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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - INTRODUCTION
Η ζωή του ανθρώπου θα ήταν αρκετά πιο δύσκολη χωρίς την ύπαρξη συστημάτων
πλοήγησης. Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ή παρόμοια παγκόσμια
δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNNS) έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη
σύγχρονη ζωή μας ώστε να την καταστήσουν ευκολότερη. Από καθοδήγηση στους
δρόμους της πόλης έως εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι
επωφελούνται από τις εφαρμογές των υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας. (LBS)
Εκτός από τις υπηρεσίες GNNS, οι υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας έχουν χρησιμοποιηθεί
επίσης σε αφθονία από κινητά τηλέφωνα [1,2]. Ο αριθμός των ατόμων που διαθέτουν
κινητό τηλέφωνο (smartphone) με σύνδεση στο Διαδίκτυο αυξάνεται. Επιπλέον, οι
άνθρωποι απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τα smartphone τους και
σταδιακά εξαρτώνται από αυτές, με αποτέλεσμα να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα κοντά
τους κάθε στιγμή. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για ανάπτυξη
των υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας. Η ταχέως αναπτυσσόμενη εξάπλωση και η
υπολογιστική ισχύς των smartphones, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό
εφαρμογών, έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μιας μεγάλης ποικιλίας διακριτών
εφαρμογών που βασίζονται στις υπηρεσίες θέσης σε καταστήματα εφαρμογών (app
stores), όπως εύρεση μπαρ, τουριστικών οδηγών και κοινά συστήματα πλοήγησης.
Ο εντοπισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής παίζει καθοριστικό ρόλο σε μελέτες σε
συγκεκριμένους τομείς. Ο πληθυσμός των ανεπτυγμένων χωρών περνά τον περισσότερο
χρόνο του σε εσωτερικούς χώρους. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, αυτή η τάση θα
ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Παρ 'όλα αυτά, ο υπολογισμός της τοποθεσίας σε
εσωτερικό χώρο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Η εκτίμηση της θέσης ενός
χρήστη εφαρμογών κινητού σε εσωτερικό χώρο είναι το κύριο θέμα πολλών μελετών στον
ακαδημαϊκό χώρο. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τους ακριβείς λόγους για τους
οποίους εμφανίζεται αυτή η βιασύνη για δημοσιεύσεις και έρευνες σχετικά με τον
εντοπισμό τοποθεσίας σε εσωτερικό χώρο. Μια πιθανή σκέψη μπορεί να είναι η ευκολία
ανάπτυξης ενός απλού και φθηνού συστήματος εντοπισμού ή το γεγονός ότι ένα σύστημα
εντοπισμού θέσης είναι ακριβές, φθηνό και εφαρμόσιμο στις περισσότερες εφαρμογές
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εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες ανίχνευσης
τοποθεσίας εσωτερικού χώρου απαιτούν υψηλότερες επιδόσεις ακρίβειας από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους. Τα σφάλματα πρέπει να κυμαίνονται από
λίγα μέτρα έως μηδενικά για να επιτρέπεται η διαφοροποίηση μεταξύ δωματίων ή ορόφων.
Εναλλακτικά, το σύστημα μπορεί να δώσει πληροφορίες θέσης για μια τοποθεσία που
απέχει πολύ από την πραγματική θέση του αντικειμένου.
Αυτή η ερευνητική εργασία οργανώνεται ως εξής. Στην Ενότητα 3, παρουσιάζεται μια
σύντομη ανασκόπηση των τυπικών μεθόδων τριγωνισμού (triangulation) που
χρησιμοποιούνται από τα συστήματα εντοπισμού τοποθεσίας εσωτερικών χώρων (IPS).
Στην ενότητα 4 παρατίθεται μια παρουσίαση των συστημάτων IPS τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία εκμεταλλεύονται την ύπαρξη της κάμερας του smartphone για
μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην Ενότητα 5 παρουσιάζεται η ανασκόπηση των εφαρμογών των
κινητών τηλεφώνων που σχετίζονται με την πανδημία του ιού COVID-19 και τη διαδικασία ανίχνευσης επαφών για ανθρώπους που νοσούν από τον συγκεκριμένο ιό. Στην
Ενότητα 6 γίνεται μια σύντομη αναφορά στο προτεινόμενο σύστημα ανίχνευσης τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους, που στοχεύει να βοηθήσει και στη διαδικασία ανίχνευσης
επαφών για άτομα που έχουν διαγνωστεί θετικά με τον ιό COVID-19.

~~~
Without positioning systems to assist us, many people’s lives would be more difficult.
The Global Positioning System (GPS) or similar global navigation satellite systems
(GNNS) have played a decisive role in our modern life to make them easier. From guidance
indications in the streets of our city to personalized advertisements, most of the people
benefit of the implementation of the Location-Based Services (LBS).
Apart from GNNS services, LBS has been also used in abundance by smartphones
[1,2]. The number of people owning a smartphone which has an Internet connectivity is
increasing. In addition, humans desire the services supported in their smartphones and
gradually depend on them, like they have their mobile phones close to them every time.
This situation creates excellent opportunities to develop LBS. The fast-growing spread,
and computational power of smartphones and the increasing number of applications have
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- as a result - the full of distinct position-based applications in application markets, such as
bar finders, tourist guides and simple navigation systems.
Location is also significant for studies in certain fields. The population of developed
countries spend most of their time indoors. As technology develops, this tendency will be
boosted even more. Nonetheless, the indoor location calculation is still in a developing
stage. The indoor position estimation of mobile application users is the main topic of many
studies in academia. It is difficult to discover all the thoughts for this rush for publishing
about indoor localization. A possible answer may be the ease of developing a
straightforward and inexpensive localization system or the fact that a positioning system is
precise, cheap and applicable to mostly indoor environments. However, indoor positioning
services demand higher accuracy guarantees than outdoor services. Errors must be in the
range of a few meters to zeros, to allow for a differentiation between rooms or floors.
Alternatively, the system can give positioning information for locations which are far away
from the real location of the object.
This paper is organized as follows. In Section 3, a brief review of typical triangulation
methods that are used by indoor positioning systems (IPS) is presented. A citation of the
state-of-the-art IPS using the assistance of the smartphone’s camera for greater accuracy is
presented in section 4. Section 5 presents the state-of-the-art mobile applications that relate
to the outbreak of COVID-19 and the contact tracing process for infected people. Section
6 introduces our proposed indoor positioning system which aims to assist with the contact
tracing process for people that are positively diagnosed with COVID-19.
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2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ
Σε αυτήν την ενότητα, θα αναφερθούμε στις πιο χρησιμοποιημένες μεθόδους
τριγωνισμού στα συστήματα εσωτερικής τοποθέτησης. Αρχικά εξηγούνται δύο τεχνικές
εκτίμησης θέσης, και μετά παρουσιάζεται μια ανασκόπηση δύο συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές.

2.1. Σταθμισμένος Εντοπισμός Κεντροειδούς (WCL)
Στην τεχνική WCL για την εκτίμηση θέσης, μια τιμή βάρους wi αντιστοιχεί σε
beacons κατά τη μέτρηση της απόστασης από μια συσκευή αναφοράς. Όπως αναφέρεται
στο [1], το βάρος είναι η αντίστροφη απόσταση που εφαρμόζεται σε έναν βαθμό g. Το
πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι περιορίζει τον υπολογισμό θέσης εντός της
περιοχής που περιβάλλεται από τα beacons. Επιπλέον, κάθε beacon κοντά στη συσκευή
αναφοράς θα έχει το υψηλότερο βάρος, ώστε η αξιολόγηση της τελικής θέσης να τείνει
προς αυτό το beacon. Για m beacons, το WCL περιγράφεται από τους παρακάτω τύπους:

όπου (xw, yw) είναι η υπολογιζόμενη συντεταγμένη της διαδικασίας WCL, di είναι η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς και του beacon i, g είναι ο βαθμός βάρους
[2], και m σημαίνει ο συνολικός αριθμός των
beacons που λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε
για τον υπολογισμό θέσης. Οι τυπικές τιμές του
g είναι 0.5, 1 και 2.6 [2, 3, 4]. Το σχήμα 1 απει-
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κονίζει τη μέθοδο WCL με 3 beacons εντός της περιοχής τοποθέτησης. Αρχικά, οι απόστάσεις (d1, d2, και d3) από τα beacons προς τη συσκευή αναφοράς υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το μοντέλο «διάδοσης μεγάλων αποστάσεων», και το αντίστοιχο βάρος επιλέγεται με βάση τόσο αυτές τις αποστάσεις, όσο και τον βαθμό g.
Το σχήμα 2 απεικονίζει τη μέθοδο του συστήματος εντοπισμού WCL. Η διαδικασία λειτουργίας ξεκινά με τη μέτρηση της έντασης του ανεπεξέργαστου (raw) σήματος
που προέρχεται από τα παραγόμενα σήματα. Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο μεταβλητής μεσης τιμής για την περαιτέρω εξομάλυνση αυτών των σημάτων.

Σχήμα 2. Η διαδικασία λειτουργίας ενός συστήματος εντοπισμού που βασίζεται σε WCL. Το στάδιο με διακεκομμένες
γραμμές αναπαριστά την διαδικασία που προστέθηκε για την προτεινόμενη μέθοδο εντοπισμού [1].

2.2. Εντοπισμός Θέσης με την Διαδικασία «Fingerprinting»
Η διαδικασία «fingerprinting» είναι η πιο δημοφιλής τεχνική τοποθέτησης λόγω
της υψηλής ακρίβειάς της σε σύγκριση με άλλες τεχνικές. Δεν απαιτεί ευθείς μετρήσεις από τα σημεία πρόσβασης, έχει χαμηλή πολυπλοκότητα και βρίσκει υψηλή εφαρμογή στο
περίπλοκο εσωτερικό περιβάλλον [7, 8]. Η μέθοδος τοποθέτησης «fingerprinting» συνήθως περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: «offline» (εκπαίδευση) και «online» (δοκιμή).
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2.2.1. Στάδιο «Offline» (Εκπαίδευση)
Ο σκοπός του σταδίου «offline»
της διαδικασίας «fingerprinting» είναι
να βρεθεί η τιμή RSSI σε κάθε σημείο
αναφοράς. Σε αυτή τη φάση, οι τιμές
RSSI συλλέγονται από όλα τα beacons.
Επιπλέον, οι τιμές RSSI σε τέσσερις κατευθύνσεις 0°, 90°, 180°, και 270° σε
κάθε θέση μέτρησης, συγκεντρώνονται
όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Αυτές οι
συγκεντρωμένες τιμές RSSI αποθηκεύ-

Σχήμα 3. Το «offline» στάδιο της διαδικασίας «fingerprinting».
Οι πράσινες κουκκίδες είναι σημεία αναφοράς και το RSSI0
σημαίνει τιμή RSSI σε 0° προς την κατεύθυνση αναφοράς.

ονται σε μια βάση δεδομένων με τις συντεταγμένες θέσης τους, τα οποία ονομάζονται
σημεία αναφοράς.

2.2.2.

Στάδιο «Online» (Δοκιμή)

Ο σκοπός του «online» σταδίου είναι να συγκρίνει τις τιμές RSSI που μετρήθηκαν
από τα beacons με τις αποθηκευμένες τιμές RSSI στη βάση δεδομένων. Μετά, υπολογίζεται η θέση της κινητής συσκευής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των «δακτυλικών αποτυπωμάτων» που φαίνεται στο σχήμα 4. Περιγράφεται η απόσταση (Dj) μεταξύ της αποθηκευμένης τιμής RSSI (RSSIoffline) και της ανακτημένης τιμής RSSI (RSSIonline) στο j-οστό
σημείο αναφοράς, με τον ακόλουθο τύπο:

όπου i σημαίνει ο αριθμός των beacons, που κυμαίνονται από 1 έως m, δηλαδή ο συνολικός
αριθμός των beacons γύρω από τη συσκευή. Για να οριστεί το βάρος για κάθε σημείο
αναφοράς, το Dj ταξινομείται με αύξουσα σειρά.
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Σχήμα 4. Η ροή διαδικασιών της προσέγγισης «fingerprinting» για την εύρεση θέσης.

2.3. Εντοπισμός Θέσης με την Διαδικασία «Fingerprinting» για
Εσωτερικό Χώρο, Χρησιμοποιώντας Beacons
Οι Santosh Subedi και Jae-Young Pyun πρότειναν τη μέθοδο εντοπισμού που
χρησιμοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα (BLE fingerprinting), όπου το RSSI των beacons
σε προκαθορισμένη θέση και οι συντεταγμένες θέσης αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων ως σημείο αναφοράς. Χρησιμοποιεί επίσης σύνδεση μεταξύ WCL και εντοπισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταλήγοντας έτσι με λιγότερα σημεία αναφοράς δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Στον τομέα εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους, η αποτύπωση δακτυλικών
αποτυπωμάτων ήταν μια δημοφιλής επιλογή για τους ερευνητές λόγω των καλών αξιολογήσεών της. Παρ' όλα αυτά, το αναπόφευκτο μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η
απαίτηση ενός «offline» σταδίου μακράς διάρκειας. Το προτεινόμενο σύστημα του [1]
ξεκινά με την απόρριψη «θορυβωδών» τιμών RSSI ακολουθούμενη από την προτεινόμενη
τεχνική τοποθέτησης που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους.
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2.3.1. Φιλτράρισμα της Υπολογίσιμης Τιμής RSSI
Λόγω πολλών παραμέτρων θορύβου και εξασθένησης, το RSSI εμφανίζει υψηλή
μεταβλητότητα στο χώρο και στο χρόνο [5, 6]. Δηλαδή, το RSSI σε μια συσκευή αναφοράς
ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, είναι σημαντικό να ανακαλυφθούν οι σωστές τιμές RSSI που τελικά βοηθούν στη μείωση του σφάλματος εκτίμησης. Για το λόγο
αυτό, στη μελέτη [1] έχει χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο Gauss για να υπολογιστούν οι τιμές
RSSI σε φάση «offline» (εκπαίδευσης), και το φίλτρο μεταβλητού μέσου όρου για την
εξομάλυνση του RSSI σε πραγματικό χρόνο σε «online» (δοκιμαστικό) στάδιο.

2.3.1.1. Φίλτρο Gauss για Δεδομένα Εκπαίδευσης
Η κατανομή του RSSI σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπορεί να θεωρηθεί ως
κατανομή Gauss [9, 10]. Πραγματοποιείται στατιστική κατανομή του RSSI στη βάση
δοκιμής όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Το σχήμα 5 απεικονίζει την κατανομή Gauss ως
αντιπροσωπευτική της τυχαιότητας του RSSI σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Εξαιτίας
αυτού, χρησιμοποιείται ένα φίλτρο Gauss για την αξιολόγηση της τιμής του RSSI για τη
δημιουργία βάσης δεδομένων χαρτών στη φάση εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος μ και η
διακύμανση σ2 του φίλτρου Gauss λαμβάνονται ως εξής:

όπου n είναι ο αριθμός των δειγμάτων. Τώρα, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
διαμορφώνεται ως εξής:
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Οι κεντρικές τιμές RSSI (68,2%) που βρίσκονται στο εύρος των μ + σ και μ - σ είναι οι
αποδεκτές. Ο μέσος όρος των τιμών που βρίσκονται σε αυτό το εύρος υπολογίζει την τιμή
RSSI.

Figure 5. Κατανομή του RSSI σε ένα συγκεκριμένο σημείο. (α) Διακύμανση των τιμών RSSI και (β) Κατανομή
πιθανότητας Gauss.

2.3.1.2. Φίλτρο Μεταβλητού Μέσου Όρου για Εξομάλυνση του
RSSI
Το σχήμα 5 δείχνει ότι η τυχαιότητα του RSSI μπορεί να δημιουργήσει σημαντική
διακύμανση στην τιμή RSSI. Επομένως είναι απαραίτητο να εξομαλυνθούν οι τιμές RSSI
που ανακτήθηκαν σε πραγματικό χρόνο για τη μείωση του σφάλματος εντοπισμού. Το
φίλτρο μεταβλητού μέσου όρου περιγράφεται παρακάτω. Εξετάζουμε το ακόλουθο σύνολο δεδομένων:
RSSI0 = [RSSI0(1), RSSI0(2), …, RSSI0(n)], (1)
όπου το RSSI0(n) σημαίνει την n-οστή τιμή RSSI που παρατηρείται γύρω από τη συσκευή
αναφοράς. Έτσι, λαμβάνεται ένα σύνολο των τελευταίων δέκα στοιχείων στο (1) και ο
μέσος όρος παράγεται με τον ακόλουθο τύπο:
RSSI1 = [RSSI1(1), RSSI1(2), …, RSSI1(n – 9)], (2)
όπου:
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,

.

Όταν ο αριθμός του δείγματος RSSI είναι κάτω από την τιμή 10, λαμβάνεται ένας
μέσος όρος όλων των δειγμάτων. Επομένως, μια θέση σε πραγματικό χρόνο υπολογίζεται
χωρίς καθυστέρηση. Το σχήμα 6 απεικονίζει το αποτέλεσμα μετά τη χρήση του φίλτρου
μεταβλητού μέσου όρου.

2.3.2. Παρακολούθηση Απόστασης από το RSSI
Μετά τον υπολογισμό του RSSI, η τιμή μετατρέπεται σε απόσταση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο [2, 13]:
Pr (d) [dBm] = A − 10n × log10(d), (3)
όπου Pr(d) είναι η ανακτημένη τιμή RSSI σε dBm στην απόσταση d, το Α είναι η τιμή
RSSI που ανακτήθηκε στο ένα μέτρο, και το n είναι ο εκθέτης απώλειας στον υπολογισμό
της απόστασης.

2.3.3. Η Προτεινόμενη Μέθοδος Εύρεσης Τοποθεσίας
Η προτεινόμενη μέθοδος περιέχει δύο
κύρια στάδια λειτουργίας. Ως πρώτη φάση
λειτουργίας, και η μέθοδος «fingerprinting»,
με λίγα σημεία αναφοράς ως test (ονομάζεται
FPlight αργότερα), αλλά και η μέθοδος σταθμισμένου εντοπισμού κεντροειδούς (WCL)
λειτουργούν ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, ανακτώνται οι συντεταγμένες που υπολογίζονται
από το FPlight και το WCL. Για τη δεύτερη
φάση της διαδικασίας, η ακόλουθη λειτουργία

Σχήμα 6. Εξομάλυνση RSSI, χρησιμοποιώντας φίλτρο
μεταβλητού μέσου όρου.

WCL επεξεργάζεται περαιτέρω τις υπολογισμένες συντεταγμένες και τις αντίστοιχες
υπολογισμένες αποστάσεις τους. Όπως είναι γνωστό, στη σταθμισμένη μέθοδο εντοπισμού
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δακτυλικών αποτυπωμάτων k-πλησιέστερου γείτονα, ένα συγκεκριμένο βάρος αντιστοιχεί
στον πλησιέστερο γείτονα k με βάση την Ευκλείδεια απόσταση τους από την παρατηρούμενη («online») τιμή. Στη μέθοδο των Santosh Subedi και Jae-Young Pyun, εντοπίζεται ο πλησιέστερος γείτονα k με βάση την παρατηρούμενη («online») τιμή. Παρ' όλα
αυτά, τα βάρη των πλησιέστερων γειτόνων καθορίζονται με βάση την Ευκλείδεια απόσταση έως τον πρώτο υπολογισμό συντεταγμένων WCL.
Με λίγα λόγια, η προτεινόμενη πρακτική διαδικασία «fingerprinting» συγχωνεύει
το WCL και τον παραδοσιακό εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ χρησιμοποιεί
λίγα σημεία αναφοράς για να καλύψει ολόκληρη την ενότητα ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα
δακτυλικών αποτυπωμάτων εμφανίζονται ως εξής:

όπου το RSSIB1(RP1) σημαίνει RSSI από το beacon B1 στο RP1, με το M και το N να
περιγράφουν τον συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων beacons και τα συνολικά σημεία αναφοράς στην εξεταζόμενη βάση, χωριστά. Με βάση την τιμή των Μ και Ν, το
μέγεθος των συνόλων δεδομένων των
δακτυλικών αποτυπωμάτων διαφέρει ανάλογα. Η προτεινόμενη διαδικασία επιχειρεί να μειώσει το Ν, διατηρώντας
την ακρίβεια τοποθέτησης όπως στο υπάρχον σύστημα.
Στο στάδιο δοκιμής της προτεινόμενης μεθόδου, το RSSI των τοποθετημένων beacons εξομαλύνεται χρησιμοποιώντας το φίλτρο μεταβλητού
μεσου όρου. Μεταξύ αυτών των beacons, επιλέγονται οι αριθμοί των m bea-

Σχήμα 7. Διαδικασία προτεινόμενης τοποθέτησης δακτυλικών
αποτυπωμάτων.

cons ανάλογα με την ισχυρότερη τιμή RSSI. Η απόσταση από την κινητή συσκευή
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αναφοράς σε αυτά τα m beacons υπολογίζεται, για τη διαδικασία WCL. Στη μελέτη των
Santosh Subedi και Jae-Young Pyun, ο αριθμός των επιλεγμένων beacons είναι τέσσερα,
προκειμένου να τοποθετηθούν τα beacons με ορθογώνιο τρόπο και να μειωθεί το πιθανό
σφάλμα υπολογισμού τοποθεσίας. Στην προτεινόμενη μέθοδο που απεικονίζεται στο
σχήμα 7, οι τεχνικές WCL και FPlight εκτελούνται στην πρώτη φάση. Συνήθως, σε
υλοποιήσεις wi-NN, οι συγγραφείς προτείνουν διαφορετικές τιμές για το k, όπως k = {2}
[11] και k = {3, 4} [12]. Στην τεχνική [1], παρατήρησαν ότι όταν k = {4, 5}, επιλέγονται
επίσης τα σημεία αναφοράς που βρίσκονται μακριά από την αρχική θέση του σημείου
αναφοράς, λόγω του μεγαλύτερου διαστήματος μεταξύ των δύο σημείων αναφοράς, και
της αύξησης του σφάλματος τοποθέτησης. Το ελάχιστο υπολογισμένο σφάλμα εντοπισμού
θέσης παρατηρείται με k = 3. Επομένως, η τιμή του k ορίζεται σε 3, έτσι ώστε να υπολογίζονται οι τρεις πλησιέστερες πιθανές θέσεις σημείων αναφοράς.

Σχήμα 8. Η ροή διαδικασιών της προτεινόμενης μεθόδου τοποθέτησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε έναν συμβατικό εντοπισμό δακτυλικών
αποτυπωμάτων, ένας τεράστιος χώρος μεταξύ δύο σημείων αναφοράς μειώνει την
ακρίβεια και την ευαισθησία της μεθόδου εντοπισμού, ενώ ένας μικρός χώρος την αυξάνει.
Ωστόσο, ο μικρός χώρος μεταξύ των σημείων αναφοράς μειώνει την πιθανότητα σωστής
αντιστοίχισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα κοντινά σημεία αναφοράς
ενδέχεται να έχουν ισοδύναμα δακτυλικά αποτυπώματα [14]. Ο συνολικός αριθμός
σημείων αναφοράς και ο χώρος μεταξύ τους επιλέγεται στρατηγικά προκειμένου να
μειωθεί το σφάλμα εντοπισμού. Το ύψος της κινητής συσκευής διατηρείται στα 1.20m από
το έδαφος στο «Messaging/Testing» και ο τρόπος κράτησης του smartphone ήταν ο συνηθισμένος τόσο στο στάδιο της εκπαίδευσης όσο και στο στάδιο της δοκιμής. Το σχήμα 8
απεικονίζει τη ροή διαδικασίας της προτεινόμενης τεχνικής. Τα WCL1 και WCL2 αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία WCL με δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων αιτήσεων. Το
WCL1 συνεργάζεται με τα beacons για τη σήμανση των αποστάσεων και των αντίστοιχων
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βαρών τους. Με τον ίδιο τρόπο, το WCL2 λειτουργεί με τις νέες εκτιμώμενες αποστάσεις
και τα αντίστοιχα βάρη τους. Έστω ότι οι υπολογιζόμενες θέσεις από WCL1 και FPlight για
τρία σημεία αναφοράς είναι (xw , yw), (xf1 , yf1), (xf2 , yf2) και (xf3 , yf3) αντίστοιχα, όπως
απεικονίζεται στο σχήμα 9. Οι Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ WCL και FPlight-υπολογιζόμενες θέσεις υπολογίζονται όπως φαίνεται στο (4):

όπου (xw , yw) και (xfl , yfl) αντιπροσωπεύουν τις συντεταγμένες που ανακτήθηκαν από WCL
και FPlight αντίστοιχα, και l = 1, 2, …, k.

Σχήμα 9. Υπολογισμός θέσης της προτεινόμενης μεθόδου.

Οι παραπάνω τρεις εκτιμώμενες αποστάσεις μετατρέπονται στα αντίστοιχα βάρη
τους όπως στη διαδικασία WCL χρησιμοποιώντας βαθμό g. Επιπλέον, στη δεύτερη φάση
που απεικονίζεται στο (5), οι τρεις υπολογισμένες θέσεις από FPlight((xf1 , yf1), (xf2 , yf2) και
(xf3 , yf3)) και τα αντίστοιχα εκτιμώμενα βάρη τους (w1, w2, και w3) χρησιμοποιούνται για
τον δεύτερο υπολογισμό WCL (WCL2). Η απόκριση του υπολογισμού WCL2 είναι ο
υπολογισμός της τελικής θέσης της προτεινόμενης τεχνικής των Santosh Subedi και JaeYoung Pyun.
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2.4. Αλγόριθμος Βασισμένος στο RSSI για Εύρεση Τοποθεσίας σε
Εσωτερικούς Χώρους
Στο [15], γίνεται εισαγωγή ενός δημοφιλούς λογαριθμικού μοντέλου υπολογισμού
της απώλειας απόστασης διαδρομής. Το μοντέλο διάδοσης επισημαίνει ότι είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό κανάλι, η μέση ισχύς του σήματος που λαμβάνεται, μειώνεται με
το λογάριθμο της απόστασης. Αυτό το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά συστήματα
εντοπισμού θέσης. Για οποιαδήποτε απόσταση T-R, η παρακάτω εξίσωση υπολογίζει την
απώλεια διαδρομής:

ή

Στην παραπάνω εξίσωση, το d0 είναι η απόσταση αναφοράς κοντά στο έδαφος, το
PL(d0) είναι η ισχύς σήματος στην απόσταση d0 και η είναι η παράμετρος εξασθένησης
σήματος, και σε διαφορετικά περιβάλλοντα η τιμή της κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6.
Λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι υπάρχουν n κόμβοι αγκύρωσης και η θέση του άγνωστου κόμβου είναι (x, y), το di’ είναι η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ του άγνωστου
κόμβου, και του i-οστού κόμβου αγκύρωσης (xi , yi) που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας
το λογαριθμικό μοντέλο, και αντιπροσωπεύει την πραγματική απόσταση:

Ο τύπος ρi = | di – di’ | αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής
απόστασης και της υπολογιζόμενης απόστασης. Λόγω μη αποτρέψιμου σφάλματος, το ρi
δεν μπορεί να είναι ίσο με το μηδέν και η λύση για την απόκτηση της καλύτερης εκτιμώμενης θέσης είναι να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων για να γίνει
το

ελάχιστο. Από (7), προκύπτουν n τύποι, ως εξής:
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Χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους n-1 τύπους μείον τον n-οστό τύπο αντίστοιχα,
παίρνουμε τους αντίστοιχους n-1 τύπους:

Έστω:

Τότε έχουμε την ακόλουθη εξίσωση:
AX = b
Κανονικά το di στο b είναι άγνωστο, αλλά το di αντικαθιστώμενο από b’ μπορεί
να υπολογιστεί από το μοντέλο που αναφέρθηκε προηγουμένως, άρα ισούται με
min|AX - b’|, και μετά για το X’:
X’ = (AT A)-1 AT b’
Υψηλότερη ακρίβεια εντοπισμού μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξη περισσότερων beacons-κόμβων, αλλά όσο περισσότεροι είναι οι κόμβοι, τόσο μεγαλύτερο είναι
το κόστος. Συνήθως τρεις κόμβοι αγκύρωσης είναι επαρκείς για να βρεθεί ένας άγνωστος
κόμβος, οπότε n = 3. Ο τριμερής αλγόριθμος εντοπισμού απεικονίζεται στο σχήμα 10.

