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Estatística prática para cientistas



Os métodos estatísticos são uma parte essencial da ciência de dados; no entanto, poucos cientistas têm treinamento estatístico. Os principais cursos estatísticos e livros raramente se referem a tópicos em termos de ciência de dados. Este guia prático explica como aplicar diferentes métodos
estatísticos em ciência de dados, ensina como evitar abusos e aconselha sobre o que é importante e o que não é. Muitos recursos na ciência de dados incluem métodos estatísticos, mas não têm uma perspectiva estatística aprofundada. Se você está familiarizado com a linguagem de programação R e
tem algum conhecimento estatístico, este guia tornará a ponte fácil e acessível. Com este livro, você aprenderá: Por que a análise de pesquisa de dados é um passo importante na ciência de dados Como a amostragem aleatória pode reduzir o viés e levar a uma maior qualidade do DataSet, mesmo em
big data, como os princípios de design experimental levam às respostas finais: como usar a regressão para avaliar resultados e detectar anomalias Métodos de classificação chave para prever qual categoria de registros pertencem a técnicas estatísticas de aprendizagem de máquina que aprende com
dados e métodos de aprendizagem descontrolados para extrair significado de dados não-meakeme Este livro não é mais apenas um livro de estatísticas universitárias ou um guia para aprendizado de máquina. Isso é muito melhor: faz a ligação entre termos estatísticos úteis e princípios e práticas de
jargão e pesquisa de dados, com explicações claras e muitos exemplos. Este livro é uma referência incrível para iniciantes e veteranos da ciência de dados. - Galit Shmueli Autor principal da série best-seller de Mineração de Dados para Análise de Negócios e professor titular da Universidade Nacional
de Tsing Hua, Taiwan E-BOOK Programming Logic - Learn to Plan (por e-mail) VOCÊ TEM E EU AJUDO NOS DOIS DIAS COM O VENCEDOR. NÓS NÃO DEVOLVEMOS ESTE PRODUTO. ANTES DE COMPRAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU COMPUTADOR OU DISPOSITIVO PODE BAIXAR O
ARQUIVO. VEJA MAIS SOBRE AS INFORMAÇÕES ABAIXO. SE VOCÊ ESCOLHER COM UM PRODUTO FÍSICO DE E-BOOK, ELE APARECERÁ NO CARRINHO DE COMPRAS COM TEMPO DE ENVIO E CUSTOS DE ENVIO NESTE CASO, A OPÇÃO ENVIADA POR E-MAIL DESAPARECERÁ,
MAS NÃO SE PREOCUPE, POIS SEU E-BOOK SERÁ ENVIADO POR ATÉ 2 DIAS ÚTEIS PARA O SEU E-MAIL. ... Leia mais - QUER VER Ciência de Dados para Profissionais - Utilizando as estatísticas R Ver de forma simples e prática, revisar ou estudar conceitos importantes como a produção.
Aprenda a ver com dados, estruturados ou não, criando trabalho regressão, classificação e agrupamento. Veja como usar a linguagem R de uma maneira simples! Crie sistemas de deep learning com o TensorTay do Google. TensorFlu? Para R? Sim!!! Aprenda a criar belas apresentações gráficas de
acordo com o conceito de storytelling. Um guia simples e completo com práticas reais, ferramentas e exemplos. ... Leia mais - QUER VER Estatísticas práticas para dados Cursos de cientistas e livros sobre estatísticas básicas raramente abordam tópicos em termos de dados científicos. Este guia
prático explica como aplicar diferentes métodos estatísticos em ciência de dados, ensina como evitar abusos e aconselha sobre o que é importante e o que não é.... Leia mais - QUER VER Modelagem Visual com Rosa Racional 2000 e UML Livro apresenta conceitos sobre o programa e dá conselhos
sobre como usá-lo corretamente. Discute criação e uso de equipes, estereótipos e pacotes UML, agregando comportamento e estrutura, verificando a consistência de modelos e relacionamentos de superclasse, subclasses e herança, entre outros temas. ... Leia mais - Quer VER Dominando BORLAND
JBUILDER X Este livro fornece uma visão geral abrangente do desenvolvimento da linguagem java no JBuilder X, desde o desenvolvimento de aplicativos básicos até o desenvolvimento de programas de banco de dados mais complexos. O leitor aprenderá a usar diferentes tipos de componentes Java
Swing, desenvolver layouts e eventos em suas aplicações e usar o banco de dados MyS'L e evoluir na linguagem S'L. Você também aprenderá como os componentes do JBuilder, em desenvolvimento com bancos de dados ou arquivos de texto, podem tornar mais fácil para você criar aplicativos. ...
