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პროფესორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 557 90 14 30; dato.datuashvili@gmail.com 

საკონტაქტო საათები: 24 ლექცია (სულ 48 სთ) 

 

კურსის მიზანი: კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს  მანქანური სწავლების 

საფუძვლები,  მათი პრაქტიკული გამოყენების მხარეები და ასევე პითონის მეშვეობით 

რეალური ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები. სტუდენტები ისწავლიან კლასიფიკაციის  

და რეგრესიის მეთოდებს, ასევე  იმ მათემატიკურ საფუძვლებს, რომლებიც 

უმნიშვნელოვანეს საკითხებს წარმოადგენენ აღნიშნულ დისციპლინაში.  

სწავლის შედეგები:  

კურსის მსმენელებმა იციან 

➢ კლასიკური მათემატიკური თემები 

➢ Unsupervised  მანქანური სწავლების ალგორითმები 

➢ Supervised მანქანური სწავლების ალგორითმები 

➢ ნეირონული ქსელების მუშაობის პრინციპები 

➢ განზომილების შემცირების  პრინციპები და მეთოდები 

➢ ალბათობების გამოყენებები  მანქანურ სწავლებაში- ბაიესის თეორემა 

➢ პითონის სამეცნიერო ბიბლიოთეკების გამოყენება 

➢ მონაცემთა დაყოფა  სატესტო და სატრენინგო მონაცემებად 

 

კურსის მსმენელებს შეუძლიათ 

➢ კლასიფიკაციის და რეგრესიის მეთოდოლოგიების გამოყენებით რეალური 

ამოცანების ამოხსნა 

➢ ალგებრული მეთოდების მეშვეობით მონაცემთა განზომილების შემცირების 

ამოცანის გადაწყვეტა 

➢ ნეირონული ქსელების მეშვეობით მარტივი კლასიფიკაცის ამოცანის გადაწყვეტა 

➢ პითონის ბიბლიოთეკების გამოყენებით მონაცემთა  დამუშავება(ეგრეთ 

წოდებული Feature Engineering) 

➢ Supervised  და Unsupervised  მანქანური სწავლების ალგორითმების იმპლემენტაცია 

პითონში 



 

სასწავლო კურსის შინაარსი:  

 

ლექცია  1: შესავალი მანქანურ სწავლებაში 

● მანქანური სწავლების  (ML) არსის განსაზღვრა 

● ML -ის  ძირითადი მხარდამჭერი ბიბლიოთეკები პითონში 

● Numpy ის და Matplotlib ის ბიბლიოთეკების მაგალითები 

 

ლექცია  2: პანელ მონაცემებზე მუშაობის მეთოდები 

● Pandas  ბიბლიოთეკის გამოძახება 

● DataFrame -ების შექმნა და მათზე  ოპერაციების წარმოება 

● ფაილების წაკითხვა  Pandas  ბიბლიოთეკის გამოყენებით 

 

ლექცია  3: Sklearn ბიბლიოთეკის  განხილვა 

● Scikit-Learn ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვნება და მათი გამოყენებები მანქანურ 

სწავლებაში 

 

ლექცია  4:  ალგებრის ალემენტები  

● ვექტორებზე ოპერაციების განხილვა/გამეორება 

● ვექტორის სიგრძის მცნება, ერთეულოვანი სიგრძის მქონე ვექტორის განსაზღვრება 

● მატრიცაზე მოქმედებები, მატრიცის და ვექტორის გადამრავლება 

● Numpy-ის გამოყენებით  მარტივი  მოქმედებები მატრიცაზე და ვექტორებზე 

 

ლექცია 5: წრფივი ალგებრის გაძლიერებული თემები / მატრიცების დეკომპოზიცია 

● წრფივი დამოუკიდებლობა/წრფივი დამოკიდებულობა 

● საკუთრივი ვექტორები / საკუთრივი მნიშვნელოებები 

● SVD   

● პითონის მეშვეობით გამოთვლა  



 