Σχήμα 10. Τριμερισμός. (α) Μέτρηση απόστασης έως 3 κόμβους αγκύρωσης - (β) Κυμαινόμενοι κύκλοι.
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Ένας νέος αλγόριθμος προτείνεται από τους Xiuyan Zhu και Yuan Feng, συνδυάζοντας τον αρχικό αλγόριθμο εντοπισμού που βασίζεται σε RSSI και σε χαρακτηριστικά
διάδοσης σήματος που αναφέρονται στο [16]. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι
η προτεινόμενη μέθοδος αυξάνει την ακρίβεια εντοπισμού.

2.4.1. Κύρια Ιδέα του Αλγορίθμου
Ο αρχικός αλγόριθμος εντοπισμού με βάση το RSSI μετρά τις τιμές RSSI των
beacon-κόμβων, όπως ανέφεραν οι Xiuyan Zhu και Yuan Feng, όταν το σφάλμα προκλήθηκε από τα εμπόδια. Δηλαδή όταν ο χρήστης της κινητής συσκευής επέστρεψε πίσω προς
τον κόμβο Wi-Fi, ο χρήστης της κινητής συσκευής είναι το εμπόδιο, ή η κατεύθυνση της
κεραίας θα αντικαθίσταται συνεχώς στην εξίσωση που εμπλέκεται στη λειτουργία, και το
σφάλμα αυξάνεται με τη συσσώρευση. Αυτή είναι η κύρια αιτία του σφάλματος στον εντοπισμό που βασίζεται σε RSSI.
Το [16] προτείνει ότι όταν ένας χρήστης κινητής συσκευής βρίσκεται με την πλάτη
προς το σημείο πρόσβασης Wi-Fi, υπάρχει μείωση του σήματος Wi-Fi λόγω του σώματος
που βρίσκεται ενδιάμεσα. Στο [15], οι χρήστες κινητών συσκευών κάνουν ομοιόμορφη
κίνηση 6o/s ενώ συλλέγουν δεδομένα μία φορά το δευτερόλεπτο, και μια περιστροφή διαρκεί ένα λεπτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις.
Έτσι, ένας ενσωματωμένος γυροσκοπικός αισθητήρας χρησιμοποιείται σε smartphones για να συλλέξει την τιμή έντασης του γυροσκοπίου ενώ συλλέγει σήμα Wi-Fi. Η
περιστρεφόμενη γωνία μπορεί να ανακτηθεί με την εκτίμηση των τιμών του γυροσκοπικού
αισθητήρα, έτσι ώστε ακόμη και αν η περιστροφή τους είναι μια μη ομοιόμορφη κίνηση,
η τιμή RSSI και η περιστρεφόμενη γωνία μπορούν να καταγραφούν γρήγορα. Τα ανακτημένα προφίλ ισχύος σήματος με την περιστροφή του χρήστη απεικονίζονται στα
σχήματα 11, 12 και 13:

20

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σχήμα 11. Δεδομένα από διαφορετικά smartphones.

Σχήμα 12. Δεδομένα από διαφορετικά φύλα.

Σχήμα 13. Δεδομένα από διαφορετικά σημεία πρόσβασης Wi-Fi.

Το σχήμα 11 δείχνει ότι το προφίλ σήματος απεικονίζει μια μικρή διαταραχή
χαμηλού σήματος όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα που δεν είναι όμοια.
Το σχήμα 12 δείχνει την ίδια περίπτωση χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ανθρώπους με
διαφορετικό ύψος και βάρη. Η ίδια διαταραχή εμφανίζεται και πάλι. Το σχήμα 13, με
διαφορετικά σημεία πρόσβασης, δείχνει τη διαταραχή χαμηλού σήματος που εξακολουθεί
να επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει ότι η διαταραχή χαμηλού σήματος
φαίνεται να είναι σταθερή, και όταν ο χρήστης κινητής συσκευής έχει στρέψει την πλάτη
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του προς το σημείο πρόσβασης Wi-Fi, οι τιμές RSSI θα μειωθούν. Ο χρόνος εξοικονόμησης ενέργειας του γυροσκοπίου «σπάζει» τους περιορισμούς της ομοιόμορφης κίνησης
και βελτιστοποιεί την ακρίβεια ταυτόχρονα (το μέσο σφάλμα είναι 5° έως 15o).
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μείωση του σήματος Wi-Fi μειώνεται όταν ο
χρήστης κινητής συσκευής βρίσκεται με κατεύθυνση το σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Εάν
βρεθεί αυτή η κατεύθυνση προς το σημείο πρόσβασης Wi-Fi, και η τιμή RSSI σε αυτήν
την κατεύθυνση χρησιμοποιηθεί ως το τριμερές αίτημα εντοπισμού, τότε η ακρίβεια των
επόμενων εκτιμήσεων για την ανάκτηση της θέσης θα αυξηθεί. Τα [16, 18, 19] περιέχουν
προτεινόμενους αλγόριθμους αναζήτησης κατεύθυνσης Wi-Fi. Το [16] χρησιμοποιεί ένα
κυλιόμενο παράθυρο στα δεδομένα RSSI, ενώ τα [18] και [19] χρησιμοποιούν ένα RSSI
gradient map. Η ανακάλυψη σημείων πρόσβασης Wi-Fi κάνει τους χρήστες να έχουν
ταχύτερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μειώνοντας την απόσταση από το σημείο Wi-Fi,
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε σενάρια διάσωσης. Οι Xiuyan Zhu και Yuan
Feng το συνδυάζουν με τον αρχικό τριμερή αλγόριθμο εντοπισμού για καλύτερη ακρίβεια
εντοπισμού. Αυτός ο αλγόριθμος δεν απαιτεί περαιτέρω υποστήριξη από hardware.
Ο χρήστης του κινητού περπατάει, για να συγκεντρωθεί η τετράδα (Anglesj RSSI1j
RSSI2j RSSI3j) ενός κύκλου. Το Anglesj περιγράφει την j-οστή γωνία περιστροφής και το
RSSIij (i = 1, 2, 3 και j = 1, 2, …, n) αντιπροσωπεύει την i-οστή τιμή RSSI του j-οστού
σημείου πρόσβασης Wi-Fi. Για την επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων για τη
λήψη της γωνίας προσανατολισμού αo, χρησιμοποιείται το κυλιόμενο παράθυρο. Ο μέσος
όρος των τιμών RSSI στο διάστημα [αο - βο, αο + βο] λαμβάνεται ως είσοδος του τριμερούς
αλγορίθμου εντοπισμού, έτσι ώστε να μην αυξάνεται η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου.

(8)

Η εκτίμηση σφάλματος γωνίας κυμαίνεται μεταξύ ∓ (5o ~ 15o). Για να μειώσουμε
την εκτίμηση σφάλματος όσο μπορούμε, θέτουμε β = 15.
Η τιμή AveRSSIi μπορεί να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας τον τύπο 8. Αντίστοιχα,
αντικαθιστούμε τις τιμές στο λογαριθμικό μοντέλο για να ανακτήσουμε τις αποστάσεις της
κινητής συσκευής με τα τρία σημεία πρόσβασης Wi-Fi. Μετά, ο αλγόριθμος των ελαχίσ-
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των τετραγώνων που αναφέρεται παραπάνω, χρησιμοποιείται για τη λήψη της τοποθεσίας
του τηλεφώνου. Τα πειραματικά αποτελέσματα των Xiuyan Zhu και Yuan Feng απόδεικνύουν ότι αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να έχει καλύτερη ακρίβεια και μικρότερο σφάλμα
από τον αρχικό τριμερή αλγόριθμο εντοπισμού, χωρίς περαιτέρω υποστήριξη από hardware.

2.4.2. Πειραματικός Προσδιορισμός Παραμέτρων Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο βαθμός εξασθένησης σήματος που ποικίλλει
υπό διαφορετικές συνθήκες [17], επηρεάζουν την διάδοση σήματος. Οι Xiuyan Zhu και
Yuan Feng μειώνουν την απόκλιση θέσης που προκαλείται από περιβαλλοντικούς
παράγοντες, παρέχοντας τις αρχικές παραμέτρους του μοντέλου με βάση το κάθε περιβάλλον.
Στο πείραμα των Xiuyan Zhu και Yuan Feng, πήραν d0 = 1 (m/km) και συγκέντρωσαν 20 ομάδες RSSIij (i = 1, 2, …, 10 και j = 1, 2, …, 20) σε 10 διαφορετικές
αποστάσεις di (i = 1, 2, …, 10) από 3 δρομολογητές αντίστοιχα. Το RSSIij αντιπροσωπεύει
την i-οστή τιμή RSSI στην j-οστή θέση και το PL(di) αντιπροσωπεύει τη μέση ισχύ
σήματος στην απόσταση di :

Έστω X =

και Y =

Z =

,

τότε δημιουργούμε τον ακόλουθο τύπο (10):
Y = Z * X (d0 = 1) (10)
Η δυσκολία ανίχνευσης της αρχικής τιμής PL(d0) και του συντελεστή εξασθένησης
n που ταιριάζει με κάθε περιβάλλον, μεταφράζεται σε υπολογισμό της τιμής του Χ που
ικανοποιεί την εξίσωση (11). Για να μειωθεί το άθροισμα των τετραγώνων της διαφοράς
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μεταξύ της εκτιμώμενης καμπύλης συνάρτησης και της παρατηρούμενης τιμής, λαμβάνεται η ακόλουθη έκφραση:

Η λύση της εξίσωσης (11) είναι X = (AT A)-1 AT b. Αντικαθιστώντας το Χ στον τύπο
(6) αποκτάται το μοντέλο που προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον. Οι αρχικές παράμετροι
του πειραματικού περιβάλλοντος που έλαβαν οι Xiuyan Zhu και Yuan Feng χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο (11) απεικονίζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Οι κατάλληλες παράμετροι για το μοντέλο εξασθένησης.

2.4.3. Εκτίμηση του Αλγορίθμου
Ας αναλύσουμε τώρα τα αποτελέσματα του πειράματος των Xiuyan Zhu και Yuan
Feng. Όπως περιέγραψαν στην εργασία τους, έστω επιφάνεια εργαστηρίου που είναι
περίπου 8 * 7 m2. Η διάταξη του εργαστηρίου απεικονίζεται στο σχήμα 14. Όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχουν 3 ασύρματοι δρομολογητές που έχουν τοποθετηθεί σε τρεις μη
γραμμικές διακριτές θέσεις. Θεωρούμε την ανατολική κατεύθυνση ως θετική κατεύθυνση
του άξονα Χ, και την βορειοδυτική κατεύθυνση του εργαστηρίου ως προέλευση.
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Σχήμα 14. Τοπολογία σεναρίου.

2.4.4. Αποτελέσματα Πειράματος
Το AFT που αντιπροσωπεύει τον αλγόριθμό τους, σημαίνει Access point Faced
Triliteral και φαίνεται στον πίνακα 2. Απεικονίζει το αποτέλεσμα τοποθέτησης στατιστικών στοιχείων του παραδοσιακού τριμερούς και του AFT, συμπεριλαμβανομένων των
συνολικών και μέσων αποκλίσεων θέσης.
Το σχήμα 15 απεικονίζει την αντίθεση μεταξύ των αποτελεσμάτων για τις θέσεις
που προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο και τον αρχικό αλγόριθμο, αντίστοιχα. Οι εκτιμώμενες θέσεις του βελτιωμένου αλγορίθμου κατανέμονται σε
κύκλο με ακτίνα 1m, (3.6, -3.3) είναι η προέλευση, και οι εκτιμώμενες θέσεις του αρχικού
αλγορίθμου είναι πιο διεσπαρμένες.
Η αντίθεση στο σφάλμα που δημιουργήθηκε στις 20 δοκιμές μεταξύ των δύο αλγορίθμων απεικονίζεται στο σχήμα 16. Είναι προφανές ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ο
βελτιωμένος αλγόριθμος παρήγαγε καλύτερη ακρίβεια από τον αρχικό αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος απέτυχε μόνο στην περίπτωση της παρουσίας του φαινομένου πολλαπλών διαδρομών στη διάδοση σήματος.
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Σχήμα 15. Η θέση του άγνωστου κόμβου που εκτιμάται από τους δύο αλγόριθμους.

Σχήμα 16. Σύγκριση της εκτιμώμενης απόκλισης των δύο αλγορίθμων.

Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία εντοπισμού θέσης.
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3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ
Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται ένα διαφορετικό είδος συστήματος εντοπισμού
θέσης, με την έννοια ότι ο υπολογισμός της θέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
βοήθεια ενός smartphone, χρησιμοποιώντας την κάμερα. Το σύστημα επιτυγχάνει υψηλή
ακρίβεια λίγων μέτρων, η κατεύθυνση θέασης του χρήστη της συσκευής εντοπίζεται με
υψηλή ακρίβεια, και η ρύθμιση - καθώς και η βελτιστοποίηση - είναι απλή. Αυτός ο τύπος
προσέγγισης είναι πιο κατάλληλος για συστήματα πλοήγησης εσωτερικού χώρου, καθώς
οι εικόνες που έχουν ληφθεί από την κάμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
επαυξήσουν το πραγματικό περιβάλλον (augmentation) και να συνδυαστούν με οδηγίες
πλοήγησης. Ωστόσο, ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για εξωτερική πλοήγηση αναφέρεται επίσης παρακάτω στην ενότητα 3. Σε σύγκριση με τη μέθοδο δακτυλικών αποτυπωμάτων WLAN, μια βάση δεδομένων εικόνων με επιπλέον τις πληροφορίες θέσης, την κατεύθυνση προβολής και μια περιγραφή της χρησιμοποιούμενης φωτογραφίας ανεξάρτητη
από κλίμακα και περιστροφή, που δημιουργήθηκε από τον αλγόριθμο SURF [20], θα
χρησιμοποιηθεί.
Πρόσφατα, μέθοδοι δακτυλικών αποτυπωμάτων με βάση το μαγνητικό πεδίο
(magnetic field - MF) που εκμεταλλεύονται τις ανωμαλίες του μαγνητικού πεδίου, φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε συστήματα πλοήγησης εσωτερικού χώρου. Επομένως,
εισάγεται μια μέθοδος που χρησιμοποιεί χάρτες ισχύος τοπικών μαγνητικών πεδίων σε μια
υλοποίηση βάσει φίλτρου σωματιδίων, για την ενίσχυση της ακρίβειας εύρεσης τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους.

3.1. MoVIPS - Mobile Visual Indoor Positioning System
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ευρεία ποικιλία αλγορίθμων ανάλυσης
εικόνας στον computer vision κλάδο. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν μετασχηματισμοί
εικόνας που επαυξάνουν πολλές οπτικές ιδιότητες της εικόνας (π.χ. άκρα [21] και γωνίες
[22]). Οι μετασχηματισμοί επεξεργάζονται μια εικόνα και παράγουν μια πολύ απλούστερη
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έκδοση της ίδιας εικόνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση. Από την
άλλη πλευρά, οι αλγόριθμοι για την εξαγωγή τοπικών, εξαιρετικά αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών εικόνων χρησιμεύουν για σταθερή, περιστροφή και ανεξαρτήτως κλίμακας
επεξεργασία εικόνας. Και τα δύο είδη αλγορίθμων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον
τομέα του κατακερματισμού εικόνας [23] και της αναγνώρισης αντικειμένων [24].
Η πρώτη κατηγορία αλγορίθμων ανάλυσης εικόνας επηρεάζεται δυσμενώς από
προβλήματα καταγραφής και είναι πολύ ευαίσθητη σε ασήμαντες αλλαγές στο περιβάλλον. Το δεύτερο είδος αλγορίθμων είναι πιο σταθερό σε αυτά τα προβλήματα, αλλά επηρεάζεται από επιπλέον υπολογιστικό κόστος και προβλήματα τοπικής ομοιότητας (π.χ.
γωνίες θυρών που μοιάζουν να είναι όμοιες εντός ενός κτηρίου). Οι αλγόριθμοι μετασχηματισμού χαρακτηριστικών θα χρησιμοποιηθούν ως το κύριο «συστατικό» της εύρεσης
θέσης και θα αναφερθούν με περισσότερες λεπτομέρειες.

3.1.1. Σύγκριση Εικόνων Χρησιμοποιώντας Σημεία Χαρακτηριστικών
Τα σημεία χαρακτηριστικών είναι σημεία μέσα σε μια εικόνα, τα οποία επιτρέπουν
τη δημιουργία μιας τοπικής περιγραφής που τα καθιστά εξαιρετικά αναγνωρίσιμα. Θα
εξετάσουμε δύο αλγόριθμους για τη δημιουργία τοπικής περιγραφής.
Ο αλγόριθμος Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [25] χρησιμοποιεί ένα
Gaussian blur φίλτρο μαζί με μια αντιστοίχιση τοπικών μεγίστων και ελαχίστων σημείων
ανεξαρτήτως κλίμακας, για να ανακαλύψει μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος. Για κάθε
σημείο ενδιαφέροντος καθορίζεται μια τοπική και αμετάβλητη περιγραφή, που αντιπροσωπεύει κάποιες ιδιότητες αναλλοίωτου φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του σημείου. Η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των περιγραφών χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χαρακτηριστικών, καθώς και για την αναγνώριση αντικειμένων και εικόνων.
Ένας συγκρίσιμος αλγόριθμος γνωστός ως Speeded Up Robust Features (SURF)
[20] χρησιμοποιεί λιγότερο ακριβείς αλλά ταχύτερες προσεγγίσεις για την ανακάλυψη
μεγίστων και ελαχίστων σημείων, και ως εκ τούτου παρέχει μια ταχύτερη και πιο αποδοτική εξαγωγή και αναπαράσταση τοπικών χαρακτηριστικών εικόνας ως προς την χρήση
μνήμης, που καθιστά δυνατή την εκτέλεσή του σε κινητές συσκευές.
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Για τον προσδιορισμό μοτίβων ή αντικειμένων, τα σημεία χαρακτηριστικών μπορούν να αντιστοιχιστούν χρησιμοποιώντας την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των περιγραφών τους. Οι δυσκολίες εμφανίζονται σε περιπτώσεις όπου σημεία ενδιαφέροντος σε μια
πρώτη εικόνα μπορούν να αντιστοιχιστούν σε πολλαπλά σημεία σε μια δεύτερη εικόνα.
Τα προβλήματα που προκύπτουν επιλύονται εμπειρικά με την εκμετάλλευση μιας διαδικασίας αντιστοίχισης ad-hoc. Τα εμπειρικά αποτελέσματα ορίζουν ότι περισσότερα από
τρία σημεία χαρακτηριστικών είναι αρκετά για να προσδιορίσουν κυρίαρχα αντικείμενα
σε εστίαση (π.χ., ένα κύριο μοτίβο) της εικόνας και ότι περισσότερα από δέκα σημεία
χαρακτηριστικών είναι αρκετά για να αναγνωρίσουν πιο ομοιόμορφες εικόνες (π.χ. φυσικά τοπία, κτίρια κ.λπ.).

3.1.2. Γραφικά Συστήματα Πλοήγησης για Εσωτερικούς Χώρους
Η εσωτερική πλοήγηση είναι ένα σημαντικό αναδυόμενο πεδίο στον pervasive
computing κλάδο, που προσπαθεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες πλοήγησης μέσα σε κτίρια,
αντίστοιχα με την πλοήγηση στον έξω κόσμο. Τα κύρια προβλήματα στα κτίρια είναι η
απουσία επακριβών και φθηνών συστημάτων τοποθέτησης και η μη διαθεσιμότητα κατόψεων και χαρτών με επαρκή ποιότητα. Ο εντοπισμός της θέσης μιας κινητής συσκευής
μέσα σε ένα κτίριο είναι πρόκληση. Έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές βάσει της
υπάρχουσας υποδομής, κυρίως με βάση το WLAN [26], ή με πρόσθετη ενεργητική υποδομή (ραδιοφωνικές κεραίες, ηχητικά και IR beacons), ή με πρόσθετη παθητική υποδομή
(RFID, 2D barcodes, κ.λπ.). Μια ωραία επισκόπηση των ασύρματων εσωτερικών μεθόδων
τοποθέτησης παρέχεται στο [27], ενώ πολλά εσωτερικά συστήματα πλοήγησης εισάγονται
στο [28]. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί έμφαση στις μεθόδους computer vision για
επακριβή τοποθέτηση εσωτερικού χώρου, χωρίς την απαίτηση για περαιτέρω υποδομή.
Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
χρησιμοποιείται σε ένα με χαρτογραφημένο περιβάλλον όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση (SLAM). Το σύστημα VSLAM κατασκευάζει έναν
χάρτη χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από την κάμερα, και ταυτόχρονα ανακτά χαρακτηριστικά από τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν, για τον υπολογισμό της θέσης [29]. Η
επόμενη κατηγορία συστημάτων εφαρμόζει διαδικασίες computer vision για την αξιολό-
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γηση της θέσης με τη βοήθεια εικόνων από γνωστά περιβάλλοντα. Σε αυτό το καθορισμένο
πεδίο εύρεσης τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους, οι Hile κ. ά. [30] χρησιμοποίησαν την
ανίχνευση άκρων για να μετρήσουν πόρτες και έλαβαν τη θέση από ένα βήμα αντιστοίχισης σε χάρτη. Ωστόσο, αναφέρθηκαν προβλήματα με τα κρυμμένα κατώφλια και μεγαλύτερα δωμάτια με έπιπλα. Οι Kawaji κ. ά. [31] χρησιμοποίησαν πανοραμικές εικόνες
εσωτερικού χώρου μαζί με μια παραλλαγή του αλγορίθμου SIFT γνωστή ως PCA-SIFT
[32] για να ανακτήσουν τη θέση. Ο αλγόριθμος λειτουργεί καλά μέσα σε μεγάλα δωμάτια,
αλλά η ακρίβεια εξαρτάται από την πυκνότητα των πανοραμικών φωτογραφιών, καθώς
εφαρμόζεται μόνο αναγνώριση εικόνας και καμία μέθοδος διόρθωσης θέσης.
Θα προτείνουμε μια μέθοδο εύρεσης θέσης σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας
μια κάμερα του smartphone, για την οποία είναι ευκολότερη η βαθμονόμηση καθώς δεν
χρειάζονται πανοραμικές φωτογραφίες, και η οποία επιτρέπει τη διόρθωση θέσης χρησιμοποιώντας ένα νέο ευέλικτο σχήμα εκτίμησης απόστασης. Χρησιμοποιώντας μια βάση
δεδομένων φωτογραφιών που λαμβάνονται με κινητό τηλέφωνο, το σύστημα μπορεί
εύκολα να επεκταθεί σε βαθμονόμηση που συνεισφέρει ο χρήστης (π.χ., συμπεριλαμβάνοντας φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από χρήστες, στη βάση δεδομένων). Επιπλέον,
μια τέτοια αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων προσαρμόζεται εύκολα σε μικρότερες αλλαγές στο περιβάλλον. Επιπλέον, η τροφοδότηση από την πραγματική φωτογραφία από
την βάση δεδομένων, που εντοπίζεται κατά την αντιστοίχιση προτύπων εικόνων δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την ποιότητα της υπηρεσίας.

3.1.3.

MoVIPS - Mobile Visual Indoor Positioning System

Το προτεινόμενο σύστημα, Mobile Visual Indoor Positioning System (MoVIPS),
βασίζεται σε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική. Μια εφαρμογή για κινητές συσκευές
λαμβάνει φωτογραφίες ή καταγράφει ένα βίντεο του περιβάλλοντος (δηλαδή, μια συνεχή
ακολουθία φωτογραφιών χαμηλής ανάλυσης). Κάθε φωτογραφία μεταφορτώνεται σε
διακομιστή που προσπαθεί να ταιριάξει τη φωτογραφία με μια βάση δεδομένων που
περιέχει σωστά επεξεργασμένες και προσανατολισμένες φωτογραφίες. Αυτές οι εικόνες
λήφθηκαν από το περιβάλλον σε ένα αρχικό βήμα βαθμονόμησης. Η εφαρμογή έχει
αναπτυχθεί ως εφαρμογή Android® και μπορεί να εκτελέσει τον μετασχηματισμό SURF
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ή την μεταφόρτωση φωτογραφιών σε διακομιστή. Για απλούστερη αξιολόγηση των παραμέτρων διαμόρφωσης, η επεξεργασία της φωτογραφίας δεν λαμβάνει χώρα στο τηλέφωνο,
αλλά η συσκευή αποστέλλει τη φωτογραφία στον διακομιστή.
Τρία μοντέλα υποστηρίζονται από το MoVIPS: Η πρώτη λειτουργία ή «λειτουργία
φωτογραφίας» χρησιμοποιείται για ακριβή τοποθέτηση. Λαμβάνεται μια φωτογραφία
υψηλής ανάλυσης και παραδίδεται στο διακομιστή, όπου ανακτώνται οι περιγραφές των
χαρακτηριστικών SURF. Αυτές οι περιγραφές σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά κάθε
φωτογραφίας του υποψηφίου σετ από τη βάση δεδομένων με τη βοήθεια της διαδικασίας
[20] που εφαρμόζεται και στις δύο κατευθύνσεις. Τα κριτήρια για την επιλογή της
καλύτερης φωτογραφίας από τη βάση δεδομένων έχουν ως εξής: τράβηξε τις δύο
φωτογραφίες που έχουν ως αποτέλεσμα την πρώτη καλύτερη και τη δεύτερη καλύτερη
βαθμολογία σε σχέση με το συνολικό πλήθος των ταιριασμάτων και στις δύο
κατευθύνσεις.

Σχήμα 17. Στιγμιότυπα από το client smartphone που απεικονίζουν τον υπολογισμό της θέσης και του προσανατολισμού,
και τα δεδομένα αναφοράς (reference data) εικόνας και θέσης από τη βάση δεδομένων.

Από αυτές τις δύο επιλογές επιλέγεται η εικόνα με τη μικρότερη διαφορά στον αριθμό των
ταιριασμάτων χαρακτηριστικών στις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, οι φωτογραφίες με λίγα χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν ασήμαντη διαφορά στον αριθμό των
χαρακτηριστικών. Ο αριθμός αντιστοιχίσεων χαρακτηριστικών είναι ένα γενικό μέτρο για
την πιθανότητα σωστής αναγνώρισης. Μετά, ο διακομιστής καθορίζει τη φωτογραφία που
ταιριάζει καλύτερα (μαζί με τα σημεία ενδιαφέροντος) μεταξύ των φωτογραφιών αναφοράς από τη βάση δεδομένων. Καθώς η θέση όπου λήφθηκε η φωτογραφία αναφοράς
συνήθως αποκλίνει από τη θέση στην οποία λήφθηκε η πραγματική φωτογραφία,

31

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

εφαρμόζεται μια γεωμετρική διαδικασία διόρθωσης της θέσης. Όπως περιγράφεται στο
σχήμα 17b, η απόσταση d μεταξύ δύο εικόνων του ίδιου αντικειμένου, που λαμβάνονται
από διαφορετικές αποστάσεις, προς το τρέχον αντικείμενο, είναι ανάλογη με την αναλογία
της απόστασης μεταξύ αυτών των σημείων της φωτογραφίας:

Η σταθερή μεταβλητή α καθορίζει το οπτικό πεδίο της κάμερας και μπορεί να
υπολογιστεί από το οπτικό πεδίο ή απλά να υπολογιστεί από δύο φωτογραφίες με γνωστή
απόσταση η μία από την άλλη. Κατά τη σύγκριση των φωτογραφιών, δεν υπάρχει κανένα
γνωστό σετ δύο σημείων που αντιστοιχούν ακριβώς. Επομένως, το σύστημα βασίζεται
στην εκτίμηση της αντίστοιχης αναλογίας για κάθε ζεύγος σημείων αντιστοίχισης. Στο
σχήμα 18b βλέπουμε ότι ο μέσος όρος αυτών των τιμών έχει την τάση να υπερεκτιμά την
απόσταση, ενώ ο αρμονικός μέσος έχει την ίδια τάση να υποτιμά το αποτέλεσμα. Ως εκ
τούτου, ο μέσος όρος και των δύο τιμών χρησιμοποιείται ως τιμή αναλογίας για τον
υπολογισμό της απόστασης. Παρόμοια σφάλματα για τις τρεις περιπτώσεις (μέσος αρμονικός, μέσος όρος και συνδυασμός μέσου και μέσου αρμονικού όρου) φαίνονται στο
σχήμα 19. Το αποτέλεσμα αυτού είναι μια αξιολόγηση απόστασης που χρησιμοποιείται
για να ορίσει τη θέση της εικόνας ως προς τον αποθηκευμένο προσανατολισμό της, και να
ανακτήσει την πραγματική θέση.

