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Περίληυη
Σηελ ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη όιν θαη πεξηζζόηεξε ρξήζε ησλ smartphones, ε νπνία
επεθηείλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνύο άιια θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Έλα ζνβαξό πξόβιεκα
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο είλαη ε θαθή γεσηνπνζέηεζε, ε νπνία
δεκηνπξγείηαη ιόγσ ηνπ αζζελνύο ζήκαηνο από ηνπο δνξπθόξνπο. Απηό νδεγεί ζηελ
αλάγθε ηεο αλαδήηεζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Τν πξόβιεκα απηό ιύλεηαη κε ηελ
εθαξκνγή Anyplace Indoor Navigation Service, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία
αζύξκαηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ είλαη δσξεάλ, θαη πξνζθέξεη εζσηεξηθή γεσηνπνζέηεζε,
ραξηνγξάθεζε, πινήγεζε θαη πιεξνθνξία.
Σηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλαλ βειηηώζεηο ζηελ εθαξκνγή Anyplace
Indoor Navigation Service, νη νπνίεο αθνξνύλ ηνπο ηειεζηέο απνηίκεζεο ηνπνζέηεζεο
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ. Ζ κεγάιε πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ γεσηνπνζέηεζεο θαη
ν κεγάινο όγθνο δεδνκέλσλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ν ππνινγηζκόο γηα ηελ εμαγσγή
ηνπ απνηειέζκαηνο λα παίξλεη αξθεηό ρξόλν θαη ν ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα πεξηκέλεη
ηόζν πνιύ γηα λα δεη αλ ε γεσηνπνζέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην είλαη θαιή. Γηα λα
επηιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα, κηα έμππλε θξπθή κλήκε ηνπνζεηήζεθε γηα λα
επηηξέπεη ηελ γξήγνξε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, γηα λα ππάξρεη πςειόηεξε
επθξίλεηα ηεο γεσηνπνζέηεζεο ησλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ, έγηλαλ θάπνηεο δηνξζώζεηο ζην
πιαίζην Acces Map. Δπηπξόζζεηα, πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα πξόζζεζεο πινίσλ κε ηελ
ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ζην ζύζηεκα
Anyplace. Τν γεγνλόο απηό νδήγεζε ζηελ πξνζζήθε ελόο αθόκε toolbox ζηνλ
architect, θαζώο θαη ζε θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ viewer, όπνπ θαηά ηελ επηινγή ηνπ
πινίνπ εκθαλίδεηαη έλα toolbox απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ νληόηεηα ησλ πινίσλ.
Απηή ε εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ πεηξακαηηθή απνηίκεζε γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη
αμηνπηζηία ηνπ πιαηζίνπ ACCES πνπ αθνξά ηελ γεσηνπνζέηεζε. Ζ πεηξακαηηθή
απνηίκεζε απνηειείηαη από δπν πεηξάκαηα ην Δ4 θαη Δ5, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ
πξαγκαηηθά ζελάξηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ρξεζηή. Μέζα από ηα πεηξάκαηα
πξνθύπηνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί λα εμαγάγεη ν ρξήζηεο κέζα
από ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηεη από ην πιαίζην ACCES.
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Κεθάλαιο 1
Διζαγφγή

1.1 Υπνθίλεζε εξγαζίαο
1.2 Αλαζθόπεζε ζπζηήκαηνο Anyplace
1.3 Σπλεηζθνξέο
1.4 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

1.1 Τποκίνηζη εργαζίας
Τα smartphones απνηεινύλ ζήκεξα ην πην ζεκαληηθό αληηθείκελν ζηελ δσή ησλ
αλζξώπσλ. Σε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη άλζξσπνί μνδεύνπλ ην 80-90% ηνπ
ρξόλνπ ηνπο ζε εζσηεξηθό πεξηβάιινλ, αύμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ύπαξμε ππεξεζηώλ
πνπ βαζίδνληαη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, όπσο θαζνδήγεζε θαη πινήγεζε. Μηα ηέηνηα
εθαξκνγή ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκε γηα δηάθνξνπο ηύπνπο αλζξώπσλ. Γηα παξάδεηγκα,
έλαο απιόο ρξήζηεο, ν νπνίνο ζέιεη λα θηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλν δσκάηην ζε έλα θηήξην
αιιά ιόγσ αζζελνύο ζήκαηνο ηνπ GPS (Global Positioning System), ην νπνίν
επεξεάδεηαη από παξεκβνιέο θαη εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην, αδπλαηεί λα
επηηύρεη ηνλ ζηόρν ηνπ.
Τα εξγαιεία έξεπλαο (π.ρ. Ekahau.com, tamos.com, inssider.com) πνπ ζπιιέγνπλ
δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηε δεκηνπξγία heatmaps ξαδηνθσληθήο
θάιπςεο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ κε βάζε απηέο ηηο κεηξήζεηο. Τέηνηνη ράξηεο
απεηθνλίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο γύξσ από ηα δηαζέζηκα Wi-Fi Access Point (AP)
ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ ρξεζηκνπνηώληαο έλα ράξηε κε ρξώκαηα. Με ηελ ρξήζε απηώλ
ησλ ραξηώλ, έλα ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο νη ελδείμεηο ησλ
αηζζεηήξσλ ππνβαζκίδνληαη από άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πνπ απνηεινύλ θπζηθά
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εκπόδηα, θαη ζηε ζπλερεία λα βειηηώζεη ηελ θάιπςε απηή κε ηελ ηνπνζέηεζε
πξόζζεησλ AP ή κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ρξεζηώλ γηα πεξηζζόηεξεο κεηξήζεηο. Αλ θαη
νη ράξηεο είλαη αξθεηά ρξήζηκνη, παξέρνπλ κόλν πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ αθξίβεηα ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα βηώζεη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα
εζσηεξηθό ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα Wi-Fi APs πνπ
εμππεξεηνύλ ηνπο ρξεζηέο κέζα ζε κηα κεγάιε αλνηθηή πεξηνρή ζα έρνπλ ζρεηηθά
ηζρπξά ζήκαηα αιιά ε αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο κπνξεί λα είλαη ρακειή. Απηό νθείιεηε
ζην γεγνλόο όηη ηα ζήκαηα δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ώζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθά ν
εληνπηζκόο ησλ δηάθνξσλ ηνπνζεζηώλ.
Τα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ ζέζεσο αλακέλνληαη λα παξέρνπλ εθηόο από
εθηίκεζε ηεο ζέζεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ.
Γηα παξάδεηγκα, κεηά από έλα αίηεκα εληνπηζκνύ ζε νπνηαδήπνηε δεκνθηιή εθαξκνγή
πινήγεζεο γηα θηλεηά, ζπλήζσο εκθαλίδεηαη έλαο "κπιε δίζθνο" ζηε ζέζε ηνπ ρξεζηή,
ν νπνίνο ππνδειώλεη κηα αθηίλα κε βάζε ην επίπεδν αθξίβεηαο. Τέηνηεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ππνινγηζκέλε ηνπνζεζία είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηέο θαη βειηηώλνπλ
ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Παξ 'όια απηά, είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηνπο
ρξήζηεο πνπ έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (δει. κεηά από ηελ αίηεζε ζέζεο)
κε βάζε ηνλ ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίαο εληνπηζκνύ (π.ρ. IP, WiFi ID,
Cellular ID ή εληνπηζκόο GPS).
Ψζηόζν, είλαη πνιύ ζεκαληηθό από ηελ πιεπξά ηεο αλάπηπμεο κηαο ππεξεζίαο
εληνπηζκνύ πςειόηεξεο αθξίβεηαο, λα γλσξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ελόο θηεξίνπ ζε ιεηηνπξγία εθηόο ζύλδεζε δηαδηθηύνπ.
Γηα ην πξόβιεκα απηό, ε πξνηεηλόκελε ιύζε δίλεηαη ζηελ απνζήθεπζε ησλ
ππνινγηδόκελσλ ηηκώλ αθξίβεηαο ηνπνζέηεζεο, ην νπνίν γίλεηαη κεηά ηελ ζπιινγή ησλ
κεηξήζεσλ από ηα Wi-Fi AP. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο, ν όπνηνο ζα αηηεζεί γηα
αλαθηήζεη ηεο αθξίβεηαο ηνπνζέηεζεο, ζα πάξεη πνιύ γξήγνξα ηελ απάληεζε ηνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ αίηεζε ηνπ ρξεζηή ην ζύζηεκα θαηεβάδεη όια ηα απαξαίηεηα
αξρεία θαη δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην δηαδίθηπν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ρξήζηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ κεηξήζεσλ, ε νπνία
πξέπεη λα γίλεηαη από έκπεηξν πξνζσπηθό ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν αξηζκόο ησλ
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θαιώλ κεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ηεο θαιύηεξεο πνηόηεηαο αθξηβείαο ησλ ζέζεσλ ηνπ
θηεξίνπ.
Αθόκε έλα ζέκα πνπ είλαη επίθαηξν ζηηο κέξεο καο είλαη ε δηαρείξηζε θηλνύκελσλ
αληηθεηκέλσλ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα θηλνύκελα αληηθείκελα απνηεινύληαη
από πινία. Γηα λα πξνζηεζεί απηή ε νληόηεηα ζην ήδε ππάξρνλ ζύζηεκα Anyplace,
πξνζηέζεθε έλα εξγαιείν, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη απηά ηα θηλνύκελα αληηθείκελα.
1.2 Αναζκόπηζη ζσζηήμαηος Anyplace
Αξρηθά έγηλε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηειεζηώλ απνηίκεζεο γεσηνπνζέηεζεο θαη
πινπνίεζε ζην ζύζηεκα Anyplace ώζηε ν ηξόπνο αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
Acces Map λα γίλεη πην γξήγνξνο θαη λα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ
ρξήζηε κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα γξεγνξόηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηα λα
απνδεηρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, έγηλε κηα πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε

όζν

αθνξά ηελ αθξίβεηα ηεο γεσηνπνζέηεζεο. Δπηπξόζζεηα, πινπνηήζεθε θαη κηα λέα
πξνζζήθε ζηνλ Anyplace Architect πνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θηλνπκέλσλ
αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ζηνλ Anyplace Viewer έηζη ώζηε λα θαίλνληαη θαη ζηνπο
απινύο ρξεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πνην ζπγθεθξηκέλα, ε αιιαγή γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Acces Map
απνηειεί ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπο, ην νπνίν θάλεη ην ζύζηεκα πην εύρξεζην
θαη ηνλ ρξεζηή λα κπνξεί λα αλαθηά πην γξήγνξα ηα δεδνκέλα. Απηό νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη ηα δεδνκέλα είλαη πιένλ απνζεθεπκέλα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ν
ππνινγηζκόο από ηελ αξρή πάξα κόλν ε παξνπζίαζε ησλ ήδε

ππνινγηδόκελσλ

δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, έγηλε αιιαγή θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ώζηε λα εκθαλίδνληαη πην επδηάθξηηα.
Ζ πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε απνηειείηαη από δπν πεηξάκαηα κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα
πνπ ζπιιέρηεθαλ από ρξήζηεο, ηα νπνία είραλ ζθνπό λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ
ζπζηήκαηνο. Τα ζπκπεξάζκαηα ζα δνζνύλ κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα ζε επόκελν
θεθάιαην.
Τέινο, ζην ζύζηεκα έγηλε πξνζζήθε κηαο θαηλνύξγηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εληάζζεηαη
ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Anyplace Architect. Απηή ε ιεηηνπξγία απνηειεί ηελ
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πξνζζήθε θηλνύκελσλ νληνηήησλ, δειαδή ηελ θαηεγνξία πινίσλ (Ships). Σηελ
ιεηηνπξγία απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη έλα θηλνύκελν αληηθείκελν ζην
ζύζηεκα. Ο ζηόρνο ηεο επέθηαζεο απηήο είλαη ν ρεηξηζκόο νκάδσλ από θηλνύκελα
αληηθείκελα.
1.3 σνειζθορές
Ζ ζπλεηζθνξά απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε 3 βαζηθέο ελόηεηεο, νη
νπνίεο αλαιύνληαη ζε βάζνο ζηα επόκελα θεθάιαηα:


Αιιαγή ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ώζηε λα πξνζηεζεί ε απνζήθεπζε
ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ γξήγνξε αλάθηεζε ηνπο. Καζώο επίζεο, αιιαγή ζηελ
εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ γηα πςειόηεξε επθξίλεηα. Οη αιιαγέο απηέο κπνξνύλ
λα εθαξκνζηνύλ ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε ηελ
ρξήζε ηεο θαηλνύξγηαο έθδνζεο 3.5.



