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Ανάλυση ιατρικών εικόνων µε χρήση τεχνικών µηχανικής µάθησης και 
βαθιών νευρωνικών δικτύων (deep learning neural networks) 

 Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής θα διερευνηθούν οι δυνατότητες 
προηγµένων τεχνικών βαθιών µηχανικής µάθησης για την ανάλυση ιατρικών 
εικόνων. Αναφέρονται ενδεικτικά ραδιολογικές εικόνες για την αναγνώριση της 
πνευµονίας, οδοντιατρικές εικόνες για την τερηδόνα, δερµοσκοπικές εικόνες και 
εικόνες από µικροσκόπιο. 

 Αυτόµατη αναγνώριση χειρονοµιών σε ακολουθίες video   

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η αυτόµατη αναγνώριση χειρονοµιών 
µε επεξεργασία video και αξιοποίηση των συνελικτικών δικτύων posenet 
https://www.tensorflow.org/lite/models/pose _estimation/overview και mobilenet 
/ mediapipe https://github.com/google/mediapipe. Οι εφαρµογές µπορεί να είναι 
η αναγνώριση της νοηµατικής γλώσσας ή του χειρισµού συσκευών. 

 Αυτόµατη αναγνώριση δραστηριότητας σε ακολουθίες video   

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η αυτόµατη αναγνώριση της κίνησης/ 
δραστηριότητάς µε επεξεργασία video και αξιοποίηση των συνελικτικών δικτύων 
posenet https://www.tensorflow.org/lite/models/pose _estimation/overview και 
mobilenet / mediapipe https://github.com/google/mediapipe. Στόχος είναι ο 
έλεγχος της κινητικότητας και η δηµιουργία ενός παιχνιδιού µε σωµατική άσκηση 
(exergame) για την αποκατάσταση ατόµων.   

 Εφαρµογή αυτόµατης συνοµιλίας (chat bot) για εφαρµογές 
Τηλεϊατρικής  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάπτυξη chatbot σε εφαρµογές 
Τηλεϊατρικής, αξιοποιώντας τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για  να συγκεντρώνει 
πληροφορίες από ασθενείς σχετικά µε ιατρικά ζητήµατα, µε σκοπό να διευκολύνει 



τους ιατρούς στις διαγνώσεις τους. Εκµετάλλευση της πλατφόρµας 
https://www.ideta.io/  και www.symptomate.com ειδικά και για τον COVID-19. 

 Ανάλυση Ιατρικών δεδοµένων και δηµιουργία προγνωστικών δεικτών 

 Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάλυση δεδοµένων ιατρικού 
φακέλου και δεδοµένων από βιοαισθητήρες για την ανάπτυξη δεικτών ρίσκου, 
πρόγνωσης και αιτιατού (risk, prognosis, causal) σε διάφορες ασθένειες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα καρδιαγγειακά προβλήµατα (πχ αναγνώριση ρίσκου εγκεφαλικού) 
και η νεφρική ανεπάρκεια. 

 Συσχέτιση Υγείας και Φυσικής κατάστασης µε Περιβαλλοντικούς 
Παράγοντες και Πολιτικές Υγείας  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η πρόβλεψη του επιπέδου των 
υγειονοµικών δράσεων σε γεωγραφικές περιοχές µε βάση περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και την επίδρασή του σε οµάδες πληθυσµών. Θα δοθεί σχετικό σύνολο 
δεδοµένων και θα διερευνηθεί η επίδραση ορισµένων περιβαλλοντικών 
παραγόντων (πχ κλίµα, ρύπανση, παρεµβάσεις, χώροι πρασίνου κοκ) στην υγεία. 

 Αναλυτική Αθλητικών Δεδοµένων  

Η εργασία αφορά στην επεξεργασία,  µοντελοποίηση και απεικόνιση αθλητικών 
δεδοµένων για να ωφελήσει τοµείς όπως ο τοµέας των Sports Analytics, είτε από την 
οπτική γωνία των παικτών και των επιδόσεών τους είτε από την οπτική γωνία των 
προπονητών και της τακτικής τους και µπορούν να αντλήσουν συµπεράσµατα για 
την εύρεση των καλύτερων παικτών, συστηµάτων και οµάδων, για την πρόβλεψη 
της έκβασης του αγώνα, των επιδόσεων και των αποτελεσµάτων σε τρόπους και 
µεθόδους που ενδεχοµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλους 
επιστηµονικούς τοµείς. Στην προτεινοµένη διατριβή θα αναπτυχθούν µεθοδολογίες 
για την ανάλυση δεδοµένων από το datahub.io και άλλες πηγές. 

 Αναλυτική Αθλητικών Δεδοµένων µε Υπολογιστική Όραση  

Η εργασία αφορά στην επεξεργασία οπτικοακουστικών δεδοµένων των 
αθλητών κατά τη διάρκεια των αγώνων µε στόχο την αυτόµατη αναγνώριση της 
απόδοσης τους στον αγώνα καθώς και τα ατοµικά αλλά και οµαδικά χαρακτηριστικά 
που προκύπτουν από µία τέτοιου είδους επεξεργασία. Η επίτευξη του παραπάνω 
στόχου θα γίνει µε χρήση τεχνικών βαθιάς µηχανικής µάθησης (deep learning) και 
νευρωνικών δικτύων (neural networks). Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η 
εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που σχετίζονται µε τις επιδόσεις αλλά 
και την τακτική των οµάδων και των αθλητών.  Η υλοποίηση των παραπάνω θα 
πραγµατοποιηθεί συνδυάζοντας συστήµατα εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων 
ανοιχτού λογισµικού (open source), όπως και καινοτόµους αλγόριθµους και τεχνικές 
αναγνώρισης προτύπων και µηχανικής µάθησης µε προσαρµογή τους στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα πχ στο https://dev.to/stephan007/open-source-sports-
video-analysis-using-maching-learning-2ag4 


