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Oba tieto jazyky sa používajú na analýzu údajov



Základné operácie sú viac-menej ekvivalentné.



Načítanie CSV súboru

nba <- read.csv("nba_2016.csv") import pandas

nba = pandas.read_csv("nba_2016.csv")



Zobrazenie prvého záznamu

head(nba, 1)

player pos age bref_team_id

1 Quincy Acy  SF  23          TOT

[output truncated]

nba.head(1)

player pos  age bref_team_id

0  Quincy Acy  SF   23          TOT

[output truncated]



Porovnanie atribútov scatter-plotom

library(GGally)

ggpairs(nba[,c("ast", "fg", "trb")])

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

sns.pairplot(nba[["ast", "fg", "trb"]])

plt.show()



Rozdelenie na trénovacie a testovacie vzorky

trainRowCount <- floor(0.8 * nrow(nba))

set.seed(1)

trainIndex <- sample(1:nrow(nba),

trainRowCount)

train <- nba[trainIndex,]

test <- nba[-trainIndex,]

train = nba.sample(frac=0.8, random_state=1)

test = nba.loc[~nba.index.isin(train.index)]



Natrenovanie lineárnej regresie

fit <- lm(ast ~ fg, data = train)

predictions <- predict(fit, test)

from sklearn.linear_model import

LinearRegression

lr = LinearRegression()

lr.fit(train[["fg"]], train["ast"])

predictions = lr.predict(test[["fg"]])



Výpočet štatistík tohto modelu

summary(fit)

Call:

lm(formula = ast ~ fg, data = train)

Residuals:

Min      1Q  Median      3Q     Max

-228.26  -35.38  -11.45   11.99  559.61

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)   9.0585     7.1026   1.275    0.203

fg            0.5307     0.0274  19.368   <2e-16 

***

[output truncated]

import statsmodels.formula.api as sm

model = sm.ols(formula='ast ~ fga', 

data=train)

fitted = model.fit()

fitted.summary()

OLS Regression Results

============================

Dep. Variable:                    ast

R-squared:                       0.568

Model:                            OLS

Adj. R-squared:                  0.567

[output truncated]



Naprogramovanie funkcie metriky MAPE

MAPE <- function(real, predicted){

return(100 * mean(abs((real -

predicted) / real)))

}

import numpy as np

def mape(real, predicted):

return 100 * np.mean(np.abs((real -

predicted) / real))



Na základnú analýzu údajov, 

natrénovanie a overenie jednoduchých 

modelov ich vieme použiť rovnako



Keď od nich ale budeme chcieť viac, tak 

to začne byť zaujímavé



Kedy je vhodné zvoliť R ? 



R, jazyk matematikov a štatistikov

Jazyk má syntax špecializovanú na vyjadrovanie matematickych modelov

Momentálne 9437 balíčkov v oficiálnom repozitári CRAN, každý deň okolo 20 

nových balíčkov. Aj iné repozitáre (Bioconductor, github, ...)

CRAN Task views - prehľadný sumár balíčkov v danej oblasti

Veľká množina existujúceho kódu predpripraveného pre vytvorenie kompletnej 

analýzy dát, kde väčšinou stačí poskladať existujúce súčiastky

Výborná podpora pre štatistické testovanie, celkovo pre modelovanie (regresná 

analýza, časové rady, Bayes, ekonometria, viacrozmerné štatistické metódy, ...)

https://cran.r-project.org/web/packages/index.html
https://cran.r-project.org/web/views/


Efektívne spracovanie dát

dplyr (%>% - pipes), tidyr, data.table (:=)

Urýchľujú klasické spracovanie a filtrovanie dát v R - “by reference” zmena data 

setu a nie pomocou opätovného zapisovania do premennej, triedy data setov, 

ktoré zaberajú menej pamäte

parallel - jednoduchá implementácia počítania na všetkých jadrách (parApply), 

foreach, snow a ďalšie



Spracovanie veľkých dát a prúdov dát

Big Data - pbdMPI (Programming with Big Data – Interface to MPI), pqr (a pretty 

quick version of R), bigmemory, SparkR (sparklyr), RHive, h2o (strojové učenie), 

gputools a ďalšie

Rozhrania pre kompilovateľný kód - Rcpp, RcppParallel, rJava

Viacero balíkov pre spracovanie prúdov dát - rstream, streamMOA, ramidst, 

RStorm, stream (výbroný balík na spracovanie a generovanie streamov + veľa 

implementovaných algoritmov na zhlukovanie prúdov údajov)

https://cran.r-project.org/web/packages/pbdMPI/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/gputools/index.html


