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Εναρκτιρια Συνάντθςθ Εργαςίασ  
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Ημεριςια Διάταξθ 

• 1100-1110  Καλωςόριςμα εταίρων, Ρρόγραμμα ςυνάντθςθσ εργαςίασ  (Κοτρόπουλοσ) 

• 1110-1250  Ραρουςίαςθ φορζων-ρόλοσ ςτο ζργο 

– Εργαςτιριο Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ και  Ανάλυςθσ Ρλθροφοριϊν  ΑΡΘ (Κοτρόπουλοσ)  

– Ερευνθτικό Κζντρο "ΑΘΗΝΑ" (Εφραιμίδθσ) 

– DOTSOFT ΑΕ (Μάνοσ) 

– LINK Τεχνολογίεσ Α.Ε. (Βλαϊκίδου) 

– 3ΡΙ Συςτιματα Ρλθροφορικισ Α.Ε. (Μπαχτςεβάνοσ) 

– MLS Ρλθροφορικι A.E. (Γρθγοριάδθσ)  

– "Ζνωςθ Ξενοδοχείων Χαλκιδικισ" (Τάςςιοσ) 

• 1250-1340  Επιςκόπθςθ ΕΕ1 Λειτουργικζσ απαιτιςεισ και ςενάρια χριςθσ και προετοιμαςία                   
παραδοτζων Ρ1-Ρ4 (Ορόςθμο 1, Μ4) *Πλοι]                     

• 1340-1400  Διάλειμμα για ελαφρφ γεφμα επί τόπου. 

• 1400-1430  Επιςκόπθςθ ΕΕ2  Υπόδειξθ τουριςτικϊν προοριςμϊν αναλφοντασ πολυμεςικι 
πλθροφορία και αξιοποιϊντασ γεωεπιςθμάνςεισ (Μ3-Μ12) *ΑΡΘ, Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ", DOTSOFT] 

• 1430-1445  Επιςκόπθςθ ΕΕ3 Υπόδειξθ διαμονισ/εςτίαςθσ/διαςκζδαςθσ αναλφοντασ μοντζλα 
χρθςτϊν, αξιολογιςεων και τιμϊν (Μ4-Μ18) *ΑΡΘ, Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ", DOTSOFT] 

• 1445-1500  Καταρχιν επιςκόπθςθ ΕΕ6 Ολοκλιρωςθ υπθρεςιϊν (Μ9-Μ27) *Πλοι] 

• 1500-1530  Ρρογραμματιςμόσ θμερίδασ με τουριςτικοφσ φορείσ το Σεπτζμβριο. Άλλα κζματα. 
Συμπεράςματα. Ρζρασ Συναντιςεωσ (Κοτρόπουλοσ, όλοι). 



Φορείσ Σφμπραξθσ 

Artificial Intelligence &  
Information Analysis  
Laboratory, Aristotle University 
of Thessaloniki 



Αντικείμενο του ζργου (1) 

• Η τουριςτικι εμπειρία είναι μια πολυδιάςτατθ διαδικαςία εφρεςθσ 
απαντιςεων ςε μια ςειρά ερωτθμάτων: Ροφ να πάω; Ροιά είναι τα 
αξιοκζατα που κα άξιηε να επιςκεφτϊ; Ροφ να μείνω; Ροφ να 
γευματίςω; Ρϊσ κα διαςκεδάςω; Ρϊσ κα πάω;   

• Οι απαντιςεισ πρζπει να αποβλζπουν ςτθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ 
του επιςκζπτθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτιμιςεισ του, κρατϊντασ 
τεσ ιδιωτικζσ,  αντλϊντασ  κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από τεράςτιο 
όγκο υποκειμενικϊν εμπειριϊν, όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςε 
κοινωνικά μζςα ι ςυλλζγονται από διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ.  

• Οι υποκειμενικζσ εμπειρίεσ, όπωσ καταγράφονται ςε βίντεο, 
φωτογραφίεσ, τραγοφδια,  επιςθμειϊςεισ (tags), κείμενα, 
αξιολογιςεισ (ratings), ίχνθ γεω-πλθροφορίασ, ιςτορικό χρθςτϊν 
(profiles) ςυνιςτοφν όντωσ μεγάλα δεδομζνα (big data) τόςο από 
πλευράσ όγκου, ποικιλομορφίασ, ταχφτθτασ ανανζωςθσ, αλλά και 
προςτικζμενθσ αξίασ τόςο για τουσ φορείσ τθσ τουριςτικισ 
βιομθχανίασ, όςο και τουσ μεμονωμζνουσ επιςκζπτεσ.  



Αντικείμενο του ζργου (2) 

• Η εξατομικευμζνθ και ςτοχευμζνθ τουριςτικι πλθροφορία που 
υποδεικνφεται ςτουσ επιςκζπτεσ είναι λφςθ ςφνκετου προβλιματοσ 
βελτιςτοποίθςθσ με περιοριςμοφσ ςε περιβάλλον μεγάλων 
δεδομζνων ςυμβιβαςτι με τθν προςταςία των προςωπικϊν 
ςτοιχείων.  

