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Cz¦±¢ dziaªa« w tych ¢wiczeniach mo»na wykona¢ równie» z poziomu biblioteki csv umo»-
liwiaj¡cej dziaªanie na plikach w tym formacie. W cz¦±ci laborek korzysta¢ b¦dziemy z
zestawu danych rzeczywistych (doª¡czony do ¢wicze«) ze strony UCI Machine Learning
Repository (rys. 1). Zaczynamy od importu pakietu do manipulacji danymi pandas � rys.
2. Po wczytaniu biblioteki (wiersz 3) wczytujemy dane w linii 8. Na podstawie jednej
komendy wszystkie dane umieszczane s¡ w tak zwanym dataFrame (zasada dziaªania po-
dobna, jak w j¦zyku R). Mo»na te» podejrze¢ dane udost¦pnione do zaj¦¢. Jest to plik
csv, ale od strony formalnej jest to reprezentacja tablicowa, w której dost¦pny jest szereg
atrybutów warunkowych. Po wczytaniu danych mo»emy zobaczy¢ ich struktur¦ � rys. 3.
Pierwsza kolumna w konsoli to informacja o liczbie porz¡dkowej. Na ko«cu widzimy in-
formacj¦ o liczbie wierszy oraz liczbie atrybutów w tablicy. Z poziomu konsoli wywoªuj¡c
komend¦ dtypes (rys. 4) mo»emy zobaczy¢ typy poszczególnych atrybutów. W naszym
przypadku wi¦kszo±¢ atrybutów to �oat. Porównuj¡c z rys. 3 widzimy, »e atrybut 'Sex'
jest pojedyncz¡ liter¡ alfabetu. Mo»na zatem opcjonalnie przeksztaªci¢ typ object do typu
string.

Podgl¡d danych bezpo±rednio w ±rodowisku Spyder po wczytaniu danych mo»liwy jest
po wybraniu zmiennej z danymi w oknie Variable explorer (rys. 5). Informacj¦ o konkret-
nym atrybucie mo»emy te» otrzyma¢ bezpo±rednio z okna konsoli wywoªuj¡c polecenie
zmienna['atrybut']. Przykªad na rys. 6.

W przypadku pakietu pandas mamy dwie mo»liwo±ci usuwania kolumn. Pierwsza opcja
zakªada, »e dziaªamy na bie»¡cym dataFrame i nadpisujemy dane po mody�kacji (dziaªa
nie tylko w przypadku usuwania kolumn, ale tak»e innych mody�kacji, jak zmiana nazw
kolumn, czy zmiana warto±ci w samej tabeli). Te operacje przedstawione s¡ na rys. 7.
Pierwsza opcja dotyczy skorzystania z parametru inplace ustawionego na True. Oznacza
to, »e nie jest konieczne przekazanie wyniku mody�kacji tabeli do innej struktury. Minu-
sem takiego dziaªania jest utrata oryginalnego zestawu danych. Alternatyw¡ jest wywoªa-
nie tej samej metody bez parametru inplace i wpisanie wyniku do innej dataFrame (linia
9). Z kolei na rys. 8 w linii 7 mamy zmian¦ nazwy kolumny. W tym miejscu w oryginal-
nym pliku z danymi wybraªem jedn¡ z warto±ci i wpisaªem do niej NULL. Chodzi nam o
wywoªanie funkcji isnull() � »eby zliczy¢ wyst¡pienia w tabeli. W przypadku podania war-
to±ci 0, lub 0.0 to nie zadziaªa - zero nie jest nullem. Mo»emy takie podej±cie zastosowa¢
np. w poª¡czeniu z baz¡ danych, gdzie nie jest wymagane wypeªnienie wszystkich kolumn
danymi. W takiej sytuacji brak danych w bazie b¦dzie widoczny jako None, lub wªa±nie
NULL. Wtedy w pakiecie pandas mo»emy skorzysta¢ z narz¦dzi do uzupeªniania pustych
warto±ci. W linii 13 z kolei mamy operacj¦ odejmowania warto±ci dla dwóch kolumn.

