
https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.histogram2d.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.histogram2d.html


Zadanie

• Ściągnij pliki zawierający parametry X i Y reprezentujące jakieś 
pomiary z rzeczywistego świata. Stwórz histogram dwuwymiarowy i 
wyświetl go jako obraz, jako wykres konturowy i jako wykres 
trójwymiarowy. Wykorzystaj funkcje histogram2D żeby stworzyć 
histogram dwuwymiarowy.

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/daneX.npy
https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/daneY.npy
https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.histogram2d.html


plt.bar()

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html


plt.bar()

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/examples/pylab_examples/bar_stacked.html
http://matplotlib.org/examples/pylab_examples/bar_stacked.html


Axes3D.bar()

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/examples/mplot3d/bars3d_demo.html
http://matplotlib.org/examples/mplot3d/bars3d_demo.html


Axes3D.bar()

• Axes3D(plt.gcf()).bar(x, y, z)

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html


Axes3D.bar3d()

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
https://pythonprogramming.net/3d-bar-charts-python-matplotlib/
https://pythonprogramming.net/3d-bar-charts-python-matplotlib/


Axes3D.bar3d()

• Axes3D(plt.gcf()).bar3d(x, y, z, dx, dy, dz)

• Wszystkie tablice muszą być 
jednowymiarowe!

http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html
http://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/api.html


Bar plots

• Ściągnij plik zawierający dane trzech 
rozkładów empirycznych (każdy 
rozkład jest w osobnym wierszu). 
Stwórz wykres kolumnowy tych 
danych tak jak na obrazie. 
Wykorzystaj funkcje plt.bar() i 
parametr bottom.

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/dataBar3D.npy


Bar plots 3D

• Stwórz wykres kolumnowy 
trójwymiarowy poprzednich danych 
tak jak na obrazie (tylko jeden 
rozkład ma być zwizualizowany). 
Wykorzystaj funkcje Axes3D.bar(x, y) 
i parametr zdir.



Bar plots 3D

• Stwórz wykres kolumnowy 
trójwymiarowy poprzednich danych 
tak jak na obrazie. Wykorzystaj 
funkcje Axes3D.bar(x, y, z) i funkcje
flatten(). Zastosuj mapę kolorów jet
względem osi y.



Bar plots 3D

• Stwórz wykres kolumnowy 
trójwymiarowy poprzednich danych 
tak jak na obrazie. Wykorzystaj 
funkcje Axes3D.bar3d(), flatten()  i 
parametr alpha. Zastosuj mapę 
kolorów jet względem osi y.



http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html


(odchylenie standardowe)

http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.std.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.std.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.std.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.std.html


http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.cov.html






metoda różnic skończonych

http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.gradient.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.gradient.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.gradient.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.gradient.html


Zadania

• Ściągnij plik populacje.txt który podaje 
liczby zająców, lisów i marchewek w 
jakimś przedziale czasowym. Oblicz 
średnią i odchylenie standardowe 
populacji; podaj rok w którym każdy 
gatunek miał największą populacje; dla 
każdego roku jaki gatunek miał 
największą populacje; w jakich latach jaka 
populacja była powyżej 50,000 istot; 
stwórz wykresy różnic w populacji 
zająców, liczby zająców i liczby lisów –
oblicz kowariancje pomiędzy różnicami 
populacji zająców i populacji lisów.

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/populacje.txt


Statystyka: scipy.stats

• Ponad 80 ciągłych 
rozkładów stochastycznych
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Statystyka: scipy.stats

• 10 dyskretnych rozkładów 
stochastycznych

pdf

cdf
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fit

var

Mean

std



Obiekty stats



Używanie obiektów stats





Testowanie hipotez statystycznych



Dopasywowanie wielomianu metoda najmnieszych kwadratow

http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.polyfit.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.polyfit.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.polyfit.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.polyfit.html


Zadanie

• Dopasuj wielomian do danych x i y minimalizując sumę kwadratów 
błędów: linearny, kwadratowy, 10 stopnia. Wyświetl punkty na 
wykresie i narysuj wielomiany aproksymujące.

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/x.npy
https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/y.npy


Zadanie

• Stwórz rozkład danych który się składa z dwóch rozkładów 
normalnych (mu, sigma = (0.0, 1.0) i (2.0, 0.8)). Stwórz jądrowy 
estymator gęstości (kernel density estimation) tego rozkładu. Narysuj 
wykres estymatora jak i histogram danych.



Zadanie

• Dla różnych par rozkładów empirycznych (dwóch niezależnych 
zmiennych) stwórz wykresy jądrowych estymatorów gęstości i 
sprawdź czy średnie się znacząco różnią od siebie. Zbadaj dla każdego 
rozkładu hipotezę zerową: że średnia jest równa 0 (stats.ttest_1samp).

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/rozklady.npz
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_1samp.html


Wartosci i wektory wlasne

http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.linalg.eig.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.linalg.eig.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.linalg.eig.html
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.linalg.eig.html


Zadanie

• Zwizualizuj pomiary płatek i 
działek kwiatu ludwiga octovalvis
na wykresie trójwymiarowym. 
Wypisz średnią jak i macierz 
kowariancji – co można o 
zależnościach tych trzech 
parametrów (długość płatek, 
długość działek, grubość działek)
powiedzieć?

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/PCAdata.txt


Zadanie

• Oblicz wektory  i wartości własne macierzy kowariancji. Wyświetl 
wektory na poprzednim wykresie (kod). Żeby zredukować wymiar 
danych z trzech do dwóch wymiarów (minimalizując utratę informacji) 
jaką podprzestrzeń można zaproponować?

https://wp.faculty.wmi.amu.edu.pl/AGS.py


Zadanie

• Zrzuć dane z obecnej przestrzeni 
trójwymiarowej na nową przestrzeń 
dwuwymiarową, która jest 
wyznaczona przez dwóch największych 
wektorów własnych. Zwizualizuj dane 
jako wykres dwuwymiarowy. Porównaj 
wyniki z metodą PCA z modułu 
matplotlib.mlab. Jakie różnice da się 
zauważyć?


