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Ημεριςια διάταξθ 
Ραραςκευή 1 Μαρτίου 2019, 1200-1730 
Αίθουςα Συνεδριάςεων 1, Hμιώροφοσ, Κζντρο Διάδοςησ Ερευνητικών Αποτελεςμάτων (ΚΕΔΕΑ)  
  
• 1200-1210  Καλωςόριςμα εταίρων, Πρόγραμμα ςυνάντθςθσ εργαςίασ  (Κοτρόπουλοσ) 

 
• 1210-1250  Επιςκόπθςθ ΕΕ1 Λειτουργικζσ απαιτιςεισ και ςενάρια χριςθσ. Ολοκλθρωμζνα  
                   Παραδοτζα Π1-Π4 (Ορόςθμο 1, Μ4) *Πλοι]  

 
• 1250-1400 Πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΕΕ2 Τπόδειξθ τουριςτικϊν προοριςμϊν αναλφοντασ πολυμεςικι 

πλθροφορία και αξιοποιϊντασ γεωεπιςθμάνςεισ (Μ3-Μ12) Προετοιμαςία παραδοτζου (Μ 12) *ΑΡΘ, Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ", 
DOTSOFT]  
 

• 1400-1440  Διάλειμμα για ελαφρφ γεφμα επί τόπου. 
 

• 1440-1550 Πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΕΕ3 Τπόδειξθ διαμονισ/ εςτίαςθσ/ διαςκζδαςθσ αναλφοντασ μοντζλα 
χρθςτϊν, αξιολογιςεων και τιμϊν (Μ4-Μ18) *ΑΠΘ, Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ", DOTSOFT] 
 

• 1550-1640  Καταρχιν επιςκόπθςθ ΕΕ6 Ολοκλιρωςθ υπθρεςιϊν (Μ9-Μ27) *Πλοι+ 
 

• 1640-1700 Προγραμματιςμόσ θμερίδασ με τουριςτικοφσ φορείσ τθν Άνοιξθ 2019 *ΕΞΧ, DOTSOFT]. 
 

• 1700-1730  Άλλα κζματα. υμπεράςματα. Πζρασ υναντιςεωσ (Κοτρόπουλοσ, όλοι).  
 

http://kedea.rc.auth.gr/


Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Πρωτεφουςα ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικών μεκόδων υπόδειξθσ 
τουριςτικισ πλθροφορίασ αξιοποιώντασ γεωεπιςθμειώςεισ και τυχαιοποιθμζνθ 
γραμμικι άλγεβρα 

 

τόχοσ:  

• Η εξατομικευμζνθ και ςτοχευμζνθ τουριςτικι πλθροφορία που υποδεικνφεται 
ςτουσ επιςκζπτεσ αξιοποιϊντασ γεωεπιςθμειϊςεισ ςε περιβάλλον μεγάλων 
δεδομζνων ςυμβιβαςτι με τθν προςταςία των προςωπικϊν ςτοιχείων. 

• Μείωςθ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ και αποτελζςματα ςε πραγματικό 
χρόνο. 

Μζκοδοσ υλοποίθςθσ: 

Συχαιοποιθμζνοι αλγόρικμοι (randomized algorithms) για τθ μείωςθ τθσ 
υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ και μζκοδοι που επεξεργάηονται κάκε παρατιρθςθ 
ςτθ χρονοςειρά μια φορά επιτρζποντασ υπόδειξθ πραγματικοφ χρόνου.  

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

• Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των εμπλεκομζνων πθγϊν πλθροφορίασ (χριςτεσ, 
φωτογραφίεσ, επιςθμειϊςεισ, γεω-επιςθμειϊςεισ κ.τ.λ.) μοντελοποιοφνται 
με τθ χριςθ υπεργραφθμάτων (hypergraphs). 

 

• Η αποτελεςματικι και άμεςθ υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ ςτθρίηεται 
ςε υπεργραφιματα για παράλλθλουσ και διανεμθμζνουσ υπολογιςμοφσ 
αξιοποιϊντασ τυχαιοποιθμζνουσ αλγορίκμουσ για φαςματικι 
παραγοντοποίθςθ μεγάλων δεδομζνων και αραίωςθσ πινάκων. 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

• Ο βαςικόσ αλγόρικμοσ των υπεργραφθμάτων χρθςιμοποιεί ςυνεχι 
ανανζωςθ των βαρϊν των ειςόδων που δόκθκαν, τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται είτε για εκπαίδευςθ είτε για ζλεγχο. 

