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Περίληψη 
  
      Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και κατασκευή εφαρμογής ασύρματου δικτύου 

με σκοπό την αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τον εντοπισμό της πτώσης σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από 

απομακρυσμένη τοποθεσία. 

      Η αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελεί ένα πεδίο εκτεταμένης έρευνας τα 

τελευταία χρόνια. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ένα πλήθος από αισθητήρες για να μπορέσουν να 

εκτιμήσουν την κατάσταση του ανθρώπου και εν συνεχεία να αξιοποιήσουν  τα αποτελέσματα για 

να δημιουργήσουν εργαλεία για την διάγνωση πιθανών ασθενειών , για την βελτιστοποίηση της 

φυσικής δραστηριότητας , την απομακρυσμένη παρακολούθηση ευπαθών ομάδων και την έγκαιρη 

επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

      Στο συγκεκριμένη εργασία σκοπός είναι η αναγνώριση των τεσσάρων βασικών καταστάσεων 

της ανθρώπινης φυσικής δραστηριότητας (κάθομαι, ξαπλώνω, στέκομαι, κινούμαι) και ο 

εντοπισμός   της πτώσης με χρήση της των επιταχυνσιομέτρων που προσφέρει η πλατφόρμα 

SunSpot καθώς και η σύνδεση της διάταξης με το διαδίκτυο για την παροχή πληροφορίας σχετικά 

με την κατάσταση του κατόχου του συστήματος σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Πραγματοποιήθηκε 

μελέτη σχετικά με διάφορες διατάξεις των αισθητήρων ,την συχνότητα δειγματοληψίας, τους 

αλγορίθμους κατάταξης καθώς και για τις μεθόδους διάθεσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

      Για την αναγνώριση των καταστάσεων και τον εντοπισμό της πτώσης χρησιμοποιήθηκαν δυο 

πλατφόρμες αισθητήρων SunSPOT ,μια στο στήθος (master) και μια στο δεξιό τετρακέφαλο 

(slave). 

     Τα δεδομένα από τα επιχυνσιόμετρα των δυο συσκευών συγκεντρώνονταν στον master και εκεί 

με χρήση του Naïve Bayesian Classifier αλγόριθμου γινόταν η διάκριση ανάμεσα στις καταστάσεις 

του ανθρώπου. Εν συνεχεία τα αποτελέσματα μεταδίδονταν με ασύρματο τρόπο σε κοντινό 

τερματικό. Εκεί κατάλληλος proxy server προωθούσε τα δεδομένα σε web εφαρμογή  στην cloud 

computing πλατφόρμα της Google (Google App Engine) η οποία σε περίπτωση πτώσης 

ειδοποιούσε τους ενδιαφερομένους με χρήση email  ενώ παρείχε και κατάλληλο interface  για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της κίνησης μετά το έκτακτο γεγονός  

     Η εργασία αυτή ήταν μέρος του FP7 - ARTEMIS 2009 Project CHIRON (Cyclic and person 

centric Health management : Integrated approach for home ,mobile and clinical environments).   
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     1 Εισαγωγή 

  
      Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στο πρόβλημα της αναγνώρισης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, παραθέτονται τα χαρακτηριστικά της, η έρευνα που γίνεται στο θέμα, τα κίνητρα, 

οι δυσκολίες που συναντάει καθώς και η μεθοδολογία με την οποία προσεγγίστηκε η επίλυση του 

εν λόγω προβλήματος.  

 
       
 

     1.1 Κίνητρα 
      
     Για να κατανοήσουμε τα κίνητρα πίσω από την εκτεταμένη έρευνα που γίνεται στις μέρες μας 

πάνω στην αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας (human activity recognition) και την 

κατασκευή ασύρματων ηλεκτρονικών συσκευών μικρού μεγέθους που μπορούν να ενσωματωθούν 

στον ρουχισμό και το περιβάλλον του ανθρώπου αρκεί να μελετήσουμε μερικά άπλα παραδείγματα 

εφαρμογών που μπορούν να λύσουν σύνθετα προβλήματα. 

     Ας σκεφτούμε αρχικά την περίπτωση ενός ηλικιωμένου ανθρώπου με προβλήματα υγείας και 

κινητικές δυσκολίες που μένει μόνος του σε ένα διαμέρισμα αστικής περιοχής. Καθώς μετακινείται 

μέσα στο σπίτι του γλιστράει σε βρεγμένη επιφάνεια με αποτέλεσμα να χτυπήσει. Κατάλληλη 

εφαρμογή ασύρματου δικτύου εντοπίζει την πτώση και ειδοποιεί ενδιαφερόμενο μέλος της 

οικογένειας του σε απομακρυσμένη τοποθεσία το οποίο μπορεί μέσω κατάλληλης εφαρμογής να 

παρακολουθήσει την κινητική κατάσταση αμέσως μετά το χτύπημα και να καλέσει βοήθεια σε 

περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. Αντίστοιχες εφαρμογές μπορούν να δημιουργηθούν για την 

παρακολούθηση των καρδιακών παλμών, της αναπνευστικής λειτουργιάς και της αρτηριακής 

πίεσης και σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος (πχ καρδιακή προσβολή) να ειδοποιούν αυτόματα τις 

υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια η ιατρική παρακολούθηση ασθενών παίρνει μια νέα διάσταση 

καθώς μπορεί πλέον να γίνει αυτοματοποιημένα και έτσι πολλά έκτακτα γεγονότα που άλλες 

εποχές ήταν μοιραία να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. 

     Με το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου να είναι σε ανοδική φάση τα τελευταία χρόνια είναι 

φανερό ότι τέτοιου είδους εφαρμογές θα κάνουν θραύση στο μέλλον και θα γίνουν αναπόσπαστο 

μέρος της ζωής του ανθρώπου. 

 
                  Σχ.1.1 Εξέλιξη προσδόκιμου στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 
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     Τέλος μια πληθώρα εφαρμογών αναπτύσσεται στον τομέα των αθλητισμού δίνοντας στους 

αθλητές την δυνατότητα μέσω παρακολούθησης της ανταπόκρισης του σώματος τους στην 

άσκηση. Έτσι μπορούν να βελτιστοποιήσουν την προπόνηση τους και να έχουν άμεσα πληροφορίες 

για το πώς ανταποκρίνεται το σώμα τους στην αθλητική δραστηριότητα έχοντας καλυτέρα 

αποτελέσματα και προλαμβάνοντας δυσάρεστες καταστάσεις. 

           

   Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι τομείς που επικεντρώνεται η έρευνα τα 

τελευταία χρόνια και οι εφαρμογές που προτείνονται βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. 

 

 

 

 

 

 

     1.2 Έρευνα 

 
 Η έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή μπορεί να συγκεντρωθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

 Ιατρικές εφαρμογές 

 Οικιακές εφαρμογές  

 Άθληση 

 

  Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά που επικεντρώνεται ο κάθε τομέας. 

 

    1.2.1 Ιατρικές εφαρμογές 

 
  Η κλασσική προσέγγιση στην ιατρική παρακολούθηση περιλαμβάνει διάθεση από πλευράς του 

ασθενή να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση και παρέχει μερικά μονό στιγμιότυπα της συνολικής 

κατάστασης της σωματικής και πνευματικής του υγείας. Αυτή η προσέγγιση εγκυμονεί κινδύνους 

καθώς δεν μπορεί να διαγνώσει ασθένειες από τα νηπιακά τους σταδία και μπορεί σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης να είναι μοιραία. Για τους παραπάνω λογούς υπάρχει μια τάση τα τελευταία 

χρόνια που αφορά κυρίως τις ευπαθείς ομάδες για αλλαγή αυτής της προσέγγισης, και μετατόπιση 

της ιατρικής παρακολούθησης από το κλινική περιβάλλον στον χώρο του ασθενή. Οι αλματώδεις 

εξελίξεις στον τομέα των φορητών υπολογιστικών συσκευών κάνουν πλέον δυνατή την 

απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

(Wireless Sensor Networks,WSN) και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης ιατρικής 

φροντίδας μέσω έξυπνων αλγορίθμων που με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας μπορούν σε 

πραγματικό χρόνο να αξιολογήσουν την κατάσταση του ανθρώπου και να πάρουν αποφάσεις για το 

αν έγκειται ανάγκη για κλινική παρακολούθηση. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους εφαρμογές 

βοηθούν στην έγκαιρη διαγνωση, στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και στην συνολική 

βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με προβλήματα υγείας. 

 

   Παρακολούθηση και διάγνωση: στην κατηγορία αυτή ανήκουν πληθώρα εφαρμογών 

ασύρματου δικτύου που μπορούν σε πραγματικό χρόνο να αναγνωρίσουν την κίνηση του 

ανθρώπου και να εντοπίσουν την πτώση ,να ελέγξουν βασικές παραμέτρους του ανθρωπινού 

σώματος όπως η αρτηριακή πίεση οι καρδιακοί παλμοί και η αναπνευστική λειτουργία .Με χρήση 

κάποιας πύλης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και τόσο να κοινοποιούν τα στοιχειά σε 

υπηρεσίες υγείας όσο και να ειδοποιούν αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ένα πλήρες 

τέτοιο σύστημα παρουσιάζει ο Wu [1],και ένα τέτοιο σύστημα βασισμένο σε πλατφόρμες 

τελευταίας τεχνολογίας προσεγγίζει αυτή η εργασία. 
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   Αποκατάσταση: Πολλές εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί για κλινικά περιβάλλοντα οι οποίες 

έχουν σκοπό να εκτιμήσουν την πορεία ασθενών και την επίδραση που έχουν διάφορες θεραπείες 

στις παθήσεις τους. Ο Someren [2] αναλύει την επίδραση που έχουν διάφορες θεραπείες στο 

Parkinson μέσω επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες που καταγράφουν την ανθρωπινή κίνηση 

ενώ ο Walker [3] καταγράφει την δυσκολία στην κίνηση ασθενών με ρευματική αρθρίτιδα.  

 

  Συσχέτιση κίνησης και συναισθημάτων: Εφαρμογές που επεξεργάζονται δεδομένα από δίκτυα 

αισθητήρων εγκατεστημένα στο ανθρώπινο σώμα προσπαθούν να αναλύσουν την συσχέτιση 

μεταξύ μετρήσιμων μεγεθών (καρδιακοί παλμοί, αναπνοή, κίνηση) και της συναισθηματικής 

κατάστασης του άνθρωπου Myrtek [4] προτείνει ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να κάνει 

ανάλυση συναισθηματικής κατάστασης ενός ασθενούς επεξεργάζοντας τους καρδιακούς παλμούς 

σε ηρεμία και σε συναισθηματική φόρτιση. 

 

 

 

     1.2.2 Οικιακές εφαρμογές 

 
    

 Πρόκειται για μια νέα κατηγορία συστημάτων που βασίζονται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

εγκατεστημένα στο σπίτι (smart homes) που σκοπό έχουν να παρέχουν βοήθεια σε ανθρώπους με 

χρονιές ασθενές. 

 

  Απομακρυσμένη παρακολούθηση: Πρόκειται για εφαρμογές που παρακολουθούν την κίνηση 

τόσο του ατόμου όσο και των αντικειμένων σε ένα σπίτι και προσπαθούν να διαπιστώσουν κατά 

πόσο οι κινήσεις του είναι φυσιολογικές και κατά πόσο καταφέρνει να ολοκληρώσει με επιτυχία 

βασικές δραστηριότητες. Παρέχουν οπτικοακουστικά ερεθίσματα σε διάφορα σημεία για να 

προειδοποιήσουν το άτομο ότι κάποια αντικείμενα είναι σε ανεπιθύμητη κατάσταση (πχ έχει μείνει 

ο φούρνος ανοιχτός) και ειδοποιούν για δραστηριότητες που πρέπει τελεστούν (πχ φάρμακα) .Ένα 

τέτοιο σύστημα παρουσιάζει ο Hou [5]. 

 

  Άτομα με γνωσιακές παθήσεις: Είναι συστήματα που προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπου με 

γνωσιακές παθήσεις όπως το Alzheimer,νοητική στερηση,εγκεφαλικες βλάβες κ.α. να 

ολοκληρώσουν τις βασικές τους καθημερινές δραστηριότητες. Οι εφαρμογές αυτές παρακολουθούν 

τους ασθενείς και το περιβάλλον τους και προσπαθούν να βεβαιωθούν ότι ακολουθούν την 

φαρμακευτική τους αγωγή και ότι μπορούν να διεκπεραιώσουν τις βασικές ανθρώπινες 

λειτουργίας. Παρέχουν μια πληθώρα από οπτικοακουστικά σήματα για να δώσουν την κατάλληλη 

ώθηση στα άτομα αυτά και παρέχουν την δυνατότητα της απομακρυσμένης παρακολούθησης. Ο 

Osmani [6] χρησιμοποιεί μεθόδους αναγνώρισης δραστηριότητας για την δημιουργήσει ένα 

σύστημα υπενθύμισης βασικών δραστηριοτήτων βασισμένο σε φορητούς και ακίνητους 

αισθητήρες. Ένα αντίστοιχο σύστημα σχεδιάστηκε από τον Dieter [7] για να παράγει ακουστικά 

μηνύματα μέσω φορητής συσκευής σε ασθενείς με Alzheimer. 

    

   Άτομα με χρόνιες παθήσεις: Αντίστοιχα συστήματα έχουν προταθεί και για άλλου τύπου 

παθήσεις. Ο Davies [8] προτείνει ένα σύστημα για ασθενείς με χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις 

που παρακολουθεί και αξιολογεί την κατάσταση τους σε πραγματικό χρόνο μέσω φορητού 

αισθητήρα ενώ ο Marshal [9] παρουσιάζει ένα σύστημα βασισμένο σε smartphone για την 

παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες πνευμονοπάθειες.  
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    1.2.3 Άθληση 

  
 Μεγάλος αριθμός καινοτομιών έχει επικεντρωθεί και σε εφαρμογές σχετικές με την αθλητική 

δραστηριότητα. 

  

  Καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες: Όπως μπορούμε να δούμε [10],εφαρμογές έχουν 

αναπτυχτεί που μπορούν αναγνωρίσουν ανάμεσα στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες όπως η 

ποδηλασία, το τρέξιμο, το ποδόσφαιρο κ.α. Αρκετά συστήματα έχουν αναπτυχτεί ([11]) που 

βασιζόμενα στα παραπάνω μπορούν να υπολογίσουν την συνολική κατανάλωση ενεργείας του 

ανθρώπου και έτσι να προτείνουν προγράμματα άσκησης ανάλογα με τους στόχους του κάθε 

ατόμου. 

 

   Μοντελοποίηση αθλητικής δραστηριότητας: Πλήθος εφαρμογών έχουν αναπτυχτεί και για 

αυτόν τον τομέα που έχουν σκοπό την μοντελοποίηση  της κίνησης του αθλητή ώστε μετά να 

μπορέσουν να ενσωματώσουν την γνώση σε τρισδιάστατα γραφικά και να παράγουν 

βιντεοπαιχνίδια (video games) όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά([12]). 

 

  Πρωταθλητισμός: Την εμφάνιση τους έχουν κάνει στην αγορά τελευταία χρόνια πλήρη 

συστήματα βασισμένα σε αισθητήρες, όπως το γνωστό Nike+,που στόχο έχουν να δώσουν στον 

επαγγελματία αθλητή την δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα χαρακτηριστικά 

της κίνησης του (ταχύτητα, απόσταση, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί), καθώς και να έχει πρόσβαση 

στο ιστορικό του,ώστε να μπορεί να παραμετροποιήσει την προπόνηση του με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

 

 

 

 

 
 
                                 Σχ.1.2 Nike+ 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

    1.2.4 Επιδερμικά ηλεκτρονικά 

  
   Μια νέα τεχνολογία που θα φέρει επανάσταση στις εφαρμογές WSN σχετικές με την αναγνώριση 

της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι αυτή των επιδερμικών ηλεκτρονικών [13] (epidermal 

electronics ή smart skin). 

 

    
                              Σχ.1.3 Επιδερμικά Ηλεκτρονικά 

    

      Πρόκειται για μια σειρά από ηλεκτρονικά στοιχεία όπως τρανζίστορ ,πύλες, φωτοδιόδους 

(photodiodes),αισθητήρες (sensors),κεραίες (antennas) ,πυκνωτές(capacitors),ταλαντωτές 

(oscillator) και ηλιακά κύτταρα (solar cells) τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο ανθρώπινο 

δέρμα. Η μορφή, η υφή και η αντοχή τους είναι παρόμοια με αυτή των μόνιμων τατουάζ και 

διατηρούν την λειτουργικότητα παρά την ελαστικότητα του δέρματος και άλλους εξωτερικούς 

παράγοντες που θα μπορούσαν να τα επηρεάσουν όπως η υγρασία, τα χημικά προϊόντα και η 

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα. 

     Με χρήση τέτοιων κυκλωμάτων είναι εφικτή η μέτρηση των παραμέτρων του ανθρώπινου 

σώματος (ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδίας, του εγκέφαλου, των οστών και των μυών) χωρίς 

να υπάρχει ανάγκη το άτομο να έχει στην κατοχή του φορητή συσκευή ή εμφύτευμα. Η τεχνολογία 

μπορεί ακόμα να υποστηρίξει ασύρματη επικοινωνία για μετάδοση της πληροφορίας σε κοντινό 

σταθμό. 

   Οι εφαρμογές βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο αλλά έχουν προοπτική να ενσωματώσουν 

λειτουργικά WSN με μόνιμο τρόπο στο ανθρώπινο δέρμα και να περάσει η ιατρική 

παρακολούθηση των ασθενών σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. 
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    1.2.5 CHIRON 

 

  
   Το έργο CHIRON

1
 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό & Αναπτυξιακό Πρόγραμμα στο 

πλαίσιο της Κοινής Πρωτοβουλίας ARTEMIS (πρόσκληση 2009 – θεματική ενότητα ASP2: 

Ανθρωποκεντρικά Συστήματα Ιατρικών Υπηρεσιών), συγχρηματοδοτούμενο με Ευρωπαϊκούς και 

Εθνικούς Πόρους και ιδιωτικούς πόρους. 

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και πρωτοπόρων λύσεων 

προς της κατεύθυνση της σύνθεσης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας η οποία θα αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών καθ΄όλον τον κύκλο της ιατρικής 

φροντίδας. 

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο CHIRON: 

 <Καταγράφει με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες των τριών βασικών οντοτήτων που 

υπεισέρχονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας: των πολιτών που κάνουν χρήση αυτών των 

υπηρεσιών, των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και των ευρύτερων 

κοινοτήτων στις οποίες εντάσσονται οι δυο πρώτες ομάδες; 

 <Εντάσσει τους πολίτες στο κέντρο της όλης διαδικασίας θεωρώντας τους ως οντότητες με 

ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένη ταυτότητα η οποία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη 

σύνθεση προσωποκεντρικών υπηρεσιών. 

 Διευρύνει τα χωρικά πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας, εντάσσοντας χώρους εξωτερικούς 

προς το παραδοσιακό νοσοκομειακό περιβάλλον, οικιακούς και δημόσιους. 