Vizualizácie

Viaceré balíčky na vizualizáciu 

na vysokej úrovni - graphics, lattice

a ggplot2

Interaktívne grafy: plotly, ggvis, 

googleVis. shiny.

https://plot.ly/r/
http://ggvis.rstudio.com/
https://cran.r-project.org/web/packages/googleVis/vignettes/googleVis_examples.html


Strojové učenie

Množstvo rôznych balíčkov, ktoré sú zjednotené napríklad v caret, mlr

a h2o (In-Memory, Distributed Machine Learning Algorithms with H2O Flow 

GUI) - určené na trénovanie, validáciu a ladenie hyperparametrov

http://www.h2o.ai/h2o/


A kedy naopak zvoliť Python



Ako sme už ukázali, dá sa použiť na analýzu údajov

Tvorcovia balíčkov sa inšpriovali dobrými vecami z R, Matlabu, ... a spojili 

zaujímavé vlastnosti do ucelených balíčkov.

Pandas, Numpy, Matplotlib, Scikit-learn, Theano, TensorFlow, NLTK, ...

Sústredenie sa na čitateľnosť a výkon, aj keď veľa algoritmov zatiaľ chýba.

Vykonateľné dokumenty (Jupyter notebooky), nielen pre python 



Python sa dá použiť na tvorbu celej aplikácie
od zbierania údajov, cez analýzu až po zobrazenie

Python je jazyk na všeobecné použitie. 

Komunita ho používa na všetky možné účely:

Na skriptovanie OS

Tvorbu webových aplikácií

Analýzu údajov

Rôzne špecializované aplikácie

…..

Tu je napríklad projekt, kde Python použili na zbieranie údajov z 

Raspberry Pi, analýzu obrázkov, predikciu a prezentáciu výsledkov.

Všetko v jednom projekte, v pythone, distribuovane ….

http://www.kdnuggets.com/2016/11/introduction-trainspotting.html



Python môže byť zaujímavý jazyk pre výučbu

Kombinuje procedurálnu, objektovo-orientovanú a funkcionálnu paradigmu. 

Dá sa použiť na výučbu základov každej z nich.

Významné medzery bránia množstvu častých chýb vo formátovaní kódu.

Je to vysoko-úrovňový jazyk, takže stačí pomerne málo kódu na riešenie zložitých 

problémov.

Samozrejme nie je ideálny  na všetko. Napríklad smerníky alebo pokročilé 

funkcionálne črty pomocou neho nenaučíte.



Python je zaujímavý pre spracovanie veľkých dát

Pri implementácii algoritmov bol kladený dôraz na výkon (pandas, numpy, 

scikit-learn)

Dobre fungujúce prepojenie s nastrojmi ako Apache Spark alebo Hadoop

Beží na takmer každom hardware od mikrocontrollerov (MicroPython) až po 

clustre



Jazyky sú podobné ale nie rovnaké (Silné stránky)

+ Veľa existujúcich modelov a knižníc

+ Štatistické modely

+ Exploratívna analýza - ggplot2, lattice, plotly

+ data.frame, filtrovanie

+ dplyr, data.table

+ Shiny, Knitr, R notebooks

+ Dokumentácia

+ Komunita

+ Caret

+ Scikit-learn, Statsmodels, Matplotlib, Pandas

+ Konzistentnosť knižníc, STD knižnica

+ Dokumentácia

+ Testovanie + debugovanie

+ Čitateľnosť

+ Normálny OOP jazyk

+ General purpose language

+ iPython



Jazyky sú podobné ale nie rovnaké (Slabé stránky)

- Vyvinuté štatistikmi (pomalšie)

- Testovanie + debugovanie

- Programovanie + readability

- Python 2 alebo Python 3?

- Stále chýba veľa R modelov

- Znalosť programovania výhodou



Slovo na záver

Ak má niekto základy programovania, tak Python pre neho môže byť užitocnejší 

na viacerých frontoch

Ak má niekto matematické základy, tak R pre neho môže byť pochopitelnejší a 

rýchlejšie ho bude vedieť používať

Ak to niekto s dátovou analytikou a data science myslí vážne, tak bude 

pravdepodobne potrebovat oboje



Použité zdroje a zaujímavé linky

https://www.dataquest.io/blog/python-vs-r/

http://www.kdnuggets.com/2016/11/introduction-trainspotting.html

https://www.scipy.org/

https://www.r-bloggers.com/

https://blog.rstudio.org/

http://www.datatau.com/

http://101.datascience.community/

http://machinelearningmastery.com/
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