
 
 

 
 

 

 

Machine Learning Fundamentals 

 

Description 
 

קורס זה יציג את הלומד ללמידת מכונה יישומית, תוך התמקדות יותר בטכניקות 

 ובשיטות מאשר בסטטיסטיקה שמאחורי שיטות אלו. 

האופן שבו למידת מכונה שונה מסטטיסטיקה תיאורית, ויציג הקורס יתחיל בדיון על 

 . sikit learning את ערכת הכלים

נושא הממדיות של הנתונים תידון, ותתמודד עם המשימה של אשכול נתונים, כמו גם 

 הערכת אשכולות אלה. 

יתוארו גישות מפוקחות ליצירת מודלים חזויים, והלומדים יוכלו ליישם את שיטות 

תוך הבנת סוגיות תהליכיות הקשורות להכללה של נתונים  scikit החזוי שלהמודל 

)כגון אימות צולב, התאמה יתר(. הקורס יסתיים בהסתכלות על טכניקות מתקדמות 

יותר, כגון בניית הרכבים, ומגבלות מעשיות של מודלים חזויים. בסוף קורס זה, 

ת )סיווג( לבין טכניקה לא הסטודנטים יוכלו לזהות את ההבדל בין טכניקה מפוקח

מפוקחת )אשכול(, לזהות איזו טכניקה הם צריכים ליישם עבור מערך נתונים וצורך 

 .מסוים, תכונות מהנדסים כדי לענות על צורך זה, וכן כתוב קוד פיתון כדי לבצע ניתוח

 

Intended audience 
 

יישומי,  Plotting-ו Python-קורס זה צריך להילקח לאחר מבוא למדעי הנתונים ב

 Applied-ו Python-ולפני כריית טקסט יישומית ב Python-תרשימים וייצוג נתונים ב

Analysis Social in Python 



 
 

 
 

 

 

Module 1: Fundamentals of Machine Learning - Intro to SciKit Learn 

This module introduces basic machine learning concepts, tasks, and workflow 

using an example classification problem based on the K-nearest neighbors 

method, and implemented using the scikit-learn library. 

 

Module 2: Supervised Machine Learning - Part 1 

This module delves into a wider variety of supervised learning methods for 

both classification and regression, learning about the connection between 

model complexity and generalization performance, the importance of proper 

feature scaling, and how to control model complexity by applying techniques 

like regularization to avoid overfitting. In addition to k-nearest neighbors, this 

week covers linear regression (least-squares, ridge, lasso, and polynomial 

regression), logistic regression, support vector machines, the use of cross-

validation for model evaluation, and decision trees. 

 

Module 3: Evaluation 

This module covers evaluation and model selection methods that you can use 

to help understand and optimize the performance of your machine learning 

models. 

 

Module 4: Supervised Machine Learning - Part 2 

This module covers more advanced supervised learning methods that include 

ensembles of trees (random forests, gradient boosted trees), and neural 

networks (with an optional summary on deep learning). You will also learn 



 
 

 
 

about the critical problem of data leakage in machine learning and how to 

detect and avoid it. 

 

 


