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 תאור הקורס

מתקדמות של לצורך ביצוע משימות  MATLABבתוכנת  בשימוש מתקדמים ידע ומיומנות הקורס מקנה
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 .נתוניםלא נדרש ידע מוקדם בשימוש בתוכנה או רקע תיאורטי בעיבוד 

 

 שעות מלאות 40: היקף הקורס

 

אשר יאפשר להם  MATLABבסביבת הפיתוח ידע תחילה משתתפי הקורס ירכשו : רציונל הקורס

. לאוטומציית התהליךלפתח אלגוריתמים ולהציגו. בנוסף, ילמדו המשתתפים  ולנתחלהגדיר מידע, 
אלגוריתמים מעולם עיבוד היכרות עם ניתוח מידע, עיבוד ולאחר השלמת בסיס זה, תבוצע התמקדות ב

 בעיות אופטימיזציה. יוצגו כלים עבור הגדרה ופתרון ,כמו כן .והתמקדות בלימוד מכונה המידע
 

 נוספותמטרות 
  הכרת ממשק המשתמש שלMATLAB הגדרת משתנים ופקודות, טעינה ושמירת נתונים, יצירת ,

 גרפים בסיסיים.

  יצירת וקטורים ומטריצות, עבודה עם פונקציות אריתמטיות ויצירת  –ניתוח והצגה של נתונים
 גרפים מתקדמים לניתוח הנתונים.

  ת, הרצת פקודות מסקריפטים, היסטוריית פקודו –אוטומציית פקודות באמצעות סקריפטים
 חלוקת סקריפטים לתחומים ויצירת דוחות.

  הגדרת משתני תאריכים ופרקי זמן, פעולות אריתמטיות על משתני זמנים. –תאריכים וזמנים 

  בחירת נתונים מותנתייבוא וגישה למידע, משתנים ומיפתוח לוגיים –טבלאות נתונים ,. 

  יצירת גרפים משולבים.לאנליזהחלקי והכנתו טיפול במידע  –ניתוח נתונים מקבצים , 

  הסתעפות לוגית לקבלת החלטות אוטומטית, הגדרה ושימוש בלולאות. –בקרת זרימה 

  הגדרה וקריאה לפונקציות, התנהגות חלל עבודה, ניפוי שגיאות בקוד. –פונקציות 

 בין משתנים ונתונים מקובצים מדידת מגמות מרכזיות ופיזורים, חישוב מתאמים -חקר נתונים. 

  ייבוא וייצוא עיית אופטימיזציה, בזיהוי רכיבים בהכרת תהליך האופטימיזציה,  –אופטימיזציה
 .ייעודית לאפליקציה בעיות אופטימיזציה

  הגדרת פונקציות מטרה, מצביעים לפונקציות והעברת נתונים באמצעות  –פונקציית מטרה
 פונקציות אנונימיות.

  אילוצים לינארים ופונקציות בעלות אילוצים גבולות,  פירוט סוגי אילוצים במודל, הגדרת–אילוצים
 לא לינארים.

  מתאימים עבור בעיות  בחירת פותרן ואלגוריתםסיווג הבעיה והגדרת המטרה,  –פותרנים
 אופטימיזציה, פתרון של בעיות בדידות.

  ניתוח פלטי הפותרן והתקדמות תהליך האופטימיזציה,  –הערכת התוצאות ושיפור ביצועים
 הגדלת דיוק ויעילות התהליך באמצעות הגדרות הפותרן ונתוני נגזרות.

  קביעת מצבי שימוש, הגדרת נקודות עבודה כתנאי התחלה ושימוש  –אופטימיזציה גלובלית
 בשיטות ללא נגזרות.

  מידע לעיבוד מלאים נתוניםלה, הכנת ייבוא ואיחסון נתונים בטב –ייבוא ואירגון נתונים. 

  מפוקחת, אירגון הנתונים, שיטות -חלוקת הנתונים לקבוצות, למידה לא –תבניות טבעיות
 להגדרת ושיערוך אשכולות מידע.

  חלוקת נתונים לקבוצות אימון ואימות והכרת שיטות מיון. –מודל ניבוי 

  ו/או שינוי המשתנים.הפחתת כמות המשתנים במודל ע"י בחירת  -שיפור המודל 
 



 

חוברות ההדרכה והתרגול של מבוסס על הקורס  - פירוט דרכי וכלי הערכת הישגי המשתלמים

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב. .MathWorksחברת 

 

 
 

  משך זמן  מודול  יום

1 

 שיעור - 3.0 ממשק, משתנים ופקודות

 שיעור ותרגיל  - 2.5 והצגהניתוח 

 שיעור ותרגיל - 1.5 סקריפטים

 שיעור ותרגיל - 1.0 תאריכים וזמנים

2 

 שיעור ותרגיל - 2.0 טבלאות

 שיעור ותרגיל - 2.5 ניתוח נתונים מקבצים

 שיעור ותרגול – 1.5 בקרת זרימה

 שיעור ותרגיל  - 2.0 פונקציות

3 

 שיעור ותרגול – 1.0 חקר נתונים

 שיעור ותרגול – 1.5 אופטימיזציה תהליך

 שיעור ותרגול – 1.0 פונקציית מטרה

 שיעור ותרגול – 1.0 אילוצים

 שיעור ותרגול – 1.0 פותרנים

 שיעור ותרגול – 1.0 שיפור ביצועים

 שיעור ותרגול – 1.5 אופטימיזציה גלובלית

4 
 שיעור ותרגול – 3.0 ארגון נתונים

 שיעור ותרגול – 5.0 תבניות טבעיות

5 
 שיעור ותרגול – 4.0 מודל ניבוי

 שיעור ותרגול – 4.0 שיפור המודל