 Ευνοεί τη μετάβαση από τη λογική της θεραπείας μιας πάθησης σε αυτή της πρόληψης 

 <Υποστηρίζει τεχνολογικά την κατάστρωση και διαχείριση πλάνων φροντίδας ασθενών 

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου CHIRON πρόκειται: 

1. a.Να σχεδιαστεί μια αρχιτεκτονική αναφοράς για προσωποποιημένες υπηρεσίες 

υγειονομικής φροντίδας η οποία θα υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών 

συσκευών και υπηρεσιών, την αξιόπιστη και ασφαλή διαχείριση των ιατρικών δεδομένων και 

την ομαλή ολοκλήρωση με κλινικές διεργασίες 

2. a.Να αναπτυχθούν εξελιγμένες λύσεις που θα ξεκινούν από την ανάλυση δεδομένων, θα 

συνεχίζουν στην εξαγωγή πληροφορίας και θα καταλήγουν στη διαχείριση γνώσης 

3. a.Να σχεδιαστούν νέα εργαλεία επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο, ανάλυσης 

υποβοηθούμενης από υπολογιστή και ακριβούς απεικόνισης ιατρικών εικόνων 

4. a.Να επικυρώσει τα αποτελέσματα της ερευνητικής δουλειάς και να εκτιμήσει την 

αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων σε σχέση τόσο με τεχνικά όσο και με κλινικά 

κριτήρια, αλλά και εν γένει μέσα από το πρίσμα μιας κοινωνικό-οικονομικής θεώρησης 

Το έργο CHIRON θα καταλήξει στη σύνθεση καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ICT) για αξιοποίηση στο χώρο της υγείας, διασφαλίζοντας πάντα ότι στον πυρήνα 

των σχετικών διεργασιών παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας (τόσο ο ασθενής, όσο και οι 

επαγγελματίες υγείας. 
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      1.3 Χαρακτηριστικά ανθρώπινης δραστηριότητας 

 
    Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των βασικών κινησιακών 

καταστάσεων του ανθρώπου που μας ενδιαφέρουν σε αυτού του τύπου τις εφαρμογές (όρθια στάση 

,κάθιση, οριζόντια στάση και κίνηση) καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης (πτώση) που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. 

 

     

      1.3.1 Βασικές καταστάσεις 

 
      Σκοπός του παρακάτω πειράματος ήταν να εντοπιστούν και να απεικονιστούν σε μορφή 

γραφικής παράστασης οι βασικές παράμετροι κάθε κατάστασης. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε 

μια συσκευή sunSPOT στο στήθος και με την βοήθεια του πακέτου Telemetry που διαβάζει τις 

τιμές από τα επιταχυνσιόμετρα και τις αποστέλλει σε κοντινή τοποθεσία ώστε με κατάλληλο GUI 

να απεικονιστούν στην οθόνη, πήραμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις που δείχνουν την 

επιτάχυνση σε κάθε άξονα καθώς και την συνολική. 

     Το επιταχυνσιόμετρο είναι εγκατεστημένο με τέτοιο τρόπο στην πλατφόρμα μας ώστε οι τρεις 

άξονες είναι προσανατολισμένοι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
                     Σχ.1.4 Άξονες επιτάχυνσης στο sunspot 

 

   Καθιστή στάση 

 
                                                        Σχ.1.5  Κυμματομορφή Καθιστής στάσης 
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  Οριζόντια στάση 

 
                                        Σχ.1.6 Κυμματομορή Οριζόντιας στάσης 
 

 

 
Όρθια στάση 

 

 
                                            Σχ.1.7 Κυμματομορφή Όρθιας στάσης 
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Κίνηση 

 

 
                                            Σχ.1.8 Κυμματομορφή κίνησης 

 
      Η επιτάχυνση της βαρύτητας σε άλλου τύπου εφαρμογές θεωρείται θόρυβος και παραλείπεται. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εντοπίζοντας την διεύθυνση της επιτάχυνσης της βαρύτητας 

μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να προσδιορίσουμε σε ποια από τις 4 καταστάσεις βρισκόμαστε 

όποτε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εφαρμογής θα παίξει σημαντικό ρόλο. 

    Αρχικά παρατηρούμε εύκολα ότι στην καθιστή στάση το g είναι μοιρασμένο ανάμεσα στους 

άξονες Υ και Ζ, στην οριζόντια βρίσκεται στον άξονα Ζ, στην όρθια στον άξονα Υ ενώ τέλος στην 

κίνηση κάνει μια προσεγγιστικά περιοδική κίνηση. 

   Τις μετρήσεις στις οποίες βασίζονται οι συγκεκριμένες γραφικές παραστάσεις θα τις 

χρησιμοποιήσουμε αργότερα σαν είσοδο σε ειδικό εργαλείο που θα προσδιορίσει τον βέλτιστο 

αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος τις αναγνώρισης της ανθρώπινης κίνησης. 

   

 

    1.3.2 Πτώση 

 
     Ανάλογα με την κατεύθυνση μπορούμε να κατατάξουμε τις πτώσεις σε 4 κατηγορίες: προς τα 

εμπρός, προς τα πίσω, προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Συμφώνα με τον Lord [14] το 82% των 

πτώσεων πραγματοποιούνται από όρθια στάση ή κίνηση. Λόγω της υψομετρικής απόστασης από το 

έδαφος είναι οι πλέον επικίνδυνες. Το 62% [15] των πτώσεων σε μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους 

πραγματοποιούνται προς τα εμπρός αλλά δεδομένου ότι οι υπόλοιπες κατευθύνσεις είναι αυτές που 

εγκυμονούν τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε.  

    Με την μέθοδο που περιγράψαμε παραπάνω καταγράφηκαν και τα χαρακτηρίστηκα των 4 

κατηγοριών πτώσεων που μπορούν να προκύψουν. Παρακάτω παραθέτονται οι γραφικές 

παραστάσεις όπως πρόεκυψαν από πειραματική διαδικασία στην οποία το άτομο έπεσε από όρθια 

στάση σε στρώμα 39 εκατοστά από το έδαφος. 
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Πτώση προς τα πίσω                                                  Πτώση προς τα εμπρός 

 

 

 

  
              Σχ.1.9 Κυμματομορφή Πτώσης προς τα πίσω                              Σχ.1.10 Κυμματομορφή Πτώσης τα εμπρός 
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Πτώση προς τα αριστερά                               Πτώση προς τα δεξιά 

 
   Σχ.1.11 Κυμματομορφή Πτώσης προς τα αριστερά         Σχ.1.12  Κυμματομορφή Πτώσης προς τα δεξιά 
 

 
     Από τα παραπάνω σχήματα και από πολλαπλές επαναλήψεις της εν λόγω διαδικασίας 

προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πτώσης που θα αξιοποιηθούν αργότερα για την 

παραμετροποίηση του αλγορίθμου κατάταξης: 

   -Η όλη διαδικασία της πτώσης διαρκεί ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης και το εμπόδιο από 

700ms μέχρι και 1,5s. 

   -Το σώμα ξεκινάει από κάθετη και καταλήγει σε οριζόντια στάση. 

   -Η τιμή της επιτάχυνσης παρουσιάζει ένα μέγιστο αρκετές φόρες μεγαλύτερο από την επιτάχυνση 

της βατότητας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της πτώσης που την ξεχωρίζει από όλες τις άλλες 

καταστάσεις και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.  
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      1.4 Προκλήσεις 

       
  Η αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και υπάρχουν μια 

σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν . Αυτές είναι: 

  

  -Αριθμός και τοπολογία αισθητήρων .Όσο αυξάνει ο αριθμός των αισθητήρων είναι λογικό να 

αυξάνει και η ακρίβεια. Όμως αυξάνει η πολυπλοκότητα της υλοποίησης και το κόστος .Επίσης 

επειδή μιλάμε για ανθρωποκεντρική εφαρμογή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην επιλογή και την 

άνεση του ανθρώπου. 

  -Μέθοδος για την εξαγωγή συμπερασμάτων από ασαφή δεδομένα. Έχουν προταθεί πάρα 

πολλές μέθοδοι στην διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος που 

ποικίλουν σε ακρίβεια ,πολυπλοκότητα και απόδοση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστούν αναλυτικά και 

να βρεθεί μέθοδος για μια επιλογή που θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέλουμε να έχει 

το εν λόγω σύστημα. 

   -Προσδιορισμός εισόδων. Από την φύση του προβλήματος γνωρίζουμε ότι η είσοδος μας θα 

είναι ένα διάνυσμα διακριτές τιμές της επιτάχυνσης από διάφορα σημεία και σε διάφορους άξονες. 

Πρέπει λοιπόν από όλες τις δυνατές επιλογές να επιλέξουμε αυτές που θα μας  δίνουν μεγίστη 

ακρίβεια με την ελάχιστη πολυπλοκότητα. 

  -Προσδιορισμός παραμέτρων. Το σύστημα έχει μια σειρά από παραμέτρους που επηρεάζουν την 

λειτουργία του όπως για παράδειγμα η συχνότητα δειγματοληψίας, το μέγεθος των δειγμάτων 

καθώς και η ακρίβεια των δεδομένων εισόδου. Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν οι παράμετροι 

αυτές στην φύση του εν λόγω προβλήματος 

   -Εγγύηση πραγματικού χρονου. Το σύστημα είναι μια εφαρμογή πραγματικού χρόνου και 

πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η συμπεριφορά του θα είναι τέτοια. 

 

 

 

      1.5 Δομή 

 
  Αφού έχουμε προσδιορίσει το πρόβλημα στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η μέθοδος επίλυσης 

και παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήματος. 

  Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες τεχνικές προσέγγισης του προβλήματος 

καθώς και η θεωρία στην οποία στηρίζονται. Με χρήση κατάλληλου εργαλείου γίνεται η επιλογή 

του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση. 

   Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται λεπτομερώς η αρχιτεκτονική του συστήματος που 

χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα χαρακτηριστικά των επί μέρους συστημάτων. Γίνεται εκτενής 

αναφορά στο πως τα συστήματα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και δίνουν την δυνατότητα να 

έχουμε απόκριση σε πραγματικό χρόνο και πρόσβαση στο σύστημα από απομακρυσμένη 

τοποθεσία. 

    Στο κεφάλαιο 4 γίνεται παρουσίαση του αλγορίθμου και επιλογή των παραμέτρων ώστε να 

ενσωματωθεί με επιτυχία στο προτεινόμενο σύστημα. 

    Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αξιολόγηση του συστήματος και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

πειραματικής διαδικασίας. 

   Τέλος στο κεφάλαιο 6 παραθέτονται τα συμπεράσματα της έρευνας και παρουσιάζεται η 

κατεύθυνση που θα μπορούσε να πάρει η μελέτη αυτή στο μέλλον. 
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        2 Θεωρία 

  
  Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες προσεγγίσεις που υπάρχουν στην 

διεθνή βιβλιογραφία για την επίλυση του προβλήματος και γίνεται αξιολόγηση και επιλογή της 

καλύτερης με βάση την φύση του προβλήματος. 

 
      2.1 Σύγχρονες προσεγγίσεις του προβλήματος 

 
  Οι τρεις κυριότερες προσεγγίσεις του προβλήματος πάνω στις οποίες έχουν αναπτυχτεί 

συστήματα με σημαντικά αποτελέσματα είναι: 

-Μηχανική όραση (machine vision) 

-Ενσωματωμένοι στον άνθρωπο αισθητήρες (wearable ‘embedded’ sensors) 

-Αισθητήρες ενσωματωμένοι στο περιβάλλον του ανθρώπου (Ambient sensors) 

 

 
     2.1.1 Μηχανική όραση 

 

    Η μηχανική όραση (machine vision) ή όραση υπολογιστών (computer vision) είναι 

η επιστήμη και η τεχνολογία που επιτρέπει σε υπολογιστικά συστήματα να "βλέπουν". 

  Ως επιστημονικός κλάδος, η μηχανική όραση σχετίζεται με τη θεωρία και την τεχνολογία που 

εμπλέκονται στη δημιουργία τεχνητών συστημάτων που λαμβάνουν δεδομένα από εικόνες. Οι 

εικόνες μπορούν να πάρουν πολλές μορφές δεδομένων, όπως π.χ. βίντεο, όψεις από πολλαπλές 

κάμερες, πολυδιάστατες εικόνες από ιατρικό σαρωτή κλπ και με χρήση τεχνικών ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνας (Digital Image Processing) να εξάγουν γνώση μέσα από ψηφιακά σήματα. 

 Ως τεχνολογικός κλάδος, η μηχανική όραση επιδιώκει να εφαρμόσει θεωρίες και μοντέλα στην 

κατασκευή μηχανικών συστημάτων με δυνατότητα όρασης. Παραδείγματα εφαρμογών τέτοιων 

συστημάτων είναι τα εξής: 

1. Έλεγχος διαδικασιών (π.χ. ένα βιομηχανικό ρομπότ ή ένα αυτόνομο όχημα) 

2. Ανίχνευση συμβάντων (π.χ. οπτική επιτήρηση) 

3. Οργάνωση πληροφοριών (π.χ. ευρετηριοποίηση βάσεων δεδομένων και ακολουθιών 

εικόνων) 

4. Εξομοίωση αντικειμένων και περιβαλλόντων (π.χ. βιομηχανική επιθεώρηση, ιατρική 

ανάλυση εικόνας ή τοπογραφική εξομοίωση) 

5. Αλληλεπίδραση (π.χ. ως είσοδος σε μια συσκευή επικοινωνίας ανθρώπου / μηχανής). 

 
   Χρησιμοποιείται ευρύτατα για την μοντελοποίηση της ανθρώπινης κίνησης σε ψηφιακή μορφή. 

Έχουν προταθεί τεχνικές που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στην αναγνώριση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας [16],αλλά έχει το μειονέκτημα ότι για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης ενός ανθρώπου χρειάζονται πολλές πηγές ανίχνευσης του οπτικού σήματος και η 

επεξεργασία των δεδομένων χρειάζεται πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ κάνοντας το εν λόγω 

σύστημα ασύμφορο για οικιακές εφαρμογές. Ακόμα η απόδοση των συστημάτων αυτών εξαρτάται 

από τον φωτισμό [16] που όσο μεταβάλλεται αλλάζει και η απόδοση τους και τέλος υπάρχει και το 

πρόβλημα της ενδεχόμενης παραβίασης της προσωπικής ζωής. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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     2.1.2 Ενσωματωμένοι στον άνθρωπο αισθητήρες 

 
  Αποτελεί την πιο διαδεδομένη και αξιόπιστη λύση. Ενσωματώνοντας αισθητήρες στον ρουχισμό 

του ανθρώπου έχουμε την δυνατότητα να μετρήσουμε την επιτάχυνση την κλίση και να 

προσδιορίσουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την θέση, και έχοντας αυτά τα δεδομένα με 

κατάλληλους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (machine learning) μπορούμε να δημιουργήσουμε 

ένα έξυπνο ενσωματωμένο σύστημα που να έχει την δυνατότητα με κατάλληλη εκπαίδευση 

(training) να προσαρμόζεται στο άτομο που το φοράει και να λύνει το πρόβλημα με πολύ μεγάλη 

ακρίβεια. 

  Οι απαιτήσεις σε υλικό είναι οι ελάχιστες δυνατές μιας και απαιτείται ένας μικρός αριθμός από 

πλατφόρμες αισθητήρων και οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ για την υλοποίηση των έξυπνων 

αλγορίθμων καλύπτονται από τα σύγχρονα ενσωματωμένα συστήματα. 

 

    

      2.1.3 Ενσωματωμένοι στον περιβάλλον αισθητήρες 

 

   Στην τεχνική αυτή (ambient computing) η υπολογιστική νοημοσύνη ενσωματώνεται στο 

περιβάλλον του ανθρώπου. Μια σειρά από αισθητήρες κατανέμονται στον χώρο και αξιοποιώντας 

τα δεδομένα τους, μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία του στον χώρο. Ένα τέτοιο σύστημα θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει αισθητήρες πίεσης στα πατώματα και αισθητήρες υπέρυθρων, που 

ανιχνεύοντας το βάρος και την υπέρυθρη ακτινοβολία του σώματος μπορούν να εξορύξουν 

πληροφορίες για την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

  Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να ενσωματώσει και τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις καθώς ένα 

τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και οπτικό σήμα από κάμερες, αλλά και να συλλέξει 

δεδομένα από αισθητήρες  ή από Radio Frequency Identifiers (RF-IDs) στον ρουχισμό. 

  Όπως είναι προφανές η υλοποίηση απαιτεί WSN με ένα πλήθος από nodes σε κάθε δωμάτιο και 

μεγάλο αριθμό από συσκευές αίσθησης. Μπορεί να κάνει πολύ πιο σύνθετες εργασίες και είναι η 

βάση για το έξυπνο σπίτι (smart home) που θα γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια αλλά 

το κόστος του για την υλοποίηση της εφαρμογής που πραγματεύεται αυτή η εργασία είναι 

απαγορευτικό. 

 

   2.1.4 Επιλογή 

   
   Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υλοποιηθεί ένα σύστημα που θα βασίζεται σε πλατφόρμες 

αισθητήρων ενσωματωμένες στον ρουχισμό του ανθρώπου. Με χρήση δύο μόνο ενσωματωμένων 

συσκευών με πολύ μικρό κόστος μπορούμε να πετύχουμε πολύ υψηλή ακρίβεια στην εκτίμηση. Τα 

άλλα συστήματα απορρίπτονται γιατί απαιτούν ειδικά διαμορφωμένους χώρους και δεν έχουν 

υποστηρίζουν φορητότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το κόστος τους είναι παρά πολύ υψηλό 

και επειδή είναι πολύ πιο σύνθετα συστήματα απαιτούν ειδικές γνώσεις για τον χειρισμό που δεν 

γίνεται να βρεθούν σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που είναι οι υποψήφιοι χρήστες. 
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      2.2 Τοπολογία αισθητήρων 

 
  Στην διεθνή βιβλιογραφία έχει προταθεί ένα μεγάλο πλήθος από διατάξεις για την ενσωμάτωση 

των αισθητήρων στο ρουχισμό που κυμαίνεται από έναν [17] μέχρι πέντε [18] αισθητήρες. 

  Όσο αυξάνεται αριθμός των αισθητήρων αυξάνεται και η ακρίβεια αλλά αυξάνεται και ο αριθμός 

των εισόδων στο σύστημα μας με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η υπολογιστική πολυπλοκότητα και το 

επικοινωνιακό overhead.Αυτά τα προβλήματα κάνουν την απόκριση σημαντικά πιο αργή και δεν 

είναι επιθυμητά σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Ακόμα επειδή το σύστημα θα ενσωματωθεί 

στον ρουχισμό δεν μπορεί να έχει μεγάλο αριθμό από nodes γιατί ο χρήστης θα ενοχλείται. 

   Με δεδομένο ότι αρκετά συστήματα με δυο αισθητήρες [19],[20] έχουν πετύχει αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα και η παρουσία τους είναι διακριτική επιλέχτηκε να γίνει υλοποίηση με δυο 

συσκευές. 

