
 
 

 

 

 

 בנושא תשתיות חישוביות במדעי הנתונים ת מומחהסדנ

10/05/2023 
 אודות הסדנה 

מדעי הנתונים הפך בשנים האחרונות למקצוע מאוד מבוקש בכל תחומי התעשייה, המשלב יכולות  

בתחום האנליטיקה והסטטיסטיקה, הבנת צרכים עסקיים ושימוש בתשתיות חישוביות לפיתוח ויישום  

 של מודלים ושיטות שונות.

ת מחשוב, כלים ואמצעים  הסדנה מכוונת לספק למתעניינים ביישומים של מדעי הנתונים הבנה בתשתיו

 המספקים תשתית לעבודת הפיתוח וההטמעה בשטח של מודלים ושיטות אנליטיות.

 

 הסדנה בשיתוף האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. 

 

 מטרת הסדנה 

 להקנות למשתתפים ידע ומיומנות בתשתיות חישוביות הנדרשות ליישום מודלים אנליטיים.  

 

 קהל היעד 

 . מדעני נתונים, סטטיסטיקאים, מהנדסי נתונים, מפתחי ומיישמי אנליטיקה בתחומים שונים 

 

 ים על המרצ

חוקר בכיר במוסד מחקר בתחום מדעי הנתונים בלוגנו, שווייץ. הוא מומחה    - סקוטרי פרופ' מרקו 

 בייזיניות.   רשת Rשמיישמת ב  bnlearnבינלאומי בשיטות חישוביות ואחראי לפיתוח 

 סדרתי בתחומי מחשוב ענן ופיתוח תוכנה עם דגש על סביבות פיתוח.   יזם -  מאורו מלבסטיה

 .שיוצא לאור בחודשים הקרובים "A Pragmatic Programmer for Machine Learning" מחברי הספר 

 

 היקף 

 שעות אקדמאיות. 3 מפגשים של 3 - שעות אקדמיות 9סה"כ 

 . 14:00-17:00, בין השעות: ד' מיהסדנה תתקיים ביו

 

 הסדנה מיקום 

 . ZOOM -באמצעות היתקיים   הסדנה

 

 חומר לימודי 

 . במצגותההרצאות ילוו  •

 .A Pragmatic Programmer for Machine Learningשקפים ותרגילים על בסיס הספר  •

• https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9780429292835/pragmatic-programmer-

machine-learning-marco-scutari-mauro-malvestio 

 . שילוב של ידע תאורטי והתנסות מעשית. מומלץ שלכל משתתף יהיה מחשב זמין במהלך הסדנה •

 

 כללי 

 . הכשרה או הסמכה ואינה מוכרת לגמול השתלמותהסדנה משמשת לעדכון וריענון, אינה מהווה  •

 . מותנת במינימום נרשמים הסדנה פתיחת  •

 . הסדנה תועבר באנגלית •

 

  



 
 

 

 

 תעודה

 . העומדים יהיו זכאים לתעודה מטעם לשכת המהנדסים הסדנה מסיימי 

 

 נושאי הלימוד 

 נושא לימוד למפגש  שעות לימוד  תאריך מפגש  מספר מפגש 

 תשתיות לחישוב מדעי 14:00-17:00 10/05/2023 1

 פרקטיקות מיטיבות ותהליכי זרימה חישוביים 14:00-17:00 17/05/2023 2

 כלים וטכנולוגיות. מקרי בוחן להדגמה 14:00-17:00 24/05/2023 3

 * יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

1st Meeting (10.5.2023): ML pipeline architecture (introduction)   

A brief overview of the lifecycle of a machine learning pipeline (including project scoping and 

prototyping) and of the functional modules it typically contains (data ingestion and preparation, model 

training and validation).  

 2nd Meeting (17.5.2023): ML pipeline architecture (advanced notes)  

A brief overview of further functional modules typically found in a machine learning pipeline: 

deployment, serving, inference, monitoring, logging and reporting. In addition, one of the following:   

 • Documenting ML pipelines (introduction)   

Structuring information about various aspects of a machine learning pipeline: public interfaces, 

architecture and design, algorithms and business cases, practical use cases.  

• Writing ML code, refactoring (introduction)  

Some best practices for writing and structuring code effectively, and a brief overview about how to 

improve its quality with code review.  

 3rd Meeting (24.5.2023): Discussing the NLP Recommending Recommendations case study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 הביבליוגרפיה לקורס 

 הסדנה תכלול נושאים מהספר של סקוטרי ומלבסטיה

 
 

  