Σχήμα 18. Το σύνολο εκτίμησης και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου υπολογισμού απόστασης.

Στη δεύτερη λειτουργία ή «λειτουργία βίντεο» (λήψη μέσου όρου) και στην τρίτη
λειτουργία ή «λειτουργία βίντεο» (βάσει ψηφοφορίας) καταγράφεται ένα βίντεο χαμηλής
ανάλυσης και τα καρέ μεταδίδονται στον διακομιστή. Καθώς η λειτουργία βίντεο είναι πιο
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επιρρεπής σε σφάλματα λόγω της χαμηλότερης ανάλυσης και της (πιθανώς) θολωμένης
κίνησης, χρησιμοποιείται μια βελτιωμένη διαδικασία εύρεσης θέσης. Τα χαρακτηριστικά
κάθε εισερχόμενου καρέ λαμβάνονται, επεξεργάζονται, και η θέση διορθώνεται με τον ίδιο
τρόπο όπως στη «λειτουργία φωτογραφίας». Για να μειωθεί ο αντίκτυπος της αντιστοίχισης με λάθος φωτογραφία, χρησιμοποιείται ένας επιπλέον αλγόριθμος διόρθωσης. Αντί
να καθορίζεται μια θέση για κάθε καρέ, η «λειτουργία βίντεο» (λήψη μέσου όρου) παράγει
τον μέσο όρο των υπολογιζόμενων θέσεων όλων των καρέ σε ένα κυλιόμενο παράθυρο,
ως τη θέση του στόχου. Η «λειτουργία βίντεο» (βάσει ψηφοφορίας) χρησιμοποιεί επίσης
ένα κυλιόμενο παράθυρο, αλλά εξάγει τη θέση της φωτογραφίας από τη βάση δεδομένων,
που έχει τον μέγιστο αριθμό αντιστοιχιών εντός του κυλιόμενου παραθύρου των καρέ.

Σχήμα 19. Σχετικό σφάλμα υπολογισμού απόστασης.

Τελικά, η διορθωμένη αξιολόγηση θέσης και η αντίστοιχη φωτογραφία από τη
βάση δεδομένων αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο και η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του τηλεφώνου εμφανίζονται πάνω σε χάρτη. Το σχήμα 17a απεικονίζει
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στιγμιότυπα οθόνης του πρωτοτύπου. Επιπλέον, ένα σύστημα εντοπισμού θέσης WLAN
χρησιμοποιείται για τη μείωση του αριθμού των φωτογραφιών που θα ανακτηθούν από τη
βάση δεδομένων.

3.1.4. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή πρωτοτύπου του MoVIPS περιέχουν μια
λεπτομερή εκτίμηση του αλγορίθμου διόρθωσης θέσης, καθώς και εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την ακρίβεια της θέσης.
Ο αλγόριθμος SURF επιτρέπει τη διαμόρφωση του αριθμού χαρακτηριστικών
θέτοντας μια τιμή κατωφλίου που δείχνει πόσο διακριτό είναι ένα σημείο χαρακτηριστικών
μέσα σε μια εικόνα. Για χαμηλότερα όρια, περισσότεροι βαθμοί αναφέρονται ως σημεία
ενδιαφέροντος, αλλά ο αριθμός των λανθασμένων ζευγών αυξάνεται. Οι υψηλές τιμές
κατωφλίου μπορεί να παραβλέψουν σημαντικά χαρακτηριστικά και, ως εκ τούτου, να μην
πετύχουν καθόλου αναγνώριση. Σε αυτήν τη διαμόρφωση, η εφαρμογή για κινητά θα
εκτελέσει τον μετασχηματισμό SURF τοπικά και ως εκ τούτου ο αριθμός των χαρακτηριστικών είναι ισοδύναμος με το κόστος επικοινωνίας. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της
μεθόδου αντιστοίχισης είναι τετραγωνική στον αριθμό των χαρακτηριστικών. Τα πειράματα με κάμερα ενός smartphone έχουν δείξει μια τιμή κατωφλίου 0:0004 για τις εισερχόμενες φωτογραφίες, και οι φωτογραφίες αναφοράς δημιούργησαν βέλτιστα αποτελέσματα
σχετικά με την απόδοση και την ακρίβεια.

Σχήμα 20. Η επίδραση της επικάλυψης των φωτογραφιών με μαύρα σημεία ενός τμήματος της φωτογραφίας.
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Για τη βελτίωση της θέσης χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση απόστασης, το
οπτικό πεδίο της κάμερας βαθμονομείται. Η ποιότητα της αξιολόγησης της απόστασης των
αποτελεσμάτων εκτιμάται έναντι ενός συνθετικού συνόλου φωτογραφιών για μείωση της
επίδρασης του θορύβου και της ποιότητας στην εκτίμηση. Τα σχήματα 18b και 19 δείχνουν
τα αποτελέσματα. Ο κύριος λόγος για σφάλματα σε αυτήν την περίπτωση είναι η ακριβής
απόσταση μεταξύ δύο σημείων, η οποία δεν είναι γνωστή λόγω πιθανών λανθασμένων
ζευγών. Ως εκ τούτου, κάποιος πρέπει να βασιστεί στις μέσες τιμές των αναλογιών μεταξύ
ζευγών ταιριασμάτων χαρακτηριστικών και στις δύο φωτογραφίες.
Επιπλέον, το σύστημα εκτελεί την αξιολόγηση σε σχέση με την ακρίβεια της παγκόσμιας θέσης. Μια αρχική βάση δεδομένων που αντιπροσωπεύει έναν μακρύ διάδρομο
με υψηλή αυτο-ομοιότητα έχει αρχικοποιηθεί, λαμβάνοντας 68 φωτογραφίες, με ανάλυση
2560x1920, σε κανονικό μοτίβο, και προσωρινά αποθηκεύοντας τη θέση και τον προσανατολισμό μαζί τους. Περίπου 10 λεπτά χρειάστηκαν για την αρχική βαθμονόμηση, για τη
λήψη των εικόνων και την αποθήκευσή τους. Χρειάστηκαν άλλα 5 λεπτά για την εκτίμηση
των χαρακτηριστικών της εικόνας και τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Η διαδικασία
βαθμονόμησης είναι χρονοβόρα, αλλά απαιτείται μόνο να επαναληφθεί τοπικά σε περίπτωση σοβαρών αλλαγών στο πραγματικό περιβάλλον.
Ένας χάρτης δαπέδου και μια φωτογραφία αυτού του διαδρόμου φαίνονται στο
σχήμα 17a. Οι θέσεις και οι προσανατολισμοί των φωτογραφιών εκτίμησης απεικονίζονται
στο σχήμα 18a. Το κόστος αποθήκευσης των φωτογραφιών και η βάση δεδομένων στον
διακομιστή, βασίζονται στην ανάλυση της κάμερας και την τιμή κατωφλίου του μετασχηματισμού SURF. Με ανάλυση 2560x1920 για τις φωτογραφίες και κατώφλι 0:0004 για τον
αλγόριθμο SURF, η βάση δεδομένων σημείων χαρακτηριστικών ήταν 32.2 MB σε μέγεθος
και, με τις φωτογραφίες που προστέθηκαν, αυξήθηκε στα 134.3 MB.
Τα πειράματα που αξιολόγησαν την ακρίβεια αυτού του συστήματος εντοπισμού
θέσης σε τρεις λειτουργίες, είναι τα εξής: στην πρώτη λειτουργία, λήφθηκαν σταθερές
εικόνες σε 17 θέσεις αναφοράς, μία φορά, με κάμερα smartphone με ανάλυση 2560x1920.
Στη δεύτερη και τρίτη λειτουργία, οι φωτογραφίες ανακτήθηκαν από μια ροή βίντεο με
ανάλυση 640x480. Στη δεύτερη λειτουργία, ο μέσος όρος των θέσεων που δημιουργήθηκαν από τα πλαίσια ενός κυλιόμενου παραθύρου περίπου 15 καρέ επιλέχθηκε, και υποβλήθηκε σε επεξεργασία με τον σταθερό αλγόριθμο. Στην τρίτη λειτουργία, λαμβάνεται η θέ-
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ση της φωτογραφίας που παράγεται συχνότερα από τα μεμονωμένα καρέ. Ο πίνακας 3
απεικονίζει το σφάλμα θέσης τριών εκατοστημορίων για αυτές τις τρεις λειτουργίες.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ποιότητα τοποθεσίας και των δύο «λειτουργιών βίντεο» είναι χειρότερη από εκείνη της στάσιμης λειτουργίας, λόγω χαμηλότερης ανάλυσης,
σφαλμάτων κωδικοποίησης, και θόλωσης της κίνησης. Προηγούμενη έρευνα σχετικά με
την εύρεση τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, χρησιμοποιεί την απόδοση της αναγνώρισης φωτογραφιών ως ποιοτικό μέτρο. Καθώς αυτό δεν
παρέχει καμία πληροφορία για τη χρηστικότητα του συστήματος σε σχέση με την ακρίβεια, αποφασίστηκε να συγκριθούν αυτά τα αποτελέσματα με την ακρίβεια του RADAR
[26], που δίνεται σε μέτρα.

Πίνακας 3. Τρία εκατοστημόρια της συνάρτησης συνολικής κατανομής.

Αναφέρονται αποτελέσματα με διάμεσο σφάλμα τοποθεσίας 2.94m και χειρότερη απόσταση περίπου 23m. Αυτή η δοκιμαστική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τις 17 δοκιμαστικές φωτογραφίες, οδήγησε σε διάμεσο σφάλμα θέσης 0.68m στη «λειτουργία φωτογραφίας» (βλέπε πίνακα 3). Παρ' όλα αυτά, καθώς η θέση δεν βασίζεται συνεχώς στη φωτογραφία, το χειρότερο σφάλμα τοποθεσίας μπορεί να είναι τυχαία υψηλό. Μια εξήγηση για
αυτό είναι ότι δύο φωτογραφίες που απέχουν πολύ μεταξύ τους θα μπορούσαν να
ταιριάξουν. Ένα αντίμετρο είναι η χρήση μιας χονδροειδούς θέσης WLAN για τη μείωση
της βάσης δεδομένων, με αποτέλεσμα ένα ανώτερο όριο για το σφάλμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα είναι σε θέση να αναφέρει μια τιμή προσανατολισμού υψηλής
ποιότητας που δεν βασίζεται στο μαγνητικό περιβάλλον ούτε στη στάση του τηλεφώνου,
και επομένως επιτρέπει την επαύξηση μιας εφαρμογής πλοήγησης με βέλη στην οθόνη.
Επιπλέον, το σύστημα είναι εύκολο να παραμετροποιηθεί. Η αναθεώρηση όλων των
φωτογραφιών στη βάση δεδομένων ανά ζεύγη μπορεί να εμφανίσει σημεία με υψηλή
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ομοιότητα. Τα σημεία αυτά στο χώρο μπορούν να βελτιωθούν π.χ. (εδώ) με επιπλέον πίνακες ή επίπλωση.
Εξετάζοντας τη βάση δεδομένων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πραγματοποιήθηκε
μια διασταυρούμενη επικύρωση ενός-εναντίον-όλων: Για να ελεγχθεί η εσωτερική ασάφεια του συνόλου δεδομένων, αξιολογείται μια τοποθεσία κάθε εικόνας βαθμονόμησης με
τους παραπάνω αλγόριθμους. Αυτό έγινε δύο φορές: Μία φορά απέναντι σε ολόκληρη τη
βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας φωτογραφίας, και μία φορά χρησιμοποιώντας μόνο τις άλλες φωτογραφίες ως βάση δεδομένων.
Η χρήση του αλγορίθμου με τις φωτογραφίες βαθμονόμησης είχε ως αποτέλεσμα
καλή απόδοση, όπως ήταν αναμενόμενο. Σχεδόν όλες οι φωτογραφίες (97%) αναγνωρίστηκαν σωστά. Το μέγιστο σφάλμα τοποθεσίας λόγω σύζευξης με λάθος φωτογραφία ήταν
10 μέτρα. Η επίδραση της επιλογής λανθασμένης φωτογραφίας στο συνολικό σφάλμα
τοποθέτησης είναι 73%. Το μέγιστο σφάλμα εντοπισμού λόγω λανθασμένης αξιολόγησης
απόστασης είναι 2.8m. Ωστόσο, το μέσο συνολικό σφάλμα 0.28m μπορεί να αγνοηθεί.
Αυτό το πείραμα δείχνει ότι κάποια ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εικόνων και μια προεπιλογή πιθανής εικόνας χρησιμοποιώντας μια χονδροειδή
τοποθέτηση WLAN είναι μια μεγάλη βοήθεια. Αν και τα μέγιστα σφάλματα της τοποθέτησης WLAN, και αυτή η προσέγγιση, είναι παρόμοια, είναι απίθανο να συμβούν παράλληλα. Έτσι, ένας συνδυασμός και των δύο προσεγγίσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο κέρδος.
Οι δοκιμαστικές φωτογραφίες από τη βάση δεδομένων δείχνουν ότι το 70% των
φωτογραφιών ταιριάζει με άλλη φωτογραφία και έτσι οδήγησαν σε αξιολόγηση τοποθεσίας. Το άλλο 30% δεν ταιριάζει με καμία άλλη φωτογραφία και - κατά συνέπεια - δεν
αποκάλυψε καμία τοποθεσία. Το σφάλμα τοποθεσίας για τις περιπτώσεις όπου μια τοποθεσία έχει ανακτηθεί είναι κατά μέσο όρο 4.71m. Αυτός ο μέσος όρος είναι σημαντικά
καλύτερος από τη μέση απόσταση μεταξύ των φωτογραφιών, που είναι 5.38m. Έτσι, ο
αλγόριθμος επέλεξε «γειτονικές» εικόνες σε πολλές περιπτώσεις.
Επιπλέον, ερευνάται η επίδραση μερικώς κρυμμένων χαρακτηριστικών σημείων,
εάν τμήματα μιας φωτογραφίας κρύβονται πίσω από άτομα ή αντικείμενα. Για να αναλυθούν τα αποτελέσματα των αντικειμένων που επικαλύπτουν τμήματα της φωτογραφίας,
δημιουργήθηκε ένα σετ δοκιμών με «μαυρίσματα» τυχαίων ορθογώνιων περιοχών μέσα
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σε κάθε φωτογραφία βαθμονόμησης, καλύπτοντας ένα καθορισμένο κλάσμα της συνολικής επιφάνειας. Αυτές οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για συμπεράσματα θέσεων
και οδήγησαν στα αποτελέσματα που φαίνονται στα σχήματα 20 και 21.
Το σχήμα 21 απεικονίζει το μέσο σφάλμα και την τυπική απόκλιση σε μέτρα,
κάνοντας χρήση των φωτογραφιών με επικάλυψη. Η επιρροή μπορεί να αγνοηθεί. Το μέσο
σφάλμα είναι πάντα κάτω από ένα μέτρο και η τυπική απόκλιση είναι υψηλή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες
φωτογραφίες αντιστοιχίστηκαν
σωστά και παρήγαγαν σχεδόν
σωστή εκτίμηση τοποθεσίας,
ενώ ορισμένες φωτογραφίες
αντιστοιχήθηκαν σε εντελώς
διαφορετικά μέρη. Το αριστερό
διάγραμμα στο σχήμα 20 απεικονίζει τον αριθμό ζευγαριών
χαρακτηριστικών μεταξύ της
επικαλυμμένης φωτογραφίας,
Σχήμα 21. Μέσο σφάλμα και τυπική απόκλιση των επικαλυμμένων εικόνων.

και της επιλεγμένης φωτογρα-

φίας από την βάση δεδομένων. Ο αριθμός μειώνεται με την αυξανόμενη περιοχή
επικάλυψης, αλλά η επίδραση δεν είναι ισχυρή (δείτε το σωστό διάγραμμα στο σχήμα 20).
Το ποσοστό επιτυχίας του συστήματος εντοπισμού θέσης, που είναι το κλάσμα της
φωτογραφίας που εντοπίστηκε σωστά, παραμένει πάνω από 70%, αν και δείχνει την τάση
να πέφτει με την αυξανόμενη περιοχή επικάλυψης.
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3.2. Νέες Επεκτάσεις στο MoVIPS
Η πιθανότητα αρκετών βελτιώσεων για την καθιερωμένη μέθοδο MoVIPS του
2011 [33] εξετάζεται στη συνέχεια από αρκετές μελέτες στον τομέα της τοποθέτησης
εσωτερικού χώρου και του computer vision κλάδου. Η ιδέα για τρεις επεκτάσεις της
μεθόδου MoVIPS περιγράφεται παρακάτω, ενισχύοντας τόσο την απόδοση όσο και την
ακρίβεια του συστήματος, δηλαδή:
•

Προ-φιλτράρισμα με τη βοήθεια υπολογισμών θέσης και προσανατολισμού.

•

Ποσοτικοποίηση διανυσμάτων χαρακτηριστικών.

•

Περιστροφική ανεξαρτησία του υπολογισμού απόστασης.

3.2.1. Προ-Φιλτράρισμα με τη Βοήθεια Υπολογισμών Θέσης και
Προσανατολισμού
Για κάθε αίτημα τοποθεσίας, η εικόνα-ερώτηση από την εφαρμογή για κινητά
πρέπει να συγκρίνεται με κάθε φωτογραφία αναφοράς της βάσης δεδομένων στο
διακομιστή, για να προσδιοριστεί η φωτογραφία που ταιριάζει καλύτερα και, ως εκ τούτου,
η τοποθεσία του κατόχου της κινητής συσκευής. Καθώς κάθε φωτογραφία αναλύεται στα
χαρακτηριστικά σημεία της, κάθε σημείο χαρακτηριστικών αντιπροσωπεύεται από ένα
διάνυσμα 64 στοιχείων, και μια φωτογραφία περιέχει περίπου 100 σημεία χαρακτηριστικών, η ανάκτηση από τη βάση δεδομένων μπορεί να είναι χρονοβόρα, ανεξάρτητα
από το μέγεθος της βάσης δεδομένων.
Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, το προ-φιλτράρισμα εκτελείται στα
δεδομένα έτσι ώστε να χρειάζεται να αναλυθεί μόνο ένα σχετικό υποσύνολο εικόνων. Το
προηγούμενο σύστημα MoVIPS χρησιμοποίησε δακτυλικά αποτυπώματα WLAN για να
εκτελέσει υπολογισμό τοποθεσίας και, στη συνέχεια, συνέκρινε μόνο τη φωτογραφία
ερωτήματος με τις φωτογραφίες αναφοράς στην ίδια τοποθεσία. Αυτή η μέθοδος έχει το
μεγαλύτερο μειονέκτημα να απαιτήσει ένα τέτοιο σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων
WLAN να είναι διαθέσιμο ή να υλοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ένας ακατέργαστος
υπολογισμός τοποθεσίας αρκεί για να φιλτραριστούν πολλές άσχετες καταχωρήσεις από
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τη βάση δεδομένων. Ένα αυτόνομο σύστημα «νεκρού» υπολογισμού (dead reckoning
system) μπορεί να πραγματοποιήσει έναν τέτοιο υπολογισμό. Η κατεύθυνση θέασης
μπορεί να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας την πυξίδα της κινητής συσκευής. Επιπλέον, ο
αριθμός των βημάτων που ο χρήστης της κινητής συσκευής έχει πραγματοποιήσει από την
τελευταία τοποθεσία, μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια του επιταχυνσιόμετρου [34].
Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Ο πρώτος είναι ο υπολογισμός τοποθεσίας, και ο δεύτερος είναι οι προσπάθειες υπολογισμού τοποθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες τα προηγούμενα αποτελέσματα υπολογισμού τοποθεσίας είναι γνωστά
στο σύστημα.
Σύμφωνα με το [35], στην πρώτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η κατεύθυνση
θέασης. Στο δεύτερο, μπορεί κανείς να επωφεληθεί τόσο από την κατεύθυνση θέασης όσο
και από την υπολογιζόμενη μετατόπιση από την προηγούμενη θέση.
1) Κατεύθυνση θέασης:
Η κινητή συσκευή διατηρείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση θέασης
καθώς ο χρήστης τραβά μια φωτογραφία για τον υπολογισμό της τοποθεσίας. Αυτή
η κατεύθυνση θέασης μπορεί να καθοριστεί με τη βοήθεια της ψηφιακής πυξίδας
του smartphone, η οποία αποτελεί μέρος των περισσότερων σημερινών κινητών
τηλεφώνων. Ωστόσο, η πυξίδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μαγνητικές διαταραχές
και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που είναι συχνά φαινόμενα σε κτίρια λόγω
ενσωματωμένων ηλεκτρικών καλωδίων και μετάλλων. Ως εκ τούτου, το γυροσκόπιο του smartphone εξομαλύνει τις τιμές της πυξίδας. Καθώς οι υπολογιζόμενες
κατευθύνσεις προβολής εξακολουθούν να είναι εσφαλμένες, χρησιμοποιείται ένα
διάστημα ανοχής για να αποφασιστεί ποια δεδομένα βάσης δεδομένων θα φιλτράρονται λόγω της γωνίας προβολής. Ένα διάστημα ± 90ο επιτρέπει την παράλειψη των μισών από όλες τις πιθανές συγκρίσεις, υποθέτοντας μια ομοιόμορφη
κατανομή γωνίας προβολών των φωτογραφιών της βάσης δεδομένων.
2) Κατεύθυνση και απόσταση περπατήματος:
Το επιταχυνσιόμετρο και η πυξίδα του κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η απόσταση που έχει καλύψει ένας χρήστης, και προς
ποια κατεύθυνση. Με τη βοήθεια του επιταχυνσιόμετρου, ανακτάται ο αριθμός των
βημάτων του χρήστη του smartphone. Επιπλέον, τα βήματα αντιστοιχίζονται σε
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έναν από τους πολλούς τομείς που ο καθένας καλύπτει ένα διάστημα 10o. Το σχήμα
22 απεικονίζει το τελευταίο σε ιστόγραμμα. Το ιστόγραμμα βημάτων συνδέεται με
τα αιτήματα υπολογισμού τοποθεσίας. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 23, κατά την
αναζήτηση της βάσης δεδομένων αναλύονται μόνο αυτές οι φωτογραφίες, η τοποθεσία των οποίων βρίσκεται στους σχετικούς τομείς. Το ιστόγραμμα «ξαναχτίζεται» κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αίτημα τοποθεσίας.

Σχήμα 22. Ιστόγραμμα των κατευθύνσεων βημάτων, ομαδοποιημένα σε διαστήματα 10ο.

3.2.2. Ποσοτικοποίηση Διανυσμάτων Χαρακτηριστικών
Η πρώτη διαδικασία σύγκρισης που χρησιμοποιείται στο MoVIPS, δηλαδή η
συσχέτιση κάθε περιγραφής SURF μιας δεδομένης φωτογραφίας-ερωτήματος, με κάθε
περιγραφή SURF μιας φωτογραφίας αναφοράς, μπορεί να αλλάξει σε σύζευξη σάκωνλέξεων, η οποία προκαλεί πιο αποτελεσματική - και επομένως πιο επεκτάσιμη - σύζευξη
φωτογραφιών. Αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για εσωτερικά συστήματα
εντοπισμού. Παρ' όλα αυτά, η κβαντοποίηση χρησιμοποιώντας μια τεχνική σάρωσης
λέξεων οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και επιδεινώνει τη διάκριση οπτικά όμοιων αντικειμένων και σκηνών (scenes). Αυτό προκαλεί υψηλότερο ποσοστό σφάλματος σε σύγκριση με το ζεύγος πλησιέστερου γείτονα. Η απλή μέθοδος αντιστοίχισης λέξεων επεκτείνεται με μια διαδικασία επαναξιολόγησης προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση. Αυτή η
τεχνική χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα αρχικά σημεία χαρακτηριστικών για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υπολογισμού τοποθεσίας. Κάθε σημείο δυνατότητας που σχετίζεται με την ίδια οπτική λέξη με μία από τις φωτογραφίες ερωτήματος, αναγνωρίζεται
απευθείας ως ζεύγος. Επομένως, οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονιστούν μέσω ενός
μόνο ιστογράμματος του οπτικού λεξιλογίου, στη θέση ενός μεγάλου αριθμού διακριτών
σημείων χαρακτηριστικών. Το ερώτημα της βάσης δεδομένων έχει γραμμική πολυπλο-
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κότητα όσον αφορά το μέγεθος της βάσης δεδομένων, όταν πραγματοποιείται σύγκριση
μεταξύ αυτών των ιστογραμμάτων μεταξύ τους. Η χρησιμοποίηση της μεθόδου bag-ofwords απαιτεί τις ακόλουθες φάσεις:
•

Δημιουργία του οπτικού λεξιλογίου (οπτικές λέξεις).

•

Εκτίμηση του σάκου των λέξεων, εκχωρώντας σημεία χαρακτηριστικών σε οπτικές
λέξεις.

•

Στάθμιση οπτικών λέξεων σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σχήμα (προαιρετικό).

•

Αντιστοίχιση με μια δεδομένη φωτογραφία ερωτήματος.

Figure 23. Ιστορικό βημάτων που απεικονίζεται σε χάρτη: επισημασμένοι τομείς, συμπεριλαμβανομένων σχετικών
εικόνων αναφοράς (κόκκινες κουκκίδες), με βάση την τελευταία γνωστή τοποθεσία (πράσινη κουκκίδα).

1) Οικοδόμηση του λεξιλογίου:
Το οπτικό λεξιλόγιο, δηλαδή μια συλλογή οπτικών λέξεων, δημιουργείται
ανιχνεύοντας συστάδες μέσα σε μια συλλογή διανυσμάτων χαρακτηριστικών, δηλ.
τα δεδομένα εκπαίδευσης. Στο [35], χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο k-means [36].
Τα κέντρα του συμπλέγματος απεικονίζουν τις οπτικές λέξεις και επομένως
καθιερώνουν το λεξιλόγιο της διαδικασίας σάκου-λέξεων. Ένα κρίσιμο βήμα αυτής
της διαδικασίας είναι η επιλογή μιας κατάλληλης τιμής του k, η οποία βασίζεται
κυρίως στη διακύμανση των οπτικών σκηνών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αναφοράς: Για παράδειγμα, σε περίπτωση που περιλαμβάνουν μόνο σκη-
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νές από ένα μεμονωμένο κτίριο, οι φωτογραφίες είναι συχνά οπτικά όμοιες μεταξύ
τους και, επομένως, χρειάζονται λιγότερες λέξεις για την κατηγοριοποίηση. Όμως,
σε διαφορετικά σκηνικά, όπως ένα μείγμα φωτογραφιών εντός και εκτός σπιτιού,
ισχύει το αντίστροφο.
2) Εκτίμηση σάκου-λέξεων (bag of words):
Μια κατανομή των συχνοτήτων λέξεων μπορεί να ανακτηθεί για κάθε
φωτογραφία συνδυάζοντας κάθε σημείο χαρακτηριστικών μιας φωτογραφίας με
την πλησιέστερη οπτική λέξη. Έστω ότι το wi περιγράφει την i-οστή οπτική λέξη
σε μια συλλογή k visual λέξεων. O σάκος των λέξεων της φωτογραφίας μπορεί να
περιγραφεί ως διάνυσμα BoW = (b1, b2, ..., bk) (12), όπου το bi σημαίνει τον αριθμό
των σημείων χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην οπτική λέξη wi. Όπως κατάδεικνύεται, μια εικόνα φωτογραφίας που περιέχει εκατοντάδες - ή χιλιάδες – διανύσματα SURF μπορεί να μειωθεί με έναν απλό φορέα k-element.