 

• Η ανανζωςθ των βαρϊν γίνεται με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ απότομθσ 
κλίςθσ. 

 

• κοπόσ είναι ο χρόνοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ υπόδειξθσ τθσ τουριςτικισ 
εμπειρίασ να μειωκεί διατθρϊντασ παράλλθλα τθν αποτελεςματικότθτά του. 

 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

• Με τθ χριςθ των υπεργραφθμάτων προτείνονται ςτον χριςτθ μζρθ τα 
οποία μπορεί να επιςκεφκεί βαςιςμζνα ςτισ προτιμιςεισ του και ςτισ 
εικόνεσ τισ οποίεσ δίνει ωσ είςοδο ςτο ςφςτθμα. 

 

• Σο ςφςτθμα αναγνωρίηει τισ τοποκεςίεσ και δίνει ωσ ζξοδο παραπλιςιεσ, οι 
οποίεσ βρίςκονται μζςα ςτα ενδιαφζροντα του. 

 

• Η πρόκλθςθ  του μεγάλου όγκου δεδομζνων και τθσ άμεςθσ και 
αποτελεςματικισ απάντθςθσ ςτο χριςτθ επιλφεται: 1) με τθ χριςθ 
τυχαιοποιθμζνθσ γραμμικισ άλγεβρασ και 2) με τθ μζκοδο ςυηυγοφσ κλίςθσ. 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Λειτουργία αλγορίκμου υπόδειξθσ επιςθμειϊςεων και γεω-επιςθμειϊςεων 

 

Είςοδοσ: 

 - Εικόνα από το χριςτθ. Ο αλγόρικμοσ λαμβάνει τισ φιλίεσ, τα groups 
ςτα οποία ανικει ο χριςτθσ, τισ επιςθμειϊςεισ και τισ γεωεπιςθμειϊςεισ τισ 
εικόνασ. 

 

Έξοδοσ: 

 - Επιςθμειϊςεισ και γεω-επιςθμειϊςεισ ωσ ςυςτάςεισ προσ το χριςτθ 
με βάςθ τθν εικόνα ειςόδου. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Τυχαιοποιθμζνθ γραμμικι άλγεβρα (Randomized numerical linear algebra) 

 

• Η επίλυςθ των ςυναρτιςεων βελτιςτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο των 
υπεργραφθμάτων, απαιτοφν τθν αντιςτροφι μεγάλων πινάκων που 
κακιςτοφν τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ αντιςτροφισ αναποτελεςματικζσ. 

 

• Οι πίνακεσ αυτοί πρζπει να είναι αραιοί, ϊςτε να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν τυχαιοποιθμζνοι αλγόρικμοι για τθν γρθγορότερθ 
αποδόμθςι τουσ με ςκοπό τθν επίλυςθ τθσ ςυνάρτθςθσ βελτιςτοποίθςθσ. 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Τυχαιοποιθμζνθ γραμμικι άλγεβρα (Randomized numerical linear algebra) 

 

• Για τθν βελτιςτοποίθςθ των αλγορίκμων προτείναμε τθν επζκταςθ των 
τυχαιοποιθμζνων αλγορίκμων για τθν αντιςτοφι μεγάλων πινάκων με χριςθ 
ενόσ ςχεδίου διαμζριςθσ των πινάκων. Η διαμζριςθ δθμιουργεί 
τμθματοποιθμενουσ πίνακεσ αραιισ φφςεωσ. 

 

• Με τθ ταυτόχρονθ διαμζριςθ των προσ αντιςτροφι πινάκων και με τθ χριςθ 
τυχαιοποιθμζνων αλγορίκμων επιτυγχάνεται θ μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ 
των αλγορίκμων υπόδειξθσ τουριςτικισ πλθροφορίασ. 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Τυχαιοποιθμζνθ γραμμικι άλγεβρα (Randomized numerical linear algebra) 

Στόχοσ:  

Υπολογιςμόσ 𝒇∗ =  
𝜃

1+𝜃
𝑿−1𝒚  ωσ θ ζξοδοσ του αλγορίκμου με τισ 

(γεω)επιςθμειϊςεισ. 

