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מה זה מדע הנתונים?
תחום בינתחומי של

שיטות מדעיות, תהליכים, אלגוריתמים ומערכות 
לחלוץ ידע, תובנות או הפקת ערך  

מנתונים מסוגים שונים



מהפקת תובנות ל-אימפקט



דוגמאות לפרויקטים מ - 



דוגמאות לפרויקטים מ - 
חיזוי התנודתיות בשוק בשעה הקרובה ●

?



דוגמאות לפרויקטים מ - 
תמחור רציף של שערי מטח●

(קניה ומכירה)



דוגמאות לפרויקטים מ - 
תמחור אג"ח מגובות משכנתאות●

●:(Big Data) מנתוני-עתק  
עשרות מיליוני משכתאות○
לאורך יותר מ10 שנים○



דוגמאות לפרויקטים מ - 
מענה אוטומטי לאימיילים של לקוחות●



דוגמאות לפרויקטים מ - 
הצלחות●
בכולם מודל של חיזוי●
בכולם מודל חיזוי מבוסס למידת מכונה ●
בכולם המודל ש"ניצח" ושהוטמע מבוסס למידת עמוקה ●



אז איך עושים את זה?
אזהרה: הפקת תובנות,ויישום 

תהליכים ומינוף הפוטנציאל 
מנתונים - אינה משימה קלה או 

פשוטה



תהליכי עבודה

Cross-industry standard process for data mining
(CRISP-DM)



(Data Understanding and Preparation) שלבי הדאטא
נדיר למצוא דאטא נקי, נהיר, ומאורגן●
משימות נפוצות:●

הבנייה של נתונים לא מובנים○
ערכים שגויים○
ערכים חסרים○
איחוד ממקורות שונים○
הכנת והתאמת הנתונים לשלב המידול○

סביר שתשקיעו 80% מהזמן של הפרויקט בשלבים אלו!!●



מידול



למידה עמוקה



החשיבות של אבלואציה



Baseline החשיבות של



תתחילו מהסוף
תגדירו מטריקת אבלואציה ומודל להשוואה כבר בהתחלה! ●



הטמעה



דוגמאות לפרויקטים מ - 



 :AI מהפכת ה

Repetitive, 
Routine

Complex, 
Creative

Empathy, 
Compassion

נהג משאית

רדיולוג מדען

מדריך טיולים

מלחין

עיתונאי

עובד סוציאלי

מנכ”ל
מטפל סיעודי

מארגן חתונות

שרות לקוחות

עובד פס ייצור
אנליסט

מורה

רופא

שומר

סמנכ”ל שיווק

סמנכ”ל כוח אדם
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תודה!





מה זה מדע הנתונים?
הפקה של תועלת ערך מנתונים●

דוגמאות ממחישות○

סוגי נתונים●
סוגי נתונים ודוגמא לכל אחד○

סוגי טכנולוגיות / שיטות●
לפי מבנה המידע: סטטיסטיקה, ML, רשתות, סדרות○
לפי סוג הנתונים○

●Big Data
●?AI



אימפקט
לפי תחומי יישום - דיסציפלינות, אפליקציות●

דוגמאות○
תעשייה○
ביטחון○
סקטור ציבורי○
מחקר, מאמרים - רפואה, משפטים, איכות סביבה - למשל ניתוח דיווחי זיהום○



מדע הנתונים בבר-אילן
 - DSI 2-3 שקפי

חזון●
מעגלים●
תמונות●
●facilitator ,נותן - הערך המוסף DSI-תשתית שה

למשל האירוע, ותמיכה בהמשך○
תמיכה במחקר - אורן/דודי○



שיתופי פעולה עם גופי ציבור ותעשיה
שקף לוגואים גופים שעובדים איתם - תעשייה וציבוריים●
@אורן דוגמאות קונקרטיות - שקף נוסף עם 2-3 דוגמאות●
מהות מחקר משותף עם אקדמיה - ●

מטרת פרסום○
מפגש אקדמיה עם הצרכנים○

לאקדמיה■
בעיות●
נתונים●
מימון●

לצרכן■
חשיפה לחזית הידע והטכנולוגיה●
פתרון בעיות חדשות●
●PR ,אורן - חשיפה@..



תתחילו מהסוף
מומלץ להגדיר מטריקת אבלואציה ו כבר בהתחלה! ●

כן לא

לא

😃 כן
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