3) Σταθμίζοντας οπτικές λέξεις:
Οι οπτικές λέξεις διαφέρουν ως προς την «ικανότητά» τους να αποφασίζουν, και επομένως μπορεί να έχουν διάφορους βαθμούς σημασίας. Για να ξεπεραστεί αυτό το γεγονός, οι λέξεις μπορούν να σταθμιστούν σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Η μέθοδος term-frequency-inverse-document-frequency (tf-idf)
[37] είναι μια πολύ κοινή μέθοδος στάθμισης γνωστή από την ανάκτηση κειμένου,
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση εικόνας [38], [39]. Μια σταθμισμένη συνιστώσα bi ενός σάκου-λέξεων που σχετίζεται με το tf-idf μπορεί να
εκτιμηθεί ως:
bi = ni,B / nB log(N/1 + ni) (13)
ni,B είναι ο αριθμός εμφανίσεων της οπτικής λέξης wi στη φωτογραφία B,
nB είναι το σύνολο όλων των σημείων στο B, N είναι το σύνολο όλων των σημείων
στη βάση δεδομένων και ni είναι ο αριθμός εμφανίσεων του wi σε όλες τις φωτογραφίες της βάσης δεδομένων. Δύο χαρακτηριστικά βοηθούν σε υψηλότερα βάρη
οπτικών λέξεων για μια συγκεκριμένη φωτογραφία σύμφωνα με [35]: Η κανονικο-
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ποιημένη συχνότητα όρου (term frequency) ni,B / nB ενισχύει λέξεις που εμφανίζονται συχνά στη φωτογραφία, και ο όρος inverse document frequency log(N/ 1+ni)
που ενισχύει τις λέξεις που εμφανίζονται κυρίως (μάλλον) σπάνια. Οι λέξεις που
προτιμώνται είναι αυτές που απεικονίζουν σωστά μια φωτογραφία ενώ είναι αρκετά ασυνήθιστες μεταξύ των άλλων φωτογραφιών.
4) Αντιστοίχιση σε μια δεδομένη φωτογραφία ερωτήματος:
Για να ικανοποιηθεί ένα αίτημα τοποθέτησης, η φωτογραφία του ερωτήματος πρέπει να μεταφραστεί στην εικόνα του σάκου-λέξεων, όπως οι φωτογραφίες στη βάση δεδομένων αναφοράς, δηλαδή πρέπει να ανακτηθούν σημεία χαρακτηριστικών, ο σάκος λέξεων πρέπει να δημιουργηθεί με την ανάθεση χαρακτηριστικών σημείων σε οπτικές λέξεις του δεδομένου λεξιλογίου, και οι λέξεις
πρέπει να σταθμίζονται σύμφωνα με το tf-idf. Η ομοιότητα της φωτογραφίας-ερωτήματος και μιας φωτογραφίας αναφοράς συνάγεται από την ομοιότητα των
συνημιτόνων των αντίστοιχων σάκων-λέξεων. Επομένως, υπάρχει μόνο μία ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί ανά φωτογραφία αναφοράς, η οποία οδηγεί σε
γραμμική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου που σχετίζεται με τον αριθμό των φωτογραφιών αναφοράς.
5) Επαναταξινόμηση:
Η διαδικασία επαναταξινόμησης χρησιμοποιείται για να ενώσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σάκου-λέξεων με την ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί, όταν η σύζευξη εκτελείται βασισμένη άμεσα στα σημεία χαρακτηριστικών. Η τελική επιλογή του καλύτερου ζεύγους σε μια τέτοια κατηγορία πρέπει
να είναι ακριβής, παρόλο που δεν απαιτείται το αποτέλεσμα της αναζήτησης φωτογραφιών που σχετίζονται με την ίδια κατηγορία, με μια δεδομένη φωτογραφία
ερωτήματος, να είναι εξαιρετικά ακριβής. Αυτή η πεποίθηση είναι η βάση για την
ερευνητική τεχνική όπως παρουσιάστηκε από το [38], η οποία στοχεύει στην
πρώτη κατηγοριοποίηση των φωτογραφιών, και στη συνέχεια τροποποιεί τα βάρη
των λέξεων για να αυξήσει τη μοναδικότητα σε κάθε πλαίσιο. Ομοίως, η προσέγγιση του [35] χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα αρχικά σημεία χαρακτη-
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ριστικών για να επιλέξει τελικά το καλύτερο ζευγάρι από μια συλλογή υποψηφίων
φωτογραφιών. Η περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας του συστήματος είναι ο
στόχος. Μόνο ένα πολύ διακριτικό υποσύνολο σημείων λαμβάνεται υπόψη κατά
τη διαδικασία επαναξιολόγησης, για να αποφευχθεί η αξιολόγηση όλων των σημείων χαρακτηριστικών. Τα σημεία επιλέγονται με τη βοήθεια μιας λίστας που
ονομάζεται «stop list» και μιας παραμέτρου q. Το «stop list» αποτελείται από τους
δείκτες των οπτικών λέξεων των οποίων τα σημεία χαρακτηριστικών πρέπει να
διατηρηθούν εκτός της διαδικασίας επαναξιολόγησης. Σύμφωνα με το [35], το
«stop list» παράγεται από τον ακόλουθο αλγόριθμο:
(1) Ταξινόμηση των οπτικών λέξεων με φθίνουσα σειρά ανάλογα με τον αριθμό
των σημείων που έχουν εκχωρηθεί, Nwi .
(2) Υπολογισμός του αριθμού Ν όλων των σημείων χαρακτηριστικών στη βάση δεδομένων.
(3) Προσθήκη δεικτών i οπτικών λέξεων wi στο «stop list», έως ότου πληρείται η
ακόλουθη συνθήκη:

3.2.3. Ανεξαρτησία Περιστροφής κατά τον Υπολογισμό Απόστασης
Εκτός από την επιλογή της φωτογραφίας αναφοράς που ταιριάζει καλύτερα, από
τη βάση δεδομένων, το αρχικό σύστημα MoVIPS επιχείρησε να υπολογίσει την απόσταση
μεταξύ της τοποθεσίας στην οποία είχε ληφθεί η φωτογραφία αναφοράς από την τοποθεσία
στην οποία λήφθηκε η φωτογραφία ερωτήματος. Η εκτιμώμενη θέση της φωτογραφίας
αναφοράς στη συνέχεια αντισταθμίστηκε από την εκτιμώμενη απόσταση, για να βελτιωθεί
η ακρίβεια της τοποθεσίας. Ο υπολογισμός της απόστασης έγινε με συγκρίσεις κατά ζεύγη
των αντιστοιχισμένων σημείων χαρακτηριστικών (αντιστοιχίσεις), και εκτίμηση των
μέσων τιμών a και b ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. Το οπτικό πεδίο
της κάμερας απέδωσε τη σωστή τοποθεσία που περιγράφεται από την αναλογία a / b,
πολλαπλασιαζόμενη με μια σταθερά α.

45

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Η ευαισθησία στις διαφορές αναφορικά στις φωτογραφίες είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτού του αλγορίθμου. Με την αυξανόμενη απόσταση από τη θέση της εικόνας
αναφοράς, παρατηρήθηκε να αυξάνεται επίσης η πιθανότητα δημιουργίας λανθασμένων
οπτικών γωνιών, οι οποίες προκάλεσαν πιο εσφαλμένα αποτελέσματα υπολογισμού τοποθεσίας [40].
Για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα, ο αλγόριθμος έχει επεκταθεί με προοπτική
μετατροπή (perspective transformation) δύο επιπέδων, ώστε να παραμένει ανεπηρέαστος
από την περιστροφή, όπως αναφέρεται στο [35]. Αυτή η μέθοδος εξαρτάται από τον
υπολογισμό της ομογραφίας [41], με αποτέλεσμα έναν προοπτικό μετασχηματισμό της
σχήματος Η που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση μιας πιο ακριβούς θέσης:

Για την εκτίμηση του H, όλα τα ζεύγη σημείων (xi, yi) από τη φωτογραφία
αναφοράς, και όλα τα σημεία από τη φωτογραφία ερωτήματος (x’i, y’i), χρησιμοποιούνται
για την προσέγγιση μιας αρχικής ομογραφίας. Μετά από αυτό, η ομογραφία μπορεί να
μετατραπεί σε πίνακα περιστροφής (rotation matrix), ανάλογα από ποια ομογραφία μπορούν να εξαχθούν οι τρεις γωνίες Euler (yaw, pitch και roll). Χρησιμοποιώντας τη γωνία
κύλισης (roll angle), και την απόσταση που υπολογίζεται με την υπάρχουσα διαδικασία
από το αρχικό MoVIPS, μπορεί να εκτιμηθεί μια ακριβέστερη τοποθεσία.
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3.3. Αναγνώριση Τοποθεσίας Εξωτερικού Χώρου για Κινητές
Συσκευές

Σχήμα 24. Παρακολούθηση εγγραφών βίντεο στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Η πραγματική διαδρομή εμφανίζεται ως
έγχρωμη διαδρομή (το χρώμα αντιστοιχεί στο επίπεδο ανύψωσης), ενώ οι εγγραφές από το GPS ενός iPhone 4
εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

3.3.1. Δυσκολίες Εκτίμησης Θέσης για Κινητές Συσκευές
Η ταχεία και ακριβής ανάλυση των εικόνων που σχετίζονται με την τρέχουσα
εγγραφή, εντός μιας τεράστιας βάσης δεδομένων που περιέχει εικόνες με γεωαναφορά
(georeferenced database), είναι η κύρια
πρόκληση για τον υπολογισμό. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
αυτή η εργασία - γνωστή και ως ανάκτηση εικόνας βάσει περιεχομένου
(content-based image retrieval - CBIR),
ήταν ένας τομέας εκτεταμένης έρευνας
[53]. Αντικείμενα, καταγεγραμμένα σε
διαφορετικά μεγέθη, πόζες, και με μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων, πρέπει να απεικονιστούν χωρίς σφάλματα και να

Σχήμα 25. Πανοραμική φωτογραφία του Google® Street View
συνδυάστηκε με μια εγγραφή βίντεο χαμηλής ανάλυσης (Union
Square, Σαν Φρανσίσκο) χρησιμοποιώντας το σύστημα
αναγνώρισης οπτικής θέσης που προτείνεται σε αυτό το άρθρο.
(α) Πλαίσιο βίντεο και (β) εικόνα πανοράματος βάσης
δεδομένων. (Το σχήμα αποτελεί ιδιοκτησία της Google®)

ανακτώνται αποτελεσματικά από μια βάση δεδομένων. Αυτά τα προαπαιτούμενα αναμειγνύονται μέσω της εφαρμογής CBIR στην αναγνώριση τοποθεσίας, και τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.
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Ρίχνοντας μια ματιά στο σχήμα 25, αποτυπώνεται ότι οι εικόνες που τραβήχτηκαν
με ένα φορητό gadget χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση της πλησιέστερης εικόνας από
ένα σύνολο πληροφοριών με γεωγραφικά στοιχεία (georeferenced information set). Έτσι,
για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ευρείες εικόνες 360° από το
Google® Street View [54], οι οποίες χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο. Παρά το μεγεθος των εικόνων, μόνο περιορισμένες πληροφορίες αναφοράς μπορούν να εξαχθούν. Για
επεξηγηματικούς σκοπούς, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι σε έκταση 12-17 μέτρων, οι
πανοραμικές αναπαραστάσεις του Street View είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο με μεταβαλλόμενη απόσταση μεταξύ πανοράματος. Όπως φαίνεται στο σχήμα 26, στα τρία
εμβληματικά πανοράματα εντοπίζεται το σχετικό ζήτημα της ευρείας βάσης (wide baseline). Παρά το γεγονός ότι τα κτίρια με κάποια απόσταση μεταξύ τους μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ των εικόνων, τα αντικείμενα που είναι εύκολα προσβάσιμα μεταξύ τους
είναι προβληματικά για συντονισμό, ακόμη και για έναν ανθρώπινο θεατή. Υπάρχουν
ορισμένοι παράγοντες που καθιστούν την περιγραφή διακριτών αντικειμένων αρκετά
προβληματική για την επεξεργασία, και αυτές είναι η τρισδιάστατη δομή του περιβάλλοντος, καθώς και οι συγκλίσεις και επικαλύψεις.

Σχήμα 26. Δείγμα εικόνων από το σύνολο δεδομένων του Google® Street View του Σαν Φρανσίσκο. Οι διαθέσιμες
διαδικτυακές πανοραμικές εικόνες απέχουν κατά μέσο όρο 14 μέτρα μεταξύ τους. (Το σχήμα αποτελεί ιδιοκτησία της
Google®)
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Επιπλέον, μια ποικιλία συνθηκών φωτισμού μεταξύ της εικόνας-ερωτήματος και της
εικόνας της βάσης δεδομένων, που προκαλεί σκιές και αντανακλάσεις, μπορεί να αλλάξει
την οπτική εμφάνιση της σκηνής. Εκτός από αυτό, είναι δεδομένο ότι τόσο οι εικόνεςερωτήσεις, όσο και οι εικόνες της βάσης δεδομένων, συνήθως περιέχουν ενεργητικά αντικείμενα, όπως οχήματα ή άτομα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κρίσιμες αντιθέσεις. Επειδή οι
πίνακες διαφημίσεων, ή ακόμη και τα κτίρια, τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου,
και οι εποχές ουσιαστικά αλλάζουν την εμφάνιση, συνιστάται μια ενεργητική προετοιμασία
για την αναθεώρηση της βάσης δεδομένων. Λόγω των ιδιοτήτων των φορητών φωτογραφικών μηχανών, οι εικόνες ερωτημάτων επηρεάζονται τακτικά από τη θόλωση κίνησης
και παρέχουν περιορισμένο οπτικό πεδίο. Όλα αυτά, ωστόσο, δυσκολεύουν τον συντονισμό
τους, έναντι εντός πανοράματος υψηλής ανάλυσης. Πέραν αυτού, οι περιορισμοί στον έλεγχο επεξεργασίας, την χωρητικότητα της μπαταρίας και την ταχύτητα δικτύου, συνεπάγονται μεθόδους χαμηλής πολυπλοκότητας στο φορητό gadget και ικανοποιητική επικοινωνία που εμπεριέχει συμπίεση των πληροφοριών.
Συμπερασματικά, για τα περισσότερα LBS, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν
χαμηλοί χρόνοι ανάκτησης, με την αιτιολογία ότι το οπτικό πεδίο της κινητής συσκευής
συνεχίζει να στρεβλώνεται, και το οποίο προκαλείται από την κίνηση του χρήστη, και
αλλαγές στην προσοχή του (user attention). Αντιστρόφως, οι ανακριβείς προηγούμενες
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της κινητής συσκευής μπορούν πάντα να είναι προυποτιθέμενες, π.χ. να προέρχονται από Cell-IDs, τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να
αυξάνεται η ακρίβεια, να μειώνεται η πολυπλοκότητα και να περιορίζονται οι απαιτήσεις
σχετικά με την επεκτασιμότητα των ενεργειών.

3.3.2. Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Ένα οπτικό σύστημα αναγνώρισης θέσης έχει, καταρχήν, παρόμοια βασική αρχιτεκτονική με εκείνη ενός κινητού
συστήματος αναζήτησης οπτικών προϊόντων [55] (σχήμα 27).

Σχήμα 27. Μια επισκόπηση ενός βασικού συστήματος αναγνώρισης
οπτικής θέσης.
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Η πιο εντυπωσιακή διαφορά είναι η χρήση μιας συνεχούς ακολουθίας εικόνων για αναζήτηση στη βάση δεδομένων αναφοράς, και όχι μία εικόνα. Προχωρώντας, θα παρουσιαστεί μια εισαγωγή των εσωτερικών τμημάτων (με τα οποία ορισμένοι ειδικοί είναι ήδη
εξοικειωμένοι), διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να τα κατανοήσουμε εντελώς ώστε να
μπορούμε να ασχοληθούμε και με επεκτάσεις και προσαρμογές (για να απλοποιηθεί η αναγνώριση τοποθεσίας).
Στην πρώτη φάση, λαμβάνονται ισχυρά τοπικά χαρακτηριστικά από τα μεμονωμένα καρέ βίντεο για να απεικονιστεί το περιεχόμενό τους δίχως αμφισβητήσεις. Καθ' όλη
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουν εμφανιστεί διαφορετικοί εντοπιστές χαρακτηριστικών και αυτοί οι εντοπιστές παράγουν διαφορές αναφορικά με τις αλλαγές κλίμακας,
τις συνθήκες φωτός ([56, 57] και τις συγγενείς αλλαγές [58, 59]. Όπως προαναφέρθηκε,
αυτές οι ιδιότητες έχουν ιδιαίτερη σημασία στην αναγνώριση τοποθεσίας. Οι Mikolajczyk
κ. ά. έδωσαν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ανιχνευτών της περιοχής της συγγενείας
[60] και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εξαιρετικά σταθερές ακραίες περιοχές (MSER)
[59] έχουν εξαιρετική απόδοση στις
περισσότερες περιπτώσεις. Οι βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις, όπως η
προσέγγιση που προτείνεται στο
[61], μας επιτρέπουν να χειριστούμε
μια εικόνα μεγέθους 640x480 σε
30ms σε CPU 3GHz, η οποία μπορεί
να επιταχυνθεί με τη βοήθεια παράλληλων προσεγγίσεων επεξεργασίας στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) του φορητού gadget. Η

Σχήμα 28. Εικόνα μιας δομής κβαντισμού και ευρετηρίασης BoF που
βασίζεται σε δέντρο. Patches εικόνων που έχουν εκχωρηθεί σε έναν
μόνο κόμβο μειώνουν την ποικιλομορφία με την αύξηση της
κβαντοποίησης περιγραφών. Οι κόμβοι φύλλων ορίζονται ως οπτικές
λέξεις με συσχετισμένα ανεστραμμένα αρχεία.

παρακολούθηση αυτών των περιοχών και ο υπολογισμός επιπλέον MSER μόνο από τις
ήδη αόρατες οριακές επιφάνειες επιτρέπει την επιτάχυνση πέντε έως έξι φορές [62, 63].
Συνολικά, περίπου 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) μπορούν να διεκπεραιωθούν σε τηλέφωνο Nexus S με CPU 1GHz. Οι περιγραφείς των patches τις εικόνας σε αυτές τις περιοχές
ενδιαφέροντος υπολογίζονται ώστε να περιλαμβάνουν επιπλέον αντοχή έναντι αλλαγών
προοπτικής και συνθηκών φωτισμού. Η 128-διαστάσεων διαδικασία, ανεξάρτητη από την
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κλίμακα, περιλαμβάνει περιγραφέα αλλαγής (φίλτρο) [56], την επέκτασή του, την περιοχή
διαβάθμισης και το ιστόγραμμα εισαγωγής [64], και την 64-διαστάσεων προσαρμογή του
αλγορίθμου Speeded-Up Robust Features (SURF) [57], και η οποία πιστεύεται ότι είναι
τεχνολογίας αιχμής. Μια περιεκτική περιγραφή παρέχεται στο [64]. Στο [83], χρησιμοποιούν το MSER ως ανιχνευτή χαρακτηριστικών και, είτε τον SURF, είτε συμπιεσμένο
ιστόγραμμα διαβαθμίσεων (CHoGs) [65] ως περιγραφείς. Το CHoG επιτυγχάνει δύο
πράγματα παράλληλα: παράγει σχεδόν αδιαίρετη απόδοση όπως ο SURF, ενώ ταυτόχρονα
επιτρέπει μείωση του ρυθμού πάνω από οκτώ φορές. Όταν εξάγονται τα χαρακτηριστικά,
τότε ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτές οι δυνατότητες αποστέλλονται
στον διακομιστή, όπου χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονοι υπολογισμοί CBIR για τη διάκριση της πιο ‘κοντινής’ εικόνας αναφοράς στη βάση δεδομένων.
Οι Sivic και Zisserman [66] πρότειναν μια δημοφιλή προσέγγιση που ονομάζεται
bag-of-features (BoF) της οποίας στόχος είναι η εκ νέου ανάπτυξη του ζητήματος ανάκτησης εικόνας εντός μιας ανάκτησης περιεχομένου, και αυτό ολοκληρώνεται κατά τον
ποσοτικό προσδιορισμό των περιγραφών υψηλής διάστασης στις λεγόμενες οπτικές λέξεις
με τη βοήθεια του αλγορίθμου k-means. Σε λεπτές ποσοτικοποιήσεις, οι περιγραφείς που
συνδέονται με μια λέξη εντοπίζουν ένα μοτίβο υφής που απεικονίζεται επαρκώς από τον
μέσο όρο τους (σχήμα 28). Ως εκ τούτου, μια εικόνα αντιπροσωπεύεται τώρα από ένα
οπτικό ιστόγραμμα επανάληψης λέξεων, το λεγόμενο διάνυσμα BoF και όχι από τους
περιγραφείς του. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο εικόνων μετράται από την απόσταση
μεταξύ των διανυσμάτων BoF τους, η οποία μπορεί να υπολογιστεί αποτελεσματικά
χρησιμοποιώντας τροποποιημένα αρχεία [67]. Για αρκετό καιρό, έχουν προταθεί μερικές
επεκτάσεις και εξελίξεις, οι οποίες στοχεύουν σε μια ισχυρή και ικανοποιητική κβαντοποίηση των περιγραφικών χαρακτηριστικών σε οπτικές λέξεις [68-74] Τα κύρια πλεονεκτήματα της ανάκτησης εικόνας με βάση το BoF είναι η συμπαγότητα, οι μειωμένες
ανάγκες χωρητικότητας, και οι χαμηλοί χρόνοι ερωτήματος. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να αναφερθεί στην «Ανάκτηση Τοποθεσίας βάσει BoF» για περισσότερες
πληροφορίες, και μια σύγκριση των πιο αξιοσημείωτων προσεγγίσεων σχετικά με τις
εφαρμογές τους στην αναγνώριση οπτικής τοποθεσίας. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί που βασίζονται σε BoF μας επιτρέπουν να ασχολούμαστε με βάσεις δεδομένων
περίπου 1 εκατομμυρίου εικόνων, η εξαιρετικά προτεινόμενη προσέγγιση στο [75], η ο-
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ποία βασίζεται σε διανύσματα τοπικά συγκεντρωτικών περιγραφών (vectors of locally
aggregated descriptors - VLADs), επιτυγχάνει μια αξιοσημείωτη μείωση των προϋποθέσεων χωρητικότητας, ενθαρρύνοντας την ανάκτηση εντός 10 εκατομμυρίων εικόνων.
Ωστόσο, η ακρίβεια αναζήτησης των υπολογισμών που βασίζονται σε BoF δεν βελτιώνεται. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στο [83] κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
VLAD αντιμετωπίζει προκλήσεις κατά την ανάλυση μιας τυπικής εικόνας σε όλα τα
στοιχεία που εξάγονται από μια πλήρη τοποθεσία, καθώς η συσσώρευση περιγραφών είναι
ευαίσθητη στον τομέα της εικόνας (image section). Δεδομένου ότι στον οπτικό εντοπισμό
το μέγεθος των βάσεων δεδομένων αναφοράς είναι περιορισμένο λόγω της προσβασιμότητας προηγούμενων πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία, η μέθοδος [83] εφαρμόζει προσεγγίσεις που βασίζονται σε BoF για διαχείριση με την απαιτητική ανάκτηση της
αναγνώρισης τοποθεσίας.
Δεδομένου ότι η ευρεία αντιστοίχιση βασικής γραμμής (wide baseline matching),
η βέλτιστη προσαρμογή του οπτικού λεξιλογίου στις ιδιότητες της βάσης δεδομένων
αναφοράς, και ένα προσαρμόσιμο trade-off μεταξύ υπολογιστικής πολυπλοκότητας και
απόδοσης ανάκτησης έχουν μεγάλη σημασία στις εφαρμογές αναγνώρισης τοποθεσίας, η
προσέγγιση k-means (AKM) (βλέπε «Ανάκτηση Τοποθεσίας βάσει BoF») αποδεικνύεται
πιο κατάλληλη. Εδώ, ο αριθμός των kd-trees και των θεωρούμενων φύλλων (το μήκος της
ουράς προτεραιότητας) μας επιτρέπει να προσαρμοστούμε στον προσβάσιμο υπολογιστικό
έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, οι μέθοδοι που προτείνονται στα επόμενα τμήματα είναι
εξαιρετικά κοινές και μπορούν να συνδεθούν με οποιονδήποτε από τους υπολογισμούς που
εξετάστηκαν στην «Ανάκτηση Τοποθεσίας βάσει BoF», καθώς και σε προσεγγίσεις που
βασίζονται σε VLADs.
Καθώς η αναπαράσταση BoF παραβλέπει τη μορφή των επισημάνσεων μέσα στην
εικόνα, εκμεταλλευόμενη την χωρική σύνδεση μεταξύ τους μπορεί να βοηθήσει την
εκτέλεση ανάκτησης. Για αρκετό καιρό έχουν προταθεί μερικές προσεγγίσεις, οι οποίες
είτε επεξεργάζονται ένα υποσύνολο των ανακτημένων εικόνων για να επιβεβαιώσουν και
να επαναξιολογήσουν τα ευρήματα, ή να συντονίσουν τα δεδομένα στο βήμα ανάκτησης
[66, 69, 71, 76-78]. Αυτό το προαιρετικό γεωμετρικό βήμα επαλήθευσης και επαναξιολόγησης ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάκτησης εικόνων στον διακομιστή, και δεδο-
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μένα σχετικά με την εκτιμώμενη τοποθεσία και τη σχετική ευπάθεια αποστέλλονται πίσω
στην κινητή συσκευή.
Αν και το AKM απαιτεί περίπου 200ms σε server CPU 3GHz για την ανάκτηση
των οπτικά πιο συγκρίσιμων εικόνων (χωρίς γεωμετρική επαλήθευση), η καθυστέρηση
επικοινωνίας που παρουσιάζεται για τη μεταφόρτωση των χαρακτηριστικών είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για αυτήν την ουσιαστική αρχιτεκτονική ανάκτησης τοποθεσίας. Η
χρήση περιγραφέων χαμηλού ρυθμού bit όπως το CHoG [65] μας επιτρέπει να μεταδίδουμε οπτικά δεδομένα από τον πελάτη στο διακομιστή σε δίκτυο τρίτης γενιάς (3G) σε
περίπου 3 δευτερόλεπτα, όπως απεικονίζεται στο [65]. Ο συνδυασμός της καθυστέρησης
δικτύου, των χρονικών ορίων επικοινωνίας και της ίδιας της ανάκτησης, προκαλεί καθυστέρηση έως ότου ο πελάτης λάβει τα επιθυμητά αποτελέσματα από τον διακομιστή σε σχεδόν 6 δευτερόλεπτα όπως αναφέρεται στο [65]. Σαφώς, αυτό δεν είναι αρκετά κατάλληλο
για τα περισσότερα LBS λόγω της κίνησης του χρήστη και της έντονης αλλαγής στην σκέψη του.
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3.3.3. Εξαγωγή και Επιλογή Χαρακτηριστικών
Ακόμα κι αν οι τοπικοί ανιχνευτές χαρακτηριστικών όπως οι SIFT, SURF ή MSER
έχουν αναπτυχθεί για να ανακαλύψουν ξεχωριστά patches σε εικόνες, βασίζουν την επιλογή τους στην υφή αντί για δεδομένα υψηλού επιπέδου, όπως η συχνότητα ενός
στοιχείου στη βάση δεδομένων. Τα πειράματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι ανιχνευτές
δημιουργούν σημαντικό αριθμό χαρακτηριστικών που ανήκουν σε φυτά (π.χ. φύλλωμα),
τα οποία είναι αμφισβητήσιμα λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης υφής και των εποχιακών αλλαγών.