Πξόζζεζε

ιεηηνπξγίαο

γηα

δηαρείξηζε

νκαδνπνηεκέλσλ

θηλνπκέλσλ

αληηθεηκέλσλ ζην Anyplace Architect θαη Anyplace Viewer.


Δθηέιεζε ζεηξάο πεηξακάησλ γηα αμηνιόγεζε θαη έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα
όπνηα ζύληνκα ζα παξνπζηαζηνύλ ζε ζρεηηθό paper πνπ αθνξά ην ζύζηεκα θαη
ηελ αθξίβεηα ηνπ ζηελ γεσηνπνζέηεζε.

1.4 Γομή Γιπλφμαηικής Δργαζίας
Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απηήο έρεη ηελ εμήο κνξθή. Σην Κεθάιαην 2 δίδεηαη έλα
ππόβαζξν ζρεηηθά κε παξόκνηα ζπζηήκαηα, κε ην Anyplace, πνπ κειεηήζεθαλ, θαζώο
θαη ζπζηήκαηα κε ηα Api ηνπο, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θηλνύκελα αληηθείκελα.
Σην Κεθάιαην 3 δίδεηαη πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Anyplace, ζην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ην ζύζηεκα κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηνηρεία πνπ
απνηειείηαη, κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ησλ επεθηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ
παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Σην Κεθάιαην 4 δίδεηαη ιεπηνκεξώο πεξηγξαθή ηεο λέαο δπλαηόηεηαο ηνπ Architect.
Δδώ παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ πξνζηέζεθε ώζηε λα γίλεηαη απνζήθεπζε, θαζώο
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επίζεο θαη ηεο πην ιεπηνκεξνύο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ εκθάληζε
ηνπ Acces Map.
Σην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε θαηλνύξγηα δπλαηόηεηα πξόζζεζεο
αληηθεηκέλσλ. Τα θαηλνύξγηα απηά αληηθείκελα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ

θαη

λα

νκαδνπνηεζνύλ. Ζ πξόζζεζε ησλ θαηλνύξγησλ εξγαιείσλ έρεη γίλεη ζηνλ Anyplace
Architect αιιά θαη Anyplace Viewer.
Σην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε κε ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ
γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο όζνλ αθνξά ηελ γεσηνπνζέηεζε.
Τέινο, ζην Κεθάιαην 7 εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα, αλαθέξνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλαληήζακε θαη πσο αληηκεησπίζηεθαλ, θαζώο θαη θάπνηεο κειινληηθέο επεθηάζεηο
πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ζύζηεκα γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ.
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Κεθάλαιο 2
τεηική Βιβλιογραθία

2.1 Καηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο πιεξνθόξεζεο
2.2 Σρεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο
2.2.1 MazeMap
2.3 Σρεηηθά ζπζηήκαηα δηαρεηξίζεηο θελνύκελσλ αληηθεηκέλσλ
2.3.1 MarrineTraffic
2.3.2 Vesselfinder
2.4 Τερλνινγηθό Υπόβαζξν
2.4.1 AngularJS
2.4.2 Bootstrap
2.4.3 Scala

Σε απηό ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη παξόκνηα ζπζηήκαηα κε ην Anyplace. Σην ζύλνιν
έρνπλ κειεηεζεί ηξία ζπζηήκαηα κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ζπζηεκάησλ πνπ
δηαρεηξίδνληαη αληηθείκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξώην ζύζηεκα ζρεηίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκό κε ην Anyplace ζην επίπεδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εξγαιείσλ εκθαλίζεηο
ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζε εξγαιεία ραξηνγξαθήζεηο γηα εζσηεξηθνύο ρνξνύο. Τα
άιια δπν ζύζηεκα έρνπλ θύξην ζηόρν ηελ δηαρείξηζε θηλνύκελσλ αληηθείκελσλ, ηα
νπνία κειεηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζέζεο ηνπ αληηθείκελνπ, γηα ηνλ ηξόπν
παξνπζίαζεο ησλ αληηθείκελσλ πάλσ ζην ράξηε, ηελ αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη
πνζό ζπρλά πξέπεη λα γίλεηαη ε αλάθηεζε απηή.
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2.1 Καηηγοριοποίηζη ζσζηημάηφν εζφηερικής πληροθόρηζης
Δδώ παξνπζηάδνληαη ζπζηήκαηα, ηα νπνία κειεηήζεθαλ θαη αζρνινύληαη κε ηελ
εζσηεξηθή γεσηνπνζέηεζε θαη πινήγεζε. Τα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα
ρσξηζηνύλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ δηάγξακκα.

Δικόνα 2.1.a : Γιάγραμμα Venn - Καηηγοριοποίηζης σζηημάηφν Δζφηερικής
Πληροθόρηζης.[8]
Υπνδνκή
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θξηηήξηα θαηεγνξνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε
ππνδνκή. Κάπνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ππνινγηζκνύ
ηεο γεσηνπνζέηεζεο, ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαζηηθή ε εγθαηάζηαζε θάπνηαο ζπκβαηήο
ππνδνκήο.
Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηειεί ην ζύζηεκα ηεο εηαηξίαο infsoft, ην
όπνην ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Bluetooth Low Energy (Beacons). Με ηελ ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ην ζύζηεκα ιακβάλεη όια ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνπ ηα Beacons
7

θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο έληαζεο ηνπο. Σπκθώλα κε ηελ εηαηξία, ε αθξίβεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο κε βάζε ηνλ ππνινγηζκό από ηελ πιεπξά ηνπ ρξεζηή αλέξρεηαη από 1
κέρξη 3 κεηξά. Ψζηόζν, έλα ζπρλό πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπζηήκαηα αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεγάινπο ρώξνπο. Με
απνηέιεζκα λα ηνπνζεηνύληαη αξθεηνί πνκπνί γηα πςειόηεξε επθξίλεηα θαη
ηαπηόρξνλα λα απμάλνληαη ηα έμνδα. Σηελ εηθόλα πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε ππνδνκή
ηνπ ζπγθεξθηκέλνπ ζπζηήκαηνο.

Δικόνα 2.1.b : Αρτιηεκηονική ηοσ Infsoft System. [4]
Ψζηόζν, ππάξρνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηα επηπιένλ
ππνδνκή, αιιά παίξλνπλ κεηξήζεηο από ην πεξηβάιινλ, ηηο νπνίεο επεμεξγάδνληαη
κεηά. Απηέο νη κεηξήζεηο ζπλήζσο αθνξνύλ εληάζεηο ζεκάησλ από ζεκεία πξόζβαζεο
Wi-Fi, από πύξγνπο ηειεπηθνηλσληώλ ή θαη από καγλεηηθά πεδία ηεο γεο. Τα
ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο θάλνπλ πνιύ θαιή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε
επίπεδν ινγηζκηθνύ κε ρακειό θόζηνο θαη όπσο θαίλεηαη έρνπλ θαη απηά αξθεηά θαιή
αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηνπο.
Σεκείν ππνινγηζκνύ
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Τν ζεκείν ππνινγηζκνύ απνηειεί αθόκε κηα θαηεγνξία, ζηελ νπνία κπνξνύκε λα
δηαρσξίζνπκε ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο γεσηνπνζέηεζεο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία
ππάξρνπλ δπν πεξηπηώζεηο, ζηελ πξώηε πεξίπησζε ν ππνινγηζκόο γίλεηαη από ηνλ
ρξεζηή θαη ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν ππνινγηζκό γίλεηαη από έλα άιιν ζύζηεκα, κε
ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ.
Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ν ππνινγηζκόο γίλεηαη από ηελ ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. Ο
ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί θάπνην smartphone θαη νη κεηξήζεηο αθνξνύλ εληάζεηο ζεκάησλ
από ζεκεία Wi-Fi ή αιιά παξόκνηα ζήκαηα. Λόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ
θαη ηεο κεγάιεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο
γεσηνπνζέηεζεο, θαζώο θαη ηεο κεησκέλεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύο ηεο ζπζθεπήο είλαη
δπλαηόλ ην ζύζηεκα λα νδεγείηαη ζηελ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ.
Δθηόο από απηό, ππάξρεη θαη ε πηζαλόηεηα, όπνπ ε ζπζθεπή ηνπ ρξεζηή κπνξεί λα
παξνπζηάζεη νπνπδήπνηε βιάβε θαη ηα δεδνκέλα λα ραζνύλ κε απνηέιεζκα λα πξέπεη
λα γίλεη μαλά ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ππνινγηζκόο λα πξέπεη λα
μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο είλαη
ε δπλαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κε
απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα είλαη απόιπηα πξνζηαηεπκέλνο ζε ζρέζε κε ζέκαηα
αζθάιεηαο, δηόηη θαλείο δελ γλσξίδεη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία ηνπ.
Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε, γίλνληαη απνκαθξπζκέλνη ππνινγηζκνί, όπνπ ηα δεδνκέλα
ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ππνινγίδνληαη από θάπνην δηαθνκηζηή. Απηόο ν
δηαθνκηζηήο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έρεη κεγαιύηεξε πξνγξακκαηηζηηθή ηζρύ από όηη
ην smartphone ηνπ ρξεζηή, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην γξήγνξα ν ππνινγηζκόο θαη
λα ππάξρεη δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ όπνηε ν ρξήζηεο ην
επηζπκεί. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη εθηθηή ιόγσ ηεο απνζήθεπζεο
ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ δηαθνκηζηή. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ απνζηνιή ησλ
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ αζθάιεηα ηνπο. Τα δεδνκέλα είλαη επάισηα ζε
επηζέζεηο πξνο ηνλ δηαθνκηζηή κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εθηεζεί ε ηνπνζεζία ηνπ
ρξήζηε, πξάγκα πνιύ επηθίλδπλν. Δπίζεο, αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν ηόηε δελ ζα έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ .
Σπιινγή δεδνκέλσλ
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Τα ζπζηήκαηα κπνξνύλ επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ κε βάζε ηνλ ηξόπνπ πνπ
ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο θαη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε
θαηεγνξία απνηειεί ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ θνηλνύ, ην νπνίν
απνηειεί ηελ πην νηθνλνκηθή θαη ζε κεγάιν βαζκό αξθεηά αμηόπηζηε δηαδηθαζία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη ππεύζπλνη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζύζηεκα είλαη νη
ίδηνη νη ρξεζηέο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ην ζύζηεκα λα κελ θνζηίδεη αξθεηά
θαζώο αθόκε λα κπνξεί λα πξνζθέξεηαη θαη δσξεάλ, όπσο είλαη ην ζύζηεκα Anyplace.
Ψζηόζν, ε θαηεγνξία απηή επηθπιάζζεη πνιιά ζθάικαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη
ιόγσ ηεο αδπλακίαο ησλ ρξεζηώλ λα μερσξίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα
εηζαγσγή θαη πνηα όρη, ην νπνίν είλαη ινγηθό αθνύ δελ είλαη επαγγεικαηίεο, αιιά
νδεγεί ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαθήο πνηόηεηαο.

Δικόνα 2.1.c : AnyPlace Logger. [14]
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Ζ δεύηεξε θαηεγνξία απνηειεί ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ από έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό. Έλα ηέηνην είδνπο ζπζηήκαηνο είλαη ην ζύζηεκα Ekahau [20], ην νπνίν
ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζθέξεη παξνπζίαζε θάιπςεο από Wi-Fi ζην ράξηε, εληνπηζκόο
όισλ ησλ ζεκείσλ εηζόδνπ, εληνπηζκόο δηαζέζηκσλ δηθηύσλ, εληνπηζκόο ξπζκίζεσλ
αζθάιεηαο θαη αλάιπζε ηνπ ρώξνπ. Παξόια απηά ην ζύζηεκα απηό είλαη δηαζέζηκν
κόλν έλαληη ρξεκαηηθνύ πόζνπ. Σηελ πην θάησ εηθόλα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα
ραξηνγξαθεκέλνπ νξόθνπ κε ην ζύζηεκα Ekahau.

Δικόνα 2.1.d : Υαρηογραθημένος τώρος με ηο Ekahau. [12]
2.2 τεηικά ζσζηήμαηα πληροθόρηζης για εζφηερικούς τώροσς
Δδώ παξνπζηάδεηαη έλα ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ην
MazeMap.

