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 אלגוריתמים במולטימדיה ולמידת מכונה בסביבת פייתון

 
Algorithms in multimedia and machine learning using Python 

 
 

 שיעור ותרגילאופן הוראה: 
 5 –שעה, סה"כ שעות  3 -שעות, תרגול  2 -הרצאה שעות שבועיות: 

 3.5נקודות זכות: 
 , מבוא למדעי המחשב)21158אלגברה לינארית (  דרישות קדם:

 
  מטרת הקורס:

פייתון. ביישומים כתיבת למידת מכונה עם , הקורס מהווה בסיס לקורסים מתקדמים במולטימדיה
לראשונה מושגי יסוד של תכנות מונחה יכירו  בפייתון, יסודות התכנותאת ילמדו  משתתפי הקורס

במהלך הקורס  .מאגרי נתוניםניתוח וקבצי מולטימדיה  המיועדים לעבודה עם כליםארגזי עצמים, 
 .למולטימדיה ותהשקעם  אלמנטים של כריית נתוניםל סטודנטים ייחשפו

 
 הנושאים שיילמדו בקורס:

 
 לתכנות בפייתון. PyCharmסביבת פיתוח  .1
 הפונקציות המובנות של פייתון ועקרונות תפקוד השפה. .2
 .OpenCV  -ו NumPyספריות חיצוניות, כגון  .3
 רשומות, מילונים, וקטורים ומטריצות בפייתון.רשימות,  .4
 .פונקציות הצגה גרפית של .5
 ., שימוש בהיסטוגרמהעיבוד תמונות בסיסי, גילוי קוי מיתר, טשטוש וחידוד תמונה .6
 על תמונות. MAF -ו Median Filter  ,Gaussianהפעלת מסכות ופילטרים בסיסיים, כגון .7
 .Gradient Descentמושגי ייסוד באופטימיזציה ואלגוריתם  .8
 .K-Means -ו Logistic Regression ,KNNמבוא לכריית נתונים ולמידת מכונה, כגון  .9

 .Eigenfaces-ואלגוריתם לזיהוי פנים תוך שימוש ב PCAהורדת ממד,  .10
 

 חובות התלמידים ומרכיבי הציון:
 

 בהרצאות ותרגולים נוכחות חובה
 70%    פרויקט •

 מימוש הפרויקט 
  ופוסטר דיגיטליהכנת מצגת 
 הצגת הפרויקט בכיתה 

 30%    מבחן •
 מבחן על מחשב במעבדה 

  
 ומעלה בפרויקט 60וציון  ומעלה במבחן 60ציון  : לציון עובר בקורסתנאי 
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• http://cyber.org.il/python/python.pdf 
• http://vlib.eitan.ac.il/python/ 
• http://scikit-learn.org/stable/ 
• https://github.com/spyder-ide/spyder 
• http://www.activestate.com/activepython/downloads 
• http://ipython.org/ 
• http://pandas.pydata.org/ 
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