Η απόδοση ανάκτησης ενισχύεται αποκλείοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, με βάση
την κατανομή χρώματος του αντίστοιχου patch εικόνας, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον
πράσινες (σχήμα 29). Επομένως, η κβαντοποίηση, η ευρετηρίαση και η επαλήθευση δεν
είναι τα μόνα σημαντικά
ζητήματα, αλλά και η επιλογή των χαρακτηριστικών
στην οπτική αναγνώριση
τοποθεσίας. Η επιλογή των
σημαντικότερων σχετικών
χαρακτηριστικών μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την
απόδοση και να μειώσουμε
το άθροισμα των πληροφοριών που θα μεταδοθούν.
Επιπρόσθετα, αυτή η εφαρμογή δεν χρειάζεται περιγ-

Σχήμα 29. Προβολές ενός πανοράματος Google® Street View που καταγράφηκε
στο Σαν Φρανσίσκο. Οι ελλείψεις είναι τοποθετημένες σε συγγενείς
συνδιαλλακτικές περιοχές MSER [11]. Οι δυνατότητες που συνδέονται με το
φύλλωμα εντοπίζονται και καταργούνται με επιτυχία. (Το σχήμα αποτελεί
ιδιοκτησία της Google®)

ραφέα ανεξάρτητο από την περιστροφή, επειδή μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι η βάση
δεδομένων, καθώς και οι εικόνες ερωτήσεων, εγγράφονται σε όρθια θέση, ή περιστρέφονται 90°. Αυτό όχι μόνο μειώνει σημαντικά το χρόνο εξαγωγής στο φορητό gadget, αλλά
αυξάνει επίσης τη μοναδικότητα των περιγραφών. Όπως παρατίθενται στην συνέχεια, εξετάζονται οι προσεγγίσεις εξαγωγής χαρακτηριστικών και επιλογών, ανεξάρτητα για τις
εικόνες-ερωτήσεις και τις εικόνες βάσης δεδομένων.
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3.3.4. Εικόνα-Ερώτηση
Τα ζωτικά δεδομένα σχετικά με την αξιοπιστία των χαρακτηριστικών μπορούν να
προσδιοριστούν από την ίδια την έρευνα. Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, τα χαρακτηριστικά παρακολουθούνται σε μερικά καρέ βίντεο, τα οποία επιτρέπουν μια γρήγορη
εξαγωγή τους [62, 63]. Λόγω του χρονικού διαστήματος, ένα χαρακτηριστικό ακολουθείται αποτελεσματικά και αξιολογείται η σταθερότητά του, όσον αφορά τις αλλαγές στην
οπτική γωνία και την αξία του σε σχέση με την πραγματική στάση. Περαιτέρω, τα κινούμενα αντικείμενα όπως τα αυτοκίνητα ή οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωριστούν διότι
η έκβαση των σχετικών χαρακτηριστικών δεν είναι συνεπής με τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Το πιο κρίσιμο είναι ότι η περιορισμένη προβολή της εγγραφής εικόνας από
ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να επεκταθεί παράγοντας πανοράματα χαρακτηριστικών.
Αυτά αναπτύσσονται συγκεντρώνοντας όλες τα αξιόπιστα παρακολουθούμενα χαρακτηριστικά που έχουν αφαιρεθεί από τις εικόνες μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα
και, επομένως, ένα περιορισμένο τοπικό εύρος. Καθώς οι χρήστες τείνουν να στρέφουν
την κάμερα τους και ταυτόχρονα να εγγράφουν, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο
χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί εγγραφή ευρείας γωνίας.
Ακολουθώντας τις δυνατότητες της κινητής συσκευής μας δίνεται επίσης ο έλεγχος
να στέλνουμε μόνο εκείνες που δεν έχουν μεταδοθεί προηγουμένως, και μια ένδειξη αυτών
που εξαφανίστηκαν. Αυτό απαιτεί μια περαιτέρω αξιοσημείωτη μείωση του ρυθμού δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο την αδράνεια του δικτύου. Αυτή η ιδέα εφαρμόζεται επίσης
για τη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας της ανάκτησης εικόνας με βάση το BoF.
Καθώς οι βαθμολογίες εικόνας αποτελούνται από μεμονωμένες βαθμολογίες χαρακτηριστικών (βλ. (3) στο [55]), μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν εκχωρηθεί σε μια
οπτική λέξη κάποια στιγμή θα πρέπει να κβαντιστούν. Η συμβολή ενός μεμονωμένου
χαρακτηριστικού στη βαθμολογία S(i) της εικόνας i από την βάση δεδομένων εμφανίζεται
στο (14), όπου το wk είναι η αντίστροφη συχνότητα αναφοράς, cki η επανάληψη της συγκρίσιμης οπτικής λέξης k στην εικόνα i της βάσης δεδομένων, και Σi, Σq κανονικοποιημένα
στοιχεία για τη βάση δεδομένων και τα BoF διανύσματα-ερωτήματα. Το αναβαθμισμένο
σκορ Snew(i) σχηματίζεται από το σκορ που ανήκει στο τελικό καρέ Sold(i), μείον τα σκορ
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που προέκυψαν από εξαφανισμένα χαρακτηριστικά, συν τα σκορ που προκλήθηκαν από
πρόσφατα διατεθέντα χαρακτηριστικά, όπως εμφανίστηκε στο (15):

Κατά συνέπεια, για περιορισμένη κίνηση, η συνολική αδράνεια που προκαλεί καθυστέρηση μετάδοσης και ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικών, ουσιαστικά μειώνεται.

3.3.5. Ανάκτηση από Βάση Δεδομένων
Σε αντίθεση με τις εφαρμογές αναγνώρισης προϊόντων, στο [83] μετατρέπουν τις
τυπικές εικόνες σε σφαιρικές πανοραμικές εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν την πλήρη
σκηνή 360°. Με αυτόν τον τρόπο, μόνο ένα τμήμα των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται
σε μια δεδομένη περιοχή (συνήθως περίπου 3.000) μπορεί να εντοπιστεί μέσα στην εικόναερώτημα. Επιπλέον, τα αντικείμενα ακρωτηριάζονται εντυπωσιακά, δεδομένου ότι τα πανοράματα συνήθως δίδονται με τη μορφή ίσων-ορθογώνιων προβολών. Αυτό μπορεί να
παρατηρηθεί στα σχήματα 25 και 26. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται 12 ευθύγραμμες, μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενες προβολές, όπως περιγράφεται στο σχήμα 29. Τα
χαρακτηριστικά που επιλέγονται και αφαιρούνται από αυτές τις προβολές συνδυάζονται
για να αντιπροσωπεύουν μία μόνο περιοχή.
Η επιλογή των χαρακτηριστικών στη βάση δεδομένων εξαρτάται από την απόκτηση δεδομένων κάθε οπτικής λέξης σε σχέση με μια συγκεκριμένη τοποθεσία [70]. Αυτό
το κέρδος μεγιστοποιείται με την πιθανότητα εμφάνισης της οπτικής λέξης σε γειτονικές
τοποθεσίες, αλλά σπάνια σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Αυτή η μέθοδος, χωρίς αμφιβολία, προβάλλει αμφισβητήσιμα χαρακτηριστικά, όπως αυτά που προκύπτουν από κινούμενα αντικείμενα και υπερβολικά γενικές υφές, όπως παράθυρα. Είναι δεδομένο ότι οι
δοκιμές του [83] δείχνουν την υπόθεση ότι μια συγκρίσιμη απόδοση ανάκτησης μπορεί να
επιτευχθεί στο 20% του αρχικού μεγέθους της βάσης δεδομένων. Έτσι, μια τοποθεσία
μπορεί να απεικονιστεί με λιγότερα από 1.000 χαρακτηριστικά, κάτι που είναι εξαιρετικά
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παρόμοιο με τον αριθμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για μία εικόνα ερωτήματος.
Για την αναγνώριση τοποθεσίας σε δυναμικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν
αυτοκίνητα, πεζούς και διαφημιστικά πλαίσια, η χρήση στατικών δεδομένων αναφοράς
δεν είναι του υψηλότερου επιπέδου. Μια δυναμική αναθεώρηση της βάσης δεδομένων
μπορεί να πραγματοποιηθεί, και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί συντονίζοντας αχρησιμοποίητα χαρακτηριστικά που καταγράφονται από τους χρήστες. Για να συμβεί αυτό, η
θέση του χρήστη πρέπει να αξιολογηθεί με επαρκή αξιοπιστία, η οποία μπορεί να επιλυθεί
με τη χρήση πιθανολογικού φιλτραρίσματος, όπως φίλτρων σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων κίνησης. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί στάθμιση των δυνατοτήτων με βάση το πόσο συχνά εντοπίζεται το χαρακτηριστικό σε μια δεδομένη
τοποθεσία, ή μπορεί να πραγματοποιηθεί κλάδεμα χαρακτηριστικών που δεν εντοπίζονται.
Συνολικά, οι τοπικές αλλαγές μπορούν να προσαρμοστούν στη βάση δεδομένων και στη
συνέχεια να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δυναμικών αντικειμένων.

3.3.6. Προηγούμενη Γνώση Σχετικά με μια Θέση-Ερώτηση
Κατά προτίμηση, ένα πλαίσιο αναγνώρισης τοποθεσίας για κινητά, που βασίζεται
σε οπτικά δεδομένα, δεν πρέπει να συνδέεται με μια περιορισμένη περιοχή, αλλά να
επιτρέπει συνεχή και ακριβή εκτίμηση θέσης σε οποιοδήποτε σημείο. Παρόλα αυτά, η
ευελιξία των συστημάτων αναγνώρισης τοποθεσίας με βάση την τεχνολογία αιχμής BoF
περιορίζεται σε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα και η απόδοση μειώνεται εξαιρετικά με το
επεκτεινόμενο μέγεθος της βάσης δεδομένων [69]. Περαιτέρω, το μέγεθος του ανεστραμμένου συστήματος εγγραφής κλιμακώνεται απευθείας με τον αριθμό των εικόνων αναφοράς και θα ζητούσε εκτεταμένες ποσότητες Slam στον διακομιστή. Θα ήταν μια τεράστια πρόκληση να καλύψουμε μια πόλη όπως το Σαν Φρανσίσκο με περισσότερα από 100
km2, η οποία δεν είναι ζωτικής σημασίας στην πράξη, καθώς συνήθως υπάρχουν κάποιες
χονδροειδείς γνώσεις για την περιοχή. Αυτά τα δεδομένα μπορεί, για παράδειγμα, να προέρχονται από το Cell-ID του προμηθευτή του δικτύου, επιτρέποντάς μας να προσδιορίσουμε μια αξιολόγηση θέσης εντός της έκτασης μερικών εκατοντάδων μέτρων το πολύ.
Ο συντονισμός αυτών των προηγούμενων πληροφοριών με τη διαδικασία αναγνώρισης
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θέσης μειώνει τα επιθυμητά στοιχεία σε σχέση με τη διαθέσιμη μνήμη, όπως και το χρόνο
του ερωτήματος, και αυξάνει την ακρίβεια.
Η πρόταση των Schroth, Georg κ.ά. είναι η υποδιαίρεση της περιοχής αναζήτησης,
δηλαδή ένα τεράστιο περιβάλλον όπως ένα αστικό μέρος, σε μερικές επικαλυπτόμενες
υποπεριοχές για τις οποίες παράγονται μεμονωμένες δομές κβαντοποίησης και σχετικά
τροποποιημένα σύνολα αρχείων. Το μέγεθος των υποπεριοχών μπορεί να οριστεί σε
περίπου 4 km2 ανάλογα με την αναμενόμενη ακρίβεια των προηγούμενων δεδομένων
θέσης. Μέσα στην εικόνα στο σχήμα 30, η περιοχή καλύπτεται από τέσσερις υποπεριοχές,
καλυμμένες με ομοιόμορφες και κατακόρυφες γειτονικές περιοχές κατά 50. Ως εκ τούτου,
κάθε συγκεκριμένη περιοχή εντός του διπλού σκιασμένου κέντρου καλύπτεται από
τέσσερις δομές κβαντοποίησης. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται ομοίως σε ολόκληρη την πόλη
ή ακόμα και σε μεγαλύτερες ζώνες, και για κάθε τοποθεσία στην περιοχή αναζήτησης
υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά λεξιλόγια.
Κατά κανόνα, τέσσερα λεξιλόγια εξετάζονται μέσω της διαδικασίας εντοπισμού
που καλύπτει περιοχές εντός της περιοχής της τρέχουσας και αβέβαιης θέσης του χρήστη
(σχήμα 30). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι εννέα λεξιλόγια πρέπει να ερωτηθούν σε
περίπτωση εκτεταμένων ζωνών αστάθειας ή αλληλεπικάλυψης με τα σύνορα μιας
υποζώνης, όπου τουλάχιστον ένα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή αβεβαιότητας.
Για μια εικόνα από τη βάση δεδομένων σε αβεβαιότητα, αυτό οδηγεί πάντα σε
τέσσερις περιττές εκτιμήσεις ομοιότητας. Δεδομένου ότι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά
αποφασίζονται από δομές κβαντοποίησης που έχουν κατασκευαστεί με ένα σημαντικά
διαφορετικό σύνολο εικόνων, τα αποτελέσματα κβαντοποίησης του καθενός είναι κάπως
ξεχωριστά από τα άλλα. Σε κάθε περίπτωση, οι βαθμολογίες ομοιότητας είναι συγκρίσιμες
και μπορούν να συνδυαστούν για την πραγματική ανάκτηση, όπως απεικονίζεται αργότερα. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με μεθόδους όπως η κατακερματισμένη ευαισθησία στην
τοποθεσία (locality sensitive hashing) [80] ή με τυχαία kd-trees [79], όπου τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού δομών τυχαίας κβαντοποίησης συνδυάζονται. Παρ' όλα
αυτά, οι Schroth, Georg, κ. ά. δεν τακτοποιούν τυχαία τη δομή κβαντοποίησης τους στο
[83]. Αντ' αυτού υπολογίζουν προσαρμοσμένες εφαρμόσιμες δομές κβαντοποίησης, αλλά
για διακριτικά σύνολα εικόνων. Ο συνδυασμός των επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων
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μας επιτρέπει να αυξήσουμε ουσιαστικά την ακρίβεια στο κόστος της επέκτασης του χρόνου του ερωτήματος, με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποπεριοχών.
Πέρα από τη μειωμένη πολυπλοκότητα και την προοδευτική ακρίβεια, αυτή η
πρόταση μας επιτρέπει επιπλέον να παρέχουμε μια συνεπή παράδοση σε παρακείμενες
περιοχές. Μόλις ένας χρήστης προχωρήσει προς τα όρια του τρέχοντος καλυμμένου χώρου
αναζήτησης, δηλαδή το εύρος που εξασφαλίζεται από τέσσερις δομές κβαντοποίησης ανά
υποπεριοχή, οι γειτονικές δομές και οι σχετικές τροποποιημένες εγγραφές προ-φορτώνονται στη μνήμη RAM του διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο, η θέση του χρήστη βρίσκεται συνεχώς κοντά στο κέντρο ενός από τα δέντρα.

Σχήμα 30. Χωρική κατάτμηση του χώρου αναζήτησης σε τέσσερις περιοχές/δέντρα, τα οποία επικαλύπτονται κατά 50%
στις οριζόντιες και κάθετες κατευθύνσεις. Η διπλή σκιασμένη περιοχή στη μέση καλύπτεται από τέσσερα δέντρα.

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων ανάκτησης θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις
βαθμολογίες ομοιότητας που έχουν επιστραφεί, και στη χωρική σχέση των ανακτημένων
θέσεων. Κατ' αρχάς, επιλέγονται τα καλύτερα αποτελέσματα k για κάθε ερώτημα, και οι
αλληλένδετες βαθμολογίες ομοιότητας μετρώνται με τη σύνδεση των διανυσμάτων BoF
όλων των ερωτηθέντων λεξιλογίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά αθροίζοντας όλες τις ατομικές βαθμολογίες ομοιότητας.
Αν και οι εικόνες της βάσης δεδομένων απέχουν πάνω από 12 μέτρα μεταξύ τους,
οι παρακείμενες εικόνες είναι πιθανό να μοιράζονται τμήματα της σκηνής. Για αυτόν τον
λόγο, οι βαθμολογίες προσομοίωσης εικόνων αναφοράς κοντά στις επιλεγμένες εικόνες
αποτελεσμάτων δείχνουν εάν τα χαρακτηριστικά του ερωτήματος εντοπίζονται επίσης σε
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διαφορετικές γωνίες θέασης. Τα δεδομένα που προτείνονται σε τοπικές ομάδες μεγάλης
ομοιότητας χρησιμοποιούνται με στάθμιση των βαθμολογιών με τις παράλληλες βαθμολογίες των εικόνων αναφοράς εντός της συντονισμένης περιοχής.
Τελικά, επιστρέφονται το πολύ k περιοχές, ταξινομημένες σχετικά με το τελικό
σκορ. Αυτός ο υπολογισμός αυξάνει την ακρίβεια των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων,
ενώνοντας τα δεδομένα διαφορετικών δομών κβαντοποίησης σε εξαιρετικά χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μια γεωμετρική επιβεβαίωση και η εκτίμηση της στάσης της κινητής συσκευής μέσω
καταχώρησης εικόνας.

3.3.7. Εκτέλεση Σεναρίου
Προκειμένου να αποδειχθεί η εκτέλεση ενός συστήματος αναγνώρισης τοποθεσίας
για κινητές συσκευές που βασίζεται σε BoF βάσει της προτεινόμενης επιλογής χαρακτηριστικών και της ενσωμάτωσης προηγούμενων γνώσεων, οι Schroth, Georg κ.ά. εκτέλεσαν ερώτημα σε βάση δεδομένων του Google® Street View για το Σαν Φρανσίσκο,
που περιλαμβάνει πάνω από 60.000 εικόνες, σε χωρική ανάλυση που εκτείνεται μεταξύ 12
και 17 μέτρων. Το πρακτικό βίντεο του ερωτήματος εγγράφεται σε μια έκταση μήκους 0.7
χιλιομέτρων του κομματιού, όπως φαίνεται στο σχήμα 24, σε ανάλυση 800x480 pixel, και
ένα σημείο ανοίγματος 600. Και πάλι, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ασάφεια περιοδικής
κίνησης εμποδίζει την ποιότητα του βίντεο.
Ένα ερώτημα αποτελείται από συντονισμένες λειτουργίες εντός χρονικού διαστήματος 5 δευτερολέπτων. Οι Schroth, Georg κ.ά. αποδέχτηκαν συντηρητικά μια περιοχή
αβεβαιότητας τοποθεσίας ακτίνας 1 χιλιομέτρου. Μετά από 0.5 χιλιόμετρα, το ίχνος διασχίζει τα όρια μιας υποπεριφέρειας και ξεκινά η αβεβαιότητα. Λαμβάνονται υπόψη τα
κορυφαία δέκα αποτελέσματα του συνδυασμού τεσσάρων υποπεριοχών, με εκτίμηση 4
km2 το καθένα. Σε αυτό το πείραμα, η ανάκτηση πραγματοποιείται στο διακομιστή, και
για κάθε ερώτημα γίνεται αποδεκτό ότι έχει τις ίδιες χονδροειδείς προηγούμενες πληροφορίες γύρω από την περιοχή του χρήστη. Η προσέγγιση του χωρικού διαχωρισμού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώνεται με τον υπολογισμό του AKM.
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Σχήμα 31. Αξιολόγηση της απόδοσης ανάκτησης για ρεαλιστικές εγγραφές βίντεο-ερωτήματος. Ο αριθμός των
ανακτημένων θέσεων εντός μιας δεδομένης ακτίνας γύρω από την πραγματική τοποθεσία ερωτήματος απεικονίζεται με
τον αριθμό καρέ.

Το σχήμα 31 δείχνει τον αριθμό των ανακτημένων θέσεων εντός ενός δεδομένου
εύρους γύρω από την πραγματική θέση ερωτήματος για τα μεμονωμένα καρέ βίντεο. Για
το 79.6% της διαδρομής, τουλάχιστον μία οθόνη έχει ανακτηθεί εντός 20 μέτρων, και για
το 93.2% της διαδρομής εντός 40 μέτρων. Χωρίς τη χρήση εικονικών σκηνών προβολής
και χωρίς την αποβολή πράσινων επισημάνσεων, όπως εξετάζεται μέσω του τμήματος
«Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και Επιλογή», η εκτέλεση ουσιαστικά μειώνεται. Μόνο για
το 34.4% της διαδρομής ανακτάται τουλάχιστον ένα πανόραμα εντός 20 μέτρων. Πρέπει
να υπογραμμιστεί ότι κατά μέσο όρο τρία πανοράματα βρίσκονται σε ακτίνα 20 μέτρων,
αλλά για διασταυρώσεις δρόμου. Η επέκταση της ακτίνας οδηγεί σε οριακή αύξηση των
σωστών αντιστοιχιών, καθώς η οπτική ομοιότητα είναι τοπική. Στα πλαίσια 7.500-10.500,
εμφανίζεται ένα τετράγωνο στις εγγραφές βίντεο, έτσι ώστε οι περιοχές που έχουν αφαιρεθεί να είναι επίσης οπτικά συγκριτικές. Οι ανεπιτυχείς εντοπισμοί, που συμβαίνουν σε
περίπτωση επιδείνωσης του συνόλου χαρακτηριστικών ερωτημάτων, μπορούν να ξεπεραστούν με τη βοήθεια πιθανολογικού φιλτραρίσματος και οπτικής οδομετρίας. Ως εκ
τούτου, μπορεί να γίνει εγγραφή εικόνων για να προσδιοριστεί η στάση του φορητού
gadget σχετικά με τις γειτονικές οθόνες.
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3.3.8. Χρόνος Ανάκτησης της Κινητής Θέσης
Με τις παραπάνω επεκτάσεις της βασικής αρχιτεκτονικής του συστήματος στο
σχήμα 27, επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της απόδοσης εντοπισμού σε σχέση με την
ακρίβεια και την ανάκληση. Επιπλέον, με τη μεταφορά μόνο επιλεγμένων χαρακτηριστικών παρακολούθησης από τον πελάτη στον διακομιστή, ο συνολικός λανθάνων
χρόνος μπορεί να μειωθεί σε 2-3 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την κίνηση της κινητής συσκευής. Αφενός, αυτό θα ήταν κατάλληλο για αναζήτηση οπτικών προϊόντων για κινητά,
αλλά από την άλλη δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό για εφαρμογές αναγνώρισης οπτικής
θέσης.
Εντυπωσιακά, ένας χρήστης ενημερώνεται για ένα LB το ακριβές λεπτό που η
κάμερα καταγράφει το συγκριτικό κατάστημα, την βιτρίνα και το εμπορικό σήμα. Η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση του συστήματος είναι θεμελιώδης για το LBS να θεωρείται
πολύτιμο, και αυτό οφείλεται στο γρήγορο μεταβαλλόμενο οπτικό πεδίο και την ισχυρή
αλλαγή της προσοχής του χρήστη. Με την βασική αρχιτεκτονική του συστήματος που
απεικονίζεται στο σχήμα 27, ο χρόνος αντίδρασης εξαρτάται συνεχώς από τον χρόνο μετ'
επιστροφής, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0.3 και 0.9 δευτερολέπτων σε συστήματα 3G, και
κατόπιν κάνει time-out, εκτός από το χρόνο που απαιτείται για την πραγματική μεταφορά
των πληροφοριών [55]. Η ίδια η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί το πιο αργό uplink channel
ως μέσο για τη μεταφόρτωση ερωτημάτων χαρακτηριστικών, ενώ το downlink channel
είναι συνήθως περισσότερο από πέντε φορές πιο γρήγορο. Επιπλέον, η επιλογή των χαρακτηριστικών που θα προωθηθούν μπορεί να βασίζεται πολύ λίγο στα στατιστικά στοιχεία
της βάσης δεδομένων, καθώς αυτό θα απαιτούσε την κβαντοποίηση σε οπτικές λέξεις.
Ένα πιθανό πράγμα που πρέπει να γίνει και να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα είναι
να μεταφερθεί ο κβαντιστής, καθώς και το τροποποιημένο αρχείο, στον πελάτη, και να
εκτελεστεί μόνο η ανάκτηση θέσης στο φορητό gadget, όπως φαίνεται στο σχήμα 32.
Χρησιμοποιώντας προηγούμενες γνώσεις μέσω της προσέγγισης που οι Schroth, Georg, κ.
ά. ανέλυσαν εκ των προτέρων, περιορίζεται το μέγεθος του τροποποιημένου συστήματος
αρχείων σε περίπου 5.000 πανοράματα και υποβάλλεται η πιο ικανή δομή κβαντοποίησης.
Η εργασία [83] δείχνει ότι ο κβαντοποιητής βασίζεται στο AKM [72], το οποίο λειτουργεί
σε ένα επίπεδο λεξιλόγιο όπου οι περιγραφείς κατανέμονται σε k-means κεντροειδή μέσω
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τυχαιοποιημένων kd-trees, όπως απεικονίζεται στην «Ανάκτηση Εικόνας βάσει BoF». Σε
μια προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη, τα κεντροειδή του λεξιλογίου υποδηλώνονται από περιγραφείς CHoG που απαιτούν 60 bytes το καθένα. Με το
μέγεθος ενός kd-tree να είναι μικρότερο από 100ΚΒ, για 1 εκατομμύριο κεντροειδή ολόκληρες οι απαιτήσεις μνήμης κυμαίνονται μεταξύ 3.75ΜΒ και 7.5MB, ανάλογα με το μέγεθος του λεξιλογίου.
Επιπλέον, το τροποποιημένο αρχείο πρέπει να ανταλλάσσεται, και το οποίο μπορεί
να συμπιεστεί αποτελεσματικά ακολουθώντας την προσέγγιση συμπίεσης BoF στο [81].
Αυτό καθιστά εύκολο να μειώσουμε το μέγεθος του τροποποιημένου αρχείου σε περίπου
12.5MB. Επιπλέον, τα χωρικά γειτονικά πανοράματα αλληλεπικαλύπτονται σε σχέση με
τις σχετικές οπτικές λέξεις κατά περίπου 18%, ανάλογα με την απόσταση και το μέγεθος
του λεξικού. Στο [83] το εφαρμόζουν αυτό με την ανταλλαγή διαφορετικών κωδικοποιημένων δυαδικών διανυσμάτων BoF, τα οποία περιλαμβάνουν μόνο τη διάκριση με το
οπτικά πιο παρόμοιο πανόραμα. Αυτό επιτρέπει επιπλέον μείωση του μεγέθους του τροποποιημένου αρχείου κατά περισσότερο από 10%.
Σε ένα τηλέφωνο Nexus S, ένα task 1.000 περιγραφών σε οπτικές λέξεις απαιτεί
περίπου 180ms, χρησιμοποιώντας τέσσερα kd-trees και 40 ελέγχους σε ένα λεξιλόγιο
500.000 λέξεων. Με ποσοτικοποίηση μόνο, οι νέοι περιγραφείς που ρυθμίζονται από
την εκτεταμένη κίνηση όπως
απεικονίζεται στην ενότητα
«Εξαγωγή Χαρακτηριστικών
και Eπιλογή», ο χρόνος ερωτήματος είναι περιορισμένος.

Σχήμα 32. Επισκόπηση ενός συστήματος αναγνώρισης οπτικής θέσης, όπου
η διαδικασία ανάκτησης μεταφέρεται από τον διακομιστή στον πελάτη με
μεταφορά του κβαντιστή, και με συμπιεσμένο ανεστραμμένο σύστημα
αρχείων της καταλληλότερης υποπεριοχής.

Ένας ομοιόμορφος κβαντισμός (12ms ανά 1.000 περιγραφείς) επιτυγχάνεται με την
εφαρμογή της έννοιας που προτείνεται στο [74], όπου οι περιγραφείς χαρακτηριστικών
ανεξαρτήτως περιστροφής [82] συνδέονται μαζί με ένα δυαδικό VT.
Παραχωρώντας το γεγονός ότι αυτή η τεχνική τερματίζει την καθυστέρηση δικτύου
μεταφέροντας το βήμα ανάκτησης θέσης στην κινητή συσκευή, η χωρητικότητα των
δεδομένων που θα διανεμηθούν μέσω του downlink channel θα προκαλούσε χρονοβόρα
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αρχικοποίηση του συστήματος. Ενώ αυτό το στάδιο εφαρμόζεται, ο εντοπισμός θα πρέπει
να εκτελεστεί υποχρεωτικά σύμφωνα με το σχήμα 27, όπου οι δυνατότητες ορίζονται στον
διακομιστή, και η θέση μπορεί να αποστέλλεται περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα.