2.2.1 MazeMap
Τν MazeMap μεθίλεζε σο κηα αηνκηθή δηπισκαηηθή ζην Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), κε αξρηθό ζθνπό λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
θνηηεηέο ώζηε λα κπνξνύλ λα θηλνύληαη εύθνια ζηελ πόιε Trondheim. Ψζηόζν,
ζήκεξα ην MazeMap επεθηάζεθε ζε κεγάιν βαζκό ώζηε λα απαζρνιεί 27 ππαιιήινπο
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θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από δηάθνξνπο ρξήζηεο γηα δξόκνπο ζε πέληε
επείξνπο.
Τν MazeMap απνηειεί κηα ππεξεζία ιεπηνκεξήο ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο, ε νπνία
θαζνδεγεί ηνπο ρξήζηεο λα θηάζνπλ ζην δσκάηην πνπ αλαδεηνύλ εληόο θάπνηνπ
θηεξίνπ κε ην νπνίν δελ είλαη εμνηθεησκέλνη. Απηή ε ππεξεζία πξνζθέξεη ηελ
δπλαηόηεηα πξνβνιήο θηεξίσλ, όπσο ηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε, λνζνθνκεία, εκπνξηθά
θέληξα θαη ρώξνπο εθδειώζεσλ. Δπηπξόζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνλ
ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαδήηεζε θάπνηνπ ρξήζηε κέζα ζηα θηήξηα, ε γεληθή
αλαδήηεζε θηεξίσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κέζα ζηα θηήξηα, ε παξνρή
γεσπινήγεζεο ηνπ από ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε έλα άιιν ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη ε
δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη ην δηθό ηνπ θηήξην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα παξέρεη
απηόκαηε αλεύξεζε ησλ δηαδξόκσλ ηνπ θηεξίνπ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ θηεξίσλ γίλεηαη
από ην πξνζσπηθό ηνπ ζπζηήκαηνο έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνύ πόζνπ. Ο ππνινγηζκόο
ζέζεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηξηώλ ή πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ Wi-Fi θαη ε
αθξίβεηα ηνπ αλέξρεηαη από 5 κέρξη 10 κεηξά. Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα
ζηηγκηόηππν ηνπ MazeMap.
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Δικόνα 2.2.1.a : Παράδειγμα τρήζης MazeMap. [1]

2.3 τεηικά ζσζηήμαηα διατειρίζεις κινούμενφν ανηικειμένφν
Δδώ παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζπζηήκαηα πνπ αζρνινύληαη

κε ηελ δηαρείξηζε

θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σηελ ελόηεηα απηή ζα δνζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή γηα ηα
ζπζηήκαηα MarrineTraffic θαη Vesselfinder.
2.3.1 MarrineTraffic
Τν MarrineTraffic απνηειεί έλα εξγαιείν, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπ ρξήζηεο
λα παξαθνινπζήζνπλ δσληαλά ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ πινίσλ ζηνλ ράξηε. Αξρηθά,
μεθίλεζε σο έλα αθαδεκατθό project ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ην νπνίν γηα πξώηε
θνξά δεκνζηεύηεθε ην 2007 γηα δνθηκαζηηθή ρξήζε από ηνλ Καζεγεηή Γεκήηξε
Λέθθα. Πιένλ απνηειεί έλα από ηα θνξπθαία ζπζηήκαηα ηνπ είδνπο ηνπ, ηνπ νπνίνπ ε
επηζθεςηκόηεηα αλέξρεηαη ζηνπο έμη εθαηνκκύξηα κνλαδηθνύο ρξεζηέο αλά κελά.
Τν ζύζηεκα απηό βαζίδεηαη ζηελ θνηλόηεηα, ε νπνία ηνπ παξέρεη ηεο πιεξνθνξίεο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία αιιά θαη ηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ. Μηα
βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεηά γηα θάζε πινίν. Τα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλεη απηή ε βάζε θαίλνληαη πην θάησ:


Τξόπνο θαηαζθεπήο, έηνο θαηαζθεπήο, δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ



Φσξεηηθόηεηα, ζπλνιηθό βάξνο



Μνλαδηθόο αξηζκόο Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (IMO)



Τύπνο πινίνπ



Φσηνγξαθίεο ηνπ πινίνπ

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ράξηε ρξεζηκνπνηείηαη ην Google Maps Api,
ην όπνην πξνζθέξεη πνιιά εξγαιεία. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ην Marker, κε ην όπνην
γίλεηαη ε εκθάληζε ελόο ζεκείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηνλ ράξηε θαζώο θαη
εύθνιε αιιαγή ηνπ ζεκείνπ απηνύ. Αθόκε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ελζσκάησζε
ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ κέζα ζην Marker, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πινίν. Δπίζεο, ην
ζύζηεκα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη έλα ηζηνξηθό γηα θάζε πινίν θαη κε ηε
ρξήζε ηνπ Google Maps Api λα εκθαλίδεη ηελ δηαδξνκή πνπ έθαλε ην θάζε πινίν.
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Τα δεδνκέλα απηά ζπιιέγνληαη από πεξηζζόηεξνπο από 18.000 εζεινληέο, νη νπνίνη
εθνδηάδνληαη κε AIS ζε πεξηζζόηεξεο από 140 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ο εμνπιηζκόο
AIS παξέρεη πιεξνθνξίεο όπσο ε κνλαδηθή αλαγλώξηζε, ε ζέζε, ε πνξεία θαη
ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ. Απηά ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζηνπο θεληξηθνύο δηαθνκηζηέο
ηνπ ζπζηήκαηνο MarrineTraffic ώζηε λα πξνβιεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηελ βνήζεηα ηνπ Google Maps.
Ζ εηαηξεία έρεη θαηαζθεπάζεη ην δηθό ηεο AIS ζύζηεκα, ην όπνην είλαη βαζηζκέλν ζηνλ
κηθξό ππνινγηζηή Raspberry Pi 3. Οη εζεινληέο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ηνλ δηθό ηνπο
AIS κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο. Ζ πην θάησ εηθόλα απεηθνλίδεη ην ζύζηεκα
AIS ηεο εηαηξείαο MarrineTraffic.

Δικόνα 2.3.1.a : ύζηημα AIS ηης εηαιρίας MarrineTraffic. [5]
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Γηα ηνλ ζθνπό ηεο εξγαζίαο απηήο, έρεη κειεηεζεί θαη ην API ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο, ην όπνην ππνζηεξίδεη αξθεηνύο ηύπνπο δνκήο γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ,
όπσο γηα παξάδεηγκα XML, CSV θαη JSON κνξθή. Σηελ πην θάησ εηθόλα ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ δνκώλ πνπ ππνζηεξίδεη ην API ηεο εηαηξείαο
MarrineTraffic.

Δικόνα 2.3.1.b : API ηης εηαιρίας MarrineTraffic. [5]
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Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ε εηαηξεία πξνζθέξεη ην βαζηθό ζύζηεκα δσξεάλ
θαη κόλν νη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξήζηεο
ρξεώλνληαη.
Τν ζύζηεκα απηό απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα αξθεηά από ηα εξγαιεία πνπ
πινπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία.
Σηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
από ην MarrineTraffic, όπσο είλαη ην Google Maps Api θαη ηα Markers.

Δικόνα 2.3.1.c : Marrine Traffic Tools [5]

2.3.2 Vesselfinder
Τν Vesselfinder (VTS) είλαη κηα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηηο Ληκεληθέο Αξρέο
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζαιάζζηαο
θπθινθνξίαο. Τα VTSs ηδξύνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ από ην Κέληξν Πινήγεζεο ησλ
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ΖΠΑ, όπνπ από απηά κεξηθά αλήθνπλ ζε νξγαληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε
αξρή ιηκεληθνύ.
Τα ζπζηήκαηα VTS ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ην ξαληάξ, ην θιεηζηό θύθισκα
ηειεόξαζεο (CCTV), ηε ξαδηνηειεθσλία VHF θαη ην απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο
κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ πινίσλ γηα ηελ παξνρή
αζθαιέζηεξεο πινήγεζε ζε πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δπίζεο, ην ζύζηεκα
απηό κπνξεί λα παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ην πινίν, όπσο γηα
παξάδεηγκα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πινίνπ, ηελ ηνπνζεζία, αιιά θαη άιιεο πιεξνθνξίεο
όπσο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ θπθινθνξία γύξσ από ην πινίν θαη νηηδήπνηε άιιν
κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηακεηαθόκηζε ηνπ πινίνπ.
Τν ζύζηεκα πξνζθέξεη θαη ππεξεζία γηα βνήζεηα πινήγεζεο, ε νπνία βνεζά ζηελ
ιήςε απνθάζεσλ ζηε λαπζηπινΐα θαζώο παξαθνινπζεί θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο. Απηή ε
ππεξεζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο πινήγεζεο, είηε
κεηεσξνινγίαο είηε ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ/ειιείςεσλ. Ζ πξόζβαζε ζε απηή ηελ
ππεξεζία γίλεηαη κέζσ αίηεζεο από θάπνην ζθάθνο ή από ην VTS όηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην. Παξάιιεια ην ζύζηεκα πξνζθέξεη θαη Satellite AIS. Σηελ πην θάησ
εηθόλα θαίλεηαη ην Vesselfinder Satellite AIS.

Δικόνα 2.3.2.a : Vesselfinder Satellite AIS . [6]
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Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πινίσλ ελ θίλεζε, ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην
OpenStreetMap API.

Τν ζύζηεκα δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα ηνπο ρξήζηεο, κε ηηο

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο λα ιεηηνπξγνύλ έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ.
2.4 Σετνολογικό Τπόβαθρο
2.4.1 AngularJS
Ζ AngularJS είλαη έλα open-source framework ην όπνην ρξεζηκνπνηείηαη γηα front-end
ιεηηνπξγηέο. Δίλαη βαζηζκέλν ζε JavaScript θαη ππνζηεξίδεηαη θπξίσο από ηελ Google
θαη ηελ θνηλόηεηα. Τν framework πξνζαξκόδεηαη θαη επεθηείλεη ην παξαδνζηαθό
HTML κε ζθνπό λα παξνπζίαζεη δπλακηθό πεξηερόκελν κέζσ ακθίδξνκεο δέζκεπζεο
δεδνκέλσλ επηηξέπνληαο ηνλ απηόκαην ζπγρξνληζκό κνληέισλ θαη πξνβνιώλ. Απηό
έρεη σο απνηέιεζκα ε AngularJS λα δηαρεηξίδεηαη ην DOM (Document Object Model)
ηεο HTML.
2.4.2 Bootstrap
Δίλαη έλα αλνηρηνύ θώδηθα CSS Framework ην όπνην μεθίλεζε από ην Twitter. Τν
Bootstrap πεξηέρεη πξόηππα ζρεδίαζεο CSS όπσο θόξκεο, θνπκπηά πινεγήζεο θαη αιιά
ζηνηρεηά επαθήο ηα όπνηα είλαη βαζηζκέλα ζε JavaScript.
2.4.3 Scala
Ζ Scala είλαη κηα γεληθή γισζζά πξνγξακκαηηζκνύ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε γηα
ιεηηνπξγηθό πξνγξακκαηηζκό θαη έλα ηζρπξό ζύζηεκα ζηαηηθνύ ηύπνπ. Ο πεγαίνο
θώδηθαο ηεο Scala πξννξίδεηαη λα κεηαγισηηηζηεί ζε Java bytecode έηζη ώζηε λα
πξνθύςεη εθηειέζηκνο θώδηθαο κε απώηεξν ζθνπό λα ηξέρεη ζε εηθνληθή κεραλή Java.
Ζ Scala παξέρεη γισζζηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε ηελ Java, έηζη ώζηε νη βηβιηνζήθεο
πνπ είλαη γξακκέλεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο δύν γιώζζεο λα κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη
απεπζείαο ζηνλ θώδηθα ηνπο.
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Κεθάλαιο 3
Αρτιηεκηονική ηοσ Anyplace

3.1 Anyplace Server θαη Βάζε Γεδνκέλσλ
3.2 Anyplace Architect
3.3 Anyplace Viewer
3.4 Anyplace Navigator & Logger

Σε απηό ην θεθάιαην πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξώο ηελ πιαηθόξκαο Anyplace. Ζ
πιαηθόξκα Anyplace απνηειείηαη από ηνλ Anyplace Server, Anyplace Viewer,
Anyplace Architect, ηελ εθαξκνγή Anyplace γηα Android θηλεηά θαη ηελ βάζε
δεδνκέλσλ

NoSQL.

Ζ

αλαιπηηθή

πεξηγξαθή

ησλ

κεξώλ

ηεο

πιαηθόξκαο

παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σηελ εηθόλα πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε
αξρηηεθηνληθή

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ηεο

πιαηθόξκαο

τήμα 3.a Παροσζίαζη ηης αρτιηεκηονικής ηοσ Anyplace. [15]
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Anyplace.

