przykïadzie cztery najwaĝniejsze informacyjnie sïowa z pierwszego dokumentu to:
caste, baube, flb i tm (to dla nich uzyskaliĂmy najwyĝszy wynik tf-idf). To oznacza, ĝe czÚstotliwoĂÊ tych sïów w danym dokumencie jest wysoka, natomiast w innych dokumentach
pojawiajÈ siÚ one stosunkowo rzadko. W kontekĂcie teorii informacji oznacza to, ĝe entropia
tych sïów w dokumencie jest wysoka, a w zbiorze wszystkich dokumentów — niska.
Do tej pory generowaliĂmy cechy dla kaĝdego sïowa. A moĝe poïÈczyÊ grupy sïów ze sobÈ?
Efekt ten moĝna uzyskaÊ, stosujÈc bigramy zamiast unigramów. Gdy uĝywane sÈ bigramy
(i, ogólnie, n-gramy), waĝne sÈ obecnoĂÊ lub nieobecnoĂÊ sïowa oraz jego sÈsiedztwo (czyli wyrazy znajdujÈce siÚ w pobliĝu i ich pozycje). Moĝesz oczywiĂcie ïÈczyÊ unigramy z n-gramami
w celu uzyskania rozbudowanego wektora cech dla kaĝdego dokumentu. Przetestujmy dziaïanie
n-gramów w nastÚpujÈcym prostym przykïadzie:
WejĂcie:
text_1 = 'we love data science'
text_2 = 'data science is hard'
documents = [text_1, text_2]
documents
WyjĂcie: ['we love data science', 'data science is hard']
WejĂcie: # To domyĞlne rozwiązanie stosowane juĪ wczeĞniej.
count_vect_1_grams = CountVectorizer(ngram_range=(1, 1),
stop_words=[], min_df=1)
word_count = count_vect_1_grams.fit_transform(documents)
word_list = count_vect_1_grams.get_feature_names()
print ("Lista sïów = ", word_list)
print ("Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ", [word_list[n] + "(" +
str(word_count[0, n]) + ")" for n in word_count[0].indices])
WyjĂcie:
Lista sïów = ['data', 'hard', 'is', 'love', 'science', 'we']
Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ ['we(1)', 'love(1)', 'data(1)',
'science(1)']
WejĂcie: # Teraz generowany jest wektor wystąpieĔ bigramów.
count_vect_1_grams = CountVectorizer(ngram_range=(2, 2))
word_count = count_vect_1_grams.fit_transform(documents)
word_list = count_vect_1_grams.get_feature_names()
print ("Lista sïów = ", word_list)
print ("Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ", [word_list[n] + "(" +
str(word_count[0, n]) + ")" for n in word_count[0].indices])
WyjĂcie:
Lista sïów = ['data science', 'is hard', 'love data',
'science is', 'we love']
Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ ['we love(1)', 'love data(1)',
'data science(1)']
WejĂcie: # Teraz generowany jest wektor z uni- i bigramami.
count_vect_1_grams = CountVectorizer(ngram_range=(1, 2))
word_count = count_vect_1_grams.fit_transform(documents)
word_list = count_vect_1_grams.get_feature_names()
print ("Lista sïów = ", word_list)
print ("Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ", [word_list[n] + "(" +
str(word_count[0, n]) + ")" for n in word_count[0].indices])
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WyjĂcie:
Lista sïów = ['data', 'data science', 'hard', 'is', 'is hard',
'love', 'love data', 'science', 'science is', 'we', 'we love']
Tekst text_1 moĝna opisaÊ za pomocÈ okreĂleñ ['we(1)', 'love(1)', 'data(1)',
'science(1)', 'we love(1)', 'love data(1)', 'data science(1)']

W tym przykïadzie poïÈczyliĂmy w intuicyjny sposób pierwsze podejĂcie z drugim. Tu uĝywany jest typ CountVectorizer, jednak w ramach tej techniki bardzo czÚsto stosowany jest teĝ
typ TfidfVectorizer. Zauwaĝ, ĝe stosowanie n-gramów skutkuje wykïadniczym wzrostem
liczby cech.
JeĂli liczba cech jest za duĝa (sïownictwo jest zbyt bogate, wystÚpuje za duĝo n-gramów lub
komputer ma ograniczonÈ wydajnoĂÊ), moĝesz zastosowaÊ sztuczkÚ zmniejszajÈcÈ zïoĝonoĂÊ
problemu (najpierw jednak oceñ, czy ograniczenie zïoĝonoĂci jest warte wzrostu wydajnoĂci).
CzÚsto stosowana jest sztuczka z haszowaniem, polegajÈca na generowaniu skrótów dla sïów
(lub n-gramów). Dla niektórych sïów skróty sÈ takie same, dlatego powstajÈ kubeïki ze sïowami.
Kubeïki to zbiory semantycznie niepowiÈzanych sïów o takich samych skrótach. Za pomocÈ
obiektu typu HashingVectorizer moĝesz (tak jak w poniĝszym przykïadzie) ustaliÊ liczbÚ kubeïków. Wynikowa macierz oczywiĂcie odzwierciedla to ustawienie:
WejĂcie: from sklearn.feature_extraction.text import HashingVectorizer
hash_vect = HashingVectorizer(n_features=1000)
word_hashed = hash_vect.fit_transform(twenty_sci_news.data)
word_hashed.shape
WyjĂcie: (1187, 1000)

Zauwaĝ, ĝe nie moĝna odwróciÊ procesu haszowania (jest to nieodwracalny proces generowania skrótu danych). Dlatego po przeksztaïceniach trzeba pracowaÊ z cechami w postaci skrótów.
Haszowanie ma sporo zalet: umoĝliwia szybkie przeksztaïcanie zbiorów sïów w wektory cech
(cechami sÈ wtedy kubeïki skrótów), ïatwe uwzglÚdnianie w cechach niespotykanych wczeĂniej
sïów i unikanie nadmiernego dopasowywania modelu do danych (poniewaĝ do kubeïków trafiajÈ niepowiÈzane sïowa).

Scraping stron internetowych
za pomocÈ pakietu Beautiful Soup
W poprzednim punkcie pokazaliĂmy, jak operowaÊ danymi tekstowymi, gdy zbiór danych jest
juĝ dostÚpny. A co zrobiÊ, gdy konieczne sÈ scraping strony internetowej i rÚczne pobranie
danych?
Taka sytuacja zdarza siÚ czÚĂciej, niĝ mógïbyĂ podejrzewaÊ. Scraping jest bardzo popularnym
zagadnieniem w obszarze nauki o danych. Oto przykïady:
Q Instytucje finansowe stosujÈ scraping stron, by poznaÊ nowe szczegóïy i uzyskaÊ

informacje na temat firm, w które inwestujÈ. Doskonaïymi ěródïami takich analiz
sÈ serwisy informacyjne, sieci spoïecznoĂciowe, blogi, fora i witryny korporacyjne.
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Q Agencje reklamowe i domy mediowe analizujÈ nastroje konsumentów i popularnoĂÊ

róĝnych materiaïów w internecie, aby zrozumieÊ reakcje odbiorców.
Q Firmy specjalizujÈce siÚ w analizach i rekomendacjach stosujÈ scraping stron

w celu zrozumienia wzorców zachowañ uĝytkowników i ich modelowania.
Q W porównywarkach internet jest uĝywany do porównywania cen, produktów i usïug.

Uĝytkownicy otrzymujÈ dziÚki temu aktualizowany zbiorczy obraz bieĝÈcej sytuacji.
Niestety bardzo trudno jest automatycznie przetwarzaÊ witryny, poniewaĝ sÈ one budowane
i konserwowane przez inne osoby oraz róĝniÈ siÚ infrastrukturÈ, lokalizacjÈ, jÚzykami i strukturÈ. Jedynym wspólnym aspektem jest reprezentacja opracowana w standardowym jÚzyku,
którym zwykle jest HTML.
To dlatego zdecydowana wiÚkszoĂÊ dostÚpnych obecnie narzÚdzi do scrapingu stron internetowych potrafi tylko na ogólnym poziomie „zrozumieÊ” strony HTML i poruszaÊ siÚ po nich.
Jeden z najczÚĂciej stosowanych parserów stron internetowych to Beautiful Soup. Jest to
napisane w Pythonie bardzo stabilne i proste w uĝyciu narzÚdzie. Potrafi wykrywaÊ bïÚdy
i fragmenty nieprawidïowo zbudowanego kodu na stronach HTML-owych (pamiÚtaj, ĝe strony
internetowe sÈ czÚsto pisane przez ludzi, dlatego mogÈ zawieraÊ bïÚdy).
Kompletny opis narzÚdzia Beautiful Soup wymagaïby caïej ksiÈĝki. W tym miejscu przedstawiamy tylko wybrane aspekty. Przede wszystkim Beautiful Soup nie jest robotem internetowym
(ang. crawler). Dlatego do wczytywania stron naleĝy zastosowaÊ na przykïad bibliotekÚ urllib.
Pobierzmy teraz z Wikipedii kod strony poĂwiÚconej Williamowi Szekspirowi:
WejĂcie: import urllib.request
url = 'https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare'
request = urllib.request.Request(url)
response = urllib.request.urlopen(request)

Teraz naleĝy nakazaÊ narzÚdziu Beautiful Soup wczytanie zasobu i parsowanie danych za pomocÈ parsera HTML-a:
WejĂcie: from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(response, 'html.parser')

Gdy obiekt soup jest juĝ gotowy, moĝna kierowaÊ do niego zapytania. W celu pobrania tytuïu
zaĝÈdaj atrybutu title:
WejĂcie: soup.title
WyjĂcie: <title>William Shakespeare - Wikipedia, the free encyclopedia</title>

