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Περίληψη 

Η ανίχνευση πλήθους με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών (Mobile Crowd Sensing, 

MCS) είναι ένα νέο παράδειγμα ανίχνευσης που εκμεταλλεύεται τη διαθεσιμότητα 

των κινητών συσκευών. Οι χρήστες κινητών συσκευών (κινητών τηλεφώνων στην 

πλειοψηφία τους) καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους, όπως το 

πρόγραμμα δεδομένων, την ενέργεια της συσκευής και το χρόνο τους, προκειμένου 

να συλλέξουν και να μεταδώσουν δεδομένα σε μια κεντρική υποδομή. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως η συμμετοχή των χρηστών, η αξιοπιστία τους, οι δυνατότητες των συσκευών 

τους, τα κίνητρα και οι αμοιβές που απολαμβάνουν κατά την διάρκεια 

πραγματοποίησης συναλλαγών με τις πλατφόρμες MCSs ή ο τρόπος επεξεργασίας 

των δεδομένων. 

Η επιτυχία ενός συστήματος MCS στηρίζεται στην παραγωγή ποιοτικών 

πληροφοριών, που με την σειρά τους βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα εισόδου στην 

πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των 

δεδομένων, λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα αυτών των συστημάτων.  Εκούσια ή 

ακούσια συνεισφορά εσφαλμένων δεδομένων είναι δυνατόν να επηρεάσει το τελικό 

αποτέλεσμα με ανυπολόγιστες, πολλές φορές, συνέπειες και για τον λόγο αυτό έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι μηχανισμοί αντιμετώπισης της πρόκλησης των εσφαλμένων 

δεδομένων. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η αξιοποίηση ενός κοινωνικού 

χαρακτηριστικού, που είναι η φήμη των χρηστών.  Χτίζοντας μέσα από τις 

συναλλαγές των χρηστών με την πλατφόρμα, την φήμη τους, είναι δυνατή η εκτίμηση 

της μελλοντικής συμπεριφοράς τους, και κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των 

δεδομένων που στέλνουν. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει τόσο τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ποιότητα των δεδομένων ανίχνευσης, όσο και τους μηχανισμούς αποφυγής 

σφαλμάτων. Εστιάζει στα συστήματα φήμης, ως μηχανισμό αποφυγής εσφαλμένων 

δεδομένων, αναλύοντας κάποιους βασικούς προτεινόμενους μηχανισμούς και 

προτείνει ένα γενικό πλαίσιο εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας ένα συνεργατικό 

μηχανισμό φήμης, ο οποίος εκτιμά την αξιοπιστία των συμμετεχόντων όσον αφορά 

την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για την συλλογή πληροφοριών και προβλέπει 

τη μελλοντική τους συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις 

τους στο παρελθόν. 

Λέξεις Κλειδιά: Mobile Crowd Sensing, Ποιότητα δεδομένων, Αξιοπιστία χρηστών, 

Μηχανισμοί φήμης, Προκλήσεις, Έξυπνες Κινητές Συσκευές.  
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Abstract 

Mobile Crowd Sensing (MCS) is a new sensing paradigm that exploits the availability 

of mobile devices. Users of mobile devices (mostly mobile phones) are required to 

use their resources, such as the data plan, the energy of the device and their time, to 

collect and transmit data to a central infrastructure. 

The efficiency of these systems depends on many factors such as user participation 

and reliability, device capabilities, incentives and fees users receive during 

transactions with MCSs or the way data is processed. 

The success of an MCS system is based on the production of quality information, 

which in turn is based on reliable data entry on the platform. There are many factors 

that affect the quality of data due to the openness of these systems. Voluntary or 

involuntary input of incorrect data may affect the end result with numerous, often, 

consequences, and for this reason various mechanisms have been developed to 

address the challenge of incorrect data. One of these mechanisms is the exploitation of 

a social feature, which is the reputation of the users. Building through user 

transactions with the platform, their reputation, it is possible to assess their future 

behavior and, consequently, evaluate the data they send. 

This diploma thesis studies both the factors that affect the quality of the sensing data 

and the mechanisms for avoiding erroneous data. It focuses on reputation systems as a 

mechanism for avoiding erroneous data by analyzing some proposed key mechanisms 

and proposing a general reliability framework using a collaborative reputation 

mechanism that assesses the credibility of participants in performing specific tasks 

related to information collection and provides for their future behavior, taking into 

account their performance in the past. 

Keywords: Mobile Crowd Sensing, Data Quality, User Reliability, Reputation 

Mechanisms, Challenges, Smart Mobile Devices. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ολοένα αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς και οι δυνατότητες ανίχνευσης των κινητών 

συσκευών, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και οι ταμπλέτες (tablets) μαζί 

με την τεχνολογία της υπολογιστικής νέφους (cloud computing) κατέστησαν δυνατό έναν 

νέο τρόπο συλλογής δεδομένων, την ανίχνευση πλήθους ή συμμετοχική ανίχνευση με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών  (Mobile Crowd Sensing, MCS). Το MCS επιτρέπει 

στους κατόχους των συσκευών αυτών να συλλέγουν δεδομένα με τη χρήση των 

ενσωματωμένων αισθητήρων τους και να τα μοιράζονται, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομικά 

αποδοτική και ευρείας κλίμακας συλλογή δεδομένων [1]. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι 

μπορούν να μετρούν την θερμοκρασία και να μοιράζονται τις τιμές της, παρέχοντας 

χρήσιμες, και σε μεγάλο όγκο, πληροφορίες σε συστήματα  περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

Εξαιτίας του ανοιχτού χαρακτήρα των MCSs, τα δεδομένα ανίχνευσης που συνεισφέρει το 

πλήθος δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα, δεδομένου ότι κάποιοι μπορεί να υποβάλουν ψεύτικα 

δεδομένα, είτε εκούσια είτε ακούσια. Η ακούσια παροχή ανακριβών δεδομένων 

περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παρωχημένων ή με θόρυβο δεδομένων (π.χ. λόγω του χρόνου 

που πέρασε από τη στιγμή που συλλέχθηκαν τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή που 

επεξεργάζονται, σφαλμάτων, χαμηλού επιπέδου διαθέσιμων πόρων, χαμηλής ποιότητας 

ασύρματη ζεύξη και περιβαλλοντικών αβεβαιοτήτων). Η εκούσια παροχή ανακριβών 

δεδομένων αναφέρεται σε λανθασμένα δεδομένα τα οποία παρέχονται από κακόβουλους 

ή/και εγωιστές χρήστες με σκοπό την υποβάθμιση της χρησιμότητας των συλλεγομένων 

δεδομένων ή/και της προσωπικής τους ωφέλειας από συγκεκριμένες καταστάσεις (π.χ. 

ελαχιστοποίηση της καταβαλλόμενης προσπάθειας και των πόρων που καταναλώνονται για 

συγκεκριμένες συνεισφορές, οδηγώντας στην απόκτηση και διαμοιρασμό χαμηλής 

ποιότητας δεδομένων, λαμβάνοντας όμως, παρόλα αυτά τη σχετική αμοιβή). Συνεπώς η 

διατήρηση της ακεραιότητας των συλλεγομένων δεδομένων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα 

στα πλαίσια του MCS.  

 

1.1. Αντικείμενο Διπλωματικής εργασίας 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο των 

Συστημάτων ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με χρήση έξυπνων συσκευών (Mobile 

Crowd Sensing, MCS). Αναλύεται η έννοια της ανίχνευσης πλήθους και τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων, οι τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή και 

κυρίως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  

Μελετάται εκτενώς μια από τις βασικότερες προκλήσεις των MCSs, η Ποιότητα και η 

Αξιοπιστία των δεδομένων ανίχνευσης, ως προς τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει, 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τους μηχανισμούς αποφυγής σφαλμάτων. 
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Ακολούθως, παρουσιάζεται μία σειρά από μηχανισμούς (συστήματα) φήμης, ως εργαλεία 

βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων. 

Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός γενικού 

πλαισίου εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας ένα συνεργατικό μηχανισμό φήμης, ο οποίος 

εκτιμά την αξιοπιστία των συμμετεχόντων όσον αφορά τη εκτέλεση εργασιών που αφορούν 

στη συλλογή πληροφοριών και προβλέπει τη μελλοντική τους συμπεριφορά, λαμβάνοντας 

υπόψη το ιστορικό των επιδόσεών τους.  

 

1.2. Οργάνωση κειμένου 

Η βασική δομή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1
ο
. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στον βασικό τρόπο λειτουργίας των MCSs, σε 

μια από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, την αξιοπιστία των δεδομένων, 

και δίνεται μία πρώτη εικόνα των θεμάτων που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

Κεφάλαιο 2
ο
. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των MCSs, οι τομείς στους οποίους βρίσκουν 

εφαρμογές και οι γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Κεφάλαιο 3
ο
. Μελετάται η Ποιότητα των δεδομένων σε μια συμμετοχική ανίχνευση 

πλήθους. Ορίζονται τα χαρακτηριστικά της, αναφέρονται οι προκλήσεις  που αντιμετωπίζει, 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και μηχανισμοί 

αποφυγής σφαλμάτων δεδομένων. 

Κεφάλαιο 4
ο
. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ποιότητας δεδομένων και μια σειρά από 

μηχανισμούς φήμης που έχουν προταθεί με σκοπό την αντιμετώπιση διαφόρων επιμέρους 

προκλήσεων που αφορούν στην ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων. 

Κεφάλαιο 5
ο
. Παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός γενικού 

πλαισίου εμπιστοσύνης σε MCSs και αναλύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε 

μια εικονική πλατφόρμα ανίχνευσης πλήθους. 

Κεφάλαιο 6
ο
. Γίνεται ανασκόπηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και των ανοιχτών 

θεμάτων που εντοπίζονται και που θα αποτελέσουν μια μελλοντική επέκταση της παρούσης 

εργασίας. 
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2. MOBILE CROWD SENSING (MCS) 

2.1. Τι είναι τα Συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις δυνατότητες των σημερινών κινητών συσκευών όσον 

αφορά τους ενσωματωμένους αισθητήρες, όπως κάμερες, μικρόφωνα, δυνατότητες GPS, 

αισθητήρες περιβάλλοντος φωτός, επιταχυνσιόμετρα, ψηφιακές πυξίδες, γυροσκόπια, είναι 

πραγματικά εντυπωσιακή και επιτρέπει την αξιοποίησή τους σε μια μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών ανίχνευσης πλήθους [2].  

Ο όρος "ανίχνευση πλήθους" αναφέρεται στην ανταλλαγή δεδομένων που συλλέγονται με 

την βοήθεια συσκευών και με σκοπό τη μέτρηση ενός φαινομένου κοινού ενδιαφέροντος. 

Οι συσκευές ανίχνευσης μπορεί να περιλαμβάνουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, συστήματα 

παιχνιδιών με ενσωματωμένους αισθητήρες, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και 

συσκευές αισθητήρων εντός οχημάτων (GPS). 

Στην ανίχνευση πλήθους με τη χρήση κινητών συσκευών (Mobile Crowd Sensing, MCS) 

κάθε κινητή συσκευή ανήκει σε οποιονδήποτε πολίτη και κάποιες από τις ενέργειες 

ανίχνευσης ενδέχεται να απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ. την λήψη φωτογραφίας 

συγκεκριμένου στόχου ή την έναρξη ηχογράφησης την κατάλληλη στιγμή). Η ανίχνευση 

πλήθους διαφέρει από τον πληθοπορισμό (Crowd Sourcing), καθώς ένα σύστημα 

πληθοπορισμού, επιτρέπει στους αιτούντες να αναθέτουν στους συμμετέχοντες εργασίες 

ανθρώπινης νοημοσύνης, όπως η αναγνώριση ή η μετάφραση, ενώ ένα σύστημα ανίχνευσης 

πλήθους επιτρέπει στους αιτούντες να αναθέσουν στους συμμετέχοντες εργασίες 

ανθρώπινης νοημοσύνης  και ταυτόχρονα την λήψη δεδομένων μέσω αισθητήρων [4]. 

 

2.2. Χαρακτηριστικά  

2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των MCS 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο κύριες ομάδες εφαρμογών συμμετοχικής ανίχνευσης: οι 

εφαρμογές που ασχολούνται με περιβαλλοντικές μετρήσεις, όπως ατμοσφαιρική ρύπανση 

[5], θόρυβος [6], κυκλοφορία [7], λακκούβες [8] και τοπία [9] και εκείνες που καταγράφουν 

δραστηριότητες χρηστών [10]. Οι πρώτες παρακολουθούν, καταγράφουν και ερμηνεύουν 

πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, ενώ οι τελευταίες βασίζονται στα δεδομένα 

χρηστών από κινητές συσκευές και παράγονται, επίσης, πολύτιμες πληροφορίες μέσω της 

ανάλυσής τους [11], όπως αθλητικές δραστηριότητες ή ζωτικά σημεία ασθενών [8]. 

Όσον αφορά την φύση της συμμετοχής των χρηστών, μπορούμε να διακρίνουμε την 

ανίχνευση σε συμμετοχική και ευκαιριακή [12, 8].  
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Η πρώτη κατηγορία ανίχνευσης απαιτεί από τον χρήστη να έχει πλήρη συνείδηση του τι, 

που και πότε γίνεται η ανίχνευση. Οι εργασίες αυτές βασίζονται σε γεγονότα και 

ενεργοποιούνται όταν συμβαίνει μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως η παρουσία ενός 

συμμετέχοντα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα μπορεί να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες να ενεργήσουν ως πολίτες – δημοσιογράφοι και να 

υποβάλλουν εικόνες ή άλλες πληροφορίες από μια περιοχή ενδιαφέροντος όταν συμβαίνει 

κάποιο γεγονός [13].  

Σε περιπτώσεις ευκαιριακής ανίχνευσης, τα δεδομένα αποκτώνται στο παρασκήνιο, δηλαδή 

γίνονται αντιληπτά ευκαιριακά και αποστέλλονται αυτόματα (χωρίς την ενεργή συμμετοχή 

του χρήστη) χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δικτύου της συσκευής με το κέντρο συλλογής 

δεδομένων [14].  

Όσον αφορά την προώθηση των εργασιών στους χρήστες και τον τρόπο στρατολόγησής 

τους, πολλές πλατφόρμες υιοθετούν μια μεθοδολογία έλξης (pull methodology), όπου τα 

καθήκοντα που δημοσιεύονται από τους αιτούντες είναι διαθέσιμα σε εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες και οι υποψήφιοι εργάτες μπορούν να επιλέξουν τα προτιμώμενα καθήκοντά 

τους σε βάση πρώτης προτεραιότητας. Άλλες πάλι, βασίζονται στην μεθοδολογία ώθησης 

(push methodology), κατά την οποία το σύστημα επιλέγει τους χρήστες στους οποίους θα 

απευθυνθεί για την ανάθεση μιας εργασίας ανάλογα με το προφίλ τους, το οποίο εξάγεται 

από τα κοινωνικά δίκτυα [15]. 

Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η διανομή των εργασιών μεταξύ των χρηστών 

διακρίνουμε στο [8] τρεις κατηγορίες μοντέλων: τα συγκεντρωτικά ή κεντρικοποιημένα, τα 

κατανεμημένα ή μη-κεντρικοποιημένα και τα υβριδικά ή ημι-κεντρικοποιημένα μοντέλα. 

Στο συγκεντρωτικό μοντέλο, ένας κεντρικός εξυπηρετητής ή ένας φορέας εκτέλεσης 

παρέχει στους συμμετέχοντες διαφορετικές εργασίες για να εκτελέσουν [16]. Σε ένα 

κατανεμημένο μοντέλο, κάθε συμμετέχων μπορεί να κοινοποιήσει μια εργασία, να 

αποφασίσει αν θα εκτελέσει μια εργασία ή θα την μεταβιβάσει σε άλλους χρήστες που 

μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι να την εκτελέσουν. Ένα υβριδικό μοντέλο περιλαμβάνει 

τμήματα των συγκεντρωτικών και αποκεντρωμένων μοντέλων. Σε αυτό το σχήμα, ένας 

κεντρικός εξυπηρετητής και ένα σύνολο συμμετεχόντων, οι οποίοι δρουν ως φορείς που 

εκτελούν εργασίες, δημιουργούν τον πυρήνα διαχείρισης εργασιών. 

 

 

 

2.2.2. Γενική αρχιτεκτονική - οντότητες 

Το γενικό μοντέλο των εφαρμογών MCS διαθέτει τρεις οντότητες: την πλατφόρμα, τους 

αιτούντες εργασία και τους εργαζομένους [17]. 
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Εργασίες (Tasks) 

Οι εργασίες (Tasks) είναι τα καθήκοντα που καλούνται να εκτελέσουν κάθε φορά οι 

χρήστες των κινητών συσκευών. Ένας χρήστης που επιθυμεί να συγκεντρώσει πληροφορίες 

για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, δημιουργεί μια εργασία. Αφού υποβληθεί στην 

πλατφόρμα MCS, στη συνέχεια, ανατίθεται σε εργαζομένους με στόχο την ολοκλήρωσή 

της.   

Οι εργασίες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά 

που είναι εγγενή στα καθήκοντα ή στις εμπλεκόμενες οντότητες. Στο [8], ταξινομούνται 

σύμφωνα με δύο μεγάλες διαστάσεις: βάσει γεγονότος – συνεχείς, και χωρικές – μη 

χωρικές.  

Οι εργασίες που βασίζονται σε γεγονότα ενεργοποιούνται όταν συμβαίνει μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, όπως η παρουσία ενός συμμετέχοντα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Για 

παράδειγμα, η πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να ενεργήσουν ως 

πολίτες – δημοσιογράφοι και να υποβάλλουν εικόνες ή άλλες πληροφορίες από μια περιοχή 

ενδιαφέροντος όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός [13]. Οι συνεχείς εργασίες λαμβάνουν 

πληροφορίες από τους συμμετέχοντες περιοδικά ή συχνά, όπως λήψη δεδομένων κάθε λίγα 

λεπτά για την παρακολούθηση της ταχύτητας των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο 

αυτοκινητόδρομο [16] ή της πορείας της υγείας ενός ασθενούς [18].  

Στις χωρικές – μη χωρικές εργασίες βασικό ρόλο παίζει η τοποθεσία των εργαζομένων. Στις 

χωρικές απαιτείται από τον χρήστη να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, προκειμένου 

να εκτελέσει την εργασία, ενώ στις μη χωρικές αυτό δεν έχει καμία σημασία [8]. 

 

Αιτούντες – Δημιουργοί Εργασιών (Requestors – Task Publishers) 

Οι αιτούντες, που ονομάζονται και «εκδότες εργασιών» (Requestors), ζητούν τη συλλογή 

δεδομένων ανίχνευσης ορισμένων τύπων, όπως δεδομένα στάθμης θορύβου ή κάποιες 

φωτογραφίες. Το αίτημα αποστέλλεται από έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη κινητή συσκευή 

[11].   

 

Εργαζόμενοι – Συμμετέχοντες (Workers – Participants)  

Οι χρήστες της πλατφόρμας, που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων ανίχνευσης, 

ονομάζονται «συμμετέχοντες» ή «εργαζόμενοι» (Workers), ενώ η διαδικασία στην οποία 

συμμετέχουν ονομάζεται «εργασία» (Task). Ένας συμμετέχων είναι ένα άτομο που 

συλλέγει και συνεισφέρει δεδομένα χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανίχνευσης (π.χ. ένα 

έξυπνο τηλέφωνο) που μεταφέρει [8].   
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Πλατφόρμα – Διαχειριστής εργασιών (Platform – Task manager) 

Υπάρχει, συνήθως, μια κεντρική πλατφόρμα για την πρόσληψη συμμετεχόντων, τη 

διεκπεραίωση των αναφερθέντων δεδομένων ανίχνευσης και την αποστολή αποτελεσμάτων 

πίσω στους εκδότες εργασιών [19] και που ονομάζεται «διαχειριστής εργασιών» (Task 

manager) [20, 8]. Τα δεδομένα ανίχνευσης καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες 

απευθείας ή μετά από επεξεργασία από ορισμένες εφαρμογές [8]. 

 

 

 

Εικόνα 1 Οντότητες και Ενέργειες σε ένα τυπικό σύστημα MCS [17] 

 

2.3. Εφαρμογές 

Τα συστήματα MCS βρίσκουν εφαρμογές σε διάφορους τομείς, όπως: 

Έξυπνες πόλεις (Smart Cities): οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

συστήματα ανίχνευσης (εύρεση σημείων στάθμευσης, παρακολούθηση της κυκλοφορίας, 

χαρτογράφηση του εγκλήματος [8], παρακολούθηση νερού, ρύπανσης, θορύβου, κλπ) 

προκειμένου να βοηθήσουν ώστε οι πόλεις τους να γίνουν πιο ασφαλείς και  καθαρές. Το 

PEIR είναι μια συμμετοχική εφαρμογή ανίχνευσης που χρησιμοποιεί χωρικά δεδομένα, 

ληφθέντα καθημερινά από κινητά τηλέφωνα, για να αξιολογήσει εάν οι χρήστες έχουν 

εκτεθεί σε ατμοσφαιρική ρύπανση [21]. Ένα παράδειγμα ανάπτυξης εφαρμογής για την 

παρακολούθηση της ρύπανσης είναι η Common Sense [22].  Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 

CreekWatch που παρακολουθεί τα επίπεδα και την ποιότητα των υδάτων σε κολπίσκους 

συγκεντρώνοντας αναφορές από άτομα, όπως εικόνες ή μηνύματα κειμένου σχετικά με το 

ποσό των απορριμμάτων [23].  

Οδικές μεταφορές (Road Transportation):  μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με 

την κυκλοφορία και την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες GPS 

που παρέχουν την θέση και την ταχύτητα του οχήματος ή φωτογραφικές κάμερες. Έτσι, 

είναι δυνατόν να παρακολουθείται η κίνηση στους δρόμους, η κατάστασή τους λόγω 

καιρικών συνθηκών ή ατυχημάτων και η κατάσταση του οδοστρώματος. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί το CarTel [16], ένα σύστημα που χρησιμοποιεί κινητούς αισθητήρες 

τοποθετημένους σε οχήματα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία, την 

ποιότητα των σημείων πρόσβασης Wi-Fi κατά τη διαδρομή και τις λακκούβες στο δρόμο. 
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Υγεία & Ευεξία (Healthcare & Wellbeing): Ασθενείς μπορούν να φορούν ασύρματους 

αισθητήρες για την παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας, η την παρακολούθηση της 

πίεσης του αίματος, οι οποίοι μετά αποστέλλουν τις πληροφορίες τους στα έξυπνα 

τηλέφωνα των ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθείται η υγεία των ασθενών  [18] 

τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να 

συλλέγονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και να αναλυθούν περαιτέρω. Στο DietSense 

[24], οι χρήστες μοιράζονται φωτογραφίες σχετικές με το τι τρώνε για να συγκρίνουν τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Στο BikeNet [25], τα άτομα καταγράφουν την τοποθεσία και 

την πορεία ποδηλασίας (π.χ. δυσκαμψία της διαδρομής). 

Προώθηση προϊόντων - αγορές / Διαφήμιση (Marketing/Advertising): Οι διαφημιστές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να στοχεύσουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. 

 

2.4. Προκλήσεις 

Λόγω του ανοιχτού τους χαρακτήρα, οι εφαρμογές MCS αντιμετωπίζουν ορισμένα κρίσιμα 

ζητήματα και προκλήσεις, που μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι 

πτυχές που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και να επιλυθούν καταλλήλως σχετίζονται με 

τις εξαιρετικά δυναμικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύνολο των κινητών συσκευών, 

με τους περιορισμούς που επιβάλλονται όσον αφορά την ενέργεια, το εύρος ζώνης και τους 

υπολογιστικούς πόρους, την ιδιωτικότητα, αλλά και την ακεραιότητα των δεδομένων σε 

συνδυασμό με τα κατάλληλα κίνητρα που πρέπει να εφαρμοστούν [26]. 

Παρακάτω γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα και πιο 

σφαιρικά οι σημαντικότερες προκλήσεις που συναντούν τα MCSs. 

  

2.4.1. Στρατολόγηση χρηστών – Κατανομή καθηκόντων 

Τα συστήματα MCS αντιμετωπίζουν συχνά την πρόκληση της ανεπαρκούς συμμετοχής 

χρηστών [27]. Για να είναι επιτυχημένο ένα τέτοιο σύστημα, κρίνεται απαραίτητη η 

στρατολόγηση αρκετών και κατάλληλων συμμετεχόντων για την εκάστοτε εργασία, η οποία 

μπορεί να απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή τεχνογνωσία [28]. 

Ο τρόπος κατανομής των καθηκόντων είναι επίσης σημαντικό ζήτημα, καθώς οι εργασίες 

θα πρέπει να ανατεθούν στους πιο κατάλληλους να τις εκτελέσουν. Υπάρχουν δύο 

μεθοδολογίες προώθησης εργασιών, η μεθοδολογία έλξης και η μεθοδολογίας ώθησης, 

όπως αναφέρονται στο 2.2.1. 
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2.4.2. Ποιότητα – αξιοπιστία δεδομένων 

Η αξιοπιστία των συλλεγόμενων δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα τόσο για την 

πλατφόρμα όσο και για τους τελικούς χρήστες που ζητούν δεδομένα ανίχνευσης ως 

υπηρεσία.  Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων που αποστέλλουν οι χρήστες, 

αποτελεί βασική διάσταση της ποιότητας δεδομένων, και δηλώνει την έκταση στην οποία 

μπορούμε να βασιστούμε στις καλές προθέσεις των πηγών των δεδομένων, προκειμένου να 

διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα πράγματι αναπαριστούν αυτά που θα έπρεπε να είναι [30]. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν τεχνικές όπως η μέτρηση της ποιότητας 

των δεδομένων και η ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων. 