• Κινθτιριοι μοχλοί για τθν επίλυςθ των προαναφερκζντων 
προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ είναι: α) τα υπεργραφιματα 
(hypergraphs), που μποροφν να μοντελοποιιςουν ςυςχετίςεισ από 
μια πλειάδα ετερογενϊν πθγϊν και β) τα δυναμικά μοντζλα 
ςυνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ (π.χ. ςυνεργατικό φίλτρο Kalman, 
δυναμικι παραγοντοποίθςθ υπεργραφθμάτων) που λαμβάνουν 
υπόψθ τθ χρονικι εξζλιξθ κάκε λανκάνουςασ ςυνιςτϊςασ χαμθλισ 
διάςταςθσ αναπαριςτϊντασ τθν ωσ πολυδιάςτατθ κίνθςθ Brown. 
Συνδετικόσ ιςτόσ μεταξφ των δφο κινθτιριων μοχλϊν είναι τα 
γραφικά μοντζλα (graphical models) και προςεγγιςτικζσ τεχνικζσ 
ςυναγωγισ (approximate/variational inference). Η επίλυςθ του 
προβλιματοσ κα γίνεται ςε επίπεδο εξυπθρζτθ (server). 



Αντικείμενο του ζργου (3) 

• Σε επίπεδο πελάτθ (client), απαιτείται θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν  για 
κινθτά τθλζφωνα (π.χ. iphone/android apps) είτε tablets που 
αξιοποιοφν τθν ανκρωποκεντρικι αλλθλεπίδραςθ ςε ζνα εγγενϊσ 
πολυγλωςςικό περιβάλλον. Ανοιχτό πρόβλθμα ςτθν 
ανκρωποκεντρικι αλλθλεπίδραςθ είναι θ αναγνϊριςθ κυρίων 
ονομάτων (π.χ. τοπωνυμίων), αλλά και φωνθτικϊν εντολϊν [keyword 
spotting]  ςε ενκόρυβο περιβάλλον πολλαπλϊν γλωςςϊν. Λφςθ ςτο 
πρόβλθμα αυτό κα επιδιωχκεί με χριςθ βακζων νευρωνικϊν 
δικτφων (deep neural networks). Τα βακιά νευρωνικά δίκτυα 
προςφζρονται επίςθσ και για τθ μετατροπι λεκτικϊν περιγραφϊν 
αξιοκζατων (π.χ. από τθ Wikipedia) από τθν Ελλθνικι ςε άλλεσ 
γλϊςςεσ, όταν τζτοιεσ ξενόγλωςςεσ περιγραφζσ απουςιάηουν.  

• Στθν ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ  κα αντιμετωπιςτεί θ 
ελαχιςτοποίθςθ του όγκου των δεδομζνων που πρζπει να 
μεταφερκεί μεταξφ των εφαρμογϊν πελάτθ και του εξυπθρζτθ, 
ενςωματϊνοντασ ςτισ εφαρμογζσ πελάτθ λ.χ. τθν εξαγωγι 
χαρακτθριςτικϊν από βίντεο, εικόνεσ, μουςικά κλιπ.   
 
 



Αντικείμενο του ζργου -  (4) 

• Να αναπτυχκοφν εργαλεία αποτελεςματικισ επίλυςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ με περιοριςμοφσ ςε περιβάλλον 
μεγάλων δεδομζνων ςυμβιβαςτισ με τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων που αξιοποιοφν τθν ανκρωποκεντρικι 
αλλθλεπίδραςθ ςε ζνα εγγενϊσ πολυγλωςςικό περιβάλλον. 

• Αναηθτοφνται εξατομικευμζνεσ απαντιςεισ υψθλισ ακρίβειασ 
(precision) ι χαμθλοφ μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ διυλίηοντασ 
ετερογενείσ πθγζσ πλθροφορίασ: α) γεω-επιςθμειωμζνο πολυμεςικό 
περιεχόμενο από ιςτοτόπουσ (Flickr, YouTube), όπου οι 
επιςθμειϊςεισ αποκαλφπτουν τθ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν β) 
χρονικϊσ επίκαιρθ πλθροφορία (λ.χ. ςχόλια, κείμενο) που 
φιλοξενείται ςε πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook, 
Twitter), γ) αξιολογιςεισ που μποροφν να βρεκοφν ςε πλατφόρμεσ 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (Tripadvisor, Foursquare) και δ) αρικμθτικά 
δεδομζνα που μποροφν να αντλθκοφν από μθχανζσ (λ.χ. expedia) και 
αφοροφν τιμζσ, διάρκεια πτιςεων είτε διακεςιμότθτεσ, κατθγορίεσ, 
τιμζσ διανυκτζρευςθσ ςε δωμάτια ξενοδοχείων. 
 

