-et SOAK Kursus
Ko m i g a n g m e d M ac h i n e L ea r n i n g
Machine Learning på Azure
(eller Kunstig Intelligens) er
det nye sorte indenfor IT...

PRAKTISK:

Varighed:
2 dage fra kl. 09.00 - 16.00
Datoer i Q3 + Q4 2018:
Den 27-28. august 2018
Den 12-13. november 2018
Lokation:
Foldegade 33, 1. sal
7100 Vejle
Instruktør:
MCT Søren Agerbo
Mail: sj@soak.dk
Mobil: 4017 6672
Pris pr. deltager:
Kr. 6.995,- ex. moms
Prisen er inkl. forplejning
Tilmelding til:
Salg: Helle Dagø Vittrup
Mail: hdv@soak.dk
Mobil: 2830 0021

Men er det nu også så
godt, og kan det erstatte
mennesker? Til dette kan
man svare JA det er godt,
og NEJ det kan ikke erstatte mennesker.
Machine Learning bliver
kun så godt som de personer der laver det, og for at
få god Machine Learning
skal man forstå lidt matematik, lidt IT og meget
forretning.
Dette kursus forsøger at
give et indblik i hvordan
man laver Machine Learning på Azure, og hvordan
man kommer i gang med
det.
Kurset er et af vores mest
populære, og vi garanterer
2 fantastisk sjove dage,
med masser af læring, nye
input og tanker der vendes
i lokalet.

Indhold
Nedenfor er angivet nogle
af de emner som vi kommer til at arbejde med:
• Introduktion til Azure og
Machine Learning
• De vigtigste begreber
• En simpel ML model. Vi
laver den første sammen
• Klargøring af data
• Træne og evaluere modellen
• En webservice til at bruge modellen
• En Klassifikationsmodel
• En fremskrivningsmodel
• En recommender
• Introduktion til R
• Introduktion til Python
Deltagerprofil:
Kurset henvender sig til
folk i organisationer der
bliver spurgt om spørgsmål
som: Hvor stor risiko har vi
på vores debitorer, hvordan sikrer vi at vi ikke har
fejl i vores produktion,
hvad sælger vi for i næste
måned, hvordan får vi folk
til at købe mere (nogle få
eksempler).

En god baggrund vil være
at man har programmeret
før og/eller at man har lidt
forstand på matematik
(ikke et krav). Det kan være, at man har arbejdet
med .net, makroer og programmering i Excel eller
måske bare har en god
indsigt i SQL-sproget.
Nogle typiske jobtitler der
deltager på kurset :
(BEMÆRK!! Dette er kun
eksempler)
•
•
•
•
•

Programmør
Controller
Data analytiker
Økonomichef
Konsulent

Instruktør:
Instruktør på kurset er
Søren Agerbo Frydensbjerg. Søren er meget erfaren som både konsulent og
instruktør inden for BI,
Machine Learning, Azure
mm. Han er Microsoft Certifed Trainer og MCSE.
Vi ses!
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