
 

 

 ג"פשת ,ישילשו ינש ראות ידימלתל הקיטסיטטסב םייצרא םיסרוק
 

 םיחותפה הקיטסיטטסב םימדקתמ םיסרוק ונתניי ,'א רטסמסב ,הבורקה םידומילה תנשב םג יכ רשבל םיחמש ונא
 תודסומה ידימלת לכ .)םוזב אלו( ביבא לת תטיסרבינוא לש סופמקב ונתניי םיסרוקה .ישילשו ינש ראות ידימלתל
  .םאה דסומל רבעוי םיסרוקב םנויצו ,ףסונ םולשת אלל ףתתשהלו םשרהל םינמזומ םינושה םיימדקאה
 

 תינכותה
 

 ה םוי ,א רטסמס
 

 0365.4504 סרוקה 'סמ  11:00  -- 9:10
 ןליא רב תטיסרבינוא ,םואבנדניל ריפוא ר"ד ,תחקופמ יתלב הדימל

 
 0365.4505 סרוקה 'סמ  14:00  -- 12:10

  ןוינכט ,לאירזע דוד ר"ד ,היסרגרב םיאשונ
 

 0365.4506 סרוקה 'סמ  17:00  -- 15:10
 The Australian National University ,ןוסלדנמ רחש 'פורפ ,תיטסיטטסה הדימלה תרות לש םייטמתמ םיטביה
 
 

 םישגפמ
 

27.10  3.11  10.11  17.11  24.11  1.12  8.12  15.12  22.12  29.12  5.1  12.1  19.1 
  

 .תילגנאל השירד היהת םא אלא ,תירבעב ונתניי םיסרוקה
 
 

  המשרה
  רושיקב ספוטה תא אלמל ת/שקבתמ ביבא לת תטיסרבינואמ ה/וניאש ה/דימלת

https://forms.gle/iVXCngqRjPz2vFNK6 
  
 
 

 שי .ביבא לת תטיסרבינואמ םניאש םידימלתהו םיצרמה לש העיסנה תואצוה תא ןממת ביבא לת תטיסרבינוא
 תולבק אלל .)םוליצ אלו רוקמ( תולבקה תא שיגהלו ,)ןמרביל תירונ 'בגמ ולבקל ןתינ( םיאתמה ספוטה תא אלמל
 .הטלוקפה תוריכזמב ,ןמרביל תירונ 'בגל רוסמל שי תולבקה םע ספוטה תא .תואצוה רזחה לבקל היהי ןתינ אל
 
 גרבדלוג ריאי ,micha.mandel@mail.huji.ac.il לדנמ הכימל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל

yair.goldy@gmail.com ןייפרוג הכלמ וא malkago12@gmail.com . 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Course title: Unsupervised learning 
Lecturer: Dr. Ofir Lindenbaum 
 
Course Objectives: 
Learning problems related to unsupervised learning. We will discuss method for analysis of 
multidimensional data, dimensionality reduction, generative models and methods for clustering 
data. 
Course topics: 
1. Introduction to unsupervised learning 
2. Linear dimensionality reduction methods: PCA, MDS, the manifold assumption 
3. Kernel methods for manifold learning 
4. Dimensionality reduction using deep neural networks 
5. Feature extraction, with an emphasis on language, images and audio signals 
6. Word and sentences embedding using networks: Word2vec, Bert, Transformers 
7. Methods for clustering data: k-means, Spectral Clustering, Deep learning based method 
8. Multimodal Learning/ Data Fusion 
9. Metric learning: Siamese networks, triplet loss 
10. Generative methods: VAE, GAN, Normalizing flows 
11. Self-Supervised Learning 
12. Matrix Completion/ Imputation methods 
13. Anomaly Detection 
14. Density Estimation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היסרגרב םיאשונ :סרוק   
לאירזע דוד ר"ד :הצרמ  

 
  :ותרטמו סרוקה ןכות
 

 קוסענ .ןוכנ חרכהב אל אוה יראינילה לדומה רשאכ תיראיניל היסרגרב קוסעי סרוקה לש ןושארה קלחה
 לע רבדנ ,ןכ ומכ .םיריבסמ םינתשמ תריחבב םג ןודנו הז רשקהב םיתוחפ םיעוביר ידמוא לש הירואיתב
 קוסעי סרוקה לש ינשה קלחה .הנתומה תלחותה לש תירטמרפ אל הדימאו םיללכומ םייראניל םילדומ
  .וסאל ידמוא לש הירואיתב דקמתנ רשאכ ,הובג דמימב היסרגר לש הירואיתב
 
 
 

 



 

 

תיטסיטטסה הדימלה תרות לש םייטמתמ םיטביה :סרוק  
ןוסלדנמ רחש 'פורפ :הצרמ  
 

  :ותרטמו סרוקה ןכות
 

 תואמגודהו תולאשה .םיינרדומה םינותנה יעדמב יזכרמ דיקפת תאלממ תיטסיטטסה הדימלה תרות
 ינעדמו םיאקיטסיטטס ,םיאקיטמתמ ידי לע - םינשה ךלהמב תובר ןלוכ ורקחנ סרוקה תרגסמב וגצויש
 .סרוקה ךלהמב ושגדוי הלאו ,םיירטמואיג תונויער לע םיססובמ ולא תולאשל תונורתפהמ הברה .בשחמ
 

 :סרוקב וגצויש םייזכרמה םיאשונה
1 .  The sample complexity problem 
2.   Mean and covariance estimation in R^n 
3.   Random tessellations of subsets of R^n and their application 
 
 ,תילנויצקנופ הזילנא לש הנבהו תיטמתמ תולשב שורדי אוה ,תוילמרופ םדק תושירד ןיא סרוקלש דועב
 .תורבתסהה תרותו הדימה תרות
 

 .רטסמסה ךלהמב ונתנייש תיב תולטמ עברא יפל עבקיי סרוקב יפוסה ןויצה
 
 
 


