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 ואלגברה לינארית  Python -ובנוסף קורס רענון ל

 1726/4/ - מועד פתיחה  -ואלגברה לינארית Pythonקורס ריענון 

נתוני הפתיחה על מנת להשתתף ב המכיל את כל הנדרשקורס חזרה ויישור קו 

 .בקורסים

 היקף: 

 שעות.  5שבועיים , כל מפגש מפגשים  3שעות:  15

  Pythonכל מפגש כולל הרצאה פרונטלית ותרגול מעשי ב

 לא כולל מע"מ₪  5001, – עלות

  קהל היעד:

מהנדסים, בוגרי תואר ראשון במחשבים, במתמטיקה ובהנדסה המעוניינים להיכנס 

 לתחום המרתק של עיבוד תמונה והאלגוריתם סביבה.

 17/5/17 –קרוב מועד פתיחה  - עיבוד תמונה

: נרכשהלאחר שהיא  על התמונהפעולות  ביצועעיבוד ספרתי של תמונה מאפשר 

הדביק את איכותה, לולחדד , לשפר נוספים פרטיםאובייקטים ו, להסיר רעשיםלנקות 

. ח עצמים מתוכה באופן אוטומטיופענכן חלקים מתמונה אחרת ו ולהוסיף  

רעיונות, ואלגוריתמים לעיבוד, שיחזור, וניתוח של גישות והקורס יעסוק בשיטות, 

הקורס כולל מבוא כללי לתחום העיבוד אותות והתמקדות בעיבוד  .תמונה ספרתית

 ונות. של תמ



 
 .Python הקורס ילווה בבניית יישומים תוך שימוש בחבילת התוכנה

 היקף: 

 שעות.  5מפגשים של  7שעות:  35

  Pythonכל מפגש כולל הרצאה פרונטלית ותרגול מעשי ב

 לא כולל מע"מ₪  3,500 – עלות

  קהל היעד:

שמתעניין  מיישמים, מפתחים, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, ראשי צוותים וכל מי

 בתחום

 , רקעאלגברה לינארית )חובה( ,מבוא לעיבוד ספרתי של אותותקורסי  תנאי קדם:

 .ואותות אקראיים ורעש )מומלץ אבל לא חובה( קורס תכנותב

 

Computer Vision - 7/17/5 -קרוב  מועד פתיחה 

ת מצלמה, ייסודות היווצרות תמונה, גיאומטרית הדמי :ראייה הממוחשבתבקורס 

מעקב, וסיווג. , תנועהשיערוך סטריאו,  תצוגות .זיהוי והתאמה  

סטריאו, ייצוב תמונה, שחזור תנועה, מציאת מודלים בתמונות, : יישומים הכוללים

זיהוי מאפיינים וסיווג.יישור אוטומטי )למשל פנורמה(, מעקב,   

 היקף: 

 שעות.  5מפגשים של  7שעות:  35

 .Pythonותרגול מעשי בכל מפגש כולל הרצאה פרונטלית 

 לא כולל מע"מ₪  3,500 – עלות

  קהל היעד:

מיישמים, מפתחים, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, ראשי צוותים וכל מי שמתעניין 

 בתחום



 

אלגברה  ,מבוא לעיבוד ספרתי של אותותקורסי , עיבוד תמונהקורס  תנאי קדם:

 .ורעש )מומלץ אבל לא חובה( ואותות אקראיים קורס תכנותב , רקעלינארית )חובה(

 

Machine Learning - 5/17/61 -קרוב  מועד פתיחה 

נתונים,  היכרות רחבה למערכות לומדות, כרייתמספק  Machine Learningהקורס 

לא  , פרמטרית –למידה מפוקחת  זיהוי תבניות סטטיסטי. הנושאים כוללים: 

  , רשתות עצביות.(Kernel) , גרעינים(SVM) פרמטרית , מכונת וקטורים תומכים

 ., מערכות ממליצותםממדי הפחתת  ,clustering לא מפוקחת הלמיד

 . ועוד.למידת מכונהבתהליך חדשנות , למידה חישובית -שיטות עבודה המומלצות 

הבנת טקסט )חיפוש  כגון: , רבים ויישומיםים, דוגמאות במקרילווה הקורס 

באינטרנט, אנטי ספאם(, אינפורמטיקה רפואית, כריית נתונים, אלגוריתמי למידה 

 ועוד. לבניית רובוטים חכמים )תפיסה, שליטה(

 : הקורס היקף

 שעות.  5מפגשים של  7שעות:  35

 .Pythonכל מפגש כולל הרצאה פרונטלית ותרגול מעשי ב

 לא כולל מע"מ₪  3,500 – עלות

 

  היעד: קהל

מיישמים, מפתחים, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, ראשי צוותים וכל מי שמתעניין 

 בתחום

 , רקעאלגברה לינארית )חובה( ,מבוא לעיבוד ספרתי של אותותקורסי  תנאי קדם:

 .ואותות אקראיים ורעש )מומלץ אבל לא חובה( קורס תכנותב

 

 



 

Deep Learning - 7/17/4 -הקרוב  מועד פתיחה 

עם יישומים בחיפוש, הבנת תמונה, מיפוי, רפואה,  נפוצהממוחשבת הפכה ההראייה 

 .אוטונומיותמזל"טים, ומכוניות 

 מאפיינים בתמונות. סיווג וזיהוי ,זיהוי חזותי, לוקליזציהוא ל יישומים אלה ההלב ש

קידמו ( Deep Learningמלאכותית עמוקות ) תועצבי ברשתותההתפתחויות האחרונות 

 אלו.את הביצועים של מערכות זיהוי רה דרמתית בצו

עם דגש על  ,ארכיטקטורות למידה עמוקות  פרטים שלהמק לתוך ועלצלול יקורס זה 

 וראייה ממוחשבת.סיווג תמונה ובדגש על לימוד מודלים מקצה לקצה 

 רבים. ויישומיםים, דוגמאות במקרילווה הקורס 

 הקורס:   היקף

שעות.  5מפגשים של  6שעות:  30  

 .TensorFlowוחבילת Python כל מפגש כולל הרצאה פרונטלית ותרגול מעשי ב

 לא כולל מע"מ₪  3,500 – עלות

  קהל היעד:

מיישמים, מפתחים, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, ראשי צוותים וכל מי שמתעניין 

 בתחום

 ,מבוא לעיבוד ספרתי של אותותקורסי , Machine Learningקורס  תנאי קדם:

ואותות אקראיים ורעש )מומלץ אבל לא  קורס תכנותב , רקעאלגברה לינארית )חובה(

 .חובה(

 

 IP, CV, ML, DL -  ארבעת הקורסיםכל למבצע ענק לנרשמים 

 גם תשלום על שלושה קורסים במקום על ארבעה וגם את קורס המכינה בחינם!!!

 

 .1ר"ג, קומת משרדים, קומה  75הדרכה שלנו ברחוב הרצל כל הקורסים יערכו בחדר 



 
  –לפרטים והרשמה 

 אילן דפני
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