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1. Μζθοδοι Παλινδρόμηςησ, Εφαρμογή ςτην Πρόβλεψη Σιμϊν
Οι μζκοδοι παλινδρόμθςθσ χρθςιμοποιοφνται ςε πλικοσ εφαρμογϊν όπου ςτόχοσ είναι θ
πρόβλεψθ τθσ τιμισ μίασ ςυνεχοφσ μεταβλθτισ. Παραδείγματα προβλθμάτων όπου εφαρμόηονται
με επιτυχία μζκοδοι παλινδρόμθςθσ αποτελοφν θ πρόβλεψθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ
πελατϊν ςε τράπεηεσ, θ πρόβλεψθ των τιμϊν των μετοχϊν ςτο χρθματιςτιριο, ακόμθ και θ
μζτρθςθ μικροςκοπικϊν αλλαγϊν ςτθν ελλειπτικότθτα των γαλαξιϊν με ςκοπό τον εντοπιςμό τθσ
ςκοτεινισ φλθσ από τθ NASA. Σε κάποια από αυτά τα προβλιματα, υπάρχουν περιςςότερεσ από
μία μεταβλθτζσ τισ οποίεσ κζλουμε να προβλζψουμε ταυτόχρονα και οι οποίεσ ενδζχεται να
παρουςιάηουν ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ (π.χ. τιμζσ τραπεηικϊν μετοχϊν, αεροπορικϊν ειςιτθρίων,
κ.λ.π.). Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ είναι θ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και θ πειραματικι
αξιολόγθςθ υπαρχουςϊν αλλά και καινοτόμων μεκόδων παλινδρόμθςθσ οι οποίεσ
εκμεταλλεφονται τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ των πολλαπλϊν μεταβλθτϊν ςτόχων ςε διάφορα ςφνολα
δεδομζνων.
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ Java και Αγγλικϊν.
Επικοινωνία:
Ελευκζριοσ Σπυρομιτροσ, e-mail: espyromi@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/espyromi

2. Σαξινόμηςη Ροϊν Δεδομζνων, Εφαρμογή ςτην Σαξινόμηςη Ηλεκτρονικϊν Εγγράφων
Η ανάπτυξθ αλγορίκμων κατθγοριοποίθςθσ δεδομζνων τα οποία μπορεί να ανικουν ταυτόχρονα
ςε παραπάνω από μία κατθγορίεσ ζχει γνωρίςει εξαιρετικι άνκθςθ τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ
τθσ πλθκϊρασ των εφαρμογϊν που ζχουν να κάνουν με τθν αυτόματθ επιςιμανςθ δεδομζνων
πολλαπλϊν ετικετϊν όπωσ εικόνεσ, ειδθςεογραφικά άρκρα, μουςικά κομμάτια κ.α. Στθν παροφςα
διπλωματικι κα εςτιάςουμε ςε αλγορίκμουσ μάκθςθσ πολλαπλϊν ετικετϊν οι οποίοι κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να διαχειριςτοφν πολφ μεγάλο όγκο δεδομζνων, να παράγουν προβλζψεισ ςε
πραγματικό χρόνο και να προςαρμόηονται ςε τυχόν αλλαγζσ τθσ κατανομισ των δεδομζνων.
Ιδιαίτερο βάροσ κα δοκεί ςτθν υλοποίθςθ ι/και επζκταςθ αλγορίκμων από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και τθν πειραματικι τουσ αξιολόγθςθ.
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ Java και Αγγλικϊν.
Επιθυμητά προςόντα: Γνϊςθ του weka.
Επικοινωνία:
Ελευκζριοσ Σπυρομιτροσ, e-mail: espyromi@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/espyromi
3. Ανάπηςξη Δςναμικών Μεθόδων Παπαγωγήρ Σςζηάζεων

Η παραγφγή ζσζηάζεφλ παίδεη ζεκαληηθό ρόιο ζαλ εργαιείο προώζεζες προχόληφλ ζε
ειεθηροληθά θαηαζηήκαηα θαζώς επηηρέπεη ζηοσς τρήζηες λα εληοπίζοσλ εσθοιόηερα θαη

