
 

Machine Learning 

 שעות   40
 אור הקורס :  ית

לימוד מכונה הופך לעסקי ענק בימי הביג דאטה ואתרי אינטרנט ענקיים. קורס זה יציג בפני המשתתפים  

            דעי נתונים ולמידת מכונה בפרט סקירה והדרכה תוך שימוש באלגוריתמים הפופולריים ביותר.מ

ים ביותר קורס ילמד למידת מכונה באמצעות פיתון וידגיש את חוזקות וחולשות האלגוריתמים הפופולריה  

 
 דרישות קדם: 

 מתכנתים או אנשי מדעים מדויקים המעוניינים להבין ולנצל למידת מכונה. 

אנשי מדעי החיים או מדעי החברה בעלי זיקה למחשוב ורוצים לנצל למידת מכונה במחקריהם.   

ם שונים. מפתחי אתרי אינטרנט ויישומי סלולר המעוניינים להשתמש בנתונים שלהם לביצוע חיזויים וניתוחי  

• Background in mathematics or math affinity. 

• Background in computing. 

• Python programming at a basic level. 

 

 

 

 

 



 

Main syllabus subjects:  
 

• The SOLID Design Principle 

✓ Single Responsibility Principle  

✓ Open-Closed Principle  

 

• Data Science 

✓ Introduction 

✓ What does "understanding data" mean? 

✓ Data Analytics introduction 

✓ Data concepts: Data bias, data holes, outliers, collection bias, accuracy bias 

✓ Basic statistics review 

✓  

• Practical data science 

✓ Mathematical computing with python (numpy) 

✓ Scientific computing wiht python (scipy) 

✓ Data manipulating with python (pandas) 

✓ Data visualization with python (mathplotlib) 

 

• Machine learning overview 

✓ Introduction 

✓ Theory 

✓ What cant and can't you learn? 

✓ Supervised learning vs non supervised learning 

✓ Classficatoin vs prediction 

✓ Overfitting, Underfitting 

✓ Size of data 

✓ Data feature extraction and creation 

✓ A real world machine learning cycle 

✓ Creating final deliverables 

✓ Machine learning with python (scikit-learn) 

 

• The algorithms 

✓ Supervised learning 



 

✓ K-neighbours 

✓ Linear/Logistic regression 

✓ Decision trees 

✓ Naïve Bayes analysis 

✓ Linear Discriminant Analysis 

✓ Support Vector Machines 

✓ Stochastic Gradient Descent 

✓ Logistic Regression 

✓ Ensemble methods 

✓ Bagging. 

✓ Random Forrest. 

✓ Non-Supervised learning 

✓ K-means clustering 

 

• Unstructured Data Analytics 

✓ Sources of unstructured data. 

✓ Web scraping with BeautifulSoup 

✓ Natural language processing in python (scikit-learn) 

 

 

 