   Όπως πρόεκυψε από την πειραματική διαδικασία στο στήθος έχουμε το μεγαλύτερο peak κατά 

την διάρκεια της πτώσης και ο τετρακέφαλος καταγράφει με ακρίβεια την κίνηση. Επίσης επειδή 

στις διάφορες καταστάσεις που δοκιμάστηκαν οι δυο αισθητήρες έχουν την επιτάχυνση της 

βαρύτητας σε διαφορετικούς άξονες η ταξινόμηση γίνεται εύκολα και με μικρή πιθανότητα λάθους. 

 

 

 

                       
                                                    Σχ.2.1 Τοπολογία αισθητήρων 
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      2.3 Επεξεργασία δεδομένων και αλγόριθμοι κατάταξης 

 
     Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία με την οποία εξάγονται από ασαφή 

δεδομένα (τιμές εξόδου του επιταχυνσιόμετρου) χρήσιμες πληροφορίες (κατάσταση του ατόμου). 

      Αρχικά τα δεδομένα περνάνε από την φάση της προεπεξεργασίας (preprocessing) όπου 

αφαιρείται κάθε πιθανός θόρυβος που μπορεί να επηρεάζει την πληροφορία που θέλουμε να 

λάβουμε με την βοήθεια  φίλτρων. Στην συνέχεια το σήμα μας θα χωριστεί σε τμήματα 

(segmentation) όπου κάθε ένα θα επεξεργαστεί ξεχωριστά. Από τα τμήματα αυτά θα λάβουμε 

κάποια  χαρακτηριστικά (feature extraction) που θα περιγράψουν την μορφή του σήματος και θα 

επεξεργαστούμε επιπλέον. Τελικά τα χαρακτηριστικά αυτά με την βοήθεια κάποιου αλγορίθμου 

κατάταξης (classification algorithm) που θα επιλέξουμε μέσα από ένα μεγάλο πλήθος αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης (machine learning) που είναι διαθέσιμο στην διεθνή βιβλιογραφία θα 

μπορέσουμε να λάβουμε την πληροφορία που επιθυμούμε. 

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς τεχνικές για κάθε ένα από τα βήματα της 

διαδικασίας και γίνεται επιλογή της βέλτιστης λύσης για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

 

 

      2.3.1 Προεπεξεργασία 
 

       Σχεδόν πάντα το αναλογικό σήμα που παράγουν οι αισθητήρες επιτάχυνσης περιέχει ανώτερες 

αρμονικές οι οποίες δεν περιέχουν χρήσιμη πληροφορία και πρέπει να απομακρυνθούν. Σε κάποιες 

εφαρμογές ακόμα και η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται θόρυβος. 

       Για τις ανώτερες αρμονικές έχουν αναπτυχτεί διάφορα μη γραμμικά κατωδιαβατά φίλτρα 

[21],[22],[23] που αποκόπτουν τις υψηλές συχνότητες. Για να διαχωριστεί η επιτάχυνση της 

βαρύτητας από την δυναμική επιτάχυνση χρησιμοποιούνται υψηπερατά φίλτρα.  

      Για την συγκεκριμένη εφαρμογή το LIS3L02AQ accelerometer που διαθέτει η πλατφόρμα 

sunSPOT περιέχει ένα κατωδιαβατό φίλτρο (ένας απλός πυκνωτής 0.01μF που αποκόπτει 

συχνότητες μεγαλύτερες από 160Hz) για να κόψει τις υψηλότερες αρμονικές που δεν μεταφέρουν 

χρήσιμη πληροφορία. Η  διεύθυνση της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι ζωτικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό της κατάστασης που βρίσκεται το σύστημα οπότε αποτελεί ωφέλιμη πληροφορία και 

δεν απομακρύνθηκε. 

 

     2.3.2 Τμηματοποίηση  

 
     Πριν εισάγουμε τα δεδομένα της επιτάχυνσης σε αλγορίθμους κατάταξης για επεξεργασία, 

απαιτείται ο διαχωρισμός της συνεχούς ροής πληροφορίας σε επί μέρους τμήματα (segments ή 

windows).Με αυτό τον τρόπο απλοποιείται η διαδικασία και επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια 

στα αποτελέσματα μας. Για την τμηματοποίηση συνεχούς ροής δεδομένων έχουν προταθεί μια 

σειρά από τεχνικές, με σημαντικότερες τα τμήματα σταθερού μήκους και τα τμήματα των οποίων 

το μήκος διαμορφώνεται δυναμικά από κάποιο γεγονός. 

 

   Τμήματα σταθερού μήκους (fixed-size windows):Με αυτή την τεχνική το σήμα που θέλουμε να 

επεξεργαστούμε χωρίζεται σε τμήματα σταθερού μήκους και στην συνεχεία γίνεται η 

δειγματοληψία .Έτσι κάθε τμήμα έχει ίδιο αριθμό δειγμάτων που μπορούμε να τα αποκτήσουμε και 

να τα επεξεργαστούμε σε φραγμένο χρονικό διάστημα δίνοντας μας έτσι την εγγύηση πραγματικού 

χρόνου που θέλουμε για την εφαρμογή μας .Το μέγεθος του χρονικού παράθυρου που θα 

επεξεργαστούμε εξαρτάται από την εφαρμογή και στην συγκεκριμένη περίπτωση από την ένταση 

της δραστηριότητας που θέλουμε να αναγνωρίσουμε .Για στατικές καταστάσεις όπως η οριζόντια 

στάση μεγάλα παράθυρα επαρκούν .Για δυναμικές καταστάσεις όπου το σήμα αλλάζει τιμές πολύ 



 
26 

 

γρήγορα (πχ τρέξιμο) ένα μικρότερου μεγέθους χρονικό παράθυρο προφανώς θα έχει καλύτερη 

απόδοση. 

    Λόγο της εγγύησης πραγματικού χρόνου και της απλότητας στην υλοποίηση αυτή η τεχνική έχει 

επικρατήσει σε εφαρμογές αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας [24]. 

 
   Τμήματα δυναμικά διαμορφωμένα (activity (event) defined windows):Σε αυτή τη περίπτωση το 

μέγεθος του χρονικού παραθύρου που θα επεξεργαστεί ,διαμορφώνεται δυναμικά ανάλογα με την ένταση 

της αντίστοιχης δραστηριότητας .Η δυσκολία του προβλήματος είναι να αναγνωρίσει ο αλγόριθμος επιτυχώς 

τα σημεία μετάβασης (transition points) από μια δραστηριότητα χαμηλής έντασης σε μια άλλη υψηλής (πχ 

από όρθια στάση σε sprint) και να μειώσει εγκαίρως το μέγεθος του παραθύρου .Έχουν προταθεί διάφορες 

μέθοδοι [25] για τον εντοπισμό των σημείων μετάβασης πριν εντοπιστούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 

 

    2.3.2.1 Επιλογή μεθόδου τμηματοποίησης 

 
      Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των παραθύρων σταθερού μήκους 

.Για συχνότητα δειγματοληψίας στα 20Hz και παράθυρα μήκους 0.4s η απόδοση του αλγορίθμου 

κατάταξης ήταν πάρα πολύ καλή και είχαμε την εγγύηση πραγματικού χρόνου που ήταν βασικό 

προαπαιτούμενο. 

     Γενικότερα σε ενσωματωμένα συστήματα με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ η εκτέλεση ενός 

επιπλέον αλγορίθμου για τον υπολογισμό του επόμενου χρονικού παραθύρου θα ήταν υπολογιστικά 

ακριβή και επόμενος η μέθοδος αυτή δεν προτιμήθηκε. 

    Πολύ μεγάλη σημασία είχε η επιλογή του μεγέθους του παραθύρου καθώς μεγάλα παράθυρα ένα 

σύντομο γεγονός όπως η πτώση μπορεί να το αγνοούσαν ενώ μικρότερα παράθυρα μπορεί να μην 

μπορούσαν να διακρίνουν ανάμεσα σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπως η όρθια στάση και το 

περπάτημα .Μετά από διάφορα πειράματα το μέγεθος του παραθύρου για την βέλτιστη απόδοση 

διαμορφώθηκε στα 0.4s συγκεντρώνοντας έτσι τελικά 8 δείγματα μέσα σε κάθε παράθυρο. 

 

 

      2.3.3 Εξαγωγή χαρακτηριστικών μεγεθών 

 
       Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μέσα στο διάστημα δειγματοληψίας των 0.4 δευτερόλεπτων θα 

έχουμε 8 δείγματα από τον αισθητήρα της επιτάχυνσης.Αυτά πρέπει να επεξεργαστούν με 

κατάλληλο τρόπο ώστε να εξάγουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη που θα μας επιτρέψουν να έχουμε 

την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στον αλγόριθμο κατάταξης. 

        Όσων αφορά τις δραστηριότητες που μας ενδιαφέρουν και αναπαραστήσαμε γραφικά στο 

πρώτο κεφάλαιο παρατηρούμε ότι οι διάφοροι τύποι πτώσης έχουν σαφέστατα peaks προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις ,οι ενώ οι κοινές δραστηριότητες έχουν την παρουσία της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας σε έναν συγκεκριμένο άξονα .Αυτή η γνώση θα αξιοποιηθεί για την επιλογή των 

κατάλληλων μεγεθών .Αξίζει όμως πρώτα να κάνουμε μια επισκόπηση στις δημοφιλέστερες 

μεθόδους που έχουν αναπτυχτεί. 

 

 

      2.3.3.1 Δημοφιλείς προσεγγίσεις 

 
        Μια σειρά από ετερογενείς μεθόδους έχουν προταθεί για την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

μεγεθών από ασαφή δείγματα .Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αλγόριθμοι 

κατάταξης επεξεργάζονται χαρακτηριστικά ομάδων μετρήσεων και όχι τις ίδιες τις μετρήσεις .Πριν 

λοιπόν αξιοποιηθούν οι μετρήσεις θα πρέπει να εξάγουμε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και σε 

κάποιες περιπτώσεις να μειώσουμε την διαστατικότητα των χαρακτηριστικών αυτών εντοπίζοντας 
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με κατάλληλα εργαλεία ποια από αυτά καθορίζουν με μεγαλύτερα σαφήνεια τις κλάσεις του 

προβλήματος μας .Έτσι έχουμε: 

 

       Χαρακτηριστικά στο πεδίο του χρόνου : Περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

κυματομορφής του σήματος του θέλουμε να επεξεργαστούμε και τα εξάγουμε κατευθείαν από τα 

δεδομένα του παραθύρου δειγματοληψίας .Πρόκειται για δημοφιλή στατιστικά μεγέθη όπως: 

 

Μέσος όρος                                                

 

Μέση τετραγωνική ρίζα             

 

Τυπική απόκλιση            

 

 

        Χαρακτηριστικά στο πεδίο της συχνότητας :Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει το παράθυρο των 

δεόμενων να μετατραπεί από το πεδίο του χρόνου σε αυτό της συχνότητας και στην συνεχεία να 

γίνει η επεξεργασία .Με χρήση του αλγορίθμου FFT (Fast Fourier Transform) παράγονται μια 

σειρά από συντελεστές που αναπαριστούν τα πλάτη κάθε συχνότητας και κατά συνέπεια την 

κατανομή της ενεργείας του σήματος .Για περιοδικές κινήσεις όπως το περπάτημα περιέχουν πιο 

χρήσιμη πληροφορία από τα μεγέθη στο πεδίο του χρόνου αλλά αυξάνουν τον υπολογιστικό φόρτο 

επικίνδυνα στην περίπτωση που μιλάμε για εφαρμογές πραγματικού χρόνου σε ενσωματωμένα 

συστήματα. 

 

       Ανάλυση κυμματιδίων (wavelet analysis): Παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι αναλύει τόσο 

χαρακτηριστικά στο πεδίο του χρόνου ,όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Ο DWT (Discrete 

Wavelet Transform) αλγόριθμος έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής στην αναγνώριση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας [26] καθώς παρέχει μια πολύ ισχυρή μέθοδο [27] για να αναγνωριστούν τα σημεία 

μετάβασης και έτσι να χρησιμοποιήσουμε παράθυρα κυμαινομένου μεγέθους .Ακόμα είναι πολύ 

χρήσιμη στην αποκοπή του θορύβου σε δραστηριότητες μεγάλης έντασης όπως το τρέξιμο .Στα 

μειονεκτήματα του η πολύ υψηλή πολυπλοκότητα που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή σε 

ενσωματωμένα συστήματα. 

 

      2.3.3.2 Επιλογή χαρακτηριστικών μεγεθών 

 
       Στην συγκεκριμένη υλοποίηση που όλοι οι υπολογισμοί γίνονται πάνω στην ενσωματωμένη 

πλατφόρμα ώστε να αποφύγουμε ένα υψηλού κόστους τερματικό σε κοντινή απόσταση, 

επεξήγησαν χαρακτηριστικά στο πεδίο του χρόνου. Οι άλλες μέθοδοι περιελάμβαναν μια ακόμα 

επεξεργασία του σήματος που αύξανε πολύ τον υπολογιστικό φόρτο πράγμα που μεταφράζεται σε 

καθυστέρηση και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.  
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         2.3.4 Αλγόριθμοι εξόρυξης γνώσης  

 

      Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στην έννοια της μηχανικής μάθησης 

(machine learning) ,θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν διάφοροι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εξόρυξη δεδομένων (data mining). 

      Η μηχανική μάθηση είναι μια περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η οποία 

αφορά αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «μαθαίνουν». Με τη 

μηχανική μάθηση καθίσταται εφικτή η κατασκευή προσαρμόσιμων (adaptable) προγραμμάτων 

υπολογιστών τα οποία λειτουργούν με βάση την αυτοματοποιημένη ανάλυση συνόλων δεδομένων 

και όχι τη διαίσθηση των μηχανικών που τα προγραμμάτισαν. Η μηχανική μάθηση επικαλύπτεται 

σημαντικά με τη στατιστική, αφού και τα δύο πεδία μελετούν την ανάλυση δεδομένων.Οι 

αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα του 

αλγορίθμου. Οι συνηθέστερες κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Επιτηρούμενη μάθηση, επιβλεπόμενη μάθηση ή μάθηση με επίβλεψη (supervised 

learning), όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει μια συνάρτηση που απεικονίζει δεδομένες 

εισόδους σε γνωστές, επιθυμητές εξόδους (σύνολο εκπαίδευσης), με απώτερο στόχο τη 

γενίκευση της συνάρτησης αυτής και για εισόδους με άγνωστη έξοδο (σύνολο ελέγχου). 

 Μη επιτηρούμενη μάθηση, ανεπίβλεπτη μάθηση ή μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised 

learning), όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει ένα μοντέλο για κάποιο σύνολο εισόδων χωρίς να 

γνωρίζει επιθυμητές εξόδους για το σύνολο εκπαίδευσης. 

 Ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), όπου ο αλγόριθμος μαθαίνει μια 

στρατηγική ενεργειών για μια δεδομένη παρατήρηση. 

 

      Η κεντρική ιδέα της παραπάνω προγραμματιστικής τεχνικής μπορεί να συνοψιστεί στο 

παρακάτω σχήμα. 

 
                                 Σχ.2.2 Διαδικασία επιβλεπόμενης μάθησης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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     Το σύνολο εκπαίδευσης (training set ή dataset) είναι μια μεγάλη σειρά από παραδείγματα 

εισόδου που μπορεί να έχει το σύστημα μας. Αν τα παραδείγματα μας αυτά περιέχουν την τιμή της 

εξόδου τότε έχουμε επιτηρούμενη μάθηση, αν περιλαμβάνει μόνο μάθηση προτύπων εισόδου τότε 

μη επιτηρούμενη μάθηση. 

     Το σύνολο εκπαίδευσης λοιπόν αξιοποιείται κατάλληλα από έναν αλγόριθμο εκμάθησης 

(learning algorithm) για να παραμετροποίηση σωστά μια συνάρτηση h (hypothesis function). 

     Η συνάρτηση αυτή θα έχει σαν είσοδο της τα γνωρίσματα (attributes) της διαδικασίας που 

θέλουμε να προβλέψουμε και στην έξοδο της θα δώσει μια εκτίμηση για το πιθανότερο αποτέλεσμα 

με βάση τα δεδομένα εισόδου και τις παραμέτρους που διαμορφωθήκαν από τα παραδείγματα του 

dataset .Αν η έξοδος είναι συνεχής έχουμε παλινδρόμηση (regression) ,ενώ αντίθετα άμα είναι 

διακριτή έχουμε ταξινόμηση (classification) .Δεδομένου ότι στο πρόβλημα που επιχειρεί το 

πόνημα αυτό να λύσει η έξοδος είναι μια πρόβλεψη για την πιθανότερη κατάσταση του ατόμου 

ανάμεσα σε 8 διακριτές μεταξύ τους κλάσεις θα ασχοληθούμε μόνο με classification αλγορίθμους. 

 
        2.3.4.1 Αλγόριθμοι ταξινόμησης 

 
     Στην αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά 

αποτελέσματα ένα πολύ μεγάλο πλήθος αλγορίθμων. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν οι πιο 

δημοφιλείς :Support Vector Machines (SVM),Artificial Neural Networks(ANN),Decision Trees και 

Naïve Bayes. 

 
      2.3.4.1.1 Δένδρα αποφάσεων 
 
      Τα δένδρα αποφάσεων (decision trees) αποτελούνται από κόμβους (nodes) και διακλαδώσεις 

(branches). Ο κορυφαίος κόμβος καλείται ρίζα (root) και οι τελευταίοι κόμβοι καλούνται φύλα 

(leafs). Ένα δένδρο αποφάσεων λαμβάνει ως είσοδο ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση που 

περιγράφεται από μια σειρά από χαρακτηριστικά (attributes) και επιστρέφει μια απόφαση: την 

προβλεπόμενη τιμή για την έξοδο με βάση την συγκεκριμένη είσοδο. Τα δένδρα εξάγουν 

αποφάσεις εκτελώντας μια ακολουθία από ελέγχους. Κάθε εσωτερικός κόμβος στο δένδρο 

ονομάζεται κόμβος απόφασης και αντιστοιχεί σε έναν έλεγχο της τιμής για κάθε μια από τις 

ιδιότητες ενώ οι διακλαδώσεις λαμβάνουν ως ετικέτα τις δυνατές τιμές του ελέγχου. Όταν οι τιμές 

δεν είναι διακριτές οι διακλαδώσεις περιγράφονται με ανισοτικές σχέσεις. Ένα παράδειγμα του 

παραπάνω δενδρου φαίνεται πραρακάτω: 

 
                                     Σχ2.3 Ένα δένδρο αποφάσεων 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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     Κατά την εκπαίδευση το δέντρο χτίζεται με την επαναλαμβανομένη διάσπαση του δοσμένου 

συνόλου δεδομένων σύμφωνα με τις διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η σειρά με την οποία 

χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές αυτές εξαρτάται από την δυνατότητα ταξινόμησης της κάθε 

μεταβλητής. Ο στόχος είναι πάντα να επιλέξουμε σε κάθε βήμα την μεταβλητή που διαχωρίζει 

καλυτέρα τις τελικές κλάσεις ώστε το δέντρο να έχει το μικρότερο δυνατό μέγεθος. 

     Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι που βασίζονται στο μοντέλο του δένδρου αποφάσεων. Ο C4.5 

είναι ένας από τους πιο γνωστούς και ευρύτερα χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους επιβλεπομένης 

μάθησης. Βασίζεται στον αλγόριθμο ID3 του Quinlan [28] και χρησιμοποιεί το θεώρημα της 

εντροπίας του Shannon σαν κριτήριο για να επιλέξει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά: 

                       
 

Όπου pi είναι το ποσοστό των παραδειγμάτων που ανήκουν στην i κλάση. 

       Σε κάθε κόμβο όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά αξιολογούνται με βάση ένα μέγεθος που 

ονομάζεται κέρδος πληροφορίας (information gain) και ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 

πληροφορίας που είναι απαραίτητη για να κάνουμε σωστή ταξινόμηση πριν και μετά την διάσπαση. 

Η διάσπαση πρέπει να μειώσει την πληροφορία που απαιτείται κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. 

      Μαθηματικά το μέγεθος του κέρδους πληροφορίας εκφράζεται: 

 

                
Όπου Gain(S,A) είναι το κέρδος του υποσύνολου S μετά το διαχωρισμό του χαρακτηριστικού Α,m 

είναι ο αριθμός των διαφορετικών τιμών του Α στο S,pi(Ai) είναι η συχνότητα των στοιχείων Αi ως 

τιμή του Α στο S και SAi είναι το υποσύνολο του S που περιέχει όλα τα στοιχεία που η τιμή του Α 

είναι Αi. 

        Επιγραμματικά η διαδικασία δημιουργίας του δένδρου θα έχει ως εξής: 

        1)Για κάθε χαρακτηριστικό a υπολογίζουμε το κανονικοποιημένο κέρδος πληροφορίας για 

διαχωρισμό με βάση το a 

        2)Εστω a_optimal το χαρακτηριστικό με το υψηλότερο κέρδος 

        3)Δημιουργουμε ένα κόμβο απόφασης που διαχωρίζεται με βάση το a_optimal 

        4)Εκτελουμαι τον αλγόριθμο για όλες τις υπολίστες που δημιουργήθηκαν και οι καινούριοι 

κόμβοι θα είναι παιδιά των προηγούμενων. 

 

 
     2.3.4.1.2 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης  

 
      Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines SVMs) είναι μια μέθοδος 

επιβλεπομένης μάθησης που υποστηρίζει τόσο την παλινδρόμηση όσο και την ταξινόμηση. Όπως 

κάθε άλλος αλγόριθμος του είδους έχει ως είσοδο ένα άγνωστο δείγμα και το κατατάσσει σε κάποια 

γνωστή κλάση. Στην διαδικασία της εκμάθησης κατασκευάζεται ένα υπερεπίπεδο (hyperplane)  

πολλών διαστάσεων (ακόμα και άπειρων διαστάσεων θεωρητικά) το οποίο χωρίζει το σύνολο 

εκμάθησης σε δυο διακριτές κατηγοριες. Στην διαδικασία ελέγχου κάθε άγνωστο δείγμα θα 

βρίσκεται είτε στην μια είτε στην άλλη πλευρά του υπερεπιπέδου αυτού και έτσι μπορούμε να 

διακρίνουμε σε ποια από τις δυο κατηγορίες μπορεί να ανήκει. Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή 

ξεκινάει από προβλήματα με δύο κλάσεις στην έξοδο και μπορεί να γενικευτεί σε πολύ 

περισσότερες. 

      Είναι πολύ πιθανό στην διαδικασία της εκμάθησης να προκύψουν παραπάνω από ένα 

υπερεπίπεδα που μπορούν να χωρίσουν τα διανύσματα του συνόλου μάθησης σε δυο διακριτά 
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υποεπίπεδα για αυτό η μέθοδος αυτή αναζητά το υπερεπίπεδο αυτό που θα έχει την μεγίστη 

απόσταση από τα κοντινότερα διανύσματα εκπαίδευσης (οποιασδήποτε κλάσης). Η απόσταση 

ανάμεσα στις δυο κλάσεις ονομάζεται περιθώριο (margin) και ένας καλός αλγόριθμος πρέπει να 

μεγιστοποιεί το περιθώριο αυτό. Για τον λόγο αυτό ονομάζεται και ταξινομητής μεγάλου 

περιθωρίου (large margin classifier). 

                        

 
                                                  Σχ2.4 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης 

 

       Έστω σύνολο εκπαίδευσης     

Όπου yi η κλάση και xi είναι το διάνυσμα των χαρακτηριστικών εισόδου διάστασης p.Οι κλάσεις 

είναι δυο με πιθανές τιμές yi=1 και yi= -1. Στόχος του αλγορίθμου είναι να βρεθεί το υπερπίπεδο 

που θα διαχωρίσει τις δυο κλάσεις με το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο μεταξύ τους . Κάθε 

υπερεπίπεδο μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο από σημεία x ικανοποιούν μια διανυσματική 

εξίσωση της μορφής:  

                                            
Όπου * εκφράζει το διανυσματικό εσωτερικό γινόμενο ανάμεσα στο κάθετο στην επιφάνεια 

διάνυσμα w . Ο παράγοντας b/||w|| εκφράζει την απόσταση που έχει το υπερεπίπεδο αυτό από την 

αρχή των αξόνων . Αν υποθέσουμε ότι τα δεδομένα είναι γραμμικό διαχωρίσιμα τότε μπορούμε να 

βρούμε δυο ακόμα υπερεπίπεδα H1 και H2 ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα του 

συνόλου εκπαίδευσης και να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το μεταξύ τους περιθώριο . Οι 

εξισώσεις των υπερεπιπέδων αυτών θα είναι : 

                                          και             
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      Η απόσταση ανάμεσα στα δυο αυτά υπερεπίπεδα θα είναι 2/||w|| και είναι προφανές ότι 

ελαχιστοποιώντας το w θα έχουμε την μέγιστη δυνατή απόσταση. Για να αποφύγουμε στην 

διαδικασία της βελτιστοποίησης να έχουμε δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης μέσα στο 

περιθώριο θα εισάγουμε τον περιορισμό: 

                                          
      Το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης παρουσιάζει την δυσκολία ότι εμπεριέχει το ||w|| το 

οποίο υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του τετραγώνου των συντεταγμένων. Για να 

διευκολύνουμε τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσουμε το (1/2)*||w||
2 

 θα έχει το ίδιο ελάχιστο με 

το ||w|| . 

       Μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί με τους πολλαπλασιαστές Lagrange 

α : 

                             
      Χωρίς όμως να μας περιορίζει στο να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμοσμένης 

βελτιστοποίησης μας είναι πιο οικεία προγραμματιστικά. 

      Η στατική Karush-Kuhn-Tucker [29] κατάσταση μας δείχνει ότι τελικά η λύση θα είναι μια 

γραμμική συνάρτηση των διανυσμάτων εκπαίδευσης 

                                
       Που όμως λίγα από τα αi  θα είναι μεγαλύτερα από το 0.Τα δείγματα που αντιστοιχούν στους 

συντελεστές αυτούς είναι και τα διανύσματα υποστήριξης. Κάνοντας αντικατάσταση στην αρχική 

σχέση μπορούμε να υπολογίσουμε το b σαν την μέση απόσταση όλων των διανυσμάτων 

υποστήριξης από το υπερεπίπεδο και να έχουμε την τελική λύση με τα βοηθητικά υπερεπίπεδα. 

      Δυστυχώς στην πράξη δεν είναι πάντα εφικτό να διαχωριστούν τέλεια τα δεδομένα εκπαίδευσης 

σε δυο σαφώς διαχωρισμένα επίπεδα .Μπορεί  να μην είναι εφικτό τα δείγματα να διαχωριστούν 

γραμμικά . Για το λόγο αυτό αναπτύχτηκε από τους  C. Cortes και   V. N. Vapnik [30] μια μέθοδος 

με μαλακό περιθώριο (soft margin) όπου επιτρέπει κάποια παραδείγματα στο σύνολο εκπαίδευσης 

να είναι ταξινομημένα λάθος. Στην μέθοδο αυτή υπολογίζεται ένα υπερεπίπεδο που θα διαχωρίσει 

τα δείγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιτρέποντας ένα ποσοστό λάθους . Για να γίνει αυτό 

εφικτό εισέρχονται μια σειρά από βοηθητικές μεταβλητές ξi  οι οποίες εκφράζουν το ποσοστό των 

λάθος ταξινομημένων δειγμάτων. 

                                     
        Εισάγεται λοιπόν μια συνάρτηση κόστους στην σχέση που πρέπει να βελτιστοποιηθεί η οποία 

είναι  μια συνάρτηση του περιθωρίου και το ποσοστού των δειγμάτων που επιτρέπουμε να είναι σε 

λαθος κλαση. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης μετατρέπεται στο : 

                                      
       Με τον περιορισμό που εκφράζεται από την σχέση (2). Συνεπώς έχουμε ένα πρόβλημα 

εφαρμοσμένης βελτιστοποίησης που λύνεται είτε με συντελεστές Lagrange είτε με άλλη γνωστή 

μέθοδο. 

       Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να βρεθεί γραμμική λύση στο πρόβλημα το εσωτερικό 

γινόμενο μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια συνάρτηση (Kernel function)  που να 

μετασχηματίζει το υπερεπίπεδο σε κάποιο άλλο μεγαλυτέρων διαστάσεων όπου να υπάρχει 

γραμμική λύση. Στον αρχικό χώρο η συνάρτηση μπορεί κάλλιστα να είναι μη γραμμική. Οι 

συναρτήσεις αυτές μπορεί να είναι πολυωνυμικές ομογενείς και μη , υπερβολική εφαπτομένη ή μια 

σειρά άλλες και έτσι ο αλγόριθμος να έχει πολύ καλή απόδοση σε μια σειρά από μη γραμμικά 

προβλήματα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corinna_Cortes
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_N._Vapnik
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       Κατά την ταξινόμηση ενός άγνωστου δείγματος και αφού έχουμε υπολογίσει το υπερεπίπεδο 

και το περιθώριο κατά την μάθηση, απλά αρκεί να βρούμε την θέση του σε σχέση με το 

υπερεπίπεδο υπολογίζοντας το πρόσημο της σχέσης (w*x-b-1). Αν ο ταξινομητής είναι μη 

γραμμικός θα πρέπει πρώτα να μετασχηματίσουμε το διάνυσμα εισόδου στον χώρο μεγαλυτέρων 

διαστάσεων που υπάρχει λύση . 

        Οι απλές SVM μπορούν να ταξινομήσουν μόνο σύνολα που έχουν δυο κλάσεις. Άμα οι 

κλάσεις είναι παραπάνω ο αλγόριθμος θέλει προσαρμογή και η βέλτιστη λύση δεν έχει ακόμα 

βρεθεί. Στην πιο διαδεδομένη περίπτωση υιοθετείται η στρατηγική ‘ένας εναντίον όλων’ και κάθε 

κλάση ταξινομείται απέναντι σε όλες τις υπόλοιπες κλάσεις μαζί. Αυτή η μέθοδος όμως σε 

πρόβλημα με k κλάσεις θα χρειαστεί k(k-1)/2 διαφορετικά SVM μοντέλα για να υλοποιηθεί και 

είναι υπολογιστικά πολύ ακριβή. 

      Τα SVM έχουν βρει αρκετές εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα και έχουν πολύ καλή 

απόδοση στην κατηγοριοποίηση κείμενων και εικόνων, στην βιοπληροφορική (κατάταξη 

πρωτεϊνών) και στην αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα. 

      

 

      2.3.4.1.3 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

 

    Tο νευρωνικό δίκτυο (neural network) είναι ένα δίκτυο από απλούς υπολογιστικούς κόμβους 

(νευρώνες, νευρώνα), διασυνδεδεμένους μεταξύ τους. Είναι εμπνευσμένο από το Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο προσπαθεί να προσομοιώσει με ένα μαθηματικό μοντέλο. 

      Οι νευρώνες είναι τα δομικά στοιχεία του δικτύου. Κάθε τέτοιος κόμβος δέχεται ένα σύνολο 

αριθμητικών εισόδων από διαφορετικές πηγές (είτε από άλλους νευρώνες, είτε από το περιβάλλον), 

επιτελεί έναν υπολογισμό με βάση αυτές τις εισόδους και παράγει μία έξοδο. Η εν λόγω έξοδος είτε 

κατευθύνεται στο περιβάλλον, είτε τροφοδοτείται ως είσοδος σε άλλους νευρώνες του δικτύου.        

Υπάρχουν τρεις τύποι νευρώνων: οι νευρώνες εισόδου(input), οι νευρώνες εξόδου(output) και 

οι υπολογιστικοί νευρώνες ή κρυμμένοι(hidden) νευρώνες. Οι νευρώνες εισόδου δεν επιτελούν 

κανέναν υπολογισμό, μεσολαβούν απλώς ανάμεσα στις εισόδους του δικτύου και στους 

υπολογιστικούς νευρώνες. Οι νευρώνες εξόδου διοχετεύουν στο περιβάλλον τις τελικές 

αριθμητικές εξόδους του δικτύου. Οι υπολογιστικοί νευρώνες πολλαπλασιάζουν κάθε είσοδό τους 

με το αντίστοιχο συναπτικό βάρος και υπολογίζουν το ολικό άθροισμα των γινομένων. Το 

άθροισμα αυτό τροφοδοτείται ως όρισμα στη συνάρτηση ενεργοποίησης, την οποία υλοποιεί 

εσωτερικά κάθε κόμβος. Η τιμή που λαμβάνει η συνάρτηση για το εν λόγω όρισμα είναι και η 

έξοδος του νευρώνα για τις τρέχουσες εισόδους και βάρη. 

                                                                                            

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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                                         Σχ.2.5 Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο 

    Εάν  είναι η -οστή είσοδος του  νευρώνα, : το -οστό συναπτικό βάρος του  νευρώνα 

και  η συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρωνικού δικτύου, τότε η έξοδος  του  νευρώνα 

δίνεται από την εξίσωση: 

 

       Στον -οστό νευρώνα υπάρχει ένα συναπτικό βάρος  με ιδιαίτερη σημασία, το οποίο 

καλείται πόλωση ή κατώφλι (bias, threshold). Η τιμή της εισόδου του είναι πάντα η 

μονάδα, . Εάν το συνολικό άθροισμα από τις υπόλοιπες εισόδους του νευρώνα είναι 

μεγαλύτερο από την τιμή αυτή, τότε ο νευρώνας ενεργοποιείται. Εάν είναι μικρότερο, τότε ο 

νευρώνας παραμένει ανενεργός.  

       Για την συνάρτηση ενεργοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πλήθος συναρτήσεων αλλά 

έχει επικρατήσει η συνάρτηση sigmoid, 
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                                                                                      Σχ2.6  Συνάρτηση Sigmoid 

 

Λόγω του γεγονότος ότι είναι φραγμένη ανάμεσα στο 0 και το 1 και μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

προβλήματα ταξινόμησης με διακριτές εξόδους στρογγυλοποιώντας την συνεχή τιμή στην 

κοντινότερη διακριτή. 

       Για την μάθηση του αλγορίθμου αρκεί να υπολογίσουμε από το σύνολο εκπαίδευσης τα βάρη 

κάθε σύνδεσης ανάμεσα στα επίπεδα και μπορούμε να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε μη γραμμική 

συνάρτηση διαδικασία παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. 

       Έστω σύνολο εκπαίδευσης ένα σύνολο m ζευγών διανυσμάτων εισόδων-έξοχων (x
(i)

,y
(i)

) και 

ένα νευρωνικό δίκτυο L επίπεδων όπου ένα είναι εισόδου, ένα εξόδου και (L-2) επίπεδα κρυμμένα. 

 Έστω συνάρτηση κόστους (αθροίζει τις αποστάσεις των αποτελεσμάτων του ταξινομητή από τις 

σωστές τιμές στο σύνολο εκπαίδευσης): 

 
        

      Είναι προφανές ότι βέλτιστος ταξινομητής είναι αυτός που τα βάρη w ελαχιστοποιούν την J(w) 

άρα έχουμε ένα πρόβλημα όπου θα χρειαστεί να υπολογίσουμε τα μεγέθη: 

 

       Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχτεί διάφορες μέθοδοι αλλά έχει επικρατήσει η μέθοδος της 

οπισθόδρομης διάδοσης (backpropagation). 

      Αρχικά, αρχικοποιούμε τα βάρη με τυχαίες τιμές μέσω κάποια γεννήτριας τυχαίων αριθμών 

(γενικά μια ακριβή υπολογιστικά διαδικασία) και στην συνέχεια υπολογίζουμε για κάθε διάνυσμα 

εισόδου τις εξόδους του ταξινομητή (διαδικασία Feed forward).Συγκρίνοντας τις τιμές που θα 

προκύψουν με τις σωστές τιμές για κάθε διάνυσμα εκπαίδευσης θα υπολογίσουμε το σφάλμα: 
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       αν L το τελευταίο επίπεδο και α
(l)

j είναι το αποτέλεσμα της 

συνάρτησης ενεργοποίησης για τον j κόμβο του l επίπεδου (ξεκινάμε πάντα από το τελευταία 

επίπεδο που είναι και το σφάλμα του ταξινομητή). Αυτό το σφάλμα το διαδίδουμε αντίστροφα 

μέχρι το δεύτερο επίπεδο για να βρούμε τα σφάλματα σε όλους τους κόμβους του δικτύου 

σύμφωνα με την σχέση: 

            δ(L-1)=(W(L-1))Tδ(L)*(α(L-1)*(1-α(L-1)) 
Να σημειωθεί ότι το δ

(1) 
δεν υπολογίζεται καθώς είναι η είσοδος και είναι δεδομένη σε κάθε 

περίπτωση. 

       Στην συνέχεια συγκεντρώνουμε όλα τα σφάλματα στην μήτρα 

        
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναληφτεί m φορές, μια για κάθε παράδειγμα στο σύνολο 

εκπαίδευσης. Μετά το τέλος των επαναλήψεων θα υπολογίσουμε το μέσο σφάλμα 

       

       όπου λ ένας συντελεστής κανονικοποίησης. 

 

Τελικά η μερική παραγωγός θα ισούται 

          
Γνωρίζοντας την συνάρτηση κόστους και τις μερικές παραγώγους της μπορούμε με κάποια από τις 

γνωστές μεθόδους εφαρμοσμένης βελτιστοποίησης να βρούμε τις περιοχές που ελαχιστοποιειται. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το σφάλμα στην έξοδο να σταματήσει να μειώνεται. Τότε ο 

αλγόριθμος είναι έτοιμος για δοκιμή. 

        Όπως είναι προφανές ο αλγόριθμος είναι πολύπλοκος και απαιτεί πολύ μεγάλη υπολογιστική 

ισχύ για να αποδώσει γρήγορα. Αυτός είναι και ο λόγος που είχε εγκαταλειφθεί μέχρι πριν μερικά 

χρόνια και ακόμα και τώρα είναι απαγορευτικός για εφαρμογές πραγματικού χρόνου σε 

ενσωματωμένα συστηματα. Παρόλα αυτά έχει καταπληκτική απόδοση σε ένα πλήθος από 

προβλήματα και θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον. 