http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/


Ρρωτοτυπία - Καινοτομία 

• Το ζργο «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» προτείνει μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθν ανάδειξθ 
τουριςτικισ εμπειρίασ αναπτφςςοντασ τεχνικζσ υπόδειξθσ τουριςτικισ 
πλθροφορίασ που δεν περιορίηονται μόνο ςτα πολυμζςα.  Νζεσ όψεισ τθσ 
τουριςτικισ εμπειρίασ που τίκενται ςτο «ςτόχαςτρο» του ζργου είναι:  
1) Οι δυαδικζσ χρονο-εξελιςςόμενεσ διαδικαςίεσ, που μποροφν να μοντελοποιιςουν τθν 

εξζλιξθ των αξιολογιςεων λ.χ. ενόσ εςτιατορίου, ενόσ ξενοδοχείου ι ακόμα και τθν 
εξζλιξθ τιμϊν π.χ. αεροπορικϊν ειςιτθρίων, διανυκτερεφςεων.   

2) Η πολυγλωςςικι διάςταςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ που επθρεάηει τθ ςχεδίαςθ τθσ 
διεπαφισ των εφαρμογϊν για ζξυπνα τθλζφωνα: πρζπει να είναι ανκρωποκεντρικι και 
να αξιοποιεί τεχνικζσ αναγνϊριςθσ ομιλίασ για εντοπιςμό λζξεων κλειδιϊν που κα 
αναφζρονται ςε τοπωνφμια ι υπθρεςίεσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (π.χ. αναψυχισ). 
Άλλθ ςυναφισ εφαρμογι είναι θ  υπόδειξθ κειμζνου π.χ. για ςυνοπτικι περιγραφι ενόσ 
αξιοκζατου ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ Ελλθνικισ.   

3) Η υπόδειξθ εξατομικευμζνων βζλτιςτων διαδρομϊν ωσ επίλυςθ προβλιματοσ κυρτι 
βελτιςτοποίθςθσ με επιβολι κατάλλθλων περιοριςμϊν για τθν μοντελοποίθςθ ατομικϊν 
προτιμιςεων, προτιμιςεων κοινωνικϊν ομάδων, αλλά και επίκαιρων ςυμβάντων (π.χ. 
κυκλοφοριακισ κίνθςθ).   

• Ο μεγάλοσ όγκοσ πλθροφορίασ επιτάςςει τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων 
μεκόδων. Στο ζργο «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» εςτιάηουμε ςε τυχαιοποιθμζνουσ 
αλγορίκμουσ (randomized algorithms) για τθ μείωςθ τθσ υπολογιςτικισ 
πολυπλοκότθτασ και ςε μεκόδουσ που επεξεργάηονται κάκε παρατιρθςθ 
ςτθ χρονοςειρά μια φορά επιτρζποντασ υπόδειξθ πραγματικοφ χρόνου.  



Μετριςιμοι δείκτεσ 

1. Να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ υπόδειξθσ πλθροφορίασ, 
όπωσ μετριζται με μετρικζσ τθσ ανάκτθςθσ 
πλθροφορίασ, π.χ.  μζςθ ακρίβεια (mean average 
precision), τθν καμπφλθ ακρίβειασ-ανάκλθςθσ, είτε το 
μζςο F1 ι τθν τετραγωνικι ρίηα του μζςου τετραγωνικοφ 
ςφάλματουσ (root mean square error) κατά μία  τάξθ 
μεγζκουσ τουλάχιςτον ςε ςχζςθ με τισ κακιερωμζνεσ 
τεχνικζσ.  

2. Να αυξθκεί θ ικανοποίθςθ των χρθςτϊν μζςω τθσ 
υπόδειξθσ τουριςτικισ εμπειρίασ που ταιριάηει ςτισ 
προτιμιςεισ τουσ, υιοκετϊντασ ζνα ανάλογο κριτιριο 
προσ το μζςο βακμό γνϊμθσ (mean opinion score) που 
είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ςτθ γλωςςικι τεχνολογία.    

 



Σενάρια χριςθσ 

• Ρρότεινζ μου παραπλιςια αξιοκζατα προσ μια εικόνα 
του Λευκοφ Ρφργου.  

• Ρρότεινζ μου μια καλφτερθ ψαροταβζρνα κοντά ςτο 
Λευκό Ρφργο  απ' ό,τι μου προτείνει το  Tripadvisor ι το 
Foursquare.  

• Ρρότεινε  βζλτιςτθ διαδρομι προσ τουσ Φιλίππουσ 
(τοπωνφμιο γνωςτό από τισ επιςτολζσ του Αποςτόλου 
Ραφλου) ςε επιςκζπτεσ κρθςκευτικοφ τουριςμοφ που 
βρίςκονται ςτθ Θεςςαλονίκθ και κατάτόπιςζ με.  



Επιςτθμονικοί και Τεχνολογικοί Στόχοι 

Στόχοσ Σ1- Να ςυλλεχκοφν τα αναγκαιοφντα δεδομζνα και να προδιαγραφοφν τα 
ςενάρια χριςθσ 

Ορόςθμο 1, M4 
  

 Κατάλογοσ ςεναρίων εφαρμογϊν, τεχνικζσ προδιαγραφζσ εφαρμογϊν, κριτιρια 
αξιολόγθςθσ. Διακζςιμθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν ανάπτυξθσ των αλγορίκμων.  