3.3.9. Προσαρμογή Λεξιλογίου
Με βάση τα χαρακτηριστικά που αποστέλλονται από την κινητή συσκευή στον
διακομιστή, η τοποθεσία του πελάτη αξιολογείται κατά διαστήματα στο διακομιστή. Αυτό
συναινεί σε υψηλή απόδοση όσον αφορά την ακρίβεια και τις αναθεωρήσεις, όπως
απεικονίζεται στην ενότητα «Προηγούμενες Πληροφορίες Σχετικά με την Τοποθεσία
Αναζήτησης», και εμφανίζεται στο σχήμα 31. Δίνοντας πληροφορίες αναφοράς για την
κινητή συσκευή σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτών των περιοδικών εκτιμήσεων τοποθεσίας (κάθε 3 δευτερόλεπτα) μας επιτρέπει να συνεχίσουμε ανεξάρτητα τον εντοπισμό
για περιορισμένο χρόνο.
Εάν έχουμε κατά νου ότι F = {f1, f2, …, fN} να είναι το σύνολο χαρακτηριστικών
ενός καρέ-ερωτήματος και V = {v1, v2, …, vL} να είναι το σύνολο των οπτικών λέξεων
(δηλ. το πλήρες λεξικό), η συνάρτηση κβαντοποίησης qV(fi) = vj εκχωρεί κάθε χαρακτηριστικό fi σε μια οπτική λέξη vj εντός του πλήρους λεξικού V. Έτσι, Q(F|V) = {v = qV(f) |
f ∊ F} = VF ⊆ V, ασκεί επιρροή στο υποσύνολο των οπτικών λέξεων, που ενσωματώνει
ένα συγκεκριμένο καρέ βίντεο. Ως εναλλακτική λύση στο πλήρες λεξιλόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα τυχαίο μερικό σύνολο οπτικών λέξεων VR ⊆ V, το
συμπέρασμα κβαντοποίησης χαρακτηριστικών θα είναι διακριτικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο χειρισμός του υποσυνόλου των οπτικών λέξεων που αντιπροσωπεύουν το ίδιο το καρέ VF = Q(F | V) ως μερικό λεξιλόγιο δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα
της κβαντοποίησης όπως αναφέρεται στην ακόλουθη εξίσωση:

Q (F | VF) = Q (F | V)
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο σε αυτό το
μέρος του πλήρους λεξιλογίου, έτσι ώστε να έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως αν εφαρμοζόταν το πλήρες λεξιλόγιο. Αλλά και πάλι, αυτή η εξίσωση ισχύει μόνο για ένα συγκεκ-
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ριμένο σύνολο χαρακτηριστικών F, και ένα μερικό λεξιλόγιο VF θα πρέπει να σταλεί στον
πελάτη για κάθε πλαίσιο. Με όλα να είναι ισότιμα, οι Schroth, Georg, κ. ά. θα διακρίνουν
νωρίτερα ένα μερικό λεξιλόγιο που ενσωματώνει τις σωστές οπτικές λέξεις για την προετοιμασία πολλαπλών διαδοχικών καρέ, χωρίς την υποχρέωση να λαμβάνονται από πριν
τα χαρακτηριστικά τους. Με την αιτιολογία ότι το VF μπορεί να ενισχυθεί από άλλα υποσύνολα του πλήρους λεξιλογίου (S ⊆ V) χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα κβαντοποίησης,
όπως φαίνεται στο (16), θα χρησιμοποιηθούν μερικά λεξιλόγια στον πελάτη, που έχουν
επαρκώς υψηλή πιθανότητα συμπερίληψης του VF.
Q (F | VF ⋃ S) = Q (F | V) (16)
Αν θέλουμε να περιορίσουμε την ποσότητα των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται με τον πελάτη, τότε πρέπει να ανακαλύψουμε το μικρότερο μερικό λεξιλόγιο
που ενσωματώνει το VF σε όλες τις πιθανότητες.
Με βάση τις περιοδικές εκτιμήσεις τοποθεσίας που αναπτύχθηκαν στον διακομιστή, στο [83] είχαμε προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία με τη μορφή
των καλύτερων τοποθεσιών που ανακτήθηκαν από το k. Έτσι, το μερικό λεξιλόγιο μπορεί
να βασίζεται στις οπτικές λέξεις που αποτελούν μέρος των πανοράματος που βρίσκονται
σε αυτές τις υποψήφιες περιοχές. Τα χαρακτηριστικά των καρέ που τεκμηριώνονται σε αυτές τις τοποθεσίες υπολογίζονται ότι κβαντοποιούνται στις ίδιες οπτικές λέξεις. Κατά συνέπεια, η πιθανότητα το VF αυτών των καρέ να είναι θραύσμα αυτού του μερικού λεξικού
είναι εξαιρετικά υψηλή.

65

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Σχήμα 33. Επισκόπηση ενός συστήματος αναγνώρισης οπτικής θέσης, όπου σχετικά τμήματα του λεξιλογίου ωθούνται
περιοδικά στον πελάτη. Η επιλογή των μεταδιδόμενων οπτικών λέξεων βασίζεται στην ανάκτηση τοποθεσίας που
πραγματοποιείται στον διακομιστή, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες ερωτήματος που ανέβασε ο πελάτης. Η εκτίμηση
της θέσης πραγματοποιείται στην κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας αυτά τα προ-φορτωμένα προσαρμοσμένα μερικά
λεξιλόγια. Οι μπλε γραμμές υποδεικνύουν ότι η καθυστέρηση δικτύου δεν επηρεάζει το χρόνο που απαιτείται για την
αναγνώριση τοποθεσίας.

Στη συνέχεια, οι Schroth, Georg κ.ά. προτείνουν να εξετάζουν περιοδικά μόνο
αυτές τις σχετικές οπτικές λέξεις μαζί με τα σχετικά τροποποιημένα αρχεία τους στον
πελάτη, για να δοθεί έγκριση για εκτίμηση τοπικής θέσης στη φορητή συσκευή σε μια
περιορισμένη περιοχή, όπως δείχνει το σχήμα 33. Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται
συντονίζοντας τα χαρακτηριστικά ερωτήματος στην κινητή συσκευή στο μερικό λεξιλόγιο, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί στα 10fps. Σε κανονική κίνηση 1.2 m/s, οι οπτικές
λέξεις δύο γειτονικών πανοραμάτων (απόσταση που εκτείνεται μεταξύ 12 και 17 μέτρων)
συναινούν στην εξερεύνηση για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ή 100 καρέ, χωρίς αναβάθμιση του μερικού λεξιλογίου. Ως συνέπεια της ατελούς ανάκτησης τοποθεσίας στον διακομιστή ή/και εκφυλισμένα χαρακτηριστικά ερωτήματος που αποστέλλονται, η πιθανότητα
να βρεθεί το πανόραμα με την πρώτη θέση στην πραγματική τοποθεσία είναι περίπου 60%,
όπως τα σχήματα S1 και S2 στο «Ανάκτηση Εικόνας βάσει BoF». Για να επιτευχθεί μια
πιθανότητα περίπου 90%, θα πρέπει να υπολογίζονται τα καλύτερα πέντε πανοράματα για
να δημιουργήσουν ένα μερικό λεξιλόγιο.
Οι δοκιμές μας αποκάλυψαν μια άποψη ότι, ρωτώντας το μερικό λεξιλόγιο, το
οποίο διατυπώνεται στα κορυφαία πανοράματα k, προκαλεί εκτεταμένη ακρίβεια σε σύγκριση με το πλήρες λεξιλόγιο. Αυτό συμβαίνει επειδή με μεγάλη πιθανότητα η σωστή περιοχή είναι στα καλύτερα αποτελέσματα k, αλλά πιθανώς όχι στο σημείο εκκίνησης αυτής
της θέσης. Καθώς το μερικό λεξιλόγιο εμποδίζει το σύνολο πιθανών υποψηφίων τοποθεσίας, η κβαντοποίηση των χαρακτηριστικών ενός επόμενου καρέ-ερώτησης σε αυτό το λεξιλόγιο μπορεί να θεωρηθεί ως «καταφύγιο» μεταξύ των αρχικών καλύτερων αποτελεσ-
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μάτων k. Το πανόραμα που ταιριάζει καλύτερα και στα δύο ερωτήματα τοποθετείται
επαληθεύσιμα ως το πιο αξιοσημείωτο.
Λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες που έχουν ήδη περιγραφεί, τα χαρακτηριστικά που επιλέγουν μία από τις προεπιλεγμένες τοποθεσίες, συμφωνούν με τις ίδιες
οπτικές λέξεις σαν να χρησιμοποιείται το πλήρες λεξιλόγιο. Μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά
που έχουν σχέση με άλλους τομείς με το πλήρες λεξιλόγιο μπορούν να συντονιστούν με
μια διαφορετική οπτική λέξη όταν εξετάζουμε ένα μερικό λεξικό. Η διατήρηση ενός
κατωφλίου στη μέγιστα συμφωνημένη απόσταση μεταξύ του χαρακτηριστικού και της
οπτικής λέξης οδηγεί σε μια ελαφριά περαιτέρω πρόοδο.
Μια γραμμή προτεραιότητας τοποθεσιών και οι οπτικές τους λέξεις αναβαθμίζονται κάθε φορά που ένα σύγχρονο σύνολο χαρακτηριστικών αποστέλλεται από την
κινητή συσκευή στον διακομιστή και δημιουργεί έτσι την καλύτερη χρήση του προσβάσιμου ποσοστού πληροφοριών του downlink. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνει συνεχώς
αυτές τις οπτικές λέξεις που τοποθετούνται στα πανοράματα με την υψηλότερη πιθανότητα
να αντιπροσωπεύουν την πραγματική τοποθεσία. Ανάλογα με τη βαθμολογία της ανάκτησης ή με τη βοήθεια παροδικών προσεγγίσεων φιλτραρίσματος, όπως κανάλια Bayes,
τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου, αυτή η πιθανότητα μπορεί
να προσδιοριστεί με ένα 3G downlink, τις οπτικές λέξεις και τις σχετικές ανεστραμμένες
καταχωρήσεις αρχείων όπου μπορούν να μεταφερθούν τουλάχιστον δύο πανοράματα (το
καθένα περιλαμβάνει περίπου 1.000 οπτικές λέξεις) ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη μεταφόρτωση ενός συνόλου χαρακτηριστικών, μπορούν να ληφθούν οι οπτικές λέξεις περίπου
έξι περιοχών.
Καθώς ανταλλάσσονται περισσότερες οπτικές λέξεις στον πελάτη, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι οπτικές λέξεις στην ουρά προτεραιότητας να είναι ήδη διαθέσιμες στη
συσκευή και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να αποστέλλονται ξανά. Για να παρατείνει το
χρόνο, ο πελάτης μπορεί να πλοηγηθεί με βάση το μερικό λεξιλόγιο: οπτικές λέξεις πανοράματος που γειτνιάζουν με τις κορυφαίες εκτιμήσεις της περιοχής k περιλαμβάνονται
στην ουρά προτεραιότητας. Βλέποντας ότι ουσιαστικά αλληλεπικαλύπτονται σχετικά με
τις οπτικές λέξεις, πρέπει να ανταλλάσσεται μόνο ένας περιορισμένος αριθμός επιπλέον
πληροφοριών. Για την επιτάχυνση της κβαντοποίησης των περιγραφών χαρακτηριστικών
στο ευπροσάρμοστο μερικό λεξιλόγιο, το οποίο ενσωματώνει το πολύ 50.000 οπτικές
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λέξεις, εάν η αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική τοποθεσία είναι τεράστια, αποστέλλονται τυχαία kd-trees στο φορητό gadget. Καθώς εξαρτώνται σχεδόν από τα 10ΚΒ το
καθένα (για 50.000 οπτικές λέξεις), μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναλαμβανόμενη
αναβάθμιση.
Στην εργασία [83], χρησιμοποίησαν το ίδιο σύνολο δεδομένων του Google® Street
View που χρησιμοποιήθηκε για το σχήμα 31, σε μια προσπάθεια να εκτιμήσουν την εκτέλεση. Η ρεαλιστική εγγραφή βίντεο κατά μήκος της διαδρομής μήκους 0.7 χιλιομέτρων
προσαρμόζεται στα 10fps. Κάθε 3 δευτερόλεπτα, ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών ερωτημάτων αποθηκεύεται ως αντίγραφο ασφαλείας στο διακομιστή και χρησιμοποιούνται
για την αναζήτηση πλήρους λεξιλογίου για την ανάκτηση των οπτικά πιο συγκρίσιμων τοποθεσιών. Διαμορφωμένη σε αυτούς τους αναγνωρισμένους υποψηφίους τοποθεσίας, η
ουρά προτεραιότητας τροποποιείται και περίπου 5.000 επιλεγμένες οπτικές λέξεις και οι
σχετικές καταχωρήσεις τροποποιημένων αρχείων μεταφορτώνονται στον πελάτη εντός 3
δευτερολέπτων. Η εκτίμηση της θέσης πραγματοποιείται στην κινητή συσκευή στα 10fps
χρησιμοποιώντας το προσαρμοστικό μερικό λεξικό, όπως φαίνεται στο σχήμα 33.

Σχήμα 34. Αξιολόγηση της απόδοσης αναγνώρισης τοποθεσίας προσαρμοσμένων μερικών λεξιλογίων χρησιμοποιώντας
το ίδιο σύνολο δεδομένων και μετρήσεις όπως στο σχήμα 10. Μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του αριθμού
των σωστά ανακτημένων πανοραμάτων ανά θέση ερωτήματος.

Σύμφωνα με το σχήμα 31, οι Schroth, Georg κ.ά. σημειώνουν τον αριθμό των ανακτημένων θέσεων μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα γύρω από την πραγματική θέση
ερωτήματος για τα μεμονωμένα καρέ βίντεο στο σχήμα 34. Η χρήση τροποποιημένων μερικών λεξιλογίων στην κινητή συσκευή πιστοποιεί την ανάκτηση τουλάχιστον ενός πανοράματος εντός 20 μέτρων για το 82.3% του κομματιού και εντός 40 μέτρων για το 91.0%
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του κομματιού, όταν σκεφτόμαστε τις δέκα κορυφαίες τοποθεσίες που ανακτήθηκαν. Παρατηρώντας το σχήμα 34, ο αριθμός των ανακτημένων θέσεων εντός του δεδομένου εύρους ουσιαστικά επεκτείνεται με ευπροσάρμοστα μερικά λεξιλόγια. Δεν εφαρμόζονται παροδικές μεθοδολογίες εξομάλυνσης όπως φίλτρα σωματιδίων ή γεωμετρικές στρατηγικές
επιβεβαίωσης. Η ουρά προτεραιότητας βασίζεται αποκλειστικά στο πιο πρόσφατο σύνολο
χαρακτηριστικών που έχουν μεταφορτωθεί στο διακομιστή.
Επιπλέον, οι Schroth, Georg κ.ά. αξιολογούν την πρόοδο της απόδοσης χρησιμοποιώντας μετρήσεις ακρίβειας και ανάκλησης θέσης στο σχήμα 35. Εδώ, η ακρίβεια
χαρακτηρίζεται ως ο ρυθμός των ανακτημένων θέσεων που βρίσκονται εντός 20m γύρω
από τη πραγματική θέση εδάφους. Αυτός ο βαθμός είναι κατά μέσο όρο σε όλα τα ερωτήματα. Με αυτό το εξαιρετικά λογικό σύνολο δεδομένων, ο αριθμός των σχετικών πανοραμάτων, δηλαδή εκείνων που βρίσκονται σε απόσταση 20 μέτρων γύρω από την
πραγματικότητα, είναι διακριτικός μεταξύ των μεμονωμένων ερωτημάτων. Στη συνέχεια,
ο ρυθμός ανάκτησης των σχετικών
τοποθεσιών (ανάκληση) δεν μπορεί
να υπολογιστεί κατά μέσο όρο στα ερωτήματα. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται μια ανάκληση τοποθεσίας, η
οποία είναι ένα διττό μέτρο που ορίζεται σε ένα εάν ανακτηθεί τουλάχιστον ένα σημαντικό πανόραμα. Δίνοντας έμφαση στον αριθμό των
δικαιολογημένων θετικών αποτελεσμάτων, τα διαφορετικά σύνολα ανά-

Σχήμα 35. Σύγκριση συστημάτων αναγνώρισης τοποθεσίας που
χρησιμοποιούν πλήρη και προσαρμοστικά μερικά λεξιλόγια, σε σχέση
με τις μετρήσεις ακριβείας και ανάκλησης θέσης. Η χρήση
προσαρμοσμένων μερικών λεξιλογίων στην κινητή συσκευή μας
επιτρέπει να εξαλείψουμε την καθυστέρηση του δικτύου, και επιπλέον
να αυξήσουμε την απόδοση αναγνώρισης.

κλησης ακρίβειας/τοποθεσίας αυξάνονται στην εφαρμογή, όπως το σχήμα 35 ερμηνεύει. Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να εξακριβωθεί μια κρίσιμη εξέλιξη απόδοσης, που αποδίδεται στην εφαρμογή ενός πλήρους
λεξιλογίου. Όπως έχει ήδη εξεταστεί, αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με ποσοτικοποίηση των
χαρακτηριστικών ενός πλαισίου ερωτήσεων σε ένα προεπιλεγμένο υποσύνολο οπτικών
λέξεων, οι οποίες έχουν ισχυρή πιθανότητα να υπαχθούν στις σωστές θέσεις. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι η προεπιλογή βασίζεται σε ένα προηγούμενο ερώτημα, αυτό θα
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αποκρυπτογραφηθεί ως πεδίο εντός των κορυφαίων αποτελεσμάτων αυτού του προηγούμενου ερωτήματος.
Ακολουθώντας αυτό το προτεινόμενο πλαίσιο, οι Schroth, Georg κ.ά. ενθαρρύνουν
την αξιολόγηση θέσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην κινητή συσκευή, απαλλάσσοντας
το εμπόδιο δικτύου, το οποίο από κάθε άλλη άποψη θα προκαλούσε χρόνους απόκρισης
4-5 δευτερολέπτων κατά τη λειτουργία της αρχιτεκτονικής του συστήματος όπως φαίνεται
στο σχήμα 27 [55]. Αυτό υποστηρίζει το LBS για να ανταποκρίνεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οπτικό πεδίο και την προσοχή των χρηστών. Ενώ εξακολουθεί να παρακολουθεί μια ενημέρωση τοποθεσίας από το διακομιστή κάθε 4-5 δευτερόλεπτα, η μελέτη
[83] επιπλέον επωφελείται από το ταχύτερο downlink για να ανταλλάσσει περιοδικά το
λεξιλόγιο που απαιτείται για να κατευθύνει σε μια περιορισμένη ζώνη. Δεδομένου ότι οι
οπτικές λέξεις που σχετίζονται με τις αξιολογημένες και αναμενόμενες τοποθεσίες επιλέγονται σχετικά με το κέρδος των δεδομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων, μόνο τα σημαντικά δεδομένα είναι φορτωμένα.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα μεταφερόμενα χαρακτηριστικά ερωτήματος όπου υπάρχουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα τους. Συμπληρωματικά,
καθώς οι άνθρωποι κινούνται συνήθως με περίπου 1.2 m/s αλλά αλλάζουν γρήγορα τον
προσανατολισμό τους, το σύνολο των χαρακτηριστικών των ερωτημάτων ουσιαστικά τροποποιείται με την πάροδο του χρόνου, ενώ το λεξιλόγιο που επιδιώκει να καλύψει την
αλλαγή της θέσης είναι σχεδόν σταθερό. Μελέτες δείχνουν ότι μετά από περίπου 4 λεπτά
έχει ληφθεί ένα σημαντικό τμήμα του λεξιλογίου και όλο και περισσότερες οπτικές λέξεις
στην ουρά προτεραιότητας δεν χρειάζεται να ανταλλάσσονται. Καθώς τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά μεταφορτώνονται για να διευκολύνουν τον διακομιστή να επιλέξει το κατάλληλο μερικό λεξιλόγιο, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να αναπτυχθούν για
την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων ως μέρος της διαδικασίας «online», όπως απεικονίζεται στην ενότητα «Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και Επιλογή».
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3.4. Σύστημα Εύρεσης Εσωτερικής Τοποθεσίας βάσει Μαγνητικού Πεδίου, για Συγκεκριμένο Τύπο Χώρου και Υποβοηθούμενο από Κάμερα
Θεωρητικά, το μαγνητικό πεδίο της Γης (Earth’s Magnetic Field - EMF)
παρουσιάζεται παντού και είναι ένα σήμα συγκεκριμένης θέσης [42]. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να εκμεταλλευτούμε το μαγνητικό πεδίο για τους στόχους τοποθέτησης. Η
προσέγγιση του [52] εκμεταλλεύεται αυτόν τον εγγενή πόρο της Γης ως μέθοδο
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεδομένου ότι τα τοπικά μαγνητικά πεδία σε κατασκευές από
ατσάλινο πλαίσιο μπορούν να επηρεαστούν από εγγενείς πηγές και ανθρωπογενείς πηγές,
όπως κατασκευές από χάλυβα και ενισχυμένο σκυρόδεμα [43], που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν ανωμαλίες στο τοπικό μαγνητικό πεδίο μέσα σε ένα κτίριο, είναι πολλά
υποσχόμενος πόρος που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ακριβή τοποθέτηση με μεθόδους
δακτυλικών αποτυπωμάτων [44]. Σε αντίθεση με τις άλλες εσωτερικές προσεγγίσεις
τοποθέτησης, το σύστημα μαγνητικού πεδίου είναι φθηνό και χρησιμοποιεί ελάχιστη ισχύ,
ενώ εκτελεί την ίδια ακρίβεια και χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες EMF σε
κινητά τηλέφωνα, χωρίς επιπλέον υποδομή [45].
Ωστόσο, οι ανωμαλίες του μαγνητικού πεδίου επηρεάζουν περιορισμένες περιοχές
[46]. Λόγω των περιορισμών ευαισθησίας των αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι σε
smartphone, η χαμηλή λήψη σημάτων τοπικού μαγνητικού πεδίου θα μπορούσε να προκαλέσει πολλές θέσεις να έχουν παρόμοια δεδομένα θέσης μαγνητικού πεδίου σε περιοχές
που απέχουν μεταξύ τους [42]. Αυτό οδηγεί στην δυσκολία διάκρισης μεταξύ διακριτών
θέσεων παρόμοιας τοπικής τιμής μαγνητικού πεδίου [47]. Μια οπτική προσέγγιση
εσωτερικού εντοπισμού [52] παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα, προκειμένου να
ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα. Για την ενίσχυση του αρχικού συστήματος εντοπισμού
μαγνητικού πεδίου, χρησιμοποιείται η κάμερα του smartphone. Η μέθοδος του [52]
χρησιμοποιεί σημεία δυνατοτήτων εικόνων ως πόρο ζεύξης, όπως πολλά άλλα συστήματα
εντοπισμού θέσης. Η θέση όπου τραβήχτηκε μια φωτογραφία μπορεί να βρεθεί
συγκρίνοντας την εικόνα ερωτήματος με την προ-ενσωματωμένη εικόνα σε βάση
δεδομένων φωτογραφιών.

71

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Κυρίως, ο σκοπός της τεχνικής δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την τοποθέτηση
σε εσωτερικούς χώρους είναι η ανάκτηση της θέσης του χρήστη, και η αντιστοίχιση των
ληφθέντων πληροφοριών με τα δεδομένα σε μια προ-καταγεγραμμένη βάση δεδομένων
γνωστών πληροφοριών θέσης πόρου [49]. Αυτή η μέθοδος μπορεί να φιλτραριστεί
συνοπτικά σε δύο διαφορετικά στάδια: ένα στάδιο «offline» για την προ-κατάρτιση μιας
βάσης δεδομένων τοποθεσίας πόρων, και ένα στάδιο «online» για τον προσδιορισμό της
θέσης στόχου με τη βοήθεια ενός βέλτιστου αλγορίθμου αντιστοίχισης. Τόσο το MF όσο
και η εικόνα θεωρούνται οι αντίστοιχοι πόροι. Ομοίως, οι τεχνικές δακτυλικών
αποτυπωμάτων που βασίζονται στις δύο πηγές, καταλαμβάνουν την ίδια έννοια των δύο
σταδίων που αναφέρονται παραπάνω. Προχωρώντας, αυτές οι τεχνικές θα εισαχθούν
ξεχωριστά, μαζί με μια μέθοδο που το [52] θα ήθελε να προταθεί.

Σχήμα 36. Παράδειγμα ανωμαλιών MF που προκαλούνται από διαταραχές.
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3.4.1. Εσωτερική Τοποθέτηση βάσει Μαγνητικού Πεδίου
Υπάρχουν τέσσερα ακέραια μέρη που συνθέτουν ένα δακτυλικό αποτύπωμα MF:
τρεις προβολές διανυσμάτων EMF στους άξονες X, Y και Z, και μια ισοδύναμη σημασία
που αξιολογείται από τα τρία πρώτα στοιχεία [50]. Όπως και άλλες τεχνικές δακτυλικών
αποτυπωμάτων, το δακτυλικό αποτύπωμα βάσει MF αποτελείται από δύο κύρια στάδια:
•

Φάση «offline» (εκπαίδευση):
Προκειμένου μια βάση δεδομένων τοποθεσίας MF να πραγματοποιεί
επιπλέον αντιστοίχιση και εύρεση θέσεων, είναι ζωτικής σημασίας οι τιμές MF να
συγκεντρώνονται και να συσσωρεύονται ως σημεία αναφοράς με τις αντίστοιχες
πληροφορίες θέσης τους, χρησιμοποιώντας ένα κελί σε όλα τα δεδομένα σημεία
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

•

Φάση «online» (δοκιμή):
Η θέση στόχου επιτυγχάνεται με την υποστήριξη ενός βέλτιστου
αλγόριθμου αντιστοίχισης. Αυτός ο αλγόριθμος συγκρίνει τις διαδικτυακές
πληροφορίες που ανακτώνται, παρατηρώντας σημεία αναφοράς από το
προκατασκευασμένο σύνολο δεδομένων. Η σάρωση στη βάση δεδομένων που
ψάχνει να εντοπίσει το σήμα-στόχο, θα ορίσει την εκτιμώμενη θέση.

3.4.2. Εσωτερική Τοποθέτηση βάσει Μονής Κάμερας
Προηγουμένως, αναπτύχθηκε μια νέα οπτική τεχνική εσωτερικής τοποθέτησης που
οδηγεί στη λύση του ζητήματος Perspective-n-Point (PnP). Μέσω αυτού του συστήματος,
τα σημεία χαρακτηριστικών των εσωτερικών εικόνων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως η
τιμή εισόδου όχι μόνο για δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και για αλγόριθμο αντιστοίχισης.
•

Πριν από τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων χαρακτηριστικών, ένα προσαρωμένο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο του εσωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να
δημιουργηθεί στη φάση «offline», μαζί με τη χρήση μιας μονοφωνικής κάμερας,
όπως φαίνεται στο σχήμα 37 (σε αυτό το σημείο χρησιμοποιείται μια νέα συσκευή,
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και η Google® το ονόμασε «Project Tangol»). Μόλις τεθεί σε εφαρμογή το μοντέλο, όλα τα τρισδιάστατα «σύννεφα σημείων» δημιουργούν μια ενοποιημένη βάση δεδομένων χαρακτηριστικών μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες τους, και μια
λίστα με τις δισδιάστατες (2D) αντιστοιχίες προβολής κάθε χαρακτηριστικού σημείου. Για να υπάρχει πρόσβαση στην εικόνα που ταιριάζει καλύτερα, διαμορφώνεται ένας δείκτης διακριτικών χαρακτηριστικών από όλες τις αποθηκευμένες
εικόνες.