 

2.4.2.1. Μέτρηση ποιότητας δεδομένων 

Για να αυξηθεί η ποιότητα των δεδομένων το βασικό θέμα είναι να βρεθεί ένας κατάλληλος 

τρόπος μέτρησης της ποιότητας των δεδομένων που υποβάλλονται από τους χρήστες. Αυτό, 

ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ο 

τύπος των δεδομένων, η ακρίβεια, οι συνθήκες εντοπισμού κ.α., καθώς και από την 

κατανομή των χρηστών σε σχέση με τις ανάγκες της εργασίας [17]. 

 

2.4.2.2. Ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων 

Το ανοικτό πνεύμα της ανίχνευσης πλήθους εκθέτει το σύστημα σε κακόβουλες και 

λανθασμένες συμμετοχές, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε κακή ποιότητα δεδομένων. 

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της ανίχνευσης και διόρθωσης ψευδών 

δεδομένων. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες συνήθως 

περιλαμβάνουν σημαντικές ελλιπείς τιμές, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για ακριβή 

ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων [1]. 

 

2.4.3. Επεκτασιμότητα συστήματος 

Υπάρχει ανάγκη να εντοπιστούν κάτοχοι κινητών συσκευών που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε εργασίες ανίχνευσης πλήθους και να βρουν ισχυρά και εναλλακτικά 

κίνητρα για συμμετοχή (όχι μόνο χρηματικές ανταμοιβές αλλά και κοινωνικές, π.χ. 

καθαρότερες και ασφαλέστερες πόλεις). Αφού εντοπιστούν, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

διατηρηθούν στον κύκλο προσέλκυσης ατόμων, προωθώντας έτσι τη συμμετοχή χρηστών, 

γεγονός που συνεπάγεται ενεργό συμμετοχή στις εκστρατείες ανίχνευσης. Από μια πιο 

τεχνική προοπτική, μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η εξεύρεση μιας σωστής 

ισορροπίας μεταξύ της επεκτασιμότητας του συστήματος και της ακρίβειας της ανίχνευσης 

[33]. 



Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Φιλομένη Κατσίμπουρα       Σελίδα 19 από 105 

 

2.4.4. Κίνητρα συμμετοχής 

Σε αντίθεση με τα δίκτυα στατικών αισθητήρων, όπου οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι 

στην υποδομή του δικτύου, η ανθρωποκεντρική ανίχνευση βασίζεται σε συσκευές 

αισθητήρων που μεταφέρονται από τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα, είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για τους χρήστες, 

ώστε να συμμετάσχουν στην ανίχνευση [34] και μάλιστα με ειλικρινή διάθεση. Εάν η 

συμμετοχική ανίχνευση θα είναι βιώσιμη, εξαρτάται κυρίως από δύο βασικά ζητήματα, το 

κίνητρο και την αξιοπιστία της εφαρμογής [35].  

Τα συστήματα MCS αντιμετωπίζουν συχνά την πρόκληση της ανεπαρκούς συμμετοχής 

εξαιτίας των παρακάτω λόγων: 

 Η ανίχνευση συνήθως απαιτεί σημαντικό κόστος για τους συμμετέχοντες 

(κατανάλωση μπαταρίας,  χρήση δεδομένων κινητού,  χρόνος, προσπάθεια). 

 Η συλλογή δεδομένων αισθητήρων μπορεί να μην έχει άμεσο όφελος για τους 

συμμετέχοντες. 

 Συχνά απαιτείται  μακροπρόθεσμη δέσμευση. 

Επομένως, ο σχεδιασμός κατάλληλων μηχανισμών κινήτρων είναι καθοριστικής σημασίας 

για να παρακινήσει το πλήθος να συμμετάσχει και να συντηρήσει το MCS [27]. 

Παρακάτω αναλύονται οι πιο βασικές κατηγορίες κινήτρων, όπως έχουν αναλυθεί στην 

βιβλιογραφία. 

 

2.4.4.1. Οικονομικά κίνητρα  

Οι μηχανισμοί παροχής κινήτρων σε αυτήν την κατηγορία ακολουθούν μια οικονομική 

προσέγγιση, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται ή λαμβάνουν κάποιο είδος πίστωσης βάσει 

της παρεχόμενης υπηρεσίας [36] και αποτελεί σύμφωνα με το [15] το πιο ευρέως 

υιοθετημένο κίνητρο. Το  συνολικό ποσό που προσφέρεται για μια συγκεκριμένη εργασία 

ανίχνευσης κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν ολοκληρώσει την εργασία 

ανίχνευσης και βασίζεται στο χρόνο που ξοδεύτηκε για την διενέργεια της ανίχνευσης ή την 

ποιότητα των αναφορών ανίχνευσης που έχουν παραδοθεί [37].  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανίχνευσης, οι συσκευές καταναλώνουν τους πόρους 

τους, όπως επικοινωνία, υπολογιστική ισχύς και ενέργεια. Εάν δεν λαμβάνουν 

ικανοποιητικές αμοιβές, οι χρήστες μπορεί να αρνηθούν την συμμετοχή σε εργασίες 

ανίχνευσης [17]. Ωστόσο, σύμφωνα με το [38], τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα αυξάνουν 

την ποσότητα αλλά, όχι πάντα, και την ποιότητα της εργασίας των συμμετεχόντων, και 

αυτό είναι ένα ζήτημα. 
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2.4.4.2. Ψυχαγωγία 

Τα ενδογενή κίνητρα, όπως το παιχνίδι, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη 

και διατήρηση συμμετεχόντων [39], καθώς εκμεταλλεύονται το κίνητρο της διασκέδασης 

[15]. Προκειμένου να γίνει η ψυχαγωγία κίνητρο, τα καθήκοντα ανίχνευσης του πλήθους 

μετατρέπονται σε παιχνίδια ανίχνευσης. Αυτό, κάνει τους χρήστες να αισθάνονται 

ευχάριστα όταν εκτελούν την εργασία, πρέπει ωστόσο, να εγγυάται ότι τα σχεδιασμένα 

παιχνίδια ανίχνευσης είναι και αρκετά ενδιαφέροντα [40]. 

 

2.4.4.3. Υπηρεσίες παρεχόμενες από το σύστημα 

Τα κίνητρα που βασίζονται στην παροχή υπηρεσιών προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή χρησιμοποιώντας μια χρηστο-κεντρική (user-centric) προσέγγιση, στην οποία η 

ανάδραση ή τα ατομικά οφέλη εκλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες με τρόπο σχετικό με 

αυτούς [41]. Εδώ, οι καταναλωτές υπηρεσιών είναι επίσης και πάροχοι υπηρεσιών. Εάν, 

δηλαδή, ένας χρήστης επιθυμεί να επωφεληθεί από την υπηρεσία που παρέχει το σύστημα, 

πρέπει επίσης να συνεισφέρει στο σύστημα [40]. Στο LiveCompare, για παράδειγμα, που 

είναι βασισμένο στη συμμετοχική ανίχνευση με κινητές συσκευές για τη βελτίωση των 

συγκρίσεων τιμών μεταξύ των καταστημάτων τροφίμων, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν 

την κάμερα των κινητών τους για να τραβήξουν μια φωτογραφία της τιμής του προϊόντος 

που τους ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, η φωτογραφία μεταφορτώνεται σε κεντρικό 

αποθετήριο. Σε αντάλλαγμα για την υποβολή αυτή, ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες 

τιμολόγησης για το σαρωμένο προϊόν σε άλλα κοντινά καταστήματα παντοπωλείων [39, 

42] που προφανώς τον ενδιαφέρουν. 

 

2.4.4.4. Κοινωνικές σχέσεις 

Μια ακόμη κατηγορία κινήτρων έρχεται να προστεθεί και είναι η κοινωνική. Οι άνθρωποι 

στη ζωή τους αρκετά συχνά, οδηγούνται από νεποτισμό, βοηθούν δηλαδή ο ένας τον άλλον. 

Αυτή η καλοσύνη βέβαια, συνήθως περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για 

τους οποίους πραγματικά ενδιαφέρονται (οικογένεια, μερικοί φίλοι, συνάδελφοι, αφεντικά 

ή ακόμη και αγαπημένες προσωπικότητες). Στο πλαίσιο της συμμετοχικής ανίχνευσης, ο 

νεποτισμός μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει ισχυρή πηγή κινήτρων σχηματίζοντας μια 

ιδεολογία «δουλεύοντας για τους άλλους και ειδικά για αυτούς που νοιαζόμαστε». 

Πράγματι, έχει αποδειχθεί ευρέως τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στην βιβλιογραφία 

ότι οι άνθρωποι εργάζονται συχνά σκληρότερα για τους αγαπημένους τους παρά μόνο για 

τους εαυτούς τους [35]. 
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Ένα άλλο κίνητρο κοινωνικής σχέσης είναι η σχέση στήριξης/έγκρισης, κατά την οποία ο 

χρήστης Α στηρίζει τον χρήστη Β, εάν τον εμπιστεύεται ότι μπορεί να είναι ένας «καλός» 

εργαζόμενος, ή εξαιτίας του οφέλους/κέρδους που προέρχεται από νεποτισμό 

(ευνοιοκρατία) [27]. 

Από την άλλη, η χρήση τεχνολογιών όπως τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος της 

καθημερινής επικοινωνίας ρουτίνας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι 

συμμετέχοντες μοιράζονται την κατάστασή τους όσον αφορά τη δραστηριότητα, τη 

διάθεση, τις συνήθειες ή το περιβάλλον. Μοιράζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, άτομα με 

παρόμοια χαρακτηριστικά μπορούν πιο εύκολα να βρεθούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Αυτό το φαινόμενο δικτύου οδηγεί σε πολλές επιθυμητές ιδιότητες, όπως να αυξηθεί 

με παρόμοιο ρυθμό με τα μέλη των κοινωνικών δικτύων ο αριθμός των συμμετεχόντων 

[39]. 

 

2.4.4.5. Συλλογικά κίνητρα 

Τα συλλογικά κίνητρα ενθαρρύνουν την επίτευξη ενός κοινού καλού (περιβάλλον). Μόλις 

επιτευχθεί ο στόχος, όλοι επωφελούνται, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν στη συλλογή 

δεδομένων. Για παράδειγμα, μια δημόσια εκστρατεία CS για τη μέτρηση των επιπέδων 

ρύπανσης θα βελτιώσει την ευεξία όλων των μελών της κοινότητας, όχι μόνο των 

συμμετεχόντων στην εκστρατεία [39]. 

 

2.4.5. Ιδιωτικότητα - ανωνυμία 

Η ανταλλαγή δεδομένων ανίχνευσης που επισημαίνονται με χωροχρονικές πληροφορίες θα 

μπορούσε να αποκαλύψει πολλές προσωπικές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα του χρήστη, 

οι προσωπικές δραστηριότητες, οι πολιτικές απόψεις, η κατάσταση της υγείας [31]. 

Η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, π.χ. με την ανωνυμία των δεδομένων που 

συνεισφέρουν, μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή κακόβουλων ενεργειών εις βάρος τους 

[32]. Με την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων, καθίσταται πιο εύκολη η παρακίνηση για  

συμμετοχή των χρηστών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι (από μόνο του) επαρκής προϋπόθεση για 

να παρακινήσει τη συμμετοχή των χρηστών. Αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα, 

είναι να δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, ιδίως 

με διαφορετικό υπόβαθρο, ενδιαφέροντα και διαθεσιμότητα, με τρόπο όμως, που να 

εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας των εργαζομένων [32], καθώς το αντίθετο 

μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην συμμετοχή. 
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2.4.6. Εξοικονόμηση  ενέργειας 

Στο [43] προτείνεται ένα καινοτόμο πλαίσιο μεταφόρτωσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τα 

ετερογενή δίκτυα (π.χ. 3G, Wi-Fi και Bluetooth), προκειμένου να επιτραπεί σε χρήστες που 

δεν έχουν διαθέσιμη χρήση δεδομένων στην κινητή τους συσκευή, να μειώσουν το κόστος 

μετάδοσης δεδομένων μεταφέροντας δεδομένα στην πύλη bluetooth ή σε άλλα κινητά 

τηλέφωνα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ενώ σε χρήστες με πρόγραμμα δεδομένων να 

μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταφόρτωση δεδομένων. 

 

2.4.7. Απειλές 

Σημαντική πρόκληση για τα συστήματα MCS είναι και η αντιμετώπιση των απειλών-

επιθέσεων που δέχονται λόγω του ανοικτού τους χαρακτήρα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

κατανοηθούν οι προθέσεις των χρηστών [2]. Ανάμεσα στους χρήστες, συνήθως, υπάρχουν 

και κάποιοι που εμφανίζουν μη επιθυμητή συμπεριφορά. Ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί 

οποιαδήποτε απόκλιση από την κανονική λειτουργικότητα, η οποία μπορεί να είναι 

ακούσια, δηλ. λόγω σφαλμάτων (μετάδοσης, κινητικότητας χρήστη κ.ο.κ.) ή σκόπιμη, όπου 

οι κακόβουλοι χρήστες προσπαθούν να επωφεληθούν από ορισμένες καταστάσεις. Η 

σκόπιμα κακή συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί στον εγωισμό των χρηστών προκειμένου 

να εξοικονομήσουν τους δικούς τους πόρους (π.χ. CPU, μνήμη, μπαταρία), ή στην πρόθεση 

να βλάψουν ή να διαταράξουν την κανονική λειτουργία του δικτύου [29]. 

 

2.4.7.1. Τύποι απειλών 

Υπάρχουν δύο τύποι απειλών ανάλογα με το αν η κακόβουλη ενέργεια είναι ατομική ή 

ομαδική: 

 Τυχαία παραποίηση (Random Falsification): οι συμμετέχοντες υποβάλλουν 

μεμονωμένα μετρήσεις με τυχαίες τιμές, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις 

προσπάθειές τους, ή να αλλοιώσουν την τιμή ανίχνευσης για να οδηγήσουν σε ένα 

παραπλανητικό αποτέλεσμα [30, 44]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, 

ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να “μπερδέψει” τους αισθητήρες για να 

δημιουργήσει εσφαλμένες μετρήσεις  (π.χ. χρησιμοποιώντας τη φλόγα ενός 

αναπτήρα να ανεβάσει την θερμοκρασία που θα ανιχνεύσει ο αισθητήρας του και να 

δώσει την εντύπωση υψηλής θερμοκρασίας) [44], ή να προγραμματίσει την συσκευή 

για να πλαστογραφήσει τις καταγραφές του αισθητήρα GPS [45]. 

 Παραποίηση με συνεργατική συνωμοσία (Conspiracy Cooperation): μια ομάδα 

συμμετεχόντων συνωμοτούν να αλλοιώσουν το γενικό αποτέλεσμα, υποβάλλοντας 

αναληθή δεδομένα με παρόμοιες τιμές [46], κατασκευάζοντας πολλές φορές και 

υποβάλλοντας τιμές που ακολουθούν κανονική κατανομή [30], όπου λόγω της 
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συνεργατικής παραπλάνησης, αυτά δεν μπορούν ούτε να φιλτραριστούν ως ψευδή, 

ούτε να ταυτοποιηθούν με την πλειοψηφία των δεδομένων [44]. 

Μπορούμε επίσης, να ταξινομήσουμε τις επιθέσεις σε δύο κατηγορίες ανάλογα εάν οι 

επιτιθέμενοι είναι ήδη χρήστες του συστήματος, έχουν δηλαδή εγγραφεί, ή όχι. 

Διακρίνουμε λοιπόν τους αντιπάλους της εφαρμογής σε: 

 Εσωτερικούς. Οποιαδήποτε οντότητα του συστήματος ανίχνευσης μπορεί να 

αποτελέσει έναν εσωτερικό αντίπαλο, π.χ. χρήστες, διαχειριστές εργασιών [32]. 

 Εξωτερικούς. Μη εξουσιοδοτημένοι φορείς, δηλαδή, που προσπαθούν να 

υποβαθμίσουν την απόδοση του συστήματος και να διαταράξουν τη λειτουργία του 

[32]. 

 

2.4.7.2. Πιθανοί στόχοι ενός επιτιθέμενου 

Παραποίηση τιμών ανίχνευσης. Η δηλητηρίαση των δεδομένων ανίχνευσης στοχεύει στο 

να στείλει ψεύτικες πληροφορίες στην πλατφόρμα, κερδίζοντας έτσι, κάποιο πλεονέκτημα 

[14]. 

Πλαστογράφηση τοποθεσίας (Location spoofing). Κάποιοι συμμετέχοντες αλλοιώνουν τη 

θέση τους (π.χ. πλαστογράφηση GPS) για να προσποιηθούν μια αξιόπιστη πηγή (χρήστη) 

στο σημείο ενδιαφέροντος της εφαρμογής [35, 45]. 

Κατάρρευση συστήματος φήμης. Ένας εισβολέας παραποιεί τις πληροφορίες που 

παρέχονται στο σύστημα για να αποκτήσει περισσότερη φήμη [14, 47, 48]. 

Κλοπή ανταμοιβών. Συνίσταται στην αλλαγή των αναφερθέντων δεδομένων κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι ο εισβολέας είναι ο αρχικός εκδότης και επομένως η ανταμοιβή 

να ανατίθεται σε αυτόν (τον εισβολέα) [14]. 

Με δόλο αύξηση ανταμοιβής. Μια συγκεκριμένη ανταμοιβή καταβάλλεται περισσότερες 

φορές στον ίδιο χρήστη για τα ίδια παρεχόμενα δεδομένα [14]. 

Απειλές στην Ανωνυμία. Μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση της επικοινωνίας των 

χρηστών με το σύστημα φήμης με σκοπό να εντοπίσουν την πραγματική ταυτότητα ενός 

χρήστη [49] και να συλλεχθούν ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών [50]. 

Eπίθεση DoS.  Συνίσταται στη διακοπή της κανονικής συμπεριφοράς του συστήματος [14, 

48]. 

Αλλοίωση πιστοποιητικού.  Ο επιτιθέμενος εντάσσει ψευδή δεδομένα μέσα σε ένα 

πιστοποιητικό για να κερδίσει κάποιο επιπλέον κέρδος κατά την εγγραφή [14]. 
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2.4.7.3. Τρόποι επίθεσης 

Επίθεση hit-and-run: Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να επωφεληθούν με ελάχιστες (ή 

ανύπαρκτες) εισφορές που αρκούν για να τους δοθεί η ανταμοιβή τους. Βέβαια, οι χρήστες 

ενδέχεται να εγκαταλείψουν μια εργασία για διάφορους (μη εγωιστικούς) λόγους: Μπορεί 

να απομακρυνθούν από μια περιοχή εργασιών που ενδιαφέρει ή να εξαντλήσουν τους 

πόρους (π.χ. μπαταρία) [32]. 

Συνεισφορές χαμηλής ποιότητας: Αντί να συνεισφέρουν ειλικρινά στις τιμές των 

απαιτούμενων μεθόδων ανίχνευσης, οι χρήστες υποβάλουν σκόπιμα δεδομένα χαμηλής 

ποιότητας (π.χ., αποκτηθέντα σε προηγούμενο χρόνο, παρωχημένα ή τυχαίες μετρήσεις 

αισθητήρων). Αυτή η συμπεριφορά μοιάζει με τις επιθέσεις ρύπανσης δεδομένων. Η 

διαφορά είναι ότι οι επιθέσεις ρύπανσης στοχεύουν στο συνολικό αποτέλεσμα ενός στόχου 

ανίχνευσης και όχι σε μετρήσεις μεμονωμένων δεδομένων [32]. 

Ποσοστώσεις εξαργυρώσεων με διπλή δαπάνη: Οι χρήστες προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν τους μηχανισμούς παροχής κινήτρων για να διεκδικήσουν ήδη βραβεύσεις 

(π.χ. χρηματικές ανταμοιβές) [32]. 

Επίθεση On-off (On-off  attack): Ο επιτιθέμενος μπορεί να συμπεριφέρεται αρχικά ως 

ειλικρινής εργαζόμενος για να αποκτήσει υψηλή βαθμολογία φήμης και στη συνέχεια να 

υποβάλει ψευδή δεδομένα για να παρεμποδίσει τη συγκέντρωση δεδομένων [44] ή να 

εναλλάσσει την συμπεριφορά του συνεχώς, ελπίζοντας ότι μπορεί να μην εντοπιστεί έτσι, 

και να συνεχίσει να προκαλεί ζημιές στο σύστημα [51]. Μια ακραία κατάσταση είναι ότι 

αντίπαλοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να ξεκινήσουν την επίθεση [44]. 

Επίθεση Sybil: Ένας μοναδικός εισβολέας διαθέτει περισσότερα από ένα ψευδώνυμα στο 

σύστημα, δηλαδή πολλαπλές ταυτότητες [14], που ψηφίζουν η μία την άλλη, σε συστήματα 

φήμης με ψηφοφορία, με σκοπό την προώθηση της φήμης τους [47]. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσαν να αναμεταδώσουν παλιά μηνύματα για να αποκτήσουν φήμη, χωρίς να 

συνδράμουν νέα δεδομένα από τους αισθητήρες τους [49].  
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3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1. Τι είναι η Ποιότητα δεδομένων 

Σύμφωνα με το [52] Ποιότητα δεδομένων (Quality of Information, QoI) στο MCS είναι: 

 το σύνολο των περιορισμών που καθορίζονται από το σύστημα, ως προς την 

ακρίβεια και την ποσότητα της πληροφορίας, που συλλογικά ονομάζονται 

Περιορισμοί QoI, και 

 το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των Περιορισμών 

QoI που ορίζονται από το σύστημα. 

 

 

Εικόνα 2 Ο κύκλος της Ποιότητας της Πληροφορίας στο MCS [52] 

 

Ο όρος Ακρίβεια Πληροφορίας υποδεικνύει την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει 

το σύστημα, και περιλαμβάνει την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την 

επικαιρότητα. 

Ο όρος Ποσότητα Πληροφορίας ορίζει την ποσότητα πληροφοριών που λαμβάνεται από το 

σύστημα για μια χρονική περίοδο. Ο περιορισμός στην ποσότητα πληροφοριών πρέπει να 

προσδιορίζεται με αριθμητικούς όρους (π.χ. όσον αφορά την ανίχνευση των αναφορών που 

έχουν ληφθεί σε μια ώρα). Αυτός ο περιορισμός μπορεί, επίσης, να ποικίλει με την πάροδο 

του χρόνου (π.χ. απαιτούνται περισσότερα δεδομένα κατά τη διάρκεια της ημέρας από ό, τι 

κατά τη διάρκεια της νύχτας) και στο χώρο (π.χ. ορισμένες γειτονιές είναι πιο σημαντικές 

από άλλες). 



Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Σελίδα 26 από 105        Φιλομένη Κατσίμπουρα  

3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων σε MCS 

συστήματα 

Από τα σημαντικότερα ζητήματα στην υλοποίηση μιας MCS εφαρμογής είναι η διασφάλιση 

της ποιότητας των δεδομένων που αποστέλλουν οι χρήστες στην πλατφόρμα. Με δεδομένο 

την λήψη και χρήση στοιχείων που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι δυνατή η 

εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων, και η περεταίρω σωστή λήψη αποφάσεων.  

Βασική διάσταση της ποιότητας δεδομένων αποτελεί η αξιοπιστία, η έκταση στην οποία 

μπορούμε να βασιστούμε στις καλές προθέσεις των πηγών των δεδομένων, προκειμένου να 

διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα πράγματι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα [30]. 

Για να αυξηθεί η ποιότητα των δεδομένων θα πρέπει να βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος 

μέτρησης της ποιότητας των στοιχείων που υποβάλλονται από τους χρήστες. Αυτό ωστόσο, 

είναι πολύ δύσκολο να γίνει καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος 

των δεδομένων, η ακρίβεια, οι συνθήκες εντοπισμού, κ.α. όπως επίσης και από την 

κατανομή των χρηστών σε σχέση με τις ανάγκες της εργασίας [17], ή ακόμα και την θέληση 

του χρήστη να συμμετάσχει. 

Όλα τα γενικά χαρακτηριστικά μιας MCS εφαρμογής, καθώς και μια σειρά άλλων βασικών 

παραγόντων, με κυριότερο τον ανθρώπινο, είτε επηρεάζουν άμεσα, είτε αφήνουν περιθώρια 

να αμφισβητηθεί ή και να απειληθεί η ποιότητα των δεδομένων της ανίχνευσης. Παρακάτω 

γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα και σφαιρικά 

οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των 

δεδομένων ανίχνευσης. 

3.2.1. Μη επαρκής αριθμός συμμετεχόντων 

Για να είναι επιτυχημένο ένα σύστημα συμμετοχικής ανίχνευσης, μία από τις βασικές 

προκλήσεις είναι η στρατολόγηση αρκετών και κατάλληλων συμμετεχόντων για την 

εκάστοτε εργασία, η οποία μπορεί να απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή τεχνογνωσία [28].  Οι 

λόγοι για τους οποίους ένας χρήστης μπορεί να μην συνδράμει σε μια εργασία ανίχνευσης, 

ποικίλουν και μπορεί να έχουν σχέση με τα εξής: 

 Αδιάφορα ή μη ικανοποιητικά κίνητρα. Χωρίς ικανοποιητικό κίνητρο, οι χρήστες 

μπορεί να μην είναι αρκετά πρόθυμοι να συνδράμουν. Έτσι, δεν συγκεντρώνεται ο 

ελάχιστος απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η 

αξιοπιστία των δεδομένων [28]. Παραδείγματα τέτοιων κινήτρων μπορεί να είναι 

μια χαμηλή αμοιβή, σε σύγκριση με την ποιότητα των δεδομένων και το κόστος 

ανίχνευσης, ή αμοιβές που δεν συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα των χρηστών. 

 Έλλειψη απαραίτητων αισθητήρων. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ένας χρήστης αν 

και ενδιαφέρεται να συνδράμει, να μην είναι σε θέση να το κάνει αυτό, εάν η 

συσκευή του δεν διαθέτει τους απαραίτητους αισθητήρες [53]. 

 Κόστος συμμετοχής. Η ανίχνευση συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους 

συμμετέχοντες όσον αφορά την κατανάλωση μπαταρίας, τη χρήση δεδομένων 
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κινητού, τον χρόνο, αλλά και την προσπάθεια που θα καταβληθεί [27]. Δεδομένων 

αυτών των περιορισμών, ένας κάτοχος κινητής συσκευής μπορεί να αρνηθεί την 

συμμετοχή σε μια εργασία, όταν αυτή θα του κοστίσει σε δεδομένα επικοινωνίας ή 

ενέργεια μπαταρίας. 