Διαδικαςία:  

• Διαμεριςμόσ του πίνακα Χ, και δθμιουργία αραιϊν υποπινάκων 
αντιςτρζψιμων ςφμφωνα με τθ ςχζςθ: 

 

 

 

όπου 

 

 

 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 
 
Τυχαιοποιθμζνθ γραμμικι άλγεβρα (Randomized numerical linear algebra) 
Διαδικαςία:  
 
Εφαρμογι τυχαιοποιθμζνων αλγορίκμων για τισ αντιςτροφζσ των παραπάνω ςχζςεων. 
• Δθμιουργία ενόσ τυχαίου πίνακα Ω με ςτοιχεία προερχόμενα από Γκαουςιανι 

κατανομι μθδενικισ μζςθσ τιμισ και μοναδιαίασ διαςποράσ. 
• Δθμιουργία πίνακα Τ𝜊 = ΧΩ.  
• Τπολογιςμόσ παραγοντοποίθςθσ QR του Τ𝜊 = S𝜊 R𝜊. 
• Για i = 1, …, π: 
 𝑌 𝑖 = 𝑋𝑇𝑆𝑖−1 και 𝑌 𝑖=S 𝑖 𝑅 𝑖  θ QR παραγοντοποίθςθ του 𝑌 𝑖. 
 Τ𝑖 = 𝑋 S 𝑖 και Τ𝑖 = S𝑖  R𝑖  θ QR παραγοντοποίθςθ του Τ𝑖. 
• S = S𝜋. 
• B = 𝑆𝑇𝑋. 
• Τπολογιςμόσ SVD του πίνακα B = 𝑈 𝑉𝑇. 
• U = 𝑆 𝑈  

 
 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Τυχαιοποιθμζνθ γραμμικι άλγεβρα (Randomized numerical linear algebra) 

 

• Η μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ςυνοδεφεται με διατιρθςθ των πολφ υψθλϊν 
δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ (𝐹1 −𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒, 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒). 

 

• Σα αποτελζςματα που προκφπτουν από το αναπτυχκζν πλαίςιο 
διαμεριςμοφ-τυχαιοποιθμζνων αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ (block-
randomized optimization)  καταδεικνφουν ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςε πραγματικέσ ςυνθήκεσ με πρακτικά αποτελζςματα. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Μζκοδοσ ςυηυγοφσ κλίςθσ 

 
• Η δεφτερθ προςςζγιςθ περιλαμβάνει τθν επίλυςθ του προβλιματοσ από τθ 

ςκοπιά τθσ επίλυςθσ γραμμικϊν εξιςϊςεων.  

 

 

• Η χριςθ τθσ μεκόδου ςυηυγοφσ κλίςθσ μειϊνει ραγδαία τθν υπολογιςτικι 
πολυπλοκότθτα επιλφοντασ τισ γραμμικζσ εξιςϊςεισ. 

• Σα αποτελζςματα για τουσ μετροφμενουσ δείκτεσ είναι πολφ υψθλά. 

• Οι νζεσ αυτζσ προςεγγίςεισ (block-randomized optimization, conjugate 
gradient method) μειϊνουν τθν υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα των 
αλγορίκμων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν υπόδειξθ τουριςτικισ 
πλθροφορίασ με χριςθ γεωεπιςθμειϊςεων. 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 
Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

Παρουςιάηονται οι χρόνοι (ςε δευτερόλεπτα) που απαιτοφνται για τθν κάκε 
μζκοδο για δείγμα 1292 εικόνων.  

 

Ωσ ITH-HWEG αναφζρεται θ μζκοδοσ κατά τθν οποία τα βάρθ του γραφιματοσ 
ανανεϊνονται και αναπροςαρμόηονται για κάκε επανάλθψθ. 

Ωσ ITH αναφζρεται θ μζκοδοσ κατά τθν οποία τα βάρθ μεταξφ των εικόνων 
παραμζνουν ςτακερά κακ’ όλθ τθ διαδικαςία υπόδειξθσ τουριςτικισ 
πλθροφορίασ ςτουσ χριςτεσ. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

• τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ςφςταςθσ 
επιςθμειϊςεων με τθ μετρικι του F1 −measure. 

• Ωσ F1@1, F1@2 κ.ο.κ. αναφζρονται τα ςκορ για τθν πρϊτθ επιςθμείωςθ, τισ 2 
πρϊτεσ κ.ο.κ. 

