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στην περιοχή της Μηχανικής Μάθησης

1. Μζθοδοι παλινδρόμηςησ πολλαπλών ςτόχων, εφαρμογή ςε δεδομζνα χρονοςειρών
Οι μζκοδοι παλινδρόμθςθσ (regression) είναι μια κατθγορία ςτατιςτικϊν μεκόδων που
χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν πρόβλεψθ τιμϊν. Παραδείγματα προβλθμάτων όπου βρίςκουν
εφαρμογι οι μζκοδοι παλινδρόμθςθσ αποτελοφν θ πρόβλεψθ τθσ ωριαίασ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ από αιολικά πάρκα *1+ ι του ενεργειακοφ φόρτου ςε ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ *2+. Σε τζτοιου είδουσ προβλιματα τα δεδομζνα ζχουν τθ μορφι χρονοςειράσ (time
series) και απαιτείται κατάλλθλοσ μεταςχθματιςμόσ των δεδομζνων για τθν εφαρμογι των
παραδοςιακϊν μεκόδων παλινδόμθςθσ. Επιπλζον, ςε πολλά προβλιματα αυτοφ του είδουσ
απαιτείται θ ταυτόχρονθ πρόβλεψθ των τιμϊν πολλϊν και ςυςχετιςμζνων μεταξφ τουσ
μεταβλθτϊν (π.χ. τιμζσ τραπεηικϊν μετοχϊν). Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ, είναι θ μελζτθ τθσ
ςχετικισ βιβλιογραφίασ ςτθν πρόβλεψθ χρονοςειρϊν και θ εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων
παλινδρόμθςθσ για πολλαπλζσ μεταβλθτζσ που ζχουν αναπτυχκεί από τθν ομάδα Μθχανικισ
Μάκθςθσ και Ανακάλυψθσ Γνϊςθσ ςε δεδομζνα με χαρακτθριςτικά χρονοςειράσ (π.χ [1],[2]).
Σφνδεςμοι:
[1] http://www.kaggle.com/c/GEF2012-wind-forecasting
[2] http://www.kaggle.com/c/global-energy-forecasting-competition-2012-load-forecasting).
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ προγραμματιςμοφ (Java) και Αγγλικϊν.
Επικοινωνία: Λευτζρθσ Σπυρομιτροσ, espyromi@csd.auth.gr, http://users.auth.gr/espyromi

2. Μζθοδοι ταξινόμηςησ πολλαπλών ετικετών, εφαρμογή ςτην ταξινόμηςη ροών
ηλεκτρονικών 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 προγραμματιςμοφ (Java) και Αγγλικϊν.
Επικοινωνία: Λευτζρθσ Σπυρομιτροσ, espyromi@csd.auth.gr, http://users.auth.gr/espyromi

3. Ανάπτυξη δυναμικών μεθόδων παραγωγήσ ςυςτάςεων
Η παραγωγι ςυςτάςεων παίηει ςθμαντικό ρόλο ςαν εργαλείο προϊκθςθσ προϊόντων ςε
θλεκτρονικά καταςτιματα κακϊσ επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να εντοπίςουν ευκολότερα και να
αποφαςίςουν τι κα αγοράςουν. Η διπλωματικι αυτι κα ςτθριχκεί και κα επεκτείνει μζκοδο
παραγωγισ ςυςτάςεων θ οποία αναπτφχκθκε από μζλθ τθσ ομάδασ Μθχανικισ Μάκθςθσ και
Ανακάλυψθσ Γνϊςθσ και θ οποία ζχει διακρικεί ςτο διεκνι διαγωνιςμό Data Mining Cup 2011
(http://www.data-mining-cup.de/en/). Η παραγωγι ςυςτάςεων κα βαςίηεται ςε δεδομζνα
clickstream και ιδιαίτερο βάροσ κα δοκεί ςτθν κλιμάκωςθ ςε δεδομζνα μεγάλου όγκου και τθν
προςαρμογι ςε τυχόν αλλαγζσ των προτιμιςεων των χρθςτϊν.
Απαραίτητα προςόντα: Καλι γνϊςθ προγραμματιςμοφ (Java) και Αγγλικϊν.
Επικοινωνία: Λευτζρθσ Σπυρομιτροσ, espyromi@csd.auth.gr, http://users.auth.gr/espyromi