 Συνθήκες που δεν ευνοούν την ανίχνευση. Ένα MCS συνήθως περιλαμβάνει 

εξάρτηση από τοποθεσίες (δεδομένα με γεωγραφική σήμανση) και χρονική συνέχεια 

(συνεχής συλλογή δεδομένων για εκτεταμένο χρονικό διάστημα) και κάθε 

εργαζόμενος συμμετέχει μόνο σε λίγες μικρές εργασίες [27], καθώς δεν είναι 

δυνατόν να βρίσκεται κάθε στιγμή και για όλη την διάρκεια που μπορεί να 

διαρκέσει η ανίχνευση, στην τοποθεσία ενδιαφέροντος. 

 Κίνδυνος αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Σε πολλές MCS 

εργασίες η τοποθεσία του χρήστη είναι ένας βασικός παράγοντας για την επιλογή 

εργαζομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από τον χρήστη να αναφέρει 

την τοποθεσία του, κάτι που όμως παραβιάζει την ιδιωτικότητά του, και έτσι ο 

χρήστης μπορεί να μην επιθυμεί τελικά την συμμετοχή του στην εργασία [17]. 

 Δέσμευση. Η συλλογή δεδομένων ανίχνευσης μπορεί να μην έχει άμεσο όφελος για 

τους συμμετέχοντες, ενώ συχνά απαιτεί  μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ειδικότερα, η 

χρονική συνέχεια συνεπάγεται επίσης το ζήτημα της βιωσιμότητας, όπου οι 

εργαζόμενοι ενδέχεται να μην ακολουθήσουν ολόκληρη την εκστρατεία, αλλά 

ενδιάμεσα να την εγκαταλείψουν [27]. 

 Μη ικανοποιητικός τρόπος επιλογής νικητών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πολλοί 

χρήστες αποθαρρύνονται από το να συμμετέχουν καθώς, αν και συνδράμουν με 

ειλικρινή και ποιοτικά δεδομένα, ποτέ δεν κερδίζουν αμοιβές. Στην περίπτωση της 

δημοπρασίας, πχ, με έναν νικητή ένας μεγάλος αριθμός χρηστών δεν παίρνει ποτέ 

αμοιβή παρά την ποιότητα στην συμμετοχή τους, αφού ο νικητής είναι μόνο ένας. 

Κατά την ανάποδη δημοπρασία επίσης, ένας χρήστης που ανταποκρίθηκε στις 

απαιτήσεις της εργασίας και παρέχει δεδομένα υψηλής ποιότητας δεν έχει την 

δυνατότητα να κερδίσει, καθώς θα προσφέρει μια σχετικά υψηλή τιμή για την 

εργασία του σε σχέση με την τιμή που μπορεί να προσφέρουν κάποιοι άλλοι 

χρήστες [17]. 

Η διάθεση ενός επαρκούς αριθμού πόρων και χρηστών για μια δεδομένη εργασία 

ανίχνευσης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς διαθέτοντας λιγότερους πόρους από όσους 

χρειάζεται το αποτέλεσμα θα είναι η χαμηλή ποιότητα πληροφοριών [54]. 

Από την άλλη, ζητώντας από πολλούς χρήστες να συμμετέχουν στην ίδια εργασία 

δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάτι που ωθεί τους χρήστες να δώσουν 

ειλικρινείς απαντήσεις-τιμές, ενώ με αυτόν τον τρόπο παρέχονται περισσότερα δεδομένα 

για την εργασία, αυξάνοντας την πιθανότητα  επιλογής υψηλής ποιότητας δεδομένων [17]. 

Ωστόσο, αυξάνοντας τον αριθμό των αναφορών ανίχνευσης, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

θα βελτιωθεί η συνολική ποιότητα των αποτελεσμάτων της εφαρμογής. Αυτό ισχύει λόγω 

του γεγονότος ότι περισσότεροι συμμετέχοντες μπορεί να υποβάλουν αναφορές χαμηλής 

ποιότητας και να επηρεάσουν έτσι, την γενική εικόνα του αποτελέσματος. Με αυτόν τον 

τρόπο η σπουδαιότητα μιας υποβληθείσας αναφοράς με υψηλή ποιότητα από έναν 
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μεμονωμένο χρήστη μπορεί να χαθεί όταν συναθροιστεί με πολλές άλλες αναφορές 

χαμηλής ποιότητας [53].  

 

3.2.2. Εσφαλμένη κατανομή χρηστών στην περιοχή κάλυψης 

Στην περίπτωση που η κατανομή των χρηστών είναι ομοιόμορφη στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, αυτή είναι πλήρως καλυμμένη και μπορεί να οδηγήσει σε δεδομένα που 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση όμως, παρατηρείται το εξής 

φαινόμενο: σε κάποιες υποπεριοχές να υπάρχει απουσία αναφορών ανίχνευσης και σε 

κάποιες άλλες πλεονασμός, κάτι που στην ουσία δεν αναπληρώνει την έλλειψη αναφορών 

από τις “κενές” υποπεριοχές, και άρα δεν προσθέτει τίποτα στην υποβαθμισμένη, πια, 

ποιότητα των πληροφοριών, καθώς αυτές δεν αντιπροσωπεύουν όλα τα βασικά σημεία της 

περιοχής ενδιαφέροντος [53]. 

 

3.2.3. Ακατάλληλοι χρήστες 

Είναι σύνηθες φαινόμενο στις συμμετοχικές δραστηριότητες, λόγω του ανοιχτού 

χαρακτήρα τους, να συνδράμουν χρήστες που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 

προκειμένου να φέρουν εις πέρας και με ικανοποιητικό ποσοστό ποιότητας την εργασία 

ανίχνευσης που αναλαμβάνουν. Η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να επηρεαστεί από 

χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την περιοχή στόχου ή πρέπει να  καταβάλουν 

ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκτέλεση της εργασίας [17].  

Είναι δύσκολο για το σύστημα να λάβει ακριβή δεδομένα ανίχνευσης, λόγω της υψηλής 

κινητικότητας και της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος, καθώς μπορεί να υπάρχουν 

μερικοί άπειροι συμμετέχοντες που θα δημιουργήσουν αλλοιωμένα δεδομένα αισθητήρων 

[11]. Περιπτώσεις αμέλειας ή άγνοιας των απαραίτητων προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες 

θα πρέπει να γίνει η μέτρηση έχουν ως αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα δεδομένων 

ανίχνευσης, όπως να τοποθετήσουν την συσκευή ανίχνευσης σε μια ακατάλληλη θέση 

καθώς καταγράφουν δεδομένα με τους αισθητήρες τους [49]. 

 

3.2.4. Εκτέλεση πολλαπλών ταυτόχρονων εργασιών  

Χαμηλής ποιότητας δεδομένα μπορούν να παραχθούν και όταν ένας χρήστης αποδέχεται να 

εκτελέσει πολλές εργασίες στο ίδιο χρονικό διάστημα [17], καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν 

θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην εκτέλεση της κάθε εργασίας ή τα δεδομένα μπορεί 

να μην φτάσουν την ώρα που πρέπει στην πλατφόρμα. 
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3.2.5. Απληστία 

Το επίπεδο κινδύνου στην πλαστογραφία δεδομένων είναι υψηλό στα MCSs, καθώς οι 

αισθητήρες ανήκουν σε ανθρώπους [34], και το ζήτημα αυτό δημιουργείται εξαιτίας τριών 

παραγόντων: τον ανοιχτό χαρακτήρα του δικτύου, την ανθρώπινη απληστία που τους οδηγεί 

να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα, τις προσπάθειές τους 

[55], και πιθανές κακόβουλες προθέσεις των συμμετεχόντων [30]. Έτσι, χρήστες 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους [36], ανάλογα με τις αμοιβές της 

εφαρμογής, παραποιούν με διάφορους τρόπους τα δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στην 

χαμηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Σε άλλα συστήματα συμμετοχικής 

ανίχνευσης, όπου η επιβράβευση μπορεί να μην είναι οικονομική, όπως σε αυτά που 

χρησιμοποιούν μηχανισμούς φήμης, το όφελος μπορεί να είναι η αύξηση της φήμης του 

κακόβουλου χρήστη η οποία θα του εξασφαλίσει περαιτέρω πλεονεκτήματα, όπως στις 

επιθέσεις «on-off».  

 

3.2.6. Αθέμιτος ανταγωνισμός 

Κάποιοι συμμετέχοντες εκμεταλλεύονται την δυνατότητα να συνεισφέρουν ψευδή/αναληθή 

στοιχεία για να αποπροσανατολίσουν το πόρισμα μιας MCS εφαρμογής με σκοπό να 

βλάψουν τους φορείς για τους οποίους γίνεται η μέτρηση. Για παράδειγμα, ένας Πάροχος 

Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), θα μπορούσε να παράγει ψευδείς μετρήσεις για να 

υποβαθμίσει την αξιολόγηση απόδοσης του ανταγωνιστή του, και να αυξήσει τα δικά του 

κέρδη. Μια τέτοια απρεπής συμπεριφορά θα δημιουργήσει αποκλίσεις στο σύνολο των 

αποτελεσμάτων και θα παρακωλύσει την καθολική επίγνωση του φαινόμενου που μας 

ενδιαφέρει [30]. 

 

3.2.7. Συχνότητα δειγματοληψίας 

Η συχνότητα δειγματοληψίας αναφέρεται στον αριθμό των δειγμάτων για δεδομένα 

ανίχνευσης που μπορεί να παρέχει μια συσκευή ανά χρονική μονάδα. Οι εργαζόμενοι σε 

μια συγκεκριμένη εργασία μπορεί να έχουν διάφορες τιμές δειγματοληψίας και αυτό θα 

μπορούσε να δυσκολέψει την εξαγωγή των συνολικών αποτελεσμάτων [53]. 

 

3.3. Προκλήσεις  

Παρόλο που το σύστημα ανίχνευσης πλήθους έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η 

εξοικονόμηση χρημάτων, αντιμετωπίζει επίσης ορισμένα προβλήματα, όπως η ανεξέλεγκτη 

ποιότητα των δεδομένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα ανίχνευσης 

συλλέγονται από χρήστες, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν τον σωστό τρόπο συλλογής 
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των αποτελεσματικότερων δεδομένων ανίχνευσης. Από την άλλη πλευρά, οι αιτούντες 

εργασιών πληρώνουν έναν περιορισμένο προϋπολογισμό για ένα ορισμένο ποσό δεδομένων 

υψηλής ποιότητας [56].  

Παρακάτω γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα MCSs ως προς την ποιότητα των δεδομένων. 

 

3.3.1. Ανίχνευση και διόρθωση ψευδών δεδομένων 

Το ανοικτό πνεύμα της ανίχνευσης πλήθους εκθέτει το σύστημα σε κακόβουλες και 

λανθασμένες συμμετοχές, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε κακή ποιότητα δεδομένων. 

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της ανίχνευσης και διόρθωσης ψευδών 

δεδομένων. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες συνήθως 

περιλαμβάνουν σημαντικές ελλιπείς τιμές, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για ακριβή 

ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων [1].  

Ανακριβή ή εσφαλμένα δεδομένα είναι δυνατόν να παραχθούν ακούσια ή εκούσια. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης δεν έχει 

επίγνωση της μετάδοσης στοιχείων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν κατά  λάθος τις συσκευές τους έτσι 

ώστε να καταγράφονται οι εσφαλμένες μετρήσεις, π.χ. αποθήκευση του τηλεφώνου σε μια 

τσάντα, ενώ είναι επιφορτισμένοι με την απόκτηση πληροφοριών αστικού θορύβου [57] ή 

το σφάλμα να προέρχεται από τις βλάβες ορισμένων αλγορίθμων ή ενσωματωμένων 

αισθητήρων σε κινητές συσκευές [1]. Άλλες περιπτώσεις ακούσιας παραγωγής εσφαλμένων 

δεδομένων είναι οι περιορισμένες δυνατότητες των αισθητήρων (χαμηλή ανάλυση κάμερας, 

χαμηλή ποιότητα μικροφώνου) ή η χαμηλή ποιότητα σήματος για την μετάδοση των 

δεδομένων. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλες οι περιπτώσεις όπου ο χρήστης της εφαρμογής 

παραποιεί εν γνώσει του τα δεδομένα ανίχνευσης, προκειμένου να κερδίσει ανταμοιβές 

χωρίς να εκτελέσει σωστά το έργο ανίχνευσης [58] ή έχοντας καταβάλει την ελάχιστη 

δυνατή προσπάθεια [55]. Για παράδειγμα, στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε 

πραγματικό χρόνο, κάποιοι χρήστες μπορούν να αναφέρουν ψευδείς προειδοποιήσεις για 

την κυκλοφοριακή συμφόρηση, έτσι ώστε να αποτρέψουν την κυκλοφορία στους δρόμους 

στους οποίους κινούνται οι ίδιοι [1], ενώ ένας μεσίτης μπορεί να στείλει εσκεμμένα ψευδείς 

αναφορές για χαμηλό θόρυβο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να προωθήσει την 

εκεί ενοικίαση στέγης [57]. Από την άλλη, ένας χρήστης προκειμένου να μην αποκαλυφθεί 

η τοποθεσία του, είναι δυνατόν να δηλώσει άλλη από αυτή που στην πραγματικότητα 

βρίσκεται. 
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3.3.2. Αξιοπιστία δεδομένων – Εμπιστοσύνη των χρηστών 

Ένα κρίσιμο ζήτημα στην υλοποίηση μιας MCS εφαρμογής είναι η διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των δεδομένων που αποστέλλουν οι χρήστες, η οποία αποτελεί μια βασική 

διάσταση της ποιότητας δεδομένων [59], και δηλώνει την έκταση στην οποία μπορούμε να 

βασιστούμε στις καλές προθέσεις των πηγών των δεδομένων, προκειμένου να 

διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα πράγματι αναπαριστούν αυτά που θα έπρεπε να είναι [30].  

Η εμπιστοσύνη είναι ένα ζήτημα για την ανώνυμη εκτέλεση εργασιών, δεδομένου ότι οι 

εργασίες ανατίθενται σε άγνωστους συμμετέχοντες. Εάν αυτοί είναι κακόβουλοι, θα 

παρέχουν ψευδεπίγραφα δεδομένα και είναι δύσκολο να τα αναγνωρίσουν, ειδικά όταν δεν 

σχετίζονται διαφορετικές ενέργειες λόγω της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η απλή λύση 

που αναθέτει μια εργασία σε πολλαπλούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα, για να μειώσει την 

επίδραση της κακόβουλης συμμετοχής, απλώς καταναλώνει πάρα πολλούς πόρους και για 

τον λόγο αυτό απαιτούνται πιο αποτελεσματικές λύσεις [60]. 

 

3.3.3. Επιθέσεις σε συστήματα φήμης 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί και ταξινομηθεί επιθέσεις διαφόρων τύπων σε 

συστήματα φήμης, η αντιμετώπιση των οποίων είναι σημαντικής σημασίας για την 

αξιοπιστία των δεδομένων στα MCSs.  

Σύμφωνα με το [61] εντοπίζονται τρεις (3) κατηγορίες επιθέσεων. Στην πρώτη κατηγορία, 

την αθέμιτη ανατροφοδότηση, οι επιτιθέμενοι παρέχουν πολύ υψηλές βαθμολογίες με 

σκοπό να προωθήσει την φήμη μιας οντότητας (Ballot stuffing) ή πολλές χαμηλές 

βαθμολογίες με σκοπό να καταστρέψουν την φήμη μιας οντότητας (Bad mouthing). Στην 

δεύτερη κατηγορία, την ασυνεπή συμπεριφορά, οι επιτιθέμενοι αρχικά ενεργούν ειλικρινά 

για να χτίσουν μεγάλη φήμη, και στη συνέχεια στέλνουν τις τιμές που θέλουν με σκοπό να 

αλλοιώσουν τα τελικά αποτελέσματα (On-off attack). Στην τρίτη κατηγορία, βασιζόμενη 

στην ταυτότητα, οι επιτιθέμενοι συμπεριφέρονται κακόβουλα από την αρχή. Αφού λάβουν 

αρνητικές αξιολογήσεις, ανοίγουν νέο λογαριασμό (Whitewashing).  Μια άλλη περίπτωση 

στην ίδια κατηγορία είναι η εξής: οι εισβολείς δημιουργούν ταυτόχρονα πολλούς 

λογαριασμούς (Sybils) για να αυξήσουν την επιρροή τους σε μια κοινότητα (Sybil-attack). 

  

3.4. Μηχανισμοί αποφυγής σφαλμάτων 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που σκοπό έχουν να αποτρέψουν την 

αποστολή εσφαλμένων δεδομένων και έχουν να κάνουν κυρίως με τον χρήστη. Κίνητρα, 

αμοιβές, τρόποι πληρωμής, αλλά και δημιουργία προφίλ χρηστών, είναι οι πιο 

συνηθισμένοι. Παρακάτω αναλύονται οι πιο συχνά αναφερόμενοι, ως προς τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχουν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους. 
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3.4.1. Έλεγχος τοποθεσίας  

Σε πολλές εργασίες ανίχνευσης η τοποθεσία του χρήστη είναι ένας βασικός παράγοντας για 

την επιλογή του και η διαθεσιμότητα στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι ένα βασικό 

κριτήριο επιλογής [53]. Καθώς η τοποθεσία αποτελεί κοινή επισύναψη στις μετρήσεις που 

αποστέλλονται, με την επιβεβαίωσή της μπορεί να επιτευχθεί ένας βαθμός αξιοπιστίας των 

δεδομένων [30].   

Το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι ότι η υποχρεωτική αναφορά της τοποθεσίας παραβιάζει 

την ιδιωτικότητα του χρήστη, και έτσι αυτός μπορεί να μην επιθυμεί τελικά την συμμετοχή 

του στην εργασία [17]. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα 

εκτελέσουν την ανίχνευση με ανώνυμο τρόπο [34], προκειμένου οι κατάλληλοι από αυτούς 

να συνδράμουν.  

Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση όπου ένας κακόβουλος χρήστης 

υποβάλλει ψευδή στοιχεία από μια έγκυρη τοποθεσία, η οποία δεν καλύπτεται όσο 

αποτελεσματικά χρειάζεται από τα περισσότερα σχήματα αντιμετώπισης αναξιόπιστων 

μετρήσεων [30].  

Μια ακόμη περίπτωση εξαπάτησης έχει να κάνει με τους συμμετέχοντες που, εκτός από τα 

δεδομένα, αλλοιώνουν και την τοποθεσία τους (π.χ. πλαστογράφηση GPS) για να 

προσποιηθούν μια αξιόπιστη πηγή (χρήστη) στο σημείο ενδιαφέροντος της εφαρμογής [35, 

45]. Αυτά είναι επιπλέον ζητήματα που προκύπτουν σε εργασίες με χωρική εξάρτηση και 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνδυαστικά με τα υποβληθέντα δεδομένα [30]. 

 

3.4.2. Φήμη συμμετεχόντων 

Τα συστήματα εμπιστοσύνης και φήμης συμβάλλουν σημαντικά σε συστήματα όπου η 

έλλειψη βασικών γνώσεων σχετικά τους χρήστες μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 

καταστάσεις, όσον αφορά την αξιοπιστία των πληροφοριών που αυτοί παρέχουν [64]. Η 

αποφυγή ψευδών δεδομένων βασισμένη στη φήμη παρακολουθεί τη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων και τους αποδίδει βαθμολογίες φήμης [1, 49], οι οποίες υποδηλώνουν την 

αξιοπιστία τους όταν υποβάλουν δεδομένα ανίχνευσης. Το σκεπτικό είναι ότι, εάν ένας 

χρήστης αποκτά υψηλή φήμη υποβάλλοντας έγκυρα δεδομένα, είναι πιθανό ότι την 

επόμενη φορά που υποβάλει, αυτά θα είναι και πάλι έγκυρα [64]. 

Η ικανότητα αξιολόγησης της εμπιστοσύνης, ταυτόχρονα, προσφέρει κίνητρο στους 

χρήστες για καλή συμπεριφορά και τους αναγκάζει να ενεργούν πιο υπεύθυνα, καθώς τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αξιοπιστίας μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα για την 

ανίχνευση εγωιστικών και κακόβουλων χρηστών [49, 51].    
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Βέβαια, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να απειληθεί από επιθέσεις κατά τις οποίες ένας 

χρήστης στέλνει πρώτα τα σωστά δεδομένα για να κερδίσει υψηλή φήμη και στην συνέχεια 

αποστέλλει τυχαία ψευδή δεδομένα ανίχνευσης για να παρακάμψει τις τεχνικές ανίχνευσης 

που βασίζονται στη φήμη [48], όπως στις επιθέσεις «on-off» [51], αλλά και στις επιθέσεις 

πολλαπλών ψευδών ταυτοτήτων (Sybil attack) και συμπαιγνίας [1]. 

Επιπλέον, ακόμη και αν οι συμμετέχοντες είναι αξιόπιστοι, εξακολουθεί να είναι δύσκολο 

να διασφαλιστεί η ορθότητα όλων των συγκεντρωμένων δεδομένων, όπως τα ακουσίως 

ψευδή δεδομένα [1]. 

 

3.4.3. Προφίλ χρηστών – προτιμήσεις  

Πολλές πλατφόρμες αναπτύσσουν προφίλ χρηστών βασισμένα στις διαθέσιμες πληροφορίες 

των κοινωνικών δικτύων [15], ενώ άλλες συλλέγουν κι επεξεργάζονται δεδομένα σε σχέση 

με το χρήστη και το περιβάλλον γύρω του [33]. Οι πληροφορίες του δημοσίου προφίλ, όπως  

γνώσεις και εκπαίδευση μπορούν να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των κατάλληλων 

συμμετεχόντων, καθώς αρκετές από τις εργασίες μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένη γνώση 

ή τεχνογνωσία [28]. Η υποκείμενη θεώρηση είναι ότι εάν ένας πιθανός χρήστης 

ενδιαφέρεται για κάποιες ειδικές κατηγορίες, π.χ. ταινίες, θα είναι πιο ικανός να εκτελέσει 

τις εργασίες που είναι σχετικές με αυτήν την κατηγορία [15]. 

Η τελική ομάδα εργαζομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο χρήστες των οποίων οι 

προτιμήσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της εργασίας, προκειμένου να 

ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, λαμβάνοντας αυτό ως κριτήριο, 

μόνο οι αρκετά κατάλληλοι χρήστες θα ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα ερωτήματα 

ανίχνευσης [62]. Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των εργαζομένων 

έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντά τους και προκύπτουν  είτε από το δημόσιο προφίλ 

τους σε κοινωνικά δίκτυα [28], είτε μέσω μηχανικής μάθησης από τις ενέργειες των 

χρηστών [63]. 

 

3.4.4. Κοινωνικές σχέσεις 

Οι κοινωνικές φιλικές σχέσεις δρουν ως ένα αποτελεσματικό κίνητρο για την συμμετοχή σε 

εργασίες που δημιούργησαν φίλοι, καθώς οι άνθρωποι συνήθως ενδιαφέρονται να 

βοηθήσουν τους φίλους τους [28]. Πάνω σε αυτή την ιδέα στηρίζεται εν μέρει και ο 

μηχανισμός έγκρισης ή επικύρωσης (endorsement), όπου οι συμμετέχοντες επικυρώνουν ο 

ένας τον άλλον, έχοντας δύο πηγές κινήτρων: οικονομική και κοινωνική, βοηθούν, δηλαδή 

ο ένας τον άλλον, αλλά αυτή η καλοσύνη συχνά περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα 

ανθρώπων για τους οποίους πραγματικά ενδιαφέρονται [35]. Με βάση αυτό το φαινόμενο, 

οι χρήστες προκειμένου να μην βλάψουν τους «οικείους» τους, έχουν την τάση να είναι 

ειλικρινείς στις σχετικές με αυτούς εργασίες ανίχνευσης που συμμετέχουν. 
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3.4.5. Ομάδες συμμετεχόντων βασισμένες στην συλλογική αξιολόγηση 

Το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας της κινητής συσκευής, αποτελεί βασικό κριτήριο για 

την επιλογή χρήστη, καθώς θα πρέπει να ικανοποιεί ένα όριο, προκειμένου να εκτελεστεί 

απρόσκοπτα η εργασία [62]. Πέρα από αυτό, και ο χρήστης είναι δυνατόν να αρνηθεί την 

συμμετοχή, για να αποφύγει την περαιτέρω κατανάλωση ενέργειας [53, 19]. Επίσης, οι 

συσκευές των συμμετεχόντων μπορεί να μην διαθέτουν όλους τους απαραίτητους 

αισθητήρες για την πραγματοποίηση μετρήσεων σε μια συγκεκριμένη εργασία ανίχνευσης. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, αν και οι χρήστες έχουν όλη την καλή διάθεση να 

συμβάλουν αυτό δεν είναι εφικτό, και το σύστημα στερείται δεδομένων, τα οποία θα 

βελτίωναν την συνολική ποιότητα. Διαθέτοντας λιγότερους πόρους από όσους χρειάζεται, 

έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή ποιότητα πληροφοριών [54]. Εδώ, χρειάζεται να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με στρατολόγηση ομάδων συμμετεχόντων και όχι 

μεμονωμένων χρηστών, οι οποίες συνεργατικά θα φέρουν εις πέρας την υπό εκτέλεση 

εργασία, σύμφωνα με το [53]. 

 

3.4.6. Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων εργασιών από τους χρήστες 

Επειδή, όταν ένας χρήστης αποδέχεται να εκτελέσει πολλές εργασίες στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, αυτό οδηγεί συνήθως σε χαμηλής ποιότητας δεδομένα, ως μέτρο αποφυγής αυτής 

της κατάστασης, τίθεται ένα μέγιστο όριο εργασιών που εκτελεί παράλληλα ο ίδιος χρήστης 

[17]. 

