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SIG ML – Warszawa, 12-13 11 2013



Program sesji

1. Cele grupy badawczej

2. Propozycja kolejnego spotkania

3. Lista „mailowa” oraz „newsletter”

4. Strona WWW

5. Kierunki publikacyjno-konferencyjne (JS)

6. Sprawy terminologii polskojęzycznej

7. Konkurs na prace doktorskie

8. Inne cele działań

9. Wolne głosy i …



Cele grupy badawczej systemów uczących się

Sformułowane przed 1 spotkaniem (kwiecień 2013)

• Nawiązać / ożywić współpracę między polskimi ośrodkami

• „Krążące seminarium” i integracja środowiska

• Docelowo warsztaty dla młodych badaczy

• Nawiązanie współpracy badawczej, artykuły

• Wspólne sesje na b. dobrych konf., „tutoriale”, projekty badawcze

• Polepszenie jakości polskich zgłoszeń na najlepsze 
międzynarodowe konferencje ML 

• zwłaszcza zachęcanie młodych badaczy, doktorantów

• Swego rodzaju „koordynacja” badań ML w Polsce

• Zwiększenie „widzialności” polskich badaczy w środowisku 
międzynarodowym



Kilka definicji
Podręcznikowa:
• „SIGs provide members with an outlet to connect with others who share similar 

interests”
• Typical aims

• Create a network for investigators new to the field of ... 
• Facilitate discussions, both theoretical and practical 
• Help solve common problems at early stages of one’s career

ACM point of view
SIGKDD's primary mission is to provide the premier forum for advancement, 

education, and adoption of the "science" of knowledge discovery and data 
mining from all types of data stored in computers and networks of computers. 
SIGKDD promotes basic research and development in KDD, adoption of 
"standards" in the market in terms of terminology, evaluation, methodology, and 
interdisciplinary education among KDD researchers, practitioners, and users.

Niektóre stowarzyszenia są głównie oparte na pracy tematycznych grup roboczych



Jak zaczynaliśmy?

• Poznań 3 kwietnia 2013
• 2 długie sesje + dyskusja
• 3 dłuższe prezentacje 

badań zespołów
• 6 referatów tematycznych
• Około 25 uczestników
• Plan działań
• Utworzenie listy emailowej



1 spotkanie założycielskie 

• Poznań 3 kwietnia 2013
• 2 długie sesje + dyskusja
• 3 dłuższe prezentacje 

badań zespołów
• 6 referatów tematycznych
• Około 25 uczestników
• Plan działań
• Utworzenie listy emailowej



Tematy dyskutowane na 1 spotkaniu
• „Krążące seminarium”

• Gdzie następne, kiedy?

• Czy bardziej tematyczne spotkania?

• Inne potencjalnie zainteresowane grupy?

• Lista dyskusyjna, inne formy wymiany informacji

• Liderzy ośrodków?

• Tematy do mini-współpracy badawczej

• Tutoriale, warsztaty dla doktorantów

• Problematyczne sprawy terminologii polskojęzycznej

• Formalizacja – czy dyskutować z PSSI, …? 



Propozycja 3 spotkania Naszej grupy

• Wrocław wiosna 2014
• Politechnika Wrocławska
• Kol. M. Woźniak z zespołem
• Spotkanie tematyczne

• Więcej szczegółów
• Prezentacja kol. Michała Woźniaka



Formy wymiany informacji  grupy SIGML

• Lista e-meilowa (opiekun M.Woźniak)
• pl-ml-group@googlegroups.com

• Problem → mała aktywność członków
• Może bardziej jednokierunkowa?
• Propozycja tworzenie „e-newslettera”

• Szukamy redaktora

• Rozpoczęto tworzenie strony WWW
• Webmaster kol. Arkadiusz Jachnik



www.cs.put.poznan.pl/sigml



Chcemy być lepsi! 

• Poprawa jakości prac naukowych polskiego środowiska 
systemów uczących się
• Bliższy związek z aktualnymi trendami światowymi i tematami 

badawczymi, …
• Poszukiwanie nowych propozycji badawczych
• Współpraca z czołowymi ośrodkami światowymi
• Postdocs, staże w „dobrych miejscach”
• ….

• Gdzie publikować
• czasopisma
• konferencje



„Top ML journals”
• ML, ANN, Pattern Recognition

• IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence; IF 
(2011) 4.908 / zał. 1979

• JMLR - Journal of Machine Learning Research; IF (2012) 3.420
• IEEE Transactions on Neural Networks (and Learning Systems); IF 

(2012) 2.952
• Machine Learning (Journal); IF (2012) 1.467 / zał. 1986
• Pattern Recognition; IF (2012) 2.632 / zał. 1989

• Neural Computation; IF (2012) 1.760 / zał. 1989

• Inne
• AI journal - założony 1979; IF (2009) - 3.036
• IEEE Intelligent Systems, IF:3.144



Coś dla fanów „punktologii”

• Zmiany IF



„Top DM journals”

• Obejmują szerszy zakres niż DM
• TKDE - IEEE Transactions on Knowledge and Data 

Engineering ; IF 2.286
• Także wiele innych obszarów

• Data Mining and Knowledge Discovery Journal, (2012) 
IF 2.877

• Inne – dużo nowych specjalistycznych
• ACM Transactions on Knowledge Discovery From Data; IF 

1.68
• WIREs Data Mining and Knowledge Discovery IF 1.422



Czy jesteśmy w tych czasopismach?