• Ωσ BR-ITH-HWEG αναφζρεται θ μζκοδοσ ITH-HWEG με τθν επζκταςθ τθσ block-
randomized προςςζγιςθσ και ωσ CG-ITH-HWEG αναφζρεται θ μζκοδοσ ITH-HWEG 
με τθ χριςθ τθσ μεκόδου ςυηυγοφσ κλίςθσ. 
 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

• τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ςφςταςθσ 
επιςθμειϊςεων με τθ μετρικι του F1 −measure. 

• Ωσ F1@1, F1@2 αναφζρονται τα ςκορ για τθν πρϊτθ επιςθμείωςθ, τισ 2 πρϊτεσ 
κ.ο.κ. 

• Ωσ BR-ITH αναφζρεται θ μζκοδοσ ITH με τθν επζκταςθ τθσ block-randomized 
προςςζγιςθσ και ωσ CG-ITH αναφζρεται θ μζκοδοσ ITH με τθ χριςθ τθσ μεκόδου 
ςυηυγοφσ κλίςθσ. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

Απαιτοφμενοι χρόνοι για κακε μζκοδο ςφςταςθσ επιςθμειϊςεων. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 

Στόχοσ: Βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμου πρόταςθσ τουριςτικϊν προοριςμϊν 
που βαςίηεται ςε πικανοκρατικι λανκάνουςα ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ. 

 

 

Μζκοδοσ:  Δυναμικι ανανζωςθ του πίνακα προςπτϊςεων του υπεργραφιματοσ 
με ταυτόχρονθ χριςθ τθσ μεκόδου ςυηυγοφσ κλίςθσ. 



Τλοποίθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 Η ανανζωςθ του πίνακα προςπτϊςεων γίνεται ςφμφωνα με τουσ 
παρακάτω τφπουσ: 
 

𝐻𝑘+1 = 𝑃[𝐻𝑘 − 𝑎𝛻𝑄 𝐻𝑘 ] 
 
  𝛻𝑄 𝐻 = −2𝐷𝑣

−1/2𝐾 𝐷𝑣
−1/2HW 𝐷𝑒

−1 
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Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 
• Η ανανζωςθ του πίνακα προςπτϊςεων αυξάνει τθν απόδοςθ 

του αλγορίκμου. 
 

• Η χριςθ τθσ μεκόδου ςυηυγοφσ κλίςθσ μειώνει τθν 
υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα που υπειςζρχεται εξαιτίασ τθσ 
ςυνεχοφσ ανανζωςθσ του πίνακα προςπτϊςεων. 
 

• Η ζξοδοσ του αλγορίκμου προτείνει ςτο χριςτθ ςθμεία 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 
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Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 

Καμπφλθ precision-recall  για τθν υπόδειξθ ςθμείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Ανάπτυξθ αλγορίκμων για εξόρυξθ 
πλθροφορίασ (scrapers) από ιςτότοπουσ 
τουριςτικοφ περιεχομζνου 

– Tripadvisor 

– Booking 

– Expedia 

– Instagram 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Tripadvisor 

– 382 ξενοδοχεία τθσ Ακινασ, 56,056 αξιολογιςεισ 
από 51,476 χριςτεσ  

– 1 .csv αρχείο για κάκε ξενοδοχείο 

– id αξιολόγθςθσ, θμερομθνία, αςτζρια αξιολόγθςθσ, 
κείμενο αξιολόγθςθσ, τίτλοσ αξιολόγθςθσ, id χριςτθ 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 
• Tripadvisor 