Στόχοσ Σ2 - Να αναπτυχκοφν εφρρωςτοι αλγόρικμοι ανάδειξθσ τθσ τουριςτικισ 
εμπειρίασ  

Ορόςθμο 2, M12 
  
  
Ορόςθμο 3, Μ18 
Ορόςθμο 4, M24 

Αλγόρικμοι και πιλοτικι εφαρμογι (proof of concept demo) για υπόδειξθ 
πολυμεςικισ πλθροφορίασ με αξιοποίθςθ γεωεπιςθμειϊςεων από μεγάλα 
δεδομζνα.  
Αλγόρικμοι και πιλοτικι εφαρμογι για πρόβλεψθ αξιολογιςεων/τιμϊν  
Ρροθγμζνοι αλγόρικμοι και πιλοτικι εφαρμογι εφρεςθσ βζλτιςτθσ διαδρομισ  
Αλγόρικμοι και πιλοτικι εφαρμογι γλωςςικισ τεχνολογίασ για ανάδειξθ τθσ 
τουριςτικισ εμπειρίασ 

Στόχοσ Σ3 - Να τεκοφν ςε λειτουργία οι τεχνολογίεσ του ζργου «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ»  

Ορόςθμο 5, M27 
Ορόςθμο 6, M30 
Ορόςθμο 7  Μ36 
  

Ενςωμάτωςθ και ολοκλιρωςθ των τεχνολογιϊν του ζργου «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» 
Ρρϊτθ επικυρωμζνθ διάκεςθ υπθρεςιϊν/εφαρμογϊν «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ»  
Τελικι επικυρωμζνθ διάκεςθ υπθρεςιϊν/εφαρμογϊν «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» Επίδειξθ τθσ 
επιτυχίασ τθσ τεχνολογίασ «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» μζςω ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ 
διαγωνιςμοφσ και δθμοςιεφςεων ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια  
υψθλισ απιχθςθσ μετά από κρίςθ 
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Ημερομθνία ζναρξθσ: 28/6/2018 Ημερομθνία λιξθσ: 27/6/2021



Ενδεικτικοί Α/Μ ανά ΕΕ 

Ενότθτα 
Εργαςίασ Ζναρξθ Λιξθ ΑΡΘ Ε.Κ. "Ακθνά" DOTSOFT ΛΙΝΚ ΑΕ 3ΡΙ ΑΕ MLS 

Σφνολο Α/Μ  
ανά ΕΕ 

1 1 4 5 2,65 3 4 4 3 21,65 

2 3 12 9 4,37 8,5 0 0 0 21,87 

3 4 18 9 11,21 8,5 0 0 0 28,71 

4 12 24 11 5,69 9,5 20 32 0 78,19 

5 12 24 14 5,06 20 0 0 42 81,06 

6 9 27 30 6,69 14 18 24 9 101,69 

7 27 36 20 6,71 20,5 17 11 7 82,21 

Σφνολο 98 42,38 84 59 71 61 415,38 



Επίπεδο Ετοιμότθτασ Τεχνολογίασ (TRL) 

• Το ζργο «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ»  αναπτφςςει υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ 
μεγάλθσ προςτικζμενθσ αξίασ που είναι εςτιαςμζνεσ προσ το 
χριςτθ και τθν τουριςτικι βιομθχανία, όπωσ ςθματοδοτείται 
από τθ ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Χαλκιδικισ (ΕΞΧ) 
ωσ υπεργολάβου. Οι τελικοί χριςτεσ και θ τουριςτικι 
βιομθχανία κα κλθκοφν να επικυρϊςουν αν οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν που προτείνει θ 
Σφμπραξθ Φορζων ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τουσ το μινα 
(Μ) 3 ςτθν Ενότθτα Εργαςίασ (ΕΕ) 1, οι οποίεσ κα 
προςαρμοςτοφν αναλόγωσ. Οι τελικοί χριςτεσ κα 
αξιολογιςουν αν ικανοποιικθκαν από τισ εφαρμογζσ και 
υπθρεςίεσ που κα επιδειχκοφν ςε λειτουργικά ςενάρια χριςθσ 
το Μ29.  

• Το ζργο κα παραδόςει εργαλεία που όχι μόνο κα 
επιδειχκοφν ς' ζνα ςχετικό περιβάλλον (TRL 6), αλλά κα είναι 
όςο το δυνατό πλθςιζςτερα προσ τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. 
 



ΕΕ1 Λειτουργικζσ απαιτήςεισ και ςενάρια χρήςησ  
(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT, ΛΙΝΚ ΑΕ, 3ΠΙ ΑΕ, MLS).  

• Ανάλυςθ απαιτιςεων για τα εργαλεία (αλγορίκμουσ) που κα 
αναπτυχκοφν ςτισ ΕΕ2-5 (Ρ.1, ΛΙΝΚ ΑΕ).  