WidaÊ tu, ĝe zwracany jest caïy znacznik title. Umoĝliwia to dokïadnÈ analizÚ zagnieĝdĝonej
struktury strony w HTML-u. Zaïóĝmy, ĝe chcesz poznaÊ kategorie powiÈzane ze stronÈ Wikipedii poĂwiÚconÈ Williamowi Szekspirowi. Bardzo przydatne jest wtedy utworzenie grafu dla
artykuïu i rekurencyjne pobieranie oraz parsowanie powiÈzanych stron. Najpierw naleĝy
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rÚcznie przeanalizowaÊ stronÚ w HTML-u, by ustaliÊ odpowiedni znacznik zawierajÈcy szukane
informacje. PamiÚtaj, ĝe w nauce o danych „nie ma nic za darmo”. Nie istniejÈ funkcje automatycznego wykrywania danych, a poza tym ustalone informacje mogÈ siÚ zmieniÊ, gdy
w Wikipedii zastosowany zostanie nowy format stron.
W wyniku rÚcznych analiz okazuje siÚ, ĝe kategorie sÈ przechowywane w znaczniku div o nazwie mw-normal-catlinks. Oprócz pierwszego odsyïacza wszystkie pozostaïe sÈ odpowiednie.
Pora przystÈpiÊ do pisania kodu z uwzglÚdnieniem poczynionych obserwacji. Kod wyĂwietla
tu kaĝdÈ kategoriÚ, tytuï strony, do której prowadzi odsyïacz, i wzglÚdny odnoĂnik:
WejĂcie:
section = soup.find_all(id='mw-normal-catlinks')[0]
for catlink in section.find_all("a")[1:]:
print(catlink.get("title"), "->", catlink.get("href"))
WyjĂcie:
Category:William Shakespeare -> /wiki/Category:William_Shakespeare
Category:1564 births -> /wiki/Category:1564_births
Category:1616 deaths -> /wiki/Category:1616_deaths
Category:16th-century English male actors ->
/wiki/Category:16thcentury_English_male_actors
Category:English male stage actors ->
/wiki/Category:English_male_stage_actors
Category:16th-century English writers -> /wiki/Category:16thcentury_English_writers

Dwukrotnie uĝywamy tu metody find_all, aby znaleěÊ wszystkie znaczniki HTML-a z tekstem podanym w argumencie. W pierwszym przypadku interesuje nas identyfikator. W drugim
szukamy wszystkich znaczników a.
Na podstawie danych wyjĂciowych i z zastosowaniem tego samego kodu do nowych adresów
URL moĝna rekurencyjnie pobraÊ odpowiednie strony kategorii z Wikipedii i dotrzeÊ do kategorii nadrzÚdnych.
Ostatnia uwaga na temat scrapingu — pamiÚtaj, ĝe ta technika nie zawsze jest dozwolona.
Nawet gdy jej stosowanie jest dopuszczalne, zadbaj o ograniczenie szybkoĂci pobierania danych. JeĂli szybkoĂÊ pobierania bÚdzie zbyt wysoka, serwer witryny moĝe uznaÊ to za prowadzony na niewielkÈ skalÚ atak DoS i dodaÊ Twój adres IP do czarnej listy oraz go zablokowaÊ.
WiÚcej informacji znajdziesz w warunkach uĝytkowania witryny (moĝesz teĝ skontaktowaÊ siÚ
z administratorami). Pobieranie danych z witryn chronionych prawem autorskim moĝe prowadziÊ do problemów. To dlatego wiÚkszoĂÊ firm stosujÈcych scraping korzysta w tym celu
z usïug zewnÚtrznych dostawców lub podpisuje specjalne umowy z wïaĂcicielami witryn.

91

Kup książkę

Poleć książkę

Python. Podstawy nauki o danych

Przetwarzanie danych
za pomocÈ pakietu NumPy
PrzedstawiliĂmy juĝ najwaĝniejsze polecenia z biblioteki pandas sïuĝÈce do wczytywania danych i wstÚpnego przetwarzania ich w pamiÚci — w caïoĂci, w mniejszych porcjach lub nawet
jako pojedynczych wierszy danych. W nastÚpnym etapie potoku naleĝy zajÈÊ siÚ tymi danymi
w celu przygotowania macierzy z danymi dostosowanej do procedur uczenia (nadzorowanego
lub nienadzorowanego).
Jako najlepszÈ praktykÚ zalecamy rozbicie tego zadania na etap, w którym dane wciÈĝ sÈ niejednorodne (obejmujÚ wartoĂci liczbowe i symboliczne), i kolejny etap, gdy dane majÈ juĝ postaÊ tabeli liczb. Tabela (macierz) danych obejmuje wiersze reprezentujÈce obserwacje oraz
kolumny z zaobserwowanymi wartoĂciami (peïniÈcymi funkcjÚ zmiennych).
Zgodnie z naszymi poradami powinieneĂ przeïÈczaÊ siÚ miÚdzy dwoma najwaĝniejszymi pakietami Pythona sïuĝÈcymi do analiz naukowych (pandas i NumPy) oraz dwiema podstawowymi strukturami danych z tych pakietów (DataFrame i ndarray). Uĝywany przez ciebie potok
pracy bÚdzie wtedy wydajniejszy i szybszy.
Poniewaĝ struktura danych, która ma trafiÊ do nastÚpnej fazy (uczenia maszynowego), jest
macierzÈ reprezentowanÈ za pomocÈ typu ndarray z pakietu NumPy, zacznijmy od efektu,
jaki chcemy uzyskaÊ. Zobacz, jak wygenerowaÊ obiekt tego typu.

N-wymiarowe tablice z pakietu NumPy
Python udostÚpnia natywne struktury danych, na przykïad listy i sïowniki, z których w miarÚ
moĝliwoĂci powinieneĂ korzystaÊ. Listy pozwalajÈ przechowywaÊ sekwencje niejednorodnych
obiektów (na tej samej liĂcie moĝesz przechowywaÊ na przykïad liczby, tekst, grafikÚ i děwiÚki).
Natomiast sïowniki sÈ oparte na tablicy wyszukiwania (tablicy z haszowaniem) i pozwalajÈ uzyskaÊ dostÚp do danych. Tymi danymi moĝe byÊ dowolny obiekt Pythona. CzÚsto jest nim lista
lub inny sïownik. Tak wiÚc za pomocÈ sïowników moĝna budowaÊ zïoĝone, wielowymiarowe
struktury danych.
Listy i sïowniki majÈ jednak okreĂlone ograniczenia. Przede wszystkim powodujÈ problemy
z pamiÚciÈ i wydajnoĂciÈ. Nie sÈ zoptymalizowane pod kÈtem zajmowania prawie przylegïych
bloków pamiÚci, co moĝe prowadziÊ do problemów, gdy próbujesz zastosowaÊ wysoce zoptymalizowane algorytmy lub obliczenia z uĝyciem wielu procesorów (pamiÚÊ stanowi wtedy
wÈskie gardïo). Dlatego te struktury doskonale nadajÈ siÚ do przechowywania danych, ale nie
do wykonywania na nich operacji. JeĂli wiÚc chcesz operowaÊ na danych, musisz najpierw
zdefiniowaÊ niestandardowe funkcje i iteracyjnie pobieraÊ elementy listy lub sïownika. Gdy
przetwarzane sÈ duĝe zbiory danych, iteracja czÚsto okazuje siÚ nieoptymalna.
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Pakiet NumPy udostÚpnia klasÚ ndarray (reprezentujÈcÈ n-wymiarowe tablice) o nastÚpujÈcych
cechach:
Q Jest optymalna ze wzglÚdu na pamiÚÊ (i, oprócz innych aspektów, skonfigurowana
tak, by przekazywaÊ dane do procedur w jÚzyku C lub Fortran z blokami pamiÚci
uporzÈdkowanymi w sposób zapewniajÈcy najwyĝszÈ wydajnoĂÊ).
Q Umoĝliwia szybkie obliczenia z obszaru algebry liniowej (wektoryzacja) i operacje
na elementach (broadcasting2) bez koniecznoĂci stosowania iteracji w postaci
pÚtli for, które w Pythonie sÈ zwykle kosztowne obliczeniowo.
Q Funkcje z waĝnych bibliotek (takich jak SciPy i scikit-learn) wymagajÈ tablic

jako danych wyjĂciowych.
Te cechy zwiÈzane sÈ jednak z pewnymi ograniczeniami. Oto wady obiektów typu ndarray:
Q Zwykle przechowujÈ one tylko elementy jednego konkretnego typu danych, który

moĝna wczeĂniej zdefiniowaÊ (istnieje wprawdzie moĝliwoĂÊ zdefiniowania
zïoĝonych i niejednorodnych typów danych, jednak korzystanie z nich
w kontekĂcie analiz byïoby bardzo trudne).
Q Po zainicjowaniu takich obiektów ich wielkoĂÊ jest staïa. JeĂli zechcesz zmieniÊ
wielkoĂÊ obiektu, musisz utworzyÊ go od nowa.

Podstawowe informacje o obiektach ndarray
z pakietu NumPy
W Pythonie tablica to blok przylegïych w pamiÚci danych okreĂlonego typu z nagïówkiem
wskazujÈcym schemat indeksowania i deskryptorem typu danych.
DziÚki schematowi indeksowania za pomocÈ tablic moĝna reprezentowaÊ wielowymiarowe
struktury danych, w których indeks kaĝdego elementu jest krotkÈ obejmujÈcÈ n liczb caïkowitych, gdzie n to liczba wymiarów. Gdy tablica jest jednowymiarowa (czyli jest wektorem
sekwencyjnych danych), indeks rozpoczyna siÚ od zera (tak jak w listach Pythona).
Gdy tablica jest dwuwymiarowa, trzeba zastosowaÊ indeks w postaci dwóch liczb caïkowitych
(krotki ze wspóïrzÚdnymi x, y), dla trzech wymiarów potrzebne sÈ trzy liczby caïkowite (krotka
x, y, z) itd.
W kaĝdej lokalizacji wskazywanej przez indeks tablica zawiera dane okreĂlonego typu. Tablica moĝe przechowywaÊ róĝne liczbowe typy danych, a takĝe ïañcuchy znaków i inne obiekty
Pythona. Moĝna teĝ tworzyÊ niestandardowe typy danych i dodawaÊ w ten sposób sekwencje
róĝnych typów, choÊ odradzamy to rozwiÈzanie i zalecamy stosowanie w takich sytuacjach typu
DataFrame z biblioteki pandas. Struktury danych z tej biblioteki zapewniajÈ wiÚcej moĝliwoĂci,
2