 

3.4.7. Κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων 

Το μέγεθος της επιλεγμένης ομάδας για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ανίχνευσης θα 

πρέπει να βελτιστοποιηθεί προσεκτικά, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα 

δεδομένων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αν και όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες 

σε μια εργασία, τόσο πιο ακριβή μπορεί να είναι τα αποτελέσματα που παράγουν [66], η 

προσθήκη περισσότερων συμμετεχόντων από όσους πραγματικά χρειάζονται δεν παρέχει 

πρόσθετα οφέλη, απεναντίας, μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπη διόγκωση του κόστους ή και 

μείωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων [53], ενώ μικρότερος αριθμός χρηστών από 

όσους χρειάζεται επίσης μπορεί να αποφέρει χαμηλή ποιότητα πληροφοριών [54]. 

 

3.4.8. Ομοιόμορφη κατανομή  χρηστών στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Μεγάλη σημασία δίνεται, επίσης, στην κατανομή των χρηστών στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Η διαθεσιμότητα των χρηστών είναι ένα βασικό κριτήριο επιλογής, αλλά με 
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μόνο αυτό το κριτήριο θα μπορούσε να γίνει επιλογή συμμετεχόντων που είναι 

συγκεντρωμένοι σε ένα ή μερικά μόνο σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε συλλογή πλεονάζουσας πληροφορίες χωρίς να είναι απαραίτητο. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η γενική περιοχή ανίχνευσης μπορεί να 

χωριστεί σε υποπεριοχές, και οι ανιχνεύσεις θα πρέπει να προέρχονται από κάθε μία από 

αυτές έτσι ώστε να μην υπάρχει απουσία αναφορών ανίχνευσης σε κάποιες και σε κάποιες 

άλλες πλεονασμός, ο οποίος στην ουσία δεν αναπληρώνει την έλλειψη αναφορών από τις 

“κενές” υποπεριοχές, και άρα δεν προσθέτει κάτι στην υποβαθμισμένη πλέον, ποιότητα των 

δεδομένων [53]. 

 

3.4.9. Κίνητρα βελτίωσης της ποιότητας δεδομένων από τους χρήστες 

Λογοδοσία 

Ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να εισάγει εσφαλμένα δεδομένα για να αλλοιώσει τα 

τελικά αποτελέσματα. Για την πρόληψη μιας τέτοιας κατάστασης, θα πρέπει να 

επαληθεύονται τα δεδομένα που ανεβαίνουν από τους χρήστες και να σχεδιαστεί ένα σχήμα 

λογοδοσίας, με το οποίο οι κακόβουλοι χρήστες θα ανακαλούνται, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να αποκαλύπτεται η αληθινή τους ταυτότητα [66] ή θα λογοδοτούν για τις 

ενέργειές τους [54] και οι ανταμοιβές ή ποινές που θα λαμβάνουν θα αντιστοιχούν στην 

έκταση των συνεισφορών τους [32]. 

 

Κριτήρια και τρόποι επιλογής νικητών  

Σε συστήματα επιλογής νικητή με δημοπρασία, η τιμή της προσφοράς από την πλευρά του 

χρήστη είναι το μόνο κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή νικητή, ωστόσο η 

χαμηλή προσφορά δεν συνεπάγεται και ποιότητα στα δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ποιότητα των δεδομένων που έστειλε ο χρήστης, μαζί με 

την προσφορά του, για την επιλογή του νικητή [17].  

Στην περίπτωση της δημοπρασίας με έναν νικητή, επίσης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

χρηστών, που ενώ αποστέλλουν δεδομένα υψηλής ποιότητας, δεν παίρνουν ποτέ αμοιβή, 

και αυτό μπορεί να τους αποθαρρύνει από το να συνδράμουν. Προτείνεται λοιπόν στο [17], 

ένα σχήμα multi-payment, ώστε να πληρώνονται περισσότεροι νικητές, αφήνοντας έτσι, 

ευχαριστημένους τους αποδοτικούς χρήστες και διατηρώντας την ποιότητα στα δεδομένα.  
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Σχέση προσφοράς-εργασίας 

Όταν η προσφορά γίνεται μετά την εκτέλεση της εργασίας (Post-bidding) είναι ένας καλός 

τρόπος για την αύξηση της ποιότητας δεδομένων, σε σχέση με την pre-bidding [17], όπου 

πρώτα γίνεται η προσφορά και μετά η εκτέλεση της εργασίας. 

 

Αμοιβή 

Αμοιβές ισάξιες του κόστους ανίχνευσης, αποτελούν ένα ικανοποιητικό κίνητρο για την 

αφιέρωση χρόνου, ενέργειας, κόστους και γενικότερα ειλικρινούς συνεργασίας από την 

πλευρά του χρήστη, όπως είναι μια ικανοποιητική οικονομική ρύθμιση, ενώ λαμβάνοντας 

υπόψη την ποιότητα στην αμοιβή, ο χρήστης ενθαρρύνεται στην υποβολή ποιοτικών 

μετρήσεων [17]. 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΗΜΗΣ 

Τα συστήματα φήμης εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα εργαλεία για την αξιολόγηση της φήμης, 

καθώς ενθαρρύνουν τους χρήστες να αφήνουν ανατροφοδότηση, να βαθμολογούν δηλαδή 

έναν άλλο χρήστη ή προϊόν, έπειτα συγκεντρώνουν όλες αυτές τις ανατροφοδοτήσεις για να 

υπολογίσουν μία ή περισσότερες τιμές φήμης και, τέλος, παρουσιάζουν αυτά τα 

αποτελέσματα για να συνεισφέρουν στην λήψη αποφάσεων [67].  

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες είναι σε θέση να αποφασίσουν ποιον θα εμπιστευτούν και 

σε τι βαθμό. Επιπλέον, η ύπαρξη συστήματος φήμης λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι 

κακόβουλων ενεργειών, καθώς το κίνητρο της θετικής φήμης και το αντικίνητρο της 

αρνητικής φήμης ενθαρρύνει την καλή συμπεριφορά μακροπρόθεσμα. Μόλις 

συγκεντρωθούν τα δεδομένα φήμης, αυτά μπορεί να μοιραστούν μεταξύ των χρηστών, 

ούτως ώστε να μην χρειάζεται η μεταξύ τους προηγούμενη αλληλεπίδραση [68]. 

Η γενική διαδικασία ενός συστήματος φήμης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. 

 

 

Εικόνα 3 Γενική διαδικασία ενός συστήματος φήμης [67] 

 

Ωστόσο, ένα κλασικό σύστημα φήμης εξάγει στατικά αποτελέσματα στην έξοδο και δεν 

λαμβάνει υπόψη τους χρήστες,  οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν διαδραστικά τον 

υπολογισμό της. Μερικά νέα συστήματα φήμης παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των 

ρυθμίσεων και αντανακλούν αυτές τις αλλαγές αναλόγως στην αξία της φήμης.  

Η Εικόνα 4 περιγράφει την γενική διαδικασία ενός διαδραστικού συστήματος φήμης. 
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Εικόνα 4 Γενική διαδικασία ενός διαδραστικού συστήματος φήμης [67] 

 

Εμπλέκοντας τον χρήστη στην αξιολόγηση φήμης, τα συστήματα διαδραστικής φήμης 

στοχεύουν στην παροχή βελτιωμένων γνώσεων μέσω του συνδυασμού των γνωστικών 

δυνατοτήτων και της εμπειρίας των χρηστών με τα πλεονεκτήματα των ισχυρών μετρικών 

φήμης [67]. 

Μια άλλη περιγραφή ενός συστήματος φήμης παρουσιάζεται στο [68] όπου ο Trustor είναι 

ένα μια οντότητα που θέλει να εμπιστευτεί και να αλληλεπιδράσει με μια άλλη οντότητα-

στόχο, που ονομάζεται Trustee. Προκειμένου να πάρει μια απόφαση εμπιστοσύνης για το 

αν θα τον εμπιστευτεί, θα πρέπει να αξιολογήσει τη φήμη του δεύτερου. Για το σκοπό αυτό, 

πρώτα συμβουλεύεται τις δικές του πληροφορίες εσωτερικής φήμης, βλέπει δηλαδή αν είχε 

προηγουμένως αλληλεπιδράσει με τον Trustee και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Στην 

περίπτωση που δεν υπήρχε προηγούμενη αλληλεπίδραση, ο Trustor θα συμβουλευτεί άλλες 

οντότητες (Recommenders)  που μπορεί να έχουν έχει ήδη αλληλεπιδράσει ή έχουν 

παρατηρήσει αλληλεπίδραση με τον Trustee, για να μάθει τις απόψεις τους. 
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Εικόνα 5 Γενικό μοντέλο αναφοράς για συστήματα φήμης [68] 

 

Ένας Recommender μπορεί να είναι μια οντότητα που παρέχει πληροφορίες από το δικό της 

ιστορικό συναλλαγών ή από ένα σύστημα που είτε παρατηρήθηκε μια αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο μερών ή συλλέγει πληροφορίες από άλλες πηγές.  

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες φήμης που αποκτήθηκαν από τους Recommenders, ο 

Trustor είναι σε θέση να πάρει την απόφασή του, εάν δηλαδή θα εμπιστευτεί τον Trustee ή 

όχι. Οι ρόλοι του Trustor, του Trustee και του Recommender μπορούν να εναλλάσσονται. 

Αν η συναλλαγή προχωρήσει, και τα δύο μέρη θα έχουν τις δικές τους πληροφορίες φήμης 

που μπορούν στη συνέχεια να θέσουν στη διάθεση άλλων οντοτήτων. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, ανάλογα με το περιεχόμενο των πληροφοριών, ξεκινώντας 

από τον πιο εσωτερικό δακτύλιο, το πλαίσιο φήμης μπορεί να είναι προσωπικό, 

επαγγελματικό, οργανωτικό και κοινωνικό [68]. 
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Εικόνα 6 Μοντέλο αναφοράς για το πλαίσιο φήμης [68] 

 

4.1. Χαρακτηριστικά συστημάτων φήμης 

Τα συστήματα φήμης διαθέτουν μια σειρά χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τον τρόπο 

συλλογής, αναπαράστασης, αξιοποίησης και χρήσης των δεδομένων ανίχνευσης.  Σύμφωνα 

με το [68] τα πιο σημαντικά από αυτά είναι: 

 

4.1.1. Ιστορικό 

Το ιστορικό ενός χρήστη είναι το σύνολο των αποθηκευμένων πληροφοριών που 

καταγράφουν τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις του και τα αποτελέσματά τους. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του πιθανού αποτελέσματος των τρεχουσών ή 

μελλοντικών συναλλαγών του. Κατά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής μεταξύ δύο 

οντοτήτων, κάθε οντότητα αφήνει ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις της άλλης 

οντότητας. Αυτή η ανατροφοδότηση ονομάζεται συχνά αξιολόγηση. Το ιστορικό μπορεί να 

είναι προσωπικό ή καθολικό. 

Το προσωπικό ιστορικό δημιουργείται και διατηρείται με την χρήση άμεσα συλλεχθέντων ή 

στοιχείων παρατήρησης, εκφράζοντας τις προσωπικές απόψεις/εμπειρίες μεταξύ των 

οντοτήτων. Καθώς άλλες οντότητες στο σύστημα μπορεί να διαφωνούν με αυτές τις 

απόψεις, το προσωπικό ιστορικό θεωρείται υποκειμενική άποψη.  

Το καθολικό ιστορικό δημιουργείται και διατηρείται σε ένα σύστημα από πληροφορίες που 

μοιράζονται τα μέλη, οδηγώντας σε μια συνεπή και σφαιρική άποψη για κάθε οντότητα του 

συστήματος. 



Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Φιλομένη Κατσίμπουρα       Σελίδα 41 από 105 

 

4.1.2. Συλλογή πληροφοριών 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα φήμης για να επιτρέψει 

τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οντοτήτων. 

Υπάρχει η άμεση συλλογή πληροφοριών, είτε από τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις μιας 

οντότητας, είτε από την παρατήρηση των συναλλαγών άλλων οντοτήτων και η έμμεση 

συλλογή πληροφοριών, όπου οι πληροφορίες λαμβάνονται από άλλες οντότητες (είτε άτομα 

είτε ομάδες), και αποκαλούνται πληροφορίες μαρτύρων. Επίσης, πληροφορίες μπορεί να 

ληφθούν  από μια πηγή που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή 

φήμης στο τρέχον πλαίσιο (συλλογή παραγόμενων πληροφοριών).  

Ο σχηματισμός βαθμολογίας φήμης που βασίζεται αποκλειστικά σε άμεσες εμπειρίες και 

παρατηρήσεις αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για τον εντοπισμό ενός εσφαλμένου 

κόμβου. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες αναφέρουν με ειλικρίνεια, όσο 

περισσότερες πληροφορίες λαμβάνει ένας κόμβος, τόσο ταχύτερη και ακριβέστερη θα είναι 

η εκτίμηση αξιολόγησης. Έτσι, οι κακοί και εγωιστικοί κόμβοι μπορούν να ταυτοποιηθούν 

γρηγορότερα (ακόμα και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες), προτού επηρεάσουν το τελικό 

αποτέλεσμα της ανίχνευσης, οδηγώντας σε μια ισχυρή λύση.  

Από την άλλη, ο σχηματισμός αξιολόγησης φήμης που βασίζεται αποκλειστικά σε έμμεσες 

πληροφορίες μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρός, εάν οι πληροφορίες που μεταδίδονται είναι 

ανακριβείς. 

Εάν  οι αξιολογήσεις φήμης δημιουργούνται με βάση ένα μικρό αριθμό συναλλαγών, 

υπάρχει πιθανότητα να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα [29]. 

 

4.1.3. Πρόκληση νέου χρήστη 

Ένα σημαντικό ζήτημα στο σχηματισμό της φήμης είναι το πρόβλημα της ψυχρής 

εκκίνησης. Σε έναν νέο χρήστη θα πρέπει να αποδίδεται μια τιμή αρχικής φήμης που θα 

ενημερώνεται με βάση είτε άμεσες είτε έμμεσες (συγκεντρωμένες) εμπειρίες. Μια 

δημοφιλής προσέγγιση είναι η εκχώρηση ουδέτερων ή προεπιλεγμένων τιμών φήμης στους 

νεοεισερχόμενους χρήστες. 

 

4.1.4. Αναπαράσταση πληροφοριών 

Η μορφή που χρησιμοποιείται για την περιγραφή, την ανταλλαγή και την ερμηνεία 

πληροφοριών φήμης, και η οποία μπορεί να είναι δυαδική, διακριτή, συνεχής, κειμένου ή 

διανύσματος. 
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4.1.5. Συσσωμάτωση 

Η συσσωμάτωση ή συνάθροιση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο 

βαθμός φήμης για μια οντότητα, και μπορεί να είναι: 

 Αθροιστική, να υπολογίζεται δηλαδή, είτε το άθροισμα των θετικών και αρνητικών 

βαθμολογιών, είτε ο μέσος όρος τους.  

 Διακριτή, όπου η φήμη αποδίδεται χρησιμοποιώντας διακριτές τιμές, π.χ. «Πολύ 

έμπιστος», «Έμπιστος», «Αναξιόπιστος», κλπ. 

 Πιθανολογική, όπου οι βαθμολογίες τοποθετούνται σε ένα πρότυπο πιθανότητας και 

χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την πιθανότητα μιας σωστής υπόθεσης. 

 Ασαφής, με την χρήση της «ασαφούς λογικής», επιτρέποντας στα συστήματα φήμης 

να λειτουργήσουν με έναν βαθμό αβεβαιότητας. 

 Ροή, δηλαδή η φήμη να υπολογίζεται εξετάζοντας τη ροή της μεταβατικής 

εμπιστοσύνης. 

 

4.1.6. Γήρανση δεδομένων 

Η αποσύνθεση (φθορά) των πληροφοριών βοηθάει στην πρόληψη επιθέσεων στο σύστημα 

φήμης,  όπου οντότητες δημιουργούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπιστοσύνης και στη 

συνέχεια αρχίζουν να ενεργούν κακόβουλα. Καθώς οι πιο πρόσφατα συγκεντρωμένες 

πληροφορίες δίνουν το μεγαλύτερο βάρος εμπιστοσύνης, η νέα αρνητική συμπεριφορά θα 

έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο κατά τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν τρεις στρατηγικές 

χρήσης των πληροφοριών: 

 οι πληροφορίες φήμης διατηρούνται επ ' αόριστον. 

 καθώς περνάει ο χρόνος μειώνεται η εμπιστοσύνη των παλαιότερων πληροφοριών 

σχετικά με τη φήμη. 

 απορρίπτονται πληροφορίες παλαιότερης φήμης, συνήθως με βάση την ηλικία ή μια 

χειροκίνητη επιλογή. 

 

 

4.2. Βασικές έννοιες – Ορισμοί  

Σύμφωνα με το [29] ο σχεδιασμός μηχανισμού που βασίζεται στη φήμη για την προώθηση 

της συνεργασίας περιλαμβάνει εμπιστοσύνη, φήμη, αξιοπιστία και καλή συμπεριφορά, 

καθώς και κακή συμπεριφορά που λειτουργούν σε ένα ευκαιριακό περιβάλλον δικτύωσης. 
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Η εμπιστοσύνη περιγράφεται συχνά ως η πίστη μιας οντότητας στην ικανότητα και την 

καλοσύνη μιας άλλης οντότητας να ενεργεί ειλικρινά, αξιόπιστα και φερέγγυα. Εάν, 

δηλαδή, οι οντότητες – πάροχοι προσφέρουν τελικά στους αιτούντες αυτό που ορίζεται 

στην καθιερωμένη σύμβαση [73]. 

Η φήμη είναι μια αξιολόγηση της απόδοσης του χρήστη και αποτελεί μέτρο για τη 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Γενικά, η φήμη είναι υποκειμενική, μη συμμετρική, 

δυναμική και εξαρτάται από το περιβάλλον. Η φήμη ενός χρήστη αυξάνεται όταν εκτελεί 

σωστά το έργο που έχει αναλάβει. 

Η αξιοπιστία αντανακλά κάθε φορά την τρέχουσα συμπεριφορά ενός χρήστη και 

προσδιορίζεται ποσοτικά από έναν μηχανισμό φήμης. Στο [73] η αξιοπιστία των χρηστών 

αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά συμπεριφορική πτυχή, ανεξάρτητα από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες – πόρους και τον βαθμό στον οποίο κάθε υπηρεσία – πόρος ικανοποιεί τις 

ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των αιτούντων. Στην ουσία, ο υπολογισμός 

της εμπιστοσύνης απαλλάσσεται από την αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, που αναφέρεται ως παράγοντας που σχετίζεται με την απόδοση, γεγονός που 

αντανακλά την ικανότητα ενός παρόχου να ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες, τις απαιτήσεις 

και τους περιορισμούς των αιτούντων με εξατομικευμένο τρόπο. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα συστήματα φήμης, όπου περιγράφεται η βασική 

αρχιτεκτονική τους και ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται η φήμη των χρηστών.  

 

 

4.3. CCIS 

Το [30] προτείνει το CCIS (Crowd-based Credibility Improving Scheme) για την 

εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων σε MCS εφαρμογές χωρίς την μεσολάβηση 

τρίτων ή απαιτήσεις επιπλέον γνώσεων. Ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης (clustering 

algorithm) χρησιμοποιείται προκειμένου να τοποθετήσει τα ψευδή και τα κανονικά στοιχεία 

σε διαφορετικές ομάδες. Εισάγεται, επίσης, η φήμη των συμμετεχόντων από το πλήθος, για 

να αναγνωρίσει και να φιλτράρει τα εσφαλμένα δεδομένα, βελτιώνοντας την καθολική 

αξιοπιστία των δεδομένων που στέλνει το πλήθος.  

Το προτεινόμενο σχήμα CCIS επιχειρεί να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει ψευδή δεδομένα 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τοποθεσία, αλλά και τα υποβληθέντα δεδομένα. 

 

4.3.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Μια επισκόπηση της ροής εργασιών στις MCS εφαρμογές αυτού του άρθρου παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 7. 
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Εικόνα 7 Ροή Εργασιών σε εφαρμογή MCS σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα CCIS [30] 

 

Κάθε υποβληθέν στοιχείο αποτελείται από τα δεδομένα που ζητάει η εργασία, πριν αυτή 

λήξει, και την τοποθεσία από την οποία αποστέλλονται. Με τη λήξη της εργασίας η 

πλατφόρμα ανακτά τα δεδομένα, ομαδοποιημένα ανά χρήστη (participant id). Καθώς θα 

υπάρχουν κάποια ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία, το συνολικό αποτέλεσμα μπορεί να 

αποκλίνει από την αναμενόμενη πραγματική τιμή. Θεωρείται ότι ένα δεδομένο είναι 

αξιόπιστο, αν και μόνο αν, τόσο η τοποθεσία όσο και η τιμή των μετρήσεων είναι έγκυρα.  

Το πλαίσιο του προτεινόμενου σχήματος, αποτελείται από τα παρακάτω πέντε (5) 

λειτουργικά στοιχεία:  

 εκπαίδευση για την φήμη των συμμετεχόντων  

 ομαδοποίηση δεδομένων  

 συγχώνευση ομάδων  

 φιλτράρισμα δεδομένων  

 συγκέντρωση δεδομένων   
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Εικόνα 8 Γενικό πλαίσιο λειτουργίας του CCIS [30] 

 

Βασισμένο σε αυτά τα πέντε στοιχεία, το CCIS διεξάγεται διαδοχικά σε δύο (2) φάσεις:  

 την φάση αρχικοποίησης, κατά την οποία το προφίλ φήμης των συμμετεχόντων 

εκπαιδεύεται και ανακτάται, και  

 την φάση του φιλτραρίσματος, κατά την οποία τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται ως 

αναληθή ή κανονικά, σύμφωνα με αλγορίθμους ομαδοποίησης και την διαθέσιμη 

πληροφορία φήμης.  

Στο τέλος, ομάδες που αναγνωρίστηκαν ότι περιέχουν αναληθή δεδομένα, αγνοούνται και 

εκτελείται η λειτουργία συνάθροισης βασισμένη πάνω στα αποτελέσματα του 

φιλτραρίσματος.  

 

4.3.2. Σχηματισμός φήμης 

Ο υπολογισμός της φήμης γίνεται στην φάση Αρχικοποίησης (Initialization phase), όπου 

πρώτα υπολογίζεται η απόσταση κάθε δεδομένου (η τιμή που αποστέλλει ο χρήστης) από 

μια πραγματική τιμή μέτρησης. Η εγκυρότητα της υποβληθείσας τιμής ορίζεται 

συγκρίνοντας αυτήν την απόσταση με ένα προκαθορισμένο κατώφλι.  

Ο βαθμός φήμης κάθε χρήστη υπολογίζεται με βάση αυτήν την εγκυρότητα της συνδρομής 

και ο αλγόριθμος που αναπαριστά αυτήν την διαδικασία λειτουργεί ως εξής:  

Για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες και για κάθε μία από τις συνδρομές του 

συμμετέχοντα, αν η απόσταση της μέτρησης που έστειλε είναι μικρότερη από το 
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προκαθορισμένο κατώφλι, αυξάνει την φήμη με έναν Παράγοντα Επιπρόσθετης Αύξησης, 

σε διαφορετική περίπτωση την μειώνει με έναν Παράγοντα Πολλαπλασιαζόμενης Μείωσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται με σαφήνεια η φήμη του συμμετέχοντα με διαφορετική 

συμπεριφορά και μπορεί να τεθεί εκτός. 

 

4.3.3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε πως το CCIS χειρίζεται ιδιαίτερα τις περιπτώσεις που οι 

ανέντιμοι συμμετέχοντες υποβάλλουν ψευδή δεδομένα από έγκυρες τοποθεσίες, ενώ 

εισάγεται η φήμη των χρηστών και αξιοποιείται στον εντοπισμό ομάδων που περιέχουν 

ψευδή δεδομένα, με σκοπό αυτά να απομακρυνθούν από το σύνολο δεδομένων για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, το CCIS βελτιώνει επαρκώς τη συνολική αξιοπιστία των 

δεδομένων, όσον αφορά τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν.  

 

 

4.4. ARM 

Για τη βελτίωση της ποιότητας ανίχνευσης στα συστήματα περιβαλλοντικής συμμετοχικής 

ανίχνευσης  προτείνεται στο [11] το Μοντέλο Συσσωρευμένης Φήμης (Accumulated 

Reputation Model, ARM). Το ARM αναλύει πρώτα τα δεδομένα που παρέχονται από τους 

συμμετέχοντες και στη συνέχεια αξιολογεί την αξιοπιστία των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιώντας μια βαθμολογία συσσωρευμένης φήμης, η οποία μπορεί να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των αλλοιωμένων δεδομένων και τελικά να επιτύχει ένα 

αποτέλεσμα υψηλής ακρίβειας.  Τα δεδομένα ανίχνευσης από αξιόπιστους συμμετέχοντες 

συμβάλλουν περισσότερο στο συνολικό αποτέλεσμα.  

Το ARM αποδίδει καλά στον ακριβή υπολογισμό των αποτελεσμάτων ανίχνευσης, ακόμη 

και σε ακραία σενάρια, όπου υπάρχουν πολλοί άπειροι ή κακόβουλοι συμμετέχοντες. 
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4.4.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Εικόνα 9 Γενικό πλαίσιο λειτουργίας εφαρμογής συμμετοχικής ανίχνευσης με την χρήση του ARM [11] 

 

Οι αιτούντες αποστέλλουν ένα αίτημα ανίχνευσης στους συμμετέχοντες, μέσω ενός 

διακομιστή εφαρμογής ανίχνευσης. Μετά την ανίχνευση, κάθε συμμετέχων στέλνει 

δεδομένα ανίχνευσης στον εξυπηρετητή και το ARM που βρίσκεται στο διακομιστή 

επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες για να παραχθεί 

το αποτέλεσμα ανίχνευσης. Τέλος, ο διακομιστής στέλνει το τελικό αποτέλεσμα στους 

αιτούντες. 