3.1 Anyplace Server και Βάζη Γεδομένφν
Ο Anyplace Server απνηειεί ηνλ δηαθνκηζηή πνπ πεξηέρεη ηελ πιήξε ινγηθή ησλ
ππεξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ κνληεινπνίεζε, ηνλ πιεζνπνξηζκό
(crowdsourcing) θαζώο θαη ηελ ιεηηνπξγία API. Ζ πινπνίεζε ηνπ έγηλε κε βάζε ην
Web 2.0, όπνπ ην API εμαγάγεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε κνξθή JSON. Ο δηαθνκηζηήο
παξέρεη εζσηεξηθέο νδεγίεο πινήγεζεο, αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηώλ θαη εξσηήκαηα
αλαδήηεζεο κέζσ ηνπ API JSON. Δπηπιένλ, δηαζέηεη πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ελόηεηεο πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πιεζνπνξηζκνύ, ηελ εκθάληζε εηθόλσλ πνπ
έρνπλ κεηαθνξησζεί, ηνλ έιεγρν ηαπηόηεηαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηε δηεπαθή ηνπ ρώξνπ
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Τν Anyplace Data Store απνζεθεύεη ηα εζσηεξηθά κνληέια
θαη ηα Wi-Fi πνπ ζπιιέρηεθαλ θαζώο θαη άιια ζήκαηα. Σην file system ηνπ
δηαθνκηζηή ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα όια ηα ζρεδία ησλ θηεξίσλ κε όινπο ηνπο
νξόθνπο.
Γηα ηελ απνζήθεπζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ δεδνκέλσλ πνπ
ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα ηνπ Anyplace, κηα Φσξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη ππεύζπλε γηα
απηή ηελ ιεηηνπξγία. Ζ βάζε απηή πεξηέρεη όια ηα αξρεία κε ηνπο ξαδηνράξηεο θαη
νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηα θηήξηα. Με ηελ αλάθηεζε ησλ
ξαδηνράξησλ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ ηνπνζεζία
πνπ βξίζθεηαη. Ζ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλα παξάδεηγκα αξρείσλ JSON ζηε
Couchbase.
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τήμα 3.1.a Παράδειγμα αρτείφν JSON ζηη Couchbase.

3.2 Anyplace Architect
Τν Anyplace Architect είλαη κηα Web εθαξκνγή πνπ απνηειείηαη από κηα ζύλζεζε
ηερλνινγηώλ (HTML5, CSS3, JS, AngularJS framework) πξνζθέξνληαο έλα θηιηθό
πξνο ηνλ ρξεζηή πεξηβάιινλ. Με θύξην ζηόρν ηελ δηαρείξηζε κνληέισλ ζην Anyplace
επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε ηνλ ζρεδηαζκόο θαη ηελ κεηαθόξησζε θηεξίσλ. Αξρηθά, ν
ρξήζηεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κέζσ ηνπ Google ινγαξηαζκνύ ηνπ ώζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία γηα λα πξνζζέζεη έλα θηήξην κε ηνπο νξόθνπο ηνπ. Με ηελ
βνήζεηα ηνπ επεμεξγαζηεί δαπέδνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη ηηο θαηόςεηο ησλ
θηεξίσλ, λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπο, λα ηηο πεξηζηξέςεη θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην
ζεκείν πνπ επηζπκεί. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη θάπνηα ζεκεία ηηο
αξεζθείαο ηνπ γξάθνληαο θαη ζρεηηθά ζρόιηα. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο λα ζπιιέμεη ηνπο
ξαδηνράξηεο από ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη κέζσ ηνπ Wi-Fi. Ζ παξνπζίαζε ησλ
δεδνκέλσλ πάλσ ζηνλ ράξηε ρξεζηκνπνηείηαη ην Google API (Maps, Directions,
Heatmaps and URL shortener)
Αθόκε έλα θνκκάηη ηνπ Architect απνηειεί ην Campus. Τν Campus δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθό ηνπ ζύλνιν από θηήξηα ηεο
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αξεζθείαο ηνπ, ηα όπνηα αλήθνπλ ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. Ζ δεκηνπξγία ελόο campus
γίλεηαη κέζσ ηεο ζύλδεζεο ηνπ CampusID κε ηα IDs ησλ θηεξίσλ πνπ επέιεμε ν
ρξήζηεο.
3.3 Anyplace Viewer
Τν ζύζηεκα Anyplace απνηειείηαη θαη από αθόκε έλα Web App, ηνλ Viewer, πνπ
επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ πινήγεζε ρσξίο θάπνηα εγθαηάζηαζε ή πιηθνηερληθή
ππνζηήξημε. Απηό ην θαζηζηά πην θηιηθόο πξνο ηνλ απιό ρξεζηή. Σηνλ Viewer δελ
ππάξρνπλ πεξίπινθα εξγαιεία γηα απηό ηνλ ιόγν ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη θάπνην
ππόβαζξν γηα λα θαηαλνήζεη ή λα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ επρέξεηα
λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Viewer από έλα ππνινγηζηή θαζώο θαη από νπνηαδήπνηε έμππλε
ζπζθεπή έρεη. Απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν δηόηη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πινεγήζεηο. Γηα
παξάδεηγκα ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνην θηήξην, ην όπνην είλαη
θαηαρσξεκέλν είηε κόλν ηνπ είηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Campus θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ
Viewer λα κεηαβεί ζε απηό .
Παξάιιεια, ν Viewer πξνζθέξεη ηελ επηινγή εζσηεξηθήο πινήγεζεο. Απηό έρεη σο
απνηέιεζκα, νη επηινγέο ηνπ ρξεζηή λα απμάλνληαη, πνπ ζεκαίλεη πσο κπνξεί εθηόο
από ηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δσκάηηνπ κέζα ζην θηήξην, λα αλαδεηήζεη
θαη άηνκν πνπ έρεη γξαθείν ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην. Μεηά ηελ αλαδήηεζε, ν ρξήζηεο
κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πινήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί
όηη ε αλαδήηεζε γίλεηαη από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηεί άξα ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη
λα έρεη πνιύ θαιή ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, αθνύ ζηελ νπζία δελ ρξεηάδεηαη λα
θαηεβάζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο.
Δπίζεο, ν Viewer κπνξεί λα εκθαλίδεη δηαδξνκέο, νη νπνίεο νδεγνύλ θαηεπζείαλ ζε
ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα ηνπ θηεξίνπ θαη όρη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο, κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ εύθνια θαη γξήγνξα ζηηο ηζηνζειίδεο
ηνλ Viewer δείρλνληαο δσξεάλ ηελ πινεγήζεη πξνο ην επηζπκεηό θηήξην/δσκάηην
πξνζζέηνληαο απιά ην iframe ηνπ θηεξίνπ.
3.4 Anyplace Navigator & Logger
Τν Anyplace Navigator & Logger είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνπο ρξήζηεο Android, ην
νπνίν κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ην εγθαηαζηήζεη θαηεβάδνληαο ην από ην Google Play.
Τν Navigator ρξεζηκνπνηεί ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα από ηα ζήκαηα Wi-Fi γηα λα
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δείμεη ζηνπο ρξεζηέο ηελ ηξέρνπζα ηνπο ηνπνζεζία ζηνλ ράξηε θαη ζηε ζπλερεία λα
κπνξνύλ πεξηεγεζνύλ ζηνλ ρώξν απηό κε ηελ έθδνζε ηνπ Viewer ζηνλ Navigator. Τα
πιενλεθηήκαηα ηνπ Navigator απνηειεί ε αθξίβεηα ζέζεο πνπ δίλεη ζηνλ ρξεζηή θαη
είλαη 1,96 κεηξά, θαζώο θαη λα επηηξέπεη ην αλέβαζκα πιεξνθνξηώλ γηα ηα θνληηλά ηνπ
Wi-Fi ζε κνξθή JSON κέζσ ηνπ Web 2.0
Ο ηξόπνο πνπ δνπιεύεη ν Navigator είλαη ν εμήο. Καηά ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνύ
θηεξίνπ θνξηώλεηαη απηόκαηα ν ράξηεο ηνπ θηεξίνπ θαη ηα ζρεηηθά ζεκεία
ελδηαθέξνληνο. Σηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή θαηεβάδεη ηνπο RSS ξαδηνράξηεο ηνπ
ζρεηηθνύ νξόθνπ θαη εκθαλίδεη ζην ρξήζηε ηε ηνπνζεζία ηνπ πάλσ ζην ράξηε. Δπίζεο,
νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη λα ιάβνπλ νδεγίεο
πινήγεζεο από ηε ηξέρνπζα ζέζε ηνπο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ν Logger ρξεζηκνπνηείηαη από εζεινληέο, νη νπνίνη ζπκβάινπλ
ζηε ζπιινγή RSS δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ηνπ ξαδηνράξηε. Οη εζεινληέο
πξνθεηκέλνπ λα ην θάλνπλ απηό, αξθεί λα επηιέμνπλ έλα θηήξην θαη όξνθν, θαη ζηε
ζπλέρεηα λα θάλνπλ ηε θαηαγξαθή κε έλα πεξπάηεκα ζην ρώξν. Έπεηηα. νη ρξήζηεο
θάλνπλ θιηθ ηε ζέζε ηνπο πάλσ ζηνλ ράξηε γηα λα αλαθέξνπλ ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία
ηνπο θαη ηέινο επηιέγνπλ ην ηεξκαηηζκό ηεο θαηαγξαθήο ηνπο.
Σηελ εηθόλα 3.a απεηθνλίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Anyplace

θαη κε

θόθθηλν ρξώκα δηαθξίλνληαη νη θαηλνύξγηεο πινπνηήζεηο πνπ έγηλαλ. Αξρηθά. Σε ζρέζε
κε ην Web έγηλε πξόζζεζε ιεηηνπξγηώλ θαη ζηνηρεηώλ ζηνλ Viewer αιιά θαη ζηνλ
Architect. Οη αιιαγέο ζηνλ Architect αθνξνύλ ην πιαίζην Access αιιά θαη ηελ
θαηλνύξγηα πινπνίεζε ζρεηηθά κε ηα θηλνύκελα αληηθείκελα. Σηελ πιεπξά ηνπ Viewer,
νη αιιαγέο αθνξνύλ ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ησλ θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ.
Δπηπξόζζεηα, ζηελ πιεπξά ηνπ Server έγηλαλ θάπνηεο πξνζζέζεηο ζηνλ θώδηθα ηνπ
(Scala) γηα λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ απνζήθεπζε θαη αλαθηήζεη ησλ αξρείσλ
CRLBS, αιιά θαη ηελ δηαρείξηζε εγγξάθσλ ζηελ βάζε ησλ θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ.
Παξάιιεια, ζην Data Store έγηλε πξόζζεζε ησλ αξρείσλ CRLBS, ηα νπνία πεξηέρνπλ
ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πιαίζην Access. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα
απηά βξίζθνληαη ζηα θεθάιαηα ηέζζεξα θαη πέληε.
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τήμα 3.4.a Anyplace Navigator.[15]
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Κεθάλαιο 4
Βεληιζηοποιημένο Τποζύζηημα Αποηίμηζης Ακρίβειας Γεφηοποθέηηζης

4.1 Δηζαγσγή
4.2 Κίλεηξν
4.3 Πξνβιήκαηα
4.4 Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξνεγνύκελεο έθδνζεο
4.5 Τν πιαίζην ACCES
4.6 Τν πιαίζην ACCES-w
4.6.2 Παξάδεηγκα
4.6.3 Υινπνίεζε & Γηεπαθέο ηνπ ACCES-w