Po wi¦cej mo»liwo±ci preprocessingu i manipulowania danymi odsyªam do API pakietu
pandas (rys. 9). Inny przykªad preprocessingu obejmuj¡cego zmian¦ danych (np. w przy-
padku, kiedy w danych pojawi¡ si¦ warto±ci odstaj¡ce) to wywoªanie funkcji replace. W
linii 8 mamy klasyczn¡ zamian¦ warto±ci � w naszym przypadku 0.350 na 0.666. Z kolei
w linii 9 mamy podmian¦ warto±ci przy zaªo»eniu, »e pierwsza warto±¢ z listy pierwszej
podmieniona zostanie na pierwsz¡ warto±¢ z listy drugiej i tak dalej.

Histogramy rysowane s¡ przy pomocy metody hist() wywoªywanej dla wskazanego
atrybutu. Na rys. 11 mamy takie wywoªanie dla parametru Length. Efekt wywoªania
funkcji widoczny jest na rys. 12 (zakªadka plots). Z kolei wywoªanie instrukcji plot()

1



Rysunek 1: UCI Machine Learning Repository - zestawy danych

Rysunek 2: Pakiet pandas i wczytywanie danych

Rysunek 3: Podgl¡d danych

2



Rysunek 4: Typy i atrybuty tablicy decyzyjnej

Rysunek 5: Podgl¡d danych II

Rysunek 6: Typy obiektów, w tym object

Rysunek 7: Preprocessing � usuwanie kolumn
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Rysunek 8: Zmiana nazwy i podgl¡d warto±ci pustych

Rysunek 9: pandas API

Rysunek 10: Preprocessing - zamiana danych
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spowoduje narysowanie klasycznego wykresu liniowego (rys. 13). Efekt przedstawiony na
rys. 14. W przypadku danych abalone to kompletnie bez sensu, ale mo»na te» narysowa¢
wykres zale»no±ci x od y, gdzie za x i y wstawiane s¡ odpowiednie atrybuty. Na rys. 15
mamy zale»no±¢ od siebie atrybutów Diameter i Length.

Na rys. 16 korzystaj¡c z biblioteki do zmiennych losowych numpy.random (mo»na
te» przy pomocy wcze±niej poznanej biblioteki) generujemy zestaw danych (linia 11).
Nast¦pnie w linii 14 rysujemy wykres koªowy.

Zadania

• Dane abalone dost¦pne do tego ¢wiczenia wczyta¢ w programie, usun¡¢ z zestawu
danych wszystkie atrybuty inne ni» �oat. Nast¦pnie posortowa¢ zestaw danych na
podstawie atrybutu wskazanego przez u»ytkownika.

• Dla danych abalone wyznaczy¢ ±rednie i mediany dla ka»dego z atrybutów typu
�oat.

• Przeprowadzi¢ dyskretyzacj¦ atrybutów w taki sposób, »e wszystkie warto±ci poni-
»ej 0.5 zamienione zostan¡ na warto±¢ 0, a wszystkie powy»ej 0.5 � na warto±¢ 1.
Narysowa¢ histogram dla dowolnego atrybutu po dyskretyzacji.

• Do zadania wcze±niejszego doda¢ mo»liwo±¢ podania liczby przedziaªów, na jakie
podzielone zostan¡ atrybuty. Do wyboru s¡: 2, 4, 5 i 10. Wybór �2� oznacza podziaª,
jak w zadaniu powy»ej. Wybór �4� oznacza, »e ustalamy warto±¢ 0.25 wszystkim
warto±ciom w przedziale 〈0 : 0.25〉, warto±¢ 0.5 dla przedziaªu 〈0.25 : 0.5〉, warto±¢
0.75 dla przedziaªu 〈0.5 : 0.75〉 i warto±¢ 1 dla pozostaªych. W przypadku opcji �5�
dzielimy przedziaª na 5 cz¦±ci, a w przypadku �10� � na 10 cz¦±ci.
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Rysunek 11: Podstawy wykresów

Rysunek 12: Podstawy wykresów II

Rysunek 13: Podstawy wykresów III

Rysunek 14: Podstawy wykresów IV

Rysunek 15: Podstawy wykresów V
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Rysunek 16: Wykres koªowy i dane losowe

7