Πιο συγκεκριμένα, το ARM αποτελείται από τρία στάδια: προεπεξεργασία, υπολογισμό του 

βαθμού συμβολής και υπολογισμό του βαθμού φήμης. Στο στάδιο της προεπεξεργασίας, 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος ανίχνευσης εξωστρέφειας με βάση την πυκνότητα (density-

based outlier detection algorithm)  [35] για τον εντοπισμό αλλοιωμένων δεδομένων, τα 

οποία θεωρούνται πολύ απομακρυσμένα από την πλειονότητα των δεδομένων. Στη 

συνέχεια, το ARM παράγει το αποτέλεσμα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα με βάση τα δικά 

του δεδομένα ανίχνευσης και η βαθμολογία της φήμης υπολογίζεται με βάση το ιστορικό 

της βαθμολογίας συμβολής του. Έτσι, κάθε συμμετέχων ενημερώνει τη βαθμολογία της 

φήμης του χρησιμοποιώντας την βαθμολογία συνδρομής κάθε γύρου. 

Τέλος, το ARM παράγει το συνολικό αποτέλεσμα ανίχνευσης για τους αιτούντες της 

εφαρμογής. 
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4.4.2. Σχηματισμός φήμης 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός φήμης για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

συμμετεχόντων είναι ο ακόλουθος: 

 Η βαθμολογία φήμης κάθε συμμετέχοντος υπολογίζεται με βάση την ποιότητα των 

δεδομένων ανίχνευσης και την συχνότητα συμμετοχής.  

 Επιπρόσθετα, προτείνεται η βαθμολογία συνδρομής για την εκτίμηση της ποιότητας 

των δεδομένων ανίχνευσης που παρέχεται από κάθε συμμετέχοντα στην τρέχουσα 

δραστηριότητα ανίχνευσης και η βαθμολογία της φήμης παρουσιάζει την 

συσσώρευση της ιστορικής συμμετοχής. 

 

4.4.3. Συμπεράσματα 

Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων σε μια εφαρμογή ανίχνευσης, οι 

κανονικοί συμμετέχοντες (οι συμμετέχοντες που συλλέγουν ακριβή δεδομένα) 

αντιπροσωπεύουν πιθανώς ένα μικρό ποσοστό του συνόλου. Αυτό θα οδηγήσει σε 

ανακριβή αποτελέσματα, εξαιτίας της υπερβολικής επιρροής των αλλοιωμένων δεδομένων 

που παράγονται από αυτούς τους μη φυσιολογικούς συμμετέχοντες. Το ARM μειώνει αυτά 

τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα και βελτιώνει την ποιότητα του αποτελέσματος της 

ανίχνευσης. 

 

 

4.5. PaySense 

Στο [14], αναλύονται τρεις από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην ανίχνευση 

δεδομένων: η συμμετοχή των χρηστών, η  ποιότητα της ανίχνευσης και η ανωνυμία των 

χρηστών. Αντιμετωπίζονται και τα τρία ως σύνολο, αφού συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. 

Προτείνεται το PaySense, ένα γενικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών 

και παρέχει έναν μηχανισμό για την επικύρωση της ποιότητας των συλλεγόμενων 

δεδομένων με βάση τη φήμη των χρηστών. Όλες αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται κατά 

τρόπο που προστατεύει την ιδιωτικότητα χρησιμοποιώντας την κρυπτογράφηση Bitcoin, 

ενώ τα bitcoins υιοθετούνται και ως σύστημα παρατήρησης φήμης, συνδέοντας τις έννοιες 

ανταμοιβή και φήμη. 

 

4.5.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Η αρχιτεκτονική μιας κοινής εφαρμογής MCS περιλαμβάνει δύο κύρια στρώματα: ένα 

ανώτερο στρώμα όπου συγκεντρώνονται τα δεδομένα ανίχνευσης και λαμβάνει χώρα όλη η 
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επεξεργασία και ένα κάτω στρώμα ή στρώμα αισθητήρα, όπου βρίσκεται ο αισθητήρας και 

όλα τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τη συσκευή. Στη συνέχεια, όλες οι επικοινωνίες 

πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ αυτών των δύο στρωμάτων. Το PaySense 

χρησιμοποιεί αυτή την ίδια βασική αρχιτεκτονική για να διευκολύνει την ενοποίηση και 

εισάγει ένα μεσαίο επίπεδο, το δίκτυο Bitcoin, το οποίο παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την 

εφαρμογή μοντέλων κινήτρων και φήμης με επίγνωση της ιδιωτικής ζωής. 

 

 

Εικόνα 10 Αρχιτεκτονική και Οντότητες στο PaySense [14] 

 

Κάθε αισθητήρας συλλέγει πληροφορίες και στέλνει τα δεδομένα που έχουν ανιχνευθεί στο 

διακομιστή συλλογής δεδομένων (Data Collection Server, DCS). Ωστόσο, πριν από την 

αποστολή ανιχνευμένων δεδομένων στο DCS, οι αισθητήρες πρέπει πρώτα να αποκτήσουν 

ένα πιστοποιητικό διεύθυνσης Bitcoin από την Αρχή Πιστοποίησης Διευθύνσεων (Address 

Certification Authority , ACA), το οποίο τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις ανταμοιβές και 

τις ενημερώσεις φήμης με τη μορφή πληρωμών bitcoin για τις εργασίες ανίχνευσης που 

εκτελούν. Ως εκ τούτου, το δίκτυο Bitcoin ενσωματώνεται στην αρχιτεκτονική PaySense ως 

πρόσθετο στρώμα μεταφοράς για φήμη και ανταμοιβή, ενώ τα συμβατικά κανάλια 

επικοινωνίας δικτύου χρησιμοποιούνται για την μεταφορά δεδομένων ανίχνευσης. 

 

4.5.1.1. Οντότητες – Ενέργειες  

Οι αισθητήρες πλήθους (Crowd Sensor, CS) είναι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για 

τις δραστηριότητες ανίχνευσης. Κάθε αισθητήρας πλήθους (CS), συλλέγει δεδομένα από το 

περιβάλλον του και τα στέλνει στον διακομιστή συλλογής δεδομένων (DCS). Εντοπίζονται 

στο σύστημα PaySense μέσω πολλαπλών επικυρωμένων διευθύνσεων Bitcoin. Η έννοια της 
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πιστοποιημένης διεύθυνσης δεν υπάρχει στο σύστημα Bitcoin, αλλά αποτελεί 

χαρακτηριστικό της PaySense. 

Η Αρχή Πιστοποίησης Διεύθυνσης (Address Certification Authority, ACA) είναι η 

οντότητα που πιστοποιεί διευθύνσεις Bitcoin, έτσι ώστε αυτές να γίνουν αποδεκτές στο 

σύστημα PaySense. Κάθε διεύθυνση Bitcoin που ανήκει σε έναν αισθητήρα πλήθους CS 

πρέπει να πιστοποιηθεί από την ACA, προκειμένου να παρέχεται κάποιος βαθμός ελέγχου 

σε όλους τους υπάρχοντες χρήστες του δικτύου Bitcoin. 

Ο Διακομιστής Συλλογής Δεδομένων (Data Collection Server, DCS) είναι υπεύθυνος για 

τη λήψη και την επεξεργασία των δεδομένων ανίχνευσης που αποστέλλονται από τους CSs. 

Ο DCS πρέπει να διεξάγει μια διαδικασία επικύρωσης των ληφθέντων δεδομένων και, με 

βάση την ορθότητά του, δίνει ανταμοιβές στους CSs. Οι ανταμοιβές παρέχονται μέσω 

συναλλαγής Bitcoin. 

Το δίκτυο P2P Bitcoin (Bitcoin P2P network), αν και δεν είναι μια πραγματική οντότητα 

της αρχιτεκτονικής PaySense, χρησιμοποιείται στο σύστημα για τη μεταφορά bitcoins 

μεταξύ PaySense και πιστοποιημένων διευθύνσεων Bitcoin. 

 

4.5.1.2. Εγγραφή χρηστών – αισθητήρων 

Όταν ένας αισθητήρας πλήθους CS επιθυμεί να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο σύστημα 

PaySense, πρέπει να ζητήσει ένα πιστοποιητικό διεύθυνσης Bitcoin από την ACA 

στέλνοντας ένα αίτημα πιστοποιητικού. 

 

4.5.1.3. Επαλήθευση και επικύρωση των δεδομένων  

Για κάθε αναφορά που λαμβάνεται από ένα CS, η DCS εκτελεί τις ακόλουθες επικυρώσεις: 

 Αποκωδικοποιεί την αναφορά. 

 Επαληθεύει την ορθότητα του πιστοποιητικού. 

 Επικυρώνει την αυθεντικότητα των πηγών δεδομένων. 

 Εφαρμόζει διαδικασία επικύρωσης στα ίδια τα δεδομένα για να αξιολογήσει την 

ποιότητά τους. 

Εάν όλες οι επικυρώσεις είναι σωστές, το DCS παρέχει την ανταμοιβή και συνεχίζει 

ενημερώνοντας τη φήμη του CS. 

Η διαδικασία επικύρωσης δεδομένων που εκτελείται στο τελευταίο βήμα είναι εξαρτημένη 

από την εφαρμογή, ενώ  η αξία φήμης των CSs που στέλνουν τα δεδομένα συμμετέχει στην 

διαδικασία επικύρωσης (δηλ. οι CSs με υψηλότερη φήμη υποτίθεται ότι παρέχουν 

ακριβέστερα δεδομένα). Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται δημόσια στο Bitcoin 
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blockchain και το DCS μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα φήμης CS για να καθορίσει το 

επίπεδο αξιοπιστίας του και, συνεπώς, την ορθότητα των δεδομένων που έχει συνεισφέρει. 

 

4.5.2. Σχηματισμός φήμης 

Η τιμή φήμης ενός αισθητήρα πλήθους ισοδυναμεί με το άθροισμα όλων των πληρωμών 

DCS σε αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση Bitcoin, και οι πληροφορίες αυτές είναι 

διαθέσιμες στο κοινό μέσω της βάσης δεδομένων του δικτύου Bitcoin. Ωστόσο, ο DCS 

αποθηκεύει την τρέχουσα φήμη κάθε CS. Ο σκοπός αυτής της αποθήκευσης είναι διπλός: 

αφενός, για την αποτελεσματικότητα, αποφεύγεται η αναζήτηση στο blockchain για την 

φήμη κάθε CS και, αφετέρου, για λόγους συνέπειας, επειδή η πραγματική φήμη ενός 

δεδομένου CS δεν ενημερώνεται στο blockchain μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία 

του. 

Με αυτό τον τρόπο, η φήμη ενός χρήστη PaySense θα μπορούσε να υπολογιστεί ως εξής: 

Φήμη = μεταφερόμενη_φήμη + κερδισμένη_φήμη –  μείωση_φήμης 

Όπου η κερδισμένη_φήμη αναφέρεται στη φήμη που έχει κερδίσει ο CS και 

πληρώνεται/καταβάλλεται από τον DCS, η μεταφερόμενη_φήμη αναφέρεται στη φήμη που 

μεταφέρεται μεταξύ των ψευδώνυμων του χρήστη και η μείωση_φήμης αναφέρεται στην 

πιθανή τιμωρία χρηστών για κακή συμπεριφορά. Οι τελευταίες δύο έννοιες θα εμφανιστούν 

στο πρωτόκολλο μεταφοράς φήμης. 

 

4.5.2.1. Αμοιβή εργασίας και ενημέρωση φήμης 

Μόλις επικυρωθούν τα ανιχνευθέντα δεδομένα, ο χρήστης πρέπει να ανταμειφθεί και να 

ενημερωθεί η φήμη του. Δεδομένου ότι στο PaySense, και οι δύο τιμές συνδέονται με μια 

πληρωμή Bitcoin, η ενημέρωση φήμης θα καθορίσει την αξία επιβράβευσης. Και πάλι, η 

συγκεκριμένη εφαρμογή MCS θα καθορίσει το κατάλληλο μοντέλο φήμης της, το οποίο θα 

καθορίσει την αυξανόμενη ποσότητα βαθμολογίας φήμης, όταν οι χρήστες ενεργούν σωστά 

στο σύστημα και παρέχουν σωστές ανιχνεύσεις.  

 

4.5.3. Συμπεράσματα 

Το PaySense, αποτελεί ένα πλαίσιο που χρησιμοποιεί το δίκτυο Bitcoin ως ολοκληρωμένη 

λύση. Οι αισθητήρες πλήθους συμβάλλουν στην ανίχνευση δεδομένων χρησιμοποιώντας 

πιστοποιημένες διευθύνσεις Bitcoin και η φήμη και οι ανταμοιβές χαρτογραφούνται σε μία 

μόνο μεταφορά κερμάτων bitcoin, η οποία μπορεί αργότερα να δαπανηθεί από τους 

ιδιοκτήτες τους. Χρησιμοποιώντας μια τέτοια προσέγγιση, το σύστημά μας κληρονομεί τις 

ιδιότητες συντήρησης της ιδιωτικότητας που παρουσιάζουν τα bitcoins.  
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Η πρόταση αυτής της αρχιτεκτονικής λύνει ικανοποιητικά το πρόβλημα της μεταφοράς της 

φήμης όταν ασχολείται με ανώνυμα σενάρια.  

 

 

4.6. A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems 

Ο μηχανισμός που προτείνεται στο [28] λαμβάνει υπόψη τόσο την ποιότητα των δεδομένων 

της συνδρομής, όσο και το επίπεδο αξιοπιστίας του συμμετέχοντα μέσα στο κοινωνικό 

δίκτυο.  Αυτές οι δύο διαστάσεις συνδυάζονται μέσω ενός συστήματος Ασαφούς 

Συμπερασματολογίας (fuzzy inference system), ώστε να προκύψει μία τελική αξιολόγηση 

εμπιστοσύνης για κάθε συνδρομή. Επίσης, υπολογίζεται o βαθμός φήμης για κάθε 

συμμετέχοντα, ως επακόλουθο των χαρακτηρισμών εμπιστοσύνης που του προσδίδονται.   

Πιο συγκεκριμένα, στον προτεινόμενο μηχανισμό: 

 εισάγεται η ιδέα της Αξιολόγησης Αιτούντα (Requestor Evaluation, RE), η οποία 

επιτρέπει στον αιτούντα (requestor) να αξιολογήσει την συνδρομή, ώστε να φανεί 

κατά πόσο αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.  

 εισάγεται, επίσης, η Μονάδα Φήμης ( Reputation Module, RM) που θα υπολογίσει 

τον βαθμό φήμης (reputation score) για κάθε συμμετέχοντα. Παράλληλα, καθώς 

ένας αιτών μπορεί να είναι και εργαζόμενος σε άλλη εργασία, ο βαθμός φήμης που 

τον ακολουθεί επηρεάζει και την βαθμολογία που καταθέτει στους εργαζόμενους 

της δικής του εργασίας. Άρα η βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντα έχει ανάλογο 

βάρος με την βαθμολογία του αιτούντα. 

Όταν ο αιτών πρέπει να αποφασίσει αν θα βασισθεί στις ληφθείσες συνδρομές, λαμβάνει 

υπόψη δύο παραμέτρους:  

 την προσωπική του αντίληψη για τον συμμετέχοντα, η οποία μπορεί να εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση της φιλικής σχέσης (κοντινή, μακρινή), η 

γνώση του συμμετέχοντα σχετικά με τις απαιτήσεις της εργασίας, η τοποθεσία του, 

κ.α., και  

 την ποιότητα της συνδρομής.  

Επίσης, ο βαθμός φήμης κάθε  χρήστη εξαρτάται από  

 την αξιολόγηση εμπιστοσύνης που άλλοι χρήστες έχουν αποδώσει σε αυτόν, και  

 την φήμη αυτών των χρηστών. 
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4.6.1. Στοιχεία και αρχιτεκτονική συστήματος (Framework components) 

4.6.1.1. Διακομιστής Εμπιστοσύνης (Trust server) 

Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τον υπολογισμό ενός γενικού βαθμού 

Εμπιστοσύνης για κάθε Συνδρομή (Trust of Contribution, ToC) και για τον υπολογισμό του 

βαθμού φήμης για κάθε εργαζόμενο - συνδρομητή. Λαμβάνει υπόψη:  

 την Ποιότητα Συνδρομής (Quality of Contribution, QoC), και  

 την Εμπιστοσύνη στον Συμμετέχοντα (Trust of Participant, ToP).  

Επίσης, συντηρεί μία Βάση Εμπιστοσύνης (Trust Database), η οποία περιέχει την 

απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τους συμμετέχοντες και το ιστορικό των προηγούμενων 

συνδρομών τους.  

 

4.6.1.2. Ποιότητα Συνδρομής  (Quality of Contribution, QoC) 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ποσοτικά η Ποιότητα Συνδρομής (QoC), αποτιμάται μια 

ομάδα παραμέτρων, όπως η σχέση με την εργασία, η δυνατότητα να καθοριστεί ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, η ικανοποίηση των απαιτήσεων της εργασίας, κ.α. 

 

4.6.1.3. Εμπιστοσύνη στον Συμμετέχοντα  (Trust of Participant, ToP) 

Είναι συνδυασμός προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως:  

 ειδικές γνώσεις (Expertise) 

 άμεση εκτέλεση της εργασίας (Timeliness) 

 θέση (Locality) 

 διάρκεια φιλίας (Friend duration) 

 χρόνος αλληλεπίδρασης (Interaction time gap) 

 

4.6.1.4. Σύστημα Ασαφούς Συμπερασματολογίας  (Fuzzy inference system) 

Το προτεινόμενο πλαίσιο χρησιμοποιεί  ασαφή λογική (fuzzy logic) για τον υπολογισμό της 

συνολικής αξιοπιστίας για κάθε συνεισφορά (Trust of Contribution, ToC). Αποτελείται από 

τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

Fuzzifier: Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο οι είσοδοι (δεδομένα) ανήκουν σε κάποιο από 

τα σχετικά fuzzy sets (ασαφείς ομάδες).  
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Inference Engine: ο ρόλος του είναι να μετατρέπει fuzzy (ασαφείς) εισόδους (QoC, ToP) 

σε fuzzy έξοδο (ToC) χρησιμοποιώντας fuzzy rules (ασαφείς κανόνες) τύπου If-Then. Οι 

κανόνες αυτοί  βοηθούν στο να περιγραφεί το πως εξισορροπούνται οι διάφορες διαστάσεις 

εμπιστοσύνης. 

 

 

Εικόνα 11 Πίνακας ασαφών κανόνων τύπου If-Then [28] 

 

Defuzzifier: μετατρέπει την fuzzy τιμή του ToC σε συγκεκριμένη τιμή (crisp). 

 

 

Εικόνα 12 Σύστημα ασαφών συμπερασμάτων [28] 

 

4.6.2. Μονάδα φήμης (Reputation module) 

Μόλις ορισθεί η Αξιοπιστία Συνδρομής (ToC) για μια συνδρομή, ενημερώνεται η σχετική 

κοινή εμπιστοσύνη μεταξύ αιτούντα-εργαζόμενου, η οποία μετά χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό και ενημέρωση το βαθμού φήμης του εργαζόμενου. 
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Υιοθετείται η Αξιολόγηση αιτούντα (Requester Evaluation, RE), η οποία υποδηλώνει την 

αξιοπιστία της συμβολής από την άποψη του αιτούντα. 

Όταν για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν διαθέσιμες προηγούμενες αξιολογήσεις RE, ο αιτών 

επικαλείται απλώς τις αντικειμενικές βαθμολογίες που έχει εκχωρήσει ο Διακομιστής 

Εμπιστοσύνης (Trust Server).  

Με βάση το ToC που αντιστοιχεί σε κάθε συνεισφορά, ενημερώνεται η εμπιστοσύνη του 

αιτούντα στον αντίστοιχο συμμετέχοντα (TrustRP). Υιοθετείται μια πολιτική ανταμοιβής 

/ποινής για αυτήν την ενημέρωση: 

 Ένας συμμετέχων με τιμή ToC μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο επιβραβεύεται 

και το TrustRP αυξάνεται.  

 Αντίστοιχα, ένας συμμετέχων με ToC μικρότερο από ένα προκαθορισμένο όριο 

τιμωρείται, και το TrustRP μειώνεται.  

Χρησιμοποιείται η βαθμολογία φήμης του αιτούντα (ρReq) ως βάρος για την αξιολόγησή του 

(RE), καθώς θεωρείται ότι μια αξιολόγηση από έναν αιτούντα με υψηλό βαθμό φήμης είναι 

πιο αξιόπιστη από αυτή ενός αιτούντα χαμηλής αξιοπιστίας. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους συμμετέχοντες στο τέλος κάθε 

εκστρατείας ανίχνευσης και το TrustRP ενημερώνεται για όλα αυτά. 

Μετά από κάθε n καμπάνιες, οι τιμές TrustRP για κάθε ενεργό συμμετέχοντα εισάγονται 

στην μονάδα φήμης, η οποία ενημερώνει αναλόγως τη βαθμολογία της φήμης του. 

Για τον υπολογισμό των βαθμών φήμης χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος κατάταξης 

Ιστοσελίδων (Web Page ranking algorithm). Ένας τέτοιος αλγόριθμος αποτελεί μια 

επαναληπτική διαδικασία που πραγματοποιείται μέχρι να επέλθει σύγκλιση (η σύγκλιση 

σηματοδοτείται όταν η απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο συνεχόμενων τιμών είναι πάρα πολύ 

κοντά στο μηδέν, και όχι απαραίτητα μηδενική). 

 

 

Εικόνα 13 Αρχιτεκτονική πλαισίου αξιοπιστίας [28] 
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Μόλις, λοιπόν, ξεκινήσει μια εκστρατεία, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να στέλνουν μια σειρά 

συνδρομών. Για κάθε συνεισφορά, ο αξιολογητής (Evaluator) υπολογίζει μια τιμή για την 

ποιότητα της συνδρομής (QoC) και για την αξιοπιστία του συμμετέχοντα (ToP). Αυτές οι 

τιμές εισάγονται σε ένα fuzzy inference σύστημα που υπολογίζει το ToC για αυτή τη 

συνεισφορά. Η εμπιστοσύνη του αιτούντα σε κάθε συμμετέχοντα (TrustRP) ενημερώνεται 

σύμφωνα με την αξιοπιστία του συμμετέχοντα (ToP). Ο διακομιστής χρησιμοποιεί την 

εμπιστοσύνη στον συμμετέχοντα (TrustRP ) και  τον βαθμό φήμης του συμμετέχοντα (ρReq ) 

για την ενημέρωση του βαθμού φήμης του κάθε συμμετέχοντα. 

 

4.6.3. Συμπεράσματα 

Η ενημέρωση της βαθμολογίας φήμης μετά από κάθε εκστρατεία θα επιτρέψει στο σύστημα 

να αντανακλά καλύτερα τις αλλαγές συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Ωστόσο ο 

αλγόριθμος PageRank είναι ένας αναδρομικός αλγόριθμος, όπου η επανάληψη συνεχίζεται 

έως ότου επέλθει η σύγκλιση. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρο, καθώς, όπως 

συμβαίνει συνήθως στα κοινωνικά δίκτυα, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι πολύ 

μεγάλος. Έτσι, υπάρχει μια αντιστάθμιση μεταξύ της ακριβούς αποτύπωσης των αλλαγών 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και του υπολογιστικού κόστους ενημέρωσης αυτών των 

βαθμολογιών φήμης.  

 

 

4.7. Credible and energy-aware participant selection with limited task 

budget for mobile crowd sensing 

Στο [19] προτείνεται ένας ορισμός της φήμης του συμμετέχοντα και μια μέθοδος 

ενημέρωσης, η οποία λαμβάνει υπόψη την προθυμία του συμμετέχοντα και την ποιότητα 

των δεδομένων. Στόχος είναι να βρεθεί ένα υποσύνολο αξιόπιστων συμμετεχόντων των 

οποίων τα δεδομένα μπορούν καλύτερα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις στην ποιότητα 

των δεδομένων που απαιτούν πολλαπλές ταυτόχρονες εργασίες με περιορισμένο στόχο. 

Χρησιμοποιείται μια τιμή φήμης για να επιλεγούν οι πιο αξιόπιστοι. Με αυτόν τον τρόπο, 

ελαχιστοποιείται η ζημιά και η απειλή των ανέντιμων συμπεριφορών και προστατεύεται το 

σύστημα από πιθανές καταχρήσεις. 

 

4.7.1. Στοιχεία και αρχιτεκτονική συστήματος (Framework components) 

Εισάγονται  δύο μετρικές: 
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 η Δυσκολία στην Εργασία (Difficulty of Task, DoT) που βοηθάει τους 

συμμετέχοντες να επιλέξουν τα κατάλληλα καθήκοντα για να μεγιστοποιήσουν τις 

ανταμοιβές τους, και  

 η Ποιότητα της Πληροφορίας (Quality of Information, QoI) όπου το κόστος και η 

αξία της φήμης του συμμετέχοντα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του 

επιπέδου ποιότητας των δεδομένων ανίχνευσης που μπορεί αυτός να συνεισφέρει. 

 

 

 

Εικόνα 14 Ροή εργασίας σε μια εκστρατεία  ανίχνευσης πλήθους, όπου διαφορετικές εργασίες απαιτούν 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων ανίχνευσης [19] 

 

Οι εκδότες των εργασιών δημοσιεύουν τις εργασίες ανίχνευσης με προσιτούς 

προϋπολογισμούς στην πλατφόρμα. Κάθε εργασία συνδέεται με ορισμένες απαιτήσεις QoI, 

οι οποίες υπολογίζονται από την πλατφόρμα, αφού ο εκδότης της εργασίας αποστείλει τον 

προϋπολογισμό και τις απαιτήσεις δεδομένων ανίχνευσης.  

Η πλατφόρμα επιλέγει διάφορους συμμετέχοντες, με βάση τις τοποθεσίες, την αξιοπιστία 

και τις ανταμοιβές τους, στην περιοχή ανίχνευσης για κάθε εργασία.  

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες, αφού επιλέξουν τις εργασίες που θα εκτελέσουν σύμφωνα 

με την DoT και τις ανταμοιβές τους για κάθε εργασία, συγκεντρώνουν δεδομένα 

ανίχνευσης και τα μεταφορτώνουν στην πλατφόρμα.  