4.1 Διζαγφγή
Έλα πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδαλ νη άλζξσπνη από παιηά είλαη ε κεηαβίβαζε από κηα
γεσγξαθηθή ζέζε ζε κηα άιιε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζηα παιηά ρξόληα
πξνζαλαηνιίδνληαλ κε βάζε θάπνηα ζηαζεξά άζηξα ζηνλ νπξαλό, ησλ νπνίσλ ε
γεσγξαθηθή ζέζε ήηαλ γλσζηή.
Τν πξώην ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηελ ρξήζε ησλ πξώησλ ξαληάξ. Απηά
ηα ζπζηήκαηα απνηεινύληαλ από έλα δίθηπν ζηαζκώλ βάζεο θαη θαηάιιεινπο δέθηεο.
Αλάινγα κε ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο πνπ ιάκβαλε θάζε δέθηεο από ζηαζκνύο γλσζηήο
γεσγξαθηθήο ζέζεο, ζρεκαηίδνληαλ δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπληεηαγκέλεο, κέζσ ησλ
νπνίσλ πξνζδηνξηδόηαλ ε ζέζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο επάλσ ζε έλα ράξηε.
Παξόιε ηελ θαιή αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππήξραλ δπν ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα.
Τν πξώην ήηαλ νη πνκπνί ζηηο βάζεηο, πνπ έζηειλαλ ζε ρακειή ζπρλόηεηα ώζηε ην
ζήκα λα είλαη ηζρπξό κε απνηέιεζκα ε εκβέιεηα λα ήηαλ κηθξή. Τν δεύηεξν
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κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλόο ηεο ρακειήο αθξίβεηαο ηεο ζέζεο ζηελ πεξίπησζε
όπνπ ε απνζηνιή ζήκαηνο γηλόηαλ κε πςειή ζπρλόηεηα ώζηε λα θαιύςεη κεγάιε
εκβέιεηα αιιά κε απνηέιεζκα λα θηάλεη αδύλακν ζήκα ζηνπο δέθηεο.
Τν 1957, ε εθηόμεπζε ηνπ δνξπθόξνπ Σπνύηληθ ήξζε γηα λα δώζεη ηελ ιύζε. Ακέζσο
κεηά ηελ εθηόμεπζή ηνπ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη ην ζήκα πνπ ιάκβαλαλ από ηνλ
δνξπθόξν απμαλόηαλ θαζώο απηόο πιεζίαδε πξνο ην επίγεην ζεκείν παξαηήξεζεο θαη
κεησλόηαλ όηαλ ν δνξπθόξνο απνκαθξπλόηαλ από απηό. Απηό απνηειεί θαη ην πξώην
βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη Global Positioning
System θαη είλαη δσξεάλ.
Σήκεξα όπσο θαίλεηαη πσο ην πξόβιεκα εύξεζεο ηεο ζέζεο δελ έρεη πιήξσο επηιπζείκ
αθνύ ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε
θιεηζηνύο ρώξνπο ιόγσ έιιεηςεο ζήκαηνο. Τελ δσξεάλ ιύζε έξρεηαη λα δώζεη ην
ζύζηεκα Anyplace ρξεζηκνπνηώληαο ζήκα Wi-Fi.
Σε απηό ην θεθάιαην ζα επηθεληξσζνύκε πεξηζζόηεξν ζηελ έλλνηα ηεο Απνηίκεζεο
Αθξίβεηαο Γεσηνπνζέηεζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ απηνύ είλαη πνιύ ζεκαληηθή δηόηη
από ηηο ηηκέο πνπ καο δίλεη ην πιαίζην Access κπνξνύκε λα δνύκε ηελ αθξίβεηα
γεσηνπνζέηεζεο. Απηό δειώλεη ηελ θαιή εηθόλα ηνπ θηεξίνπ κε απώηεξν ζθνπό ηελ
ζσζηή κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε ζην θηήξην. Οη κεηξήζεηο πνπ πάξζεθαλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε θαηά πόζν ζα είλαη θαιή ε
θίλεζε ηνπ ρξήζηε όηαλ κεηαβεί θαη θηλεζεί κέζα ζην θηήξην.
4.2 Κίνηηρο
Ζ ιύζε κπνξεί εύθνια λα δνζεί κε έλα ηέηνην ζύζηεκα. Οη άλζξσπνη πεξλνύλ ην
ζρεδόλ ην 90% ηνπ ρξόλνπ ηνπο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο θαη νη ρώξνη απηνί έρνπλ ήδε
εγθαηαζηεκέλνπο πνκπνύο, ζηελ πεξίπησζε καο νη πνκπνί είλαη ηα ζεκεία Wi-Fi,
νπόηαλ απηό ην ζύζηεκα δελ έρεη θάπνην θόζηνο πνπ λα αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ.
Ζ αλάγθε πινήγεζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο είλαη πνιύ κεγάιε, γηα παξάδεηγκα γηα
θνηηεηέο κέζα ζηηο παλεπηζηεκηνππόιεηο , ζε λνζνθόκα θαη ζε κεγάια θαηαζηήκαηα.
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4.3 Προβλήμαηα
Τν αξρηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ρξήζηεο ζην Web App Architect είλαη όηη
όηαλ δεηήζεη από ηνλ δηαθνκηζηή λα ηνπ εκθαλίζεη πνζό θαιή είλαη ε γεσηνπνζέηεζε
ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ πνπ έρεη λα επεμεξγαζηεί ην ζύζηεκα θαη ηεο
κεγάιεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ, ηα απνηειέζκαηα λα ζέινπλ αξθεηό ρξόλν
λα εκθαληζηνύλ ζηνλ ρξεζηή. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα έρεη ηελ αίζζεζε
όηη ην ζύζηεκα δελ δνπιεύεη ζσζηά θαη λα ην εγθαηαιείπεη ή λα ην ρξεζηκνπνηεί πην
ζπάληα από όηη ζα ην ρξεζηκνπνηνύζε θαλνληθά.
Τν δεύηεξν πξόβιεκα είλαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί
λα δηαθξίλεη ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Απηό γίλεηαη δηόηη ην API ηεο Google
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζύζηεκα δελ κπνξεί λα δείμεη κε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηνπο
ζσζηνύο ρξσκαηηζκνύο πνζό θαιή είλαη ε γεσηνπνζέηεζε γηα ην θάζε ζεκείν. Με
απνηέιεζκα ρξήζηεο λα κελ εκπηζηεύεηαη ην ζύζηεκα.
4.4 Η λειηοσργία ηης προηγούμενης έκδοζης
Τν Anyplace v3.4 πξνζθέξεη ηελ ιεηηνπξγία ππνινγηζκνύ ηνπ Acces Map. Όηαλ ν
ρξήζηεο δεηά κέζα από ηελ Γηαδηθηπαθή Γηεπαθή Ηζηνύ λα ηνπ εκθαλίζεη ην Acces
Map, ηόηε ν δηαθνκηζηήο αξρίδεη λα θνξηώλεη ηα Radiomaps ηα όπνηα είλαη
απνζεθεπκέλα ζην File system γηα λα ππνινγίζεη ηηο ηηκέο Cramer-Rao Lower Bound
(CRLB). Οη CRLBS ηηκέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζεσξεηηθή εθηίκεζε γηα ηελ
εμαγσγή θαηώηεξσλ νξίσλ ζηε δηαθύκαλζε ελόο εθηηκεηή. Όζν πνην ρακειή είλαη ε
ηηκή ηόζν πην ιίγα ζθάικαηα ππάξρνπλ. Οη ηηκέο απηέο κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα εηθόλα
γηα ην πόζν αθξηβήο είλαη ε γεσηνπνζέηεζε ζηνλ ρώξν θαη ζε πνηα ζεκεία ρξεηάδεηαη
βειηίσζε ώζηε λα γίλεη θαιύηεξε.
Όηαλ νη ηηκέο ππνινγηζηνύλ θαη θηάζνπλ ζηελ Γηαδηθηπαθή Γηεπαθή Ηζηνύ ηόηε
ρξεζηκνπνηείηαη ην HeatmapLayer API ηεο Google γηα εκθαλίζεη ησλ δεδνκέλσλ πάλσ
ζην θηήξην.
4.5 Σο πλαίζιο ACCES
Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ACCES μεθάλεη από ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ καύξνπ
θνπηηνύ γηα παξεκβνιή απζαίξεησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ κε βάζε έλα επξέσο
ρξεζηκνπνηνύκελν ζηαηηζηηθό εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη Gaussian Processes (GP) [10],

27

ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ δηακόξθσζε νκαιώλ ζνξπβώδε δεδνκέλα. Απηό ην
εξγαιείν επηηξέπεη:
(i)

Να

πξνβιέπεη

ηηο

κεηξήζεηο

αηζζεηήξσλ

ζε

επηιεγκέλεο

ζέζεηο,

ιακβάλνληαο ππόςε ηα αξρηθά δεδνκέλα εηζόδνπ (FM).
(ii)

Να εθηηκήζεη ηελ αβεβαηόηεηα ηέηνησλ πξνβιέςεσλ ζηελ κνξθή ηεο
δηαθύκαλζεο ηεο θαηαλνκήο Gaussian. Τν ζθάικα εληνπηζκνύ ππνινγίδεηαη
δεδνκέλνπ ηεο πξνβιεπόκελεο θαηαλνκήο κε ηελ ηερληθή ηεο παξεκβνιήο,
γηα λα έρνπκε έλα ρακειόηεξν όξην γηα ηελ αβεβαηόηεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο
ζέζεο, θαη είλαη ζηε κνξθή ηεο Cramer-Rao Lower Bound (CRLB).

Τν CRLB ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεσξία εθηίκεζεο γηα ηελ εμαγσγή θαηώηεξσλ νξίσλ
ζηε δηαθύκαλζε ελόο εθηηκεηή. Λήςε ελόο ηέηνηνπ θαηώηεξνπ νξίνπ ζην ζθάικα
εληνπηζκνύ είλαη ζεκαληηθή γηα όζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο πινήγεζεο θαζώο δείρλεη
ζεσξεηηθή αθξίβεηα νξίνπ κηαο ππεξεζίαο θαη δίλεη κηα εηθόλα γηα ην πώο ζα κπνξνύζε
λα βειηησζεί ε πξαγκαηηθή αθξίβεηα εληνπηζκνύ. Φξεζηκνπνηνύκε ην παξαγόκελν
CRLB σο βαζκνινγία πινήγεζεο γηα ην FM ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία όπνπ
εθαξκόδεηε ζηα δεδνκέλα δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ.
4.6 Σο πλαίζιο ACCES-w
Τν ινγηζκηθό ACCES-w είλαη έλα θαηλνηόκν πιαίζην ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηπραίσλ Φαξηώλ Χεθηαθώλ Απνηππσκάησλ (ΦΧΑ) θαη ηε
µε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο γηα γεσηνπνζέηεζε µε ηα ΦΧΑ. Τν
πιαίζην απηό αμηνινγεί απνηππώκαηα µε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα µελ εμαξηάηαη από ηελ
πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη
ζε απηό ην πιαίζην είλαη ε κέζνδνο παξεκβνιήο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ησλ
Γθανπζηαλώλ Γηεξγαζηώλ (ΓΓ), από ηελ νπνία εμάγεηαη µία βαζκνινγία πινήγεζεο γηα
θάζε ζεκείν ρξεζηκνπνηώληαο ην θάησ όξην Cramer-Rao. Ζ πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ην
πιαίζην είλαη αλεμάξηεηε από ην θπζηθό κνληέιν πνπ δηέπεη ηα ςεθηαθά απνηππώκαηα
ζεκάησλ.
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4.6.1 Παράδειγμα
Σηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα κε ηα δεδνκέλα πνπ παίξλεη σο
είζνδν ην πιαίζην ACCES θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βγάδεη σο έμνδν.
Μεηά ηηο κεηξήζεηο πνπ παίξλεη θάπνηνο ρξήζηεο κε ην smartphone ηνπ, απνζηέιιεηαη
έλα αξρείν ζην δηαθνκηζηεί ην όπνην νλνκάδεηαη rss-log. Απηό ην αξρείν πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηνπνζεζίεο πνπ πάξζεθαλ από ηα δηάθνξα
Wi-Fi ηνπ θηεξίνπ.

τήμα 4.6.1.a RSS-LOG file.[Anyplace Server]
Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ RSS-Log αξρείνπ παξάγεηαη έλα αξρείν ην όπνην
νλνκάδεηαη indoor-radiomap-mean.txt. Ο ζηόρνο παξαγσγήο απηνύ ηνπ αξρείνπ είλαη
λα ε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ από ην RSS-Log αξρείν. Ζ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αξρείνπ γίλεηαη κε ην λα βάιεη ζε κηα γξακκή όια ηα MAC Address κε ηελ
αλαγξαθόκελε κέηξεζε ηεο ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο Wi-Fi γηα θάζε ζεκείν πνπ πάξζεθε.
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τήμα 4.6.1.b Indoor radiomap file.[Anyplace Server]
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Ζ δηαδηθαζία αύηε γίλεηαη κεηά ην αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ RSS-Log. Όηαλ δεηεζεί ε
γεσηνπνζέηεζε γηα ην ηξέρνλ θηήξην ηόηε ν αιγόξηζκνο παίξλεη ζαλ είζνδν ην indoorradiomap-mean.txt θαη παξάγεη ηηο ηηκέο CRLBS γηα ην θάζε ζεκείν πνπ πήξε
κεηξήζεηο.

