
Program szkolenia

Machine Learning

Szczegóły

Kategoria: Dane i ML

Czas trwania: 45h / 5-6 dni

Termin: ustalany indywidualnie

Cena: ustalana indywidualnie



Opis

Pro du ko wa nie coraz więk szej liczby danych przez ludzi dopro wa dziło do
sytu acji, w któ rej dotych cza sowe narzę dzia prze stały wystar czać. Dodat kowo,
nic nie wska zuje, by liczba ta miała zacząć maleć, co potwier dza tezę, że
zapo trze bo wa nie na specjalistów uczenia maszynowego będzie rosło.
Popu lar ność hasła „Machine Learning” w Google Trends wska zuje na to, że
popu lar ność i zain te re so wa nie tematem rośnie w olbrzy mim tem pie.

Program

Poniżej przedstawiamy przykładowy program szkolenia, który może zostać
zmodyfikowany zgodnie z oczekiwaniami oraz poziomem grupy szkoleniowej.
Przed przygotowaniem docelowego programu szkolenia przeprowadzamy
rozmowę techniczną, w której bierze udział trener oraz osoba techniczna lub
cały zespół developerów reprezentujący klienta, w celu ustalenia szczegółów
szkolenia.

Dzień: 1 (8h)

Moduł 1: Wstęp do Machine Learning

● wprowadzenie do tematu uczenia maszynowego
● podstawowe pojęcia
● sens podziału danych na treningowe, walidacyjne, testowe
● różne rodzaje uczenia maszynowego
● dane jako cechy
● dane jakościowe i dane ilościowe

Dzień: 2 (8h)

Moduł 2: Przetwarzanie i analiza danych

● zapoznanie z bibliotekami:
● Pandas
● numpy
● matplotlib
● scikit-learn

● praca z plikami
● data cleaning
● data wrangling



Dzień: 3 (8h)

Moduł 3: Jupyter Notebook

● środowisko interaktywne
● wirtualne środowisko pythona
● komórki, kod, markdown
● widgety
● IPython

Dzień: 4 (8h)

Moduł 4: Modele uczenia maszynowego

● regresja liniowa
● regresja logistyczna
● drzewo decyzyjne
● random forest
● XG Boost
● naive bayes
● klasyfikacja KNN
● SVM

Dzień: 5 (8h)

Moduł 5: Porównanie modeli i konsolidacja

● metody wyboru modeli do specyficznych zastosowań
● porównanie różnych modeli
● ćwiczenia praktyczne

Kontakt

Przemysław Wołosz

Key Account Manager

infoShare Academy

+48 730 830 801

przemyslaw.wolosz@infoshareacademy.com

mailto:przemyslaw.wolosz@infoshareacademy.com

