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Advanced Data Science Techniques  

 לימוד אקדמיותשעות  130
 

 תיאור התפקיד:
Data Scientist  תהליך זה משמש כמויות גדולות או קטנות יותר של נתונים.  מניתוח התוצאות והגשתאחראי על איסוף, ניתוח

 ולעזור להתמודד עם התחרות בשוק.עסקית להשפיע על הצמיחה  ה, אשר יכולארגוןהחלטה חשובה עבור לקבלת 
על מנת לתת מענה מקצועי לצורך . מהתוצאות מושכלת לחלץ תובנה במטרהנתונים ניתוח  הינו Data Scientistתפקידו של 

 תחומים עיקריים:בחייב להיות מיומן  מדען נתונים ,עסקי

  מתמטיות/סטטיסטיתויכולות חשיבה 

 ברמה גבוהה תכנות/בעל יכולות פיתוח 

 ם ומשתנים נכוניםנתוני אוסף מיומנות להגדיר 
 ניתוח נתוניםבהמאתגרות ביותר  בעיותיכולת לזהות את ה 
  לא מובניםשל מערכי נתונים אוסף יכולת להתמודד עם (Big Data ו )ממקורות שוניםגם נתונים מובנים , 
  דיוק, שלמות ואחידות המבטיחמיומנים עיבוד נתונים 
 מודלים של  - ויישם מודלים ואלגוריתמים בנייהMachine Learning 
 ויזואליזציההעניין באמצעות כלים כמו  ממצאים לבעלי תקשור 

 בעל היכרות מעמיקה עם הביזנס ובעל יכולות תקשורת והצגה גבוהות 

  יכולת להוביל פרויקטData Science מקצה לקצה 

כיום לא מספיק לדעת להפעיל וליישם מודלים על דאטה, בפועל נדרשות מיומנויות ברמה גבוהה יותר על מנת לענות על 
הדרישות שתיארנו למעלה. יכולות אלו נרכשות עם הזמן ועם הנסיון, וכן עם תהליכי למידה של נושאים משלימים, מתקדמים 

 ונים.והיכרות מעשיות עם טכניקות שונות בעבודה על נת
 
 יאור ההכשרה: ת

יש הרבה עומק  Data Scienceשל תהליך  , אבל בכל אחד מהשלבים(CRISPברורה ) Data Scienceהמתודולוגיה של פרויקט 
. ככל שמדען נתונים בצורה מושכלתושימוש במודלים היכרות עם טכניקות מתקדמות , תסטטיסטימיכולת הסקה שמגיע 

 התהליך שהוא מבצע הרבה יותר מקצועי.  –מכיר יותר טוב ויותר לעומק את המודלים שיכול להשתמש בהם 
בתעשיה בשנה , שעברו הכשרות שונות ונכנסו לתפקיד מתחיליםמטרת המסלול היא להעניק ידע מתקדם למדעני נתונים 

בין היתר , ובעיקר בנושאי עיבוד תמונה וניתוח טקסטים.  Deep Learningלהעמיק בנושאים מתקדמים מתחום  האחרונה. וכן
, סביבת ענן וכמובן להכיר את Big Dataלסביבות טכנולוגיות שונות ביניהן סביבת  Data Scientists חשוב מאוד לחשוף

 מיושם. Data Scienceפרויקט  בה Production-סביבת ה
יציג  Usecasesרלוונטיים, מעולמות תוכן שונים. כל  Usecases-מתכונת הקורס מבוססת על תהליך למידה דרך שימוש ב

 Machine Learningרעיון או אלגוריתם חדש, ותוך כדי העבודה עליהם אנחנו נחשוף את הטכניקות המתקדמות מעולם 
-המסורתי. צורה שבה הקורס מתנהל הינה יישומית ופרקטית, תוך כדי הסברים ותרגול מעשי רב. במהלך הדרכה ושימוש ב

Usecase ריים ונעלה רעיונות יצירתיים למימוש.נפתח דיון מקצועי, נדבר על פתרונות אפש 
 יוכלו לממש את הידע הנרכש במהלך השיעורים.  ו, במסגרתתרגול מעשי במהלך השיעוריםמסלול הכשרה זה מלווה 

ממקורות  pipelineבבניית ולרכוש ידע  Big Dataהמעוניינים ללמוד ולהכיר היטב את הטכנולוגיות של  Data Scientists-ל
, בו Data Engineer, אנחנו מציעים מסלול הכשרה Amazon - AWSוכן לרכוש כלים לעבודה בסביבת הענן של  מידע שונים

 ניתן להשתלב במודולים רלוונטיים. 
 