τήμα 4.6.1.c Γεφηοποθέηηζη UCY ,FST01Κηηριοσ.[Anyplace Αrchitect]
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4.6.2 Τλοποίηζη & Γιεπαθές ηοσ ACESS-w
Ζ πινπνίεζε πνπ έθαλα ζην πιαίζην ACESS ήηαλ νη εμήο. Αξρηθά, πξνζηέζεθε ε
απνζήθεπζε θάπνηνλ ζεκαληηθώλ ηηκώλ ζην File System ηνπ δηαθνκηζηεί ώζηε λα κελ
ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπο θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο δεηάεη ηελ γεσηνπνζέηεζε
γηα θάπνην θηήξην. Δπίζεο, έγηλε αιιαγή ζηελ δηεπαθή ηνπ ACESS, ζην ζεκείν όπνπ
παξνπζηάδεηαη ε γεσηνπνζέηεζε, ώζηε λα κπνξεί πνην εύθνια ν ρξήζηεο λα βγάιεη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ ζέιεη γηα ην θηήξην ηνπ.
Ζ απνζήθεπζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηηκώλ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πάξα πνιύ αξγνύ
ππνινγηζκνύ ηεο γεσηνπνζέηεζεο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη αξθεηνύο πόξνπο, θαζώο θαη ην
γεγνλόο όηη κηα γεσηνπνζέηεζε θάπνηνπ θηεξίνπ δελ αιιάδεη πνιύ ζπρλά. Έηζη
παιαηόηεξεο εθδνρέο θαηέζηξεθαλ ηηο ηηκέο θάζε θνξά πνπ γηλόηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο
ππνινγηζκόο, ελώ ηώξα ην ζύζηεκα απιά ειέγρεη αλ ν ππνινγηζκόο ηεο
γεσηνπνζέηεζεο έρεη μαλαγίλεη. Αλ έρεη μαλά ππνινγηζηεί ηόηε ε δηαδηθαζία πνπ
αθόινπζα είλαη λα θνξηώζεη ην αξρείν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην θαη
όξνθν θαη λα ζηαιεί ζηελ δηεπαθή γηα παξνπζίαζε ησλ ηηκώλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνινγηζκόο, ηόηε ην πιαίζην ζα πξνβεί ζηνπο απαξαίηεηνπο
ππνινγηζκνύο ηηκώλ. Όκσο πξηλ ηα επηζηξέςεη ζηελ δηεπαθή γηα παξνπζίαζε ζα γίλεη
εγγξαθή ησλ CRLBS ηηκώλ ζε έλα αξρείν κέζα ζην File System ηνπ δηαθνκηζηή.
Ο ηξόπνο αλαθηήζεηο ηνπ αξρείνπ από ην File System γίλεηαη κε βάζε ην κνλαδηθό
αλαγλσξηζηηθό ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ νξόθνπ έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο ηνπ αξρείνπ.
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τήμα 4.6.2.d Σιμές CRLBS UCY ,FST01 Κηηρίοσ.[Anyplace Server]
Σην δεύηεξν ζθέινο απηήο ηεο ελόηεηαο ζα παξνπζηαζηεί ε αιιαγή πνπ έγηλε ζην
πιαίζην ACESS ζηελ γξαθηθή δηεπαθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ρξεζηέο. Ζ
αιιαγή απηή έγηλε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηηκώλ CRLBS, νη νπνίεο ηώξα δελ
εκθαλίδνληαη πιένλ κε ηελ ρξήζε ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ API ηεο Google. Τν
πξόβιεκα κε ην Heatmap API πνπ παξέρεη ε Google είλαη όηη παίξλεη έλα ζύλνιν
ζεκείσλ καδί κε ην βάξνο ηνπο θαη βγάδεη έλα γεληθό Heatmap Layer. Τν Heatmap
Layer δίλεη κηα γεληθή εηθόλα γηα όιεο ηηο ηηκέο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ησλ βαξώλ
πνπ βξίζθνληαη ζε κηα πεξηνρή αιιά θαη ην πνζό θνληηλέο είλαη νη ηηκέο ησλ βαξώλ
ρξσκαηίδεη ηελ πεξηνρή κε ρξώκαηα ηηο αξεζθείαο καο. Ζ ιεπηνκέξεηα πνπ πξνζθέξεη
ην πιαίζην ACESS δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, γηαηί ε
πιεξνθνξία αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γεσηνπνζέηεζε θαη όρη κηα πεξηνρή.
Ζ θαηλνύξγηα πινπνηήζεη πνπ έγηλε ζην πιαίζην ACESS είλαη ε παξνπζίαζε θάζε
ζεκείνπ κε μερσξηζηό ρξσκαηηζκό. Απηό επηηπγράλεηαη κε ην λα πάξνπκε όιεο ηηο
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ηηκέο καδί κε ην βάξνο ηνπο θαη κέζσ ηνπ API ηεο Google Polygon λα ζρεδηάδεηαη γηα
θάζε ζεκείν έλαο θύθινο θαη κεηά λα πξνζηίζεηαη πάλσ ζηνλ ράξηε. Όζνλ αθνξά ηνπο
ρξσκαηηζκνύο απηό γίλεηαη κέζα από ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο θάζε ηηκήο θαη επηινγήο
ηνπ ρξώκαηνο πξηλ από ηελ πξόζζεζε ηνπ ζεκείνπ πάλσ ζηνλ ράξηε. Ζ επηινγή ηνπ
ρξώκαηνο ησλ ζεκείσλ γεσηνπνζέηεζεο γίλεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:


Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 0 θαη κηθξόηεξν από 5
ζθνύξν πξάζηλν.



Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 5 θαη κηθξόηεξν από 10
αλνηρηό πξάζηλν.



Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 10 θαη κηθξόηεξν από 15
αλνηρηό θίηξηλν.



Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 15 θαη κηθξόηεξν από 30
ζθνύξν θίηξηλν.



Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 30 θαη κηθξόηεξν από 60
πνξηνθαιί.



Βάξνο ζεκείνπ γεσηνπνζέηεζεο κεγαιύηεξν από 60 θόθθηλν.
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τήμα 4.6.2.e Σιμές CRLBS UCY ,FST01Κηηρίοσ Ιζόγειο.[Anyplace Architect ]
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Κεθάλαιο 5
Τποζύζηημα Κινούμενφν Ανηικειμένφν

5.1 Δηζαγσγή
5.2 Κίλεηξν
5.3 Πξόβιεκα
5.4 Λύζε
5.5 Υινπνίεζε
5.5.1 Υινπνίεζε ζηνλ Anyplace Architect
5.5.2 Υινπνίεζε ζηνλ Anyplace Viewer

5.1 Διζαγφγή
Τν Anyplace Architect απνηειεί έλα εξγαιείν, ζην νπνίν νη ρξεζηέο κπνξνύλ λα
πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο θηήξηα. Καηά ηελ πξόζζεζε ησλ θηεξίσλ κπνξεί λα γίλεη
θαζνξηζκόο ηεο αθξηβήο ζέζεο κε βάζε ηνλ ράξηε. Δπηπξόζζεηα, ν ρξήζηεο έρεη ηελ
επρέξεηα λα πξνζαξκόζεη ηηο θαηόςεηο ηνπ θηεξίνπ ζην ζσζηό κέγεζνο έηζη ώζηε λα
ππάξρεη ζπκκεηξία κεηαμύ ηεο ζέζεο ηνπ θηεξίνπ ζηνλ ράξηε θαη ηεο θαηόςεηο πνπ
εηζάγεη ν ρξήζηεο. Παξάιιεια, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο
αθνξνύλ ηα δσκάηηα ηνπ θηεξίνπ. Από ηνλ Anyplace Viewer κπνξεί νπνηνζδήπνηε
ρξήζηεο λα δεη όια ηα θηήξηα θαη όιεο ηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν
θηήξην.
5.2 Κίνηηρο
Ο κεγάινο αξηζκόο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ Anyplace έρεη δείμεη όηη ην ζύζηεκα είλαη
πιένλ παγθνζκίσο αλαγλσξίζηκν αθνύ νη κνλαδηθνί ρξεζηέο αλέξρνληαη πάλσ από
60,000. Ψζηόζν κεηά από κηα πξσηνπνξηαθή ηδέα ηνπ θ. Γεκήηξε Εετλαιηπνύξ, ε
όπνηα αθνξά ηελ εηζαγσγή θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ από ηνλ ρξήζηε. Με ηηο ήδε
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ππάξρνπζεο ιεηηνπξγηέο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηα πινία ηνπ αιιά
παξάιιεια ζα κπνξεί λα βιέπεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ αλαλεσκέλε ηνπνζεζία ηνπ
αληηθείκελνπ ηνπ πάλσ ζηνλ ράξηε.
5.3 Πρόβλημα
Τν πξόβιεκα ην όπνην δεηήζεθε λα επηιπζεί ήηαλ ε δπλαηόηεηα πξόζζεζεο ζην
ζύζηεκα αληηθεηκέλνπ πνπ λα θηλείηαη. Γηα παξάδεηγκα έλα θηλνύκελν αληηθείκελν
κπνξεί λα είλαη έλα πινίν ην όπνην έρεη ζρεδόλ ηελ ίδηα θηινζνθία κε έλα θηήξην αθνύ
θαη απηό έρεη νξόθνπο θαη δσκάηηα.
5.4 Λύζη
Γηα λα επηηύρνπκε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή
ζσζηνύ ηύπνπ βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό έγηλε επηινγή ηεο
ρσξηθήο βάζεο Couchbase. Ο ηξόπνο πνπ απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα δελ είλαη όπσο κηα
ζπλεζηζκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ απιά θάλεη εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζε
πίλαθεο αιιά εηζαγσγή ηα δεδνκέλα κέζα ζε αξρεία. Τα αξρεία είλαη ηύπνπ JSON θαη
απνζεθεύνληαη κέζα ζηελ βάζε κε έλα κνλαδηθό θιεηδί κε ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο
λα αλαθηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν. Ο ιόγνο ρξήζεο απηνύ ηνπ είδνπο βάζεο
δεδνκέλσλ είλαη όηη κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα έλα
αληηθείκελν ζε έλα αξρείν ρσξίο λα είλαη ζθνξπηζκέλεο ζε πνιιαπινύο πίλαθεο. Με
απηό ην ηξόπν πεηπραίλνπκε ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη ρσξίο κεγάιν
θόζηνο αθνύ αλαθηνύκε νιόθιεξν ην αξρείν θαη ε αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ λα
γίλεηαη κε JSON parser πνπ ππάξρεη ζε όιεο ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ.

Σρήκα 5.4.a Get JSON file from Couchbase.[24 ]
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Σηελ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη έλα αξρείν JSON ην όπνην βξίζθεηαη ζηελ βάζε
Couchbase θαη πεξηγξάθεη κηα εγγξαθή ελόο Ship. Αξρηθά αλαγξάθεηαη ην ShipID ην
όπνην είλαη θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ, δειαδή όπσο έλα αληηθείκελν έρεη κηα κνλαδηθή
ηαπηόηεηα αλαγλώξηζεο έηζη θαη ην αξρείν, ζηελ ζπλερεία αλαγξάθεηαη ν ηδηνθηήηεο
ηνπ πινίνπ κε βάζεη ην Google id (owner_id) ηνπ κε ην νπνίν έθαλε login ζην
ζύζηεκα. Πην θάησ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πιεξνθνξίεο όπσο ην coordinates_lon,
coordinates_lat πνπ δειώλνπλ ηελ ζέζε ηνπ αληηθείκελνπ. Δπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα δώζεη όλνκα αιιά θαη πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Όζνλ αθνξά ηελ
αλαλέσζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ πινίνπ απηό γίλεηαη κε ηπραίεο ηηκέο ιόγσ ηηο κεγάιεο
δπζθνιίαο εύξεζεο πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ.

Σρήκα 5.4.b. JSON file from Couchbase.[Local Couchbase ]

38

5.5 Τλοποίηζη
5.5.1 Τλοποίηζη ζηον Anyplace Architect
Πξηλ από ηελ θαηλνύξγηα πινπνίεζε ζην Anyplace Architect ν ρξήζηεο κπνξνύζε από
ηα εξγαιεία λα επηιέμεη Buildings θαη κέζα από Building Toolbox, λα πξόζζεζεη
θάπνην θηήξην ζύξνληαο ην εηθνλίδην (drag to add new building) πάλσ ζηνλ ράξηε κέζα
από ηελ θαηεγνξία Add. Τν Building Toolbox ηνπ έδηλε θαη ηελ δπλαηόηεηα λα ην
επεμεξγαζηεί (Edit),λα ην δηαγξάςεη (Delete), λα ην θάλεη Backup θαη αθόκα λα ην
κνηξαζηεί κέζσ ελόο ζπλδέζκνπ (Share).