Continue lendo - quer ver use sua cabeça! Padrões de Design 2ª Edição Usando as últimas descobertas da neurociência, ciência cognitiva e teoria da aprendizagem, use sua cabeça! Modelos de design da 2ª edição colocarão padrões em seu cérebro constantemente. Dessa forma, isso o tornará mais
capaz de resolver problemas de desenvolvimento de software e será mais eficaz para discutir padrões de idiomas com outros membros da sua equipe. Eric Freeman e Elizabeth Freeman são autores, educadores e inovadores tecnológicos. Depois de quatro anos liderando as atividades de mídia digital
e internet na Walt Disney Company, eles estão agora aplicando um pouco deste pó mágico para seus próprios produtos, incluindo neste livro. Eric e Elizabeth se formaram na Universidade de Yale em Ciência da Computação; Elizabeth é M.S. e Eric é ph.D. Kathy Sierra (fundadora da javaranch.com) e
Bert Bates, criadores da série ven-das Using Cabeza!, são responsáveis pelo desenvolvimento de exa-mes para de-senvolvedores em Java on Sun Microsystems. ... Leia mais - QUER VER Trilhos para Desenvolvedores Java Este é um livro para quem já é programador Java e não precisa começar
com o básico que já tem profunda experiência com os problemas de design que inspiraram a Rails e podem usar esse conhecimento para aprender rapidamente Ruby e Rails. Ruby parece muito diferente de Java, e algumas dessas diferenças suportam poderosas abstrações ausentes em Java. Rails
para desenvolvedores Java será seu guia neste novo território, mas nada desconhecido. ... LEIA MAIS - Quer VER O desenvolvimento do Aplicativo Go in Action pode ser bastante desafiador, mesmo que não estejamos lidando com programação complexa do sistema, como concorrência em escala web
e desempenho em tempo real. Embora esses problemas comuns possam ser resolvidos com ferramentas e frameworks adicionais, Go está pronto para enfrentá-los, tornando a experiência de programação muito mais natural e produtiva. Desenvolvida pelo Google, a eficácia do idioma Go dá
flexibilidade tanto para startups quanto para grandes empresas - empresas que dependem de alto desempenho de serviços em sua infraestrutura. ... Leia mais - Quer VER Introdução ao Guia de Objetos com C e Python - Abordagem prática Um dos principais desafios em cursos de tecnologia da
informação e cursos relacionados é o ensino do paradigma de orientação de objetos. Não basta estudar o conceito de classe, objeto, herança, polimorfismo e outros conceitos paradigmais. Você precisa entender a aplicabilidade desses conceitos na divisão de software em pequenos blocos que trocam
mensagens entre si, aproveitando os reais benefícios desse paradigma. ... Leia mais - Quer VER Algoritmos para Algoritmos Lay Manor é um guia claro e conciso para pessoas comuns interessadas em algoritmos e seu impacto em nossas vidas digitais. Baseado no fato de que já vivemos em um
mundo onde os algoritmos estão por trás da maioria das tecnologias que usamos, este livro fornece informações reveladoras sobre a importância dessa ciência matemática, como ela ajuda no consumo diário de notícias e entretenimento, bem como seu impacto no consumo e nas interações sociais.