Czyli dostosowywanie ksztaïtu mniejszej tablicy do wiÚkszej; zobacz https://docs.scipy.org/doc/numpy/
user/basics.broadcasting.html — przyp. tïum.
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gdy intensywnie uĝywane sÈ niejednorodne typy danych (jeĂli takie typy sÈ potrzebne badaczowi danych). W tej ksiÈĝce stosujemy tablice z pakietu NumPy tylko dla konkretnych, zdefiniowanych typów, a do obsïugi niejednorodnych danych posïugujemy siÚ bibliotekÈ pandas.
Poniewaĝ typ elementów tablicy i liczba zajmowanych przez nie bajtów sÈ zdefiniowane od
poczÈtku, w procesie tworzenia tablicy rezerwowana jest przestrzeñ dokïadnie mieszczÈca
wszystkie dane. Dlatego dostÚp do elementów tablicy, ich modyfikowanie i obliczenia na nich
odbywajÈ siÚ doĂÊ szybko, choÊ dzieje siÚ to kosztem tego, ĝe tablica jest staïa i nie moĝna
zmieniÊ jej struktury.
Listy Pythona sÈ bardzo nieporÚczne i powolne. SÈ kolekcjami wskaěników ïÈczÈcych listÚ
z rozproszonymi w pamiÚci lokalizacjami zawierajÈcymi same dane. Na nastÚpnym rysunku
widaÊ, ĝe typ ndarray obejmuje tylko wskaěnik prowadzÈcy do jednej lokalizacji w pamiÚci,
gdzie przechowywane sÈ uporzÈdkowane sekwencyjnie dane. Gdy chcesz uzyskaÊ dostÚp do
danych z tablicy ndarray, wymaga to mniej operacji i korzystania z mniejszej liczby lokalizacji
w pamiÚci niĝ przy stosowaniu list. Z tego wynika wydajnoĂÊ i szybkoĂÊ takich tablic w pracy
z duĝymi zbiorami danych. WadÈ jest to, ĝe zawartoĂci tych tablic nie moĝna zmieniaÊ. Wstawianie do nich danych lub usuwanie z nich danych wymaga utworzenia nowej tablicy.

Niezaleĝnie od liczby wymiarów tablicy ndarray dane zawsze sÈ porzÈdkowane jako ciÈgïa sekwencja wartoĂci (w ciÈgïym bloku pamiÚci). ZnajomoĂÊ wielkoĂci tablicy i kroków (okreĂlajÈcych, ile bajtów w pamiÚci trzeba przeskoczyÊ, aby przejĂÊ do nastÚpnej pozycji na danej osi)
pozwala na ïatwe poprawne reprezentowanie tablicy i operowanie na niej.
Gdy trzeba reprezentowaÊ wiele wymiarów za pomocÈ list, konieczne jest utworzenie list zagnieĝdĝonych, co dodatkowo zwiÚksza koszty dostÚpu do danych i fragmentacjÚ danych.
Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe to tylko niepotrzebne gadanie informatyków. W koñcu badacze danych chcÈ jedynie szybko wykonywaÊ za pomocÈ Pythona przydatne operacje. To oczywiĂcie sïuszne podejĂcie, jednak zwiÚzïa („szybka”) skïadnia nie zawsze przekïada siÚ na szybkie wykonywanie kodu. JeĂli opanujesz
wewnÚtrzne mechanizmy pakietu NumPy i biblioteki pandas, bÚdziesz mógï przyspieszyÊ pracÚ kodu
i wykonywaÊ wiÚcej operacji w krótszym czasie. ZetknÚliĂmy siÚ z sytuacjÈ, w której czas pracy skïadniowo poprawnego kodu przeksztaïcajÈcego dane z uĝyciem pakietu NumPy i biblioteki pandas udaïo
siÚ w wyniku odpowiedniej refaktoryzacji skróciÊ o 95%!
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Na potrzeby tej ksiÈĝki bardzo waĝne jest teĝ, by zrozumieÊ, ĝe w ramach dostÚpu lub przeksztaïcania tablicy czasem kod tylko tworzy widok jej zawartoĂci, a czasem jÈ kopiuje. W trakcie
tworzenia widoku tablicy wywoïywana jest procedura, która umoĝliwia konwersjÚ danych z tablicy na inne dane, przy czym ěródïowa tablica siÚ nie zmienia. W poprzednim przykïadzie
tworzenie widoku powoduje jedynie zmianÚ atrybutu opisujÈcego wielkoĂÊ tablicy ndarray.
Same dane pozostajÈ nietkniÚte. Dlatego transformacje danych zwiÈzane z tworzeniem widoku
tablicy sÈ nietrwaïe — chyba ĝe utrwalisz je w nowej tablicy.
Natomiast w trakcie kopiowania powstaje nowa tablica o nowej strukturze (zajmujÈca ĂwieĝÈ
pamiÚÊ). Nie polega to tylko na zmianie parametru okreĂlajÈcego wielkoĂÊ tablicy. Zamiast
tego rezerwowany jest nowy przylegïy blok pamiÚci, do którego dane zostajÈ skopiowane.
Obiekty typu DataFrame z biblioteki pandas skïadajÈ siÚ z jednowymiarowych tablic ndarray z pakietu
NumPy. Dlatego teĝ cechujÈ siÚ szybkoĂciÈ i wydajnym wykorzystaniem pamiÚci typowymi dla tablic
ndarray, gdy operacje dotyczÈ kolumn (poniewaĝ kaĝda kolumna to tablica ndarray). Gdy operacje
dotyczÈ wierszy, obiekty typu DataFrame sÈ mniej wydajne, poniewaĝ sekwencyjnie uĝywane sÈ róĝne
kolumny (czyli inne tablice ndarray). Ponadto wydajniejsze jest wskazywanie lokalizacji w obiektach
typu DataFrame za pomocÈ indeksu pozycyjnego, a nie przy uĝyciu indeksu z biblioteki pandas. Jest
tak, poniewaĝ w tablicach ndarray do wskazywania pozycji sïuĝÈ liczby caïkowite. Uĝywanie indeksów
z biblioteki pandas (które mogÈ byÊ tekstowe) wymaga przeksztaïcenia indeksu na odpowiedniÈ pozycjÚ,
aby móc poprawnie operowaÊ na danych.

Tworzenie tablic z pakietu NumPy
Tablice z pakietu NumPy moĝna tworzyÊ na kilka sposobów. Oto niektóre z nich:
Q przeksztaïcenie istniejÈcej struktury danych w tablicÚ,
Q utworzenie tablicy od podstaw i zapeïnienie jej domyĂlnymi lub obliczonymi

wartoĂciami,
Q wczytanie danych z dysku do tablicy.
JeĂli chcesz przeksztaïciÊ istniejÈcÈ strukturÚ danych, najwygodniej uĝyÊ listy ustrukturyzowanej lub obiektu typu DataFrame.

Przeksztaïcanie list w jednowymiarowe tablice
Jednym z najczÚĂciej wykonywanych zadañ zwiÈzanych z pracÈ z danymi jest przeksztaïcanie
listy w tablicÚ.
W trakcie przeprowadzania takiej operacji waĝne jest, by uwzglÚdniÊ zawartoĂÊ obiektów
z listy, poniewaĝ wpïywa to na liczbÚ wymiarów i typ dtype wynikowej tablicy.
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Zacznijmy od listy zawierajÈcej same liczby caïkowite:
WejĂcie: import numpy as np
WejĂcie: # Transformacja listy w jednowymiarową tablicĊ
list_of_ints = [1,2,3]
Array_1 = np.array(list_of_ints)
WejĂcie: Array_1
WyjĂcie: array([1, 2, 3])

PamiÚtaj, ĝe dostÚp do jednowymiarowej tablicy moĝna uzyskaÊ w ten sam sposób co do
standardowych list Pythona (za pomocÈ rozpoczynajÈcych siÚ od zera indeksów):
WejĂcie: Array_1[1] # WyĞwietlanie drugiej wartoĞci
WyjĂcie: 2

Moĝna pobraÊ dodatkowe informacje na temat typu obiektu i typu jego elementów (wynikowy
typ zaleĝy od tego, czy system jest 32-bitowy, czy 64-bitowy):
WejĂcie:
WyjĂcie:
WejĂcie:
WyjĂcie:

type(Array_1)
numpy.ndarray
Array_1.dtype
dtype('int64')

DomyĂlny typ dtype zaleĝy od uĝywanego systemu operacyjnego.

Prosta lista liczb caïkowitych zostanie przeksztaïcona w jednowymiarowÈ tablicÚ, czyli w wektor
32-bitowych liczb caïkowitych (od –231 do 231–1; sÈ to domyĂlne wartoĂci liczb caïkowitych
w systemie uĝywanym przez nas do wykonywania przykïadów).

Kontrolowanie iloĂci zajmowanej pamiÚci
Moĝesz uznaÊ, ĝe stosowanie typu int64 dla ograniczonego zakresu wartoĂci to marnotrawstwo pamiÚci.
W sytuacjach, gdy uĝywanych jest duĝo danych, moĝesz obliczyÊ iloĂÊ pamiÚci zajmowanÈ
przez obiekt Array_1:
WejĂcie: import numpy as np
WejĂcie: Array_1.nbytes
WyjĂcie: 24

Zauwaĝ, ĝe w systemach 32-bitowych (lub przy stosowaniu 32-bitowej wersji Pythona w systemie
64-bitowym) wynikiem jest 12.

Aby zmniejszyÊ iloĂÊ zajmowanej pamiÚci, moĝesz okreĂliÊ typ najlepiej dopasowany do tablicy:
WejĂcie: Array_1 = np.array(list_of_ints, dtype= 'int8')

96

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Przeksztaácanie danych

Teraz utworzona prosta tablica zajmuje jednÈ czwartÈ pamiÚci potrzebnej w poprzedniej wersji.
Ten przykïad moĝe wydawaÊ siÚ oczywisty i nadmiernie uproszczony, jednak gdy przetwarzasz
miliony wierszy i kolumn, zdefiniowanie typu danych optymalnie dostosowanego do analiz pozwala uratowaÊ sytuacjÚ i zmieĂciÊ wszystkie dane w pamiÚci.
Dla informacji czytelników przedstawiamy tabelÚ z typami najczÚĂciej uĝywanymi w aplikacjach z obszaru nauki o danych. W tabeli tej znajdziesz teĝ informacje o pamiÚci zajmowanej
przez pojedyncze elementy poszczególnych typów.
Typ

WielkoĂÊ w bajtach

Opis

bool

1

WartoĂci logiczne (True lub False) zapisywane jako bajt

int_

4

DomyĂlny typ caïkowitoliczbowy (zwykle int32 lub int64)

int8

1

Bajt (od –128 do 127)

int16

2

Liczba caïkowita (od –32 768 do 32 767)

int32

4

Liczba caïkowita (od –2**31 do 2**31–1)

int64

8

Liczba caïkowita (od –2**63 do 2**63–1)

uint8

1

Liczba caïkowita bez znaku (od 0 do 255)

uint16

2

Liczba caïkowita bez znaku (od 0 do 65 535)

uint32

3

Liczba caïkowita bez znaku (od 0 do 2**32–1)

uint64

4

Liczba caïkowita bez znaku (od 0 do 2**64–1)

float_

8

Skrótowy zapis typu float64

float16

2

Liczba zmiennoprzecinkowa o poïowicznej precyzji (wykïadnik 5 bitów,
mantysa 10 bitów)

float32

4

Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji (wykïadnik 8 bitów,
mantysa 23 bity)

float64

8

Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji (wykïadnik 11 bitów,
mantysa 52 bity)

IstniejÈ teĝ inne typy liczbowe (na przykïad dla liczb zespolonych), które sÈ stosowane rzadziej, ale mogÈ
okazaÊ siÚ potrzebne w danej aplikacji (przykïadowo do generowania spektrogramu). Kompletny zestaw
typów znajdziesz w podrÚczniku uĝytkownika pakietu NumPy na stronie https://docs.scipy.org/doc/
numpy/user/basics.types.html.

