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Π6:Εργαλεία για υπόδειξη τουριστικής 
πληροφορίας από μοντέλα χρηστών, 
αξιολογήσεων και προσφερόμενων 

τιμών 



Αντικείμενα παραδοτέου Π6 

• Μοντέλα: 
– Πρόβλεψη αξιολόγησης ξενοδοχείων. 

– Πρόβλεψη τιμών αεροπορικών εισιτηρίων. 

 

• Στόχος: 
– Δημιουργία συστάσεων για ξενοδοχεία σε περιοχές που 

θα ήθελαν να επισκεφτούν οι χρήστες. 

– Δημιουργία συστάσεων για την αγορά ενός εισιτηρίου 
την τρέχουσα μέρα ή σύσταση αναμονής μέχρι την 
επόμενη για εξασφάλιση της συμφερότερης τιμής.  

 



  Πρόβλεψη  αξιολόγησης ξενοδοχείων 



Δεδομένα 
• Tripadvisor 

• Python scrapper 

• Σύστημα συστάσεων 5 
αστεριών 

• 16 Ελληνικοί προορισμοί 

• Διατάσσονται 
χρονολογικά 

• Είσοδος: user_ID, 
hotel_ID, βαθμολογία, 
ημερομηνία 

 



Ιδέα 

• Πρόβλεψη αξιολόγησης που θα δοθεί από χρήστες με παρόμοιες 
προτιμήσεις 

• Παραγοντοποίηση πινάκων 

 

 

 



Προκλήσεις 

 

• Η δημοτικότητα ενός ξενοδοχείου μεταβάλλεται στο χρόνο καθώς οι 
υπηρεσίες και οι συνθήκες διαμονής μπορεί να αλλάξουν. 

 

 

 

 



Προτεινόμενη λύση 
• Συνεργατικό φίλτρο Κάλμαν σταθμισμένων διατεταγμένων υποδειγμάτων 

• Χρήστης i + Ξενοδοχείο j = Δυάδα ij 

• Γραμμή των πραγματικών αριθμών χωρίζεται σε 5 τμήματα 

• Παράθυρο που ολισθαίνει στα δεδομένα 

• Υπολογισμός μέσου όρου αξιολόγησης για το ξενοδοχείο j εντός του 
παραθύρου 

• Το μήκος του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μέσος όρος μεγαλώνει 
δημιουργώντας στάθμιση 

• Πρόβλεψη: Σε ποιό τμήμα ανήκει η δυάδα 

 



Αποτελέσματα 
• Το μοντέλο ξεπέρασε το 

απλό συνεργατικό 
φίλτρο Κάλμαν 

• Απόκλιση στην 
πρόβλεψη κάτω από 
ένα αστέρι 

• Διαφορές στατιστικώς 
σημαντικές 

 



Εφαρμογή 
• Είσοδος: Χρήστης, ημερομηνία, επιλογή προορισμού, 

βαθμολόγηση ξενοδοχείου που επισκέφτηκε στην περιοχή 
• Νέος χρήστης:  

– Δημιουργία νέου ID (append στα υπάρχοντα) 
– Βαθμολόγηση ξενοδοχείων που επισκέφτηκε στην περιοχή  
– Αντιστοίχηση ονομασίας ξενοδοχείου με ID 
– Σύσταση: Τα 5 πιο δημοφιλή ξενοδοχεία της περιοχής 

(μετατροπή από ID σε ονομασία, προβολή link?) 

• Υπάρχων χρήστης 
– Χρήση υπάρχοντος ID 
– Είσοδος στο μοντέλο: ID χρήστη, τρέχουσα ημερομηνία (π.χ. 

2005-04-16) 
– Σύσταση: Τα 5 πιο κοντινά στις προτιμήσεις του ξενοδοχεία 

(μετατροπή από ID σε ονομασία, προβολή link?) 
 
 

 



Εφαρμογή 



Πρόβλεψη  τιμής αεροπορικών 
εισιτηρίων 



Δεδομένα 
• Expedia 

• Python scrapper: 30 
εγγραφές κατά μ.ο. για 
κάθε πτήση (1 μήνας 
καταγραφών) 

• 27 πτήσεις από Ευρωπαϊκές 
πόλεις / Ν.Υόρκη προς 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη  

• Διατάσσονται χρονολογικά 

• Είσοδος: πτήση, τιμή, 
ημερομηνία 

 



Ιδέα 

• Πρόβλεψη τιμής του εισιτηρίου μιας πτήσης την επόμενη ημέρα.  

 



Προτεινόμενη λύση 
• Δυναμικό δυαδικό σωματιδιακό φίλτρο 
• Πόλη αναχώρησης i + πόλη άφιξης j = Δυάδα ij (π.χ. 

Άμστερνταμ-Θεσσαλονίκη) 
• Σωματιδιακό φίλτρο: Εκτίμηση της κατάστασης του 

συστήματος με λήψη δειγμάτων της (σωματίδια). 
• Δημιουργία σωματιδίων βάσει ενός σωματιδιακού 

συντελεστή. 
• Σωματιδιακός συντελεστής: Ενσωματώνει την εξέλιξη της 

αναχώρησης (Άμστερνταμ) και της άφιξης (Θεσσαλονίκη) στο 
χρόνο. 

• Πρόβλεψη: Η τιμή της δυάδας (Άμστερνταμ-Θεσσαλονίκη) 
την επόμενη χρονική στιγμή βάσει της τρέχουσας τιμής της. 
 



Αποτελέσματα 



Εφαρμογή  
• Demo: οι εγγραφές αφορούν περασμένες 

ημερομηνίες (2018-2019) 
• Είσοδος: Πτήση (π.χ. Βερολίνο-Θεσσαλονίκη) 

– Επιλέγεται από το χρήστη 

• Έξοδος 
– Σύσταση για την αγορά εισιτηρίου την τρέχουσα ημέρα 

(αν η προβλεπόμενη τιμή της επόμενης ημέρας 
μεγαλύτερη) 

– Σύσταση για αναμονή αγοράς μέχρι την επόμενη ημέρα 
(αν η προβλεπόμενη τιμή της επόμενης ημέρας 
μικρότερη) 

 



Εφαρμογή 



Ευχαριστώ 