λα αποθαζίζοσλ ηη ζα αγοράζοσλ. Η δηπιφκαηηθή ασηή ζα ζηερητζεί θαη ζα επεθηείλεη
κέζοδο παραγφγής ζσζηάζεφλ ε οποία αλαπηύτζεθε από κέιε ηες οκάδας Μεταληθής
Μάζεζες θαη Αλαθάισυες Γλώζες θαη ε οποία έτεη δηαθρηζεί ζηο δηεζλή δηαγφληζκό Data
Mining Cup 2011 (http://www.data-mining-cup.de/en/). Η παραγφγή ζσζηάζεφλ ζα
βαζίδεηαη ζε δεδοκέλα clickstream θαη ηδηαίηερο βάρος ζα δοζεί ζηελ θιηκάθφζε ζε
δεδοκέλα κεγάιοσ όγθοσ θαη ηελ προζαρκογή ζε ηστόλ αιιαγές ηφλ προηηκήζεφλ ηφλ
τρεζηώλ.
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ Java και Αγγλικϊν.
Επιθυμητά προςόντα: Γνϊςθ κεωρίασ γράφων.
Επικοινωνία:
Ελευκζριοσ Σπυρομιτροσ, e-mail: espyromi@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/espyromi

4. Ανακάλυψη Γνϊςησ από Αλληλουχίεσ MicroRNA
Η πρόςφατθ ανακάλυψθ τθσ λειτουργίασ μια μικρισ αλλθλουχίασ RNA (microRNA ι miRNA) ζχει
προβάλει νζα μεγάλα ερωτιματα ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα. Ζνα μόριο miRNA μπορεί να
παρζμβει ςτθ διαδικαςία τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ και να καταςτείλει τθν ζκφραςθ κάποιων
γονιδίων ενόσ οργανιςμοφ. Αυτι θ δράςθ του miRNA ενδζχεται να ςχετίηεται με τθν εκδιλωςθ
διάφορων αςκενειϊν, γεγονόσ που ζχει προκαλζςει μεγάλο ερευνθτικό ενδιαφζρον. Η χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν ανάλυςθ τζτοιων δεδομζνων και να
οδθγιςει ςτθν ανακάλυψθ νζασ γνϊςθσ. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ
υπολογιςτικϊν μεκόδων και εργαλείων για τθν ανάλυςθ δεδομζνων με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ των miRNA.
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ Java και Αγγλικϊν και ενδιαφζρον για βιολογικά κζματα.
Επικοινωνία: Ιωάννθσ Καβακιϊτθσ, e-mail: ikavak@csd.auth.gr

5. Η Μηχανική Μάθηςη ςτη Διαδικτυακή Διαφήμιςη
Η Διαδικτυακι Διαφιμιςθ αποτελεί ςιμερα τθν ταχφτερα αναπτυςςόμενθ μζκοδο διαφιμιςθσ
παγκοςμίωσ. Νζεσ εξελιγμζνεσ τεχνολογίεσ ζχουν ϊσ ςκοπό τουσ τθν ευφυι-ςτοχευμενθ προβολι
διαφιμιςθσ ςτο κοινό. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ βαςίηονται ςτο μεγάλο όγκο δεδομζνων που
ςυλλζγονται, κακιςτϊντασ το αντικείμενο κατάλλθλο για τθν εφαρμογι τεχνικϊν Μθχανικισ
Μάκθςθσ. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι καταρχιν, θ μελζτθ τθσ χριςθσ τεχνικϊν
Μθχανικισ Μάκθςθσ ςτα ςυςτιματα παροχισ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ ςιμερα. Επίςθσ, κα γίνει
ανάπτυξθ περιβάλλοντοσ δοκιμϊν και εξομοίωςθσ για τεχνικζσ Διαδικτυακισ Διαφιμιςθσ, ςε
πραγματικά δεδομζνα, κακϊσ και θ υλοποίθςθ ςτθ ςυνζχεια κατάλλθλου αλγορίκμου Μθχανικισ
Μάκθςθσ με ςκοπό τθν βζλτιςτθ και ευφυι παροχι διαφιμιςθσ.
Απαιτοφμενα Προςόντα: Γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε Java ι C/C++
Επικοινωνία: Ανζςτθσ Φαχαντίδθσ, e-mail: afa@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/afa