• Επικαιροποίθςθ και επαφξθςθ του ςϊματοσ ATLAS με ςυλλογι 
αξιολογιςεων από tripadvisor, foursquare, πλατφόρμεσ 
κράτθςθσ αεροπορικϊν ειςιτθρίων και δθμιουργία ςϊματοσ 
πολυγλωςςικϊν κειμζνων (Ρ.2, E.K. «Aκθνά») με τθ ςυμβολι 
του ΑΡΘ.  

• Επιλογι χαρακτθριςτικϊν λειτουργικϊν ςεναρίων για τθν 
εφαρμογι και δοκιμι των εργαλείων ανάδειξθσ τουριςτικισ 
εμπειρίασ (Ρ.3 DOTSOFT με τθ ςυμβολι των επιχειριςεων και 
των ερευνθτικϊν οργανιςμϊν) μετά από αλλθλεπίδραςθ με τθ 
βιομθχανία τουριςμοφ και τελικοφσ χριςτεσ που κα 
προςκλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε ςχετικι θμερίδα το Μ3.  

• Ανάπτυξθ ιςτοτόπου του ζργου (Ρ. 4 μερίμνθ του Α.Ρ.Θ).  

 



Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS  

• Διαλογι εικόνων 

– Εικόνεσ που περιζχουν τουριςτικι πλθροφορία/πλοφςια ςθμαςιολογία 

– Απομόνωςθ κορφβου και ανοφςιασ πλθροφορίασ 

– Απόρριψθ εικόνων με φίλτρα / επεξεργαςμζνεσ / προςωπικζσ 

• Αναηιτθςθ πθγϊν δεδομζνων 

– Flickr (~45% εικόνων περιζχουν γεωπλθροφορία) 

– Panoramio 

 



Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

• Web crawling 

– Ερϊτθμα ςτθ βάςθ για εικόνεσ 

– Μεταφόρτωςθ  

– Αποκικευςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων 

• Εκτίμθςθ και φιλτράριςμα εικόνων 

 

 



Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

• Ρροεπιςκόπθςθ τμιματοσ εικόνων που ζχουν ςυλλεχκεί για τουσ ςκοποφσ 
του ζργου 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Ομαδοποίθςθ γεω-επιςθμειϊςεων βάςθσ δεδομζνων 

– Κβάντιςθ γεω-επιςθμειϊςεων ςε «κρίςιμεσ περιοχζσ», κζτοντασ ζνα κατϊφλι απόςταςθσ, 

για αφξθςθ αποδοτικότθτασ  

– Ομαδοποίθςθ 1.300 εικόνων απζδωςε 125 διαφορετικζσ περιοχζσ 

• Σφγκριςθ δφο πθγϊν 

– Flickr 

• Ριο ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι, μεγαλφτερθ ποςότθτα γεω-πλθροφορίασ 

• Εφκολθ εξαγωγι δεδομζνων κζτοντασ ερωτιματα 

– Panoramio 

• Ριο πλιρθσ γεω-πλθροφορία 

• Στεροφμαςτε πλθροφορίεσ χρθςτϊν, group, επαφϊν  

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 



Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-
επιςθμειϊςεισ ATLAS 

Web crawling 

• Διαδικαςία λιψθσ των δεδομζνων 

 Σφνδεςθ με τον εξυπθρετθτι http://www.flickr.com/services/api/ 

 Επεξεργαςία, ςυλλογι, αποκικευςθ δεδομζνων με PHP 

 Οργάνωςθ βάςθσ δεδομζνων ςε MySQL (Wampserver) 

 

 

 

http://www.flickr.com/services/api/


Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

 Λιψθ εικόνων και αποκικευςι τουσ τοπικά 

• Εικόνεσ μεςαίου μεγζκουσ 

• Ρραγματικά δεδομζνα 

 Ειςαγωγι τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ ςτθ βάςθ δεδομζνων 

• Ρλθροφορία μεταδεδομζνων (γεωγραφικό ςτίγμα κ.α.) 

• Ρλθροφορία κοινωνικϊν δικτφων 

 

 

 

 

 

*Εκτίμθςθ που ςτθρίηεται  ςε δεδομζνα του 2013.  Το τελικό ποςοςτό ςτο ςφνολο μετά από επεξεργαςία είναι 45%. 

 

 

 

 

Flickr Panoramio 

Σφνολο 1.200.000 5.000 

Ανά θμζρα 10.000-20.000/day - 

Geo-located  30%* 100% 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Images: Οι εικόνεσ από Flickr 

 

 

 

 

 

 
* World level is 1 / Country is ~3 / Region is ~6 / City is ~11 / Street is ~16  

** Η θμερομθνία αυτι, διαπιςτϊκθκε ότι πολλζσ φορζσ ταυτίηεται λανκαςμζνα με τθν θμερομθνία που ανζβθκε θ 
εικόνα ςτο διαδίκτυο.  

