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On a book
Algorithms for data science

by Brian Steele, John Chandler and Swarn Reddy

The book [6]1 under review gives a comprehensive presen-
tation of data science algorithms, which means on prac-
tical data analytics unites fundamental principles, algo-
rithms, and data. Algorithms are the keystone of data
analytics and the focal point of this textbook. The data
science2 is the discipline which covers the data mining [5]
as the tool or an important topic. The escalating demand
for insights into big data requires a fundamentally new
approach to architecture, tools, and practices. It is why
the term data science is useful. It underscores the central-
ity of data in the investigation because they store of po-

tential value in the field of action. The label science invokes certain very real
concepts within it, like the notion of public knowledge and peer review. This
point of view makes that the data science not a new idea. It is part of a con-
tinuum of serious thinking dates back hundreds of years. The good example
of results of data science is the Benford law (see Arno Berger and Theodore
P. Hill [1,2]). In an effort to identify some of the best-known algorithms that
have been widely used in the data mining community, the IEEE International
Conference on Data Mining (ICDM) has identified the top 10 algorithms in
data mining for the presentation at ICDM ’06 in Hong Kong. This panel will
announce the top 10 algorithms and discuss the impact and further research
of each of these 10 algorithms (cf. [7]and Xindong Wu et al. [8]). In the present

1Steele, Brian; Chandler, John; Reddy, Swarna(2016) Algorithms for data science.
Springer (ISBN 978-3-319-45795-6/hbk; 978-3-319-45797-0/ebook). xxiii, 430 p.
2010 Mathematics Subject Classification[2010]: 62-02; 62-07 62Pxx.
Key words: Algorithms; Associative Statistics; Computation; Computing Similarity; Cluster
Analysis; Correlation; Data Reduction; Data Mapping; Data Dictionary; Data Visualiza-
tion; Forecasting; Hadoop; Histogram; k-Means Algorithm; k-Nearest Neighbor Prediction;
Linear Regression; MapReduce; Matrix; Näıve Bayes Prediction; Python; R; Similarity
Measures; Vector.
2The authors’ claim is that the discipline was created in 2001. However, informally it

worked before that date (cf. Cleveland [4]). The crucial role had the graphic presentation
of the data as the visualisation of the knowledge hidden in the data (cf. [3]).
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book, there are clear and intuitive explanations of the mathematical and sta-
tistical foundations that make the algorithms transparent. Most of the algo-
rithms announced by IEEE in 2006 are included. But practical data analytics
requires more than just the foundations. Problems and data are enormously
variable and only the most elementary of algorithms can be used without
modification. Programming fluency and experience with real and challenging
data are indispensable and so the reader is immersed in Python and R and
real data analysis. By the end of the book, the reader will have gained the abil-
ity to adapt algorithms to new problems and carry out innovative analysises.

This book has three parts:(I) Data Reduction: Begins with the concepts
of data reduction, data maps, and information extraction. The second chap-
ter introduces associative statistics, the mathematical foundation of scalable
algorithms and distributed computing. Practical aspects of distributed com-
puting are the subject of the Hadoop and MapReduce chapter. (II) Extracting
Information from Data: Linear regression and data visualization are the prin-
cipal topics of Part II. The authors dedicate a chapter to the critical domain
of Healthcare Analytics for an extended example of practical data analytics.
The algorithms and analytics will be of much interest to practitioners inter-
ested in utilizing the large and unwieldy data sets of the Centers for Disease
Control and Prevention’s Behavioral Risk Factor Surveillance System. (III)
Predictive Analytics: Two foundational and widely used algorithms, k-nearest
neighbors and naive Bayes, are developed in detail. A chapter is dedicated
to forecasting. The last chapter focuses on streaming data and uses publicly
accessible data streams originating from the Twitter API and the NASDAQ
stock market in the tutorials.

In contrast to other studies devoted to the algorithms in data analytics
for an upper-division undergraduate and graduate students in mathematics,
statistics, and computer science, this book is intended for a one- or two-
semester course in data analytics and reflects the authors’ research experience
on data science concepts and the teaching skills in various areas. Particularly
valuable are the case studies, the exercises (some of them with the solutions).
In this way we have the book available to the wide audience provided they
meet the prerequisites at a low level. The students who have completed one or
two courses in probability or statistics, an exposure to algebra, calculus, and a
programming course will have no difficulty. The core material of every chapter
is accessible to all with these prerequisites. Each chapter includes exercises
of varying levels of difficulty. The chapters expanded with innovations of
interest to practitioners of data science need wider prerequisites. The text is
eminently suitable for self-study and an exceptional resource for practitioners.
The web page https://www.softmathconsultants.com/algorithms-and-data-
science/ supports the book with the data used in the book, tutorials, and
exercises.