6. Χρήςη Προχωρημζνων Tεχνικϊν Ενιςχυτικήσ Μάθηςησ ςε Πολυ-Πρακτορικά υςτήματα
Η Ενιςχυτικι Μάκθςθ ςε πολυ-πρακτορικά ςυςτιματα δεν αποτελεί απλι αναγωγι τθσ κλαςςικισ
μονο-πρακτορικισ ενιςχυτικισ μάκθςθσ. Οι κεωρθτικζσ προκλιςεισ που τίκενται αλλά και οι
πικανζσ εφαρμογζσ τθσ νζασ ςυτισ γνωςτικισ περιοχισ είναι πολλζσ και ςθμαντικζσ. Σκοπόσ τθσ
διπλωματικισ είναι κατ' αρχιν, θ μελζτθ προχωρθμζνων τεχνικϊν ενιςχυτικισ μάκθςθσ όπωσ θ
Ιεραρχικι Ενιςχυτικι Μάκθςθ και θ Μεταφορά Μάκθςθσ, ςτο πλαίςιο των πολυ-πρακτορικϊν
ςυςτθμάτων. Επίςθσ, ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ είναι και θ πρόταςθ ενόσ νζου αλγορίκμου πολυπρακτορικισ Ενιςχυτικισ Μάκθςθσ που μπορεί να προζλκει από τθν εξζλιξθ και προςαρμογι
υπαρχόντων αλγορίκμων από τθν μονο-πρακτορικι Ενιςχυτικι Μάκθςθ. Ωσ πεδίο εφαρμογισ του

νζου αλγορίκμου κα χρθςιμοποιθκεί το Robocup Soccer Simulation ι/και υπο-προβλιματα αυτοφ,
με ςκοπό τθν επίδειξθ βελτιωμζνων αποτελεςμάτων.
Απαιτοφμενα Προςόντα: Γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε Java ι C/C++
Επικοινωνία: Ανζςτθσ Φαχαντίδθσ, e-mail: afa@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/afa

