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Program

Program

Představení, agenda

Řešení klasifikačních úloh

•
•
•

Rychlé představení účastníků a seznámení
s agendou workshopu
Ověření přístupů
Distribuce a instalace nástrojů a dat, které
budeme v průběhu workshopu používat

Cloudera Data Science Workbench
(CDSW)

•
•

Co se naučíte
•

Co je to Spark

•

Koncept Big Data
modelování

•

Nahrávat data různých
formátů

•

Základní manipulace s daty

•

Zkoumat a vizualizovat data

•

Transformovat data pomocí
funkcí zabudovaných ve
Sparku

•

Vytvořit sestavu
transformací pro úpravu dat
v jednom kroku

•

Použít logistickou regresi
jako příklad modelování ve
Sparku

•

Prozkoumat výstupy modelu
a vybrat ten nejlepší

Představení analytického nástroje CDSW
Principy práce v CDSW – založení projektu,
správa týmu, nastavení jobů a dependencies

Průzkum a vizualizace dat

•
•
•
•

Načtení dat z různých datových zdrojů
Základní práce s daty
Zjištění popisných statistik jednotlivých
proměnných
Vizualizace dat pomocí balíčků v Pythonu

Přehled nástrojů ve Sparku
určených na transformaci dat

•
•

Demonstrace algoritmů určených na
transformaci proměnných
- spojitých, kategorických, textových
Ukázka funkcí pro výběr proměnných do
modelu a redukci dimenzionality

Trénink modelu a zkoumání výstupů
modelu

•
•
•
•
•
•

Nastavení parametrů modelu logistické regrese
Výběr vyhodnocovacího kritéria
Trénink modelu
Výběr nejlepšího modelu
Zkoumání vlastností modelu
Aplikace modelu na testovací data pro zjištění
skutečné předpovídací schopnosti modelu

Samostatná práce

•

Za každou z výše zmíněných kapitol bude
následovat blok věnovaný samostatné práci,
kde si budete moci procvičit získané
teoretické znalosti

•
•
•
•
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Specifika klasifikačních úloh
Přehled technik, které nabízí Spark pro
řešení klasifikačních úloh
Úlohy zaměřené na klasifikační stromy
a náhodné lesy, Multilayer Perceptron
Demonstrace použití jednotlivých technik

Řešení regresních úloh

•
•
•
•
•

Specifika regresních úloh
Přehled technik, které nabízí Spark pro řešení
regresních úloh
Úlohy zaměřené na regresní stromy a
náhodné lesy
Úlohy zaměřené na gradient boosting a další
techniky
Demonstrace použití jednotlivých technik

Co se naučíte
•

Jaké algoritmy pro řešení
analytických úloh ve
Sparku existují

•

Jak používat jednotlivé
techniky pro pokročilou
analytiku a machine
learning

•

Jak nasadit a aplikovat
výsledný model na nově
generovaná data

•

Jak vytvořit kompletní
distribuovanou Data
Science Pipeline

•

Osvojíte si práci
s notebookovým nástrojem
a jak využít jeho možností
pro týmovou práci

Aplikace modelu na nová data

•
•

Nasazení modelu na nový datový soubor
Posouzení kritérií a vyhodnocení testování

Řešení segmentačních úloh

•
•

Přehled technik, které nabízí Spark pro
řešení segmentačních úloh
Demonstrace použití jednotlivých technik

Nasazení modelu na toková data
(streaming data)

•
•

Specifika modelování na tokových datech
Jak nasadit vybraný model na nová toková
produkční data a exportovat výsledky

Samostatná práce

•

Za každou z výše zmíněných kapitol bude
následovat blok věnovaný samostatné
práci, kde si budete moci procvičit získané
teoretické znalosti