JeĂli chcesz zmieniÊ typ tablicy, moĝesz ïatwo utworzyÊ nowÈ tablicÚ, rzutujÈc pierwotnÈ na
okreĂlony nowy typ:
WejĂcie: Array_1b = Array_1.astype('float32')
Array_1b
WyjĂcie: array([ 1., 2., 3.], dtype=float32)

JeĂli tablica zajmuje duĝo pamiÚci, metoda .astype zawsze kopiuje dane i tworzy nowÈ tablicÚ.
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Listy niejednorodne
Co siÚ stanie, gdy utworzysz listÚ skïadajÈcÈ siÚ z niejednorodnych elementów, na przykïad
liczb caïkowitych, liczb zmiennoprzecinkowych i ïañcuchów znaków? Sytuacja siÚ skomplikuje.
Oto krótki przykïad ilustrujÈcy taki scenariusz:
WejĂcie: import numpy as np
complex_list = [1,2,3] + [1.,2.,3.] + ['a','b','c']
Array_2 = np.array(complex_list[:3]) # Początkowo lista wejĞciowa
# zawiera same liczby caákowite.
print ('complex_list[:3]', Array_2.dtype)
Array_2 = np.array(complex_list[:6]) # NastĊpnie zawiera liczby caákowite i zmiennoprzecinkowe.
print ('complex_list[:6]', Array_2.dtype)
Array_2 = np.array(complex_list) # W ostatnim kroku dodajemy áaĔcuchy znaków.
print ('complex_list[:] ',Array_2.dtype)
WyjĂcie:
complex_list[:3] int64
complex_list[:6] float64
complex_list[:] <U32

Z danych wyjĂciowych wynika, ĝe wartoĂci typu int sÈ zastÚpowane wartoĂciami typu float,
a z kolei te sÈ ostatecznie przeksztaïcane w ïañcuchy znaków (sekwencja <U32 oznacza ïañcuchy
znaków Unicode o wielkoĂci do 32 bitów).
W trakcie tworzenia tablic na podstawie list moĝesz ïÈczyÊ elementy róĝnych typów. Najbardziej charakterystycznym dla Pythona sposobem sprawdzenia wynikowego typu jest zbadanie
atrybutu dtype uzyskanej tablicy.
Zauwaĝ, ĝe jeĂli nie jesteĂ pewien, jakie dane zawiera tablica, musisz to sprawdziÊ. W przeciwnym razie moĝe siÚ okazaÊ, ĝe operowanie wynikowÈ tablicÈ bÚdzie niemoĝliwe, co doprowadzi do bïÚdu (z powodu nieobsïugiwanego typu operandu):
WejĂcie: # Sprawdzanie, czy tablica z pakietu NumPy zawiera elementy odpowiedniego typu liczbowego.
print (isinstance(Array_2[0],np.number))
WyjĂcie: False

W procesie przeksztaïcania danych przypadkowe natrafienie na wyjĂciowÈ tablicÚ ïañcuchów
znaków oznacza, ĝe programista w poprzednim kroku zapomniaï przeksztaïciÊ zmienne na
liczby (na przykïad w trakcie zapisywania wszystkich danych w obiekcie typu DataFrame).
W podrozdziale „Praca z danymi kategorialnymi i tekstowymi” omawiamy proste sposoby postÚpowania w takich sytuacjach.
Najpierw jednak warto dokoñczyÊ omawianie tworzenia tablic na podstawie list. WczeĂniej
wspomnieliĂmy, ĝe typ obiektów z listy wpïywa na liczbÚ wymiarów tablicy.
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Od list do tablic wielowymiarowych
Lista zawierajÈca obiekty tekstowe lub liczby jest przeksztaïcana w tablicÚ jednowymiarowÈ
(reprezentujÈcÈ na przykïad wektor wspóïczynników), natomiast lista list daje tablicÚ dwuwymiarowÈ, a lista list list skutkuje utworzeniem tablicy trójwymiarowej:
WejĂcie: import numpy as np
# Przeksztaácanie listy w tablicĊ dwuwymiarową
a_list_of_lists = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
Array_2D = np.array(a_list_of_lists )
Array_2D
WyjĂcie:
array([[1, 2, 3],
[4, 5, 6],
[7, 8, 9]])

WczeĂniej wspomnieliĂmy, ĝe za pomocÈ indeksów moĝesz wskazywaÊ pojedyncze wartoĂci.
Tu uĝywane sÈ dwa indeksy — jeden okreĂlajÈcy wiersz (oĂ 0) i drugi okreĂlajÈcy kolumnÚ (oĂ 1):
WejĂcie: Array_2D[1,1]
WyjĂcie: 5

Do rozwiÈzywania problemów z obszaru nauki o danych standardowo uĝywane sÈ tablice
dwuwymiarowe. Moĝesz teĝ zetknÈÊ siÚ z tablicami trójwymiarowymi z dodatkowym wymiarem reprezentujÈcym na przykïad czas:
WejĂcie: # Przeksztaácanie listy w tablicĊ wielowymiarową
a_list_of_lists_of_lists = [[[1,2],[3,4],[5,6]],
[[7,8],[9,10],[11,12]]]
Array_3D = np.array(a_list_of_lists_of_lists)
Array_3D
WyjĂcie:
array([[[ 1, 2],
[ 3, 4],
[ 5, 6]],
[[ 7, 8],
[ 9, 10],
[11, 12]]])

Aby uzyskaÊ dostÚp do pojedynczych elementów tablicy trójwymiarowej, naleĝy podaÊ trzy indeksy:
WejĂcie: Array_3D[0,2,0] # DostĊp do piątego elementu
WyjĂcie: 5

Tablice moĝna tworzyÊ za pomocÈ krotek, podobnie jak buduje siÚ listy. Sïowniki moĝna przeksztaïcaÊ w listy
dwuwymiarowe za pomocÈ metody .items(), zwracajÈcej kopiÚ listy par klucz-wartoĂÊ ze sïownika:
WejĂcie: np.array({1:2,3:4,5:6}.items())
WyjĂcie: array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
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Zmiana wielkoĂci tablic
WczeĂniej wspomnieliĂmy, ĝe moĝliwa jest zmiana typu elementów tablicy. Teraz pokazujemy
najczÚĂciej stosowane instrukcje zmieniajÈce ksztaït istniejÈcej tablicy.
Zacznijmy od przykïadu ilustrujÈcego metodÚ .reshape. Jako parametr przyjmuje ona krotkÚ
n-elementowÈ z wielkoĂciÈ nowych wymiarów:
WejĂcie: import numpy as np
# Zmiana ksztaátu tablicy z pakietu NumPy
original_array = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
Array_a = original_array.reshape(4,2)
Array_b = original_array.reshape(4,2).copy()
Array_c = original_array.reshape(2,2,2)
# Uwaga — metoda reshape tworzy widoki danych, a nie ich kopie.
original_array[0] = -1

Pierwotna tablica to jednowymiarowy wektor liczb caïkowitych od 1 do 8.
Q Do zmiennej Array_a przypisywana jest tablica original_array o wymiarach
zmienionych na 4×2.
Q Podobna operacja wykonywana jest na zmiennej Array_b, przy czym tu dodatkowo
wywoïywana jest metoda .copy(), powodujÈca skopiowanie tablicy do nowej
zmiennej.
Q Do zmiennej Array_c przypisywana jest tablica trójwymiarowa o wymiarach
2×2×2.
Q Po wykonaniu tych operacji wartoĂÊ pierwszego elementu tablicy original_array
jest zmieniana z 1 na -1.
JeĂli teraz sprawdzisz zawartoĂÊ tablic, zauwaĝysz, ĝe wymiary tablic Array_a i Array_c sÈ
zgodne z oczekiwaniami, jednak wartoĂÊ pierwszego elementu wynosi -1. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ te tablice dynamicznie odzwierciedlajÈ pierwotnÈ tablicÚ, której widok przedstawiajÈ:
WejĂcie: Array_a
WyjĂcie:
array([[-1, 2],
[3, 4],
[5, 6],
[7, 8]])
WejĂcie: Array_c
WyjĂcie:
array([[[-1, 2],
[3, 4]],
[[ 5, 6],
[7, 8]]])

Tylko w tablicy Array_b, o wartoĂciach skopiowanych przed zmodyfikowaniem pierwotnej tablicy, pierwszy element jest równy 1:
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WejĂcie: Array_b
WyjĂcie:
array([[1, 2],
[3, 4],
[5, 6],
[7, 8]])

JeĂli chcesz zmieniÊ wymiary pierwotnej tablicy, powinieneĂ zastosowaÊ metodÚ resize:
WejĂcie: original_array.resize(4,2)
WyjĂcie: array([[-1, 2],
[ 3, 4],
[ 5, 6],
[ 7, 8]])

original_array

Te same efekty moĝna uzyskaÊ, przypisujÈc do atrybutu .shape krotkÚ z wartoĂciami reprezentujÈcymi wielkoĂÊ okreĂlonych wymiarów:
WejĂcie: original_array.shape = (4,2)

JeĂli tablica jest dwuwymiarowa i chcesz przestawiÊ wiersze z kolumnami (czyli przeprowadziÊ transpozycjÚ), zastosuj metodÚ .T lub transpose(). Wynikiem takiej transformacji jest
(podobnie jak przy stosowaniu metody .reshape) widok.
WejĂcie: original_array
WyjĂcie:
array([[-1, 2],
[ 3, 4],
[ 5, 6],
[ 7, 8]])