7. Μάθηζη από Δεδομένα Πολλαπλών Εηικεηών
Δεδομζνα πολλαπλϊν ετικετϊν (multi-label data), ονομάηουμε τα δεδομζνα εκείνα τα οποία ζχουν
ςθμανκεί με μία ι παραπάνω ετικζτεσ (labels ι tags) από ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο ετικετϊν. Τα
δεδομζνα αυτά διαφζρουν από τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται ςτο κλαςικό πρόβλθμα τθσ
ταξινόμθςθσ (classification), όπου κάκε δεδομζνο ανικει ςε μία και μόνο κλάςθ από ζνα
πεπεραςμζνο ςφνολο κλάςεων. Για παράδειγμα, πολλά τραγοφδια των Scorpions κα μποροφςαν
να ςθμανκοφν τόςο με τθν ετικζτα «ροκ», όςο και με τθν ετικζτα «μπαλάντα», αλλά και με πολλζσ
άλλεσ ετικζτεσ που κα μποροφςαν να αφοροφν το ςυναίςκθμα του κομματιοφ, τθ γλϊςςα των
ςτίχων, τα μουςικά όργανα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ ςφνκεςθ, κ.α. Τα τελευταία χρόνια, θ
μάκθςθ από δεδομζνα πολλαπλϊν ετικετϊν (multi-label learning) είναι ζνα πρόβλθμα που
παρουςιάηει πολφ μεγάλο ενδιαφζρον, επειδι ανακφπτει ςε πολλζσ ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ
όπωσ ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων κειμζνου (ιςτοςελίδεσ, άρκρα ςε blogs, κ.α.), βιολογικϊν
δεδομζνων (λειτουργία πρωτεϊνϊν), εικόνων (ςθμαςιολογικι ςιμανςθ) και μουςικισ (ταξινόμθςθ
τραγουδιϊν ςε ςυναιςκιματα). Η αναγκαιότθτα χριςθσ τεχνικϊν μάκθςθσ οφείλεται κυρίωσ ςτο
ότι οι ςυλλογζσ δεδομζνων (εικόνων, μουςικισ, κειμζνων, βιολογικϊν δεδομζνων κτλ.) ζχουν ςτισ
μζρεσ μασ πολφ μεγάλο μζγεκοσ, και θ χειροκίνθτθ ςιμανςθ τουσ με ετικζτεσ ζχει μεγάλο χρονικό
και οικονομικό κόςτοσ. Απαιτοφνται λοιπόν τεχνικζσ που από ζνα μικρό ςφνολο δεδομζνων, για το
οποίο οι ετικζτεσ είναι γνωςτζσ, μακαίνουν ζνα μοντζλο, το οποίο μπορεί ςτθ ςυνζχεια να παράγει
αυτόματα τισ ετικζτεσ για τα υπόλοιπα δεδομζνα, τα οποία δεν ζχουν ςθμανκεί.
Η ομάδα Μθχανικισ Μάκθςθσ και Ανακάλυψθσ Γνϊςθσ (http://mlkd.csd.auth.gr) ζχει αναπτφξει
ςε γλϊςςα Java το λογιςμικό Mulan (http://mulan.sourceforge.net), ζνα ανοιχτοφ κϊδικα
λογιςμικό για μάκθςθ από δεδομζνα πολλαπλϊν ετικετϊν, το οποίο χρθςιμοποιείται διεκνϊσ από
ερευνθτζσ αλλά και από απλοφσ χριςτεσ εργαλείων ανάλυςθσ δεδομζνων.
Στο παραπάνω πλαίςιο, προτείνονται οι εξισ πτυχιακζσ εργαςίεσ:
(α) Scalable multi-label learning. Ανάπτυξθ τεχνικϊν μάκθςθσ από τεράςτιου όγκου δεδομζνα
πολλαπλϊν ετικετϊν χρθςιμοποιϊντασ είτε παράλλθλο προγραμματιςμό ςε νζασ τεχνολογίασ
επεξεργαςτζσ και κάρτεσ γραφικϊν (π.χ. τεχνολογία CUDA), είτε τθ φιλοςοφία Map/Reduce πάνω
από τθν υποδομι του Apache Hadoop όπωσ γίνεται ςτθ βιβλιοκικθ Apache Mahout
(http://mahout.apache.org/).
(β) Multi-label learning and background knowledge. Ανάπτυξθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ, οι
οποίεσ μακαίνουν αυτόματα και ςτθ ςυνζχεια αξιοποιοφν περιοριςμοφσ μεταξφ των ετικετϊν (π.χ.
ςχζςεισ γονζα-παιδιοφ, ςχζςεισ αποκλειςτικισ διάηευξθσ, ςχζςεισ άρνθςθσ) με ςτόχο θ μάκθςθ να
γίνεται πιο αποτελεςματικά και πιο αποδοτικά.
(γ) Stratification in multi-label learning. Ανάπτυξθ τεχνικϊν δειγματολθψίασ από δεδομζνα
πολλαπλϊν ετικετϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ αντιπροςϊπευςθ ετικετϊν και ςυνδυαςμϊν ετικετϊν

ςτο δείγμα. Η διπλωματικι αυτι κα ςτθριχκεί και κα επεκτείνει τθ δουλειά που περιγράφεται ςτθ
δθμοςιευμζνθ εργαςία: http://mlkd.csd.auth.gr/publication_details.asp?publicationID=346
Επιθυμητά προςόντα: Kαλι γνϊςθ προγραμματιςμοφ ςε Java (ι/και C για τθν εργαςία α).
Επικοινωνία: Γρθγόρθσ Τςουμάκασ, e-mail: greg@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/greg

Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επικοινφνήζοσν με ηο διδάζκονηα ηοσ μαθήμαηος ηης Μητανικής
Μάθηζης για να εκδηλώζοσν ηο ενδιαθέρον ηοσς για κάποιο-α από ηα θέμαηα.
Περιζζόηερες λεπηομέρειες για ηα ερεσνηηικά ενδιαθέρονηα ηης ομάδας μητανικής μάθηζης και
ανακάλσυης γνώζης (MLKD) θα βρείηε ζηη διεύθισνζη http://mlkd.csd.auth.gr.