 

 

              2.3.4.1.4 Αφελής Ταξινομητής Bayes 

 
      Στηρίζεται στην υπόθεση ότι η επίδραση της τιμής ενός χαρακτηριστικού σε μια δεδομένη 

κλάση είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των υπολοίπων χαρακτηριστικών. Αυτή η συνθήκη είναι 

γνωστή ως υπό συνθήκη ανεξαρτησία (conditional independence) .Στην πράξη βέβαια αυτό δεν 

ισχύει πάντα για αυτό και ο όρος απλοϊκός (naïve) που παραπέμπει στην αφελή αυτή υπόθεση. 

        Βασιζόμενοι στο παραπάνω και στην πιθανοτική φύση του μοντέλου μπορούμε να 

εκπαιδεύσουμε ταξινομητές πολύ αποδοτικά σε περιβάλλον επιβλεπομένης μάθησης. Πρακτικά για 

κάθε δείγμα ο ταξινομητής θα υπολογίσει την κλάση που έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να 

ανήκει με βάση τα παραδείγματα που επεξεργαστήκαν στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Ένα πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι χρειάζεται λίγα μόνο παραδείγματα για την μάθηση και επειδή 

έχουμε υποθέσει την ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών εισόδου πρέπει να υπολογίσουμε μόνο την 

διασπορά των μεταβλητών και όχι την μήτρα συσχέτισης. 
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        Μαθηματικά ο αλγόριθμος βασίζεται στις δεσμευμένες πιθανότητες του Bayes και έχει ως 

εξής: 

        Έστω κλάση C και μια σειρά από χαρακτηριστικά εισόδου F1,…,Fn η πιθανότητα να ανήκει το 

δείγμα στην κλάση με δεδομένες τις τιμές εισόδου είναι 

                                               
       Το πρόβλημα είναι ότι για μεγάλα n και F με μεγάλο πεδίο τιμών να κατασκευαστεί 

πιθανοτικός πίνακας είναι μη πρακτικό. Οπότε χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Bayes έχουμε: 

                                 
       Άρα η πιθανότητα να έχουμε το γεγονός C με δεδομένα τα Fi είναι ίση με την πιθανότητα να 

έχουμε το γεγονός C πριν την συγκεκριμένη παρατήρηση επί την πιθανότητα να έχουμε την 

συγκεκριμένη παρατήρηση με δεδομένο το γεγονός προς την πιθανότητα να έχουμε την 

συγκεκριμένη παρατήρηση. Τα p(C) και p(F1,..Fn) είναι γνωστά οπότε άμα υπολογίσουμε το 

p(F1,..Fn|C) μετα το ζητούμενο p(C|F1,..Fn) υπολογίζεται εύκολα με έναν πολλαπλασιασμό. 

Θεωρούμε πάντα ότι τα χαρακτηριστικά εισόδου είναι ίσης σημασίας και ότι είναι στατιστικά 

ανεξάρτητα. Αυτό δεν ισχύει καθώς οι μετρήσεις του τριαξονικού επιταχινσιομέτρου έχουν 

δεδομένη συσχέτιση αλλά παρόλα αυτά στην πράξη ο αλγόριθμος έχει εξαιρετική απόδοση. 

       Λογω της υπόθεσης της στατιστικής ανεξαρτησίας: 

                       
Και τελικά 

                      
Όπου Ζ η πιθανότητα να έχουμε την συγκεκριμένη είσοδο που επειδή η είσοδος είναι δεδομένη 

είναι μια σταθερά κοινή για όλες της κλάσεις οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο στον ταξινομητή. 

Για την ταξινόμηση λοιπόν αρκεί να υπολογίσουμε τις πιθανότητες για όλες τις κλάσεις με 

δεδομένο ένα δείγμα. Η κλάση με την μεγαλύτερη πιθανότητα είναι και η κλάση που θα 

ταξινομηθεί το δείγμα. Αρκεί λοιπόν να υλοποιηθεί η συνάρτηση classify: 

        
και ο ταξινομητής είναι έτοιμος. 

     Η συνάρτηση αυτή έχει μια σειρά από παραμέτρους που θα υπολογιστούν κατά την διάρκεια της 

μάθησης από το σύνολο εκπαίδευσης. 

     Για την πιθανότητα εμφάνισης δείγματος μια κλάσης μπορούμε είτε να υποθέσουμε ισοπίθανες 

κλάσεις είτε να την υπολογίσουμε από το ποσοστό που έχει η κλάση αυτή στο σύνολο 

εκπαίδευσης. Σε προβλήματα αναγνώρισης ανθρώπινης δραστηριότητας συνήθως υποθέτουμε ότι 

όλα τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. 

     Για τον υπολογισμό των παραμέτρων της κατανομής ενός χαρακτηριστικού μπορούμε είτε να 

υποθέσουμε ότι έχει κάποια γνωστή κατανομή είτε να δημιουργήσουμε μη παραμετρικά μοντέλα 

από το σύνολο εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα εισόδου είναι συνεχή υποθέτουμε 

ότι η κατανομή έχει την μορφή της κατανομής Gauss. 

     Έστω τώρα ότι τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης έχουν χαρακτηριστικό  x.Δεδομένου ότι 

έχουμε να κάνουμε με την μέθοδο της επιβλεπομένης μάθησης έχουμε τα δείγματα χωρισμένα σε 

ομάδες, μια για κάθε κλάση. Υπολογίζουμε την μέση τιμή μc και την διασπορά σ
2

c της μεταβλητής 
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x για κάθε κλάση. Η πιθανότητα λοιπόν να έχει η x κάποια τιμή x=v δεδομένης μιας κλάσης στην 

περίπτωση της κανονικής κατανομής είναι: 

                                    
 

      Συνοπτικά στο πρόβλημα της αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουμε 4+4 

διακριτές κλάσεις: Όρθια στάση, Οριζόντια στάση, Καθιστή στάση, Κίνηση, Πτώση σε 4 

διευθύνσεις και έχουμε ένα διάνυσμα εισόδου με 5 χαρακτηριστικά που αποτελούν επιτάχυνση 

στους 3 άξονες για το στήθος και επιτάχυνση στον z άξονα καθώς και συνολική για τον δεξιό 

τετρακέφαλο. Κάνουμε μια υπόθεση ότι όλες οι κλάσεις είναι ισοπίθανες για ένα άγνωστο δείγμα. 

Μπορεί για την πτώση αυτό να είναι παράδοξο και ο συλλογισμός αφελής αλλά είναι το πιο 

σημαντικό γεγονός και άμα το υποβαθμίσουμε αποδεικνύεται πειραματικά ότι ο αλγόριθμος δεν 

βγάζει σωστά αποτελέσματα. 

     Δεδομένου ότι η μάθηση είναι επιβλεπόμενη, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης για κάθε μια 

από τις κλάσεις θα πάρουμε έναν αριθμό από δείγματα και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε τις 

παραμέτρους του μοντέλου (μέση τιμή και διασπορά) για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά 

εισόδου. Στην συνέχεια για κάθε άγνωστο δείγμα θα υπολογίσουμε τις δεσμευμένες πιθανότητες 

p(x=v|c) από τις παραμέτρους του μοντέλου και χρησιμοποιώντας την classify(X1,…X5) θα βρούμε 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

      2.3.4.2 Κριτήρια αξιολόγησης 

 
     Ο αριθμός των αλγορίθμων μάθησης είναι πολύ μεγάλος και ποικίλουν σε πολυπλοκότητα και 

απόδοση. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε κάποια κριτήρια επιλογής και να αξιολογήσουμε τους 

αλγορίθμους με βάση το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Πιο σημαντικά είναι 

στην περίπτωση μας η ακρίβεια και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. 

      Σαν ακρίβεια μπορούμε να ορίσουμε το σύνολο των σωστά ταξινομημένων δειγμάτων προς το 

σύνολο όλων των δειγμάτων. Δεδομένου ότι μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική εφαρμογή η 

ακρίβεια πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή καθώς ένα λάθος στην κατηγοριοποίηση μιας πτώσης 

ακυρώνει τον σκοπό της όλης εφαρμογής. 

     Σαν υπολογιστική πολυπλοκότητα μπορούμε να ορίσουμε το μέγεθος του κώδικα που πρέπει 

να εκτελέσει η CPU για να έχουμε τα αποτελέσματα μας. Αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες: 

-Υπολογιστικό κόστος για την μάθηση του αλγορίθμου. Όταν η εκπαίδευση ενός αλγορίθμου 

απαιτεί πολύ μεγάλο σύνολο εκπαίδευσης και απαιτεί παρά πολύ χρόνο και υπολογιστικούς πόρους 

για την παραμετροποίηση του ταξινομητή του. 

-Υπολογιστική πολυπλοκότητα για την ενημέρωση του αλγορίθμου, δηλαδή ο χρόνος και οι πόροι 

που θα χρειαστεί για να προσαρμοστεί σε κάθε νέο χρήστη. 

-Υπολογιστική πολυπλοκότητα για να ταξινομήσει ένα άγνωστο δείγμα. Δεδομένου ότι μιλάμε για 

εφαρμογή που θα πρέπει να έχει απόκριση σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα να τρέξει σε μια 

ενσωματωμένη συσκευή με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους αυτό είναι και το πιο 

σημαντικό. 

       Τα δυο παραπάνω μπορούν να μετρηθούν με μια προσομοίωση της λειτουργίας κάθε 

αλγορίθμου σε ειδικό περιβάλλον με dataset παρόμοιο με αυτό που θα κλιθεί να χειριστεί στην 

πράξη. Τη λύση θα δώσει το πακέτο Weka που έχει αναπτυχτεί για αυτό ακριβώς τον σκοπό και 

χρησιμοποιείται ευρύτατα παγκοσμίως για την επίλυση προβλημάτων εξόρυξης δεδομένων και 

εκμάθησης. 
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       2.3.5 Εισαγωγή στο Weka 

 
    Το Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση και αξιολόγηση διαφορετικών αλγορίθμων εκμάθησης (machine 

learning algorithms) και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (data mining algorithms) που αναπτύχτηκε 

από το Πανεπιστήμιο του Waikato στην Νέα Ζηλανδία. 

   Μας δίνει την δυνατότητα με χρήση του συνόλου δεδομένων (dataset) του προβλήματος μας να 

δοκιμάσουμε την απόδοση μιας πολύ μεγάλης γκάμας αλγορίθμων κατάταξης και έτσι να 

μπορέσουμε την καλύτερη λύση με βάση την απόδοση αλλά και τις απαιτήσεις υπολογιστικής 

ισχύος που έχει η κάθε μέθοδος για να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο dataset.Έτσι χωρίς να 

χρειαστεί να αναπτύξουμε τον κάθε αλγόριθμο ξεχωριστά μας δίνει την δυνατότητα να 

προσομοιώσουμε την συμπεριφορά του και ανακαλύψουμε αν ανταποκρίνεται στα κριτήρια 

ακριβείας και υπολογιστικής πολυπλοκότητας που έχουμε θέσει. 

   Περιλαμβάνει  ακόμα μια σειρά από εργαλεία για την προεπεξεργασία (pre-

processing),συσταδοποίηση (clustering),εύρεση κανόνων συσχέτισης (association rule 

learning),παλινδρόμηση(regression) και την επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection). 

    

   

       2.3.5.1 Προσομοίωση στο Weka 
 

      Το Weka Explorer έχει την δυνατότητα να προσομοιώσει όλη την διαδικασία που περιγράφτηκε 

παραπάνω αρκεί να δημιουργηθεί ένα .arff αρχείο που να περιέχει ένα ενδεικτικό dataset.Για την 

δημιουργία του εν λόγω αρχείου χρησιμοποιήθηκε το TelemetryDemo που παρέχει η πλατφόρμα 

sunSPOT και με ειδικό GUI που παρέχει η εφαρμογή έγινε εξαγωγή συνόλου εκπαίδευσης για τις 4 

βασικές κλάσεις του προβλήματος μας (όρθια στάση, οριζόντια στάση, καθιστή στάση και κίνηση). 

Για κάθε κλάση έχουμε περίπου 40 δείγματα που το καθένα περιέχει 3 χαρακτηριστικά: μετρήσεις 

επιτάχυνσης σε 3 άξονες. 
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                                                 Σχ.2.7 Περιβάλλον Weka 

 
     Στην συνέχεια πηγαίνοντας στην επιλογή classify έχουμε την δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε και 

να δοκιμάσουμε στην πράξη μια σειρά από αλγορίθμους και έτσι να ελέγξουμε την ακρίβεια τους 

και τον υπολογιστικό φόρτο τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

      Για την δοκιμή δημιουργήθηκε ένα παρόμοιο .arff αρχείο με 60 στιγμιότυπα για την κάθε 

κλάση και δοκιμάστηκαν 7 διαφορετικοί αλγόριθμοι τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στον 

παρακάτω πινάκα. 

     Σημειώνεται ότι το μηχάνημα που πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις έχει επεξεργαστή 

Intel Core2 στα 2.13GHz και 3GB RAM πράγμα που σημαίνει ότι ήταν δεκάδες φορές ταχύτερο 

από την ενσωματωμένη πλατφόρμα που θα τρέξουν τελικά οι αλγόριθμοι. 

 
Αλγόριθμος Όνομα αλγορίθμου στο 

Weka 
 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Χρόνος 
εκτέλεσης 
(σε s) 

ZeroR rules.ZeroR 24.4813% 0 

OneR Rules.OneR 90.4565% 0 

SVM functions.SMO 75.1037% 0.48 

C4.5 J48 92.5311% 0.05 

Neural Networks funtions.MultilayerPerceptron 90.4564% 0.32 

Naïve Bayes bayes.NaiveBayes 99.1701% 0 

Decision Table Rules.DecisionTable 87.5519% 0.01 
                                     Πιν.2.1 Αποτελέσματα προσομοίωσης αλγορίθμων κατάταξης                                
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  Αρχικά αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μια μεγάλη γκάμα από αλγορίθμους ανταποκρίνεται καλά 

στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως ήταν αναμενόμενο από τα πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα 

που υλοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα και οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης θέλουν μεγάλο 

χρονικό διάστημα για την δημιουργία του μοντέλου κάτι που τα κάνει απαγορευτικά για εφαρμογές 

περιορισμένων υπολογιστικών πόρων. Από τους υπόλοιπους αλγορίθμους ξεχωρίζει ο Naïve Bayes 

για την σχεδόν τέλεια απόδοση του και το γεγονός ότι το μοντέλο χρειάστηκε τον ελάχιστο δυνατό  

χρόνο για να δημιουργηθεί. Με δεδομένη την απλότητα του συγκεκριμένου αλγορίθμου και την 

τέλεια απόδοση του παρά το γεγονός ότι στηρίζεται σε απλοϊκές υποθέσεις, είναι ο αλγόριθμος που 

επιλέχτηκε για την συγκεκριμένη εφαρμογή.  

 

 

 

 

      2.4 Συχνότητα δειγματοληψίας 

 
      Σύμφωνα με έρευνα [31] το εύρος ζώνης της χαρακτηριστικής για δεδομένα καθημερινης 

ανθρώπινης κίνησης είναι  3 Hz.Σύμφωνα με το θεώρημα του Nyquist για να παραστήσουμε σωστά 

ένα σήμα θα πρέπει η συχνότητα δειγματοληψίας να είναι διπλασία από την συχνότητα του 

σήματος, άρα στην περίπτωση μας 6Hz θα ήταν επαρκής. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει η 

συχνότητα δειγματοληψίας τόσο πιο πιστή είναι η αναπαράσταση του σήματος αλλά τόσο 

περισσότερα είναι και τα δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούμε με την περιορισμένη 

υπολογιστική ισχύ που διαθέτουμε. 

     Όπως φάνηκε στο πρώτο κεφάλαιο το peak της πτώσης διαρκεί λιγότερο από 100ms.Συνεπώς 

μια συχνότητα 6Hz που παίρνει ένα δείγμα κάθε περίπου 166ms είναι πιθανόν να χάσει πολύτιμη 

πληροφορία. Συνεπώς θα πρέπει να επιλέξουμε υψηλότερη συχνότητα. Εδώ συναντήσαμε και το 

φράγμα των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης πλατφόρμας: για να εκτελεστεί ένα επικοινωνιακό 

έργο με χρήση του πρωτόκολλου 802.15.4 που χρησιμοποιούν τα sunSPOTs ανάμεσα στους δυο 

αισθητήρες χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 50ms.Άρα ο master δεν μπορεί να έχει στην 

διάθεση του όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται σε λιγότερο από 50ms (το computational delay 

είναι σχεδόν αμελητέο). Έτσι η συχνότητα δειγματοληψίας περιορίστηκε στα 20Hz που 

αποδείχτηκε  στην πράξη επαρκής. 
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        3 Αρχιτεκτονική συστήματος 

 
   Για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος χρειάζονται αισθητήρες για να μετρήσουν την 

επιτάχυνση κάποια υπολογιστική συσκευή για να τρέξει τον αλγόριθμο κατάταξης, ένας 

μηχανισμός για να γίνουν τα αποτελέσματα της κατάταξης διαθέσιμα στο διαδίκτυο και μια 

πλατφόρμα που θα συλλέξει τα δεδομένα και θα τα παρουσιάσει στον τελικό ενδιαφερόμενο. 

  Για τον ρόλο της πλατφόρμας αισθητήρων επιλέχτηκε η πλατφόρμα SunSPOT της Sun η οποία 

προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που κάνουν την υλοποίηση του συστήματος πολύ 

ευκολότερη: 

  -Μεγάλης ακριβείας επταχυνσιαμετρα LIS3L02AQ για τις μετρήσεις. 

  -Μεγάλη υπολογιστή ισχύ που προσφέρεται από τον ARM920T στα 180MHz δίνοντας μας έτσι 

την δυνατότητα να κάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων πάνω στην πλατφόρμα και να 

γλιτώσουμε το overhead της αποστολής πακέτων σε εξωτερική συσκευή. 

  -Υποστήριξη από τις βιβλιοθήκες της Squawk για τα τα πρωτόκολλα TCP/IP και HTTP που μας 

δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε τα πακέτα κατευθείαν στην συσκευή και να μην 

χρειάζεται επιπλέον software στον host να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό μελλοντικά μας 

εξασφαλίζει την δυνατότητα με κατάλληλη δικτυακή συσκευή να συνδέσουμε κατευθείαν στα 

SPOTs στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους σαν να ήταν πλήρη υπολογιστικά 

συστήματα. 

 -Απουσία λειτουργικού συστηματος. Αυτο το χαρακτηριστικό μας δίνει την δυνατότητα να 

μπορούμε ακριβώς να υπολογίσουμε το duty cycle της συσκευής και έτσι να έχουμε Hard Real-

Time απόκριση. 

    Το basestation του εν λόγω kit θα χρησιμοποιηθεί σαν gateway και κατάλληλος proxy server θα 

προωθήσει τα πακέτα στην cloud computing πλατφόρμα. 

