קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי ,תשע"ט
אנו שמחים לבשר כי גם בשנת הלימודים הקרובה ,בסמסטר א' ,יינתנו שלושה קורסים מתקדמים
בסטטיסטיקה הפתוחים לתלמידי תואר שני ושלישי .הקורסים יינתנו בימי חמישי ,בזה אחר זה ,בקמפוס
של אוניברסיטת תל אביב .כל תלמידי המוסדות האקדמיים השונים מוזמנים להרשם ולהשתתף ללא
תשלום נוסף ,וציונם בקורסים יועבר למוסד האם.
התוכנית
 12:00 − 10:10שיטות טופולוגיות בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ,ד"ר עומר בוברובסקי ,הטכניון.
 15:00 − 13:10נושאים באופטימיזציה לא ליניארית וחקר נתונים ,פרופ' אמיר בק ,אוניברסיטת תל
אביב.
 ,Data-Driven Service Networks 17:00 − 15:10פרופ' אבישי מנדלבאום ,הטכניון.
הקורסים ינתנו בעברית ,אלא אם תהיה דרישה לאנגלית.

הרשמה
תלמיד/ה שאינו/ה מאוניברסיטת תל אביב מתבקש/ת למלא טופס הנקרא "טופס רישום לאוניברסיטה
אחרת" ,אותו ניתן לקבל במזכירות התלמידים במוסד בו לומד/ת הסטודנט/ית .בנוסף יש לפנות
למזכירות אוניברסיטת תל אביב ,לצורך מילוי טופס פרטים אישיים.mathst@tauex.tau.ac.il ,

מפגשים
10.1 3.1 27.12 20.12 13.12 6.12 29.11 22.11 15.11 8.11 1.11 25.10 18.10

אוניברסיטת תל אביב תממן את הוצאות הנסיעה של המרצים והתלמידים שאינם מאוניברסיטת תל
אביב .יש למלא את הטופס המתאים )ניתן לקבלו מגב' נורית ליברמן( ,ולהגיש את הקבלות )מקור ולא
צילום( .ללא קבלות לא ניתן יהיה לקבל החזר הוצאות .את הטופס עם הקבלות יש למסור לגב' נורית
ליברמן ,במזכירות הפקולטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכה מנדל  ,micha.mandel@mail.huji.ac.ilיאיר גולדברג
 yair.goldy@gmail.comאו מלכה גורפיין malkago12@gmail.com

שם הקורס :שיטות טופולוגיות בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים.
דרישות קדם:
אלגברה לינארית
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

סילבוס בעברית
מבוא לטופולוגיה אלגברית .כלים טופולוגיים לניתוח ״נתונים גדולים״ ובעיות סטטיסטיות שונות.
יישומים של כלים טופולוגיים בניתוח רשתות ,עיבוד אותות ,מערכות ביולוגיות ועוד .ניתוח הסתברותי
סטטיסטי של שיטות טופולוגיות.
נושאי הלימוד:
.1
.2
.3
.4

מבוא לטופולוגיה אלגברית :קומפלקסים סימפלציאליים ,הומולוגיה ,תורת מורס ,אפיין אוילר.
כלים טופולוגיים :הסקה טופולוגית ,הומולוגיה עקבית ) ,(persistentאפיין אוילר.
יישומים של שיטות טופולוגיות בבעיות סטטיסטיות בתחומים כגון עיבוד אותות ותמונות ,ניתוח
תופעות ברשתות ,הדמיה רפואית ,קוסמולוגיה ,ועוד.
ניתוח הסתברותי סטטיסטי של שיטות טופולוגיות :התפלגויות של מאפיינים טופולוגיים במידע
אקראי ,בעיות שונות של שיערוך וסינון רעש במודלים טופולוגיים.

מקורות:
1. A. Zomorodian – Topology for Computing

2. R. Ghrist – Elementary Applied Topology
3. A. Zomorodian - Advances in Applied and Computational Topology
4. G. Carlsson - Topological Pattern Recognition for Point Cloud Data
5. R. Adler, J. Taylor, and K. Worsley - Applications of Random Fields and
Geometry: Foundations and Case Studies
הרכב הציון:
הסטודנטים ידרשו במהלך הסמסטר לבחור מאמר)ים( מהספרות העדכנית בתחום ,ולהציג את
המאמר בכיתה לקראת סוף הסמסטר .לאחר סיום הסמסטר הסטודנטים ידרשו להגיש עבודת סיכום
בה יציגו את הרעיונות הנחקרים במאמר הנבחר ,ביקורת קצרה על המאמר ,וחידוש כלשהו הקשור
לנושא.

שם הקורס באנגלית
Topological methods in statistics and data analysis.

