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 Αρχική εφαρμογή: Αντιστοίχηση συντεταγμένων  

σε μηχανήματα ώστε η Ευκλείδεια απόστασή τους 

να αντιστοιχεί στην δικτυακή καθυστέρηση 

μεταξύ τους. 

 Κάθε μηχάνημα μεταβάλλει τις συντεταγμένες του 

με βάση τις θέσεις ένα μικρού αριθμού άλλων 

μηχανημάτων 

 Μεταβάλει περιοδικά και σταδιακά τη θέση του με 

στόχο την εξομοίωση της Ευκλείδειας απόστασης και 

της καθυστέρησης με κάθε ένα από αυτά 

 Γραμμική πολυπλοκότητα 

 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

 Ένα πρόβλημα με πολλές εφαρμογές 

 

 Πολλά προβλήματα μπορούν να εκφραστούν με μορφή 

γράφων, ενός συνόλου από κόμβους συνδεδεμένων 

μεταξύ τους με κάποιο είδος (άμεσης) σχέσης.  

 Ομάδες στενότερα συνδεδεμένων κόμβων μπορούν να 

οριστούν, ακόμα και αν δεν είναι όλοι οι κόμβοι μιας 

ομάδας όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αυτές οι 

ομάδες λέγονται «κοινότητες» 

 

 



SCCD: ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

 Αξιοποιεί το σύστημα συνθετικών συντεταγμένων 

1. Φάση 1: Συνθετικές συντεταγμένες 

 Ορισμός απόστασης κόμβων στην ίδια κοινότητα 

 Ορισμός απόστασης κόμβων σε διαφορετική κοινότητα 

 Χρήση Vivaldi για την ανάθεση συντεταγμένων με 

βάση αυτές τις αποστάσεις 

2. Φάση 2: Ιεραρχική ομαδοποίηση 

 Τοπικός, γραμμικός αλγόριθμος ομαδοποίησης 

σημείων στο χώρο 

 



ΧΡΗΣΗ VIVALDI 

 Απόσταση (latency) μεταξύ των κόμβων 

 0, για τις ενδοκοινοτικούς κόμβους 

 100, για εξωκοινοτικών κόμβους 

 Κάθε κόμβος διατηρεί δύο σύνολα γειτόνων 

 Τοπικό σύνολο: ένα σύνολο ενδοκοινοτικών κόμβων 

 Ξένο σύνολο: ένα σύνολο εξωκοινοτικών κόμβων 

 Προφανώς, δεν υπάρχει a-priori γνώση των κοινοτήτων 

των κόμβων, προκειμένου να κατασκευαστούν τα 

σύνολα 

 Το τοπικό σύνολο προσεγγίζεται από το σύνολο των 

γειτόνων του κάθε κόμβου στο γράφο. Εξ ορισμού, η 

πλειοψηφία των κόμβων είναι ενδοκοινοτικοί κόμβοι. 

 Το ξένο σύνολο προσεγγίζεται από έναν πεπερασμένο 

αριθμό τυχαίων κόμβων του γράφου. Στατιστικά η 

πλειοψηφία τους θα είναι εξωκοινοτικοί κόμβοι. 

 



ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 Κάθε κόμβος αποτελεί αρχικά τη δική του ομάδα. 

Οι ακμές διατηρούνται μεταξύ ομάδων όπως και 

τη τελική θέση κάθε κόμβου.  

 Εάν οι ομάδες Χ και Υ αποτελούν τον κοντινότερο 

γείτονα για την κάθε μια, συγχωνεύονται σε μια 

ομάδα με την ένωση των κόμβων που τις 

αποτελούν. Η θέση της νέας ομάδας είναι ο 

σταθμισμένος μέσος όρος των δύο θέσεων, με βάση 

τους πληθυσμούς των δύο αρχικών ομάδων. 

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται εώς ότου να μην 

υπάρχουν δύο ομάδες που να μπορούν να 

συγχωνευτούν.  



ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Κόμβοι που ανήκουν στην ίδια κοινότητα 

συγκλίνουν στον ίδια περιοχή στον χώρο. 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
Συνολικα:  

SCCD > Blondel 

κατά 4% ακρίβεια 

κατά μέσο όρο 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΩΝ 

 Μετρικες: Modularity, Convergance, Coverage 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ: ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

Τμηματοποίηση  

σε μικρές περιοχές 

[1] C. Panagiotakis, H. Papadakis, E. Grinias, N. Komodakis, P. Fragopoulou and G. Tziritas, 

Interactive Image Segmentation Based on Synthetic Graph Coordinates, Pattern Recognition, vol. 46, 

no. 11, pp. 2940-2952, Nov. 2013.  