    Για το web τμήμα της εφαρμογής επιλέξαμε το Google App Engine της Google για μια σειρά 

από λόγους: 

 -H Platform As A Service φύση της πλατφόρμας μας εγγυάται αυτόματο virtualization ,load 

balancing και disaster recovery.Άλλωστε στην ιδία πλατφόρμα τρέχουν μια σειρά από αξιόπιστες 

εφαρμογές όπως το Gmail και το googledocs. 

 -Είναι δωρεάν 

 -Παρέχει μια σειρά από APIs που αυτοματοποιούν συνθέτες διαδικασίες και ο προγραμματισμός 

είναι πολύ εύκολος καθώς βασίζεται στην JAVA. 

 

 

  Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω τεχνολογίες καθώς και τα πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούνται για την μεταξύ τους επικοινωνία. 
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      3.1 Πλατφόρμα SunSPOT 
 
     Τα SUN SPOT (Small Programable Object Technology) είναι μικρές ασύρματες συσκευές με 
ενσωματωμένους αισθητήρες που λειτουργούν με μπαταρίες και είναι προγραμματιζόμενες σχεδόν 
εξολοκλήρου σε Java . Επίσης περιλαμβάνουν αρκετούς ενσωματωμένους αισθητήρες και την δυνατότητα 
να διασυνδεθούν με εξωτερικές συσκευές. Τα SUN SPOTs χρησιμοποιούν μια υλοποίηση της Java ME που 
λέγεται Squawk και υποστηρίζει CLDC 1.1 και MIDP 1.0. Τα SPOTs δεν έχουν κάποιο λειτουργικό σύστημα, 
αλλά τρέχει τo Squawk VM απευθείας πάνω στον επεξεργαστή, και η VM παρέχει τις βασικότερες 
λειτουργίες ενός OS. Ακόμα  όλα τα device drivers είναι γραμμένα σε Java. 
     Το kit που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας περιελάμβανε: 

 2 eSPOTs - Aποτελείται από ένα κύριο board με μπαταρίες λιθίου, επεξεργαστή, μνήμη, 802.15.4 

radio και σύνδεσμο για προσθήκη κάρτας επέκτασης. Στην συγκεκριμένη έκδοση τα SPOTs έχουν μια 

κάρτα επέκτασης το eDEMO με επιταχυνσιόμετρο, μετατροπέα ADC, ψηφιακές 

εισόδους/εξόδους(GPIO), 2 κουμπιά και 8 led. 

 1 Basestation – Το basestation είναι μια συσκευή που περιέχει το κύριο board του eSPOT χωρίς 

μπαταρίες και κάρτα επέκτασης. Η τροφοδοσία παρέχεται από ένα USB καλώδιο που συνδέεται με ένα 

υπολογιστή. Το basestation χρησιμοποιείται για να επικοινωνούν εφαρμογές που τρέχουν σε ένα 

υπολογιστή με τα SPOTS και ουσιαστικά λειτούργει σαν gateway ανάμεσα στα eSPOTs και το διαδίκτυο. 

 
 
 

 
                        Σχ.3.1 SunSPOT Development Kit 
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        Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυρία χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Όπως 

προαναφέραμε η τωρινή διαμόρφωση των SPOTs περιλαμβάνει το Main Board (cpu/radio) και το 

eDEMO Board που περιέχει τους αισθητήρες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα βασικά 

στοιχεία του hardware που χρησιμοποιούνται και μια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών 

τους. 

 

  

   3.1.1 Επεξεργαστης 

 
          Πρόκειται για τον ARM920T ARM Thumb processor της ATMEL που περιέχεται σε ένα 

SOC (System On Chip) κύκλωμα το AT91RM9200. Σε κανονική λειτουργία καταναλώνει 44mW 

και η μέγιστη συχνότητα του ρολογιού φτάνει τα 180MHz. To SOC ενσωματώνει 16Kbyte cache 

εντολών, και 64-way associative 16Kbyte cache δεδομένων. H MMU (ΑRMv4) έχει ένα TLB 

buffer 64 στοιχείων για δεδομένα και άλλον ένα TLB 64 στοιχείων για μετάφραση εντολών. Η 

πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη (τύπου flash, pSRAM) γίνεται από το EBI δίαυλο, ο ελεγκτής του 

διαύλου είναι ρυθμισμένος ώστε να να εκκινεί το σύστημα(διαδικασία boot) από την flash όπου 

βρίσκεται η Squawk VM. Επίσης το SOC περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από interfaces για 

περιφερειακές συσκευές όπως θύρες USB host/device , ethernet MAC, προγραμματιζόμενος 

ελεγκτής Ι/Ο (PIO), ελεγκτές SPI/USART/I2C/I2S, και 3 16-bit χρονιστές/μετρητές. Επιπλέον 

ενσωματώνεται και ένας DMA controller (PDC) για άμεσες και γρήγορες εγγραφές στην μνήμη και 

στους διαύλους USART/I2S/SPI. Λόγω του μικρού μεγέθους της συσκευής οι USB host και η μια 

USART θύρες δεν χρησιμοποιούνται όπως και τα TWI/I2S/Ethernet MAC interfaces. Επειδή όμως 

όλα τα σήματα υπάρχουν στο βύσμα του main board που το διασυνδέει με την κάρτα επέκτασης 

(eDEMO board), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω interfaces αν προσθέσουμε τις 

κατάλληλες φυσικές διασυνδέσεις και γράψουμε τους αντίστοιχους drivers. 

 

   3.1.2 Μνήμη 

         Η μνήμη στο Main Board είναι η Spansion S71PL032J40, και αποτελείται από 4Mbyte NOR 

flash και 512Kbyte pSRAM (pseudo-SRAM) που βρίσκονται στο ίδιο chip. Ο χρόνος πρόσβασης 

(access time) για την pSRAM είναι 70nsec και για την Flash 65nsec και έχουν 16- bit δίαυλο 

δεδομένων. Και οι δυο χρησιμοποιούν τροφοδοσία 3Volt και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας η 

κατανάλωση είναι 25ma για την pSRAM και 22ma για την Flash. Τα δεδομένα στην pSRAM 

διατηρούνται όσο το SPOT είναι συνδεδεμένο σε κάποια τροφοδοσία ή μπαταρία. Όταν στο SPOT 

είναι σε κατάσταση deep-sleep, που τα περισσότερα υποσυστήματα δεν τροφοδοτούνται για 

εξοικονόμηση ενέργειας η pSRAM καταναλώνει περίπου 8μA για την διατήρηση των δεδομένων 

της ενώ η flash απενεργοποιείται. Η flash είναι προγραμματισμένη ήδη από το εργοστάσιο και 

περιέχει τον bootloader, την Squawk VM και τις βασικές βιβλιοθήκες. 

    3.1.3 Κύκλωμα τροφοδοσίας 

          Το SPOT μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε συνδυασμό από της εξής 

πηγές: την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, USB Host ,είτε εξωτερική τροφοδοσία. Το κύκλωμα 

τροφοδοσίας είναι υπεύθυνο για να φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία, να ρυθμίζει το ρεύμα 

που παρέχεται στα υποσυστήματα του Main Board και του Sensor Board(eDEMO Board) είτε το 

SPOT βρίσκεται σε κανονική λειτουργία είτε σε deep-sleep. Το κύκλωμα αποτελείται από δύο 

τμήματα-κυκλώματα, κάθε ένα με διαφορετική λειτουργία LTC3455 και το TPS79730. Το 

LTC3455 έχει ενσωματωμένο, ένα κύκλωμα για την φόρτιση της μπαταρίας Li-ION ένα 
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διαχειριστή ρεύματος για την USB και ένα διπλό σταθεροποιητή τάσης. Το LTC3455 διαχειρίζεται 

το ρεύμα που λαμβάνεται από την USB. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της συσκευής, ο επεξεργαστής 

επιτρέπει την κατανάλωση περισσότερου ρεύματος από την USB. Το TPS79730 είναι ένας 

σταθεροποιητής τάσης και παρέχει μικρή ποσότητα ρεύματος στα 3Volt στην περίπτωση που το 

SPOT εισέλθει σε κατάσταση stand-by, επίσης παρέχει σταθερό ρεύμα στον Atmega88 και στην 

pSRAM και σε περίπτωση που η τάση πέσει κάτω από τα ασφαλή όρια λειτουργίας του 

επεξεργαστή τον απενεργοποιεί. Τα SPOT έχουν ειδικό firmware για εξοικονόμηση ενέργειας που 

μπορεί να θέσει την συσκευή σε τρεις καταστάσεις λειτουργίας: 

 Run – Είναι η βασική κατάσταση στην οποία όλοι οι επεξεργαστές και το radio 

τροφοδοτούνται και λειτουργούν κανονικά. Η κατανάλωση σε αυτήν την κατάσταση φτάνει 

κυμαίνεται από 70mA ως 120mA, ενώ η κάρτα επέκτασης μπορεί να καταναλώνει μέχρι 

400mA. 

 Idle - Σε αυτή την κατάσταση το ρολόι του επεξεργαστή σταματάει και το radio 

απενεργοποιείται ενώ η κατανάλωση πέφτει στα 24mA. 

 Deep-Sleep - Σχεδόν όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας απενεργοποιούνται εκτός από το 

κύκλωμα που δίνει ελάχιστο ρεύμα για την διατήρηση των δεδομένων της pSRAM. Η 

επαναφορά της συσκευής από την κατάσταση Deep-Sleep διαρκεί περίπου 2msec με 10msec. 

 

 

              Σχ.3.2 Διαδικασία εισαγωγής-εξαγωγής στην κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης 

 

      Για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης(Deep-Sleep) πρέπει το radio 

να είναι απενεργοποιημένο, να μην παρέχεται ρεύμα από εξωτερική συσκευή και να μην είναι 

ενεργοποιημένη η USB. Το SPOT εισέρχεται στις καταστάσεις Deep-Sleep και idle καλώντας 

κατάλληλες συναρτήσεις της βιβλιοθήκης. Επιπλέον μπορούσαμε να θέσουμε την συσκευή σε 

Deep-Sleep πατώντας το attention κουμπί για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Για να εξέλθει η 

συσκευή από Deep-Sleep πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εξωτερικό interrupt ή να πιέσουμε 

το attention κουμπί. H παρακάτω εικόνα δείχνει τις μεταβάσεις που μπορεί να γίνουν μεταξύ των 

διαφορετικών καταστάσεων λειτουργίας. 

 

   3.1.4 Ελεγκτής τροφοδοσίας 

      Πρόκειται για τον 8-bit μικροελεγκτή Atmega88 της Atmel. Έχει ενσωματωμένο firmware που 

είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του 64-bit ρολογιού, την επαναφορά της συσκευής σε περίπτωση 

που δεχτεί εξωτερικό interrupt και την επαναφορά ή είσοδό σε Deep-Sleep όταν πιεστεί το attention 
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κουμπί. Η επικοινωνία με τον επεξεργαστή γίνεται μέσω του SPI διαύλου, από τον οποίο 

μεταφέρονται εντολές και δεδομένα κατάστασης από και προς τον Atmega88. Επίσης ο ελεγκτής 

μετράει και παρακολουθεί το φορτίο της μπαταρίας και τις τάσεις της USB, της μπαταρίας, και των 

εσωτερικών υποσυστημάτων χρησιμοποιώντας ένα 10-bit ACD. Ακόμα ο Atmega88 ελέγχει το 

power LED και δηλώνει διαφορετικές καταστάσεις(προβληματικές ή όχι) του SPOT μέσω 

ενδείξεων αυτού του LED. Για παράδειγμα όταν ανιχνεύσει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν 

αποφορτιστεί ο ελεγκτής θα θέσει το power LED μόνιμα κόκκινο.  

 

   3.1.5  Μπαταρία 

     Η μπαταρία που χρησιμοποιείται στα SPOT είναι επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου Li-ION στα 

3.7V με χωρητικότητα 720mAH. Η μπαταρία ενσωματώνει κυκλώματα για την προστασία της από 

πλήρη αποφόρτιση, από υπερφόρτιση και από υψηλή τάση. Η φόρτιση μπορεί να γίνει είτε 

χρησιμοποιώντας ένα USB καλώδιο με βύσμα τύπου B είτε από οποιαδήποτε πηγή 5Volt (+/- 

10%). Όταν δεν χρησιμοποιείται χάνει περίπου 2% της χωρητικότητας κάθε μήνα και σε 

περιπτώσεις υψηλής θερμοκρασίας ο ρυθμός αυτός αυξάνει. Τα κυκλώματα φόρτισης και 

διαχείρισης ρεύματος είναι ρυθμισμένα με ακρίβεια για να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τύπο 

μπαταρίας και για αυτό δεν πρέπει να αντικατασταθεί από άλλου τύπου.     

 

   3.1.6  Ασύρματος πομποδέκτης (wireless radio) 

     Τα SPOT για την ασύρματη μετάδοση δεδομένων ενσωματώνει τον ασύρματο πομποδέκτη 

CC2420. Το CC2420 συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.15.4 και λειτουργεί σε συχνότητες 

από 2.4GHz ως 2.4835GHz(οι συχνότητες φαίνονται στο παρακάτω πίνακα), οι συχνότητες αυτές 

ανήκουν στην ISM ζώνη και εξαιρούνται αδειοδότησης στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 399/3-

4-2006. Το κύκλωμα CC2420 εκτός από τον πομποδέκτη περιέχει δυο 128byte FIFOs για τα TX 

και RX δεδομένα, δυνατότητα για μέτρηση RSSI (received signal strength indication) με 

ευαισθησία 100db και ρύθμιση ισχύς του πομπού από -24dBm ως 0dBm(οι τιμές φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα). Ο πρακτικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων φτάνει τα 250Kbit/s ενώ η 

ευαισθησία του δέκτη είναι -90dBm. Για τα σήματα ελέγχου και δεδομένων από και προς το 

CC2420 στο Main Board χρησιμοποιούνται PIO θύρες και ο δίαυλος SPI. Στις PIO θύρες 

συνδέονται τα σήματα ελέγχου όπως reset, power down, start of frame(SFD) και σήματα 

κατάστασης όπως FIFO και FIFOP που ενημερώνουν αν η ουρά δεδομένων είναι άδεια ή αν έχουν 

ληφθεί δεδομένα. Ο δίαυλος SPI χρησιμοποιείται για την μεταβίβαση δεδομένων προς το CC2420. 

Το κύκλωμα καταναλώνει 20mA όταν ο δέκτης λαμβάνει δεδομένα και 18mA κατά την διάρκεια 

μετάδοσης με ισχύ 0dBm. 
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                                                 Σχ3.3 Συχνότητες καναλιών επικοινωνίας  

    Η κεραία του SPOT είναι τύπου inverted-F, τυπωμένη στην άνω επιφάνεια του PCB(Printed 

Circuit Board) του Main Board. Είναι σχεδιασμένη για να συντονίζεται στη συχνότητα 2450MHz 

με ωμική αντίσταση 115Ω. Λόγο της θέσης την κεραίας θα πρέπει να αποφεύγουμε την τοποθέτηση 

μεταλλικών αντικειμένων ή γραμμών τροφοδοσίας κοντά σε αυτήν. Σε εξωτερικό χώρο, κάτω από 

καλές καιρικές συνθήκες η εμβέλεια φτάνει τα 100m ενώ σε εσωτερικούς χώρους περιορίζεται στα 

30m. 

3.1.7 Στοιχεία του eDEMO Board 

       To eDEMO Board είναι η κάρτα επέκτασης (daughterboard) του eSPOT. Αυτή είναι 

ενσωματωμένη στα SPOT και προσφέρει μια ποικιλία από αισθητήρες και I/O θύρες. Στο eSPOT 

Main Board μπορούν να συνδεθούν και διαφορετικές κάρτες επέκτασης και αυτή την στιγμή είναι 

υπό σχεδίαση αρκετές κάρτες με πιο προηγμένες δυνατότητες και πιο ευαίσθητα όργανα. 

Προϋπόθεση για την προθήκη μιας κάρτας επέκτασης στο eSPOT είναι να συνδέεται με τον Main 

Board μέσω ενός βύσματος Hirose DF17-30, να υποστηρίζει το SPΙ interface αφού μέσω αυτού του 

διαύλου γίνεται η επικοινωνία και να περιέχει μια SPI flash για την αποθήκευση πληροφορίας 

σχετικά με τις παραμέτρους λειτουργίας της. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε την διασύνδεση του 

eDEMO με τα υπόλοιπα στοιχεία του SPOT. 

http://www.ceid.upatras.gr/courses/katanemhmena/wiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82:Graphic6.jpg
http://www.ceid.upatras.gr/courses/katanemhmena/wiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82:Graphic7.jpg
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                                           Σχ.3.4 Διασύνδεση eDEMO board και Main board  

     Το eDEMO Board αποτελεί την πλατφόρμα αισθητήρων(sensor board) του SPOT και περιέχει 

επιταχυνσιόμετρο που μετράει την επιτάχυνση και στους 3 άξονες, αισθητήρα φωτός και οκτώ 

LEDs τριών χρωμάτων. Επίσης περιλαμβάνει 2 κουμπιά, έξι αναλογικές εισόδους, τέσσερις 

αναλογικές εισόδους υψηλής τάσης, και πέντε ψηφιακές γενικού σκοπού I/O θύρες. Για τον 

χειρισμό των παραπάνω στοιχείων η SUN έχει κατάλληλους drivers και βιβλιοθήκες με κλάσεις για 

τον χειρισμό τους. 

    Από ολους τους αισθητηρες που διαθετει αξιζει μονο να εστιασουμε στο επιταχυνσιομετρο το 

οποιο είναι και η βαση αυτης της εφαρμογης. 

 

    3.1.7.1 LIS3L02AQ accelerometer 

 
   Στην πλατφόρμα αισθητήρων βρίσκεται ενσωματωμένο το  LIS3L02AQ,το οποίο αποτελείται 

από ένα Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) στοιχείο. Όταν το επιταχυνσιομετρο 

απομακρύνεται από την θέση ισορροπίας δημιουργείται μια ηλεκτρική ανισορροπία η οποία 

μπαίνει σαν είσοδος σε έναν A/D converter,στην έξοδο του οποίου θα πάρουμε την τιμή της 

επιτάχυνσης σε g-units.Το στοιχείο αυτό έχει δυο κλίμακες ([-2g,2g] και [-6g,6g]).Δεδομένου ότι η 

πειραματική διαδικασία έδειξε ότι η πτώση μπορεί να έχει τιμές μεγαλύτερες των 2g αναγκαστικά 

θα επιλέξουμε μέσω το κατάλληλου interface που μας παρέχει η πλατφόρμα το μεγαλύτερο εύρος. 

