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Υλοποίηση ΕΕ 5

Παραδοτέο Π8: Αξιοποίηση γλωσσικών τεχνολογιών στην ανάδειξη 
τουριστικής εμπειρίαςΠρωτεύουσα συμβολή στην σχεδίαση ανθρωποκεντρικών διεπαφών που με χρήση τεχνικών 
βαθιάς μάθησης για εντοπισμό λέξεων κλειδιών στον προφορικό λόγο και υπόδειξη 
τουριστικής πληροφορίας από πολυγλωσσικούς πόρους και ολοκλήρωση τους σε ενιαίο 
σύστημα. Συλλογή σχετικών σωμάτων τουριστικής πληροφορίας.

Στόχος:

• Οι κριτικές συντάσσονται από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνήθως
αφότου έχουν αγοράσει ένα προϊόν. Αντικειμενικός σκοπός είναι η πρόβλεψη γραπτής
κριτικής και διαβάθμισης ενός προϊόντος άγνωστο για τον χρήστη, χρησιμοποιώντας 
υπάρχουσες κριτικές.

Μέθοδος υλοποίησης:

• Τεχνικές βαθιάς μάθησης (deep learning) για τη μοντελοποίηση της φυσικής γλώσσας 
αλλά και τη σύλληψη αυθαίρετων συσχετίσεων μεταξύ του χρήστη και του προϊόντος.
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Είσοδοι:

• Όλες οι κριτικές (γραπτές) τις οποίες έχει κάνει ο χρήστης ενδιαφέροντος.
<RU,RN>

• Όλες οι κριτικές (γραπτές, διαβαθμίσεις) οι οποίες έχουνε γίνει στο προϊόν ενδιαφέροντος.
<RP, SP>

Έξοδος:

• Γραπτή κριτική και διαβάθμιση από τον χρήστη 
ενδιαφέροντος στο προϊόν ενδιαφέροντος.

<rG, sG>
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• Ο χαρακτήρας του χρήστη μοντελοποιείται με τη χρήση δικτύων Μακροπρόθεσμης 

Βραχυπρόθεσμης Μνήμης (Long Short-Term Memory networks, LSTMs) τα οποία 
επεξεργάζονται την πρωτόλεια μορφή των γραπτών κριτικών. Ενώ ένας μηχανισμός 
αυτο-προσοχής (self-Attention mechanism) είναι υπεύθυνος να διατηρήσει τις πιο 
αντιπροσωπευτικές από τις επεξεργασμένες κριτικές.

• Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει λίγες γραπτές κριτικές, χρησιμοποιούμε και 
κριτικές των γειτόνων του.

• Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών (singular 
value decomposition, SVD) στον πίνακα διαβαθμίσεων, καταλήγουμε σε 
έναν λανθάνων χώρο για τους χρήστες και για τα προϊόντα. Η ομοιότητα 
συνημιτόνου μεταξύ των χρηστών στο λανθάνων χώρο καταλήγει στις 
σχέσεις γειτνίασης μεταξύ τους.
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• Οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος συλλαμβάνονται εισάγοντας τις γραπτές κριτικές που 
έχουνε γίνει στο συγκεκριμένο προϊόν σε ένα δίκτυο Μακροπρόθεσμης Βραχυπρόθεσμης 
Μνήμης.

• Ένα δίκτυο Δυναμικής Μνήμης (Dynamic Memory Network, DMN) είναι υπεύθυνο για την 
μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του προϊόντος. Το 
προαναφερθέν δίκτυο εφαρμόζει έναν επαναληπτικό μηχανισμό προσοχής (Attention 
mechanism) μεταξύ των επεξεργασμένων κριτικών του χρήστη και του προϊόντος 

καταλήγοντας στην κωδικοποίηση της αλληλεπίδρασης.
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• Η γέννηση της κριτικής γίνεται με την αποκωδικοποίηση της εξόδου του δικτύου 
δυναμικής μνήμης σε φυσική γλώσσα. Η διαδικασία τερματίζει όταν το δίκτυο παράγει 
το ειδικό σύμβολο "eos" (end of sequence).

