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Περιεχόμενο Μαθήματος  

Η αφθονία δεδομένων έχει δημιουργήσει ενδιαφέρουσες νέες καταστάσεις σχετικά με τη 

Στατιστική επιστήμη. Νέα προβλήματα και προκλήσεις έχουν εμφανιστεί εξαιτίας του 

μεγάλου όγκου των δεδομένων. Σε αυτό το μάθημα θα συζητήσουμε τις αλλαγές και τα 

προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και πως ο μεγάλος όγκος δεδομένων δημιουργεί την 

ανάγκη πρόοδού και διαφοροποίησης ακόμα και παραδοσιακών τεχνικών. Την ίδια στιγμή 

νέα προβλήματα εμφανίζονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν με καινούριες προσεγγίσεις. 

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα και νέες μέθοδοι όπως 

Παλινδρόμηση για μεγάλα σετ δεδομένων, Προβλήματα Regularization< προβλήματα 

πολλαπλότητάς (Multiplicity) καθώς και στατιστική μοντελοποίηση σε δεδομένα δικτύου. 

Προαπαιτούμενα 

Βασικές γνώσεις στατιστικής θεωρούνται σημαντικές. Το ίδιο και βασικές γνώσεις 

προγραμματισμού με R 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δείξει στους φοιτητές τις ανάγκες και τις προκλήσεις 
που δημιουργεί η νέα εποχή των Big data και πως νέες στατιστικές μέθοδοι τις 
αντιμετωπίζουν.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση: 

• να καταλαβαίνουν τα προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη μεγάλου όγκου δεδομένων 

• να εφαρμόζουν νέες τεχνικές για την ανάλυση τέτοιων δεδομένων 

• να τις υλοποιούν στην R 
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

To μάθημα έχει έξι τρίωρες διαλέξεις, και διαρκεί 6 εβδομάδες (μια διάλεξη ανά εβδομάδα). 

Θα δίνονται ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι (ορισμένες προς παράδοση). 

Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής 

εξέτασης (βάρος 70%) και του βαθμού των εργασιών (βάρος 30%). Οι εργασίες είναι δυο 

μικρές ατομικές εργασίες και ένα ομαδικό πρότζεκτ. 

 

 