Ομαδοποίηση μικρών 

περιοχών με χρήση Vivaldi 

Τελική τμηματοποίηση εικόνας  

Αρχική εικόνα – Ο χρήστης δίνει αρχικές 

περιοχές στα 2 αντικείμενα με κύκλους 



 Τοπική μέθοδος κατάλληλη για εφαρμογή σε μεγάλου μεγέθους 

κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook, twitter 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό φίλων μέσω κοινών 

γνωστών και την αναπαράσταση τους με σπείρα  

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΟΩΝ  

[1] C. Panagiotakis, H. Papadakis, and P. Fragopoulou, Local Community Detection via Flow Propagation, 

International conference on Advances in Social Network Analysis and Mining (ASONAM), 2015.  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

(RECOMMENDATION SYSTEMS) 

 Συστήματα για τη σύσταση αντικειμένων (π.χ. βιβλία, 
ταινίες, CD, ιστοσελίδες, μηνύματα ομάδων συζήτησης) για 
χρήστες με βάση τα παραδείγματα των προτιμήσεών τους. 

 Κυρίως χρησιμοποιούνται για σελίδες ηλεκτρονικού 
εμπορίου για να διευκολυνθεί η αναζήτηση προϊόντων. 

 Με την κατάλληλη διαμόρφωση του προβλήματος, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογών. 
 Για παράδειγμα εικασία/προβλέψη αγνώστων σχέσεων 

μεταξύ των δύο συνόλων διαφορετικών τύπων οντοτήτων 

 Τα συστήματα συστάσεων αποτελούν είδος λογισμικού 
εξατομίκευσης (personalization software). 
Συμπεριλαμβάνουν: 
 Συστάσεις 

 Φιλτράρισμα 

 Προβλέψεις 

 



ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Η είσοδος του αλγόριθμου είναι μια λίστα L από τριάδες της 

μορφής (u, I, r), όπου: 

1. u ϵ στο σύνολο U = {1, 2, …,N} από μοναδικά αναγνωριστικά 

για τους χρήστες που έχουν βαθμολογήσει αντικείμενα. 

2. i ϵ στο σύνολο I = {1, 2, …,M} από μοναδικά αναγνωριστικά 

για τα αντικείμενα που έχουν βαθμολογηθεί από τους 

χρήστες. 

3. r ϵ R και αντιστοιχεί στην βαθμολογία του χρήστη u για το 

αντικείμενο i. 

 Στόχος: ο υπολογισμός μιας νέας τιμής r’(u, i) για κάθε u, I 

ζευγάρι του L, έτσι ώστε οι τιμές r’ να είναι το κατά δυνατόν 

ίσες με τις αντίστοιχες τιμές τους στο L. Η ακρίβεια του 

υπολογισμού γίνεται με την χρήση της μετρικής του Μέσου 

Ριζικού Τετραγωνικού Σφάλματος (Root Mean Square Error 

Metric): 



SCOR 

 Χρήστες και Αντικείμενα τοποθετούνται τυχαία σε ένα 20-
διάστατο χώρο. 

 Επαναληπτικά, κάθε κόμβος (χρήστης ή αντικείμενο) 
τροποποιεί ελαφρώς τη θέση του, ώστε η Ευκλείδεια 
απόσταση του για να ταιριάζει με μια βαθμολογία που 
σχετίζεται με αυτό το αντικείμενο. 
 Για παράδειγμα, ένας κόμβος χρήστης τροποποιεί ελαφρώς τη θέση 

του για να ταιριάζει με την βαθμολογία ενός από τα αντικείμενα 
που έχει βαθμολογήσει. 

 Την επόμενη επανάληψη, η απόσταση ελέγχεται με βάση (τυχαία) 
κάποιο άλλο στοιχείο που ο χρήστης έχει βαθμολογήσει. 

 Μετά τη σύγκλιση, η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ κάθε 
χρήστη και ενός αντικειμένου που έχει βαθμολογήσει, θα 
πρέπει να ταιριάζει με την βαθμολογία που έχει βάλει. 

 Ομοίως, η απόσταση ενός χρήστη με ένα αντικείμενο που δεν 
έχει βαθμολογήσει θα πρέπει να παρέχει μια πρόβλεψη 
προτίμησης του χρήστη σε αυτό. 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 4 πραγματικά σύνολα δεδομένων 
 
 
 
 

 

 7 state-of-the-art αλγόριθμοι συγκρίθηκαν με τον 
SCoR. 
 ALS 

 ALS COORD 

 BIASSGD 

 BIASSGD2 

 RBM 

 SGD 

 SVDPP 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Για κάθε σύνολο δεδομένων, 10% των 

βαθμολογιών χρησιμοποιήθηκαν για επιβεβαίωση.  

 Αποτελέσματα RMSE σε όλα τα σύνολα δεδομένων 

(τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε σύνολο 

δεδομένων εμφανίζεται εντονότερα) 



ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Κάθε αλγόριθμος κατατάσσεται, για κάθε σύνολο 

δεδομένων, με βάση την αποτελεσματικότητά του, 

από 1 ως 8 (το 1 αντιστοιχεί στον αλγόριθμο με 

την καλύτερη αποτελεσματικότητα στο 

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων) 

 Συνολική κατάταξη των αλγορίθμων σε όλα τα 

σύνολα δεδομένων. 