Η πλατφόρμα επεξεργάζεται και στέλνει τα δεδομένα ανίχνευσης στους εκδότες των 

εργασιών.  

 

4.7.2. Ορισμός και Ενημέρωση Φήμης (Reputation definition and update) 

Η φήμη του χρήστη αποτελείται από δύο μέρη:  

 την προθυμία, που δείχνει τον ενθουσιασμό τους να συμβάλουν στην εργασία 

ανίχνευσης και μετράται με τον χρόνο απόκρισης του χρήστη στην εκτέλεση της 

εργασίας, και 
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 την ποιότητα των δεδομένων, που συνέβαλε ο κάθε χρήστης.  

Τόσο η προθυμία όσο και η ποιότητα δεδομένων προσμετρούνται ισόποσα για τον 

υπολογισμό του βαθμού φήμης. 

 

 

 

Εικόνα 15 Σύστημα ροής του προτεινόμενου πλαισίου φήμης [19] 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 15, όταν η πλατφόρμα λαμβάνει μια εργασία από έναν εκδότη, 

πρώτα επιλέγει, μέσω της Μονάδας Φήμης, διάφορους έμπιστους συμμετέχοντες με βάση 

τις τιμές φήμης τους. Αυτοί συνεισφέρουν δεδομένα, και με βάση την προθυμία τους και 

την ποιότητα των δεδομένων αυτών, η Μονάδα Παρακολούθησης στέλνει θετική ή 

αρνητική ανατροφοδότηση στην Μονάδα Φήμης για κάθε έναν συμμετέχοντα. Τέλος, η 

Μονάδα Φήμης ενημερώνει τις τιμές φήμης τους.  

 

4.7.2.1. Προθυμία χρήστη 

Ο όρος προθυμία (willingness) εκφράζει τον χρόνο απόκρισης του χρήστη, προκειμένου για 

να υπολογιστεί ο ενθουσιασμός του ως προς την συνδρομή δεδομένων.  

Τόσο η προθυμία όσο και η ποιότητα δεδομένων προσμετρούνται ισόποσα για τον 

υπολογισμό του βαθμού φήμης.    
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4.7.3. Ανατροφοδότηση φήμης 

Εισάγεται ένας νέος δείκτης απόδοσης χρήστη, που αντανακλά πόσο καλά εκτελεί ο 

χρήστης μια εργασία. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, αυτός ο δείκτης προστίθεται στον 

βαθμό φήμης. Η ανατροφοδότηση της φήμης υπολογίζεται με βάση το πόσο καλά ο 

χρήστης ολοκλήρωσε μια εργασία σε σχέση με όλους τους άλλους επιλεγμένους χρήστες, 

χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των δεικτών απόδοσής τους. Ο δείκτης απόδοσης ενός 

συμμετέχοντα συνδέεται επίσης με την ανταμοιβή του ως εξής: το σύστημα προτιμά τους 

συμμετέχοντες που συνεισφέρουν δεδομένα υψηλής ποιότητας με ισχυρή προθυμία, αλλά 

ζητούν λιγότερη ανταμοιβή για να αντισταθμίσουν το κόστος. 

 

4.7.4. Ενημέρωση φήμης 

Η νέα τιμή της φήμης του συμμετέχοντα υπολογίζεται από την μονάδα φήμης με βάση την 

παλιά τιμή και την ανατροφοδότηση της φήμης που κέρδισε στην τρέχουσα εργασία, και 

αντικαθιστά την παλιά.  

 

4.7.5. Συμπεράσματα 

Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα σύστημα ανίχνευσης όπου η πλατφόρμα μπορεί να 

λαμβάνει δεδομένα ανίχνευσης υψηλότερης ποιότητας ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να 

λάβουν περισσότερη ανταμοιβή.  

Στον σχηματισμό της φήμης και την μέθοδο ενημέρωσης, συμπεριλαμβάνονται οι 

παράγοντες της προθυμίας του χρήστη και της ποιότητας των δεδομένων που στέλνει.  

Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να παρέχει δεδομένα ανίχνευσης υψηλής ποιότητας και να 

κατανείμει περισσότερα οφέλη στους συμμετέχοντες με περιορισμένο προϋπολογισμό 

εργασιών. 

 

4.8. ARTSense 

Στο [31] παρουσιάζεται το ARTSense, το οποίο αποτελεί ένα πλαίσιο για την επίλυση του 

προβλήματος της "εμπιστοσύνης χωρίς ταυτότητα" σε δίκτυα συμμετοχικής ανίχνευσης. Το 

όνομα του συστήματος δηλώνει ότι σκοπός του είναι να πετύχει τρεις στόχους: Ανωνυμία 

(Anonymity), Φήμη (Reputation) και Εμπιστοσύνη (Trust). Αξιοποιεί ένα μοντέλο 

προέλευσης που προστατεύει την ιδιωτική ζωή, ένα σύστημα αξιολόγησης της 

εμπιστοσύνης των δεδομένων και ένα ανώνυμο πρωτόκολλο διαχείρισης φήμης. 
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4.8.1. Μοντέλο προέλευσης (Provenance Logic) 

Μία αναφορά ανίχνευσης αποτελείται από δύο μέρη, τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή 

(κείμενο, φωνή, εικόνα, βίντεο, κλπ) και την προέλευση, που περιγράφει την πηγή της 

αναφοράς, και χωρίζεται σε προέλευση χρήση και προέλευση περιβάλλοντος.  

 

 

Εικόνα 16 Δομή μιας αναφοράς ανίχνευσης [31] 

 

Προέλευση χρήστη: οι χρήστες εισάγουν στην προέλευσή τους την Τυφλή Ταυτότητά τους 

(Blind ID), η οποία δρα ως ψευδώνυμο και μπορεί να αλλάξει τυχαία σε κάθε αναφορά 

ανίχνευσης. Επίσης, εισάγεται το Πιστοποιητικό Φήμης (Reputation Certificate), που 

παραχωρείται από τον διακομιστή, περιέχει το επίπεδο φήμης του χρήστη και υπογράφεται, 

επίσης, από αυτόν. 

Προέλευση περιβάλλοντος: αποτελεί περιγραφή του περιβάλλοντος ανίχνευσης. Περιέχει 

ιδιότητες όπως:  

 ο χρόνος ανίχνευσης, 

 η τοποθεσία ανίχνευσης,  

 η κατάσταση του αισθητήρα, αν υποβάλει δηλαδή δεδομένα κειμένου, ήχου-φωνής, 

εικόνας, βίντεο, κλπ,  

 η κατάσταση ταξιδιού του χρήστη, 

και άλλες προαιρετικές πληροφορίες. Αυτές οι ιδιότητες συνήθως έχουν μεγάλη επιρροή 

στην εμπιστοσύνη των αναφορών ανίχνευσης. 

4.8.2. Αξιολόγηση εμπιστοσύνης αναφορών ανίχνευσης (Sensing Report Trust 

Assessment) 

Όταν ο διακομιστής λαμβάνει μια αναφορά, πρώτα επιβεβαιώνει το ανώνυμο 

Πιστοποιητικό Φήμης (Reputation Certificate, RC) στην προέλευση του χρήστη και μετά 

ανακτά το Επίπεδο Φήμης του αποστολέα.  

Διαμορφώνεται η Βάση Εμπιστοσύνης (trust base) της αναφοράς ανίχνευσης, που αποτελεί 

την τελική τιμή εμπιστοσύνης της αναφοράς, με βάση τις παραμέτρους των αντίστοιχων 
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παραγόντων της προέλευσης περιβάλλοντος (χρόνος ανίχνευσης, τοποθεσία ανίχνευσης, 

λειτουργία αισθητήρα, κατάσταση ταξιδιού του χρήστη). 

Εισάγεται ο Παράγοντας Ομοιότητας (similarity factor) για κάθε αναφορά σε σχέση με όλες 

τις υπόλοιπες αναφορές της ομάδας. Η Τελική Εμπιστοσύνη μιας αναφοράς είναι ανάλογη 

του Παράγοντα Ομοιότητας και της Βάσης Εμπιστοσύνης. 

Συγκρίνοντας την τελική εμπιστοσύνη και το αρχικό επίπεδο φήμης ο διακομιστής 

δημιουργεί το Επίπεδο Ανατροφοδότησης Φήμης.  

Εάν η τελική τιμή εμπιστοσύνης μιας αναφοράς είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο φήμης 

του χρήστη, τότε η τιμή του επιπέδου ανατροφοδότησης φήμης είναι θετικό, και 

αντίστροφα. Μια αρνητική ανατροφοδότηση επηρεάζει την φήμη περισσότερο από ότι μια 

θετική. 

 

4.8.3. Διαχείριση ανώνυμης φήμης (Anonymous Reputation Management) 

Για την επίτευξη της ανωνυμίας χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα, ενώ αξιοποιείται και 

τεχνική της Τυφλής Υπογραφής (Blind Signature technique) που μετατρέπει την υποβολή 

αναφοράς και την ενημέρωση φήμης σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες. 

Μετά τον υπολογισμό της εμπιστοσύνης μιας αναφοράς, ο διακομιστής παράγει το επίπεδο 

ανατροφοδότησης φήμης για τον εργαζόμενο και περικλείεται κρυπτογραφημένο μέσα σε 

ένα Κουπόνι Ανατροφοδότησης Φήμης. Ο χρήστης το παραλαμβάνει, αφαιρεί τον 

παράγοντα απόκρυψης και εξαργυρώνει το κουπόνι από τον διακομιστή, αφού γίνουν οι 

απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας. Αν είναι όλα έγκυρα, ο διακομιστής ενημερώνει την 

αντίστοιχη εγγραφή του χρήστη στον πίνακα φήμης.  

 

Εικόνα 17 Μια απεικόνιση της ανώνυμης υποβολής αναφορών και της διαχείρισης της φήμης σε έναν κύκλο 

εργασιών ανίχνευσης [31] 
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4.8.4. Συμπεράσματα 

Με το προτεινόμενο σχήμα: 

 επιτυγχάνονται ταυτόχρονα εμπιστοσύνη και η ανωνυμία. 

 για την επίτευξη ανωνυμίας, το πρωτόκολλο ARM, χωρίζει τη διαδικασία αναφοράς 

δεδομένων και τη διαδικασία ενημέρωσης φήμης.  

 το σύνολο του πλαισίου είναι σε θέση να επιτύχει τις προκαθορισμένες απαιτήσεις 

ανωνυμίας και ασφάλειας και ανθεκτικό στις κακόβουλες συμπεριφορές, όπως οι 

αρχάριοι χρήστες, οι επιθέσεις "on-off" και οι συμπαιγνίες.  

 

 

4.9. A Crowd-Sensing Framework for Allocation of Time-Constrained 

and Location-based Tasks 

Στο [20] προτείνεται ένα πλαίσιο υπολογιστικής υπηρεσίας για την κατανομή εργασιών σε 

συστήματα εντοπισμού χρονικού περιορισμού που βασίζονται σε ανίχνευση πλήθους. Το 

πλαίσιο βασίζεται σε: 

 έναν αλγόριθμο στρατολόγησης ο οποίος υλοποιεί κατανομή εργασιών πολλαπλών 

στόχων με βάση την Βελτιστοποίηση Ομάδας Σωματιδίων (Particle Swarm 

Optimization, PSO),  

 σχήματα ουρών αναμονής για την αποτελεσματική διαχείριση των εισερχόμενων 

εργασιών ανίχνευσης τόσο στην πλευρά του διακομιστή όσο και στην πλευρά του 

τελικού χρήστη,  

 έναν μηχανισμό προώθησης της ανάθεσης εργασιών για την αποφυγή καθυστέρησης 

ή απόρριψης των αιτημάτων ανίχνευσης, λόγω απρόβλεπτου περιβάλλοντος 

χρηστών και  

 ένα στοιχείο διαχείρισης φήμης των χρηστών με βάση τις δραστηριότητες 

ανίχνευσης και την ανάθεση εργασιών.  

Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να προσδιορίσει αποτελεσματικά την καταλληλότερη 

ομάδα χρηστών στην οποία θα αναθέσει κάθε εισερχόμενη εργασία, έτσι ώστε να 

επιστραφούν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εντός του απαιτούμενου χρόνου απόκρισης. 
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Εικόνα 18 Σενάριο με τέσσερις (4) εργασίες δύο (2) ήδη ανατεθείσες και δύο (2) νέες εργασίες [20] 

 

Ένας αλγόριθμος κατανομής καθηκόντων με πολλαπλά αντικείμενα χρησιμοποιείται για 

την επιλογή εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες καθορίζουν τους κατώτατους 

μισθούς τους για να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία. Αυτός ο αλγόριθμος μεγιστοποιεί 

τον συνολικό λόγο ποιότητας δεδομένων / προϋπολογισμού ενώ ελαχιστοποιεί το χρόνο 

απόκρισης σε σενάρια με περιορισμό χρόνου και προϋπολογισμού. 

Εφαρμόζονται δύο τύποι σχημάτων αναμονής:  

 ουρά FIFO (First In First Out) που εφαρμόζεται στην εφαρμογή της συσκευής του 

χρήστη και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλεγούν για να εκτελούν διαδοχικές 

εργασίες και  

 ουρά προτεραιότητας στον διαχειριστή εργασιών στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμοι πόροι και ο απαιτούμενος χρόνος απόκρισης τους δεν έχει λήξει. 

Παρέχεται ένας μηχανισμός προώθησης εργασιών μεταξύ των χρηστών σε περίπτωση που 

οι επιλεγμένοι χρήστες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Μπορούν, λοιπόν, να συστήσουν ένα σύνολο εργαζομένων από το κοινωνικό δίκτυο τους οι 

οποίοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε κατάχρηση του συστήματος, ο μηχανισμός αυτός επηρεάζει τη φήμη του 

χρήστη που δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης με βάση την απόδοση των προτεινόμενων, από 

αυτόν, εργαζομένων. 
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Εφαρμόζεται μια συστηματική αξιολόγηση της φήμης των εργαζομένων με βάση την 

απόδοσή τους και τα κίνητρα/κυρώσεις από τον μηχανισμό πρότασης χρηστών. 

 

4.9.1. Σχηματισμός φήμης 

Η φήμη ενός εργαζομένου ενημερώνεται κάθε φορά που ολοκληρώνονται πέντε εργασίες, 

και σε μια δεδομένη χρονική στιγμή εξαρτάται από δύο όρους: 

 Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων στο 

σύστημα MCS, πόσο καλά δηλαδή ο εργαζόμενος εκτελεί τις αποστολές του και 

εξαρτάται από τον αριθμό των ολοκληρωμένων εργασιών με την αληθινή τιμή, τον 

αριθμό των ολοκληρωμένων εργασιών συνολικά και τον αριθμό των εργασιών που 

δεν ολοκλήρωσε αντίστοιχα για τον εργαζόμενο.  

 Ο δεύτερος όρος σχετίζεται με τον μηχανισμό προώθησης, και εξαρτάται από το 

σύνολο των εξουσιοδοτημένων χρηστών του εργαζόμενου κατά τη περίοδο 

ενημέρωσης της φήμης. Η τιμή της μπορεί να είναι θετική, εάν ολοκλήρωσε την 

εργασία ο εξουσιοδοτημένος χρήστης, ή αρνητική σε αντίθετη περίπτωση.  

Στην πράξη, η σωστή απάντηση μιας εργασίας είναι άγνωστη στον αιτούντα που καθιστά 

δύσκολη την αξιολόγηση της απόδοσης των συμμετεχόντων εργαζομένων. Για το λόγο 

αυτό εκτιμάται η πραγματική αλήθεια από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Αυτό 

σημαίνει ότι η βασική αλήθεια είναι η πιο κοινή απάντηση που δίνουν οι επιλεγμένοι 

εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τη φήμη του εργαζομένου. Το σύστημα MCS χρησιμοποιεί 

σταθμισμένο σύστημα με βάση την ιδέα ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν έχουν την ίδια επιρροή 

στην εκτιμώμενη αλήθεια του εδάφους. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι με μεγάλη φήμη 

είναι πιο αξιόπιστοι για να δώσουν καλές απαντήσεις από εκείνους με χαμηλή φήμη. 

Εάν η απάντηση του εργαζόμενου είναι ίση με την εκτιμώμενη γενική αλήθεια, τότε 

θεωρείται ότι ο εργαζόμενος ολοκλήρωσε την εργασία με μια πραγματική τιμή. Η απόδοση 

του εργαζόμενου για τις ανατεθείσες εργασίες διατηρείται με σκοπό την ενημέρωση της 

φήμης τους με την πάροδο του χρόνου.  

 

4.9.2. Συμπεράσματα 

Προτείνεται ένα πλαίσιο για τη διαχείριση εργασιών σε συστήματα MCS το οποίο 

αποτελείται από έναν αλγόριθμο κατανομής καθηκόντων με πολλαπλά αντικείμενα, δύο 

συστήματα αναμονής και έναν μηχανισμό μεταβίβασης. Ο αλγόριθμος κατανομής 

πολλαπλών αντικειμένων παρέχει έναν συμβιβασμό μεταξύ της συνολικής αναλογίας 

πληροφοριών / προϋπολογισμού και του χρόνου απόκρισης. Το προτεινόμενο πλαίσιο 

παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους μέσω του μηχανισμού ανάθεσης. Επιπλέον, τα 

συστήματα ουράς αναμονής επιτρέπουν στο προτεινόμενο πλαίσιο να αυξήσει περαιτέρω το 

ποσοστό κατανομής χωρίς να διακυβεύεται ο απαιτούμενος χρόνος απόκρισης.  
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4.10. An Endorsement-based Reputation System for Trustworthy 

Crowdsourcing 

Στο [69], προτείνεται ένα σύστημα φήμης για την αξιολόγηση αλλά και την πρόβλεψη της 

αξιοπιστίας των συνεισφορών των χρηστών. Διερευνάται μια σχέση μεταξύ εργαζομένων 

που ονομάζεται επικύρωση για να βελτιωθεί η πρόβλεψη αξιοπιστίας χρησιμοποιώντας 

μεθόδους μηχανικής μάθησης και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ετερογένεια τόσο 

των εργαζομένων όσο και των εργασιών. 

Χρησιμοποιείται η φήμη για να παρακινηθεί η συμμετοχή επειδή είναι ευκολότερο να 

αναπτυχθεί στην πράξη παρά απευθείας χρηματική ανταμοιβή. Ο μηχανισμός εστιάζει στην 

πρόβλεψη της αξιοπιστίας των συνεισφορών και όχι την απαίτηση από τους εργαζόμενους 

να καταβάλλουν προσπάθεια εκ των προτέρων όπως σε όλες τις δημοπρασίες. 

Η μέθοδος πρόβλεψης βασίζεται σε προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης και λαμβάνει υπόψη 

την ετερογένεια τόσο των εργαζομένων όσο και των εργασιών. Τέλος, επιτρέπεται το βάρος 

των θεωρήσεων να μεταβάλλεται και να μοντελοποιείται η παραλλαγή, ώστε να μοιάζει με 

την εξέλιξη της ανθρώπινης σχέσης γενικά. 

Οι εργαζόμενοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω δεσμών επικύρωσης που αντιπροσωπεύουν 

σχέση εμπιστοσύνης ή υποστήριξης. Κάθε σύνδεσμος εγκρίσεως έχει βάρος, 

υποδεικνύοντας πόση εμπιστοσύνη έχει ο υποστηρικτής στον υποστηριζόμενο. 

 

 

Εικόνα 19 Μια απεικόνιση MCS πλατφόρμας με συνδέσμους επικύρωσης [69] 

 

4.10.1. Σχηματισμός φήμης 

1. Ένας αιτών θέτει μια εργασία με μια περιγραφή. 

2. Ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων συμμετεχόντων. 

3. Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται εκφράζουν την προθυμία τους να συμμετάσχουν 

πραγματοποιώντας εγγραφή. 
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a. Για κάθε υποψήφιο εργαζόμενο και για κάθε χρήστη που υποστηρίζει τον 

υποψήφιο μετράται η τεχνογνωσία του εργαζομένου σχετικά με την εργασία. 

Πραγματοποιείται η πρόβλεψη της αξιοπιστίας των συνεισφορών του, όπου 

δύο καθοριστικοί παράγοντες είναι η φήμη του κάθε αιτούντος και ο 

αντίκτυπος της έγκρισης από τους υποστηρικτές του 

4. O αιτών επιλέγει ένα υποσύνολο εργαζομένων που είναι οι κορυφαίοι εργαζόμενοι 

από την άποψη της προβλεπόμενης αξιοπιστίας, για να εκτελέσει την εργασία. 

5. Για κάθε εργαζόμενο που μόλις έλαβε μέρος στην εργασία  

a. ο αιτών βαθμολογεί την απόδοση του εργαζόμενου μετά την εκτέλεση της 

εργασίας. 

b. Ενημερώνεται ο βαθμός φήμης του κάθε εργαζόμενου. 

6. Ενημερώνεται ο πίνακας με τα βάρη των επικυρώσεων όλων των υποστηρικτών για 

κάθε υποστηριζόμενο χρήστη. 

Επειδή δεν είναι δυνατόν πάντα να υπάρχουν διαθέσιμες προηγούμενες επιδόσεις ενός 

χρήστη, ακολουθείται μια προσέγγιση μηχανικής μάθησης που ονομάζεται μήτρα 

παραγοντοποίησης (factorization matrix). Για να γίνει αυτό, το σύστημα διατηρεί έναν 

πίνακα βαθμολόγησης με την μια διάσταση να αντιπροσωπεύει τους εργαζόμενους και την 

άλλη διάσταση να αντιπροσωπεύει τις εργασίες. Φυσικά, δεν έχουν όλα τα κελιά τιμές. 

Σχεδιάζεται μια αναλογία με την ανθρώπινη σχέση η οποία γενικά εξελίσσεται με τον 

ακόλουθο τρόπο: αναπτύσσεται αργά μεταξύ ξένων και στη συνέχεια επιταχύνει ελαφρώς 

και κάνει σταθερή πρόοδο ανάμεσα στους γνωστούς, και μετά από μια αρκετά μεγάλη 

χρονική περίοδο, συγκλίνει σε μια φιλική σχέση.  

 

4.10.2. Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την εργασία: 

 αξιοποιούνται οι σχέσεις επικύρωσης μεταξύ των εργαζομένων για τον σχεδιασμό 

ενός συστήματος φήμης, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των εργαζομένων και 

των εργασιών.  

 προβλέπεται η αξιοπιστία των συνεισφορών μέσω συνεργατικών μεθόδων 

φιλτραρίσματος, οι οποίες αποφεύγουν αρνητικές επιπτώσεις των ενεργειών 

κακόβουλων παικτών.  

 προτείνεται μια αξιοπρεπής λύση στο πρόβλημα της ψυχρής εκκίνησης για 

κοινότητες με βάση τη φήμη, έτσι ώστε ένας νέος χρήστης να μην χαθεί στο πλήθος, 

λόγω της αρχικής έλλειψης φήμης.  
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4.11.  EigenTrust  

Στο [70] περιγράφεται ένας αλγόριθμος για τη μείωση του αριθμού λήψεων μη αυθεντικών 

αρχείων σε ένα δίκτυο κοινής χρήσης αρχείων ομότιμης σύνδεσης (peer-to-peer), το οποίο 

εκχωρεί σε κάθε ομότιμο χρήστη μια μοναδική γενική τιμή εμπιστοσύνης, με βάση το 

ιστορικό αποστολής των χρηστών.  

Το σκεπτικό είναι πως η προσπάθεια εντοπισμού κακόβουλων χρηστών που παρέχουν 

ανεπιθύμητα αρχεία είναι ανώτερη από την προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίδια τα μη 

αυθεντικά αρχεία, καθώς οι κακόβουλοι χρήστες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν έναν, 

σχεδόν απεριόριστο, αριθμό μη αυθεντικών αρχείων, εάν δεν τους απαγορεύεται να 

συμμετέχουν στο δίκτυο. Παρουσιάζεται μια τέτοια μέθοδος, όπου σε κάθε ομότιμο χρήστη 

αποδίδεται μια μοναδική γενική τιμή εμπιστοσύνης που αντανακλά τις εμπειρίες όλων των 

χρηστών στο δίκτυο με τον χρήστη αυτό.  

Όλοι οι χρήστες του δικτύου συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτών των τιμών με 

κατανεμημένο και συμμετρικό τρόπο με ελάχιστο γενικό κόστος στο δίκτυο.  

 

4.11.1. Secure EigenTrust 

Στο EigenTrust, η γενική φήμη του κάθε χρήστη δίνεται από τις τοπικές τιμές εμπιστοσύνης 

που του έχουν ανατεθεί από άλλους χρήστες, σταθμισμένες από την γενική φήμη αυτών των 

χρηστών. 

Η εμπιστοσύνη ενός χρήστη i υπολογίζεται από αρκετούς (περισσότερους από έναν) 

χρήστες. Κάθε χρήστης έχει έναν αριθμό M βαθμολογητών (score managers), οπότε εάν 

κάποιος τρίτος χρήστης j θέλει τον βαθμό εμπιστοσύνης/αξιοπιστίας του i, θα ρωτήσει 

όλους τους βαθμολογητές του i. 

Καθώς κάθε χρήστης μπορεί να είναι βαθμολογητής: 

 του ανατίθεται μια ομάδα χρηστών «παιδιών», Di, τους οποίους βαθμολογεί 

 διατηρεί ένα διάνυσμα γνώμης   
  των παιδιών του 

 γνωρίζει μια ομάδα χρηστών,   
 , οι οποίοι κατέβασαν αρχεία από τα παιδιά του και 

από τους οποίους θα λάβει αξιολόγηση εμπιστοσύνης σχετικά με το κάθε παιδί του 

 γνωρίζει μια ομάδα χρηστών,   
 , από τους οποίους τα παιδιά του κατέβασαν 

αρχεία. Κατά την έναρξη υπολογισμού της γενικής εμπιστοσύνης κάθε παιδί d 

υποβάλλει τον βαθμό εμπιστοσύνης του προς άλλους χρήστες στον βαθμολογητή 

του, παρέχοντάς του το   
 . 

