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Περιεχόμενο μαθήματοσ
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• Εντοπιςμόσ κανόνων ςυςχζτιςθσ και ςυνόλων ςτοιχείων που 
εμφανίηονται ςυχνά ςε μεγάλα δεδομζνα. 

• Ροζσ δεδομζνων, δειγματολθψία και sketching ςε ροζσ 
δεδομζνων. 

• Εντοπιςμόσ παρόμοιων ςτοιχείων - locality sensitive hashing. 

• Πολυδιάςτατοι χϊροι και μείωςθ διάςταςθσ, τυχαίεσ 
προβολζσ και Johnson-Lindenstrauss λιμμα. 

• Recommendation systems, singular value decomposition, 

εφαρμογζσ. 
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Περιεχόμενο μαθήματοσ
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• Σο web ωσ γράφθμα και ωσ αλυςίδα Markov, ανάλυςθ 
ςυνδζςμων, PageRank. 

• Ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων, ανίχνευςθ κοινοτιτων. 

• υςταδοποίθςθ / ομαδοποίθςθ δεδομζνων (clustering), k-

means, spectral clustering. 

• Hλεκτρονικι διαφιμιςθ, δθμοπραςίεσ, Generalized Second 

Price.

• Αςφάλεια και ιδιωτικότθτα δεδομζνων, differential privacy, 
blockchains.
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Προαπαιτούμενα
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• Αλγόρικμοι και πολυπλοκότθτα: ανάλυςθ χρονικισ 
πολυπλοκότθτασ αλγορίκμων, βαςικζσ δομζσ δεδομζνων, 
βαςικοί αλγόρικμοι γράφων, NP-πλθρότθτα

• Μακθματικά εργαλεία: πικανότθτεσ, concentration 
inequalities, Markov chains, γραμμικι άλγεβρα, κεωρία 
γραφθμάτων
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Διαδικαςτικά
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 Διδάςκοντεσ: Α. Παγουρτηισ, Δ. οφλιου

 Βοθκοί διδαςκαλίασ: . Πετςαλάκθσ

 Επικοινωνία: ads@corelab.ntua.gr

 Βακμολογικό ςχιμα:  

 8 μον. από ΣΔ («βάςθ»: 3)

 3 μον. από αςκιςεισ

 Προαιρετικά: παρουςίαςθ ςε κάποιο κζμα

 6 μον. από ΣΔ («βάςθ»: 2.3)

 3 μον. από αςκιςεισ

 2 μον. από παρουςίαςθ
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Βιβλιογραφία
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 Mining of Massive Datasets, Jure Leskovec, Anand Rajaraman, and Jeff 

Ullman

 www.mmds.org (book, slides, videos, etc.)

 Foundations of Data Science, Avrim Blum, John Hopcroft, and Ravindran 

Kannan

 https://www.cs.cornell.edu/jeh/book.pdf

 ....  και πολλά ακόμθ βιβλία, άρκρα και ιςτοςελίδεσ!
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