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23 באוקטובר 2018 | אוניברסיטת בר-אילן

ארוחת צהריים קלה    12:25

למידה עמוקה והבנת תמונות מורכבות   13:25
פרופ' גל צ'צ'יק המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן 

שיפור רזולוציה מרחבית של נתוני טמפ' מלוויין   13:50
פרופ' איתמר לנסקי המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת 

בר-אילן

ניתוח רשתות – מרשתות חברתיות לרשת החשמל    14:05
פרופ' יורם לוזון המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר-אילן

עיבוד מידע דיגיטלי מתיקים רפואיים   14:35
מר ניר ינובסקי מטה ישראל דיגיטלית

הפסקת קפה    14:55

כשהנדסה פוגשת סטטיסטיקה: חיזוי הנדסי באמצעות    15:10
Data Analyses

מר יוני יצחק השירות ההידרולוגי, רשות המים

Open Data בתחומי הסביבה – הזדמנויות ומקרה מבחן   15:30
מר שחר ברכה ראש חטיבת תכנון ואסטרטגיה, רשות התקשוב

פאנל מומחים:    15:50

קשרי אקדמיה וממשל והתגברות על אתגרים בבנייה 
ובשימוש במאגרי נתונים ממשלתיים 

בהנחיית ד"ר נעמי בק, ממונה מחקר ואסטרטגיה במל"ג
משתתפים: פרופ' שולמית מיכאלי, סגנית הנשיא למחקר, 

אוניברסיטת בר-אילן |  ד"ר אייל יניב, ראש בית הספר למנהל עסקים 
והמרכז לערים חכמות, אוניברסיטת בר-אילן | מר ניר ינובסקי, מטה 

ישראל דיגיטלית | גב' רחל רן, מנהלת תחום בכיר פרוייקטים 
מיוחדים, רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה

16:35    סיכום ומבט להמשך

התכנסות והרשמה   08:30

מושב פתיחה   09:00
ד"ר חיים כץ אגף איכות מים, רשות המים

פרופ' עידו דגן ראש המכון למדעי הנתונים, אוניברסיטת בר-אילן

הפקת תובנות ושיפור תהליכי עבודה בהתבסס על       09:20
 מאגרי נתונים ממשלתיים – מבוא למדעי הנתונים
ד"ר אורן גליקמן מנהל המכון למדעי הנתונים, אוניברסיטת 

בר-אילן

בינה מלאכותית מבוססת נתונים למען מלחמה    09:50
בתאונות דרכים - כלים תומכי החלטה וסוכנים חכמים

ד"ר אריאל רוזנפלד המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן

בניית תחזיות מבוססות ניתוח סדרות נתונים    10:15
המשתנות בזמן 

ד"ר רועי יוזביץ' הנדסת אלקטרוניקה ומדעי המחשב, 
אוניברסיטת אריאל

הפסקת קפה   10:35

דוגמאות ליישומי ניתוח רשתות בתחום התחבורה   10:50
ד"ר יובל הדס המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן

פיתוח ממשק משתמש למתכנן תחבורה ציבורית –    11:10
ממידע למוצר

ד"ר איתי ואן ריין עמית 'ממשק', משרד התחבורה

עיבוד טקסט - הפקת מידע ממאגרי מידע    11:30
טקסטואליים

ד"ר יהונתן שלר המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן

לימוד מכונה, סיווג וניתוח אשכולות   11:55
פרופ' רועי גלברד ביה“ס למנהל עסקים , אוניברסיטת בר-אילן

http://dsi.biu.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Oren-Presentation-Environment-Event-.pdf
https://dsi.biu.ac.il/team/dr-oren-glickman/