Tablice generowane przez funkcje z pakietu NumPy
JeĂli potrzebujesz wektora lub macierzy o okreĂlonych cechach (na przykïad z zerami, jedynkami, sekwencjÈ liczb porzÈdkowych lub liczbami losowymi z wybranego rozkïadu statystycznego),
funkcje z pakietu NumPy zapewniÈ Ci bogate moĝliwoĂci.
Zacznijmy od tego, ĝe za pomocÈ funkcji arrange moĝna ïatwo utworzyÊ tablicÚ z pakietu
NumPy zawierajÈcÈ liczby porzÈdkowe (caïkowite). Funkcja ta generuje wartoĂci caïkowitoliczbowe z danego przedziaïu (zwykle zaczynajÈcego siÚ od zera), po czym moĝna okreĂliÊ
wymiary uzyskanych danych:
WejĂcie: import numpy as np
WejĂcie: ordinal_values = np.arange(9).reshape(3,3)
ordinal_values
WyjĂcie:
array([[0, 1, 2],
[3, 4, 5],
[6, 7, 8]])
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JeĂli chcesz odwróciÊ kolejnoĂÊ wartoĂci w tablicy, zastosuj nastÚpujÈce polecenie:
WejĂcie: np.arange(9)[::-1]
WyjĂcie: array([8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0])

Jeĝeli chcesz uzyskaÊ losowe liczby caïkowite (bez okreĂlonej kolejnoĂci i z moĝliwymi powtórzeniami), wywoïaj poniĝszÈ instrukcjÚ:
WejĂcie: np.random.randint(low=1,high=10,size=(3,3)).reshape(3,3)

Przydatne mogÈ byÊ teĝ tablice zawierajÈce same zera i jedynki. Moĝesz teĝ tworzyÊ macierze
jednostkowe:
WejĂcie: np.zeros((3,3))
WejĂcie: np.ones((3,3))
WejĂcie: np.eye(3)

JeĂli tablica bÚdzie uĝywana do przeszukiwania siatki parametrów (ang. grid-search) w celu
ustalenia optymalnych parametrów, najbardziej przydatne bÚdÈ wartoĂci uïamkowe rosnÈce
ze staïym krokiem lub w postÚpie logarytmicznym:
WejĂcie: fractions = np.linspace(start=0, stop=1, num=10)
WejĂcie: growth = np.logspace(start=0, stop=1, num=10, base=10.0)

Do inicjowania wektora lub macierzy wspóïczynników przydatne mogÈ byÊ rozkïady statystyczne (na przykïad normalny lub jednostajny).
Ta instrukcja tworzy macierz o wymiarach 3×3 z wartoĂciami standaryzowanymi zgodnie
z rozkïadem normalnym (ze ĂredniÈ równÈ 0 i odchyleniem standardowym równym 1):
WejĂcie: std_gaussian = np.random.normal(size=(3,3))

JeĂli potrzebna jest inna Ărednia lub inne odchylenie standardowe, zastosuj nastÚpujÈce polecenie:
WejĂcie: gaussian = np.random.normal(loc=1.0, scale= 3.0, size=(3,3))

Parametr loc okreĂla ĂredniÈ, a scale wyznacza odchylenie standardowe.
Innym rozkïadem statystycznym czÚsto wybieranym do inicjowania wektorów jest rozkïad
jednostajny:
WejĂcie: rand = np.random.uniform(low=0.0, high=1.0, size=(3,3))

Pobieranie tablicy bezpoĂrednio z pliku
Tablice z pakietu NumPy moĝna teĝ tworzyÊ bezpoĂrednio na podstawie danych z pliku.
Wykorzystajmy przykïad z poprzedniego rozdziaïu:
WejĂcie: import numpy as np
housing = np.loadtxt('regression-datasets-housing.csv',delimiter=',', dtype=float)
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Funkcja loadtxt z pakietu NumPy przyjmuje parametry filename, delimiter i dtype, po czym
wczytuje dane do tablicy, chyba ĝe parametr dtype jest nieprawidïowy (na przykïad zmienna
jest typu string, a wymagany typ elementów tablicy to float), tak jak w nastÚpnej instrukcji:
WejĂcie: np.loadtxt('datasets-uci-iris.csv',delimiter=',',dtype=float)
WyjĂcie: ValueError: could not convert string to float: Iris-setosa

Pobieranie danych ze struktur z biblioteki pandas
Interakcja z bibliotekÈ pandas jest prosta. Poniewaĝ biblioteka ta jest oparta na pakiecie
NumPy, moĝna ïatwo pobieraÊ tablice z obiektów typu DataFrame oraz przeksztaïcaÊ tablice
na takie obiekty.
Zacznijmy od wczytania danych do obiektu typu DataFrame. Odpowiedni bÚdzie tu zbiór danych BostonHouse wczytywany w poprzednim rozdziale z repozytorium ML:
WejĂcie: import pandas as pd
import numpy as np
housing_filename = 'regression-datasets-housing.csv'
housing = pd.read_csv(housing_filename, header=None)

W tym przykïadzie naturalnie zakïadamy, ĝe wykonujesz instrukcje w katalogu, w którym znajduje siÚ plik
z danymi. JeĂli pracujesz w innym katalogu, powinieneĂ podaÊ prowadzÈcÈ do niego ĂcieĝkÚ w zmiennej
housing_filename. Aby podaÊ poprawnÈ kompletnÈ ĂcieĝkÚ, w systemie Windows zastosuj ukoĂniki
odwrotne (\), natomiast w systemach uniksowych i Mac OS posïuĝ siÚ zwykïymi ukoĂnikami (/). Funkcja
os.path.join() pozwala pisaÊ kod zgodny z róĝnymi systemami i uïatwia programistom pracÚ (poniewaĝ zwraca ĂcieĝkÚ dostosowanÈ do systemu, w którym wywoïano tÚ funkcjÚ). JeĂli plik znajduje siÚ na
przykïad w katalogu mydir, zmieñ przedstawiony fragment kodu w nastÚpujÈcy sposób:
WejĂcie: import pandas as pd
import os
import numpy as np
housing_filename = os.path.join('mydir',
'regression-datasets-housing.csv')
housing = pd.read_csv(housing_filename, header=None)

Zgodnie z wyjaĂnieniami z punktu „Listy niejednorodne” na tym etapie metoda .values zwróci
tablicÚ elementów typu zgodnego z wszystkimi typami z uĝywanego obiektu typu DataFrame:
WejĂcie: housing_array = housing.values
housing_array.dtype
WyjĂcie: dtype('float64')

Tu uĝywany jest typ float64, poniewaĝ jest on ogólniejszy od typu int:
WejĂcie: housing.dtypes
WyjĂcie: 0 float64
1
int64
2
float64
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3
int64
4
float64
5
float64
6
float64
7
float64
8
int64
9
int64
10
int64
11 float64
12 float64
13 float64
dtype: object

Uĝycie metody .dtypes do sprawdzenia typów uĝywanych w obiekcie typu DataFrame przed
pobraniem danych do tablicy z pakietu NumPy pozwala ustaliÊ atrybut dtype wynikowej tablicy. DziÚki temu moĝna zdecydowaÊ, czy przed przejĂciem do dalszych zadañ przeksztaïciÊ,
czy zmieniÊ typ zmiennych z obiektu typu DataFrame (co opisaliĂmy w podrozdziale „Praca
z danymi kategorialnymi i tekstowymi” w tym rozdziale).

Szybkie operacje i obliczenia
z uĝyciem pakietu NumPy
Gdy kod ma wykonywaÊ matematyczne operacje na tablicach, wystarczy zastosowaÊ okreĂlonÈ operacjÚ do tablicy, posïugujÈc siÚ staïÈ liczbowÈ (wartoĂciÈ skalarnÈ) lub tablicÈ tej samej
wielkoĂci:
WejĂcie:
WejĂcie:
WejĂcie:
WejĂcie:
WyjĂcie:

import numpy as np
a = np.arange(5).reshape(1,5)
a += 1
a*a
array([[ 1, 4, 9, 16, 25]])

W efekcie operacja jest wykonywana na poszczególnych elementach. Na kaĝdym elemencie
wykonywana jest operacja z uĝyciem wartoĂci skalarnej lub odpowiedniego elementu z innej
tablicy.
Gdy zadanie dotyczy tablic o róĝnych wymiarach, moĝna wykonywaÊ operacje na elementach
bez koniecznoĂci zmiany struktury danych, przy czym jeden z przetwarzanych wymiarów musi
mieÊ wielkoĂÊ 1. W takiej sytuacji wymiar o wielkoĂci 1 jest „rozciÈgany” w celu dopasowania
go do wymiaru drugiej tablicy. Ten proces to broadcasting. W ten sposób pakiet NumPy wykonuje operacje matematyczne na tablicach o róĝnych wymiarach. Pomaga to pisaÊ bardziej
elegancki i wydajniejszy kod.