– Ανατολικι Θράκθ: 124 ξενοδοχεία τθσ με 7,293 αξιολογιςεισ 
– Αργολίδα – Πελοπόννθςοσ: 361 ξενοδοχεία τθσ με 30,590 αξιολογιςεισ 
– Ρόδοσ: 1499 ξενοδοχεία τθσ με 165,683 αξιολογιςεισ 
– Ιωάννινα: 328 ξενοδοχεία με 18,369 αξιολογιςεισ 
– Κεφαλονιά: 677 ξενοδοχεία με 55,905 αξιολογιςεισ 
– Κϊσ: 453 ξενοδοχεία με 121,369 αξιολογιςεισ 
– Κριτθ: 1500 ξενοδοχεία με 83,469 αξιολογιςεισ 
– Μαγνθςία: 540 ξενοδοχεία με 15,946 αξιολογιςεισ 
– Μεςςθνία: 65 ξενοδοχεία με 7,552 αξιολογιςεισ 
– Μφκονοσ: 579 ξενοδοχεία με 86,494 αξιολογιςεισ 
– Νάξοσ: 541 ξενοδοχεία με 34,771 αξιολογιςεισ 
– Πάροσ: 506 ξενοδοχεία με 34,587 αξιολογιςεισ 
– Πρζβεηα: 366 ξενοδοχεία με 12,897 αξιολογιςεισ 
– αντορίνθ: 1200 ξενοδοχεία με 186,574 αξιολογιςεισ 
– κιάκοσ: 151 ξενοδοχεία με 6,646 αξιολογιςεισ 
– Θεςςαλονίκθ: 338 ξενοδοχεία με 33,207 αξιολογιςεισ 
– Ζάκυνκοσ: 881 ξενοδοχεία με 108,013 αξιολογιςεισ 

• Σφνολο: 10,491 ξενοδοχεία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Expedia 

– 26 πτιςεισ με προοριςμό Ακινα και Θεςςαλονίκθ 
αναχϊρθςθ από  

• Άμςτερνταμ, Βερολίνο, Βρυξζλλεσ, Αϊντχόφεν, 
Φρανκφοφρτθ, Γενεφθ, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 
Παρίςι, Πράγα, τοκχόλμθ, Ζυρίχθ 

– 1 πτιςθ με αναχϊρθςθ από Νζα Τόρκθ και 
προοριςμό τθ Ακινα 

– Κάκε πτιςθ ζχει 29 εγγραφζσ κατά μ.ο. 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Expedia 

– Πτιςθ, θμερομθνία καταγραφισ, πόλθ 
αναχϊρθςθσ, πόλθ άφιξθσ, ϊρα αναχϊρθςθσ, ϊρα 
άφιξθσ, θμζρα εβδομάδασ, πλικοσ θμερϊν μζχρι 
τθν πτιςθ, ςτάςεισ, θμερομθνία πτιςθσ, διάρκεια 
πτιςθσ, αργία (0/1), νυχτερινι πτιςθ (0/1), τιμι 
ειςιτθρίου 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Booking 

– 1,005 ξενοδοχεία τθσ Χαλκιδικισ 

– 294 ξενοδοχεία τθσ Καβάλασ 

– 700 ξενοδοχεία τθσ Θεςςαλονίκθσ 

– Όνομα ξενοδοχείου, βακμολογία (1-10), περιγραφι 
ξενοδοχείου/τοποκεςίασ/παροχϊν 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Booking 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Παραδοτζο Π6:  Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ  

 

Πρωτεφουςα ςυμβολι ςτθν υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ αξιοποιώντασ 
μοντζλα χρθςτών, αξιολογιςεων και προςφερόμενων τιμών 

 

Στόχοσ:  

• Πρόβλεψθ τιμϊν αεροπορικϊν ειςιτθρίων για τθν ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ για 
κάκε χριςτθ 

• Δθμιουργία εξατομικευμζνων ςυςτάςεων για τθν εφρεςθ ιδανικϊν τουριςτικϊν 
καταλυμάτων ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του εκάςτοτε χριςτθ  

Μζθοδοσ:   

• Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο (dyadic particle filter, DPF),  δυναμικό δυαδικό 
ςωματιδιακό φίλτρο (dynamic dyadic particle filter, DDPF) , ςυνεργατικό φίλτρο 
Kalman (collaborative Kalman filter, CKF) 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο - Μοντζλο 
 
• φςτθμα που λαμβάνει ωσ είςοδο ιςτορικά δεδομζνα πτιςεων και ςτθν ζξοδο παράγει 

προβλζψεισ τθσ τιμισ των ειςιτθρίων 
• ωματιδιακό φίλτρο για τθν εκτίμθςθ των καταςτάςεων ενόσ ςυςτιματοσ 

– Χριςθ ςτακμιςμζνου ςυνόλου δειγμάτων των καταςτάςεων του ςυςτιματοσ (ςωματίδια) για τον 
υπολογιςμό των εκ των υςτζρων κατανομϊν πικανοτιτων  

– Όςο πιο καλισ ποιότθτασ ςωματίδια τόςο πιο καλι αναπαράςταςθ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ 