***0 = all rights reserved κλπ  

 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

img_source Η τοποκεςία αποκικευςθσ τθσ εικόνασ 

id Το id τθσ εικόνασ 

title  O τίτλοσ τθσ εικόνασ 

owner_id Το id του χριςτθ 

latitude Γεωγραφικό πλάτοσ  

longitude Γεωγραφικό μικοσ 

accuracy 0-16, αρικμόσ που μασ δίνει πλθροφορία για τθν ακρίβεια τθσ εικόνασ* 

context 0 για αδιευκρίνιςτθ λιψθ,1 για indoor,2 για outdoor 

views Ρόςεσ φορζσ ζχουν δει τθ φωτογραφία οι χριςτεσ του Flickr 

date_taken Η θμερομθνία λιψθσ τθσ φωτογραφίασ** 

license 0-8, δθλϊνονται τα δικαιϊματα πάνω ςτθν φωτογραφία*** 

tags Τα tags (λζξεισ κλειδιά που χαρακτθρίηουν τθν εικόνα) 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Groups: Οι ομάδεσ του Flickr 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

group_id Το id τθσ ομάδασ 

name Το όνομα τθσ ομάδασ 

member_id Το id του χριςτθ μζλουσ 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Contacts: Οι επαφζσ κάκε χριςτθ του οποίου φωτογραφίεσ ζχουμε ςτθν 

κατοχι μασ 

 

 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

friend1_id id 1ου χριςτθ 

friend2_id id 2ου χριςτθ 

username Το όνομα του δεφτερου χριςτθ 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Owners: Οι χριςτεσ από το Flickr 

 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

owner_id Το id του χριςτθ 

username Το όνομα του χριςτθ 

realname Το πραγματικό όνομα του χριςτθ 

location Η τοποκεςία του 

count 
Ο αρικμόσ των εικόνων που ζχει ανεβάςει 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Panoramio_imgs: Οι εικόνεσ από το panoramio 

 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

img_source Η τοποκεςία τθσ εικόνασ 

id Το id τθσ εικόνασ 

title O τίτλοσ τθσ εικόνασ 

owner_id Το id του χριςτθ 

latitude Γεωγραφικό πλάτοσ  

longitude Γεωγραφικό μικοσ 



Ρεριγραφι βάςθσ δεδομζνων 

• Δεδομζνα γεω-ονομάτων 

– Μελζτθ γεω-ονομάτων που αντιςτοιχοφν ςτισ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 

από τθν βάςθ δεδομζνων GeoNames* 

– GeoNames: μασ πλθροφορεί για τθ γλϊςςα, τον πλθκυςμό, τθ κρθςκεία, το 

υψόμετρο κ.α. γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ τοποκεςιϊν 

– Στόχοσ: δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων ελλθνικϊν τοπωνυμίων και ονομαςιϊν 

τουριςτικϊν περιοχϊν μαηί με το γεωγραφικό τουσ ςτίγμα 

 

*http://www.geonames.org/ 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS  



Σχιμα Βάςθσ Δεδομζνων ATLAS 

 

 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 



Δεδομζνα ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
 

• Αποκικευςθ πλθροφορίασ ςθμείων ενδιαφζροντοσ (POI) 
– Foursquare: Δεδομζνα για τα POIs που ζχουν ςυλλεχκεί από το Foursquare. 

 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

pois: Χαρακτθριςτικά POIs του Foursquare 

pois_tags Ετικζτεσ που ζχουν δϊςει οι χριςτεσ για το 
ςυγκεκριμζνο POI 

pois_images Εικόνεσ για το POI που ζχουν ανεβάςει οι χριςτεσ 

pois_tips Σχόλια και κριτικι που αφινουν οι χριςτεσ 

pois_links Σελίδεσ για το POI, είτε ςε άλλα portal (facebook, 
twitter κλπ) είτε domain 

pois_categories Κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εντάςςεται το POI. Μπορεί να 
είναι περιςςότερεσ από 2, γι' αυτό αποτελεί 
ξεχωριςτό πίνακα 



Δεδομζνα ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
 

• Αποκικευςθ πλθροφορίασ ςθμείων ενδιαφζροντοσ (POI) 
– Google: Δεδομζνα για τα POIs που ζχουν ςυλλεχκεί από το Google Places 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS  

pois: Κφριοσ πίνακασ που περιζχει διάφορα δεδομζνα για 
τα POIs από το Google Places που δίνει το API. 

pois_types Αντίςτοιχοσ με τον pois_categories του foursquare 

pois_reviews Αντίςτοιχοσ με τον pois_tips του foursquare 

pois_images Αντίςτοιχοσ με τον pois_images του foursquare 



Δεδομζνα ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
 

• Αποκικευςθ πλθροφορίασ ςθμείων ενδιαφζροντοσ (POI) 
– Aggregated: Ρλθροφορία που ζχει προκφψει από τθ ςυνζνωςθ των Foursquare 

και Google Places 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

pois: foursquare.pois + google.pois 

pois_links foursquare.pois_links + google.pois.website 

pois_services Ο πίνακασ αυτόσ υπάρχει για να διατθρθκοφν οι 
πθγζσ των δεδομζνων για το κάκε POI (πχ Foursquare 
ι Google ι Foursquare+Google). 