4. Χρήςη Μηχανικήσ Μάθηςησ για ευφυή παροχή Διαδικτυακήσ Διαφήμιςησ
Η Διαδικτυακι Διαφιμιςθ αποτελεί ςιμερα τθν ταχφτερα αναπτυςςόμενθ μζκοδο διαφιμιςθσ
παγκοςμίωσ. Νζεσ εξελιγμζνεσ τεχνολογίεσ ζχουν ϊσ ςκοπό τουσ τθν ευφυι - ςτοχευμζνθ 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 τθ βζλτιςτθ και ευφυι παροχι διαφιμιςθσ.
Απαιτοφμενα Προςόντα: Γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε Java ι C/C++.
Σχετικό υλικό:
http://research.microsoft.com/en-us/um/beijing/events/mload-2010/mload2010.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~fprovost/Papers/MLOAD.pdf
http://chercheurs.lille.inria.fr/~gabillon/publications/internship/GabillonInternshipReport.pdf
Επικοινωνία: Ανζςτθσ Φαχαντίδθσ, e-mail: afa@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/afa

5. Μζθοδοι Ενιςχυτικήσ Μάθηςησ για εφαρμογή ςτον αυτόματο ζλεγχο παρκαρίςματοσ
ενόσ οχήματοσ
Η Ενιςχυτικι Μάκθςθ αποτελεί μια οικογζνεια τεχνικϊν Μθχανικισ Μάκθςθσ και ζχει ωσ ςκοπό
τθν μάκθςθ μίασ βζλτιςτθσ πολιτικισ δράςεων ενόσ πράκτορα που κινείται ςε περιβάλλοντα
περιοριςμζνθσ πλθροφορίασ. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι κατ' αρχιν, θ μελζτθ των
προχωρθμζνων τεχνικϊν ενιςχυτικισ μάκθςθσ με χριςθ μοντζλου, για μζγιςτθ αποδοτικότθτα
δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια, κα αναπτυχκεί μια εφαρμογι εξομοίωςθσ ενόσ οχιματοσ που επιχειρεί
να παρκάρει αυτόνομα μεταξφ δφο ςτακμευμζνων οχθμάτων. Δεν απαιτείται υλοποίθςθ ςφνκετου
ι ρεαλιςτικοφ γραφικοφ περιβάλλοντοσ (απλι δι-διαςτατθ αναπαράςταςθ). Το εικονικό όχθμα κα
διακζτει ελεγκτι αυτόνομου παρκαρίςματοσ που ζχει εκπαιδευτεί με τεχν. Ενιςχυτικισ Μάκθςθσ.
Η γνϊςθ που διακζτει ςε κάκε ςτιγμι το όχθμα είναι αποκλειςτικά τα δεδομζνα από τουσ 5
αιςκθτιρεσ κίνθςθσ που υπάρχουν ςε κάκε προφυλακτιρα. Ο ελεγκτισ που κα εκπαιδευτεί κα
ζχει τθ δυνατότθτα να προςαρμοςτεί ςε διάφορα μεγζκθ του οχιματοσ που ελζγχει κακϊσ και ςε
διάφορεσ διαςτάςεισ του ελεφκερου χϊρου parking.
Απαιτοφμενα Προςόντα: Γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε Java ι C/C++
Σχετικό υλικό: http://j.mp/rlparking
Επικοινωνία: Ανζςτθσ Φαχαντίδθσ, e-mail: afa@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/afa