•

Κατά τη διάρκεια της φάσης «online», το απεικονιστικό μέρος του συστήματος
χρησιμοποιεί τον brute-force αλγόριθμο ταυτοποίησης για την επίτευξη ομοιότητας μεταξύ μιας εικόνας-ερωτήματος και του μοντέλου 3D. Σε αυτήν την περίπτωση, το πιο κατάλληλο ζεύγος είναι σταθεροποιημένο από την ποσότητα και την
ποιότητα των αντιστοιχισμένων σετ σε κάθε εικόνα αναφοράς. Μόνο όταν δημιουργηθεί η 2D εικόνα που ταιριάζει καλύτερα, οι πληροφορίες σχετικά με τις 2D
προβολές θα επανέλθουν στη λίστα αντιστοιχίας. Ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα
PnP θα εφαρμοστεί στη συνέχεια για να ανακτήσει την εκτιμώμενη στάση.

Σχήμα 37. Παράδειγμα σάρωσης τρισδιάστατου μοντέλου.
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3.4.3. Προτεινόμενη Μέθοδος
Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι τα εσωτερικά μέρη των χαλύβδινων κτιρίων υποτίθεται
ότι έχουν μια μοναδική τοπική τιμή MF, και ανωμαλίες που προκαλούνται από τοπικές
διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες διακυμάνσεις σήματος MF. Ωστόσο, αυτή η
αποθάρρυνση παράγει πιο μοναδικά σήματα MF βάσει τοποθεσίας, έτσι ώστε η ακρίβεια
τοποθέτησης να μπορεί ακόμη και να δείξει σημαντική βελτίωση. Ανεξάρτητα από το πόσο
καλό μπορεί να ακούγεται θεωρητικά, στην πράξη μπορεί να μην λειτουργεί τόσο καλά.
Για τοποθεσίες που δεν βρίσκονται κοντά σε τοπικές διαταραχές, οι περιορισμοί των ενσωματωμένων αισθητήρων του κινητού τηλεφώνου μπορεί να δημιουργήσουν στους
χρήστες την ίδια τιμή σήματος σε πολλές διαδοχικές θέσεις. Αυτό το αποτέλεσμα θα αλλοιώνει τη θέση.
Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αμφισβητήσιμο εάν η εσωτερική τοποθέτηση με
βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα MF θα ήταν ιδανική για τον πλήρη χώρο εκπαίδευσης
που καλύπτει το σύνολο δειγμάτων [51]. Με σκοπό την αναβάθμιση της ακρίβειας του
συστήματος εντοπισμού θέσης, διαφορετικές τοποθεσίες των σημείων χαρακτηριστικών
απαιτούν ξεχωριστές στρατηγικές δακτυλικών αποτυπωμάτων λόγω των διαφορετικών μεταδόσεων των ενοχλητικών επιρροών. Η μέθοδος των Du, Yichen, κ. ά. χωρίζει τον χώρο-στόχο σε μερικά κελιά, προχωρώντας στη χρήση μιας μονοφωνικής κάμερας, για να
βοηθήσει στην τοποθέτηση σε περιοχές με μικρές διαταραχές, και όλα αυτά για να
ενισχυθεί η απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
Το σχήμα 38 είναι μια απεικόνιση του
πώς οι Yichen Du, Tughrul Arslan και Arief
Juri χώρισαν την περιοχή στόχευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τοπικού σήματος MF στο εσωτερικό περιβάλλον και βάσει του βαθμού διακύμανσης μεταξύ των τιμών MF, σχεδίαζαν να ρυθμίΣχήμα 38. Παράδειγμα κατάτμησης περιοχής.

σουν την περιοχή δοκιμής σε δύο υπο-περι-

οχές: τις σταθερές και κυμαινόμενες περιοχές. Ένα περίγραμμα MF μπορεί σίγουρα να
αναιρέσει ότι μια τοποθεσία με πολλές ανησυχητικές πτυχές (π.χ. υπολογιστές, διαχω-
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ριστικά ενισχυμένου σκυροδέματος και ηλεκτρονικά gadgets) μπορεί να αντιμετωπίσει μια
φαινομενική διακύμανση τέτοιων τιμών MF που στο [52] το ονόμασαν FluctuatingRegion. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δακτυλικά αποτυπώματα MF θα μπορούσαν να
δράσουν επαρκώς στην τοποθέτηση. Αντίθετα, ένα δακτυλικό αποτύπωμα εικόνας είναι
παραδειγματικό για τη σταθερή περιοχή με σχεδόν καθόλου διαταραχές.
Υπάρχουν δύο βασικά στάδια που περιλαμβάνουν την προτεινόμενη μέθοδο
εντοπισμού: τη φάση βαθμονόμησης και τη φάση τοποθέτησης. Η φάση βαθμονόμησης
ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Αυτά είναι:
1) Βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων:
Παράγονται τόσο ο χάρτης MF όσο και ο τρισδιάστατος οπτικός χάρτης
στη φάση «offline».
2) Region partition:
Η περιοχή-στόχος απομονώνεται βάσει του χάρτη MF.
Από την άλλη πλευρά, η φάση τοποθέτησης ολοκληρώνεται στο στάδιο «online»
και αποτελείται από δύο μέρη:
1) Σταθερή περιοχή:
Πραγματοποίησε μια σύγκριση με τη βάση δεδομένων σημείου χαρακτηριστικών, για να ανακτήσεις τις πληροφορίες συντεταγμένων της εικόναςερωτήματος, και όλα αυτά με τη χρήση της κάμερας για να ληφθεί μια
εικόνα στην τρέχουσα στάση.
2) Κυμαινόμενη περιοχή:
Η βάση δεδομένων MF-θέσεων πρέπει να οριστεί ως βάση δεδομένων αναφοράς για να υπερισχύσει της εκτιμώμενης θέσης. Η όλη διαδικασία μπορεί
να προβληθεί στο σχήμα 39.
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Σχήμα 39. Ολόκληρη η διαδικασία της προτεινόμενης μεθόδου τοποθέτησης.
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4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
Το έτος 2020 θα μείνει για πάντα σημαντικό στην ιστορία, λόγω του παγκόσμιου
ξεσπάσματος της πανδημίας που προκαλείται από τον ιό Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), γνωστό ως COVID-19. Ο COVID-19 σηματοδότησε τη ζωή μας και θα παραμείνει για πάντα μια «μαύρη σελίδα» στην ανθρώπινη
ιστορία. Το ξέσπασμα του ιού επηρέασε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο,
καθώς οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να ορίσουν υποχρεωτικό lockdown, να προτείνουν
αυτο-απομόνωση, να απαιτούν πολιτικές εργασίας-από-το-σπίτι, να επιβάλλουν αυστηρές
κοινωνικές αποστάσεις (social distancing), και να λάβουν πολλά άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού. Όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης
του ιού έως ότου βρεθεί ένα εγκεκριμένο εμβόλιο/θεραπεία.
Ο ιός COVID-19 μεταδίδεται πιο εύκολα σε αντίθεση με άλλους γνωστούς ιούς.
Επιπλέον, ένα μολυσμένο άτομο με COVID-19 μπορεί να μεταδίδει τον ιό χωρίς να εμφανίσει συμπτώματα. Επομένως, τη στιγμή που ο φορέας ιού έχει διαγνωστεί θετικός,
ενδέχεται να έχει ήδη διαδώσει τον ιό σε πολλούς άλλους. Αυτό το σενάριο απαιτεί μια
διαδικασία που ονομάζεται «ανίχνευση επαφής» («contact tracing») για την αναγνώριση
ατόμων που είχαν στενή επαφή με θετικό φορέα ιού. Η ανίχνευση επαφών επιτυγχάνεται
μέσω μιας συνέντευξης των μολυσμένων ατόμων, με επικεφαλής τις υγειονομικές αρχές.
Ο στόχος της συνέντευξης είναι να συγκεντρώσει τις επαφές που είχε το μολυσμένο άτομο
με άλλα άτομα, τις τελευταίες 14 ημέρες.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ερευνητές αναπτύσσουν τεχνολογικές εφαρμογές για
να βοηθήσουν τη διαδικασία εντοπισμού επαφών, που έχουν σχεδιαστεί από ερευνητές.
Λόγω της ικανότητας των κινητών τηλεφώνων να παρακολουθούν την τοποθεσία τους
μέσω GPS και Wi-Fi, σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη διεπαφή Bluetooth που
επιτρέπει την επικοινωνία και τον εντοπισμό εγγύτητας με κοντινά smartphone, τα smartphones είναι ιδανικά για αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη ανίχνευση επαφών.
Το είδος της αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιείται για τις πτυχές της συλλογής
δεδομένων των εφαρμογών ανίχνευσης επαφών αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητή-
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σεων λόγω προβλημάτων ασφάλειας και απορρήτου. Παρακάτω περιγράφονται δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές συστήματος που συνήθως χρησιμοποιούνται ή προτείνονται για
την εφαρμογή εφαρμογών παρακολούθησης επαφών COVID-19. Η μια είναι η «κεντρική
αρχιτεκτονική» («centralized architecture»), και η άλλη είναι η «αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική» («decentralized architecture»).
Ο παράγοντας ταξινόμησης λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο διακομιστής και ποια δεδομένα πληροφοριών απαιτούνται από αυτόν. Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριμένες εφαρμογές ανίχνευσης επαφών. Περιγράφεται επίσης
η αρχιτεκτονική τους, η οποία εξαρτάται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται κάθε
φορά.

4.1. Εφαρμογή TraceTogether (Σιγκαπούρη)
Στις 20 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης κυκλοφόρησε μια
εφαρμογή για κινητά για Android® και iOS®, που ονομάζεται TraceTogether. Tokens
ανταλλάσσονται μεταξύ κοντινών τηλεφώνων μέσω σύνδεσης Bluetooth. Ένας κεντρικός
διακομιστής ανακτά επίσης αυτά τα tokens, τα οποία είναι τυχαίες συμβολοσειρές που
ποικίλλουν με βάση το χρόνο, και τα οποία σχετίζονται με ένα άτομο για ένα χρονικό
διάστημα προτού ανανεωθούν. Εάν ένα άτομο διαγνωστεί με COVID-19, οι υπεύθυνοι
υγείας θα του ζητήσουν τα δεδομένα της εφαρμογής, τα οποία περιλαμβάνουν μια λίστα
με όλα τα tokens που έχει λάβει η εφαρμογή από άλλα κινητά γύρω της. Δεδομένου ότι η
κυβέρνηση διατηρεί μια βάση δεδομένων που αντιστοιχεί tokens με αριθμούς τηλεφώνου
και ταυτότητες, μπορεί να ανακαλύψει αυτήν τη λίστα με τα tokens στα άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί από τον ιό. Η εφαρμογή διατηρεί τους χρήστες ανώνυμους, χρησιμοποιώντας tokens μεταβλητής χρονικής διάρκειας. Οι χρήστες της εφαρμογής δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε ποιον ανήκουν τα tokens που είναι αποθηκευμένα
στην εφαρμογή τους, εκτός αν τα συνδυάσουν με το χρόνο λήψης τους.
Μετά την κυκλοφορία της εφαρμογής TraceTogether, περισσότερες από 50 κυβερνήσεις γνωστοποίησαν το ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση ή την προσαρμογή της εφαρμογής TraceTogether για τον πληθυσμό τους. Απαντώντας σε αυτό το ενδιαφέρον, οι Jason
Bay, Joel Kek, Alvin Tan, Chai Sheng Hau, Lai Yongquan, Janice Tan και Tang Anh Quy
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κυκλοφόρησαν μια επισκόπηση του BlueTrace, του πρωτοκόλλου διατήρησης της ιδιωτικής ζωής που χρησιμοποιήθηκε στο TraceTogether.
Το BlueTrace είναι ένα πρωτόκολλο για την καταγραφή «συναντήσεων» Bluetooth
μεταξύ συμμετεχόντων κινητών τηλεφώνων για την ευκολότερη παρακολούθηση επαφών,
ενώ προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των χρηστών. Όταν δύο
συμμετέχουσες συσκευές «συναντώνται» μεταξύ τους, ανταλλάσσουν μη προσωπικά
αναγνωρίσιμα μηνύματα που αποτελούνται από προσωρινά αναγνωριστικά. Τα αναγνωριστικά αλλάζουν συχνά για να αποτρέψουν τρίτους από την παρακολούθηση των κινητών
συσκευών. Το ιστορικό «συναντήσεων» των χρηστών αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή
τους: η υγειονομική αρχή δεν μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
Εάν ένας χρήστης εκτεθεί στον ιό COVID-19 ή αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης επαφών, θα του ζητηθεί να μοιραστεί το ιστορικό του με την αρμόδια υγειονομική αρχή. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση ενός PIN. Προαιρετικά μπορεί να παρέχεται κωδικός επαλήθευσης, για τον έλεγχο ταυτότητας του αιτήματος του υπαλλήλου
της υγειονομικής αρχής. Το κοινόχρηστο ιστορικό «συνάντησης» μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από την υγειονομική αρχή, για να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα για να βρει, στη συνέχεια, στενές επαφές και να επικοινωνήσει με δυνητικά μολυσμένους χρήστες.
Το BlueTrace στοχεύει στην ενίσχυση της μη αυτόματης παρακολούθησης επαφών, αντιμετωπίζοντας τον περιορισμό του κλειδιού: ένα εκτεθειμένο άτομο μπορεί να αναφέρει μόνο επαφές που γνωρίζει. Το BlueTrace θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει στην
ανίχνευση επαφών να είναι πιο επεκτάσιμη και λιγότερο εξαντλητική. Το BlueTrace επιτρέπει επίσης σε ένα ομοσπονδιακό δίκτυο διαπιστευμένων υγειονομικών αρχών να απόθηκεύουν ξεχωριστή βάση δεδομένων για κάθε χρήστη, επιτρέποντας παράλληλα την παρακολούθηση επαφών μεταξύ χρηστών από διαφορετικές δικαιοδοσίες υγειονομικών αρχών.

80

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σχήμα 40. Εφαρμογή εντοπισμού που χρησιμοποιεί «κεντρική αρχιτεκτονική» (centralized architecture).

Το σχήμα 40 απεικονίζει τις θεμελιώδεις οντότητες και αλληλεπιδράσεις μιας «κεντρικής αρχιτεκτονικής». Ας σημειωθεί ότι η «κεντρική αρχιτεκτονική» βασίζεται στο πρωτόκολλο BlueTrace [84]. Η αρχική απαίτηση για την εφαρμογή είναι ότι ένας χρήστης
πρέπει να κάνει προ-εγγραφή στον κεντρικό διακομιστή.

Σχήμα 41. Εγγραφή χρήστη.

Όταν ο χρήστης μιας εφαρμογής υλοποίησης BlueTrace εγγράφεται με τον αριθμό
τηλεφώνου του, το back-end σύστημα δημιουργεί ένα μοναδικό, τυχαιοποιημένο UserID
και το εκχωρεί στον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη (σχήμα 41). Οι μόνες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται από τον χρήστη είναι ο αριθμός τηλεφώνου που
χρησιμοποιείται, για την επικοινωνία με τους χρήστες εάν ανακαλυφθεί ότι είχαν παρατεταμένη έκθεση σε ένα μολυσμένο άτομο.
Οι συσκευές BlueTrace καταγράφουν «συναντήσεις» μεταξύ χρηστών με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Bluetooth. Αυτά τα μηνύματα δεν μπορούν να αποκαλύψουν την
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ταυτότητα των χρηστών, προκειμένου να προστατεύσουν το απόρρητο και την ιδιωτικότητα του χρήστη. Επιπλέον, για να αποτρέπεται η παρακολούθηση των χρηστών με
την πάροδο του χρόνου από τρίτα μέρη, αυτά τα μηνύματα δεν μπορούν να περιλαμβάνουν στατικά αναγνωριστικά. Ωστόσο, όταν ένας μολυσμένος χρήστης μεταφορτώνει
αυτά τα μηνύματα στην υγειονομική αρχή, η αρχή πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει
τα στοιχεία επικοινωνίας από τα μηνύματα.

Σχήμα 42. Μορφή του TempID.

Το BlueTrace το διεκπεραιώνει αυτό κάνοντας τους χρήστες να ανταλλάσσουν
προσωρινά αναγνωριστικά (TempIDs). Κάθε TempID περιλαμβάνει ένα UserID, τον
χρόνο δημιουργίας του και την ημερομηνία λήξης του, κρυπτογραφημένο συμμετρικά με
AES-256-GCM και στη συνέχεια base64-κωδικοποιημένο (σχήμα 42). Το μυστικό κλειδί
για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση TempIDs μπορεί να είναι μόνο στην
κατοχή της υγειονομικής αρχής. Κάθε TempID δημιουργείται με έναν τυχαίο φορέα αρχικοποίησης (IV). Το TempID περιέχει επίσης δύο παραμέτρους κρυπτογράφησης: την
είσοδο IV και μια τιμή Auth (για ελέγχους ακεραιότητας).
Τα TempIDs έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό βοηθά στον μετριασμό του αντίκτυπου των επιθέσεων επανάληψης (replay attacks), μειώνοντας τις ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Εάν κακόβουλοι χρήστες πλαστογραφήσουν άλλους χρήστες αναμεταδίδοντας
τα μηνύματά τους, θα μπορούν να το κάνουν μόνο για λίγο πριν από τη λήξη του μηνύματος. Αυτή η περίοδος θα ήταν πιθανότατα μικρότερη από την κατώτατη περίοδο στενής
επαφής και, ως εκ τούτου, δεν θα οδηγούσε σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Για να βεβαιωθούμε ότι στις συσκευές μπορούν να παρασχεθούν έγκυρα TempIDs
ακόμη και όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι διαθέσιμη, οι συσκευές λαμβάνουν
λίστες με TempIDs, με μελλοντικές ημερομηνίες, από τη back-end υπηρεσία της υγειονομικής αρχής κάθε φορά (σχήμα 43).
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Σχήμα 43. Τα TempIDs λαμβάνονται από μια συσκευή.

Οι συσκευές BlueTrace ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth Low Energy (BLE). Μέσω BLE, οι συσκευές μπορούν να αποκτήσουν «περιφερειακούς» ή «κεντρικούς» ρόλους. Οι «περιφερειακές» συσκευές διαφημίζουν τις υπηρεσίες
και οι «κεντρικές» ελέγχουν τις διαφημίσεις των «περιφερειακών» για να συνδεθούν στις
υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες είναι μια συλλογή πληροφοριών, όπως χαρακτηριστικά, τα
οποία είναι ειδικά δεδομένα που μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ συσκευών, μέσω
ενεργειών, όπως η ανάγνωση και η εγγραφή που εκτελούνται από μια «κεντρική» συσκευή. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται από συσκευές BlueTrace σε κάθε «χειραψία»
είναι γνωστά ως encounter messages.
Σύμφωνα με το [85], συσκευές που χρησιμοποιούν το BlueTrace ενεργούν τόσο
ως «κεντρικές» όσο και ως «περιφερειακές», και ενδέχεται να αλλάξουν μεταξύ αυτών
των ρόλων. Όταν συνδέονται δύο συσκευές, η
«κεντρική» διαβάζει το
μήνυμα

«συνάντησης»

της «περιφερειακής και
μετά γράφει ξανά το δικό

Σχήμα 44. Ροή «χειραψίας» πρωτοκόλλου BLE.

της μήνυμα «συναντήσεως». Κάθε σύνδεση επιτρέπει μια αμφίδρομη ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ «κεντρικής» και «περιφερειακής» συσκευής, όπως απεικονίζεται στο
σχήμα 44. Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας προωθεί τη συμμετρία και αντιμε-
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τωπίζει τον περιορισμό όπου ορισμένες συσκευές (και πιθανώς wearable συσκευές) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως «περιφερειακές».
Για να βεβαιωθούμε ότι μια διανομή «χειραψιών» Bluetooth με όσο το δυνατόν
περισσότερες κοντινές συσκευές BlueTrace είναι δυνατή, οι συσκευές BlueTrace θα πρέπει να εφαρμόζουν μια «μαύρη λίστα» συσκευών που έχουν δει πρόσφατα και να μην
προσπαθούν να συνδεθούν μαζί τους για όλη τη χρονική διάρκεια της περιόδου της
«μαύρης λίστας». Η «μαύρη λίστα» μπορεί να ανακληθεί από «περιφερειακές» συσκευές
που εκτελούν τακτικά τυχαιοποίηση αναγνωριστικών των συσκευών. Σε ορισμένες συσκευές Android®, αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές. Αυτές οι συσκευές τείνουν να σαρώνονται συνεχώς από τις «κεντρικές» συσκευές, αποφεύγοντας την ομοιόμορφη κατανομή «συναντήσεων» με άλλες κοντινές συσκευές. Πειραματιζόμαστε με διάφορες μεθόδους πρόληψης επαναλαμβανόμενων συνδέσεων και θα ενσωματώσουμε λύσεις.
Το μήνυμα «αντιμετώπισης» είναι πληροφορίες JSON, UTF-8 κωδικοποιημένες.
Οι ιδιότητες στο JSON διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την κατεύθυνση της επικοινωνίας.
Όπως αναφέρει το [85], το μήνυμα συναντήσεως της «περιφερειακής» συσκευής διαφημίζεται ως χαρακτηριστική αξία, έτσι ώστε μια «κεντρική» συσκευή να μπορεί να το ανιχνεύσει και να το διαβάσει, αφού ανακαλύψει την «περιφερειακής» συσκευή και το έγκυρο
χαρακτηριστικό της. Είναι στην ακόλουθη μορφή (από την έκδοση 2):
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Το μήνυμα «αντιμετώπισης» της «κεντρικής» συσκευής επιστρέφεται στην
«περιφερειακή» συσκευή ως χαρακτηριστική τιμή, την οποία μια «κεντρική» συσκευή γράφει πίσω στην «περιφερειακή» συσκευή πριν τερματιστεί η σύνδεση. Είναι στην ακόλουθη
μορφή (από την έκδοση 2):

Η κύρια διαφορά είναι ότι το μήνυμα που προέρχεται από την «κεντρική» συσκευή
περιλαμβάνει το πεδίο RSSI. Αυτή η διαφορά υπάρχει διότι, παρόλο που η «κεντρική»
συσκευή και η «περιφερειακή» συσκευή επικοινωνούν και προς τις δύο κατευθύνσεις,
μόνο η «κεντρική» συσκευή μπορεί να γράψει το RSSI. Επομένως, η «κεντρική» συσκευή
καταγράφει την ανάγνωση του RSSI της «περιφερειακής» συσκευής και στη συνέχεια
στέλνει αυτές τις πληροφορίες στην «περιφερειακή» συσκευή έτσι ώστε και οι δύο συσκευές να έχουν συμμετρική γνώση, και, ως εκ τούτου, το RSSI και το μοντέλο της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την αξιολόγηση της απόστασης.
Κατά τη δοκιμή, χρησιμοποιήθηκε ένα συγκεκριμένο όριο μεγέθους για το μήνυμα
με ορισμένες συσκευές. Αυτή η μορφή μηνύματος ταιριάζει καλά στο συγκεκριμένο όριο.
Εάν υπάρχει απαίτηση για την προσαρμογή συσκευών με μικρότερα όρια μεγέθους μηνύματος, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας από bytes αντί για JSON και να απόκωδικοποιηθεί το TempID από base64-κωδικοποίηση.
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Με τη διαφήμιση πολλών χαρακτηριστικών εντός της υπηρεσίας, καθένα από τα
οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική έκδοση πρωτοκόλλου, είναι δυνατή η μετάβαση σε νέες
μορφές μηνυμάτων. Έτσι, οι κινητές συσκευές έχουν συμβατότητα προς τα πίσω (backwards compatibility), ενώ επιτρέπουν την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου, όπως φαίνεται στο
σχήμα 45:

Σχήμα 45. Εξέλιξη πρωτοκόλλου με πολλαπλές διαφημίσεις.

Τόσο οι «κεντρικές» όσο και οι «περιφερειακές» συσκευές αποθηκεύουν η καθεμία
τόσες «χειραψίες» ως μια καταχώρηση στο ιστορικό «συναντήσεων», για μια συγκεκριμένη περίοδο πριν από τη διαγραφή τους. Οι συσκευές μπορούν επίσης να ρυθμιστούν
ώστε να καταγράφονται ενώ εκτελείται σάρωση, ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ της
απουσίας σάρωσης, και της απουσίας κοντινών κινητών συσκευών.
Τη στιγμή που ένα άτομο μολύνεται από τον ιό, οι υγειονομικές αρχές του ζητούν
να εγκαταστήσει την εφαρμογή στη συσκευή του. Εάν το κάνει, η υγειονομική αρχή του
ζητά να ανεβάσει το ιστορικό «συνάντησής» του, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 46. Ένας
κωδικός εξουσιοδότησης παρέχεται από την υγειονομική αρχή και υποβάλλεται μέσω της
εφαρμογής για να διατηρήσει τους χρήστες και το σύστημα ασφαλείς από δόλιες μεταφορτώσεις, και να αποκτηθεί ένα έγκυρο token για να σταλούν τα αρχεία καταγραφής.
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Σχήμα 46. Μεταφόρτωση ιστορικού «συνάντησης» στην υγειονομική αρχή.

Το TempID αποκρυπτογραφείται από την υγειονομική αρχή για κάθε «συνάντηση»
στο ιστορικό «συναντήσεων» που ανέβηκε, για να ανακτηθεί το UserID και η διάρκεια ισχύος του. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ότι η χρονική σήμανση «συνάντησης» για κάθε
TempID εμπίπτει στη διάρκεια ισχύος του.
Στη συνέχεια, η αναζήτηση της υγειονομικής αρχής για στενές επαφές εξαρτάται
από τις επιδημιολογικές παραμέτρους της νόσου: ο χρόνος έκθεσης (υπολογίζεται από το
μέγεθος μιας ομάδας συνεχόμενων συσκέψεων) και η απόσταση, που μετράται με την
ένδειξη της λαμβανόμενης έντασης σήματος. Στη Σιγκαπούρη, η μέθοδος ανίχνευσης επαφών περιέχει μια συνέντευξη με τον ασθενή, όπου οι ασθενείς καλούνται να θυμηθούν πού
ήταν και με ποιους έχουν έρθει σε επαφή πρόσφατα. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα δεδομένα BlueTrace για την προσαρμογή των ορίων φιλτραρίσματος εγγύτητας και διάρκειας, με βάση την τοποθεσία και το περιβάλλον που αναφέρθηκε από τον ασθενή. Μετά από αυτό, η υγειονομική αρχή έρχεται σε επαφή με άτομα που
αξιολογούνται ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα έκθεσης στον ιό, για να παρέχουν ιατρικές
συμβουλές και φροντίδα.
Πιστεύεται ότι οι χρήστες πρέπει να επιβλέπουν τα προσωπικά τους δεδομένα και
να μπορούν να τα διαγράψουν από το σύστημα. Εάν ένας χρήστης αποσύρει την άδεια
χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, ο κωδικός χρήστη και ο αριθμός τηλεφώνου του
θα πρέπει να διαγραφούν από το σύστημα και τη βάση δεδομένων. Καθώς ο αριθμός
τηλεφώνου είναι η μόνη πηγή ταυτότητας, η διαγραφή του θα καταστήσει άχρηστα όλα τα
TempIDs αυτού του χρήστη, που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί σε άλλες συσκευές.
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4.2. Εφαρμογή StopCOVID (Γαλλία)
Η γαλλική εφαρμογή StopCOVID χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ROBERT.
Σύμφωνα με το [84], το πρωτόκολλο «ROBust and privacy-presERving proximity
Tracing» (ROBERT) είναι ένα centralized πρωτόκολλο εφαρμογής ανίχνευσης, παρόμοιο
με το πρωτόκολλο BlueTrace, το οποίο υλοποιείται από κοινού από ερευνητές της INRIA
(Γαλλία) και του Fraunhofer (Γερμανία). Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των πρωτοκόλλων
BlueTrace και ROBERT είναι το είδος των πληροφοριών χρήστη που αποθηκεύονται στο
διακομιστή. Το BlueTrace αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ενώ το
ROBERT αποθηκεύει μόνο ανώνυμα αναγνωριστικά που ονομάζονται EphIDs, οπότε
παρέχει υψηλότερο επίπεδο ανωνυμίας.