 



Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Σελίδα 68 από 105        Φιλομένη Κατσίμπουρα  

4.11.2. Συμπεράσματα 

Δίνει στους χρήστες ένα κίνητρο να μοιράζουν αρχεία και μάλιστα έγκυρα, καθώς ένας 

μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον διαμοιρασμό σωστών 

αρχείων (αυθεντικών). 

Αμείβοντας τους χρήστες με υψηλή φήμη δίνεται στους καλούς χρήστες ένα κίνητρο να 

διαγράφουν άκυρα αρχεία που κατέβασαν, ατυχώς, από κακόβουλους χρήστες, διατηρώντας 

το δίκτυο τακτοποιημένο και κάνοντας πιο δύσκολη την αντιγραφή και διαμοιρασμό 

άκυρων αρχείων. 

 

 

4.12. Ranking Reputation and Quality in Online Rating Systems  

Στο [71] παρουσιάζεται μια επαναληπτική μέθοδο κατάταξης με υψηλή απόδοση τόσο με 

ακρίβεια όσο και με ευρωστία. Πιο συγκεκριμένα, εισάγεται μια διαδικασία αναδιανομής 

φήμης για να ενισχυθεί η επίδραση των φημισμένων χρηστών και δύο παράγοντες ποινικής 

ρήτρας, που επιτρέπουν την αντίσταση του αλγορίθμου σε κακόβουλες συμπεριφορές.  

 

4.12.1. Επαναληπτικός αλγόριθμος κατάταξης με ανακατανομή φήμης (IARR) 

Οι χρήστες ανήκουν στην ομάδα με σύμβολο U και τα αντικείμενα (π.χ. βιβλία, ταινίες κλπ) 

στην ομάδα με σύμβολο O. Η βαθμολογία που δίνεται από έναν χρήστη i σε ένα 

αντικείμενο α είναι το βάρος του συνδέσμου, που υποδηλώνεται με riα. Ο βαθμός των 

χρηστών και των αντικειμένων είναι αντίστοιχα ki και kα. Καθορίζεται το σύνολο των 

αντικειμένων που επιλέγονται από το χρήστη i ως Οi και το σύνολο των χρηστών που 

επιλέγουν το αντικείμενο α ως Uα. Επίσης, χρησιμοποιείται το σύμβολο Qα για να αποδώσει 

την ποιότητα του αντικειμένου α και το σύμβολο Ri για να αποδώσει την φήμη του χρήστη 

i. Η αρχική φήμη για κάθε χρήστη υπολογίζεται ως    
  

 ⁄  , όπου Μ είναι ο αριθμός 

των αντικειμένων. Η ποιότητα ενός αντικειμένου εξαρτάται από την βαθμολογία του 

χρήστη και υπολογίζεται με τον σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμολογιών που 

συγκέντρωσε. 

Η υπολογισμένη Ri χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της ποιότητας των αντικειμένων. Με 

αυτήν την διαδικασία ανακατανομής της φήμης ο χρήστης με την υψηλότερη προσωρινή 

φήμη TRi, θα ενισχυθεί, και το αντίστροφο. Μειώνοντας το βάρος των χρηστών με χαμηλή 

TRi, μπορεί να ελαττωθεί η πληροφορία θορύβου στις επαναληπτικές διαδικασίες. Αυτό 

γίνεται σε κάθε βήμα επανάληψης, και τελικά οδηγεί σε μεγάλη βελτίωση της συνολικής 

ορθότητας κατά τον υπολογισμό της ποιότητας αντικειμένων. Η βασική ιδέα αυτής της 

διαδικασίας είναι παρόμοια με τους γνωστούς αλγορίθμους K-nearest neighbors (KNN), οι 
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οποίοι ελαττώνουν τον θόρυβο απορρίπτοντας εντελώς την πληροφορία των κόμβων που 

βρίσκονται έξω από τους K πιο κοντινούς γείτονες. 

Η φήμη του χρήστη και η πυκνότητα των αντικειμένων ενημερώνεται σε κάθε βήμα. Η 

επανάληψη σταματάει όταν η αλλαγή της ποιότητας, δηλαδή η διαφορά της προηγούμενης 

από την επόμενη υπολογισθείσα είναι μικρότερη από μια πολύ μικρή τιμή Δ. 

 

4.12.2. Βελτιώνοντας την αξιοπιστία της μεθόδου 

Όταν ένας χρήστης αξιολογεί έναν μικρό αριθμό αντικειμένων, δεν μπορεί να έχει πολύ 

υψηλή φήμη. Αυτό είναι φυσικό δεδομένου ότι είναι εύκολο για έναν χρήστη να υποθέσει 

σωστά την ποιότητα ενός αντικειμένου τυχαία, αλλά είναι πολύ δύσκολο για μεγάλο 

αριθμό. Επομένως, όταν ένας χρήστης βαθμολογεί πολλά αντικείμενα και η φήμη του 

εξακολουθεί να είναι υψηλή, αυτός ο χρήστης είναι πιο αξιόπιστος. Παρόμοια ιδέα 

εφαρμόζεται στην πλευρά του αντικειμένου. Εάν ένα αντικείμενο έχει βαθμολογηθεί από 

έναν ή δύο χρήστες, αν και οι αξιολογήσεις είναι υψηλές, είναι πολύ αυθαίρετο να 

υποστηρίζετε ότι αυτό το αντικείμενο έχει υψηλή ποιότητα.  

Με αυτούς τους δύο παράγοντες ποινής, τα αντικείμενα που βαθμολογούνται από χρήστες 

με χαμηλή φήμη μπορούν να είναι χαμηλά στην αξιολόγηση και οι χρήστες που 

βαθμολογούν μόνο ένα μικρό αριθμό αντικειμένων δεν μπορούν να έχουν μεγάλη φήμη. Η 

ποινή θα ενισχυθεί στην επανάληψη και τελικά θα απομακρύνει την επιρροή των μη 

αξιόπιστων χρηστών.. 

 

4.12.3. Συμπεράσματα  

Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένας ισχυρός επαναληπτικός αλγόριθμος κατάταξης με τη 

διαδικασία αναδιανομής φήμης. Η διαδικασία αναδιανομής φήμης μπορεί να ενισχύσει 

αποτελεσματικά το βάρος των αξιόπιστων χρηστών και να μειώσει το βάρος των χρηστών 

με χαμηλή φήμη στην εκτίμηση της ποιότητας των αντικειμένων. Εισάγονται δύο όροι 

ποινής στον επαναληπτικό αλγόριθμο κατάταξης βελτιώνοντας σημαντικά την ευρωστία 

του έναντι κάποιας κακόβουλης συμπεριφοράς. 

 

 

4.13. DTRF 

Στο [72] προτείνεται ένα πλαίσιο ανάθεσης (στρατολόγησης) βασισμένο στην δυναμική 

εμπιστοσύνη (Dynamic-Trust-based Recruitment Framework, DTRF) για συστήματα MCS. 

Η άμεση εμπιστοσύνη σε πραγματικό χρόνο και η εμπιστοσύνη συνάθροισης ελαφρών 
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ανατροφοδοτήσεων συνδυάζονται για την επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, υιοθετείται μια προσαρμοστική προσέγγιση κατανομής βάρους για τον 

υπολογισμό του συνολικού βαθμού εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων. 

 

4.13.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

4.13.1.1. Εργασία 

Η εργασία ανίχνευσης χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

 χρόνο έναρξης εκτέλεσης της εργασίας 

 προθεσμία υποβολής των δεδομένων 

 τοποθεσία 

 αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων 

 ελάχιστη απαίτηση (κατώφλι) της εργασίας ως προς τον βαθμό εμπιστοσύνης 

 

 

 

Εικόνα 20 Ένα πλαίσιο αναφοράς για το σύστημα MCS [72] 

 

 Ο αιτών δημοσιεύει την εργασία, κοινοποιώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά της. 

 Ο χρήστης που βρίσκεται στο εύρος της τοποθεσίας ενδιαφέροντος και ο βαθμός 

εμπιστοσύνης του δεν είναι μικρότερος από το κατώφλι, μπορεί να εισαχθεί στην 

λίστα υποψηφίων και να αποδεχτεί την εργασία. 
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 Οι πρώτοι n που θα αποδεχθούν, έχουν προτεραιότητα να εκτελέσουν την εργασία 

και να ανεβάσουν τα δεδομένα τους. 

 Η πλατφόρμα επεξεργάζεται και αξιολογεί τα δεδομένα. 

 Οι αιτούντες, αφού λάβουν τα δεδομένα, δίνουν ανατροφοδότηση στην πλατφόρμα. 

 Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τις ανατροφοδοτήσεις, δίνει αμοιβές ή ποινές στους 

σχετικούς χρήστες και ενημερώνει την γενική εμπιστοσύνη τους. 

 

 

 

Εικόνα 21 Τα βήματα, οι εισροές και τα αποτελέσματα του πλαισίου στρατολόγησης χρηστών [72] 

 

4.13.1.2. Μονάδα συγκέντρωσης ανατροφοδοτήσεων 

Ο μηχανισμός συγκέντρωσης ανατροφοδοτήσεων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εμπιστοσύνης και μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο του συστήματος. 

 

4.13.2. Μοντέλο υπολογισμού αξιοπιστίας 

4.13.2.1. Ορισμός εμπιστοσύνης 

Ο όρος εμπιστοσύνη εκφράζει την ποσοτική πίστη στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία του 

αιτούντα προς τον χρήστη που εκτελεί την εργασία. Ο βαθμός εμπιστοσύνης αλλάζει στην 

πάροδο του χρόνου, καθώς κάθε συμπεριφορά του χρήστη προκαλεί εκ νέου υπολογισμό 

της εμπιστοσύνης του.  
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4.13.2.2. Υπολογισμός άμεσης εμπιστοσύνης σε πραγματικό χρόνο 

Άμεση εμπιστοσύνη είναι η εμπιστοσύνη ενός χρήστη σε έναν άλλο, βασισμένη στις άμεσες 

συμπεριφορές των επαφών τους στο πρόσφατο παρελθόν. Θεωρείται ότι η ποιότητα των 

δεδομένων είναι ο βαθμός ικανοποίησης του αιτούντα της εργασίας. 

Ο βαθμός άμεσης εμπιστοσύνης εξαρτάται από τις τιμές των προηγούμενων συμπεριφορών 

και το βάρος τους, καθώς η τελευταία αλληλεπίδραση πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιρροή 

από τις παλαιότερες. 

 

4.13.2.3. Υπολογισμός εμπιστοσύνης ανατροφοδότησης ή έμμεσης εμπιστοσύνης 

Αφού παραλάβει τα δεδομένα ανίχνευσης ο αιτών, παρέχει τις ανατροφοδοτήσεις του για 

άλλους αιτούντες ως αναφορά σε μελλοντικές αλληλεπιδράσεις. Η εμπιστοσύνη 

ανατροφοδότησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των θετικών αξιολογήσεων (≥0.5) που 

εισέπραξε ο χρήστης από τους αιτούντες όλων των εργασιών τις οποίες διεκπεραίωσε και 

τον αριθμό των αρνητικών αξιολογήσεων (<0.5) που εισέπραξε. 

Ο βαθμός εμπιστοσύνης ανατροφοδότησης ενός νέου χρήστη εκτέλεσης εργασιών είναι 0.5, 

θεωρώντας ότι η υποψία νέων συμμετεχόντων είναι κοινωνικά αναποτελεσματική, καθώς 

μόνο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων είναι κακόβουλοι στο σύστημα MCS.  

 

4.13.2.4. Προσαρμοστική συνάθροιση 

Ορίζεται ο γενικός βαθμός εμπιστοσύνης ως το άθροισμα της άμεσης και έμμεσης 

εμπιστοσύνης πολλαπλασιασμένων με το βάρος που έχει ανατεθεί στην καθεμία. 

Ισχύει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιμέρους εμπιστοσύνη, τόσο πιο μεγάλο βάρος της 

ανατίθεται, ώστε να έχει περισσότερη επίδραση στην γενική εμπιστοσύνη. 

 

4.13.3. Συμπεράσματα 

Αυτή η προσέγγιση δίνει την ευκαιρία σε νέους συμμετέχοντες να εισέλθουν στο σύστημα 

MCS μέχρι να αποδειχθούν αναξιόπιστοι. 
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4.14. SONATA with Anchors 

Το  [3] υιοθετεί προηγούμενες προτεινόμενες προσεγγίσεις βασισμένες σε ψηφοφορία και 

παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη μελέτη επιδόσεων σχετικά με την αξιοπιστία που 

βασίζεται στην ψήφο με αξιόπιστες οντότητες που αποτελούν ουσιαστικά ένα υποσύνολο 

των συμμετεχόντων χρηστών smartphone. Αυτές οι οντότητες καλούνται αξιόπιστες 

άγκυρες του συστήματος crowdsensing. Έτσι, ένας χρήστης άγκυρα είναι πλήρως 

αξιόπιστος και είναι πλήρως ικανός να ψηφίσει για την αξιοπιστία άλλων χρηστών που 

συμμετέχουν στην ανίχνευση του ίδιου συνόλου φαινομένων. Εκτός από τις άγκυρες, η 

φήμη των απλών χρηστών καθορίζεται με βάση τη φήμη που βασίζεται στην ψήφο 

(κατανεμημένη).  

Στόχος του είναι επίσης να παράσχει προδιαγραφές σχεδίασης για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας με βάση αυτήν την προσέγγιση στις έξυπνες πόλεις. Η αξιοπιστία των 

δεδομένων ανίχνευσης πλήθους σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια των αισθητήρων 

smartphone και τη φήμη των χρηστών τους. Η θεμελιώδης υπόθεση μεταξύ των παραπάνω 

συστημάτων είναι ότι οι συμμετέχοντες σε δημοπρασίες είναι αξιόπιστοι και η μόνη 

κακόβουλη δραστηριότητα των χρηστών μπορεί να ενταχθεί στη δημοπρασία με 

υψηλότερες προσφορές για να αυξήσουν το εισόδημά τους. 

 

 

 

Εικόνα 22 Δομικά στοιχεία μιας έξυπνης πόλης [3] 
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4.14.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

 

Εικόνα 23 Γενικό σχέδιο ανίχνευσης πλήθους με βάση την ψηφοφορία με κόμβους αγκύρωσης σε μια εφαρμογή 

έξυπνης πόλης [3] 

 

Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει μια επισκόπηση ανίχνευσης πλήθους με βάση την 

ψηφοφορία, που διαθέτει βασικούς κόμβους σε μια εφαρμογή έξυπνης πόλης.  

Η εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση σε ενσωματωμένους αισθητήρες ενός κόμβου και να 

καθορίζει τις πιο πρόσφατες αναγνώσεις του κόμβου. Κάθε κόμβος ψηφίζει έναν 

νεοεισερχόμενο κόμβο και δημοσιεύει τα δεδομένα ανίχνευσης μέσω της εφαρμογής. 

 

4.14.2. Διαχείριση εμπιστοσύνης 

Ένας κόμβος άγκυρα έχει 100% αξιοπιστία κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης 

χρονικής περιόδου, ανεξάρτητα από την ακρίβεια των μετρήσεων του αισθητήρα. Έτσι, 

λανθασμένα δεδομένα αισθητήρων που αναφέρθηκαν από έναν κόμβο – άγκυρα πιθανώς 

οφείλονται στη δυσλειτουργία των ενσωματωμένων αισθητήρων του και δεν θεωρούνται ως 

κακόβουλη δραστηριότητα. Επιπλέον, οι κόμβοι – άγκυρες έχουν πλήρη ικανότητα ψήφου 

όταν χρειάζονται για να ψηφίσουν έναν νεοεισερχόμενο κόμβο στις κοινότητές τους. Από 

την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας κόμβος – άγκυρα δεν μπορεί να αξιολογήσει 
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την αξιοπιστία οποιουδήποτε άλλου κόμβου καλύτερα από ό, τι είναι σε θέση να κάνει ένας 

κόμβος μη-άγκυρα. 

 

4.14.2.1. Στιγμιαία αξιοπιστία 

Ορίζεται η στιγμιαία αξιοπιστία   
        του κόμβου i την χρονική στιγμή t και 

υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των ψήφων όλων των χρηστών που σχετίζονται 

με αυτόν, λόγω συμμετοχής σε κοινή εργασία, κανονικοποιημένο από την συνολική 

ικανότητα ψήφου των ψηφοφόρων. Το βάρος της ψήφου ενός χρήστη είναι το αποτέλεσμα 

πολλαπλασιασμού της αξιοπιστίας του και της ικανότητας ψήφου. 

Δυναμικές αλλαγές στην αξιοπιστία: η συνολική (γενική) αξιοπιστία ενός χρήστη i (Ri(t))  

στο τέλος μιας χρονικής περιόδου t είναι το σταθμισμένο άθροισμα της στιγμιαίας 

εμπιστοσύνης   
        την χρονική στιγμή t και της συνολικής εμπιστοσύνης ακριβώς πριν 

τον χρόνο t (Ri(t
-
)). Εάν ο χρήστης/κόμβος είναι άγκυρα (βασικός κόμβος) η εμπιστοσύνη 

του είναι πάντα 1. 

Δυναμικές αλλαγές στην ικανότητα ψήφου: η ικανότητα ψήφου αλλάζει δυναμικά, καθώς ο 

χρήστης κληρονομεί την ικανότητα ψήφου των κόμβων που τον ψηφίζουν. Όταν ένας 

χρήστης εισέρχεται σε μια ομάδα, κληρονομεί την μέση ικανότητα ψήφου των χρηστών με 

τους οποίους έχει συνδεθεί. Η στιγμιαία ικανότητα ψήφου ενός νεοεισερχόμενου χρήστη 

υπολογίζεται ως η μέση ικανότητα ψήφου των χρηστών με τους οποίους συνδέεται.  

Η ικανότητα ψήφου ενός βασικού χρήστη (άγκυρα) είναι 100%. 

Για τους βασικούς χρήστες (άγκυρες) η τελική/συνολική αξιοπιστία ενός κόμβου σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή   είναι το σταθμισμένο άθροισμα της αξιολογημένης αξιοπιστίας 

για αυτήν την χρονική στιγμή   και της σταθμισμένης αξιοπιστίας του την προηγούμενη 

χρονική στιγμή   . 

 

4.14.3. Συμπεράσματα 

Μέσω προσομοιώσεων, έχει δειχθεί ότι η ανάπτυξη κόμβων – αγκυρών στην έξυπνη πόλη 

βελτιώνει τη χρησιμότητα της ανίχνευσης πλήθους σε σύγκριση με την αξιοπιστία που 

βασίζεται στην ψήφο χωρίς άγκυρες.  
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΗΜΗΣ 

5.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Στο σύστημα ανίχνευσης πλήθους που περιγράφουμε υπάρχουν διαθέσιμοι εκατό (100) 

Agents, ένας (1) κεντρικός διακομιστής (Server) και ένα υποσύνολο των πρακτόρων που 

κοινοποιούν τις εργασίες (Requestors). Οι Requestors μπορεί να είναι ταυτόχρονα και απλοί 

Agents που θα στείλουν δεδομένα για εργασίες άλλων Requestors. Επιλέγονται τυχαία δέκα 

(10) από τους εκατό (100) Agents, ως Requestors, και οι οποίοι ζητούν να εξυπηρετηθούν 

κοινοποιώντας την εργασία τους (Task). Οι εργασίες εκτελούνται σε δέσμες των δέκα (10) 

κάθε φορά, και οι Requestors μπορεί να είναι οι ίδιοι ή διαφορετικοί για κάθε δέσμη 

εργασιών. Κάθε μία εργασία αποτελείται από δέκα (10) υποεργασίες (Task segments, TSs) 

και σε κάθε μία από αυτές απαιτείται να στείλουν δεδομένα πέντε (5) Agents, προκειμένου 

να θεωρείται επιτυχής.  Διατίθεται ένα συγκεκριμένο ποσό (Budget) για την υλοποίηση 

αυτών των εργασιών και το οποίο μοιράζεται ισόποσα στα επιμέρους TSs. Οι μονάδες του 

budget θεωρούνται μονάδες συστήματος, και όχι χρηματικές, για απλοποίηση και επαφίεται 

στην κάθε εφαρμογή να επιλέξει τον ακριβή τύπο της. Μετά την εκτέλεση κάθε 

συναλλαγής ο Requestor αποδίδει την σχετική αμοιβή (σε μονάδες συστήματος) στους 

Agents και ενημερώνει την φήμη τους. Πρόκειται για ένα ημι-κεντρικοποιημένο σύστημα, 

καθώς η απόδοση φήμης σε έναν Agent γίνεται από τους επιμέρους Requestors, αλλά η 

φήμη είναι αποθηκευμένη στον διακομιστή (Server) της πλατφόρμας για να την γνωρίζουν 

και να την ενημερώνουν όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμφωνία-συναλλαγή με 

τον Agent αυτό. 

 

5.1.1. Οντότητες – Ενέργειες 

5.1.1.1. Εργασία (Task) 

Κάθε εργασία: 

 Κοινοποιείται από έναν αιτούντα (Requestor). 

 Αποτελείται από 10 υποεργασίες. 

 Απαιτεί μία ή περισσότερες κατηγορίες ποιότητας δεδομένων (χαμηλή, μεσαία, 

υψηλή, ή συνδυασμό αυτών). Η μορφή των δεδομένων μπορεί να είναι κείμενο, 

ήχος, εικόνα, βίντεο, κλπ. 
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5.1.1.2. Υποεργασία (Task Segment, TS) 

Κάθε υποεργασία: 

 Θεωρείται επιτυχής, μετά από την ολοκληρωμένη συμμετοχή (συμφωνία και 

αποστολή δεδομένων)  πέντε (5) Agents.  

 Θεωρείται ανεπιτυχής, εάν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 

Agents ή εάν, έστω και ένας από αυτούς που συμφώνησαν, δεν επιστρέψει τελικά 

δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελείται κανονικά, αποδίδεται η σχετική 

αμοιβή στους Agents που ανταποκρίθηκαν θετικά και αναμένει την επόμενη φάση 

για την ολοκλήρωσή της, αναζητώντας  τόσους Agents, όσους χρειάζεται για να 

συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνεισφορών. 

 

5.1.1.3. Πράκτορας (Agent) 

Κάθε Agent διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά, όπως: 

 Έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (id). 

 Την προθυμία του ή όχι, να συμμετέχει σε εργασίες. Με βάση αυτήν, ένας Agent 

μπορεί να είναι πρόθυμος, λιγότερο πρόθυμος ή απρόθυμος. 

 Την εμπειρία του, αν είναι δηλαδή νεοεισερχόμενος στο σύστημα ή έχει συνεισφέρει 

ήδη σε εργασίες και επομένως γνωρίζει τις απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας 

της εφαρμογής. 

 Την αναμενόμενη τιμή αξιοπιστίας του, η οποία δείχνει πόσο συνεπής και έμπιστος 

είναι κατά τις συναλλαγές του με την πλατφόρμα. 

 Το συνολικό πλήθος συμμετοχών του στην πλατφόρμα έως τώρα, για όλες τις 

εργασίες που συμφώνησε. 

 Την φήμη του, την οποία έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια αυτών των συμμετοχών. 

Ένας νεοεισερχόμενος χρήστης αποκτά μια ενδιάμεση τιμή φήμης (0.5) έτσι ώστε 

να μην αποθαρρύνεται κατά την είσοδό του στο σύστημα, καθώς δεν θα απαιτείται 

μεγάλη προσπάθεια για έναν ικανοποιητικό βαθμό φήμης. 

 Το κόστος του, που εξαρτάται από την προθυμία του (απρόθυμοι Agents έχουν 

μεγαλύτερο κόστος από τους πρόθυμους) και από την ποιότητα των δεδομένων που 

απαιτείται να στείλουν κάθε φορά. 

Κάθε ένας Agent κατά την δημοσίευση των εργασιών και της απαιτούμενης για αυτές 

ποιότητα δεδομένων, κάνει μια προσφορά (bid) για κάθε μία από τις κατηγορίες ποιότητας 

που απαιτούνται για την εκάστοτε εργασία και που μπορεί να προσφέρει. 

Κατά την φάση εκτέλεσης των δέκα εργασιών κάθε φορά, ένας Agent έχει το δικαίωμα να 

συμμετάσχει το πολύ σε πέντε (5) οποιαδήποτε TSs, ενώ ένας Requestor δεν μπορεί να 

συμμετάσχει σε TS της δικής του εργασίας. 
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5.1.1.4. Ανάθεση Agents / TSs 

 Κατά την κοινοποίηση της εργασίας από τον Requestor ορίζεται η απαιτούμενη 

ποιότητα δεδομένων (χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή συνδυασμός αυτών). 

 Οι Agents κοινοποιούν το κόστος τους για κάθε μία κατηγορία ποιότητας 

δεδομένων που μπορούν να αποστείλουν. 

 Η πλατφόρμα επιλέγει τους πέντε πρώτους  που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

εργασίας,  ταξινομημένους με βάση το κόστος τους.  

 Στην περίπτωση που το κόστος των πέντε επιλεγμένων Agents ξεπερνάει το budget 

του TS, εκτελούν τόσοι Agents για όσους επαρκεί το budget, και το TS θεωρείται 

ανεπιτυχές. 

 Μετά την εκτέλεση των εργασιών ενημερώνεται η φήμη και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά των Agents (πλήθος συμμετοχών) και το διαθέσιμο budget. 

 Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο budget, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία 

προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ανεπιτυχή TSs. Γίνεται επιλογή εκ νέου τόσων 

Agents όσων χρειάζεται, μέχρις ότου, είτε να ολοκληρωθούν όλα τα ανεπιτυχή TSs, 

είτε να εξαντληθεί το budget, είτε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν Agents που να 

πληρούν τις προϋποθέσεις, λόγω και του περιορισμού του ανώτερου ορίου 

συμμετοχών σε αυτόν τον κύκλο των δέκα (10) εργασιών. 

 

5.1.1.5. Ενημέρωση φήμης 

Μετά από κάθε συναλλαγή ο Requestor αποδίδει την αμοιβή ή την ποινή στον Agent, 

ανάλογα με το αν ο Agent ήταν συνεπής, ή όχι, ως προς την ποιότητα που συμφωνήθηκε 

στην διαπραγμάτευση. Με βάση την αμοιβή και την προηγούμενη τιμή φήμης, υπολογίζεται 

η νέα τιμή φήμης του Agent και ενημερώνεται η πλατφόρμα.  