pois_terms Ρεριζχει όρουσ για κάκε POI που προκφπτουν από 
διάφορα δεδομζνα κειμζνου που υπάρχουν. 

pois_categories foursquare.pois_categories + google.pois_types 

pois_images foursquare.pois_images + google.pois_images 



Δεδομζνα ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
 

• Αποκικευςθ πλθροφορίασ ςθμείων ενδιαφζροντοσ (POI) 
– Categories: Ρεριζχει τθν ιεραρχία των κατθγοριϊν. Συνολικά 663 κατθγορίεσ με 

10 γονικζσ. Οι γονικζσ κατθγορίεσ ζχουν parent null 
– Map: Βοθκθτικοί πίνακεσ για το Web UI και τθ ςυλλογι των POIs. 

 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 

tiles Εμπεριζχονται οι εικόνεσ που ςχθματίηουν το χάρτθ 
ςαν byte array 

areas Βοθκθτικόσ πίνακασ για το εργαλείο που ςυλλζγει τα 
POIs από τα διάφορα portal 



Δεδομζνα ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
 

Σϊμα ψθφιακϊν μζςων με γεω-επιςθμειϊςεισ 
ATLAS 



ΕΕ2 Υπόδειξη τουριςτικών  προοριςμών αναλφοντασ 
πολυμεςική πληροφορία και αξιοποιώντασ γεωεπιςημειώςεισ  

(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT).  

• Η ΒΙΕ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν 
υλοποιιςεων των τεχνικϊν που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του 
ζργου ATLAS και ςτθρίηονται ςε υπεργραφιματα για 
παράλλθλουσ και διανεμθμζνουσ υπολογιςμοφσ αξιοποιϊντασ 
τυχαιοποιθμζνουσ αλγορίκμουσ για φαςματικι 
παραγοντοποίθςθ μεγάλων δεδομζνων, αραίωςθσ πινάκων και 
υπερπινάκων και γριγορουσ αλγορίκμουσ κυρτισ 
βελτιςτοποίθςθσ (Ρ.5 ΑΡΘ) με τθ ςυνδρομι των άλλων φορζων 



ΕΕ3 Υπόδειξη  διαμονήσ/εςτίαςησ/διαςκζδαςησ 
αναλφοντασ μοντζλα χρηςτών, αξιολογήςεων και τιμών  

(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT).  
• Το Ε.Κ. «Ακθνά» αναπτφςςει αλγορίκμουσ που, αξιοποιϊντασ μοντζλα χρθςτϊν, 

υποδεικνφουν εξατομικευμζνεσ τουριςτικζσ ςυςτάςεισ, χωρίσ οι χριςτεσ να χάνουν τον 
ζλεγχο των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων.  

• Το ΑΡΘ αναπτφςςει τεχνικζσ  προςεγγιςτικισ ςυναγωγισ που επιτρζπουν πρόβλεψθ 
ςε πραγματικό χρόνο, οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν ςε αξιολογιςεισ χϊρων αναψυχισ 
και πρόβλεψθ τιμισ αεροπορικϊν ειςιτθρίων ι τιμϊν ξενοδοχείων με κατάλλθλα 
μοντζλα διάχυςθσ (π.χ. κίνθςθ Brown με χρονομεταβαλόμενθ παράμετρο ολίςκθςθσ).  

• Το Ε.Κ. «Ακθνά» αντλεί πλθροφορίεσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ από δίκτυα 
κοινωνικϊν μζςων, εφαρμόηοντασ γραφοκεωρθτικι ανάλυςθ, αλγορίκμουσ και 
μοντζλα διάχυςθσ απόψεων (π.χ. DeGroot learning) ςτα κοινωνικά μζςα. Η ανάλυςθ 
αυτι αποςκοπεί ςτθν ανίχνευςθ τάςεων (trends, word-of-mouth) και ςτουσ 
μθχανιςμοφσ που τισ διαμορφϊνουν, κακϊσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων 
απάτθσ (πχ. fake reviews, fake news, alternative facts) που επθρεάηουν τθν αξιοπιςτία 
των πλθροφοριϊν.  

Το Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ" κα ςυντονίςει τθν ζκδοςθ του Ρ.6  ςτο οποίο κα ςυνδράμουν οι άλλοι 
φορείσ και κα ςυγκεντρϊςει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ (αλγόρικμοι, πιλοτικι 
εφαρμογι).  



ΕΕ4 Υπόδειξη βζλτιςτησ διαδρομήσ  
(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT, ΛΙΝΚ ΑΕ, 3ΠΙ ΑΕ). 