   Από το data sheet της συσκευής παρατηρούμε ότι ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας έχει την 

δυνατότητα να κάνει δειγματοληψία της επιτάχυνσης με συχνότητα 4KHz στους Χ και Υ άξονες 

και 2.5KHz στον Ζ άξονα. Το διακριτό ψηφιακό σήμα που παράγεται θα περάσει από έναν Zero 

Order Holder (ZOH) για να γίνει συνεχές και στην συνέχεια από ένα κατωδιαβατό φίλτρο (ένας 

απλός πυκνωτής 0.01μF που αποκόπτει συχνότητες μεγαλύτερες από 160Hz) για να κόψει τις 

υψηλότερες αρμονικές που δεν μεταφέρουν χρήσιμη πληροφορία. Ο ADT7411 μετατροπέας 

αναλογικού σήματος σε ψηφιακό θα μετατρέψει την τάση σε της εισόδου σε g-unit με σφάλμα 

0.00001 g-units που καλύπτει την συγκεκριμένη εφαρμογή που απαιτεί ακρίβεια στο τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο. Η μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας της συσκευής είναι τα 22.2KHz και έχει 8 

κανάλια συνεπώς σε περίπτωση που τα χρησιμοποιούσαμε θα είχαμε δειγματοληψία στα 

1.7KHz.Δεδομένου ότι η καθυστέρηση μετάδοσης πληροφορίας από τον ασύρματο πομποδέκτη 

περιορίζει την συχνότητα δειγματοληψίας του ολικού συστήματος στα 20Hz (η οποία είναι αρκετή) 

το ολοκληρωμένο ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές μας. 

   Ακολουθεί σχηματική αναπαράσταση των παραπάνω. 

http://www.ceid.upatras.gr/courses/katanemhmena/wiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82:Graphic8.jpg
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                               Σχ.3.5 Διασύνδεση επιταχυνσιόμετρο με τον A/D και τον ARM 

 

 

      3.2 Google App Engine 
 

    Πρόκειται για μια Platform As A Service υπηρεσία στηριγμένη στην πολύ επιτυχημένη 

πλατφόρμα παροχής SaaS υπηρεσιών της Google (Google documents,google mail,alchemy κτλ) 

την οποία μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει μαζί με ΑPIs για πολλές υπηρεσίες για να φτιάξει 

τα δικά του web applications. 

 O χρήστης θα πρέπει να φτιάξει το webapp και η πλατφόρμα αναλαμβάνει μόνη της το load 

balancing  σε όσους servers χρειάζεται ανάλογα με το workload που υπαρχει.Το virtualization το 

αναλαμβάνει η Google και ο χρήστης έχει ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες και δυνατότητες 

παραμετροποίησης του underlying software και hardware κάτι που επιτρέπει σε προγραμματιστές 

χωρίς γνώσεις υλικού και παραλληλισμού να μπορούν να φτιάξουν scalable υπηρεσίες. 

 Τα virtual machines για τα οποια υπαρχει υποστηριξη αυτή τη στιγμη είναι αυτά των Java,Python 

και σε beta testing version μιας experimental object-oriented γλωσσας,της GO! .Υπάρχουν 

δυνατότητες cloud storage μέσω  του datastore. Ακόμα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

διάφορα APIs για να βάλει υπηρεσίες της Google μέσα στις εφαρμογές του όπως το Google 

accounts (login στην υπηρεσία μας με χρήση του Google account που εχει ηδη ο χρήστης ) ,Google 

mailer  για δυνατοτητα αποστολης και ληψης αλληλογραφειας αυτοματοποιημενα χωρις να 

χρειαζεται εγκατασταση mail server κτλ. 

     Στα πρώτα στάδια το GAE υποστήριζε μόνο webapps που εντελλόντουσαν μόνο με κάποιο 

HTTP request με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλo για batch processing και κάποιο background 

processing που χρειάζεται να γίνει όταν πχ θα μπουν καινούρια data στην βάση. 

 
                                                 Σχ.3.6  Αρχιτεκτονική Google App Engine 
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       Όπως παρατηρούμε η επικοινωνία με την πλατφόρμα γίνεται μέσω ενός HTTP server κάτι που 

μας διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει HTTP και  τα underlying πρωτόκολλα 

TCP/IP κάτι που συμβαίνει με τα SunSPOTs μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με την web 

εφαρμογή. Η Google με τους πάνω από 1 εκατομμύριο servers παγκοσμίως και το εξελιγμένο 

virtualization που παρέχει, το οποίο εγγυάται Uptime κοντά στο 100% μας διασφαλίζει ότι η 

εφαρμογή θα μπορεί να δεχτεί και να επεξεργαστεί δεδομένα από τα SPOTs με απλά HTTP_POST 

ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κάποιου admin όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση 

που εμπιστευόμασταν το publishing των δεδομένων σε ιδιωτικό server. 

      Το μηδενικό κόστος και το απεριόριστο scalability καθιστούν την πλατφόρμα ικανή να 

διαχειριστεί εκατοντάδες διαφορετικά συστήματα με μια μονό web εφαρμογή.  

 

 

 

 

      3.3 Τοπολογία και λειτουργία 

 
   Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος που 

δημιουργήθηκε για την αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας και την πρόσβαση στην 

πληροφορία που δημιουργείται από απομακρυσμένη τοποθεσία. 

 

 

 

 
 
                                                 Σχ.3.7 Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

      Στο στήθος του ανθρώπου είναι τοποθετημένος ο master sensor και στο δεξί τετρακέφαλο ο 

slave.Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα basestation το οποίο είναι συνδεδεμένο με usb με 

τερματικό που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία μεταξύ των sunSPOT 

πραγματοποιείται με το πρωτόκολλο ασύρματου δικτύου 802.15.4 που περιγράφει το φυσικό 

επίπεδο και το MAC (medium access control) υποεπίπεδο του επίπεδου διασύνδεσης δεδομένων 

για τοπικά δίκτυα μεχαμηλή κίνηση. Δεν είναι ισχυρό πρωτόκολλο αλλά χρησιμοποιείται πολύ σε 

WSN εφαρμογές καθώς έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Πάνω σε αυτό έχουν δημιουργηθεί 

από τους μηχανικούς της Sun μια σειρά από πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου για να μπορέσουν 

οι προγραμματιστές των συσκευών να κατασκευάσουν δίκτυα από αισθητήρες. Ζητούμενο της 

εφαρμογής μας ήταν σε μια request-response διαδικασία να έχουμε την ταχύτερη δυνατή απόκριση. 

Μετά από πειράματα με πολλά πρωτόκολλα διαπιστώθηκε ότι το RadioStream είναι το ταχύτερο 

και ένα επικοινωνιακό έργο ανάμεσα στις δύο συσκευές χρειάζεται μόλις 50ms. 
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     Στην αρχή κάθε κύκλου δειγματοληψίας ο master ζητεί από το slave τα δεδομένα του και ο slave 

αποκρίνεται. Ο master έχει στην flash μνήμη του αποθηκευμένες τις παραμέτρους του μοντέλου 

που υπολογιστήκαν κατά την διάρκεια της μάθησης και τρέχει τον αλγόριθμο ταξινόμησης 

παράγοντας την εκτίμηση του αλγορίθμου για το κάθε δείγμα. Στο κοντινό τερματικό που έχει η 

διάταξη πρόσβαση μέσω του basestation υπάρχει εγκατεστημένος κατάλληλος socket proxy server 

με δυνατότητα προώθησης δεδομένων από την διάταξη στο διαδίκτυο .Σε περίπτωση που υπάρχει 

πτώση ο master μέσω των βιβλιοθηκών που διαθέτει το JVM δημιουργεί μια TCP (Transfer Control 

Protocol) σύνδεση με τους απομακρυσμένους servers της Google.Αυτό για να γίνει εφικτό ο socket 

proxy του τερματικού συμπληρώνει τις κεφαλίδες των πακέτων που δημιουργούν τα sunSPOT με 

την ip διεύθυνση που έχει το τοπικό τερματικό και τα προωθεί μέσω του router στο Google App 

Engine.Εκεί κατάλληλο web application λαμβάνει τα HTTP_GET που στέλνουν τα sunSPOT μέσω 

του proxy  και εκτελεί τα servlets που χειρίζονται τον mailer και το interface της web εφαρμογής. 

Έτσι πλέον οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί με ένα browser  να λαβει τα 

δεδομενα που εχουν παραγει τα sunSPOTs. 
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       4 Υλοποίηση 

 
      Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά πως έγινε η υλοποίηση του συστήματος σε επίπεδο 

λογισμικού. Όπως είδαμε παραπάνω δυο ετερογενείς πλατφόρμες συνεργάζονται προκειμένου η 

πληροφορία που παράγει ο ταξινομητής να είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάστηκε να αναπτυχτεί κώδικας σε Java ME (Java 

Platform, Micro Edition) για να τις ανάγκες του συστήματος που πραγματοποιεί την 

δειγματοληψία και εκτελεί τον κώδικα του Αφελή Ταξινομητή Bayes  και σε Java EE (Java 

Platform, Enterprise Edition) για τις ανάγκες της web εφαρμογής που λαμβάνει τα δεδομένα τα 

αποθηκεύει σε βάση και ενημερώνει μια ιστοσελίδα και αποστέλλει email στους ενδιαφερομένους. 

      Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται ο κώδικας για κάθε επί μέρους υποσύστημα καθώς 

και τα πρωτόκολλα που καθιστούν εφικτή την επικοινωνία και την απόκριση σε πραγματικό χρόνο. 

 

        

       4.1 Υλοποίηση στην πλατφόρμα sunSPOT 

 
      Όπως είδαμε παραπάνω για την υλοποίηση του φορητού ενσωματωμένου στον ρουχισμό 

δικτύου αισθητήρων χρησιμοποιήθηκαν δυο συσκευές (Master και Slave) οι θέσεις των οποίων 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

                              

 
                                                    Σχ.4.1 Τοπολογία αισθητήρων 

 

     Ρόλος του slave είναι να συλλέγει πληροφορίες για την επιτάχυνση στον άξονα Ζ και την 

συνολική  και να την αποστέλλει στον Master για να πραγματοποιήσει τους 

υπολογισμούς. Ρόλος του Master είναι να συλλέγει τα δυο γνωρίσματα από τον Slave,να 

δειγματοληπτεί τον δικό του αισθητήρα για να αποκτήσει τα άλλα 3 (επιτάχυνση στους 3 άξονες) 

και στην συνέχεια να αξιοποιεί την πληροφορία αυτή είτε για να βρει τις παραμέτρους του 

αλγορίθμου μάθησης είτε για να ταξινομήσει άγνωστα δείγματα μετά την εκπαίδευση. Ακόμα 
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περιέχει και τον κώδικα που θα δημιουργήσει το Hyperlink με τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή 

και θα αποστείλει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι από μια πλειάδα πρωτόκολλων που έχουν υλοποιήσει οι μηχανικοί της 

Sun πάνω στο πρωτόκολλο 802.15.4 το ταχύτερο από όλα πειραματικά πρόεκυψε ότι είναι το 

Radiostream. 

 
                                          Σχ.4.2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας 

 

     Πρόκειται για ένα socket-like πρωτόκολλο που πραγματοποιεί peer-to-peer buffered επικοινωνία  

ροής δεδομένων ανάμεσα σε δυο συσκευές. Δεν ενδείκνυται για να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για 

την δημιουργία πρωτόκολλων υψηλότερου επιπέδου αλλά στο απλό δίκτυο των δυο συσκευών 

είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και παρέχει την μικρότερη δυνατή επικοινωνιακή καθυστέρηση πράγμα 

που μας επιτρέπει να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα δειγματοληψίας. 

 

     

       4.1.1 Slave Sensor 

 
      Μετά τις αρχικοποιήσεις που έχουν κάνουν με τις δηλώσεις των μεταβλητών και  των κλάσεων 

του JVM που μας επιτρέπουν την εγκατάσταση μιας σύνδεσης ανάμεσα σε δύο συσκευές όπως 

περιγράψαμε παραπάνω, το συγκεκριμένο sunSPOT μπαίνει σε ένα ατέρμον βρόχο στον οποίο 

περιμένει να λάβει από τον Master τον ακέραιο αριθμό ‘1’ για να πάρει τα δείγματα από τους 

αισθητήρες του και να τα επιστρέψει μέσω της Radiostream σύνδεσης. 

 

 

 

 
                                              Σχ.4.3 Slave Sensor loop 

 

 

 

  Ο βρόχος που υλοποιεί αυτήν την request-response διαδικασία τερματίζεται μόνο με διακοπή της 

σύνδεσης ή μέσω εξωτερικής παρέμβασης  (είτε reset της συσκευής, είτε εντολή από το basestation 

που είναι συνδεδεμένο σε κοντινό τερματικό). Η διαδικασία δειγματοληψίας και αποστολής 
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πρόεκυψε πειραματικά ότι είναι χρονικά φραγμένη λίγο κάτω από τα 50ms κάτι που μας δίνει την 

εγγύηση πραγματικού χρόνου που θέλουμε από την συσκευή. 

 

         

 

        4.1.2 Master Sensor 
 

    Στην συσκευή που είναι τοποθετημένη στο στήθος εκτελείται το μεγαλύτερο μέρος και το πιο 

σημαντικό κομμάτι του κώδικα. Εδώ θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος για την μάθηση, ο αλγόριθμος 

ταξινόμησης άγνωστων δειγμάτων και η δημιουργία υπερσυνδέσμου με τον απομακρυσμένο 

εξυπηρετητή. 

     Μετά τις αρχικοποιήσεις ο χρήστης καλείται να επιλέξει πατώντας ένα από τα δυο κουμπιά που 

έχει πάνω της η συσκευή άμα θέλει να εκτελέσει τον αλγόριθμο της μάθησης ή θέλει να εκτελέσει 

τον κώδικα του ταξινομητή. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει τίποτα από τα δύο αυτόματα το 

σύστημα θα μπει στον βρόχο ταξινόμησης και θα κατατάξει τα άγνωστα δείγματα. 

      

 

      4.1.2.1 Μάθηση 

 
     Πραγματοποιώντας την πρώτη επιλογή θα μπει σε έναν βρόχο και θα πρέπει να εκπαιδεύσει τον 

αλγόριθμο στις 8 κλάσεις του προβλήματος σειριακά σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. 

 

 
                                                  Σχ.4.4 Βρόχος εκπαίδευσης 

 

 

      Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πραγματοποιεί την δραστηριότητα που θέλει να αναγνωρίσει ο 

αλγόριθμος για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το μπλε led να τον ειδοποιήσει ότι έλαβε τα επιθυμητά 

δείγματα εκπαίδευσης. Στην συνέχεια πατώντας τον πρώτο διακόπτη ξεκινάει ένας νέος κύκλος 

εκπαίδευσης για την επομένη δραστηριότητα. 
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    Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείται διαφορικός κώδικας για την εκπαίδευση των 4 κλάσεων της 

ομαλής δραστηριότητας και διαφορετικός για αυτές της πτώσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν καλυτέρα τις δυο ομάδες κλάσεων. Για τις 

4 πρώτες επιλέχτηκαν η μέση τιμή και η διασπορά ενώ για τις υπόλοιπες η μεγίστη τιμή σε κάθε 

παράθυρο δειγματοληψίας και η διασπορά. 

   Παρακάτω παραθέτεται ο κώδικας για τις δύο περιπτώσεις. 

   Αρχικά οι ομαλές δραστηριότητες 

 

 
                                              Σχ.4.5   Αλγόριθμος Εκπαίδευσης  

 

  Μετά τις αρχικοποιήσεις αρχίζει μια περίοδος δειγματοληψίας 60 παραθύρων. Κάθε παράθυρο 

έχει 8 δείγματα που απέχουν μεταξύ τους 50ms.Ο χρόνος αυτός προκύπτει λόγω τις εκτέλεσης της 
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υπορουτίνας GetSlaveValue() που ζητεί από τον slave sensor τα δυο γνωρίσματα που περιγράψαμε 

παραπάνω. 

 

 
                                          Σχ.4.6 Βρόχος Slave sensor 

 

    Η υλοποίηση αυτή ήταν η ταχύτερη δυνατή με βάση τις δυνατότητες της συσκευής και 

περιορίζει την δειγματοληψία μας στα 20Hz που όμως είναι υπεραρκετά για την συγκεκριμένη 

περίπτωση. Αρχικά αποστέλλεται ο ακέραιος αριθμός ‘1’ που περιμένει ο slave για να αρχίσει την 

δειγματοληψία και στην συνέχεια μέσω της stream σύνδεσης που περιγράψαμε παραπάνω 

λαμβάνονται οι τιμές της επιτάχυνσης. 

   Τα γνωρίσματα αυτά αθροίζονται και παράγεται η μέση τιμή κάθε παραθύρου. Ο τελεστής 

ENLARGE που εμφανίζεται είναι για να κρατήσουμε μόνο τα 3 πιο σημαντικά ψηφιά από την 

μέτρηση και να μειώσουμε τον υπολογιστικό φόρτο του επεξεργαστή. Το αποτέλεσμα αυτό 

αποθηκεύεται προσωρινά σε έναν πινάκα ώστε μετά το τέλος της συλλογής των δειγμάτων από όλα 

τα παράθυρα να ακολουθήσει η επεξεργασία για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών μεγεθών που 

θέλει το μοντέλο και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μέση τιμή και η διασπορά. Τα στοιχεία 

αυτά αποθηκεύονται σε ένα πινάκα που αργότερα θα αποθηκευτεί μόνιμα στην flash  μνήμη που 

διαθέτει η συσκευή. 

   Για την πτώση η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική καθώς στοχεύουμε στην μέγιστη τιμή του 

παραθύρου και όχι στην μέση τιμή όπως πριν. Δεδομένου ότι η πτώση δεν είναι μια δραστηριότητα 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εκτεταμένο χρονικό διάστημα η διαδικασία της συλλογής 

δειγμάτων αλλάζει. Όπως πρόεκυψε πειραματικά η διάρκεια μιας πτώσης κυμαίνεται από 700ms 

μέχρι 1.5s και το peak βρίσκεται στο πρώτο μισό. Δεδομένου ότι θέλουμε μόνο το peak 

δειγματολειπτώντας για 1s κάθε πτώση και κρατώντας την μεγαλύτερη τιμή που θα εντοπιστεί 

έχουμε τα δεδομένα που θέλουμε. Κάθε τύπος πτώσης θα πραγματοποιηθεί από 5 φορές και η 

διαδικασία ξεκινάει με το πάτημα του διακόπτη 2.Οταν η συσκευή είναι έτοιμη για την επόμενη 

πτώση ανάβει ένα  led μπλε χρώματος και ξεκινάει ένας νέος κύκλος. 
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                                      Σχ.4.7 Αλγόριθμος εκπαίδευσης για την πτώση 

 

 

 

    Στην συνέχεια η διαδικασία είναι όμοια με πριν.Από τις peak τιμές που έχουμε συλλέξει θα 

βρούμε την μέση τιμή και την διασπορά και θα τις αποθηκεύσουμε στον πινάκα με τις παραμέτρους 

του μοντέλου. 

    Όταν η εκπαίδευση τελειώσει, ακολουθεί η μόνιμη αποθήκευση των παραμέτρων στην μνήμη 

 
                                            Σχ.4.8 Αποθήκευση δεδομένων 
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με χρήση των μεθόδων της κλάσης RecordStore.Πλέον με μια απλή ανάγνωση στην μνήμη ο 

ταξινομητής έχει τις παραμέτρους που πρέπει και μπορεί να ταξινομήσει άγνωστα δείγματα. Η όλη 

διαδικασία της μάθησης διαρκεί λιγότερα από δύο λεπτά και οι υπολογιστικοί πόροι που 

απαιτούνται αμελητέοι. 