• The Journal of Machine Learning Research (JMLR)
• Założony w 2001 przez większość redakcji Machine Learning
• „In 2001, forty editors of Machine Learning resigned in order to 

support JMLR, saying that in the era of the internet, it was 
detrimental for researchers to continue publishing their papers in 
expensive journals with pay-access archives. Instead, they 
wrote, they supported the model of JMLR, in which authors 
retained copyright over their papers and archives were freely 
available on the internet.”

• Aktualny stan
• 14 „volumenów” do 2013
• Czy są tam polskie artykuły?



„Top” konferencje
• ML i inne uczące: 

• ICML - International Conference on Machine Learning (Feb / June),
• NIPS - Neural Information Processing Systems (May /Dec),
• COLT - Computational Learning Theory (Feb / June),
• ECMLPKDD - The European Conference on Machine Learning and Principles and 

Practice of Knowledge Discovery in Databases (April/Sept)

• DM / KDD
• ACM SIGKDD - Knowledge Discovery and Data Mining (Feb / August)
• ICDE - International Conference on Data Engineering (July / March+)
• SIAM International Conference on Data Mining (Oct / April+)
• ICDM - IEEE International Conference on Data Mining (June/Dec)

• Inne powiązane
• IJCAI: International Joint Conference on Artificial Intelligence (Jan / August -2 lata)
• European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) (co 2 lata)
• MCS - Multiple Classifier Systems (co 2 lata?)
• PAKDD - Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (Nov / May)



Jak wyglądamy z obecnością na tych 
konferencjach?

Poza wyjątkami – tragicznie słabo!!!



„Ojcowie założyciele”

• J.Carbonel, R.Michalski, T.Mitchell - ICML



Prof. Ryszard Michalski
• Indukcja reguł i wiele kierunków badawczych





Najbliższe konferencje

• International Conference on Machine Learning
• http://icml.cc/2014/
• Pekin, June 21-26, 2014 
• 2 Deadlines: Październik 2013 i  Luty 2014





ECMLPKDD - The European Conference on Machine Learning and 
Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases

• Najbliższa: 

• Nancy, Francja - Sep 15, 2014 - Sep 19, 2014
• Website http://www.ecmlpkdd2014.org

• Zgłoszenia
• Podwójny system zgłoszeń

• Czasopisma (ML / DATAMINE) – już otwarty
• Regularny LNAI Springer - Apr 12, 2014
• Lecz WORKSHOPS

• Kolejna (2015) Porto



ECMLPKDD 2013 Prague
• 447 papers → proceedings track (111 accepted)

• 182 papers → journal track (14 accepted + 14 redirected 
above)

• Total 629 submissions – with 21.9% acceptance rate

• The most accepted papers in topics:

• Classification

• Reinforcement Learning

• Bayesian Learning

• Graphical Models

• Matrix and Social Network Mining

• Others (22%)



Pamiętajmy o bliskich konferencjach
• ECAI 2014 – Praga 
• The Twenty-first European Conference on 

Artificial Intelligence 18–22 August 2014, 
Prague, Czech Republic 

• www.ecai2014.org 
• Submission Deadline Mar 1, 2014



Konkursy na najlepsze prace naukowe
• Rozprawy doktorskie

• Zbyt mało na grupę
roboczą?

• Skorzystajmy z współpracy z 
istniejącymi konkursami

• Polskie Stowarzyszenie 
Sztucznej Inteligencji
• Członkowie i sympatycy 

SIGML – w składzie komisji 
konkursowej

• 2 edycje
• Ogłoszono nową (obrona w 

roku akademickim 
2012/2013)



Inne aktywności dydakt. popularyzatorskie

• Książki i skrypty

• Wykłady i warsztaty

• Praca nad polską terminologią

• Ogólnodostępny słownik ang.→ polski

• Potrzebny redaktor, zasoby (Wiki)

• Pod-strona WWW poświęcona odnośnikom do prowadzonych 
przedmiotów

• „Free access” → wykłady, inne zasoby

• Udział w szkoła doktorskich,

• Kursy szkoleniowe dla praktyków





Może nowe, inne pomysły ?

Nie pytaj co My mamy zrobić dla 
Ciebie – dołącz do aktywnych 
członków i działaj dla SIGML!