 

5.1.2. Μηχανισμός υπολογισμού φήμης 

Κάθε Requestor βαθμολογεί τον Agent που έχει συνάψει συμφωνία μαζί του, σε ένα ή 

περισσότερα TSs. Για κάθε μία από αυτές τις συνεισφορές του αποδίδεται μία αμοιβή rr ή 

ποινή, σε περίπτωση που δεν τηρήθηκε η συμφωνία από την πλευρά του Agent. Για τον 

υπολογισμό της φήμης, βασιστήκαμε στο [73], όπου περιγράφεται η διαδικασία 

υπολογισμού φήμης, η οποία προκύπτει συνδυαστικά τόσο από άμεση βαθμολογία μεταξύ 

των πλευρών που συμφώνησαν σε συναλλαγή, όσο και από έμμεση βαθμολογία μαρτύρων.  

Η φήμη RR
i
 του Agent i στον δικό μας αλγόριθμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

τύπο και αναφέρεται μόνο στην άμεση ψηφοφορία: 

RR
i
=RRpre

i
 + mr * L * rr

i
 

όπου: 
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RRpre
i
 , ο προηγούμενος βαθμός φήμης του Agent i  

mr, ένας παράγοντας στον διάστημα (0,1] που καθορίζει την σχετική σημασία του νέου 

βαθμού φήμης ως προς τον παλιό, δηλαδή σε τι ποσοστό επηρεάζει η τελευταία συναλλαγή 

την τελική φήμη του Agent και σε τι η τιμή της προηγούμενης φήμης του. 

L, ένας παράγοντας για να συγκρατεί τον βαθμό φήμης στο διάστημα [0,1] και 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

L=(1/((1 - e)))*(1-exp(1-RRprei)) 

 

rr
i
, η αμοιβή που αποδίδει ο Requestor στον Agent i και η τιμή της ανήκει στο διάστημα (-

0.3, 0.3).  

Στόχος μας είναι να δούμε τον αριθμό των συναλλαγών που απαιτούνται για να επέλθει 

σύγκλιση μεταξύ της υπολογιζόμενης φήμης και της δεδομένης (σε μας) αξιοπιστίας των 

πρακτόρων. 

 

5.1.3. Προδιαγραφές της Προσομοίωσης  

Η προσομοίωση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο MATLAB R2017a. Το πλήθος των 

πρακτόρων είναι N=100, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε τρεις τύπους ανάλογα με την 

προθυμία τους. Υπάρχουν οι πρόθυμοι πράκτορες, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή τιμή 

κόστους (0.1-0.5), οι λιγότερο πρόθυμοι με μέτριο κόστος (0.25-0.75) και οι απρόθυμοι 

πράκτορες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό κόστος (0.65-1).  Για κάθε κατηγορία προθυμίας το 

κόστος χωρίζεται σε τρία επιμέρους διαστήματα ανάλογα με την προσφερόμενη ποιότητα 

του κάθε Agent (χαμηλή, μέτρια, υψηλή). 

Τα βήματα του αλγορίθμου είναι  τα εξής: 

1. Αρχικά υπολογίζεται το budget που αναλογεί σε κάθε υποεργασία (Task Segment, 

TS), επιλέγονται οι Requestors και ορίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας για κάθε 

εργασία. Στην συνέχεια γίνεται η επιλογή-συμφωνία μεταξύ πλατφόρμας και 

χρηστών (Agents) για κάθε TS. Για κάθε TS πραγματοποιείται έλεγχος: 

i. Του αριθμού των Agents που έχουν συμφωνήσει να το εκτελέσουν. Εάν είναι 

ίσος με μηδέν (0), δηλαδή δεν υπάρχει κανένας Agent να το εκτελέσει, το TS 

θεωρείται ανεπιτυχές και εισέρχεται στην λίστα αναμονής για μελλοντική 

αναζήτηση πρακτόρων. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται το επόμενο 

βήμα ελέγχου. 

ii. Του budget που του διατίθεται. Εάν αυτό μπορεί να καλύψει το συνολικό κόστος 

των Agents που έχουν επιλεγεί, τότε το TS εκτελείται. Εάν ο αριθμός των 

επιλεγμένων πρακτόρων είναι μικρότερος του πέντε (5), μετά την εκτέλεση το 

TS εισέρχεται στην λίστα των ανεπιτυχών TSs, ώστε στην μελλοντική 

αναζήτηση πρακτόρων να βρεθεί ο αριθμός των Agents που υπολείπονται να 



Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Σελίδα 80 από 105        Φιλομένη Κατσίμπουρα  

συμφωνήσουν για την πλήρη εκτέλεσή του. Στην περίπτωση που το budget δεν 

επαρκεί για την κάλυψη του κόστους όλων των πρακτόρων που έχουν 

συμφωνήσει, επιλέγονται να το εκτελέσουν οι πρώτοι  k από αυτούς για τους 

οποίους επαρκεί. Η σειρά κατάταξής του είναι αύξουσα με βάση το κόστος τους.  

2. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και σε περίπτωση που υπολείπεται budget 

από το αρχικό ποσό, αυτή επαναλαμβάνεται για τα ανεπιτυχή TSs ως εξής: 

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός πρακτόρων που απαιτούνται για την 

επανεκτέλεση όλων των ανεπιτυχών TSs. To budget διαιρείται με αυτόν τον αριθμό 

και σε κάθε TS διατίθεται budget ίσο με το αποτέλεσμα της διαίρεσης επί του 

αριθμού των Agent που υπολείπονται για το συγκεκριμένο TS.  Μετά την απόδοση 

των επιμέρους budget, επαναλαμβάνεται η διαδικασία επιλογής πρακτόρων, ελέγχου 

και εκτέλεσης όπως την πρώτη φορά.  Υποψήφιοι μπορούν να είναι ξανά όλοι οι 

πράκτορες της πλατφόρμας. Σε περίπτωση που βρεθούν ανεπιτυχή TSs, 

επαναλαμβάνεται το βήμα2 του αλγορίθμου έως ότου εξαντληθεί το budget και για 

τρεις (3) το πολύ επαναλήψεις. 

 

5.1.3.1. Αρχικοποίηση χαρακτηριστικών για κάθε πράκτορα 

Για κάθε έναν από τους εκατό (100) πράκτορες: 

 Αποδίδεται τυχαία μια σταθερή τιμή από το 1 έως το 3 η οποία εκφράζει την 

προθυμία του. 

 Μηδενίζεται ο αριθμός των TSs που μπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα ο πράκτορας, 

και αφορά ξεχωριστά την αρχική εκτέλεση των δέκα (10) εργασιών, και την κάθε 

επανεκτέλεση για την ολοκλήρωση των ανεπιτυχών TSs. Έτσι, ο συνολικός αριθμός 

συμμετοχών έως τώρα στην πλατφόρμα για κάθε χρήστη μπορεί να είναι και 

μεγαλύτερος του πέντε (5).  

 Αποδίδεται τυχαία μια σταθερή τιμή από το 1 έως το 3 η οποία εκφράζει την 

εμπειρία του. 

 Αποδίδεται τυχαία μια σταθερή τιμή από το 0.1 έως το 0.9 η οποία εκφράζει την 

αναμενόμενη αξιοπιστία του. Εάν είναι ίση με 0.1 σημαίνει ότι ο χρήστης είναι 

αναξιόπιστος και μόνο στο 10% των συμμετοχών του θα παραμείνει συνεπής στην 

συμφωνία που πραγματοποίησε.  

 Αποδίδεται αρχική τιμή φήμης ίση με 0.5. Με το πέρας της προσομοίωσης 

αναμένεται από τον αλγόριθμο να αποδώσει φήμη στον χρήστη ίση, ή τουλάχιστον 

πολύ κοντά, με την τιμή αξιοπιστίας του. 
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5.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του 

αλγορίθμου για χρήστες με αξιοπιστία 0.1, 0.2, …,0.9 και για τριακόσιες  (300) συναλλαγές 

με την πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ένα από τα εννέα (9) επίπεδα αξιοπιστίας 

που χρησιμοποιήσαμε ενδεικτικά, ο αλγόριθμος εκτελέστηκε επαναληπτικά για πενήντα 

(50) χρήστες και αποτυπώθηκε ο μέσος όρος αυτών των επαναλήψεων καθώς, λόγω της 

τυχαιότητας των τιμών των αμοιβών, η λήψη δεδομένων μιας μοναδικής εκτέλεσης, για 

έναν μόνο χρήστη δηλαδή, δεν θα αντιπροσωπεύει απόλυτα την πραγματικότητα. 

Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, εξετάσαμε: 

 τον παράγοντα mr, που εκφράζει σε τι ποσοστό λαμβάνουμε υπόψη την τελευταία 

συναλλαγή για τον σχηματισμό της φήμης,  

 το πώς διαμορφώνεται η φήμη RR του πράκτορα, καθώς και  

 τη σύγκλιση της φήμης με την αξιοπιστία του χρήστη.  

Πιο συγκεκριμένα, ελέγξαμε την εξέλιξη της φήμης χρησιμοποιώντας βαρύτητα τελευταίας 

συναλλαγής (mr) ίση με 0.1, 1.5 και 0.8. 

Το πρώτο διάγραμμα δείχνει την εξέλιξη της μέσης τιμής της φήμης (RR) για πενήντα (50) 

χρήστες της ίδιας αξιοπιστίας και το δεύτερο την διαφορά (σύγκλιση) της φήμης (RR) με 

την αξιοπιστία αυτή (Reliability) κατά την εκτέλεση των τριακοσίων (300) συναλλαγών. 
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Εικόνα 25  Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.2 
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Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών 

Φιλομένη Κατσίμπουρα       Σελίδα 85 από 105 
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Εικόνα 32  Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.9 

 

 

Στις Εικόνες 24 έως 32 παρατηρούμε πως δίνοντας βαρύτητα 0.8 (συντελεστής βαρύτητας) 

στην τελευταία τιμή αμοιβής, η φήμη επηρεάζεται περισσότερο (όπως ήταν αναμενόμενο) 
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από αυτήν και λιγότερο από την προηγούμενη τιμή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές 

στην βαθμολογία φήμης με μεγαλύτερη διαφορά από ότι στις περιπτώσεις όπου ο 

συντελεστής μνήμης είναι 0.1 και 0.5, και είναι κάτι που μπορεί να προβεί ιδιαίτερα 

χρήσιμο στις περιπτώσεις κακόβουλων χρηστών, οι οποίοι εφαρμόζουν την τακτική on-off, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται αμέσως η μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα 

δεδομένων που αποστέλλονται. 

Επίσης, παρατηρούμε πως από την αρχική τιμή φήμης 0.5 που έχει ένας νεοεισερχόμενος 

χρήστης η σύγκλιση με βαρύτητα mr=0.1 είναι πιο αργή, αλλά με μικρότερη διαφορά για 

όλες τις τιμές αξιοπιστίας.  

Ωστόσο, σε κάθε ένα από αυτά τα διαγράμματα βλέπουμε πως στις είκοσι (20) με είκοσι 

πέντε (25) περίπου συναλλαγές για κάθε αξιοπιστία και με συντελεστή βαρύτητας 

τελευταίας συναλλαγής ίσο με 0.5, η σύγκλιση είναι αρκετά ικανοποιητική με μέγιστη 

διαφορά τις 0.08 μονάδες. 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του 

αλγόριθμου για είκοσι πέντε (25) συναλλαγές. 
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και πλήθος συναλλαγών 25 
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και πλήθος συναλλαγών 25 
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και πλήθος συναλλαγών 25 

 

 

Εικόνα 37  Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.5 και 

πλήθος συναλλαγών 25 
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και πλήθος συναλλαγών 25 

 

 

Εικόνα 39   Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.7 

και πλήθος συναλλαγών 25 
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Εικόνα 40   Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.8 

και πλήθος συναλλαγών 25 

 

Εικόνα 41   Μέσος όρος Φήμης και διαφοράς Φήμης - Αξιοπιστίας για πενήντα (50) πράκτορες με αξιοπιστία 0.9 

και πλήθος συναλλαγών 25 

 

Μπορούμε, ίσως, να θεωρήσουμε πως ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι ικανός να δώσει 

την αξιοπιστία ενός χρήστη με την εκτέλεση είκοσι (20) συναλλαγών, καθώς εκεί 

παρατηρούμε, για όλες τις αξιοπιστίες, πολύ μικρή απόκλιση φήμης – αξιοπιστίας για 

mr=0.5, τιμή που μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε στον τύπο υπολογισμού της φήμης. 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν αφορούν στην εφαρμογή του αλγόριθμου στο σύστημα 

ανίχνευσης πλήθους που περιγράψαμε πιο πάνω. Προκειμένου να μελετήσουμε την 

σύγκλιση της φήμης με την αξιοπιστία και σε μια προσομοίωση συστήματος MCS, 
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περιορίσαμε, και μόνο για αυτήν την περίπτωση, τον αριθμό συνολικών συμμετοχών στην 

πλατφόρμα στις είκοσι πέντε (25) συναλλαγές, καθώς οι πράκτορες είναι εκατό (100) και με 

τους περιορισμούς του συστήματος, ο αριθμός αυτών που φτάνουν τις είκοσι πέντε (25) 

συμμετοχές θα ήταν αρκετά μικρότερος. 

 

 

 

Εικόνα 42 Η φήμη που απέκτησαν οι πράκτορες μετά την εκτέλεση, το πολύ, είκοσι πέντε (25) συναλλαγών ανά 

πράκτορα και η αναμενόμενη αξιοπιστία τους 

 

Η Εικόνα 42 δείχνει την τιμή αξιοπιστίας και την τιμή φήμης που απέκτησαν οι Agents με 

το πέρας των συναλλαγών. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια απόκλιση, έως και 0.3 μονάδες σε 

κάποιες περιπτώσεις, μεταξύ φήμης και αξιοπιστίας. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή κάποιοι 

Agents δεν συμμετείχαν καθόλου, οπότε δεν έχει αλλάξει καθόλου η φήμη τους από την 

αρχική των 0.5 βαθμών, ενώ έχουν διαφορετικό βαθμό αξιοπιστίας, είτε επειδή δεν έχουν 

φτάσει στον απαιτούμενο αριθμό συναλλαγών για να επέλθει σύγκλιση μεταξύ της φήμης 

και της αξιοπιστίας τους. Αυτό θα γίνει καλύτερα εμφανές στο επόμενο διάγραμμα όπου 

απεικονίζεται η διαφορά φήμης και αξιοπιστίας των χρηστών ανάλογα με τον αριθμό των 

συναλλαγών τους με την πλατφόρμα.  
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Εικόνα 43 Σύγκλιση φήμης-αξιοπιστίας μετά την εκτέλεση, το πολύ, είκοσι πέντε (25) συναλλαγών ανά πράκτορα 

 

Η Εικόνα 43 δείχνει την σύγκλιση φήμης – αξιοπιστίας καθώς αυξάνονται οι συναλλαγές 

των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, το διάγραμμα αριστερά παρουσιάζει τον μέσο όρο της 

διαφοράς φήμης – αξιοπιστίας για όλους τους πράκτορες που συμμετείχαν με συγκεκριμένο 

αριθμό συναλλαγών, ενώ το διάγραμμα δεξιά εμφανίζει τον αριθμό των πρακτόρων ανά 

πλήθος συνολικών συναλλαγών. Παρατηρούμε ότι σε  ογδόντα ένα (81) πράκτορες που 

εκτέλεσαν είκοσι πέντε (25) συναλλαγές η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ φήμης και 

αξιοπιστίας είναι 0.11 μονάδες. 

Ωστόσο, λόγω του τρόπου επιλογής των πρακτόρων τα παραπάνω διαγράμματα δεν μας 

προσέφεραν αρκετές πληροφορίες για το αριθμό των είκοσι (20) συναλλαγών που 

παρατηρήσαμε ότι υπάρχει η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ φήμης και αξιοπιστίας. Έτσι, 

εκτελέσαμε την προσομοίωση με μέγιστο αριθμό συνολικών συμμετοχών τις είκοσι (20), 

ώστε να έχουμε μεγαλύτερο πλήθος πρακτόρων με αυτό τον αριθμό συναλλαγών.  
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Εικόνα 44 Η φήμη που απέκτησαν οι πράκτορες μετά την εκτέλεση, το πολύ, είκοσι (20) συναλλαγών ανά πράκτορα 

και η αναμενόμενη αξιοπιστία τους 

 

 

 

Εικόνα 45 Σύγκλιση φήμης-αξιοπιστίας μετά την εκτέλεση, το πολύ, είκοσι (20) συναλλαγών ανά πράκτορα 

Στην Εικόνα 45 παρατηρούμε ότι σε  εβδομήντα δύο (72) πράκτορες που εκτέλεσαν είκοσι 

(20) συναλλαγές η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ φήμης και αξιοπιστίας είναι 0.082 

μονάδες, κάτι που αναμέναμε με βάση τα αποτελέσματα στις δοκιμές του αλγορίθμου πιο 

πάνω (Εικόνες 24 έως 41). 
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Εκτελώντας την προσομοίωση του συστήματός μας χωρίς τους περιορισμούς στο ανώτερο 

όριο συνολικών συναλλαγών, μπορούμε να δούμε την συμπεριφορά της πλατφόρμας όσον 

αφορά την επιλογή των πρακτόρων, σύμφωνα με την προθυμία και το κόστος τους. 

 

 

 

Εικόνα 46 Πλήθος συναλλαγών ανάλογα με την προθυμία των πρακτόρων 

 

Στην Εικόνα 46 παρατηρούμε πως χρήστες με μεγάλη προθυμία (ίση με 1) συμμετείχαν σε 

περισσότερες συναλλαγές στην πλατφόρμα σε σχέση με τους υπόλοιπους (κάποιοι 

πραγματοποίησαν έως και εκατό (100)). Η αναμενόμενη αυτή κατάσταση, προκύπτει από 

το γεγονός ότι οι πρόθυμοι χρήστες έχουν χαμηλότερο κόστος και η πλατφόρμα επιλέγει 

από τους χρήστες που πληρούν τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, αυτούς που θα της 

κοστίσουν λιγότερο. Σημειώνεται ότι σε κάθε κύκλο εκτέλεσης των υποεργασιών (TSs) ο 

μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χρήστη σε κάθε κύκλο των δέκα (10) εργασιών είναι 

πέντε (5) και αυτό οδηγεί στην επιλογή χρηστών, των οποίων το κόστος τους δεν είναι το 

πιο χαμηλό, ενώ και η προθυμία τους μπορεί να ανήκει στην κατηγορία 2 (λιγότερο 

πρόθυμοι) ή στην κατηγορία 3 (απρόθυμοι).  
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

6.1. Συμπεράσματα 

Με την ραγδαία αύξηση στην χρήση έξυπνων κινητών συσκευών και των δυνατοτήτων που 

αυτές προσφέρουν τα MCSs βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να στηρίξουν την ανάπτυξη και 

ευρεία χρήση τους σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας. Όμως, όσο και αν έχουν 

διευκολύνει το έργο, για το οποίο αναπτύσσονται κάθε φορά, τα ζητήματα που προκύπτουν 

και καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι εξίσου πολλά και σημαντικά. 

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετήσει τα συστήματα ανίχνευσης 

πλήθους με έξυπνες κινητές συσκευές ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

δεδομένων που προσφέρονται στις πλατφόρμες MCS, κάτι που αποτελεί βασική πρόκληση, 

πολύπλευρη και με μεγάλο αντίκτυπο στην βιωσιμότητα μιας MCS εφαρμογής, αλλά και 

στην λήψη αποφάσεων βασιζόμενες στα αποτελέσματά αυτής.  

Εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων MCS, οι εφαρμογές τους και οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Μελετήθηκε το ζήτημα της ποιότητας των δεδομένων, 

μιας πολύ βασικής πρόκλησης των συστημάτων MCS, οι παράγοντες που την επηρεάζουν, 

καθώς και μηχανισμοί αποφυγής σφαλμάτων. Παρουσιάστηκε ο μηχανισμός φήμης 

χρηστών ως ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης εκουσίων σφαλμάτων στα δεδομένα, 

καθώς και μια σειρά από συστήματα φήμης από την διεθνή βιβλιογραφία. 

Αφού ερευνήθηκαν οι μηχανισμοί φήμης που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν σε πρόσφατες 

σχετικές ερευνητικές προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα συστήματα εκμεταλλεύονται 

μια σχέση μεταξύ εργαζομένων που ονομάζεται επικύρωση για την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας των συνεισφορών, όπου οι αιτούντες αξιολογούν την ορθότητα των 

υποβληθέντων δεδομένων από τους εργαζομένους. Από τη μία πλευρά, ορισμένοι 

μηχανισμοί έχουν υιοθετήσει μια κεντρική αρχιτεκτονική όπου οι χρήστες στέλνουν τις 

αναφορές τους στην πλατφόρμα που επεξεργάζεται τις αναφορές και την ποιότητα των 

υποβληθέντων δεδομένων και ενημερώνει τη βαθμολογία φήμης του χρήστη. Σε αυτό το 

σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας από τους παρουσιαζόμενους μηχανισμούς δεν 

εξετάζει εάν οι αναφορές που λαμβάνουν οι χρήστες είναι αληθείς, μόνο μερικές από αυτές 

λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτών των χρηστών σύμφωνα με τη δική τους φήμη. Από 

την άλλη πλευρά, ορισμένα συστήματα υιοθέτησαν μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, όπου 

κάθε χρήστης διατηρεί ξεχωριστά μια φήμη φήμης για κάθε χρήστη που έχει εκτελέσει 

κάποια από τα καθήκοντά του στο παρελθόν με βάση την ποιότητα των δεδομένων που 

έχουν συνεισφέρει. Πολλά συστήματα για τον υπολογισμό της φήμης του χρήστη δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην τελευταία αλληλεπίδραση από ό, τι προηγούμενα, τα οποία 

κατά τη γνώμη μας πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλα τα συστήματα. Επιπλέον, λόγω της 

συχνής εμφάνισης κακόβουλων χρηστών σε συστήματα MCS, αρκετά συστήματα 

υιοθέτησαν μοντέλα για να εντοπίσουν τις παρωχημένες και ασυνεπείς συνεισφορές του 

χρήστη. Τέλος, λίγοι από τους προτεινόμενους μηχανισμούς λαμβάνουν υπόψη την 
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πρόβλεψη της αξιοπιστίας των συμβολών της εμπειρογνωμοσύνης του χρήστη, των 

κοινωνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των αισθητήρων. 

Τέλος, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε ένα σύστημα υπολογισμού φήμης, το οποίο και 

εφαρμόστηκε σε μια εικονική ημι-κεντρικοποιημένη πλατφόρμα, με σκοπό τον 

προσδιορισμό της αξιοπιστίας των χρηστών της πλατφόρμας. Ο μηχανισμός φήμης 

μελετήθηκε ως προς το ποσοστό κατά το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τελευταία, κάθε φορά, 

συμπεριφορά του χρήστη στην τήρηση της συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε και ως προς 

τον απαιτούμενο αριθμό συναλλαγών, προκειμένου να αποδοθεί στον χρήστη φήμη ίση με 

την αρχική αξιοπιστία του. Στόχος του μηχανισμού είναι να εξασφαλίσει ότι η πλατφόρμα 

μπορεί να λαμβάνει δεδομένα ανίχνευσης υψηλότερης ποιότητας ελέγχοντας τις 

συνεισφορές των χρηστών σε σχέση με το αν είναι κακόβουλοι ή όχι.  

 

6.2. Μελλοντικές επεκτάσεις 

Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε, μελετήθηκε ως προς τον αριθμό των 

απαιτούμενων συναλλαγών, προκειμένου να υπολογιστεί η φήμη των χρηστών της 

πλατφόρμας, με την παραδοχή ότι αυτοί χαρακτηρίζονται από ένα δεδομένο βαθμό 

αξιοπιστίας, και συμπεριφέρονται σύμφωνα με αυτό. Επίσης, η αμοιβή που δέχονται 

κυμαίνεται σε ένα εύρος τιμών, χωρίς αυτό να δηλώνει το πως ακριβώς προέκυψε η 

συγκεκριμένη τιμή της.  

Σε επόμενη φάση, λοιπόν, της εξέλιξης του αλγορίθμου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα 

εξής: 

 Ανάπτυξη συνάρτησης απόδοσης αμοιβής, η οποία θα κατηγοριοποιεί τους 

διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της αμοιβής, και οι οποίοι δεν 

αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, όπως είναι η ποιότητα των δεδομένων, ο 

χρόνος απόκρισης, το κόστος της συναλλαγής, το εκούσιο ή ακούσιο σφάλμα. 

 Η αντιμετώπιση κακόβουλων Requestors – βαθμολογητών, οι οποίοι εδώ θεωρείται 

ότι είναι όλοι ειλικρινείς και αποδίδουν την αμοιβή που πραγματικά ανταποκρίνεται 

στην ικανοποίησή τους από την συναλλαγή με έναν πράκτορα. Επομένως, θα 

μπορούσε να ληφθεί υπόψη και η αξιοπιστία του Requestor – βαθμολογητή και να 

ελέγχεται κατά πόσο η πλατφόρμα μπορεί να εμπιστευτεί τον βαθμό φήμης, που 

απέδωσε στους πράκτορες με τους οποίους ήρθε σε συμφωνία. 

 Η επίτευξη σύγκλισης φήμης – αξιοπιστίας μικρότερης του 0.08 που παρατηρήσαμε 

στην παρούσα έκδοση του μηχανισμού. 

 Η αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας για τον αριθμό των απαιτούμενων 

συναλλαγών στον υπολογισμό της φήμης του χρήστη, ώστε να διατηρείται συνεχώς 

η πραγματική εικόνα όσον αφορά την συμπεριφορά του χρήστη. 
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 Ο αποτελεσματικός εντοπισμός ασυνήθιστων συμπεριφορών και θα αποδίδει τις 

κατάλληλες ποινές στους παραβάτες. 
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