English syllabus:

Introduction to algebraic topology. Modern topological tools for “big-data” analysis,
and various statistics / machine-leannig problems. Applications of topological
methods in various areas such as network analysis, signal processing, biological
systems, etc. Probabilistic & statistical analysis of topological systems.
Topics:
1. Introduction to algebraic topology: simplicial complexes, homology, Morse
theory, Euler characteristic.
2. Topological methods: homological inference, persistent homology, Euler
charateristic
3. Applications of topological methods in statistics/data analysis: signal and
image processing, network analysis, medical imaging, cosmology, etc.
4. Probabilistic and statistical analysis: distributions of topological features in
random data, estimation and noise filtering in topological systems.
References:
1. A. Zomorodian – Topology for Computing
2. R. Ghrist – Elementary Applied Topology
3. A. Zomorodian - Advances in Applied and Computational Topology
4. G. Carlsson - Topological Pattern Recognition for Point Cloud Data
5. R. Adler, J. Taylor, and K. Worsley - Applications of Random Fields and
Geometry: Foundations and Case Studies

ביה"ס למדעי המתמטיקה
שם :נושאים באופטימיזציה לא ליניארית וחקר נתונים
תקציר :קורס זה מהווה מבוא לתאוריה ואלגוריתמים של אופטימיזציה לא ליניארית רציפה עם דגש
במודלים ושימושים בחקר הנתונים.
נושאים:
 .1ערכים עצמיים ו PCA
 .2אופטימיזציה לא מאולצת :תנאי אופטימאליות מסדר ראשון ושני ,פונקציות ריבועיות.
 .3ריבועים פחותים :הגדרה ,1D polynomial fitting ,למידה,

,training, testing,

,the kernel trick ,multidimensional polynomial fitting ,regularized least squares
 ,cross validationניקוי רעשים )(denoising
 .4שיטות איטרטיביות :גרדיאנט ,היטל גרדיאנט וניוטון.
 .5קבוצות ופונקציות קמורות
 .6תכנות קמור– הגדרה ,CVX ,ההיטל האורתוגונליsoft-margin ,linear classification ,
.lasso ,basis pursuit ,robust regression ,SVM
 .7דואליות :דואליות חזקה ודואליות חלשה ,Orthogonal regression .פתירת בעיות ניקוי רעש
בגישה דואלית.dual SVM problem ,

ספרות עזר:
1. Amir Beck, “Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms and
Application with MATLB”, SIAM, 2014.
2. Desmond Higham, Nicholas Higham, “MATLAB Guide”, 3rd edition, SIAM,
2017.

Data-Driven Service Networks (developed during empirical adventures in service
systems, e.g. telephone call centers, emergency departments, banks, courts, …)
Teacher: Avishai Mandelbaum, Technion
Recommendation: first read continuously, then reread with clicking on what gets you curious.
Summary: The course is about Service Systems, with a focus on the inference of their
operations. During the course, we shall statistically and mathematically track the operational
histories of:
1. Customers within a telephone call center: starting at the answering-machine, continuing
to an invisible queue, and waiting there until either being served or hanging up when
impatience takes over – whatever happens first. See for example “Telephone Call
Centers: Tutorial, Review and Research Prospects”; its data origins are described in
“Statistical Analysis of a Telephone Call Center: A Queueing-Science Perspective”.
2. Patients within a hospital: One scenario starts in a most-likely-too-long-of-a-wait at the
emergency department, which could result in either being hospitalized or released or
(similarly to above) leaving without being seen due to impatience. See for example “On
Patient Flow in Hospitals: A Data-Based Queueing-Science Perspective”; make sure to
activate the data-animation of the Rambam hospital in Haifa (also accessible via the
captions of Figure 1).
A second scenario is a patient treated for cancer, who starts with a blood test, continues
with a doctor exam and ends with chemotherapy. This is described in “Data-driven
appointment-scheduling under uncertainty: The case of an infusion unit in a cancer
center”; again, activate the data-animation of the Dana-Farber Cancer Institute in Boston
(also accessible via the captions of Fig. 2).
3. Additional examples include citizens within the court system (justice delayed is justice
denied), passengers within the transportation system, and so on and so on.
Our “adventures” within such service systems will reveal, through exploratory data analysis and
statistical inference, phenomena and laws that govern customers, service-providers, managers,
and their interactions. See for example “Data-Stories about (Im)Patient Customers in TeleQueues”, and skim through (its short) Appendices A-B, and then Table 2 (listing the
reproducible research of that paper.)
The phenomena and laws serve as building-blocks for models which, in turn, yield insights that
support improvements to the systems that originated the data. An example is rules-of-thumb for
staffing a service system so that it achieves high levels of service Quality (short waits of
customers to servers) and Efficiency (short waits of servers to customers, or equivalently high
server utilization). Such a system is referred to as operating in the QED regime.
The course is an attempt to provide an empirical, theoretical and practical taste of all of the
above, while pointing to open problems, new directions and uncharted research territories. The
home for the data that supports the course is the Technion SEELab
Prerequisites:
- High levels of curiosity
- Basic probability and statistics, plus acquaintance with Poisson and Markov processes