Μια άλλη διαφορά από αυτά τα δύο πρωτόκολλα είναι η διαδικασία ειδοποίησης,
δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή ειδοποιεί τους χρήστες που κινδυνεύουν. Ένας
τακτικός έλεγχος των EphIDs των χρηστών με τον διακομιστή για να εξακριβωθεί εάν
έχουν την κατάσταση «σε κίνδυνο», απαιτείται στο πρωτόκολλο ROBERT. Σε αντίθεση
με το ROBERT, στο πρωτόκολλο BlueTrace οι υγειονομικές αρχές θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν προληπτικά τους χρήστες «σε κίνδυνο». Λόγω της χαρτογράφησης των
TempIDs στις συλλεγμένες προσωπικές πληροφορίες, το BlueTrace καταφέρνει να
ολοκληρώσει τη διαδικασία ειδοποίησης. Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο BlueTrace, όπου
όλες οι επαφές μεταφορτώνονται με μία κίνηση, στο ROBERT τα EphIDs ενός πιθανού
μολυσμένου χρήστη μεταφορτώνονται με σταδιακή και τυχαία σειρά. Αυτό συμβαίνει για
να «σπάσει» ο σύνδεσμος των επαφών με το ίδιο άτομο, και προκειμένου να αποτραπεί ο
διακομιστής από τη διεξαγωγή ανάλυσης κοινωνικών γραφημάτων. Παρ' όλα αυτά, η
διερεύνηση της κυκλοφορίας δικτύου που ανταλλάσσεται από μια συσκευή ενδέχεται να
επιτρέψει σε έναν αντίπαλο να συμμετάσχει στις αναφορές.

4.3. Εφαρμογή Aarogya Setu (Ινδία)
Σύμφωνα με το [88], μια παρουσίαση της εφαρμογής Aarogya Setu αναλύεται εν
συντομία παρακάτω. Η εφαρμογή Aarogya Setu είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης
COVID-19 για κινητές συσκευές που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πληροφορικής

88

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

(National Informatics Centre - NIC), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ηλεκτρονικών και
Πληροφορικής της Κυβέρνησης της Ινδίας. Οι χρήστες της εφαρμογής ειδοποιούνται μέσω
ειδοποίησης στην συσκευή τους, εάν διασταυρώνονται με μολυσμένο άτομο από ιό
COVID-19. Η κατηγορία αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιείται για αυτήν την εφαρμογή
είναι η centralized.
Η διαδικασία παρακολούθησης εκτελείται επιτυχώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας
Bluetooth του smartphone και των κοινωνικών γραφημάτων που δημιουργούνται από την
τοποθεσία, ή το GPS, και τα οποία δείχνουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με κάποιον
που βρέθηκε θετικός στον ιό COVID-19. Η κίνηση του χρήστη εντοπίζεται και παρακολουθείται από την εφαρμογή με τη βοήθεια αισθητήρων GPS και Bluetooth. Βρίσκει
άλλες κοντινές κινητές συσκευές που έχουν επίσης εγκατεστημένη την εφαρμογή και στη
συνέχεια στέλνει μια ειδοποίηση, εάν υπάρχουν μολυσμένα άτομα κοντά. Επιπλέον, η
εφαρμογή παρέχει τις απολύτως απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απομόνωσης,
και τι πρέπει να γίνει αφού ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα. Η εφαρμογή συμβουλεύει
να διατηρούνται συνεχώς ενεργές οι υπηρεσίες Bluetooth και τοποθεσίας. Κάποιος πρέπει
να εγγραφεί με έναν αριθμό κινητού - επιβεβαιώνοντας μέσω ενός OTP - για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Μια φόρμα στην αίτηση ζητά προσωπικά στοιχεία από τον χρήστη,
όπως όνομα, ηλικία, επάγγελμα, ιστορικό ταξιδιού στο εξωτερικό τις τελευταίες 30 ημέρες, και άλλες πληροφορίες προφίλ.
Υπάρχει επίσης μια λειτουργία «αυτό-αξιολόγησης» στην εφαρμογή Aarogya Setu.
Σε αυτήν τη λειτουργία, ζητούνται μερικές ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και τα
συμπτώματα του χρήστη και - ανάλογα με τις απαντήσεις - η εφαρμογή απεικονίζει το
επίπεδο κινδύνου για τον χρήστη σε τρεις χρωματικούς κωδικούς. Εάν δεν υπάρχει
κίνδυνος, η εφαρμογή εμφανίζει κωδικό «πράσινου» χρώματος και το κείμενο αναγράφει
«Είστε ασφαλείς». Εάν υπάρχει χαμηλός κίνδυνος, η εφαρμογή υποδεικνύει τον κωδικό
«κίτρινου» χρώματος και το κείμενο εμφανίζει την ένδειξη «Διατρέχετε χαμηλό κίνδυνο».
Εάν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου, η εφαρμογή υποδεικνύει έναν κωδικό «πορτοκαλί» χρώματος. Εάν ναι, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον αριθμό γραμμής
βοήθειας που παρέχεται από την εφαρμογή. Επιπλέον, η εφαρμογή προτείνει ακριβείς
ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για να σταματήσει η εξάπλωση του COVID-19. Αυτές
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οι ενέργειες είναι οι κοινωνικές αποστάσεις (social distancing), φροντίδα της υγιεινής, και
μένοντας στο σπίτι, ως προφυλάξεις.
Η πολιτική απορρήτου της εφαρμογής διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της φόρμας, κοινοποιούνται μόνο στην κυβέρνηση της Ινδίας και δεν απόκαλύπτονται σε τρίτους. Οι πληροφορίες θα παρέχουν βοήθεια στην κυβέρνηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
Η εφαρμογή Aarogya Setu έχει τέσσερις ενότητες: «Η κατάστασή σας», «Αυτοαξιολόγηση», «Ενημερώσεις COVID-19» και «E-Pass». Η ενότητα «Η κατάστασή σας»
ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τον κίνδυνο μόλυνσης από τον COVID-19. Η ενότητα
«Αυτο-αξιολόγηση» ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τον γενικό κίνδυνο μόλυνσης. Η
ενότητα «Ενημέρωση COVID-19» παρέχει ενημερώσεις για τις τοπικές και τις εθνικές
περιπτώσεις COVID-19, ενώ το «E-Pass» βοηθά στην παροχή κίνησης, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σε μια πλατφόρμα που μπορεί να δώσει
μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface - API) για
να βοηθήσει διάφορες εφαρμογές να κάνουν χρήση των πληροφοριών και των λειτουργιών
που περιέχει το Aarogya Setu.
Η ασφαλής βάση δεδομένων της κυβέρνησης της Ινδίας χρησιμοποιείται από την
εφαρμογή, όπου αποθηκεύει τα δεδομένα που συνδέονται με γνωστά περιστατικά και ύποπτα συμβάντα. Προκειμένου να προστατεύσει την εφαρμογή και τα σχετικά δεδομένα
της από κακόβουλες προσπάθειες, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τη βάση δεδομένων ή άλλα
δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή, opensource. Δεν είναι γνωστά πολλά για τις
τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής λόγω της ασφαλούς φύσης της, και δεν εκτίθενται
δημόσια.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα Bluetooth και GPS για την παρακολούθηση
επαφών και ενημερώνει τους χρήστες εάν βρίσκονται κοντά σε άτομο που έχει μολυνθεί
από τον COVID-19, ή με κάποιον που κινδυνεύει να μολυνθεί. Ένα σημαντικό κλειδί για
την εφαρμογή για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εγγύτητα μεταξύ δύο χρηστών
είναι η πρόσβαση Bluetooth. Όταν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία έχουν εγκατεστημένη
την εφαρμογή, βρίσκονται το ένα στο εύρος Bluetooth του άλλου, η εφαρμογή λαμβάνει
δεδομένα. Εάν κάποιος από τους χρήστες είναι θετικός στη μόλυνση, η εφαρμογή προειδοποιεί τον άλλο χρήστη, και αυτό βοηθά την κυβέρνηση να παρακολουθεί πιθανές πε-
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ριπτώσεις COVID-19. Εκτός από αυτές τις προειδοποιήσεις, το Aarogya Setu έχει οδηγίες
για τυχόν συμπτώματα του ιού που εντοπίστηκαν κοντά.
Η ακρίβεια της εφαρμογής βασίζεται στην τοποθέτηση των smartphones μεταξύ
τους, π.χ. εάν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα ή στα χέρια κάποιου. Για παράδειγμα,
ένας τοίχος σε δύο δωμάτια μπορεί να μην εξασθενίσει αρκετά το σήμα και μπορεί να
επηρεάσει ένα συμβάν εγγύτητας. Οι εφαρμογές ανίχνευσης επαφών που εκμεταλλεύονται
υπηρεσίες Bluetooth και GPS είναι πιο χρήσιμες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν
μόνο Bluetooth. Τα δεδομένα θέσης που συνδέονται με το ιστορικό εγγύτητας μπορούν να
βοηθήσουν τις υγειονομικές αρχές να ανακαλύψουν ίχνη έκθεσης με καλύτερη ακρίβεια.
Επομένως, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή Aarogya Setu φαίνεται να είναι πιο
χρήσιμη.
Ο κύριος στόχος της ανίχνευσης επαφών είναι η ανακάλυψη «hotspots» από
συμβάντα COVID-19 και η επιβολή κατάλληλων μέτρων σε αυτά τα «hotspots» για τον
περαιτέρω περιορισμό της εξάπλωσης της λοίμωξης. Με τη βοήθεια των συντεταγμένων
γεωγραφικού μήκους και πλάτους των συμβάντων COVID-19 και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστάδες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης [86]. Αυτές οι συστάδες μπορούν να θεωρηθούν ως «hotspots». Για να
ανακαλυφθούν ομάδες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη εποπτευόμενα μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως η ομαδοποίηση k-means για τη δημιουργία ομάδων μολυσμένων ατόμων. Επίσης, το τεστ αυτό-αξιολόγησης, βάσει των οδηγιών ICMR, εκτιμά την πιθανότητα
μόλυνσης από COVID-19 ανάλογα με τα αυτό-αναφερόμενα συμπτώματα του χρήστη και
άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως πρόσφατα ταξίδια, ηλικία και φύλο.
Ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί από περαιτέρω έρευνα, είναι ότι η
εφαρμογή ενδέχεται να χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο που ονομάζεται iBeacon [87] για
τη συλλογή δεδομένων εγγύτητας Bluetooth. Η Apple® ανέπτυξε αυτό το πρωτόκολλο
και, πολλοί προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του Android®, έχουν σχεδιάσει πομπούς
συμβατούς με iBeacon, οι οποίοι ονόμασαν beacons μια κατηγορία συσκευών Bluetooth
χαμηλής ενέργειας (BLE). Αυτές οι συσκευές μεταδίδουν συνεχώς ένα σήμα Bluetooth 4.0
και το διαφορετικό τους αναγνωριστικό σε κοντινές φορητές συσκευές: σε αντίθεση πολλές συσκευές Bluetooth απαιτούν μια διαδικασία που ονομάζεται «ζεύξη» για μεταφορά
δεδομένων. Στη «ζεύξη», ο κάτοχος της συσκευής πρέπει να αποδεχτεί την ανταλλαγή και
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στις δύο συσκευές για να ολοκληρωθεί η ενέργεια. Ένα iBeacon μπορεί να στείλει πληροφορίες σε μια συσκευή δέκτη χωρίς την απαίτηση σύζευξης, καθιστώντας τη διαδικασία
πιο απλή. Το καθολικά διακριτό αναγνωριστικό αποκτάται από τη συμβατή εφαρμογή,
δηλαδή το Aarogya Setu. Το αναγνωριστικό - και πολλά bytes που μεταφέρονται μαζί του
, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της θέσης της συσκευής, την παρακολούθηση χρηστών, ή την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας βάσει θέσης στο smartphone, όπως μια ειδοποίηση push. Τα δεδομένα ιστορικού εγγύτητας Bluetooth (ετικέτες αναγνώρισης, ισχύς σήματος κ.λπ.) θα δημοσιευθούν τελικά σε μια ασφαλή βάση δεδομένων,
όπου μπορούν να ανακτηθούν πληροφορίες από την κυβέρνηση της Ινδίας, ή ο οργανισμός
που υλοποίησε την εφαρμογή μπορεί να ανακτήσει τα δεδομένα από μια ασφαλή βάση
δεδομένων, στην οποία τα δεδομένα ιστορικού εγγύτητας Bluetooth, όπως ετικέτες αναγνώρισης, ισχύς σήματος κ.λπ., θα εισαχθούν τελικά. Μετά την ανάκτηση αυτών των δεδομένων, η κυβέρνηση μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση σε αυτά. Επιπλέον, η εφαρμογή παρακολουθεί συνεχώς την τοποθεσία του χρήστη μέσω GPS/Bluetooth και διατηρεί
ένα αρχείο της κίνησης του χρήστη.
Όταν ένας χρήστης συναντά ένα άτομο που έχει μολυνθεί, αυτό το αναγνωριστικό
μεταφέρεται στο κινητό του τηλέφωνο, όχι το όνομα και ο αριθμός του χρήστη. Τα δεδομένα θέσης στην εφαρμογή διαγράφονται κάθε 30 ημέρες.

4.4. Εφαρμογή Hamagen (Ισραήλ)
Σε αντίθεση με την centralized αρχιτεκτονική, η «αποκεντρωμένη» (decentralized)
αρχιτεκτονική προτείνει τη μεταφορά βασικών λειτουργιών στις συσκευές χρήστη.
Επομένως, ο διακομιστής έχει ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία εντοπισμού επαφών.
Ο στόχος σύμφωνα με το [84] είναι να βελτιωθεί το απόρρητο των χρηστών, δημιουργώντας ανώνυμα αναγνωριστικά στα smartphone των χρηστών, ώστε να διατηρούνται
μυστικές οι πραγματικές ταυτότητες των χρηστών από τους άλλους χρήστες, καθώς και
από το διακομιστή, και η επεξεργασία των ειδοποιήσεων έκθεσης σε κίνδυνο σε μεμονωμένες συσκευές αντί για τον κεντρικό διακομιστή. Ως βάση για την εξήγηση της «αποκεντρωμένης» αρχιτεκτονικής χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο «Private Automated Contact Tracing» (PACT) [89]. Η «αποκεντρωμένη» τεχνική δεν απαιτεί από τους χρήστες τής
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εφαρμογής να εγγραφούν πριν από τη χρήση, επομένως δεν απαιτείται αποθήκευση
οποιονδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών στο διακομιστή.
Οι συσκευές δημιουργούν τα τυχαία seeds, τα οποία χρησιμοποιούνται ως είσοδος
σε μια ψευδοτυχαία μέθοδο, και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την τρέχουσα χρονική σήμανση για τη δημιουργία ψευδωνύμων ή αναγνωριστικών που προστατεύουν την
ιδιωτική ζωή, με μικρή διάρκεια ζωής - περίπου 1 λεπτό, όπως απεικονίζει το σχήμα 47.
Τα αναγνωριστικά μεταφέρονται περιοδικά από συσκευές, σε άλλες που είναι κοντά. Μόλις ένας χρήστης βρεθεί θετικός με τον COVID-19, μπορεί να ανεβάσει τα seeds του και
τις σχετικές πληροφορίες χρονικής σήμανσης (timestamps) σε έναν κεντρικό διακομιστή.
Αυτή είναι μια διαφορά στην «κεντρική αρχιτεκτονική», όπου ανεβαίνει ολόκληρη η λίστα
μηνυμάτων «συνάντησης». Η χρήση του εύρους ζώνης και η καθυστέρηση βελτιώνονται,
ανεβάζοντας seeds αντί όλων των χρησιμοποιημένων αναγνωριστικών.

Σχήμα 47. «Αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική εφαρμογών ανίχνευσης.

Ο κεντρικός διακομιστής συμπεριφέρεται ως σημείο «συνάντησης», σαν ένας πίνακας για
να γνωστοποιήσει τα seeds των μολυσμένων χρηστών. Οποιοσδήποτε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να κατεβάσει αυτά τα seeds για να ενημερώσει τα αναγνωριστικά, χρησιμοποιώντας χρονικές σημάνσεις που ανέβηκαν από τους χρήστες που είχαν θετικά διαγνωστεί με COVID-19. Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναγνώρισης, μόνο γνωρίζοντας τους
σπόρους και τα αναγνωριστικά, δεν μπορούν να προέρχονται από το διακομιστή, όπως από
άλλους χρήστες. Προκειμένου να γνωρίζει εάν εκτίθεται στον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάθε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση κινδύνου. Αυτή η μονόδρομη
αναζήτηση ενάντια στα ληφθέντα seeds περιορίζει τη λειτουργικότητα του διακομιστή.

93

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Οι εφαρμογές ανίχνευσης COVID-19 που χρησιμοποιούν την «αποκεντρωμένη»
αρχιτεκτονική δεν απαιτούν διαδικασία εγγραφής κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.
Η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής κάνει απλώς την επαλήθευση του smartphone
ενός χρήστη και ανεβάζει έναν τυχαίο αλγόριθμο παραγωγής seeds που δεν βασίζεται στο
τηλέφωνο, όπως φαίνεται στο σχήμα 48:

Σχήμα 48. Διαδικασίες εγκατάστασης «αποκεντρωμένων» εφαρμογών ανίχνευσης.

Το σχήμα 49 δείχνει ότι το seed δημιουργείται με περίοδο λήξης μιας ώρας, από το
smartphone του χρήστη, μετά την εγκατάσταση της αποκεντρωμένης εφαρμογής ανίχνευσης. Αυτό το seed και η τρέχουσα χρονική σήμανση αποστέλλονται σε μια ψευδοτυχαία
συνάρτηση για τη δημιουργία του αναγνωριστικού. Τα αναγνωριστικά δεν συνδέονται με
το άτομο ή το τηλέφωνό του, επομένως είναι ανώνυμα. Η εφαρμογή δημιουργεί νέα αναγνωριστικά κάθε λεπτό, και μεταδίδονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα μέσω του Bluetooth
beacon.
Στο τηλέφωνο του χρήστη, η εφαρμογή αποθηκεύει αυτόματα όλα τα ανακτημένα
αναγνωριστικά, όπως δείχνει το βήμα 4 στο σχήμα 49. Τα αποθηκευμένα δεδομένα στην
εφαρμογή λήψης περιέχουν το αναγνωριστικό, τη χρονική σήμανση κατά την ανάκτηση
του αναγνωριστικού, και τη μέγιστη τιμή RSSI. Τα ίδια αναγνωριστικά που ανακτήθηκαν
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μέσα σε ένα λεπτό αγνοούνται. Ας σημειωθεί η κύρια διαφορά από την «αποκεντρωμένη»
αρχιτεκτονική, όπου τα seeds και τα αναγνωριστικά δημιουργούνται στη συσκευή, στην
centralized προσέγγιση τα TempIDs δημιουργούνται από το διακομιστή.

Σχήμα 49. Ανταλλαγή μηνυμάτων «συναντήσεων» «αποκεντρωμένων» εφαρμογών ανίχνευσης.

Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 50, σε περίπτωση που ένας χρήστης μολυνθεί, του
αποδίδεται ένας ξεχωριστός «αριθμός άδειας» από τη σχετική αρχή, προκειμένου να
επιτρέψει τη μεταφόρτωση όλων των χρησιμοποιημένων seeds που αποθηκεύονται τοπικά
στο τηλέφωνό του, καθώς και τις χρονικές σφραγίδες παραγωγής και λήξης των seeds.
Σε αντίθεση με την centralized προσέγγιση, η διαδικασία ανίχνευσης στην «αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική εκτελείται τοπικά από τον χρήστη της εφαρμογής στη συσκευή του. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν με τον διακομιστή, συνήθως μία φορά την
ημέρα, για να ανακτήσουν τυχόν seeds που ανέβηκαν από τους χρήστες που έχουν μολυνθεί. Όπως απεικονίζει το βήμα 8 στο σχήμα 50, όλα τα αντίστοιχα αναγνωριστικά ανακατασκευάζονται με τα ληφθέντα seeds, χρησιμοποιώντας ψευδοτυχαίες εκτιμήσεις ανάλογα
με τα seeds, και διακριτά χρονικά διαστήματα μεταξύ της δημιουργίας και του χρόνου λήξης. Τελικά, μια αναζήτηση εκτελείται από την εφαρμογή προκειμένου να ελέγξει εάν
υπάρχει κάποια από τις ανακατασκευασμένες πληροφορίες αναγνωριστικού που υπάρχει
στα τοπικά αρχεία καταγραφής αναγνωριστικών «συναντήσεων». Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρόνοι εγγύτητας και διάρκειας ανακτώνται για λόγους ανάλυσης κινδύνου. Ο
χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καμία παρέμβαση.
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Σχήμα 50. Διαδικασία μιας «αποκεντρωμένης» εφαρμογής ανίχνευσης.

Σύμφωνα με το [84], η εφαρμογή Hamagen εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας
του Ισραήλ. Το Hamagen διαφέρει από άλλες εφαρμογές ανίχνευσης επαφών, καθώς δεν
εξαρτάται από την εγγραφή «συναντήσεων» με άλλα τηλέφωνα κοντά, χρησιμοποιώντας
Bluetooth. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί την «αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική.
Η εφαρμογή εξετάζει το ιστορικό GPS ενός smartphone με τα ιστορικά γεωγραφικά δεδομένα των αναγνωρισμένων περιστατικών από το Υπουργείο Υγείας. Το κινητό
τηλέφωνο κάθε ατόμου εκτελεί αυτήν την εξέταση τοπικά. Τα δεδομένα τοποθεσίας κάθε
χρήστη αποθηκεύονται στη συσκευή του και δεν αποστέλλονται σε τρίτους. Η εφαρμογή
θα λαμβάνει τακτικά μια λίστα που περιέχει ανώνυμες τοποθεσίες, τις οποίες επισκέφθηκαν χρήστες που είχαν διαγνωστεί θετικά με COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες. Ο
κατάλογος περιέχεται σε ένα αρχείο που προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας, και είναι
γεμάτο με δεδομένα που δείχνουν εκείνους τους ανθρώπους που έχουν υποστεί επιδημιολογική έρευνα, χρησιμοποιώντας πολλά εργαλεία διαθέσιμα στο Υπουργείο.
Η εφαρμογή διασταυρώνει αυτές τις θέσεις - συμπεριλαμβανομένων των χρονικών
σημείων - με τα δεδομένα θέσης που αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή του χρήστη. Εάν
η εφαρμογή διαπιστώσει ότι υπάρχει πιθανότητα ο χρήστης να βρίσκεται στην ίδια περιοχή
ταυτόχρονα με ένα διαγνωσμένο συμβάν, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο τηλέφωνο, με
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τις πληροφορίες της θέσης και του χρόνου όπου ο χρήστης ενδέχεται να έχει εκτεθεί σε
ένα θετικό συμβάν. Εάν η ειδοποίηση θεωρείται λάθος, π.χ. εάν ο χρήστης δεν βρισκόταν
στην εμφανιζόμενη θέση τη στιγμή που σημειώθηκε, ο χρήστης μπορεί να αναφέρει ότι οι
πληροφορίες είναι λανθασμένες. Σε περίπτωση που ο χρήστης επαληθεύσει την παρουσία
του στη συγκεκριμένη θέση, κατευθύνεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας για συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να κάνει μετά. Δεδομένου ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί
την «αποκεντρωμένη» προσέγγιση, πρέπει να έχει πρόσβαση στο ιστορικό τοποθεσίας
(δεδομένα GPS) του smartphone, και σε μια λίστα κυψελοειδών σταθμών βάσης (cellular
base stations) και σημείων πρόσβασης Wi-Fi που έχουν συνδεθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επιπλέον, η εφαρμογή πρέπει να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να ανακτήσει
ένα ενημερωμένο αρχείο από τον διακομιστή του Υπουργείου Υγείας.
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5. Η Προσέγγισή μας
Το προτεινόμενο σύστημα εντοπισμού θέσης χρησιμοποιεί τη μέθοδο τριγωνισμού
που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.4, και την κάμερα του smartphone, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί μια πιο ακριβής εκτίμηση της τοποθεσίας του χρήστη. Ο λόγος για αυτήν
την προσέγγιση είναι ότι υπάρχει ανάγκη για πιο ακριβή συστήματα τοποθέτησης εσωτερικού χώρου, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου παρόμοια παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, όπως το GPS, δεν είναι αρκετά ικανά να ανταποκριθούν.
Κατ' αρχάς, υπάρχει μια πρώτη φάση όπου αρχικοποιείται ένας χάρτης με συντεταγμένες
γνωστών σημείων αναφοράς. Οι πληροφορίες θέσης
για κάθε σημείο αναφοράς, και τα ίδια τα σημεία αναφοράς, που είναι ετικέτες καταστημάτων, αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Η εφαρμογή αναγνωρίζει εικόνες χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο προ-εκπαιδευμένο μοντέλο και στέλνει σήματα
των προτύπων που αναγνωρίζει σε ένα back-end
σύστημα. Επιπρόσθετα, πολλά beacons τοποθετούνται σε ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος, και οι
πληροφορίες θέσης τους είναι επίσης γνωστές στο
back-end σύστημα. Τα προ-τοποθετημένα beacons
βοηθούν στη διαδικασία τριγωνισμού. Ο υπολογισμός της πραγματικής τοποθεσίας του χρήστη βασίζεται στη μέθοδο τριγωνισμού [15], και για την εκτίμηση της απόστασης μεταξύ του χρήστη και ενός
αναγνωρισμένου σημείου αναφοράς. Η εφαρμογή
ανακτά συντεταγμένες από τα beacons και τις μετατρέπει, προκειμένου να υπολογίσει την τοποθεσία
του χρήστη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τριγωνισ-

Σχήμα 51. Διεπαφή του προτεινόμενου IPS.

μού. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης εκτίμησης αποστέλλεται στο back-end σύστημα,
προκειμένου να ανακτηθούν οδηγίες πλοήγησης.
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Για να γίνει ακριβέστερη η εκτίμηση της τοποθεσίας, η απόσταση από ένα γνωστό
σημείο αναφοράς υπολογίζεται και μεταφέρεται στο back-end σύστημα, μαζί με την εκτίμηση της θέσης από τα beacons. Στη συνέχεια, το back-end σύστημα επιχειρεί να εντοπίσει
τον χρήστη στο χάρτη και υπολογίζει την επόμενη διαθέσιμη οδηγία πλοήγησης που θα
αποσταλεί σε αυτόν, σε σχέση με τον επιθυμητό προορισμό του χρήστη. Η διεπαφή χρήστη
της προτεινόμενης εφαρμογής απεικονίζεται στο σχήμα 51.
Για να παρέχει στους χρήστες περισσότερη ασφάλεια σχετικά με τον COVID-19,
το σύστημα ενσωματώνει τις ακόλουθες λειτουργίες: δεδομένου ότι κάθε διαδρομή που
προτείνει η εφαρμογή αποθηκεύεται στη συνέχεια σε μια βάση δεδομένων, το back-end
σύστημα μπορεί στη συνέχεια να αξιολογήσει πόση πολυκοσμία έχει μια διαδρομή. Κατά
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όλοι πρέπει να προσέχουν την υγεία τους και να
προσπαθούν να μην μολυνθούν από αυτόν τον θανατηφόρο ιό. Επομένως, το back-end
σύστημα προσπαθεί να προσδιορίσει την καλύτερη διαδρομή για να ακολουθήσει ο χρήστης και να φτάσει στον επιθυμητό προορισμό, αποφεύγοντας τις διαδρομές που έχουν πολυκοσμία, καθώς ενδέχεται αυτό να θέσει τον χρήστη σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Περιοδικά, το back-end σύστημα «ζυγίζει» τις καθορισμένες διαδρομές, ώστε να μην επιλέγει
την ίδια διαδρομή κάθε φορά, και επίσης να επιτυγχάνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ όλων
των διαθέσιμων διαδρομών.
Βάζοντάς τα όλα μαζί, η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην εσωτερική πλοήγηση
ενός χρήστη στον επιθυμητό προορισμό του, γρήγορα, αποτελεσματικά, και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για την υγεία του χρήστη, ειδικά στις μέρες μας όπου η νόσος του ιού
COVID-19 έχει μετατραπεί από μια μικρή γρίπη σε μια σοβαρή πανδημία, που έχει ήδη
σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και απειλεί τη ζωή πολλών άλλων.
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