• Δυάδα : 2 αλλθλεπιδρϊντα λανκάνοντα διανφςματα  
– 𝜻𝑖 αντιπροςωπεφει τθν πόλθ αναχϊρθςθσ (π.χ. i = Λονδίνο) 
– 𝝃𝑗  αντιπροςωπεφει τθν πόλθ άφιξθσ (π.χ. j = Θεςςαλονίκθ) 

• ε κάκε βιμα χρόνου θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ  περιγράφεται από κατανομζσ 
πικανοτιτων (κ.π.) 
– Εκ των προτζρων κ.π. όταν δεν υπάρχει καμία διακζςιμθ πλθροφορία 
– Εκ των υςτζρων κ.π. όταν γίνει μια παρατιρθςθ και υπάρξει διακζςιμθ πλθροφορία 

 
 

   



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο - Διαδικαςία 

 

 
• Τπολογίηονται οι εκ των προτζρων κατανομζσ των διανυςμάτων 𝜻𝑖 (αναχϊρθςθ), 𝝃𝑗 (άφιξθ) 

• Οι πίνακεσ ςυμμεταβλθτότθτάσ τουσ χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτών 
δειγματολθψίασ των ςωματιδίων 

• 𝑤𝑙 𝑡 =  𝜎𝜁𝑖,𝑙  𝜎𝜉𝑗,𝑙u t , l = 1,… , n 

• Τπολογιςμόσ πρϊτων ςωματιδίων 

• Εφαρμόηεται ςυςτθματικι αναδειγματολθψία ςωματιδίων ςφμφωνα με ζνα κατϊφλι για τθν 
επιλογι των ςωματιδίων με ςθμαντικά βάρθ 

• Ειςαγωγι κορφβου ςτα δειγματολθφκζντα ςωματίδια ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ποικιλομορφία 
των ςωματιδίων 

• Διεξαγωγι πρόβλεψθσ τιμισ ειςιτθρίου 

• Παρατιρθςθ τθσ πραγματικισ τιμισ ειςιτθρίου 

• Τπολογιςμόσ των εκ των υςτζρων κατανομζσ  των διανυςμάτων 𝜻𝑖 , 𝝃𝑗 που κα αποτελζςουν τισ 
παραμζτρουσ του επόμενου χρονικοφ βιματοσ 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Ρειραματική διαδικαςία 

 

• Δεδομζνα:  
– 9 πτιςεισ με αναχωριςεισ από Άμςτερνταμ, Βερολίνο, Βρυξζλλεσ, Φρανκφοφρτθ, Λονδίνο, 

Μόναχο, Παρίςι, τοκχόλμθ, Ζυρίχθ και κοινό προοριςμό τθ Θεςςαλονίκθ 

– Η χρονοςειρά αποτελείται από τθν  εκάςτοτε πτιςθ και τθν τιμι του αεροπορικοφ 
ειςιτθρίου ςε ευρϊ διατεταγμζνα χρονικά 

– Σο 𝝃𝑗 (διάνυςμα αφίξεων) είναι κοινό για όλεσ τισ πτιςεισ 𝝃𝑗=𝝃1 

• Αξιολόγηςη:  Ρίηα μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ  

– RMSE = 
 (𝑦 𝑖−𝑦𝑖 )

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

– 𝑦 𝑖 πρόβλεψθ i-οςτισ τιμισ ειςιτθρίου 

– 𝑦𝑖  πραγματικι i-οςτι  τιμι ειςιτθρίου 

– Ν πλικοσ δειγμάτων 

 

 
 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Αποτελζςματα/Συμπεράςματα 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Αποτελζςματα/Συμπεράςματα 

 

• Ενκαρρυντικά αποτελζςματα δεδομζνου του μεγάλου εφρουσ τιμϊν των 
πτιςεων 

• Σα λανκάνοντα διανφςματα ςυλλαμβάνουν τθν κρυφι πλθροφορία που 
αφορά τθν εξζλιξθ των τιμϊν των ειςιτθρίων ςτο χρόνο 

• Οι ςυντελεςτζσ των ςωματιδίων εμπεριζχουν τθν εν λόγω πλθροφορία 

• Αποτζλεςμα είναι επιλογι των ςωματιδίων εκείνων που περιγράφουν 
επαρκϊσ τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ  



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυναμικό δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Μοντζλο 

 