• Ο βακμωτόσ πολλαπλαςιαςμόσ και θ βακμωτι πρόςκεςθ είναι 
ιςομορφικοί προσ τθν πρόςκεςθ και τον τελεςτι ελαχίςτου. 
Επομζνωσ ο υπολογιςμόσ τθσ βζλτιςτθσ διαδρομισ είναι ιςομορφικόσ 
προσ τον υπολογιςμό φψωςθσ ςε δφναμθ του πίνακα πρόςπτωςθσ 
του γραφιματοσ, οδθγϊντασ ςε αλγεβρικζσ παραλλαγζσ των 
κλαςικϊν αλγορίκμων Bellman-Ford και Floyd-Warshall.  

• Η ΒΙΕ αποςκοπεί να αναπτφξει βελτιωμζνουσ αλγορίκμουσ εφρεςθσ 
βζλτιςτθσ διαδρομισ υπό το πρίςμα προβλιματοσ διαχωρίςιμου 
κυρτοφ προγραμματιςμοφ με φωλιαςμζνα (nested) κάτω και άνω 
όρια και χριςθ γριγορων τεχνικϊν (π.χ.  fast proximal methods) με 
ςτενι ςυνεργαςία των ερευνθτικϊν οργανιςμϊν και επιχειριςεων.  

• Η ΛΙΝΚ ΑΕ ςυντονίηει τθν ζκδοςθ του Ρ.7 που κα ςυγκεντρϊςει τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ (αλγόρικμοι, πιλοτικι εφαρμογι). 
 



ΕΕ 5 Αξιοποίηςη γλωςςικών τεχνολογιών ςτην ανάδειξη 
τουριςτικήσ εμπειρίασ  

(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT, MLS).  

• Η ΒΙΕ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν αλγορίκμων 
με χριςθ LSTM-RNN και LSTM-TDNN βακζων νευρωνικϊν 
δικτφων για εντοπιςμό λζξεων κλειδιϊν και ςφνκεςθ 
ςυνοπτικϊν περιγραφϊν ςε φυςικι γλϊςςα (γραπτι ι 
προφορικι) εκκινϊντασ από τθν Ελλθνικι για τθν ανάδειξθ τθσ 
τουριςτικισ εμπειρίασ.  

• Το ΑΡΘ ςυνεργάηεται ςτενά με τθν MLS και τθ DOTSOFT.  

• Η MLS ςυντονίηει τθν ζκδοςθ του Ρ.8 που κα ςυγκεντρϊνει τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ (αλγόρικμοι, πιλοτικι εφαρμογι).  

 



ΕΕ 6  Ολοκλήρωςη ςυςτήματοσ  
(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT, ΛΙΝΚ AE, 3ΠΙ AE, MLS 

• Η ΒΙΕ εςτιάηεται ςτθν ενςωμάτωςθ των εργαλείων που 
αναπτφχκθκαν ςτο ζργο «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ» ςε υπθρεςίεσ web και 
εφαρμογζσ κινθτϊν.  

• Πλοι οι φορείσ του ζργου ςυνεργάηονται με τθ 3ΡΙ ΑΕ ςτθν 
ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν και τθ διάκεςθ του Ρ.9.  

• Ειδικότερα κα αναπτυχκεί θ κατάλλθλθ υποδομι για υπθρεςίεσ 
ςθμαςιολογικοφ διαδικτφου που κα επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαλείων και μεκόδων που κα  υλοποιθκοφν ςτισ Ε.Ε.2-5. Ζμφαςθ 
κα δοκεί ςε τεχνικζσ metasearch, process handing και data 
transformation με χριςθ οντολογιϊν και ταξονομιϊν. Σε επίπεδο 
ανάπτυξθσ κα γίνει χριςθ των XCode, Eclipse ι Swift (για iOS) και 
Java. Θα δθμιουργθκεί επίςθσ ζκδοςθ και για Hybrid mobile apps με 
χριςθ HTML5 με responsive design. 
 



ΕΕ 7 Δοκιμαςτικόσ ζλεγχοσ υπηρεςιών  
(ΑΠΘ, Ε.Κ. «Αθηνά», DOTSOFT, ΛΙΝΚ AE, 3ΡΙ AE, MLS). 

• Η DOTSOFT  θγείται του δοκιμαςτικοφ ελζγχου υπθρεςιϊν ςε 
λειτουργικά ςενάρια χριςθσ  και τθσ αξιολόγθςισ τουσ  από τθν 
τουριςτικι βιομθχανία και χριςτεσ (Ρ.10) κακϊσ και τθσ βελτιωμζνθσ 
ζκδοςθσ των υπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάδραςθ των 
τουριςτικϊν επιχειριςεων και των μεμονωμζνων χρθςτϊν (Ρ.11).  

• Το ΑΡΘ προετοιμάηει με τθ ςυνδρομι των φορζων το Ρ.12 που 
αναφζρεται ςτισ  

– δραςτθριότθτεσ δθμοςιότθτασ και διάχυςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δθμοςιεφςεων,  

– διαδικαςίεσ διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων και  

– ανάλυςθ των προοπτικϊν τθσ αγοράσ και ςχεδίων εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 
των υπθρεςιϊν/εργαλείων που κα αναπτυχκοφν ςτο ζργο «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ». 

 


