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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Το μάθημα «Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης» στοχεύει να δώσει στους φοιτητές τις 

απαραίτητες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν η εξοικείωση με θεμελιώδεις τεχνικές και αλγορίθμους 

μηχανικής μάθησης που καλύπτουν το φάσμα των διαφορετικών εφαρμογών του αντικειμένου 

(επιβλεπόμενη / μη επιβλεπόμενη μάθηση). Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν κριτική 

ικανότητα για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας για το εκάστοτε πρόβλημα μηχανικής 

μάθησης, με κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 

1. Να εφαρμόζει τεχνικές μάθησης με επίβλεψη (classification, prediction) και χωρίς επίβλεψη 
(clustering, associations). 

2. Να γνωρίζει τα στατιστικά Μοντέλα και τον κανόνας του Bayes 
3. Να γνωρίζει τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support vector machines) 
4. Να συνδυάζει και να εφαρμόζει τα αυτο-οργανούμενα μοντέλα: Self-Organizing Maps 

(SOM) 
5. Να υλοποιεί σε εφαρμογές το Clustering  και τον αλγόριθμο K-μέσων 
6. Να εφαρμόζει Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning) και να υλοποιεί Dimensionality 

reduction και Sparse Dictionary Learning 
7. Να γνωρίζει εφαρμογές εξόρυξης γνώσης από τα περιεχόμενα, της δομή και τη χρήση του 

παγκόσμιου ιστού. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων 

 Τεχνικές μάθησης μάθησης με επίβλεψη (classification, prediction) και χωρίς 

επίβλεψη (clustering, associations).  

 στατιστικά Μοντέλα και ο κανόνας του Bayes,μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης 

(Support vector machines). 

 Clustering και ο αλγόριθμος K-μέσων.  

 ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning). 

 φαρμογές εξόρυξης γνώσης από τα περιεχόμενα, της δομή και τη χρήση του 

παγκόσμιου ιστού.  

 Σχετικές τεχνολογίες (Στατιστική, Μηχανική Μάθηση, DBMS, OLAP).  

 Στόχοι και στάδια της εξόρυξης γνώσης.  



 Τεχνικές εξόρυξης γνώσης.  

 Μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης.  

 Προεπεξεργασία δεδομένων. Καθαρισμός, μετασχηματισμός και μείωση δεδομένων. 

 Διακριτοποίηση και δημιουργία ιεραρχιών εννοιών. Αναπαράσταση γνώσης.  

 Συνάφεια δεδομένων και προβλήματος, γνώση υποβάθρου, μέτρα ενδιαφέροντος 

πληροφορίας, αναπαράσταση δεδομένων εισόδου και εξόδου, διερευνητική ανάλυση 

δεδομένων & τεχνικές οπτικοποίησης.  

 Ανάλυση χαρακτηριστικών. Γενίκευση χαρακτηριστικών, καταλληλότητα 

χαρακτηριστικών, σύγκριση κλάσεων, στατιστικά μέτρα.  

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Στο εργαστήριο οι φοιτητές θα αναπτύξουν ατομικές και ομαδικές εργασίες σε όλα τα παραπάνω 
θέματα με χρήση τεχνολογιών/εργαλίων Python, matlab, prolog, proteze.  
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Εργαστήριο 13 

Αυτοτελής μελέτη 15 

Ομαδική εργασία Θεωρίας 15 

Ομαδική εργασία Εργαστηρίου 15 

Εβδομαδιαίες ασκήσεις για το σπίτι 10 

Σύνολο Μαθήματος  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 
1. Γραπτή τελική εξέταση (40%) 

 με επίλυση προβλημάτων 

 με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

2. Ομαδική εργασία θεωρίας (αναφορά και προφορική 

εξέταση) (25%) 

3. Ομαδική εργασία εργαστηρίου (αναφορά και 

προφορική εξέταση) (20%) 

4. Εβδομαδιαίες ασκήσεις για το σπίτι (15%) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές 

κατά την έναρξη του εξαμήνου και βρίσκονται αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eClass.  
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