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 Καινοτόμοι αλγόριθμοι και πιλοτική εφαρμογή για 

πρόβλεψη αξιολογήσεων/τιμών αναλύοντας μοντέλα 
χρηστών 

 Καινοτόμοι αλγόριθμοι και μηχανισμοί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών 
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1) Ανάπτυξη αλγορίθμων που υποδεικνύουν εξατομικευμένες τουριστικές συστάσεις 
χρήση, αξιοποιώντας μοντέλα χρηστών, χωρίς οι χρήστες να χάνουν τον έλεγχο των 
προσωπικών τους δεδομένων 
[Υπεύθυνος φορέας: Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ] 

2) Ανάπτυξη τεχνικών προσεγγιστικής συναγωγής που επιτρέπουν πρόβλεψη σε 
πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε αξιολογήσεις χώρων αναψυχής και 
πρόβλεψη τιμής αεροπορικών εισιτηρίων ή τιμών ξενοδοχείων με κατάλληλα μοντέλα 
διάχυσης (π.χ. κίνηση Brown με χρονομεταβαλόμενη παράμετρο ολίσθησης) 
[Υπεύθυνος φορέας: ΑΠΘ] 

3) Άντληση πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος από δίκτυα κοινωνικών μέσων, 
εφαρμόζοντας γραφοθεωρητική ανάλυση, αλγορίθμους και μοντέλα διάχυσης 
απόψεων (π.χ. DeGroot learning) στα κοινωνικά μέσα 
[Υπεύθυνος φορέας: Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ] 

 Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην ανίχνευση τάσεων (trends, word-of-mouth) και 
στους μηχανισμούς που τις διαμορφώνουν, καθώς και στην αντιμετώπιση 
φαινομένων απάτης (πχ. fake reviews, fake news, alternative facts) που 
επηρεάζουν την αξιοπιστία των πληροφοριών  
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 Τεχνικές προσεγγιστικής συναγωγής 
 Το σημείο εκκίνησης είναι η κατανόηση του συνεργατικού φιλτραρίσματος 

Kalman για χρονο-εξελισσόμενες δυαδικές διαδικασίες για την πρόβλεψη 
αξιολογήσεων στο σύνολο δεδομένων Netflix και την πρόβλεψη τιμών 
ανοίγματος και κλεισίματος μετοχών 433 εταιρειών από το NASDAC και το 
χρηματιστήριο Νέας Υόρκης [Gultek 14] 

 Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αναπτύχθηκαν παραλλαγές του βασικού 
αλγορίθμου και συγκρίθηκαν οι επιδόσεις τους με άλλες προσεγγιστικής 
συναγωγής (π.χ. Variational Bayesian Expectation Maximization) με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα 

 Τα μοντέλα αυτά, που επιτρέπουν πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο, θα 
εφαρμοστούν σε μια καινοτόμα προσέγγιση για αξιολογήσεις χώρων αναψυχής 
και πρόβλεψης τιμής αεροπορικών εισιτηρίων ή τιμών ξενοδοχείων με 
κατάλληλα μοντέλα διάχυσης (π.χ. κίνηση Brown με χρονομεταβαλόμενη 
παράμετρο ολίσθησης) 
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 Άντληση πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος από κοινωνικά δίκτυα 
 Θα διερευνηθούν μηχανισμοί που επηρεάζουν ή καθορίζουν τη διαμόρφωση 

γνώμης, την τρέχουσα τάση (trend), την αξιοπιστία του δικτύου, και πως μπορεί 
αποτελεσματικά να προωθηθεί μια πληροφορία στο δίκτυο του κοινωνικού 
μέσου 

 Η ανάλυση στρατηγικών επιρροής της κοινής γνώμης θα αναδείξει την αντοχή 
του κοινωνικού δικτύου σε εξωτερικές επιρροές και τις πιθανές αλλοιώσεις που 
μπορούν εξωτερικές οντότητες να επιφέρουν στη “σοφία του πλήθους” 

 Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί έχει ως αφετηρία την εργασία [Golub 10] 
η οποία προτείνει μια ενδιαφέρουσα  έννοια “σοφίας” (“wisdom”) ενός δικτύου 
ανθρώπων, που συσχετίζεται με τη διάχυση γνώμης του μοντέλου DeGroot 
Learning, και χαρακτηρίζουν πότε το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει την επιθυμητή 
“σοφία” με βάση τις δομικές ιδιότητες του γραφήματος “balance” και “minimal 
dispersion” 

 Ένας άλλος ενδιαφέρον αλγόριθμος που θα διερευνηθεί είναι ο FRAUDAR για 
τον εντοπισμό “πλαστών” κόμβων σε δίκτυο follower-followee του Twitter 
αναλύοντας τη δομή του αντίστοιχου διμερούς γραφήματος [Hooi 16] 

ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - E.K. ΑΘΗΝΑ - Επισκόπηση Ε.Ε.3 6 



 Εξατομικευμένες τουριστικές συστάσεις με προστασίας της ιδιωτικότητας 
 Για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών θα αξιοποιηθούν οι 

υπολογιστικές δυνατότητες και οι αισθητήρες έξυπνων συσκευών για την 
αυτόματη δημιουργία ενδιαφερόντων του χρήστη 

 Τα δεδομένα αυτά θα φυλάσσονται στη συσκευή του χρήστη όπου θα γίνεται 
επεξεργασία τους από κατάλληλους αλγορίθμους, όπως για παράδειγμα time-
based clustering και POI matching για την αυτόματη εύρεση των ενδιαφερόντων 
του χρήστη 

 Θα διερευνηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών πάνω σε δεδομένα 
πολλών χρηστών, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται τα δεδομένα κανενός χρήστη 

 Ενώ οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι εκτελούνται πάνω σε προσωπικά δεδομένα, η 
έξοδος του αλγορίθμου είναι κάποιο συναθροιστικό αποτέλεσμα το οποίο δεν 
αποτελεί απειλή για την ιδιωτικότητα των χρηστών 

 Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατό να εκτελεστεί ο 
υπολογισμός με χρήση κατάλληλων κρυπτογραφικών και αλγοριθμικών 
τεχνικών ώστε να μην αποκαλύπτονται σε κανέναν τα δεδομένα εισόδου των 
αλγορίθμων 
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 Ποιοι θα είναι οι ενεργοί συμμετέχοντες φορείς στο Ε.Ε.3? 
 

 Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας ανά φορέα για το 
Ε.Ε.3 ή/και γενικότερα? 
 

 Ενδεικτικά milestones για το Ε.Ε.3? 
 

 Πλάνο πιθανό δημοσιεύσεων? 
 

 Σκέψεις για από κοινού δημοσιεύσεις? 
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