Você até vai aprender a programar um algoritmo com Python! ... Leia mais - Quer ver O Curso De Programação Principal do E-BOOK - Teoria e Prática (e-mail) - AVISO - PRODUTO DIGITAL PARA DOWNLOAD. VOCÊ RECEBERÁ UM LINK E INSTRUÇÕES POR E-MAIL DENTRO DE 2 DIAS ÚTEIS
COM COMPROVANTE DE COMPRA. NÓS NÃO DEVOLVEMOS ESTE PRODUTO. ANTES DE COMPRAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU COMPUTADOR OU DISPOSITIVO PODE BAIXAR O ARQUIVO. VEJA MAIS SOBRE AS INFORMAÇÕES ABAIXO. SE VOCÊ ESCOLHER UM PRODUTO
FÍSICO AO LADO DE UM E-BOOK, ELE VAI APARECER EM UMA CESTA COM E O CUSTO DA ENTREGA NESTE CASO, A CAPACIDADE DE ENVIAR UM E-MAIL DESAPARECERÁ, MAS NÃO SE PREOCUPE, POIS SEU E-BOOK SERÁ ENVIADO POR ATÉ 2 DIAS ÚTEIS PARA O SEU E-
MAIL. ... Leia mais - QUER VER os primeiros passos com sensores - Observe o mundo usando eletrônicos, sensores Arduino e Raspberry Pi ao nosso redor. O mundo está cheio deles: desde sensores infravermelhos em detectores de movimento até detectores de monóxido de carbono em casas - até
mesmo pequenos acelerômetros, módulos GPS e câmeras dentro do seu smartphone. Graças à proliferação de dispositivos móveis, os sensores agora são incrivelmente acessíveis, o que significa que você pode combinar sensores de baixo custo com um microcontrolador baseado em mapas para
criar seus próprios dispositivos. Este livro prático e totalmente ilustrado ensina como conectar e ler sensores através de uma série de pequenos projetos. Você aprenderá a usar os incrivelmente populares cartões Arduino e Raspberry Pi para processar seus dados com programas simples que você
desenvolverá. ... Leia mais - Quer VER Fundação para Sites - Saiba como criar páginas da Web usando as estruturas responsivas mais avançadas do mundo Neste livro você aprenderá tudo o que precisa para tirar o máximo dos recursos desta incrível estrutura e poderá criar sites de qualidade
profissional. ... LEIA MAIS - QUER VER Desenvolvimento de Software I - Conceitos Básicos - Série Tekne, projetada para oferecer as bolsas necessárias para o aprendizado qualificado, este trabalho ajuda o leitor a entender o desenvolvimento dos principais algoritmos para manipulação de estruturas
de dados e as características de cada um deles. Também oferece métodos de programação para corrigir problemas. ... Leia mais - Quer VER Padrões de programação: Para fábricas de software, analistas e programadores-chave para profissionais e estudantes de software, modelos de programação
trazem conhecimento básico para o desenvolvimento de softwares simples com base nos padrões de programação em questão. Padrões são apresentados e como eles ajudam a desenvolver software. E o autor também mostra como aplicar cada uma das normas, com base em exemplos práticos e
fáceis de entender. ... Leia mais - QUER VER DESENVOLVIMENTO DE Cartões de Informações ESGOTADOS e CardSpace - De Iniciantes a Profissionais Infelizmente, a Internet foi criada sem que a identidade seja visualizada, resultando em uma colcha de retalhos de soluções de colcha que não
parecem ideais para preencher as lacunas. Casos de roubo de identidade e phishing cresceram exponencialmente, e por isso as coisas têm que mudar. Hoje, essa mudança está em nossas mãos: o mercado firmou um amplo acordo sobre as leis da identidade e o conceito de sistema de
metaidentificação. De fato, com o lançamento do Windows CardSpace da Microsoft combinado com o .NET Framework 3.0, e sua instalação padrão no Windows Vista, o mercado está preparado para uma grande explosão de identidade. ... Leia mais - Quero VER A Vida do Programador - Volume 0 - -
Coleção de Quadrinhos e outras histórias - Neste livro você encontrará histórias sobre um programador ocupado do dia-a-dia. Programação é um processo criativo, é uma arte. E isso é muito bom, porque se fosse algo mecânico, já estaríamos substituídos por máquinas. Por outro lado, é muito ruim
quando você precisa manter o código de alguns programadores que abusam dessa criatividade. Então você aprenderá a lógica da programação, aprenderá sobre estruturas de dados, aprenderá linguagens de programação, aprenderá técnicas, tecnologias, etc., mas sempre será conhecido como um
garoto de computador. Pior do que explicar o que você está fazendo com sua mãe explicando para seus amigos (especialmente porque ela já disse a todos que você está trabalhando em uma correção de computador). ... Leia mais - Quer ver como ser um melhor programador - Um guia para
programadores que se preocupam com o código Se você é apaixonado por programação e quer melhorá-lo, você tem a fonte perfeita de informação. Pete Goodliffe, autor de Code Craft, apresenta um conjunto de técnicas e abordagens úteis à arte da programação que o ajudarão a melhorar sua
carreira e seu bem-estar. Goodliffe apresenta dicas sólidas aprendidas com 15 anos de programação profissional. Os capítulos independentes do livro abrangem a gama de vida de um desenvolvedor de software - lidar com código, conhecer negócios e melhorar a produtividade - sem ideias
preconcebidas sobre qualquer idioma ou mercado. ... Leia e-e-e-e-e-e-e-e- estatística prática para cientistas de dados. estatística prática para cientistas de dados 50 conceitos essenciais. estatística prática para cientistas de dados pdf. estatística prática para cientistas de dados 50 conceitos essenciais
pdf. estatística prática para cientistas de dados pdf download. estatística prática para cientistas de dados 50 conceitos essenciais download. estatística prática para cientistas de dados download. estatística prática para cientistas de dados epub download
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