 

        

     4.1.2.2 Αφελής ταξινομητής Bayes 

 
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει για κάθε νέο δείγμα να υπολογίσουμε την πιθανότητα να ανήκει σε 

κάθε μια από τις κλάσεις του προβλήματος μας. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε: 

   P(class | ax,ay,az,aall,asz ) για κάθε κλάση και όπως είδαμε στην θεωρία: 

 

   

P(class | ax,ay,az,aall,asz )=P(class)*                   P(ai | class)  

 
 

 

     Όπου το P(ai | class) θα υπολογιστεί από τον τύπο 

  

  
Δεδομένου ότι τα μc και σc είναι γνωστά από την διαδικασία της μάθησης και υποθέτοντας 

(αφελώς) ότι οι κλάσεις είναι ισοπίθανες μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα με τον 

παρακάτω κώδικα 

 

 
                                                       Σχ.4.9 Υπολογισμός πιθανοτήτων 

 

    Η διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών από τα παράθυρα στην ταξινόμηση άγνωστων 

δειγμάτων είναι παρόμοιε με την διαδικασία της μαθησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα 

εξάγουμε και την μέγιστη τιμή και την μέση τιμή των χαρακτηριστικών του παραθύρου και στην 

συνέχεια θα τα αξιοποιήσουμε σε έναν ταξινομητή 2 επίπεδων για βελτιστοποιημένη απόδοση. 

    Στο πρώτο επίπεδο ο ταξινομητής θα χρησιμοποιήσει τις μέσες τιμές για να κάνει την εκτίμηση 

και στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό επαρκεί. Σε περίπτωση όμως που στο παράθυρο 

υπάρχει μεγάλη διασπορά λόγω της παρουσίας μιας μεγάλης τιμής της επιτάχυνσης που 

υποδηλώνει πτώση τότε χρησιμοποιείται το δεύτερο επίπεδο που επαναλαμβάνει την διαδικασία 



 
59 

 

κατάταξης αυτή τη φορά με τις μέγιστες τιμές των παραθύρων. Ο κώδικας που υλοποιεί τον εν 

λόγω συλλογισμό φαίνεται παρακάτω. 

                           

 
                                                 Σχ.4.10 Αλγόριθμος κατάταξης 

 

   Η ανάγκη για ταξινομητή δύο επιπέδων πρόεκυψε πειραματικά και στόχος της είναι να ενισχύσει 

το ενδεχόμενο της πτώσης σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες ενδείξεις. Για τις ομαλές 

δραστηριότητες παρατηρήθηκε ότι σπάνια εμφανίζονται τιμές που ξεπερνάμε τα 2g. Αντίθετα σε 

περίπτωση πτώσης έχουμε τιμές που πλησιάζουν τα 6g.Ένα δείγμα λοιπόν που είτε ξεπερνά την 

διπλάσια τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είτε ξεπερνά την διπλασία τιμή της μέγιστης 

καταγεγραμμένης ανά άξονα έχει αυξημένες πιθανότητες να βρίσκεται σε κάποια κλάση που 

υποδηλώνει πτώση συνεπώς οδηγεί τον ταξινομητή να λάβει την απόφαση του με βάση τις μέγιστες 

τιμές των παραθύρων 

 

 

        4.1.2.3 Ειδοποιηση και αναφορα 

 
    Σε περίπτωση που ο ταξινομητής έχει στην έξοδο του κάποια από τις τιμές που αντιστοιχούν 

στις κλάσεις των πτώσεων γίνεται χρήση των βιβλιοθηκών του JVM που παρέχουν υποστήριξη για 

το πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογών HTTP ώστε να δημιουργηθεί μια TCP (Transfer Control 

Protocol) σύνδεση με κάποιο ενεργό port του απομακρυσμένου server και να μεταδοθεί 

πληροφορία σχετικά με το γεγονός. Επειδή τα sunSPOT δεν μπορούν να έχουν απευθείας σύνδεση 

στο διαδίκτυο ένας socket-proxy έχει εγκατασταθεί σε κοντινό τερματικό για να προωθεί τα HTTP  

requests στον server.Η λειτουργία του είναι πολύ απλή: λαμβάνοντας την αίτηση από την συσκευή 

διαβάζει την κεφαλίδα της αίτησης και ζητεί από τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή το αρχείο που 

αντιστοιχεί. Στην συνέχεια επιστρέφει το αρχείο στην συσκευή λειτουργώντας ουσιαστικά σαν 

ενδιάμεσος στην όλη διαδικασία. Το χαρακτηριστικό του HTTP πρωτόκολλου που το κάνει ιδανικό 

για την εφαρμογή μας είναι ότι έχει την δυνατότητα με ένα απλό HTTP_GET να μεταβιβάσει 

παραμέτρους μέχρι 256 χαρακτήρες και να ενεργοποιήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε web 

εφαρμογής. 
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      Στην περίπτωση μας, δεν μας ενδιαφέρει καν η απόκριση του server στην συσκευή. Αρκεί ότι 

με την αποστολή του HTTP request η web εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί στην cloud computing 

πλατφόρμα της Google έχει λάβει μέσω των παραμέτρων τις απαραίτητες πληροφορίες και έχει 

αρχίσει να εκτελεί τον κώδικα που θα αναλάβει να αποστείλει ειδοποίηση και να ενημερώσει την 

βάση με τις πτώσεις και την ιστοσελίδα που θα προβάλει την αναφορά. 

 

 
                                           Σχ.4.11 Κώδικας για αποστολή στοιχείων στον εξυπηρετητή 

 

 

    Με το που εντοπιστεί η πτώση θα εκτελεστεί o notifier() και θα  αποσταλεί το πρώτο http request 

το οποίο θα δηλώνει την ύπαρξη μιας νέας πτώσης. Στο URL οτιδήποτε ακολουθεί μετά τον 

χαρακτήρα  ‘?’ είναι παράμετρος που μπορεί ο server να διαβάσει. Αυτόματα ο κώδικας στο server 

που θα δούμε στην επομένη ενότητα θα ενεργοποιήσει ειδικό mailer και θα ενημερώσει μια λίστα 

από επαφές για το γεγονός. Ακολουθεί μια διαδικασία συλλογής 300 δειγμάτων από τα οποία τα 20 

θα αποσταλούν με τον ίδιο τρόπο στην web εφαρμογή. Άμα υπάρχει εκ νέου πτώση θα 

συμπεριληφθεί αλλιώς θα αποσταλεί ένα δείγμα κάθε 6 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια κλείνει η 

σύνδεση και επιστρέφει η συσκευή στην αρχική κατάσταση όπου ταξινομεί εκ νέου άγνωστα 

δείγματα μέχρι να εντοπιστεί πτώση και ένας νέος κύκλος ειδοποίησης να ξεκινήσει. 

 

 

          

        4.2 Υλοποίηση στην πλατφόρμα Google App Engine 

 
     Εδώ γίνεται η υποδοχή, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διαχείριση των δεδομένων που 

στέλνουν τα sunspot με http requests.Με χρήση της μεθόδου doGet της κλάσης HttpServlet που 

περιέχουν οι βιβλιοθήκες της Java EE με ένα HTTP_GET δίνουμε τις παραμέτρους στην εφαρμογή 

και αυτόματα ξεκινάει η εκτέλεση του servlet στους servers της Google.Δεδομένου ότι πρόκειται 

για μια PaaS υπηρεσία αδιαφορούμε πλήρως για την φυσική θέση εκτέλεσης, το virtualization,την 

παραλληλοποίηση σε περίπτωση που έχουμε πολλά requests ταυτόχρονα και την πλατφόρμα (υλικό 

και λογισμικό) που θα εκτελέσει τον κώδικα. Μας απασχολεί μόνο η λειτουργικότητα της 

εφαρμογής και όλα τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει η πλατφόρμα. 
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      Αρχικά για να ξεκινήσει η εκτέλεση περνάμε ένα κωδικό μέσα στις παραμέτρους και το mode 

εκτέλεσης. Έχουμε δυο κύκλους εκτέλεσης: την ειδοποίησης μέσω email και την επεξεργασία των 

παραμέτρων για την αναφορά της πτώσης. 

     Άρα αρχικά πρέπει να εξάγουμε αυτή την πληροφορία από την κεφαλίδα που λάβαμε. 

 

 
 

              

Στην συνέχεια ανάλογα με την τιμή του mode θα εκτελεστεί κάποιο από τα δυο scripts. 

 

 

-Για την ειδοποίηση 

 

 
 
                                              Σχ.4.12 Κώδικας για την αποστολή email 

       

     Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί το API (Application Programming Interface) του JavaMailer 

για να δημιουργήσει και να στείλει ένα email εκ μέρους της εφαρμογής. Απαιτείται απλά η ύπαρξη 

ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα και υπάρχει η δυνατότητα για κλίση της εφαρμογής μέχρι 100 

φορές την ημέρα δωρεάν. 
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-Για την αναφορά 

 

 

 

 
 
                         Σχ.4.12 Κώδικας για την αποθήκευση δεδομένων στην βάση 

 

    Ο παραπάνω κώδικας μεταφράζει τα διακριτά αποτελέσματα του classifier σε κάποια από τις 

κλάσεις που μας ενδιαφέρουν και τα αποθηκεύει σαν Entities στο Datastore. 

     Από εκεί και περά ένα .jsp (java servlet pages) αρχείο ανασύρει με queries το νεότερο Entity 

από την βάση και παρουσιάζει το αποτέλεσμα στην σελίδα sspotapplication.appspot.com που 

δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο. 
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        5 Αποτελέσματα 

 
     Για τον έλεγχο και την μέτρηση της απόδοσης του συστήματος η διάταξη τοποθετήθηκε σε 

υγιή ενήλικα και κάθε τύπος πτώσης πραγματοποιήθηκε 10 φορές. Μετά από την πτώση ακολουθεί 

μια περίοδος δειγματοληψίας 120 δευτερόλεπτων όπου η διάταξη αποστέλλει τα αποτελέσματα της 

ταξινόμησης στην web εφαρμογή. Η τελευταία τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων και τα προβάλει 

σε κατάλληλη ιστοσελίδα. Την περίοδο αυτή εκμεταλλευτήκαμε για να μετρήσουμε την απόδοση 

του ταξινομητή καθώς μετά από κάθε πτώση μια δραστηριότητα επαναλαμβανόταν για το χρονικό 

διάστημα της αναφοράς για την πτώση και τα αποτελέσματα λαμβάνονταν μέσω της ιστοσελίδας. 

Η διαδικασία αυτή ισοδυναμεί με 200 δείγματα για κάθε μια από τις κλάσεις τις ομαλής 

δραστηριότητας και 10 δείγματα για κάθε μια από τις πτώσεις. Συνολικά λοιπόν έχουμε ένα σύνολο 

έλεγχου 840 δειγμάτων. 

     Αξίζει στο σημείο αυτό να ορίσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης της διάταξης. Για 

την πτώση δεν μας ενδιαφέρει τόσο άμα η συσκευή υπολόγισε σωστά την κατεύθυνση της πτώσης 

όσο άμα κατάφερε να παράγει ένα σήμα ειδοποίησης για κάθε πτώση που πραγματοποιήθηκε . 

    Συνεπώς ορίζεται το κλάσμα ευαισθησία [34] στην πτώση ως: 

 

                                   
       

    Για την εκτίμηση της συνολικής απόδοσης του ταξινομητή ορίζεται το κλάσμα της ακριβείας ως: 

 

                         

                                     
 

       

    Δεδομένου ότι η κατεύθυνση της πτώσης δεν παρέχει επαρκή πληροφορία για την 

επικινδυνότητα της, δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις 4 υποκλάσεις της κλάσης πτώση. Η 

ακρίβεια θα υπολογιστεί με τις πτώσεις να αποτελούν μια ενιαία κλάση. 

     Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαδικασίας του έλεγχου 

 

 

 

 
 
Κλάση 

 
 

Πτώση 

Ταξινομήθηκε 
 

 Καθιστή στάση 

Ως 
 

Οριζόντια 
στάση 

 
 

Όρθια στάση 

 
 

Κίνηση 

Πτώση 40 - - - - 
Καθιστή στάση - 200 - - - 
Οριζόντια στάση - - 200 - - 
Όρθια στάση - - - 200 - 
Κίνηση - - - 87 113 
                                                     Πιν.5.1 Αποτελέσματα έλεγχου 
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  Παρατηρούμε ότι η διάταξη πέτυχε ευαισθησία 100%, ακρίβεια για τις κλάσεις Καθιστή, 

Οριζόντια και Όρθια στάση στο 100% και για την κίνηση 56.5%.Η συνολική ακρίβεια του 

συστήματος είναι στο 89.65%.  

   Προσπαθώντας να δώσουμε μια ερμηνεία στο χαμηλό ποσοστό που έχει η αναγνώριση της 

κίνησης από την διάταξη μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τοπολογία των 

αισθητήρων. Κατά την διάρκεια του αργού βηματισμού που είναι αναμενόμενος από μεγάλους σε 

ηλικία ανθρώπους το ένα από τα δυο πόδια βρίσκεται πάντα στο έδαφος . Μια στις δύο περιπτώσεις 

λοιπόν το δεξί πόδι στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένος ο αισθητήρας βρίσκεται πρακτικά σε 

ακινησία με αποτέλεσμα το δείγμα να ταξινομείται στην κλάση τις όρθιας στάσης.  

    Λύση για αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί με δυο τρόπους. Ο πρώτος να προστεθεί ένας 

τρίτος αισθητήρας στο αριστερό πόδι ο οποίος θα παίξει τον ρόλο ενός δευτέρου slave sensor με 

τον ίδιο κώδικα . Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι η επικοινωνιακή καθυστέρηση της 

συλλογής των δεδομένων από δυο αισθητήρες φτάνει στα 100ms περιορίζοντας την συχνότητα 

δειγματοληψίας στα 10 Hz . Δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος με την διάρκεια του 

peak μιας πτώσης η ιδέα αυτή απορρίπτεται γιατί πρωταρχικός σκοπός της εφαρμογής είναι ο 

εντοπισμός της πτώσης. Μια δεύτερη λύση αποτελεί η αύξηση του μεγέθους του παράθυρου 

δειγματοληψίας . Διπλασιάζοντας το παράθυρο στα 0.8s στα 100 δείγματα ο ταξινομητής είχε 63 

επιτύχεις προβλέψεις αλλά το σύστημα σημαντικά πιο αργή απόκριση . 
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       6 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 
 

 

   Προκειμένου να αναγνωριστεί η ανθρώπινη δραστηριότητα και να εντοπιστεί η κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της και πάνω σε αυτή την μελέτη στηρίχτηκε ο 

σχεδιασμός του συστήματος. Για την υλοποίηση επιλεχτήκαν οι πλατφόρμες sunSPOT και Google 

App Engine λόγω των πολλών δυνατοτήτων που προσφέρουν και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

χρησιμοποιώντας την ιδία γλώσσα υψηλού επίπεδου έκαναν τον προγραμματισμό και την μεταξύ 

τους συνεργασία ευκολότερη και αποδοτικότερη. Από πλευράς αλγοριθμικής υλοποίησης με την 

βοήθεια του εργαλείου Weka επιλέχτηκε ο Αφελής Ταξινομητής Bayes ο οποίος επιβεβαίωσε και 

στην πράξη τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ικανοποιώντας τόσο σε ακρίβεια όσο και σε 

ταχύτητα. 

    Από το σύνολο των πιθανών κινητικών καταστάσεων ενός ατόμου επιλεχτήκαν οι καταστάσεις 

της όρθιας στάσης, της οριζόντιας στάσης, της καθιστής στάσης , της κίνησης και η έκτακτη 

κατάσταση της πτώσης η οποία χωρίστηκε σε 4 υποκατηγορίες: μια για κάθε κατεύθυνση. Ο 

χρόνος της υπολογίστηκε ανάμεσα στα 700ms και το 1.5s και η διάταξη χρειάστηκε μόλις 400ms 

(όσο και η περίοδος δειγματοληψίας) για την εντοπίσει πιάνοντας την απαίτηση για απόκριση 

πραγματικού χρόνου. Λόγω των έντονων χαρακτηριστικών της που παρατηρηθήκαν στην αρχική 

μελέτη ήταν εύκολο στον ταξινομητή να την διακρίνει και να έχουμε απόδοση στην ταξινόμηση 

στον εντοπισμό της που πλησιάζει το 100%. 
   Ο χρόνος που χρειάστηκε στην απομακρυσμένη τοποθεσία για να λάβει την ειδοποίηση 

υπολογιστικέ να είναι κατά μέσο ορό 3 δευτερόλεπτα. Για την ειδοποίηση το διάστημα αυτό είναι 

ικανοποιητικό αλλά δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να έχουμε παρακολούθηση κάθε ταξινόμησης σε 

πραγματικό χρόνο από απομακρυσμένη τοποθεσία. Υπολογίστηκε ότι για την αποστολή των 

δεδομένων η συσκευή διακόπτει την δειγματοληψία για 200-300ms που είναι επαρκής χρόνος για 

να χαθεί μια πτώση, συνεπώς η δυνατότητα της συσκευής για αποστολή δεδομένων στο διαδίκτυο 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 

 

 

 

       

     6.1 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

    
     Με βελτιώσεις και επεκτάσεις στο υλικό της πλατφόρμας υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί 

ένα σύστημα πλήρους ιατρικής παρακολούθησης από απόσταση. Η υπάρχουσα πλατφόρμα με τις 

αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους που διαθέτει με την συγγραφή σε java κατάλληλων 

προγραμμάτων οδήγησης μπορεί να υποστηρίξει συσκευές που να παρακολουθούν την 

θερμοκρασία του σώματος, την αναπνοή και την κάρδια σε πραγματικό χρόνο. Δεδομένης της 

μεγάλης υπολογιστικής ισχύς που διαθέτει, προσθέτοντας άλλον έναν κόμβο στο δίκτυο που θα 

παίξει τον ρόλο του server μπορούμε να δημιουργήσουμε WSN που να αναλάβει την πλήρη 

παρακολούθηση. 

     Σε μακροπρόθεσμη βάση άμα εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις στον χώρο των ηλεκτρονικών 

μπορούμε να σχεδιάσουμε παρομοίου τύπου πλατφόρμα που να συνδέεται απ’ ευθείας στο 

διαδίκτυο με έναν controller για το 802.11,να φορτίζεται ασύρματα με χρήση αναδυόμενων 
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τεχνολογιών [32],[33] και να υλοποιήσει οποιονδήποτε αλγόριθμο μάθησης με χρήση των 

πανίσχυρων πολυπύρηνων SoC (system on chip) που διαθέτουν οι σύγχρονες τηλεφωνικές 

συσκευές. Με την τεχνολογία στα chips να φτάνει κάτω από τα 20nm τα επόμενα χρόνια οι 

συσκευές αυτές έχουν την προοπτική να γίνουν πολύ μικρές σε μέγεθος και να ενσωματώνονται 

στον ρουχισμό χωρίς καν να γίνονται αισθητές. Αν αναλογιστεί κανείς και την πρόοδο που υπάρχει 

στα εμφυτεύματα και στα επιδερμικά ηλεκτρονικά το πεδίο εφαρμογών μοιάζει ατελείωτο.  
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