• Η πρόβλεψη της διαβάθμισης αποτελεί μία στάθμιση μεταξύ του σταθμισμένου 
αθροίσματος των διαβαθμίσεων από τις προηγούμενες κριτικές του προϊόντος και την 
επιρροή του μοντέλου. Η επιρροή του μοντέλου ορίζεται ως η έξοδος του δικτύου 
δυναμικής μνήμης, το οποίο έχει μοντελοποιήσει την αλληλεπίδραση, εισαγόμενη σε 
ένα γραμμικό στρώμα.
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• Εισάγοντας ένα μέτρο υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ποιότητας της κριτικής, η 
στάθμιση μεταξύ του σταθμισμένου αθροίσματος και της επιρροής του μοντέλου είναι 
πλέον δυναμική.

• Το μέτρο αυτό, σφάλμα επικάλυψης (coverage loss), ποσοτικοποιεί την επικάλυψη των 
παραγόμενων λέξεων. Η έξοδος του μοντέλου είναι μία κατανομή και επιλέγεται η 
λέξη με την μεγαλύτερη πιθανότητα. Το μέτρο ποινικοποιεί παρόμοιες κατανομές.

• Χρησιμοποιώντας το μέγεθος αυτό, βασιζόμαστε περισσότερο στις ήδη υπάρχουσες 
διαβαθμίσεις εάν η παραγόμενη κριτική είναι κακής ποιότητας, δηλαδή το σφάλμα 
επικάλυψης είναι μεγάλο. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση δίνουμε μεγαλύτερο βάρος 
στην επιρροή του μοντέλου.
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Εισαγωγή σφάλματος επικάλυψης:

• Η δυναμική στάθμιση στην πρόβλεψη διαβάθμισης μειώνει το μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα. Εισαγωγή μόνο στην αξιολόγηση του μοντέλου.

Method MSE ROUGE-1

Model (baseline) 1.191 0.212

Model (coverage) 0.891 0.214
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Εισαγωγή σφάλματος επικάλυψης:

• Η πρόσθεση του σφάλματος στην αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης του 
μοντέλου μειώνει την επαναληψιμότητα.



Υλοποίηση ΕΕ 5

Παραδοτέο Π8: Αξιοποίηση γλωσσικών τεχνολογιών στην ανάδειξη 
τουριστικής εμπειρίας

Παραδείγματα εξόδου:

• Πρόβλεψη: favorite places, eat here is great, good service, good chicken breast fresh 
delicious

• Στόχος: favorite places, favorite places to eat, food service is great, I love salad with
grilled chicken
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Πρωτεύουσα συμβολή στην σχεδίαση ανθρωποκεντρικών διεπαφών που με χρήση τεχνικών 
βαθιάς μάθησης για εντοπισμό λέξεων κλειδιών στον προφορικό λόγο και υπόδειξη 
τουριστικής πληροφορίας από πολυγλωσσικούς πόρους και ολοκλήρωση τους σε ενιαίο 
σύστημα. Συλλογή σχετικών σωμάτων τουριστικής πληροφορίας.

Στόχος:

• Ο εντοπισμός λέξεων κλειδιών στον προφορικό λόγο (π.χ. ονοματισμένων οντοτήτων) 
για υπόδειξη τουριστικής πληροφορίας.

Μέθοδος υλοποίησης:

• Με τη χρήση τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών από τον προφορικό λόγο, καθώς και 
τεχνικές βαθιάς μάθησης συνδυασμένες με γραφήματα για την μοντελοποίηση των 
σχέσεων μεταξύ των λέξεων.
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Είσοδος:

• Ηχητική καταγραφή του χρήστη, ο οποίος δηλώνει σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. 
ονοματισμένες οντότητες, Καβάλα).

Έξοδος:

• Η εύρεση των ονοματισμένων οντοτήτων και η παροχή τουριστικής πληροφορίας.
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Κατευθύνσης έρευνας:

• Χρησιμοποιώντας τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά από τον προφορικό λόγο και τεχνικές 
που συνδυάζουν βαθιά μάθηση και γραφήματα, όπως είναι τα δίκτυα συνελικτικών 
γραφημάτων (Graph Convolution Networks, GCN) μοντελοποιούνται τα 
χαρακτηριστικά κάθε λέξης αλλά και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

• Η διαδικασία εκπαίδευσης έγκειται στην μάθηση των χαρακτηριστικών κάθε λέξης. Τα 
λανθάνοντα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή των οντοτήτων.