https://www.softmathconsultants.com/algorithms-and-data-science/
https://www.softmathconsultants.com/algorithms-and-data-science/
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O książce B. Steele’a, J. Chandlera i S. Reddy’a
Algorytmy eksploracji danych3

Streszczenie Przedstawiona tutaj pozycja wydawnicza jest obszernym wprowa-
dzeniem do podstawowych zasad, algorytmów i danych wraz z ich strukturami, do
których te zasady i algorytmy się odnoszą. Przedstawione zagadnienia są wstępem
do rozważań w dziedzinie informatyki. Jednakże, to algorytmy są podstawą analityki
danych i zasadniczym tematem tego podręcznika. Pozyskiwanie wiedzy z danych wy-
maga wykorzystania metod i rezultatów z co najmniej trzech dziedzin: matematyki,
statystyki i informatyki. Książka zawiera jasne i intuicyjne objaśnienia matema-
tyczne i statystyczne poszczególnych zagadnień, przez co algorytmy są naturalne i
przejrzyste. Praktyka analizy danych wymaga jednak więcej niż tylko dobrych pod-
staw naukowych, ścisłości matematycznej i spojrzenia od strony metodologii staty-
stycznej. Zagadnienia generujące dane są ogromnie zmienne, a dopasowanie metod
pozyskiwania wiedzy może być przeprowadzone tylko w najbardziej podstawowych
algorytmach. Niezbędna jest biegłość w programowaniu i doświadczenie z rzeczywi-
stymi problemami.

Czytelnik jest prowadzony przez zagadnienia algorytmiczne z wykorzystaniem Py-
thona i R na oparciu o rzeczywiste problemy i analiz danych generowanych przez te
zagadnienia. Znaczną część materiału zawartego w książce mogą przyswoić również
osoby bez znajomości zaawansowanej metodologii. To powoduje, że książka może
być przewodnikiem w jedno lub dwusemestralnym kursie analityki danych dla stu-
dentów wyższych lat studiów matematyki, statystyki i informatyki. Ponieważ wy-
magana wiedza wstępna nie jest zbyt obszerna, studenci po kursie z probabilistyki
lub statystyki, ze znajomością podstaw algebry i analizy matematycznej oraz po
kursie programowania nie będą mieć problemów ze zrozumieniem prezentowanych
celów i metod. Tekst doskonale nadaje się także do samodzielnego studiowania przez
absolwentów kierunków ścisłych. Podstawowy materiał jest dobrze ilustrowany ob-
szernymi zagadnieniami zaczerpniętymi z rzeczywistych problemów. Skojarzona z
książką strona internetowa wspiera czytelnika danymi wykorzystanymi w książce,
a także prezentacją wybranych fragmentów wykładu. Jestem przekonany, że tema-
tem książki jest nowa dziedzina nauki i będzie inspiracją do dyskusji nad różnymi
aspektami. Szczególnie ważne są etyczne uwarunkowania dla uzyskiwanych rezulta-
tów tymi metodami.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 62-02; 62-07; 62Pxx; 68-XX..

Słowa kluczowe: Algorytmy; miary zależności; obliczenia; analiza skupień; korela-
cja; redukcja danych; transformacja danych; wizualizacja danych; prognozowanie;
Hadoop; histogram; algorytm centroidów; algorytm k-średnich; algorytm k najbliż-
szych sąsiadów; regresja liniowa; MapReduce; macierz; prognozowanie bayesowskie;
Python; R; miary podobieństwa; wektor..

Omawiana książka [6] zawiera obszerną prezentację algorytmów wykorzysty-
wanych w praktycznej analizie danych. Co więcej, mówi o podstawowych
zasadach, algorytmach i danych do których te zasady i algorytmy są stoso-
wane. Prezentowane metody są podstawą analityki danych i osią tematyczną
tego podręcznika. Informatyka jest dyscypliną, która obejmuje eksplorację
danych jako narzędzie, czy też ważny temat rozważań. Wzrastające zapo-
trzebowanie na umiejętność oswajania dużych danych wymaga znajomości