104

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Przeksztaácanie danych

Oto przykïad:
WejĂcie: a = np.arange(5).reshape(1,5) + 1 b = np.arange(5).reshape(5,1)
+ 1 a * b
WyjĂcie: array([[ 1, 2, 3, 4, 5], [ 2, 4, 6, 8, 10],
[ 3, 6, 9, 12, 15], [ 4, 8, 12, 16, 20],
[ 5, 10, 15, 20, 25]])

Pokazany kod jest odpowiednikiem nastÚpujÈcych instrukcji:
WejĂcie: a2 = np.array([1,2,3,4,5] * 5).reshape(5,5)
b2 = a2.T
a2 * b2

Nie wymaga jednak zajmowania dodatkowej pamiÚci przez pierwotne tablice w celu wykonania mnoĝenia par elementów.
Pakiet NumPy obejmuje teĝ liczne inne funkcje dziaïajÈce na elementach tablic: abs(), sign(),
round(), floor(), sqrt(), log() i exp().
Inne funkcje pakietu NumPy wykonujÈce standardowe operacje to sum() i prod(). ZwracajÈ
one sumÚ i iloczyn wierszy lub kolumn tablicy na podstawie podanej osi:
WejĂcie: print (a2)
WyjĂcie:
[[1 2 3 4 5]
[1 2 3 4 5]
[1 2 3 4 5]
[1 2 3 4 5]
[1 2 3 4 5]]
WejĂcie: np.sum(a2,
WyjĂcie: array([ 5,
WejĂcie: np.sum(a2,
WyjĂcie: array([15,

axis=0)
10, 15, 20, 25])
axis=1)
15, 15, 15, 15])

Gdy wykonujesz operacje na danych, pamiÚtaj, ĝe dostÚpne w pakiecie NumPy funkcje dla
tablic dziaïajÈ bardzo szybko w porównaniu z metodami dla prostych list Pythona. Przeprowaděmy kilka eksperymentów. Spróbujmy najpierw porównaÊ wyraĝenie listowe z tablicÈ
w kontekĂcie dodawania staïej do elementów:
WejĂcie: %timeit -n 1 -r 3 [i+1.0 for i in range(10**6)]
%timeit -n 1 -r 3 np.arange(10**6)+1.0
WyjĂcie: 1 loops, best of 3: 158 ms per loop
1 loops, best of 3: 6.64 ms per loop

Instrukcja %timeit w narzÚdziu IPython umoĝliwia ïatwe porównywanie czasu wykonywania
operacji. Parametr -n 1 powoduje, ĝe fragment kodu jest wykonywany tylko w jednej pÚtli.
Parametr -r 3 powoduje trzykrotne ponowienie wykonania pÚtli (tu pÚtla jest tylko jedna)
i zwrócenie najlepszego wyniku uzyskanego w tych powtórzeniach.

105

Kup książkę

Poleć książkę

Python. Podstawy nauki o danych

Wyniki na Twoim komputerze bÚdÈ zaleĝaïy od uĝywanego systemu i jego konfiguracji. Jednak
róĝnica miÚdzy standardowymi operacjami Pythona a funkcjami z pakietu NumPy powinna
pozostaÊ duĝa. Gdy uĝywane sÈ maïe zbiory danych, jest ona niezauwaĝalna, jednak moĝe byÊ
wyraěnie odczuwalna, gdy pracujesz z wiÚkszymi zbiorami danych lub powtarzasz w pÚtli ten
sam potok analiz dla róĝnych parametrów czy zmiennych.
Róĝnica bÚdzie teĝ widoczna, gdy wykonywane sÈ skomplikowane operacje takie jak obliczanie pierwiastka kwadratowego:
WejĂcie: import math
%timeit -n 1 -r 3 [math.sqrt(i) for i in range(10**6)]
WyjĂcie:
1 loops, best of 3: 222 ms per loop
WejĂcie: %timeit -n 1 -r 3 np.sqrt(np.arange(10**6))
WyjĂcie: 1 loops, best of 3: 6.9 ms per loop

Operacje na macierzach
Oprócz wykonywania obliczeñ na elementach moĝna teĝ, z uĝyciem funkcji np.dot(), mnoĝyÊ dwuwymiarowe tablice w sposób typowy dla macierzy (na przykïad mnoĝyÊ wektor przez
macierz lub macierz przez macierz):
WejĂcie: import numpy as np
M = np.arange(5*5, dtype=float).reshape(5,5)
M
WyjĂcie:
array([[ 0., 1., 2., 3., 4.],
[ 5., 6., 7., 8., 9.],
[ 10., 11., 12., 13., 14.],
[ 15., 16., 17., 18., 19.],
[ 20., 21., 22., 23., 24.]])

W ramach przykïadu stosujemy dwuwymiarowÈ tablicÚ liczb caïkowitych od 0 do 24. Wymiary
tej tablicy wynoszÈ 5×5.
Teraz zdefiniujmy wektor wspóïczynników i tablicÚ obejmujÈcÈ jako kolumny ten wektor w pierwotnej postaci i po jego odwróceniu:
WejĂcie: coefs = np.array([1., 0.5, 0.5, 0.5, 0.5])
coefs_matrix = np.column_stack((coefs,coefs[::-1]))
print (coefs_matrix)
WyjĂcie:
[[ 1. 0.5]
[ 0.5 0.5]
[ 0.5 0.5]
[ 0.5 0.5]
[ 0.5 1. ]]
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Teraz moĝna pomnoĝyÊ tablicÚ przez wektor za pomocÈ funkcji np.dot:
WejĂcie: np.dot(M,coefs)
WyjĂcie: array([ 5., 20., 35., 50., 65.])

Moĝna teĝ pomnoĝyÊ wektor przez tablicÚ:
WejĂcie: np.dot(coefs,M)
WyjĂcie: array([ 25., 28., 31., 34., 37.])

Jeszcze inna moĝliwoĂÊ to pomnoĝenie tablicy przez uïoĝone w warstwy wektory wspóïczynników (czyli macierz o wymiarach 5×2):
WejĂcie: np.dot(M,coefs_matrix)
WyjĂcie: array([[ 5., 7.],
[ 20., 22.],
[ 35., 37.],
[ 50., 52.],
[ 65., 67.]])

Pakiet NumPy udostÚpnia teĝ klasÚ matrix (jest to klasa pochodna od ndarray, dziedziczÈca
wszystkie jej atrybuty i metody). Macierze z pakietu NumPy domyĂlnie sÈ wyïÈcznie dwuwymiarowe (tablice sÈ wielowymiarowe). Mnoĝenie macierzy (podobnie jak potÚgowanie) nie
odbywa siÚ na elementach, tylko na caïych macierzach. DostÚpne sÈ teĝ przeznaczone dla
macierzy specjalne metody .H (wyznacza transpozycjÚ macierzy zespolonej) i .I (wyznacza macierz odwrotnÈ). Oprócz wygody wynikajÈcej z dziaïania w sposób podobny jak
w MATLAB-ie funkcje te nie zapewniajÈ konkretnych korzyĂci. Stosowanie macierzy moĝe
utrudniaÊ zrozumienie skryptów, poniewaĝ trzeba uwzglÚdniaÊ róĝny zapis mnoĝenia dla
macierzy i obiektów.
Od Pythona 3.5 dostÚpny jest nowy operator @ przeznaczony do mnoĝenia macierzy. Dotyczy to wszystkich
pakietów Pythona (nie tylko pakietu NumPy). Wprowadzenie tego nowego operatora daje kilka korzyĂci.
Przede wszystkim chroni to przed przypadkami zastosowania operatora * do mnoĝenia macierzy. Operator * bÚdzie stosowany tylko do tych operacji na elementach, które polegajÈ na tym, ĝe gdy uĝywane sÈ
dwie macierze (lub dwa wektory) o tych samych wymiarach, operacja jest wykonywana na elementach
z tych samych pozycji z obu struktur.
Ponadto kod wzorów bÚdzie bardziej czytelny, co znacznie uïatwi jego interpretacjÚ. Nie bÚdziesz musiaï
jednoczeĂnie analizowaÊ operatorów (+, -, / i *) i metod (.dot), poniewaĝ uĝywane bÚdÈ tylko operatory (+, -, /, * i @).
WiÚcej informacji na ten temat (tu przedstawiamy tylko formalne wprowadzenie; Tobie pozostaje
sprawdziÊ, jak dziaïa metoda .dot z operatorem @) i przykïadowe aplikacje znajdziesz w dokumencie
PEP 465 (ang. Python Enhancement Proposal) w witrynie Python Foundation: https://www.python.org/
dev/peps/pep-0465/.
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Tworzenie wycinków i indeksowanie tablic
z pakietu NumPy
Indeksowanie umoĝliwia generowanie widoków tablic ndarray w wyniku wskazania danych
udostÚpnianych w widoku. Moĝna pobraÊ wycinek kolumn lub wierszy albo konkretny indeks.
Zdefiniujmy roboczÈ tablicÚ:
WejĂcie: import numpy as np
M = np.arange(100, dtype=int).reshape(10,10)

Ten kod tworzy dwuwymiarowÈ tablicÚ o wymiarach 10×10. Zacznijmy od pobrania wycinka
obejmujÈcego jeden wymiar. Notacja pobierania danych z jednego wymiaru jest taka sama jak
dla list Pythona:
[indeks_poczÈtkowy_wïÈcznie:indeks_koñcowy_wykluczany:kroki]

Zaïóĝmy, ĝe chcemy pobraÊ parzyste wiersze z przedziaïu od 2 do 8:
WejĂcie: M[2:9:2,:]
WyjĂcie: array([[20, 21,
[40, 41,
[60, 61,
[80, 81,

22,
42,
62,
82,

23,
43,
63,
83,

24,
44,
64,
84,

25,
45,
65,
85,

26,
46,
66,
86,

27,
47,
67,
87,

28,
48,
68,
88,

29],
49],
69],
89]])

Po pobraniu wycinka wierszy moĝna dodatkowo pobraÊ wycinek kolumn. Wybierzmy kolumny
od indeksu 5:
WejĂcie: M[2:9:2,5:]
WyjĂcie:
array([[25, 26, 27, 28,
[45, 46, 47, 48,
[65, 66, 67, 68,
[85, 86, 87, 88,

29],
49],
69],
89]])

Podobnie jak na listach moĝna stosowaÊ ujemne wartoĂci indeksów, aby rozpoczÈÊ odliczanie
od koñca. Ponadto ujemne wartoĂci parametrów (na przykïad kroku) powodujÈ odwrócenie
kolejnoĂci elementów w wyjĂciowej tablicy — tak jak w nastÚpnym przykïadzie, gdzie odliczanie rozpoczyna siÚ od kolumny o indeksie 5, ale odbywa siÚ w odwrotnej kolejnoĂci i koñczy na indeksie 0:
WejĂcie: M[2:9:2,5::-1]
WyjĂcie:
array([[25, 24, 23, 22,
[45, 44, 43, 42,
[65, 64, 63, 62,
[85, 84, 83, 82,

21,
41,
61,
81,

20],
40],
60],
80]])
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Moĝna teĝ tworzyÊ indeksy logiczne okreĂlajÈce, które wiersze i kolumny kod ma pobraÊ.
Poprzedni przykïad moĝna wiÚc zreplikowaÊ z uĝyciem zmiennych row_index i col_index:
WejĂcie: row_index = (M[:,0]>=20) & (M[:,0]<=80)
col_index = M[0,:]>=5
M[row_index,:][:,col_index]
WyjĂcie:
array([[25, 26, 27, 28, 29],
[35, 36, 37, 38, 39],
[45, 46, 47, 48, 49],
[55, 56, 57, 58, 59],
[65, 66, 67, 68, 69],
[75, 76, 77, 78, 79],
[85, 86, 87, 88, 89]])

