
Tänkbara exjobb på Watty

Automatisk skattning av priors
Med Bayesianska glasögon har modellparametrar priors. Detta exjobb skulle gå ut på att 
göra statistiken och implementera automatiska skattningar till dessa priors från data. En 
bra introduktion till många av koncepten finns i kapitel 2 av 
http://www.stat.washington.edu/~ebfox/publications/ebfox_thesis.pdf . Detta exjobb skulle 
kräva framförallt statistik- och implementationskunskaper.

Heuristiska metoder
Istället för en factorial HMM (FHMM) skulle man kunna tänka sig en mer heuristisk modell. 
En ypperlig startpunkt är metoderna som Parson använder i 
i http://eprints.soton.ac.uk/336812/1/nialm.pdf . Förutom de metoder Parson använder så 
kan man troligen kombinera detta med en implementation som är nära vad en människa 
skulle göra för att disaggregera ockulärt, nämligen mönsterigenkänning och "förståelse" för 
hur olika apparater beter sig. Vi tror egentligen att vårt problem är lättare för människor än 
för datorer, vilket är intressant. Det här exjobbet skulle inte vara inriktat på statistik men 
snarare mönsterigenkänning och kanske neurala nätverk?

Differens-FHMM & exakt MAP-inferens
Kolter & Jaakkola har en spännande metod i http://www.cs.cmu.edu/~zkolter/pubs/kolter-
aistats12.pdf som skulle kunna vara intressant att titta på. Här omvandlas vårat problem till 
en konvex approximation som kan lösas exakt, utan problemen med lokala optima.

Gibbs sampling
Undesöka olika sätt att Gibbs-sampla på, t.ex. block-gibbs, koordinatbyten i 
statesequence, simulated annealing och multipla körningar. Detta problem kan göras såväl 
teoretiskt som praktiskt.

Klustring och användarinput
En stor utmaning för Watty är att specialisera modellen till varje hushåll. Det måste ske 
unsupervised om man inte får hjälp av användaren att fylla i ett formulär om vad de har för 
apparater. En intressant approach till problemet vore att klustra tidsserier, kanske med 
metoden som tas upp i 
http://www.csc.kth.se/~fpokorny/static/publications/baisero2013a.pdf

Graphical structure Learning
Tillstånden för en apparat kan beskrivas som en riktad grafisk modell. Ett intressant exjobb 
vore att ta fram en algoritm som automatiskt lär sig strukturen för denna modell givet riktig 
data. Om en apparat har många tillstånd och klara beroenden så skulle man även kunna 
gruppera tillstånd till supertillstånd, exempelvis så kan en tvättmaskins  olika tvättcykler 
vara olika supertilstånd.
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