6. Ανάπτυξη μεθόδου Ενιςχυτικήσ Μάθηςησ για Συςτήματα ςυςτάςεων
Τα ςυςτιματα ςυςτάςεων (recommender systems) δίνουν τθν δυνατότθτα ςε διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ πωλιςεων να παρζχουν προςωποποιθμζνεσ προτάςεισ αγοράσ ςτουσ πελάτεσ τουσ.
Σκοπόσ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι θ μάκθςθ μοντζλων επικυμίασ των πελατϊν είτε βάςθ τθσ
ομαδοποίθςθσ των προςωπικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν είτε βάςει ομαδοποίθςθσ των προϊόντων.
Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι κατ' αρχιν, θ μελζτθ των υπαρχουςϊν μεκόδων
ςυςτθμάτων ςυςτάςεων και θ πρόταςθ καινοτόμου επζκταςθσ τουσ με χριςθ Ενιςχυτικισ
Μάκθςθσ. Η μζκοδοσ που κα προκφψει κα δοκίμαςτει ςτθν πλατφόρμα θλ. καταςτιματοσ ανοιχτοφ κϊδικα Magento, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ αντιςτοίχου plug-in και τθν δοκιμι με εικονικά
δεδομζνα. Πζρα από τα ςθμαντικά γνωςτικά εφόδια που κα αποκτιςει ο φοιτθτισ ςε τεχνολογίεσ
αιχμισ τθσ Μθχανικισ Μάκθςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι κα του παρζχει και τθν εμπειρία
ανάπτυξθσ για τθν πιο διαδεδομζνθ πλατφόρμα θλεκτρονικοφ εμπορίου, Magento.
Απαιτοφμενα Προςόντα: Γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε PHP, προαιρετικά γνϊςθ Python.
Σχετικό υλικό:
http://j.mp/recommendersystems
https://www.magentocommerce.com
Επικοινωνία: Ανζςτθσ Φαχαντίδθσ, e-mail: afa@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/afa
7. Ππόβλεψη Τοξικότηταρ
Η περιβαλλοντικι ρφπανςθ και θ ζκκεςθ ςε τοξικζσ και επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ, φυςικοφσ
παράγοντεσ (π.χ. ακτινοβολία) και πακογόνουσ οργανιςμοφσ είναι γνωςτό ότι μποροφν να
προκαλζςουν φκορζσ, νοςθρότθτα και κνθςιμότθτα ςτα διάφορα βιολογικά ςυςτιματα. Οι
επιςτθμονικοί τομείσ που αναπτφχκθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ για τθν ζρευνα των ποικίλων
τοξικϊν επιδράςεων, κυρίωσ των χθμικϊν ουςιϊν, καλφπτονται κάτω από τον όρο τθσ επιςτιμθσ
τθσ Τοξικολογίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα τοξικολογικά προβλιματα του ανκρϊπου. Ο ςτόχοσ τθσ
Τοξικολογίασ Πρόβλεψθσ (Predictive Toxicology) είναι να προβλζψει με ακρίβεια τισ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ των χθμικϊν ουςιϊν κατά τθν απουςία πειραματικϊν δεδομζνων. Οι In Silico τεχνικζσ
πρόβλεψθσ τοξικότθτασ είναι πολφ γριγορεσ και πολφ φτθνζσ ςε ςχζςθ με τισ In Vivo και In Vitro
τεχνικζσ κακϊσ δεν απαιτοφν οφτε χθμικά υλικά, οφτε φυςικζσ ενϊςεισ. Για τον λόγο αυτό είναι
ιδανικζσ και ωσ επί το πλείςτον εφαρμόςιμεσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου πρζπει να γίνει
εκτίμθςθ τοξικότθτασ γριγορα και/ι με περιοριςμζνουσ πόρουσ, όπωσ για παράδειγμα μια πρϊτθ
εκτίμθςθ τοξικότθτασ ςε πικανζσ ουςίεσ φαρμάκων. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ
εφαρμογι μεκόδων μθχανικισ μάκθςθσ ςε πραγματικά ςφνολα δεδομζνων με ςτόχο τθν
πρόβλεψθ τοξικότθτασ.

Απαραίτητα Προσόντα: Γνώζεις Προγραμμαηιζμού ζε Java και ενδιαθέρον για βιολογικά
θέμαηα
χετικό Τλικό:
http://www.predictive-toxicology.org/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12954/Chapter%205.pdf?sequence=8

Επικοινωνία: Ιωάννης Καβακιώηης, e-mail: ikavak@csd.auth.gr,
www: http:// sites.google.com/site/ikavakiotis/