Nie moĝna w tym samym nawiasie kwadratowym kontekstowo stosowaÊ indeksów logicznych
okreĂlajÈcych kolumny i wiersze (choÊ moĝna stosowaÊ obok nich zwykïe indeksy caïkowitoliczbowe dla innych wymiarów). Dlatego najpierw trzeba za pomocÈ indeksów logicznych
okreĂliÊ wybierane wiersze, a nastÚpnie, w nowym nawiasie kwadratowym (dotyczÈcym wybranych wierszy), wskazaÊ potrzebne kolumny.
JeĂli potrzebujesz na poziomie globalnym wybraÊ elementy tablicy, moĝesz teĝ zastosowaÊ
maskÚ opartÈ na wartoĂciach logicznych:
WejĂcie: mask = (M>=20) & (M<=90) & ((M / 10.) % 1 >= 0.5)
M[mask]
WyjĂcie:
array([25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48,
49, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79,
85, 86, 87, 88, 89])

To podejĂcie jest przydatne zwïaszcza wtedy, gdy trzeba wykonaÊ operacje na fragmencie
tablicy okreĂlonym za pomocÈ maski (na przykïad M[mask]=0).
Inny sposób wskazywania potrzebnych elementów z tablicy polega na podaniu caïkowitoliczbowych indeksów wierszy lub kolumn. Takie indeksy moĝna zdefiniowaÊ albo za pomocÈ
funkcji np.where(), która przeksztaïca dotyczÈcy tablicy warunek logiczny w indeksy, albo w wyniku podania sekwencji indeksów caïkowitoliczbowych (mogÈ one wystÚpowaÊ w dowolnej kolejnoĂci, a nawet siÚ powtarzaÊ). Ta technika to specjalne indeksowanie (ang. fancy indexing):
WejĂcie: row_index = [1,1,2,7]
col_index = [0,2,4,8]

Po zdefiniowaniu indeksów wierszy i kolumn naleĝy zastosowaÊ je kontekstowo, aby pobraÊ
elementy, których wspóïrzÚdne sÈ okreĂlone za pomocÈ krotki z wartoĂciami obu indeksów
(wierszy i kolumn):
WejĂcie: M[row_index,col_index]
WyjĂcie: array([10, 12, 24, 78])
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W tym podejĂciu wybierane sÈ punkty o nastÚpujÈcych wspóïrzÚdnych: (1,0), (1,2), (2,4) i (7,8).
Inna moĝliwoĂÊ to, jak pokazano wczeĂniej, wybranie najpierw wierszy, a potem kolumn w odrÚbnych nawiasach kwadratowych:
WejĂcie: M[row_index,:][:,col_index]
WyjĂcie:
array([[10, 12, 14, 18],
[10, 12, 14, 18],
[20, 22, 24, 28],
[70, 72, 74, 78]])

PamiÚtaj, ĝe pobieranie wycinków i stosowanie indeksów tworzy tylko widoki danych. JeĂli na
podstawie widoku chcesz utworzyÊ nowe dane, musisz zastosowaÊ metodÚ .copy do wycinka
i przypisaÊ wynik do innej zmiennej. W przeciwnym razie wszelkie zmiany z pierwotnej tablicy bÚdÈ odzwierciedlane w wycinku i vice versa, co jest zwykle niepoĝÈdane. Metoda copy
jest stosowana tak:
WejĂcie: N = M[2:9:2,5:].copy()

Dodawanie „warstw” tablic z pakietu NumPy
Gdy operujesz na tablicach dwuwymiarowych, dostÚpne sÈ czÚsto uĝywane operacje (na przykïad dodawanie nowych danych i zmiennych), które funkcje z pakietu NumPy pozwalajÈ wykonywaÊ ïatwo i szybko.
NajczÚĂciej stosowanÈ takÈ operacjÈ jest dodawanie nowych wierszy do tablicy.
Utwórzmy poczÈtkowÈ tablicÚ:
WejĂcie: import numpy as np
dataset = np.arange(50).reshape(10,5)

Teraz utwórzmy jeden wiersz, a nastÚpnie zestaw wierszy, które póěniej kolejno dodamy do
tablicy:
In: single_line = np.arange(1*5).reshape(1,5)
a_few_lines = np.arange(3*5).reshape(3,5)

Spróbujmy dodaÊ jeden wiersz:
WejĂcie: np.vstack((dataset,single_line))

Wystarczy podaÊ krotkÚ zawierajÈcÈ poczÈtkowÈ pionowÈ tablicÚ oraz tablicÚ, którÈ naleĝy
dodaÊ. To samo polecenie zadziaïa takĝe wtedy, gdy zechcesz dodaÊ wiÚcej wierszy:
WejĂcie: np.vstack((dataset,a_few_lines))
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JeĂli chcesz dodaÊ ten sam wiersz kilkakrotnie, krotka moĝe reprezentowaÊ strukturÚ nowej,
scalonej tablicy:
WejĂcie: np.vstack((dataset,single_line,single_line))

Inne czÚsto wykonywane zadanie to dodawanie nowej zmiennej do istniejÈcej tablicy. Wtedy
naleĝy zastosowaÊ funkcjÚ hstack (h to skrót od horizontal, czyli „w poziomie”) zamiast uĝywanego wczeĂniej polecenia vstack (v to skrót od vertical, czyli „w pionie”).
Zaïóĝmy, ĝe chcesz dodaÊ do pierwotnej tablicy tablicÚ bias z wartoĂciami jednostkowymi:
WejĂcie: bias = np.ones(10).reshape(10,1) np.hstack((dataset,bias))

JeĂli nie zmienisz wymiarów tablicy bias (moĝe byÊ ona wtedy dowolnÈ sekwencjÈ danych
o tej samej dïugoĂci co wiersze pierwotnej tablicy), bÚdziesz mógï dodaÊ jÈ jako sekwencjÚ za
pomocÈ funkcji column_stack(). Efekt bÚdzie taki sam, przy czym nie trzeba bÚdzie zmieniaÊ
wymiarów tablicy:
In: bias = np.ones(10)
np.column_stack((dataset,bias))

Dodawanie wierszy i kolumn do tablic dwuwymiarowych to wszystko, czego potrzebujesz do
skutecznego przetwarzania danych w projektach z obszaru nauki o danych. Poznaj teraz kilka
innych funkcji zwiÈzanych z nieco odmiennymi problemami z danymi.
ChoÊ tablice dwuwymiarowe sÈ standardowo uĝywanÈ strukturÈ, moĝesz teĝ operowaÊ na
strukturach trójwymiarowych. Dlatego przydatna moĝe okazaÊ siÚ funkcja dstack(), która
dziaïa podobnie jak funkcje hstack() i vstack(), ale operuje na trzeciej osi (prowadzÈcej
w gïÈb):
WejĂcie: np.dstack((dataset*1,dataset*2,dataset*3))

W tym przykïadzie trzeci wymiar okreĂla dla pierwotnej dwuwymiarowej tablicy mnoĝnik
powodujÈcy stopniowy wzrost wartoĂci wzdïuĝ tego wymiaru (moĝe on reprezentowaÊ czas
lub poziom zmiany).
NastÚpnym problematycznym zadaniem jest wstawianie wiersza lub (czÚĂciej) kolumny w okreĂlonym miejscu tablicy. Moĝe pamiÚtasz, ĝe tablice to przylegïe bloki pamiÚci. Wstawianie
danych wymaga podzielenia pierwotnej tablicy i utworzenia nowej. Polecenie insert z pakietu
NumPy pomaga uzyskaÊ ten efekt w szybki i prosty sposób:
WejĂcie: np.insert(dataset, 3, bias, axis=1)

Musisz podaÊ tablicÚ, w której chcesz wstawiÊ dane (dataset), pozycjÚ (indeks 3), wstawianÈ
sekwencjÚ (tu jest to tablica bias) i oĂ uĝywanÈ w trakcie wstawiania (oĂ 1 oznacza oĂ pionowÈ).
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Moĝna oczywiĂcie wstawiaÊ caïe tablice (nie tylko wektory), takie jak bias, przy czym ich
wymiary muszÈ byÊ dostosowane do osi, na której odbywa siÚ wstawianie. W nastÚpnej instrukcji w celu wstawienia tej samej tablicy do niej samej trzeba przeprowadziÊ jej transpozycjÚ:
WejĂcie: np.insert(dataset, 3, dataset.T, axis=1)

Dane moĝna teĝ wstawiaÊ z uĝyciem innych osi. W nastÚpnej instrukcji uĝywana jest oĂ 0
(pozioma), ale moĝna uwzglÚdniÊ dowolny wymiar pierwotnej tablicy:
WejĂcie: np.insert(dataset, 3, np.ones(5), axis=0)

Pierwotna tablica jest dzielona w podanej pozycji na wybranej osi. NastÚpnie podzielone dane
sÈ ïÈczone ze wstawianymi.

