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Μελέτη της επίδρασης της μετρικής απόστασης στις τεχνικές μείωσης δεδομένων για τον
κατηγοριοποιητή κ εγγύτερων γειτόνων 

Περιγραφή

Πολλές τεχνικές μείωσης δεδομένων έχουν προταθεί στο παρελθόν [1,2]. Οι τεχνικές αυτές

έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κατηγοριοποιητή κ εγγύτερων γει-

τόνων που είναι το υψηλό υπολογιστικό κόστος και η μη ανεκτικότητα στον θόρυβο που πι-

θανότατα  περιλαμβάνει  το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης.  Oι  τεχνικές  μείωσης  δεδο-

μένων, αν και στην πράξη μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μετρική απόστασης,

συνήθως χρησιμοποιούν την Ευκλείδεια απόσταση. Στόχος της εργασίας είναι η εκπόνηση

μιας  εκτεταμένης πειραματικής μελέτης όπου οι τεχνικές μείωσης δεδομένων θα εκτελε-

στούν  σε  διάφορα  σύνολα  δεδομένων  και  θα  χρησιμοποιηθούν  διαφορετικές  μετρικές

απόστασης Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων χώρων. Στόχος είναι το να διευκρινιστεί αν άλ-

λες μετρικές απόστασης είναι εξίσου αποτελεσματικές στη μείωση δεδομένων. Ο φοιτητής

ή η φοιτήτρια που θα αναλάβει την εργασία, θα έχει στη διάθεση του/της υλοποιήσεις τε-

χνικών μείωσης δεδομένων σε C και C++ και θα επέμβει στα τμήματα που υπολογίζονται οι

αποστάσεις μεταξύ των στιγμιοτύπων του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης. 

Η εργασία αφορά φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Η μέγιστη

διάρκεια ολοκλήρωσης της πτυχιακής είναι ένα ημερολογιακό έτος.

Παραδοτέα

 Προγραμματιστικές υλοποίησης των τεχνικών μείωσης δεδομένων

 Υπολογιστικό φύλλο με τις πειραματικές μετρήσεις 

 Αναφορά πτυχιακής εργασίας (κατά προτίμηση σε LaTeX)
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