• Εξελιςςόμενα ςτο χρόνο λανκάνοντα διανφςματα 𝜻𝑖  , 𝝃𝑗 ςφμφωνα με μία 
πολυδιάςτατθ κίνθςθ Brown 
– Φυςικό φαινόμενο ςφμφωνα με το οποίο μια ποςότθτα υφίςταται ςυνεχϊσ μικρζσ τυχαίεσ 

διακυμάνςεισ 

• Σο μοντζλο μακαίνει μια χρονοεξελιςςόμενθ παράμετρο ολίςκθςθσ 𝛼𝜻𝑖, 𝛼,𝝃𝑗  για 

κάκε 𝜻𝑖 ,𝝃𝑗 που αντανακλά τον βακμό τθσ κίνθςισ ςε μια μονάδα χρόνου 

• Μοντελοποίθςθ κάκε προοριςμοφ από το 𝝃𝑗 (π.χ. j = 1 για Θεςςαλονίκθ, j = 2 για 
Ακινα) 

• Θεωρείται ότι οι εκ των προτζρων κατανομζσ των διανυςμάτων διζπονται από 
κόρυβο κατάςταςθσ ο οποίοσ ακολουκεί κατανομι με μακριζσ ουρζσ. 
– Ακραίεσ τιμζσ είναι πιο πικανό να εμφανιςτοφν 

– Ο κόρυβοσ μοντελοποιείται από μία τυχαία μεταβλθτι 𝑟 θ οποία ακολουκεί αντίςτροφθ Γάμμα  
κατανομι και προςδίδει ςτο μοντζλο τθν επικυμθτι ςυμπεριφορά 

 

 

 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυναμικό δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Μοντζλο 

 

• Εκτίμθςθ κατάςταςθσ με χριςθ ςωματιδιακοφ φίλτρου όπου οι ςυντελεςτζσ 
των ςωματιδίων  υπολογίηονται από τισ εκ των προτζρων κατανομζσ  των 𝜻𝑖 
, 𝝃𝑗  

– 𝑤𝑙 𝑡 =  𝜎𝜁𝑖,𝑙  𝜎𝜉𝑗,𝑙u t , l = 1, … , n 

• ε κάκε βιμα χρόνου υπολογίηονται εκ νζου: 
– Κατανομζσ των 𝜻𝑖 , 𝝃𝑗,  

– ο κόρυβοσ 𝑟 , 

– οι παράμετροι ολίςκθςθσ 𝛼𝜻𝑖 , 𝛼,𝝃𝑗 

– Οι ςυντελεςτζσ  των ςωματιδίων 𝑤𝑙 𝑡  

– Σα ςωματίδια 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυναμικό δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Ρειραματική διαδικαςία 

 

• Δεδομζνα:  
– 26 πτιςεισ με αναχωριςεισ από Ευρωπαϊκζσ πόλεισ και μια από Νζα Τόρκθ, ΗΠΑ 

– 14 πτιςεισ ζχουν κοινό προοριςμό τθν Ακινα και 13 πτιςεισ ζχουν κοινό προοριςμό τθ 
Θεςςαλονίκθ 

– Η χρονοςειρά αποτελείται από τθν  εκάςτοτε πτιςθ και τθν τιμι του αεροπορικοφ ειςιτθρίου ςε 
ευρϊ διατεταγμζνα χρονικά 

– Σο 𝝃𝑗 είναι μοναδικό για κάκε προοριςμό  

• Αξιολόγηςη:  Ρίηα μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ  

– RMSE = 
 (𝑦 𝑖−𝑦𝑖 )

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

– 𝑦 𝑖  πρόβλεψθ i-οςτισ τιμισ ειςιτθρίου 

– 𝑦𝑖  πραγματικι i-οςτι  τιμι ειςιτθρίου 

– Ν πλικοσ δειγμάτων 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυναμικό δυαδικό ςωματιδιακό 
φίλτρο – 
Αποτελζςματα/Συμπεράςματα 

 

• φγκριςθ αποτελεςμάτων με 
εκείνα του δυναμικοφ 
ςωματιδιακοφ φίλτρου 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Δυαδικό ςωματιδιακό φίλτρο – Αποτελζςματα/Συμπεράςματα 

 
• Εμφανισ βελτίωςθ προβλζψεων τιμϊν ειςιτθρίων 

– Περίπτωςθ Βερολίνο – Θεςςαλονίκθ: Τποδεκαπλαςιαςμόσ του 
ςφάλματοσ πρόβλεψθσ τθσ τιμισ. 