τήμα 5.5.1.a Building Toolbox.[Anyplace Architect ]
Ζ θαηλνύξγηα ιεηηνπξγηά πνπ πινπνηήζεθε είλαη ε πξόζζεζε ηεο θαηεγνξίαο Ships πνπ
είλαη παξόκνηα κε ηελ θαηεγνξία Buildings. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξνζθέξεη, όπσο θαη ε
θαηεγξνία Buildings, ην δηθά ηεο εξγαιεία κέζσ ηνπ Ship Toolboox, ην όπνην πεξηέρεη
ππεξεζίεο όπσο πξόζζεζε θάπνην πινίνπ ζύξνληαο ην εηθνλίδην (drag to add new ship)
πάλσ ζηνλ ράξηε κε ηελ επηινγή Add, ηελ επεμεξγαζία (Edit), ηελ δηαγξαθή (Delete),
ηελ δπλαηόηεηα λα γίλεη Backup θαη ηελ δπλαηόηεηα λα κνηξαζηεί κέζσ ελόο
ζπλδέζκνπ (Share). Ζ θαηλνύξγηα ηδηόηεηα πνπ έρνπλ ηα αληηθείκελα ships είλαη όηη
κέζα ζηνλ Anyplace Viewer εκθαλίδεηαη έλα αθόκε toolbox ην όπνην πξνζθέξεη έλα
εξγαιείν γηα ηελ έλαξμε ηεο αλαλέσζεο ηεο ζέζεο, ηελ επηινγή ρξόλνπ αλαλέσζεο ηεο
ζέζεο , ηελ δηαθνπή αλαλέσζεο ηεο ζέζεο θαη ηζηνξηθό από ηελ έλαξμε αλαλέσζεο ηεο
ζέζεο κέρξη θαη ηελ δηαθνπή.
Όζνλ αθνξά ηελ πινπνηήζεη ηεο θαηεγνξίαο Ships, ν ρξήζηεο θαηά ηελ επηινγή ηεο
θαηεγνξίαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα αλαδεηήζεη από ηελ ιίζηα κόλν αληηθείκελα
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Ships. Δπίζεο θαηά ηελ επηινγή ηνπ Edit ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ
πινίνπ απιά κεηαθέξνληαο κε ην πνληίθη ζηελ θαηλνύξγηα επηζπκεηή ζέζε θαη ηέινο
επηιέγνληαο ην θνπκπί “click to update”.

τήμα 5.5.1.b Ship Toolbox.[Anyplace Architect]
Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πξόζζεζε ηεο θαηεγνξίαο Ships ήηαλ πξόζζεζε HTML
θαη CSS ζηα ήδε ππάξρνληα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Anyplace
Architect θαη νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο θαηεγνξίαο Ships. Όζνλ αθνξά ηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θνπκπηώλ αιιά θαη ιηζηώλ πνπ πεξηέρνπλ ηα δεδνκέλα, εξγαιεία
αλαδεηήζεηο θαη επηινγήο αληηθεηκέλσλ, πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Framework
AngularJS. Τηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο κέζα ζην ζύζηεκα αλαθηώληαη
κέζσ ηεο AngularJS ρξεζηκνπνηώληαο ην DOM tree ηνπ HTML. Μεηά ηελ αλάθηεζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη αλάινγα κε ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θνπκπηώλ ε AngularJS θαιεί ην
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θαηάιιειν Api ηνπ ζπζηήκαηνο ην όπνην είλαη γξακκέλν ζε γισζζά πξνγξακκαηηζκνύ
Scala. Μέζα από ησλ θώδηθα Scala γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηέο όπσο είλαη ε
αλάθηεζε δεδνκέλσλ από ηελ ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ Couchbase θαζώο θαη ε
απαξαίηεηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ην Api ηνπ
ζπζηήκαηνο ζα επηζηξέςεη ζηελ AngularJS ηελ απάληεζε, ε όπνηα είλαη ζε κνξθή
JSON. Σηελ ζπλερεία ε AngularJS θαη πάιη κε ηελ ρξήζε ηνπ DOM tree ηνπ HTML ζα
εκθαλίζεη ηα δεδνκέλα θαη ζα αιιάμεη ηελ εκθάληζε ηνπο όπνπ ρξεηάδεηαη.
5.5.2 Τλοποίηζη ζηον Anyplace Viewer
Ζ θαηλνύξγηα ιεηηνπξγηά πνπ πξνζηέζεθε ζηνλ Viewer είλαη ε εκθαλίζεη ησλ πινίσλ
θαη κε ηελ επηινγή ηνπο λα εκθαλίδεηαη ην Ship toolbox. Σηελ πξνεγνύκελε έθδνζε ν
ρξήζηεο κπνξνύζε κόλν λα δεη ηα θηήξηα, λα επηιέμεη δσκάηηα, λα πινεγεζεί κέζα ζε
απηά θαη λα κνηξαζηεί έλα θηήξην κε θάπνηνλ άιιν ζηέιλνληαο ηνπ ην ζύλδεζκν.

τήμα 5.5.2.a Share Link.[Anyplace Viewer ]
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τήμα 5.5.2.b UCY, Library "Stelios Ioannou", New Campus, Nicosia, Cyprus.
[https://anyplace.cs.ucy.ac.cy/viewer/?buid=building_36eb9995-c417-4716-a8ba4a5024886de4_1543501525628&floor=2&selected=poi_627ce1ec-d80a-4abd-a26cd521d9754938]
Οη αιιαγέο πνπ πξαγακηνπνηήζεθαλ, έγηλαλ ζην HTML αξρείν κε ηελ πξόζζεζε ηξηώλ
θνπκπηώλ θαη ελόο input text πεδίνπ. Τν θνπκπί play όηαλ παηεζεί, θαιεί ηελ
αληίζηνηρε ζπλαξηήζεη Javascript, κέζσ ηνπ framework AngularJS, ε νπνία είλαη
ππεύζπλε λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ πινίνπ κε βάζεη ηνλ αξηζκόλ πνπ έδσζε ν ρξήζηεο
ζην πεδίν. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο ζπλαξηήζεηο έρεη γίλεη σο εμήο. Μεηά ηελ αλάθηεζε
ηεο ηηκήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην ησλ δεπηεξόιεπησλ κε βάζε ην DOM tree
ηνπ HTML θαη κηαο εζσηεξηθή ζπλάξηεζε, εθηειείηε ζπλερώο κε βάζε ηα
δεπηεξόιεπηα πνπ έδσζε ν ρξήζηεο. Ζ εζσηεξηθή ζπλάξηεζε αλαθηά ηελ ζέζε ηνπ
εθάζηνηε πινίνπ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ Google Api εκθαλίδεη έλα marker ην όπνην
απεηθνλίδεη έλα πινίν ζην ράξηε. Με θάζε επαλάιεςε ηεο, ε ζέζε ηνπ marker αιιάδεη
κε βάζε ηελ θαηλνύξγηα ηνπνζεζία ηνπ πινίνπ. Τν θνπκπί “stop” είλαη ππεύζπλν λα
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ζηακαηήζεη ηελ εζσηεξηθή ζπλάξηεζε πνπ εθηειείηε θαη λα επαλαθέξεη ην πινίν ζηελ
αξρηθή ηνπ ηνπνζεζία εθεί πνπ ην είρε ηνπνζεηήζεη γηα πξώηε θνξά ν θάηνρνο ηνπ. Τν
θνπκπί “history” παίξλεη όια ηα ζεκεία από ηα νπνία έρεη πεξάζεη ην πινίν θαη έρνπλ
απνζεθεπηεί από ηελ ζπλάξηεζε ηνπ play θνπκπηνύ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ Api ηεο
Google google.maps.Polyline ζρεδηάδεηαη κηα θόθθηλε γξακκή πνπ ζην ηέινο ηεο
ππάξρεη έλαο marker πνπ δειώλεη ην ηειεπηαίν ζεκείν πνπ πέξαζε ην πινίν.

τήμα 5.5.2.c Ship toolbox.[Anyplace Viewer]

τήμα 5.5.2.d. History button.[Anyplace Viewer]
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Κεθάλαιο 6
Πειραμαηική Αποηίμηζη

6.1 Δηζαγσγή
6.2 Αθαίξεζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ Wi-Fi (E4)
6.3 Αθαίξεζε Wi-Fi APs (E5)

6.1 Διζαγφγή
Σθνπόο ησλ πεηξακάησλ είλαη ε πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ πιαηζίνπ
ACCES-w ππό ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο δσήο, απνδεηθλύνληαο έηζη ηα νθέιε γηα ηνλ
θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ εληνπηζκνύ κε βάζε ην Wi-Fi, ην
νπνίν βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκό ηελ αθξίβεηα ηεο ζέζεο. Σηελ ζπλερεία,
παξνπζηάδνληαη δπν πεηξάκαηα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ νξζόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ACCES-w. Τα πεηξάκαηα απηά ζα βξίζθνληαη θαη ζην λέν Paper πνπ ζα αθνξά ηηο
θαηλνύξγηεο ιεηηνπξγηέο ηνπ ACCES-w. Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηά
ηα δπν πεηξάκαηα ήηαλ ηα αθόινπζα:


University of Cyprus Campus: Τν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ CS UCY
ζπιιέρηεθε ζην Department of Computer Science (CS), University of Cyprus.
Σπγθεθξηκέλα, απνηειείηαη από 5.000 δαθηπιηθά απνηππώκαηα αλαθνξάο πνπ
ιακβάλνληαη από ~ 266 AP Wi-Fi εγθαηεζηεκέλα ζηνπο ηέζζεξηο νξόθνπο ηνπ
CS θαη ηα γεηηνληθά θηίξηα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε πεξπαηώληαο ζε
έλα κνλνπάηη πνπ απνηειείηαη πεξίπνπ από 2900 ζέζεηο. Ζ ππθλόηεηα ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ νξόθνπ 0 θαίλνληαη ζηελ πνην θάησ εηθόλα.
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τήμα 6.1.a. Department of Computer Science (CS), University of Cyprus.
[Anyplace Αrchitect]


Mall of Cyprus: Τν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Mall of Cyprus απνηειείηαη
από 800 δαθηπιηθά απνηππώκαηα αλαθνξάο από ~ 279 AP Wi-Fi
εγθαηεζηεκέλα ζηνπο δύν νξόθνπο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ θαη ηα γεηηνληθά
θηίξηα.
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τήμα 6.1.b. Mall of Cyprus.[Anyplace Αrchitect]

6.2 Αθαίρεζη δακησλικών αποησπφμάηφν Wi-Fi (E4)
Σε απηό ην ζελάξην, αθαηξνύκε επηιεθηηθά από ην FM έλα ππνζύλνιν ησλ δαθηπιηθώλ
απνηππσκάησλ Wi-Fi πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο κέζα ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελόο θηεξίνπ. Σηόρνο είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο αθξηβείαο ζε απηή
ηελ πεξηνρή, ιόγσ ηεο απνπζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο απεηθνλίζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη
από ην ACCES-w. Γηα ηελ επίδεημε ζπκπεξηθνξάο ηνπ ACCES-w

ζα

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα από ην θηήξην ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ Κύπξνπ γηα ηνλ όξνθν 0. Τν ζελάξην απνηειείηαη από πεξίπησζε ζηελ
νπνία ηα δεδνκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νξόθνπ δελ είλαη δηαζέζηκα. Απηή ε
πξνζνκνίσζε γίλεηαη αθαηξώληαο κε ην ρέξη από ην αξρηθό FM, ππνζύλνιν
δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο απηνύ ηνπ ηκήκαηνο. Ο ηξόπνο
πινπνίεζεο ήηαλ ε αληηζηνίρηζε ησλ ζεκείσλ ηνπ indoor-radiomap-mean.txt ζε
πξαγκαηηθά ζεκεία ζηνλ ράξηε γηα λα μέξνπκε πνηα ζεκεία πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.
Απηό επηηεύρζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ mapmalerapp.com ην όπνην
πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί κε ηελ εηζαγσγή ελόο αξρείνπ excel λα εκθαλίζεη όια
ηα ζεκεία. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζεκείσλ ζην ζύζηεκα έγηλε επηινγή απηώλ πνπ
έπξεπε λα αθαηξεζνύλ θαη βξίζθνληαλ ζε έλα δηάδξνκν ηνπ θηεξίνπ. Παξάιιεια.
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αθαηξέζεθαλ θαη από ην αξρείν indoor-radiomap-mean.txt, από ην νπνίν αθαηξέζεθαλ
ζην ζύλνιν 75 ζεκεία.