Podsumowanie
W tym rozdziale wyjaĂniliĂmy, ĝe biblioteka pandas i pakiet NumPy zapewniajÈ wszystkie narzÚdzia potrzebne do wczytywania i skutecznego przeksztaïcania danych.
ZaczÚliĂmy od biblioteki pandas i uĝywanych w niej struktur danych, DataFrame i Series, po
czym przeszliĂmy do wyjĂciowych dwuwymiarowych tablic z pakietu NumPy, które sÈ strukturÈ danych dostosowanÈ do póěniejszych eksperymentów i uczenia maszynowego. Przy okazji omówiliĂmy takie zagadnienia jak operowanie wektorami i macierzami, kodowanie danych
kategorialnych, przetwarzanie danych tekstowych, uzupeïnianie luk w danych, poprawianie
bïÚdów, przetwarzanie danych, scalanie ich i wstawianie.
Biblioteka pandas i pakiet NumPy udostÚpniajÈ oczywiĂcie znacznie wiÚcej funkcji niĝ zaprezentowane tu podstawowe cegieïki w postaci poleceñ i procedur. Teraz moĝesz wziÈÊ dowolne
nieprzetworzone dane i odpowiednio uporzÈdkowaÊ je oraz przeksztaïciÊ zgodnie z potrzebami okreĂlonego projektu z obszaru nauki o danych.
W nastÚpnym rozdziale przejdziemy do bardziej zaawansowanych operacji na danych. W tym
rozdziale omówiliĂmy podstawowe operacje dotyczÈce przeksztaïcania danych potrzebne
w ramach uczenia maszynowego. W nastÚpnym rozdziale opisujemy operacje, które pozwalajÈ
poprawiÊ wyniki (czasem nawet w znacznym stopniu).
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D
dane
duĝe zbiory, 70
eksploracja, 113
kategorialne, 81
pobieranie, 103
problematyczne, 67
przetwarzanie, 92
tekstowe, 81
wczytywanie, 64
wstÚpne przetwarzanie, 64, 75
wybieranie, 78
data wrangling, 61
definiowanie funkcji, 305
dostÚp do danych, 73
dostrajanie algorytmu SVM, 193
drzewo GBT, 293
duĝe zbiory danych, 70, 207
dystrybucje naukowe, 22

E
EDA, Exploratory Data Analysis, 113, 268
eksploracja danych, 268, 279
eksploracyjna analiza danych, EDA, 113, 268
Enthought Canopy, 24

F
format GML, 252
funkcja
Bootstrap, 159
GenericUnivariateSelect, 168
GridSearchCV, 160, 164
StandardScaler, 134
funkcje, 305
liniowe, 129
oceny, 162
sigmoidalne, 129
transformacji, 176
wielomianowe, 129

G
generatory, 309
danych, 58
tablic, 101
Gensim, 33
GML, Graph Modeling Language, 252

grafy, 240
nieskierowane, 240
skierowane, 240
wczytywanie, 252
GTB, Gradient Tree Boosting, 202

H
haszowanie, 211
hiperparametry, 159
hipotezy
o wysokiej wariancji, 289
obciÈĝone wysokim bïÚdem systematycznym,
288
histogramy, 263, 269

I
ICA, Independent Component Analysis, 129
informacje o obiektach, 93
instalacja, 17, 19
pakietów, 20
instrukcje warunkowe, 310
interfejs API, 180
IQR, 119
iterator, 309
LeavaPOut, 157
LeaveOneLabelOut, 157
LeaveOneOut, 156
LeavePLabelOut, 157
StratifiedKFold, 156
iteratory walidacji krzyĝowej, 155

J
jÈdro, 141
jednostka ReLU, 216
Jupyter, 30, 37, 312
instalacja, 41
notatniki, 44
polecenia, 42
zastÚpniki, 49

K
Keras, 36
klasa, 307
covariance.EllipticEnvelope, 135
EllipticEnvelope, 136
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learning_curve, 290
plot_partial_dependence, 294
SGDClassifier, 209
SGDRegressor, 213
sklearn.svm.LinearSVC, 190
sklearn.svm.NuSVC, 190
sklearn.svm.NuSVR, 192
sklearn.svm.OneClassSVM, 135, 190
sklearn.svm.SVC, 190
sklearn.svm.SVR, 192
klasyfikacja
binarna, 147
wieloklasowa, 144
klasyfikator LogisticRegression, 184
klasyfikowanie, 190
tekstu, 225
kopiowanie, 95
krzywa
ROC, 147
uczenia, 288
walidacji, 290

L
LDA, Latent Dirichlet Allocation, 232
LDA, Linear Discriminant Analysis, 127
LFA, Latent Factor Analysis, 126
liniowa analiza dyskryminacyjna, LDA, 127
listy, 95, 302
niejednorodne, 98
LSA, Latent Semantical Analysis, 128


ïañcuch transformacji, 174
ïÈczenie cech, 174

M
macierz, 106
bïÚdów, 145
kowariancji, 120
odwrotna, 183
MAE, Mean Absolute Error, 118, 148
maksymalna gïÚbokoĂÊ pobierania, 254
maska, 75
Matplotlib, 31, 257

mediana, 119
metoda
GTB, 202
wektorów noĂnych, SVM, 188
wspóïrzÚdnych równolegïych, 273
miara harmoniczna, 248
model
jednoczynnikowy, 168
ML-AAS, 294

N
naiwny klasyfikator bayesowski, 184
narzÚdzie
conda, 23, 27
easy_install, 20
REPL, 41
Tfidf, 87
nauka o danych, 16
NER, Named Entity Recognition, 224
NetworkX, 32
niestandardowe funkcje transformacji, 176
NLTK, Natural Language Toolkit, 32, 221
NumPy, 29, 92–95

O
obiekt, 307
obserwacje
oczekiwane, 133
odstajÈce, 133
typowe, 133
obszary losowe, 197
ograniczone maszyny Boltzmanna, RBM, 132
opakowywanie
operacji, 173
poleceñ, 274
operacje
na macierzach, 106
na tablicach, 104
operator @, 107
opowiadanie, 41
optymalizacja hiperparametrów, 159
OSEMN, 63
oznaczanie czÚĂci mowy, 223
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P
pakiet
Anaconda, 23
Beautiful Soup, 32, 89
Bokeh, 284
Enthought Canopy, 24
Gensim, 33
Jupyter, 30
Keras, 36
Matplotlib, 31, 257
NetworkX, 32, 245
NLTK, 32, 221
NumPy, 29, 92, 93, 95
Pandas, 30, 268
PyPy, 33
Python(x, y), 25
Scikit-learn, 30, 50, 135, 189, 296
SciPy, 29
seaborn, 284
Statsmodels, 31
Theano, 35
WinPython, 25
XGBoost, 33
pakiety
aktualizowanie, 22
instalowanie, 20, 23
podstawowe, 28
pamiÚÊ, 96
Pandas, 30, 268
panele, 260
parametr
alpha, 214
C, 194
degree, 194
epsilon, 194, 214
gamma, 141, 194
kernel, 194
l1_ratio, 214
learning_rate, 214
n_iter, 213
nu, 141, 194
penalty, 214
shuffle, 214
pasting, 196, 197
PCA, Principal Component Analysis, 121
pliki
CSV, 55, 73
tekstowe, 55

pobieranie
danych, 103
tablic, 102
podpróba, 254
podprzestrzenie losowe, 197
podziaï na tokeny, 221
polecenie pyplot.plot, 260
poĂrednictwo, 246
potok, 173
danych, 113
prawdopodobieñstwo, 200
precyzja, 146, 184
problematyczne dane, 67
programowanie obiektowe, 307
próbkowanie, 157
przeksztaïcanie
danych, 61
list, 95
przeszukiwanie siatki parametrów, 164
przetwarzanie
big data, 206
danych, 64, 75, 92
jÚzyka naturalnego, 221
PyCon, Python Conference, 312
PyData, 312
PyPI, Python Package Index, 28
PyPy, 33
Python(x, y), 25

R
radialna funkcja bazowa, RBF, 129, 190
RBF, Radial Basis Function, 190
RBM, Restricted Boltzmann Machine, 132
redukcja liczby wymiarów, 120
regresja, 148, 192
liniowa i logistyczna, 181
regularyzacja, 150
L1, 171
rekurencyjna eliminacja, 169
relacje w danych, 262
repozytorium
MLdata.org, 54
zbiorów danych, 180
ROC, receiver operating characteristics curve,
147
rozkïad wedïug wartoĂci osobliwych, SVD, 122,
125
rozpoznawanie nazw wïasnych, NER, 224
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rozstÚp miÚdzykwartylowy, 264
róĝnorodnoĂÊ, 211
rysowanie krzywych, 259
rysunki, 265

S
Scikit-learn, 30, 50
SciPy, 29
scraping, 62
stron internetowych, 89
seaborn, 284
sekwencje modeli, 202
serwer predykcji, 294
SGD, stochastic gradient descent, 208, 213
siatka parametrów, 164
sieci
gïÚbokie, 215
neuronowe ze sprzÚĝeniem do przodu, 216
spoïecznoĂciowe, 239
skalowalnoĂÊ, 208
skracanie czasu przeszukiwania, 164
sïabe klasyfikatory, 196
sïowniki, 304
SNA, Social Network Analysis, 239
spadek wzdïuĝ gradientu, 202
Statsmodels, 31
stemming, 222
stopieñ, 141, 247
stop-sïowa, 225
stosowanie paneli, 260
SVD, Singular Value Decomposition, 122, 125
SVM, Support Vector Machine, 188
szacowanie prawdopodobieñstwa, 200
sztuczna inteligencja, 214
szum zgodny z generatorem sygnaïowym, AWG,
126
szybkie operacje, 104
szybkoĂÊ napïywu danych, 210

¥
Ăredni bezwzglÚdny bïÈd prognozy, MAE, 148
Ărodowisko
wirtualne, 25
Jupyter, 37

T
tablice
dodawanie wierszy, 110
generowane przez funkcje, 101
jednowymiarowe, 95
pobieranie, 102
n-wymiarowe, 92
wielowymiarowe, 99
zmiana wielkoĂci, 100
techniki jednoczynnikowe, 134
tekst, 83
teoria grafów, 240
testy, 148
Theano, 35
token, 221
trafnoĂÊ, 146
twierdzenie Bayesa, 186
tworzenie
ïañcuchów transformacji, 174
niestandardowych funkcji transformacji, 176
nowych cech, 117
tablic, 95
widoku, 95
wycinków, 108
typ danych, 97
typy liczbowe, 97

U
uczenie
gïÚbokie, 214
maszynowe, 179
nienadzorowane, 227
przyrostowe, 208, 210
siÚ na podstawie danych, 288

W
walidacja, 144, 148, 290
krzyĝowa, 153
progresywna, 209
wariancja cech, 167
wczytywanie
danych, 64
grafów, 252
wektory wïasne, 248
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WinPython, 25
wizualizacje, 284
wskaěnik F1, 146
wspóïczynnik R2, 148
wstÚpne przetwarzanie danych, 64, 75
wybieranie danych, 78
wybór cech, 166
model jednoczynnikowy, 168
na podstawie stabilnoĂci, 171
na podstawie wariancji, 167
regularyzacja L1, 171
wycinki, 108
wyjÈtki, 308
wykresy
czÚĂciowej zaleĝnoĂci, 293
pudeïkowe, 269
punktowe, 262, 271
sïupkowe, 264

wykrywanie
obserwacji odstajÈcych, 134
wartoĂci odstajÈcych, 133
wyraĝenia
listowe, 311
sïownikowe, 311
wyĂwietlanie rysunków, 265

X
XGBoost, 33, 203

Z
zarzÈdzanie Ărodowiskami, 27
zastÚpniki Jupytera, 49
zbiory danych, 50, 180
zmiana wielkoĂci tablic, 100
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