 קהל יעד:
 Data Scienceבעלי ידע ונסיון של כשנה בתחום 
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 דרישות קדם:

 יעוץ עם גורם מקצועי 
 בעלי ידע ונסיון כ-Data Scientist Junior של שנה בתעשיה 

  תכנות בפייתון ברמה גבוהה כוללScikitLearn ו-Pandas 

 מעבר מבחן כניסה הבוחן את רמת הידע 

 שליטה טובה בשפה האנגלית 
 

 תוכנית הלימודים:
Recommendation engines  

 – הדלילות בדאטהת עם בעיימים שונים לממושם. נתמודד במודול זה נכיר סוגים שונים של מנגנוני המלצה, ואלגורית
Sparsity .נכיר התמרות )טרנספורמציות( שימושיות , 

 Content based/Collaborative filtering  

 Sparse Objects/Data 

 Dimensionality Reduction 

 Advanced Techniques for Data Cleaning 

 

Deep learning basics  

ואת מנגנוני  . נכיר את הארכיטקטורות הבסיסיותDeep Learning-היסוד של עולם הבמודול זה נערוך היכרות עם מושגי 
 נעמיק את ההבנה באופן פעילותו של תהליך האופטימיזציה.  הרגולריזציה )ריסון( המרכזיים. כמו כן

 Packages Overview and Usage 

 Architectures (CNN, RNN, autoencoders)  

 Main Concepts (pooling, attention, optimizers) 

 Batch Normalization 

Deep Learning Applications 

, עיבוד תמונה וניתוח טקסט. עולם Deep Learning-במודול הזה נכיר את היישומים המרכזיים והבולטים ביותר של עולם ה
 ו. ולהתמחות ב האלה בהמשך להיכנס לאחד התחומיםהמושגים שנעניק במודול הזה יאפשר לסטודנטים 

 Image processing basics  

o Terminology 

o Open cv 

o Object Detection/Object Segmentation  

 NLP basics  

o Terminology 

o Packages Overview 

o Features (tf-idf, word2vec, glove)  

o Sentiment analysis  

o GRU & LSTM 

Advanced ML concepts  

. מדובר בטכניקות רוחביות Machine Learningבתחום וטכניקות מתקדמים עקרונות ניחשף ונתרגל במהלך הקורס 
 . עשוי להיות קריטיבתהליכי פיתוח מודל ויישומן  Data Scienceהשימושיות בשלבים שונים של תהליך 

 advanced cross-validation  

 dimensionality reduction  

 Anomaly/outlier detection 

 Feature engineering techniques 

 Time-series analysis basics 

 Advanced models 
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Statistics  

. במקרים בהם השימוש בכלים סטטיסטיים מצדיק Data Scientistנושא הסטטיסטיקה הינו עוד כלי חשוב בארגז הכלים של 
במודול זה נלמד את מושגים השימושיים ביותר. המודול הזה לא בא להחליף את המטרה, הנושא הופך להיות מאוד משמעותי. 

 בשלבים שונים של חקר מידע.  Data Scientistסטטיסטיקאי, אלא להעניק את הידע הנחוץ שישרת כל 
 Combinatorics 

 Probability and distributions  

 Statistical tests 

Managing Data Science Project  

 Big Data-קטים, בעולם היאת הסביבה הארגונית בה יכול להימצא. בעולם הפרו Data Scientistהמודול להציג בפני  מטרת
 . יםמושגים הרלוונטיתוך שימוש בומעבר מאסיבי לענן, חשוב שכל מדען נתונים יידע לנהל שיח מקצועי 

 Data science in production  

 Big Data environment 

 Cloud environment 