τήμα 6.2.a. Indoor-radiomap-mean.txt Original .[Anyplace Server]

τήμα 6.2.b. Indoor-radiomap-mean.txt Remove Point .[Anyplace Server]
Σηηο πην θάησ εηθόλεο απεηθνλίδεηαη ε ππθλόηεηα ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ πνπ
καδεύηηθαλ σο έλα heatmap πνπ ππνινγίδεηαη από ACCES-w. Ζ γξακκή ρξώκαηνο
ππνδεηθλύεη ην QoP (π.ρ., low location error) θαη αλακέλεηαη ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο
ζηνλ όξνθν. Σε πεξίπησζε πνπ ιεθζνύλ ππόςε όια ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα ζην
αξρηθό FM, κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο αθόινπζεο ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο, βι.
εηθόλα 6.2.c.. Αξρηθά βιέπνπκε όηη ζηηο ζέζεηο όπνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί πξαγκαηηθά
δεδνκέλα ε αθξίβεηα θαη ε βαζκνινγία ππνδεηθλύεη όηη νη ρξεζηέο ζα έρνπλ πςειό
QoP (π.ρ., low location error). Γεύηεξνλ, όπνπ νη ρξεζηέο δελ έρνπλ ζπγθεληξώζεη
πξαγκαηηθά δεδνκέλα αιιά πεξηβάιινληαη από ζεκεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα
επεξεαζηνύλ κε πςειό ή κέηξην QoP.
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Απηό απνδεηθλύεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο

ιεηηνπξγίαο GPR ζην πιαίζην ηνπ ACCES-w λα αιιεινζπλδέεη αμηόπηζηα ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη λα παξάγεη ηερλεηό, αιιά ξεαιηζηηθό δαθηπιηθό απνηύπσκα.

τήμα 6.2.c. UCY CS Heatmap.[Anyplace Αrchitect]
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Σηελ εηθόλα 6.2.d απεηθνλίδεηαη ην heatmap αθξίβεηαο ζέζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ πνπ καδεύηεθαλ από όιε ηελ θάησ πηέξπγα ηνπ νξόθνπ
(ζεκεησκέλε κε κπιε δηαθεθνκκέλε γξακκή). Τν ρξώκα ησλ ζέζεσλ ζε απηό ην ηκήκα
ηνπ δαπέδνπ κεηαηξέπεηαη από ζθνύξν ή αλνηρηό πξάζηλν ζε πνξηνθαιί / θόθθηλν
ππνδεηθλύνληαο όηη ην QoP ζα είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξν γηα ηνπο ρξεζηέο πνπ ζα
κεηαβνύλ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Απηό νθείιεηαη ζηελ απνπζία πξαγκαηηθώλ
δεδνκέλσλ, όπσο πξνβιέπεη ACCES-w. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ
ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαηεπζύλεη ηνπο εζεινληέο ζε απηή ηελ πεξηνρή γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ απν Wi-Fi θαη ηειηθά ηελ επίηεπμε ηνπ επηπέδνπ QoP πνπ θαίλεηαη ζην
ζρήκα 6.2.c..

τήμα 6.2.d. UCY CS Heatmap after remove.[Anyplace Αrchitect].
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6.3 Αθαίρεζη Wi-Fi APs (E5)
Σε απηό ην ζελάξην, εμεηάδνπκε όια ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα ζην FM (ζε αληίζεζε
κε ην πείξακα Δ4), αιιά παξαβηάδνπκε ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα θαηαξγώληαο ηηο
κεηξήζεηο RSS από έλα ππνζύλνιν ηπραίσλ επηιεγκέλσλ AP Wi-Fi. Ο ζηόρνο είλαη λα
απνδείμνπκε όηη ην ACCES-w δείρλεη όηη ππάξρεη κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηα ηκήκαηα
ηνπ νξόθνπ όπνπ ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα πεξηέρνπλ RSS ηηκέο κόλν από κεξηθά
AP. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν ρεηξηζηήο ιακβάλεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ην πνύ ζα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ πξόζζεηα AP Wi-Fi γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο
ηεο ζέζεο.
Σε απηό ην ζελάξην ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα δεδνκέλα ηνπ The Mall of Cyprus όπνπ ζα
εξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ACCES-w όηαλ ηα ιεθζέληα δαθηπιηθά απνηππώκαηα
ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ νξόθνπ πεξηέρνπλ κεηξήζεηο RSS από ιίγα Wi-Fi AP. Σηελ
πεξίπησζε απηή ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρύ, δειαδή δελ
είλαη ηθαλά λα δηαθξίλνπλ ηηο κεηαμύ ηνπο ηνπνζεζίεο όπνπ κπνξεί λα απέρνπλ πνιύ ην
έλα από ην άιιν θαη απηό νθείιεηαη ζηελ ρακειή δηάζηαζε ησλ δαθηπιηθώλ
απνηππσκάησλ. Τν Heatmap αθξηβείαο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην αξρηθό FM όπνπ
ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα AP Wi-Fi απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 6.3.b.. Σπλνιηθά
ππάξρνπλ 91 Wi-Fi πνπ αθνύγνληαη ζε απηό ηνλ όξνθν, ελώ ν αξηζκόο ησλ AP πνπ
ιακβάλνληαη δαθηπιηθά απνηππώκαηα ζε δηαθνξέο ηνπνζεζίεο θπκαίλεηαη από 1-23
AP. Δμνκνηώλνπκε απηό ην ζελάξην αθαηξώληαο ρεηξνθίλεηα ηηο ηηκέο RSS πνπ
ζρεηίδνληαη κε έλα ππνζύλνιν AP Wi-Fi ζε όια ηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα ηνπ
αξρηθνύ FM. Να ζεκεησζεί όηη όηαλ έλα AP θαιύπηεη ελ κέξε ηνλ όξνθν, όπνπ είλαη ε
ηππηθή πεξίπησζε ζε κεγάινπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ηόηε αγλνώληαο ην AP ζα
επεξεάζεη κόλν δαθηπιηθά απνηππώκαηα ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ. Ζ εηθόλα 6.3.c
απεηθνλίδεη ηελ αθξίβεηα ζέζεο Heatmap όηαλ έρνπλ αθαηξεζεί νθηώ AP ηα όπνηα είλαη
ζεκεησκέλα κε θόθθηλν ρξώκα. Παξαηεξνύκε όηη πνιιά κέξε ηνπ νξόθνπ, ζηα νπνία
πξνεγνπκέλσο ππήξρε πςειή QoP, ε αθξίβεηα ηεο ζέζεο ππνβαζκηζηηθέ ζεκαληηθά
εμαηηίαο ηνπ κηθξόηεξνπ αξηζκνύ APs Wi-Fi ζηα δαθηπιηθά απνηππώκαηα. Γηα
παξάδεηγκα δπν ζρεηηθά κεγάιεο πεξηνρέο πνπ ππνθέξνπλ από ρακειό QoP
ππνδεηθλύνληαη κε κπιε δηαθεθνκκέλε γξακκή. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί εύθνια λα εληνπίζεη ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο (δει. εθείλεο
πνπ θαιύπηνληαη από ιίγεο ζπλδέζεηο Wi-Fi) θαη λα απνθαζίζεη ζηξαηεγηθά πνπ ζα
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πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ πξόζζεηα AP γηα λα απμήζνπλ ηε δηάζηαζε ησλ δαθηπιηθώλ
απνηππσκάησλ, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα QoP. Ο ηξόπνο αθαίξεζεο ηνπ AP
έγηλε κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ indoor-radiomap-mean.txt ην όπνην θαίλεηαη
ζηελ εηθόλα 6.3.a. Ο ηξόπνο αθαηξέζεηο ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ MAC Address ησλ AP αιιά θαη ε αθαίξεζε ηεο ηηκήο
ηνπ ζήκαηνο γηα θάζε AP από θάζε ζεκείν πνπ πάξζεθε κεηξήζε. Γηα ηελ επίηεπμε
απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηα όπνηα ππάξρνπλ δσξεάλ ζην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux.

τήμα 6.3.a. Mall indoor-radiomap-mean.txt.[Anyplace Server]
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τήμα 6.3.b. Mall Heatmap.[Anyplace Αrchitect]

τήμα 6.3.c. Mall Heatmap after remove.[Anyplace Αrchitect]
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Κεθάλαιο 7

σμπεράζμαηα και Μελλονηικές Δπεκηάζεις

7.1 Σπκπεξάζκαηα
7.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο

7.1 σμπεράζμαηα
Με ην ηέινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηηεύρζεθε ε νινθιήξσζε κηαο λέαο
έθδνζεο ηνπ ήδε ππάξρνλ ζύζηεκα Anyplace πνπ πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο ιεηηνπξγηέο
ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ρξεζηέο από νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ζ λέα έθδνζε 3.5
πξνζθέξεη ηελ δηόξζσζε κεξηθώλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ζην πιαηζίνπ ACCES-w όπσο
είλαη ε απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ ηεο γεσηνπνζέηεζεο θαη αιιαγή ηνπ ηξόπνπ
παξνπζίαζεο ηεο γεσηνπνζέηεζεο. Με απηέο ηεο αιιαγέο, ν ρξήζηεο κπνξεί πην
εύθνια λα πάξεη γξήγνξα αιιά θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεσηνπνζέηεζε
ηνπ θηεξίνπ ηνπ. Δπηπξόζζεηα, κε ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία
ηνπ πιαηζίνπ ACCES-w έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηελ ιεηηνπξγηά
ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα έρεη ελδνηαζκνύο γηα απηό.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηλνύξγηα πξνζζήθε πνπ αθνξά ηα θηλνύκελα αληηθείκελα δείρλεη
όηη ην Anyplace είλαη έλα ζύζηεκα ην όπνην εμειίζζεηαη ζπλερώο πινπνηώληαο
θαηλνηόκεο ηδέεο. Ο ζηόρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα δίλεη πάληα ζηνλ ρξεζηή
θαηλνύξγηα εξγαιεία γηα λα ηνλ δηεπθνιύλνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δπζθνιία πνπ
ππήξμε όζνλ αθνξά ηελ εύξεζε δεδνκέλσλ θαη θάπνηνπ API ην όπνην λα δίλεη ηελ
ηνπνζεζία ησλ αληηθεηκέλσλ έζησ θαη γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.
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7.2 Μελλονηικές επεκηάζεις
Αλ θαη ην Anyplace βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν κε δσξεάλ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ, πνπ ζε παξόκνηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ επί πιεξσκήο, πάληα ππάξρεη ε αλάγθε γηα
βειηηώζεη.
Οη κειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο.
Αξρίδνληαο από ην πιαίζην ACCES-w, κηα επέθηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα
θάλεη ηελ ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ αθόκε πην εύθνιε. Μεηά ην αλέβαζκα ηνπ RSS log
αξρείνπ ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηελ γεσηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
λα ηελ απνζεθεύεη έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ηελ πξώηε θνξά ρξήζεο ηνπ
πιαηζίνπ λα πεξηκέλεη ηνλ ππνινγηζκό. Δπίζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ
δπλαηόηεηα δηαγξαθήο ηεο γεσηνπνζέηεζεο θαη εηζαγσγήο θαηλνύξγηαο. Αθόκε κηα
κειινληηθή επέθηαζε απνηειεί ε ραξηνγξαθήζεη ηνπ θηεξίνπ λα γίλεηαη κε πην
απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν. Μηα ηδέα είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο θάπνηνπ robot, ην όπνην
λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θηλείηαη κέζα ζην θηήξην κε απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη
θάπνην άηνκν επί πιεξσκήο λα θάλεη απηή ηελ δνπιεία.
Όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηά ησλ θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε πινπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο ην όπνην ζα κπνξεί ην απιό θνηλό λα ην πάξεη θαη λα ην
εγθαηαζηήζεη ζε θάπνηα πεξηνρή. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα, ζηελ ζπιινγή
δεδνκέλσλ ηα όπνηα ζα παξαρσξνύληαη δσξεάλ ζηνπο ρξεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δπίζεο, κηα κειινληηθή επέθηαζε είλαη ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα βιέπεη ηνπο αλζξώπνπο
πνπ θηλνύληαη πάλσ ζην θηλνύκελν αληηθείκελν κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Anyplace.
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