8. Εξόρυξη Γνώςησ από Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ
Κακθμερινά προςτίκεται μεγάλοσ όγκοσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςτισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ
εκδοτικϊν οίκων (π.χ. SpringerLink, ScienceDirect), επιςτθμονικϊν οργανϊςεων (π.χ. ACM digital
library, IEEE explore), εμπορικϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ (π.χ. Google Scholar) και αποκετθρίων
ανοιχτισ πρόςβαςθσ (π.χ. arXiv.org, CiteSeerX). Η διπλωματικι αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ
τεχνικϊν εξόρυξθσ χριςιμθσ γνϊςθσ από τζτοιεσ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων με ςκοπό τθν απάντθςθ ερωτθμάτων όπωσ: α) Ποιεσ είναι οι επιςτθμονικζσ
περιοχζσ που αναπτφςςονται και ποιεσ εκείνεσ που φκίνουν; β) ποιοι είναι οι κορυφαίοι
ερευνθτζσ ςε μια επιςτθμονικι περιοχι; γ) Ποια δθμοςίευςθ οδιγθςε ςτθν άνκιςθ μιασ νζασ
περιοχισ; δ) Ποιεσ δθμοςιεφςεισ ςχετίηονται ςθμαςιολογικά με κάποια ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι
περιοχι ι ερευνθτικό αντικείμενο (ακόμα και αν δεν περιζχουν ςυγκεκριμζνο keyword ςτο
κείμενο τουσ); Κυρίωσ μασ ενδιαφζρει θ ςθμαςιολογικι κατθγοριοποίθςθ των δθμοςιεφςεων ςε
πολλαπλζσ κατθγορίεσ (ερϊτθμα δ), αλλά θ διπλωματικι κα μποροφςε να εςτιάςει και ςε κάποιο
από τα υπόλοιπα ερωτιματα, ι ακόμα και ςε κάποιο άλλο ερϊτθμα που δεν αναφζρεται.
Επιπλζον, κυρίωσ μασ ενδιαφζρει θ αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ του ετερογενοφσ γράφου που
ςχθματίηεται με τισ δθμοςιεφςεισ ωσ κόμβουσ και τισ εξισ ετερογενείσ ςχζςεισ: α) κοινοί
ςυγγραφείσ μεταξφ δθμοςιεφςεων, β) αναφορά προσ μια δθμοςίευςθ εντόσ μιασ άλλθσ
δθμοςίευςθσ, γ) κοινζσ λζξεισ μεταξφ δθμοςιεφςεων.
Σχετικό υλικό:
http://link.springer.com/article/10.1007/s13278-011-0034-8
http://www.cs.bris.ac.uk/Publications/Papers/2001525.pdf
http://www.readcube.com/articles/10.1186/1471-2105-9-525
Επικοινωνία: Γρθγόρθσ Τςουμάκασ, e-mail: greg@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/greg
9. Μάθηςη από Δεδομζνα Πολλαπλών Ετικετών που ζχουν Αποκτηθεί με Crowdsourcing
Το crowdsourcing είναι μια φκθνι λφςθ για τον ςθμαςιολογικό χαρακτθριςμό πολυμζςων (π.χ.
εικόνεσ, βίντεο, μουςικι). Ωςτόςο, θ ποιότθτα του χαρακτθριςμοφ είναι ςυνικωσ μειωμζνθ, λόγω
του ότι οι άνκρωποι που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία του χαρακτθριςμοφ δεν είναι ειδικοί. Ζχουν
προτακεί διάφορεσ τεχνικζσ για τθ μάκθςθ από τζτοιου είδουσ δεδομζνα (π.χ. μοντελοποίθςθ τθσ
ποιότθτασ των ανκρϊπων που εκτελοφν τθν εργαςία, ςυγκεραςμόσ των χαρακτθριςμϊν πολλϊν
ανκρϊπων για το ίδιο αντικείμενο). Στόχοσ τθσ διπλωματικισ είναι θ μελζτθ, υλοποίθςθ και
ςφγκριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ από τζτοιου είδουσ δεδομζνα πολλαπλϊν ετικετϊν.
Σχετικό υλικό:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1743478
http://jmlr.csail.mit.edu/papers/volume13/raykar12a/raykar12a.pdf
http://ir.ischool.utexas.edu/csdm2011/proceedings/csdm2011_kumar.pdf
Επικοινωνία: Γρθγόρθσ Τςουμάκασ, e-mail: greg@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/greg

10. Ππόβλεψη Πωλήσεων στη Βιομηχανία Τπουίμων
Η πρόβλεψθ λιανικϊν πωλιςεων μπορεί να βοθκιςει μια επιχείρθςθ πϊλθςθσ τροφίμων ςτθν
ορκότερθ ςφνταξθ των θμεριςιων παραγγελιϊν των καταςτθμάτων και επομζνωσ ςτθν ελλάτωςθ
των απωλειϊν κζρδουσ είτε λόγω ζλλειψθσ ειδϊν είτε λόγω καταςτροφισ ειδϊν των οποίων ζχει
παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ. Επιπλζον, μπορεί να βοθκιςει ςτον αποδοτικότερο ςχεδιαςμό τθσ
παραγωγισ των τροφίμων ςτο εργοςτάςιο. Στόχοσ τθσ διπλωματικισ αυτισ είναι θ εφαρμογι
τεχνικϊν παλινδρόμθςθσ πολλαπλϊν ςτόχων ςε πραγματικά δεδομζνα πωλιςεων
ηαχαροπλαςτείων τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο ερευνθτικοφ ζργου. Η διπλωματικι περιλαμβάνει
τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφία, τθν προ-επεξεργαςία των δεδομζνων, τθν εφαρμογι των
αλγορίκμων μθχανικισ μάκθςθσ, τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και τθ ςυγγραφι
επιςτθμονικισ δθμοςίευςθσ.
Σχετικό υλικό: http://www.win.tue.nl/~mpechen/projects/sligro/
Επικοινωνία: Γρθγόρθσ Τςουμάκασ, e-mail: greg@csd.auth.gr, www: http://users.auth.gr/greg

Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επικοινφνήζοσν με ηα μέλη ηης ομάδας Μητανικής Μάθηζης και
Ανακάλσυη Γνώζης (MLKD) για περιζζόηερες πληροθορίες και για να εκδηλώζοσν ηο
ενδιαθέρον ηοσς για κάποιο/α από ηα θέμαηα. Περιζζόηερες λεπηομέρειες για ηα ερεσνηηικά
ενδιαθέρονηα ηης ομάδας MLKD θα βρείηε ζηη διεύθισνζη http://mlkd.csd.auth.gr.