3Nie ma uznanego tłumaczenia na j. polski terminu Data Science. Jest grupa zwolen-
ników traktowania tej dziedziny jak rzemiosła i tłumaczyć termin data scientist na mistrz
danych. Mówią wówczas, że mistrz danych ekstrahuje wiedzę, ukrytą informację, prawidło-
wość z danych.
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ich architektury, stosownych narzędzi i znacznego doświadczenia. To powo-
duje, że pojęcie nauki dla pozyskania wiedzy z danych(eksploracji danych)
jest użyteczne. Podkreśla, że dane mają centralne znaczenie w tych rozważa-
niach. Mają one potencjalną wartość, ale wymagają badań. Dodanie określe-
nia „nauka” pociąga za sobą konkretne prerogatywy, takie jak powszechny
dostęp do uzyskanych rezultatów badań nad metodami pozyskiwania wiedzy.
Te rezultaty są poddawane procesowi recenzowania i publikowane są w cza-
sopismach specjalistycznych. To sprawia, że „nauka z danych” (pozyskiwanie
wiedzy z danych) nie jest „nową” dziedziną nauki. Ten sposób rozumowa-
nia, wyprowadzanie wniosków z dostępnych danych, jest częścią znaczącego
nurtu sięgającego setek lat. Dobrym przykładem wyników tej dziedziny, wie-
dzy z obserwacji (danych) jest prawo Benforda (patrz Arno Berger i Theodore
P. Hill [1,2]). W celu zidentyfikowania najbardziej znanych algorytmów, tych
najczęściej wykorzystywanych w procesie wydobywania wiedzy z danych, zor-
ganizowano panel w czasie konferencji IEEE, the International Conference on
Data Mining (ICDM) w 2006 r. w Hong-Kongu, który wytypował 10 takich al-
gorytmów (por. [7] i Xindong Wu i inni [8]). W niniejszej książce zawarto jasne
i intuicyjne objaśnienia podstaw matematycznych i statystycznych większości
z tych algorytmów. Jednkaże praktyczne analizy danych wymagają więcej niż
tylko znajomości ich podstaw. Analizowane modele i dane, które są genero-
wane przez rzeczywiste problemy, są różnorodne, nawet gdy są strukturalnie
zbliżone. To powoduje, iż tylko najbardziej podstawowe algorytmy mogą być
używane bez modyfikacji. W rzeczywistości niezbędna jest głęboka znajomość
algorytmów i doświadczenie w ich zastosowaniu w napotykanych problemach.
W książce można znaleźć sposoby rozwiązywania tego rodzaju problemów.
Wykorzystanie oprogramowania Python i R, umożliwia zetknięcia się z rze-
czywistymi danymi oraz odzyskiwanie wiedzy ukrytej w danych. Pod koniec
książki czytelnik ma możliwość adaptacji algorytmów do nowych problemów
i przeprowadzania innowacyjnych analiz.

Książka składa się z trzech części: (I) metody redukcji danych: rozdział
rozpoczyna się od koncepcji redukcji danych, ich przekształcania i wydoby-
wania informacji. Drugi rozdział wprowadza statystyki mierzące zależności,
matematyczne podstawy algorytmów skalowalnych i obliczeń rozproszonych.
Osobny rozdział jest poświęcony praktycznym aspektom przetwarzania roz-
proszonego. (II) Pozyskiwanie informacji z danych: regresja liniowa i wizu-
alizacja danych są głównymi tematami części II. Autorzy poświęcają cały
rozdział ważnemu zagadnieniu jakim jest analityka danych medycznych. Al-
gorytmy i analityka będą miały duże znaczenie dla osób pracujących z danymi
systemów nadzoru czynników ryzyka, kontroli chorób i ich zapobiegania. (III)
Analityka prognoz: omawia szczegółowo algorytmy klasyfikacji oraz prognozy.
Ostatni rozdział poświęcony jest strumieniom danych oraz wykorzystywaniu
publicznie dostępnych strumieni danych pochodzących z portali społeczno-
ściowych (Twitter API) i rynku akcji NASDAQ.
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Niniejsza książka jest podręcznikiem poświęconym algorytmom analityki
danych dla studentów wyższych uczelni i absolwentów matematyki, staty-
styki i informatyki. Może być przewodnikiem w jedno lub dwu semestral-
nym kursie. Pokazuje duże doświadczenia badawcze autorów w zakresie tej
tematyki i ich umiejętności nauczania z zakresu różnych dziedzin. Szczegól-
nie cenne są analizy przypadków rzeczywistych oraz ćwiczenia (niektóre z
rozwiązaniami). W ten sposób książka jest dostępna dla szerokiego grona od-
biorców, oczywiście pod warunkiem, że mają minimalne przygotowanie. Stu-
denci po kursach z probabilistyki lub statystyki, algebry, analizy i po kursie
programowania nie będą mieć problemów z opisywanymi zagadnieniami. Pod-
stawowy materiał każdego rozdziału jest dostępny dla wszystkich spełniają-
cych te warunki wstępne. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia o różnym stopniu
trudności. Rozdziały zawierają zagadnienia rzeczywiste, które są niezmiernie
ważne dla weryfikacji przyswojonej metodologii i interesujące same w sobie,
ale od czytelnika wymagają szerszego, pełniejszego przygotowania. Tekst do-
skonale nadaje się do samodzielnego studiowania i zawiera wyjątkowy zasób
informacji przydatny do praktycznego badania danych. Strona internetowa
https://www.softmathconsultants.com/ wspiera czytelnika danymi będącymi
przedmiotem rozważań w książce, prezentacjami i rozwiązaniami ćwiczeń.
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