• Παράγοντεσ βελτίωςθσ απόδοςθσ 
– Η κεϊρθςθ τθσ δυναμικισ κίνθςθσ των λανκανόντων 

διανυςμάτων ςτο χρόνο ςφμφωνα με τθν πολυδιάςτατθ κίνθςθ 
Brown 

– Μοντελοποίθςθ του εκάςτοτε προοριςμοφ από το αντίςτοιχο 
διάνυςμα  𝝃𝑗  

– Διακφμανςθ ςφάλματοσ εκτίμθςθσ κατάςταςθσ  που ακολουκεί 
κατανομι με μακριζσ ουρζσ 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Τροποποιημζνο ςυνεργατικό φίλτρο Kalman – Μοντζλο 

 

• Είςοδοσ 
– φςτθμα  που λαμβάνει ςτθν είςοδο ιςτορικά δεδομζνα τα οποία περιζχουν  βακμολογίεσ  που 

απζδωςαν χριςτεσ μιασ τουριςτικισ πλατφόρμασ (π.χ. Tripadvisor) ςε ξενοδοχεία/καταλφματα 
που επιςκζφτθκαν. 

• Ζξοδοσ  
– Πρόβλεψθ αξιολόγθςθσ ξενοδοχείου για κάκε χριςτθ 

• Δυάδα : 2 αλλθλεπιδρϊντα λανκάνοντα διανφςματα  
– 𝜻𝑖 αντιπροςωπεφει τον  χριςτθ i  

– 𝝃𝑗 αντιπροςωπεφει τo ξενοδοχείο j 

• Στόχοσ 
– Πρόβλεψθ τιμισ δυάδασ 𝑧𝑖𝑗  βάςει των βακμολογιϊν που αποδίδουν ςτο ξενοδοχείο j χριςτεσ με 

παρόμοια ενδιαφζροντα 

– τθρίηεται ςτθν παραγοντοποίθςθ πινάκων  

 
 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Συνεργατικό φίλτρο Kalman – Διαδικαςία 
 
 

• Τπολογίηονται οι εκ των προτζρων κατανομζσ των διανυςμάτων 𝜻𝑖 , 𝝃𝑗 
• Πρόβλεψθ βακμολογίασ με εφαρμογι παλινδρόμθςθσ διατεταγμζνων 

υποδειγμάτων 
– Διαίρεςθ τθσ γραμμισ των πραγματικϊν αρικμϊν ςε 5 διαδοχικά τμιματα μικουσ 𝜎 
– Σο κάκε τμιμα να αντιςτοιχεί ςε πλικοσ αςτεριϊν 

– Τπολογιςμόσ πικανότθτασ να ανικει θ τιμι τθσ δυάδασ ςε ζνα από τα 5 τμιματα 

• Ρρόταςη: 
– Δυναμικό μικοσ τμθμάτων  
– Ορίηεται χρονικό παράκυρο Σ=20 για κάκε ξενοδοχείο και  υπολογίηεται ο μζςοσ 

όροσ αςτεριϊν  
– Σο τμιμα που αντιςτοιχεί ςτο μζςο όρο αυξάνεται ςε μικοσ  κακιςτϊντασ 

πικανότερθ τθν επικράτθςι του 

 

 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Συνεργατικό φίλτρο Kalman – Ρειραματική διαδικαςία 

 
• Δεδομζνα: 

– 56,056 αξιολογιςεισ ξενοδοχείων από το Tripadvisor, 382 ξενοδοχεία, 
51,476 χριςτεσ 

– Χρονοςειρά: hotel_id, user_id,rating, date 

• Αξιολόγηςη:  Ρίηα μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ  

– RMSE = 
 (𝑦 𝑖−𝑦𝑖 )

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

– 𝑦 𝑖  πρόβλεψθ αςτεριϊν ξενοδοχείου 
– 𝑦𝑖  πραγματικά αςτζρια ξενοδοχείου  
– Ν  πλικοσ δειγμάτων 

 
 
 



Τλοποίθςθ ΕΕ 3 
Συνεργατικό φίλτρο Kalman – 
Αποτελζςματα/Συμπεράςματα 

 
• Βζλτιςτα αποτελζςματα με απόκλιςθ 

πρόβλεψθσ αξιολόγθςθσ κατά 0.7413 
αςτζρια 


