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Ημεριςια διάταξθ 
Ραραςκευή 24 Ιανουαρίου 2020, 1130-1730 
Αίθουςα Η4, Τμήμα Ρληροφορικήσ, Ημιώροφοσ Κτηρίου Βιολογίασ, Ρανεπιςτημιοφπολη Α.Ρ.Θ. 
(Χάρτησ)   
  
Ημερήςια Διάταξη 
1130-1140  Καλωςόριςμα εταίρων, Πρόγραμμα ςυνάντθςθσ εργαςίασ  (Κοτρόπουλοσ) 
1140-1200  Επιςκόπθςθ τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ του ζργου 
1200-1300 Πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΕΕ3 Τπόδειξθ διαμονισ, εςτίαςθσ, διαςκζδαςθσ, 
αναλφοντασ μοντζλα χρθςτών, αξιολογιςεων, τιμών Παραδοτζο 6 (Μ4-Μ21) *ΑΠΘ, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ», 
DOTSOFT]  
1300-1400 Πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΕΕ4 Τπόδειξθ βζλτιςτθσ διαδρομισ (Μ12-Μ24) 
Προετοιμαςία παραδοτζου (Μ 24) *ΑΠΘ, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ», DOTSOFT, ΛΙΝΚ Α.Ε., 3ΠΙ Α.Ε.+  
1400-1435  Διάλειμμα για ελαφρφ γεφμα επί τόπου. 
1440-1540 Πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΕΕ5 Αξιοποίθςθ γλωςςικών τεχνολογιών ςτθν ανάδειξθ 
τουριςτικισ εμπειρίασ (Μ12-Μ24)  Προετοιμαςία παραδοτζου (Μ 24) *ΑΠΘ, Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ», 
DOTSOFT, MLS]  
1540-1700  Ολοκλιρωςθ υπθρεςιών (Μ9-Μ27) *Πλοι+ 
1700-1715 Προγραμματιςμόσ θμερίδασ με τουριςτικοφσ φορείσ *ΙΤΑΜ, DOTSOFT]. 
1715-1730  Άλλα κζματα. υμπεράςματα. Πζρασ υναντιςεωσ (Κοτρόπουλοσ, όλοι).  

 

https://www.google.com/maps/place/Dept.+of+Informatics/@40.633384,22.938731,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbd80a9587bcadf39!8m2!3d40.6330565!4d22.9571986


Αναςκόπθςθ 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 αξιοποιώντασ γεωεπιςθμειώςεισ ςε περιβάλλον μεγάλων 
δεδομζνων ςυμβιβαςτι με τθν προςταςία των προςωπικών 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.  

 

 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

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

 

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

 

 

 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 



Αναςκόπθςθ 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. 

 

 

 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Λειτουργία αλγορίκμου υπόδειξθσ επιςθμειώςεων και γεω-επιςθμειώςεων 

 

Είςοδοσ: 

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

 

Έξοδοσ: 

 - Επιςθμειώςεισ και γεω-επιςθμειώςεισ ωσ ςυςτάςεισ προσ το χριςτθ 
με βάςθ τθν εικόνα ειςόδου. 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

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

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



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

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

• Ωσ F1@1, F1@2 αναφζρονται τα ςκορ για τθν πρώτθ επιςθμείωςθ, τισ 2 πρώτεσ 
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. 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Αποτελζςματα  ςφςταςθσ επιςθμειώςεων 
 

Απαιτοφμενοι χρόνοι για κακε μζκοδο ςφςταςθσ επιςθμειώςεων. 



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 

Στόχοσ: Βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμου πρόταςθσ τουριςτικών προοριςμών 
που βαςίηεται ςε πικανοκρατικι λανκάνουςα ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ. 

 

 

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



Αναςκόπθςθ ΕΕ 2 

Παραδοτζο Π5: Εργαλεία για υπόδειξθ τουριςτικισ πλθροφορίασ 
(ολοκλθρώκθκε) 

 

Περαιτζρω βελτίωςθ απόδοςθσ αλγορίκμων 

 

 
• Η ανανζωςθ του πίνακα προςπτώςεων αυξάνει τθν απόδοςθ 

του αλγορίκμου. 
 

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

• 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 
– Κώσ: 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 
αναχώρθςθ από  

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

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

– Κάκε πτιςθ ζχει 29 εγγραφζσ κατά μ.ο. 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Expedia 

– Πτιςθ, θμερομθνία καταγραφισ, πόλθ 
αναχώρθςθσ, πόλθ άφιξθσ, ώρα αναχώρθςθσ, ώρα 
άφιξθσ, θμζρα εβδομάδασ, πλικοσ θμερών 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/παροχών 

 



Σουριςτικά Δεδομζνα 

• Booking 

 


