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Що е то data science, ML и AI?
● Data Science- Фокуса е извличане на ценна информация от наличните 

данни с цел вземане на информирани решения. (Финансови анализи, 
Класификация и таргетиране на клиенти, тендеции при клиенти)

● Machine Learning- Предоставя начин на самата машина да синтезира 
данни, да се учи от тях и да използва ключовата информация, за да 
се подобрява. (Рекомендър системи, търсачки, финансови модели)

● Artificial Intelligence- Фокуса е да разрешим на една машина да 
извършва комплексни интелектуални задачи, както би правил един 
човек (Чатботове, GO, Гласови асистенти, Co-pilot)



Примери за AI 
● https://chat.openai.com/chat
● https://github.com/features/copilot
● https://replit.com/site/ghostwriter
● Съвет: добавете си co-pilot и свиквайте с него :Д 

https://chat.openai.com/chat
https://github.com/features/copilot
https://replit.com/site/ghostwriter


Процес
● Някаква цел- Какво ще се опитваме да предсказваме? Да обясним и тн? 
● Данни- Дефиниране и обработка
● Моделиране- Според зависи това може да е нещо малко и бързо, а 

може и да е нещо, върху което да работим месеци



Цел
● Ще направим модел, който да разпознава лица (благодаря ти, Жорка) 
● За целта, първо ще се (по)научим да работим с данни в Python



Pandas 🐼 & NumPy
● Вашите най-добри приятели, когато става въпрос за боравене с 

данни
● Pandas- не е кръстено на панди за съжаление, а на Panel Data
● NumPy- далеч по-скучно- Numerical Python



NumPy
● NumPy e основната библиотека, когато говорим за всякакъв тип 

сметки в Python

● Дава възможност за супер ефективна работа с масиви от всякакви 

измерения

● Масив- таблица от елементи от един и същ тип, като елементите са 

индексирани от tuples

● Измеренията в NumPy се наричат оси



NumPy array
● Като списък, ама с екстри

● Защо NumPy array вместо списък?
○ Много по-бърз за работа

○ Има много функционалности, които обикновените списъци нямат

○ Използва по-малко памет



NumPy array операции 

● np.zeros(), np.ones(), np.identity(), np.random.randint()

● np.char.add(), np.char.multiply(), np.char.center()

● np.char.split(), np.char.splitlines(), np.char.strip()

● np.char.join(), np.char.replace()

● reshape(), transpose()



NumPy array операции 
● reshape(), transpose()

● np.add(), np.subtract(), np.multiply(), np.divide()

● np.nditer



Въпрос?



Pandas
● Основата му е NumPy

● Разрешава ни да извършваме всякакъв вид манипулации на данни, 

анализиране, почистване, като цяло до свеждане във вид за 

използване на някакъв тип модел или алгоритъм



Основни структури в Pandas
● Pandas Series- едноизмерен масив, като всеки обект вътре има име 

(label), обикновено това е индекс, но може да бъде променян. Този 

тип обект може да се състои от всякакъв тип данни (за разлика от 

numpy array)

● Pandas Dataframe- Двуизмерен масив (практически просто таблица) 



Series
● Създаване- от списъци, от NumPy масиви, от речници
● Можем да променяме индекса
● Манипулации



DataFrame
● Dataframe- практически колкото искате Series обекта в един. 

Създаваме таблица от такива
● Начини за създаване
● Манипулации



DataFrame ключови операции
● columns, index

● head(), tail()

● describe()

● iloc, loc

● groupby(), sort_values()

● fillna(), dropna(), isna()



Видове файлови формати (основните)
● .xlsx, .csv
● Pickle
● Parquet
● Feather
● hdf/json
● msgpack



Накратко



Още готини ресурси
● Ноутбуци за NumPy & Pandas - Може да си направите копие и да 

екзекютвате в DeepNote
● https://www.kaggle.com/
● https://huggingface.co/
● Neural Network Playground

https://deepnote.com/workspace/annas-workspace-0302-3553ebcf-6b7c-4e4c-a99d-6aa318473f1f/project/Pandas-Notebook-1-Duplicate-6520bc92-3776-4ea4-ab5c-b0cf4dd5f274/%2Fnotebook.ipynb
https://www.kaggle.com/
https://huggingface.co/
https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.86791&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


Въпроси?