ლექცია  6: სტატისტიკის ელემენტების განხილვა 

● საშუალო/მედიანა/სტანდარტული გადახრის გამოთვლა 

● კორელაციის/კოვარიაციის გამოთვლა და მნიშვნელობა 

● პითონის ბიბლიოთეკები სტატისტიკისთვის 

● ალბათობები /Bayes  ის თეორემა 

 

ლექცია 7: მანქანური სწავლების ძირითადი ტერმინოლოგიები 

● კლასიფიკაცია/რეგრესია 

● Generalization/overfitting/Underfitting 

● არსებული მონაცემების/Dataset-ების განხილვა 

 

ლექცია 8: რეგრესული ანალიზი  

● მარტივი ერთცვლადიანი  რეგრესული მოდელის განხილვა 

● პითონში რეგრესული მოდელის აგება 

 

ლექცია 9: რეგრესული ანალიზი ( გაგრძელება) 

● მრავალცვლადიანი რეგრესიული ანალიზის ცნება 

● პითონში მრავალცვლადიანი რეგრესული ანალიზის  აგება 

 

ლექცია 10: Supervised ალგორითმების განხილვა 

● K Nearest Neighbor ის ალგორითმი 

 

ლექცია 11: Supervised ალგორითმების განხილვა 

● გადაწყვეტილებათა ხეები (Decision trees) 

 

ლექცია 12: Random forest ის გამოყენება 

● Ensembles of decision trees (Random Forest ის ალგორითმი) 



 

ლექცია 13:კლასიფიკაცია ალბათობების მეშვეობით 

● ბაიესის მეთოდით კლასიფიკაცია 

 

ლექცია 14: კლასიფიკაცია  SVM  ის გამოყენებით 

● Support Vector Machines 

 

ლექცია 15: Nonlinear Support Vector Machines 

● Kernelized Support Vector Machines 

 

ლექცია 16: შესავალი Deep Learning  

● მარტივი ნეირონული ქსელების მოდელი 

 

ლექცია 17: კლასიფიკატორების ანალიზი 

● უზუსტობების შეფასება კლასიფიკატორებიდან 

● Decision ფუნქციები 

 

ლექცია 18: Predicting of probability 

● ალბათობების პროგნოზირება 

 

ლექცია 19: შესავალი Unsupervised Learning-ში 

● წინასწარდამუშავების (Preprocessing) ის ნაირსახეობები 

● ერთგანზომილებიან მონაცემებზე  მაგალითები პითონით 

 

ლექცია 20: შესავალი Unsupervised Learning-ში 

● მუშაობა ორგანზომილებიან მონაცემებზე 

● სტანდარტული სკალირება 

● MinMax სკალირება 



 

ლექცია 21 : წინასწარდამუშავების მეთოდების გავლენა ალგორითმებზე 

 

ლექცია 22: განზომილების შემცირება 

● PCA  მთავარი კომპონენტების მეთოდი 

 

ლექცია 23: UnSupervised Learning ის კლასიფიკატორი ალგორითმები 

● Kmeans  მეთოდი 

 

ლექცია 24: UnSupervised Learning ის კლასიფიკატორი ალგორითმები 

● Agglomerative Clustering 

 

კურსის მოთხოვნები:  კურსის მსმენელმა კარგად უნდა იცოდეს უნდა პროგრამირების 

ენა (პითონი) და ქონდეს ანალიტიკური აზროვნების უნარი;   

 

შეფასება: კურსის ბოლოს გაიცემა ორი სახის სერტიფიკატი:  

კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატისთვის კურსდამთავრებული უნდა 

დაესწროს კურსის 85% ( მინ. 40 საათი), შუალედურ და საბოლოო დავალებებში ჰქონდეს 

მინ. 85% (შუალედური: 34 ქულა 40-დან, საბოლოო: 43 ქულა 50-დან) 

 

კურსის მოსმენის სერტიფიკატს მისაღებად კურსდამთავრებული უნდა დაესწროს 

შეხვედრათა 65%-ს (მინ. 32 საათს), შუალედურ და საბოლოო დავალებებში ჰქონდეს მინ. 

60% (შუალედური: 24 ქულა 40-დან, საბოლოო: 30 ქულა 50-დან).  

 

 


