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Περίληψη 

 
Στη σύγχρονη εποχή, η πορεία εξέλιξης που ακολουθούν οι σύγχρονες έξυπνες 

κινητές συσκευές, η ευρεία διαθεσιμότητα των αισθητήρων καθώς και η τάση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχαν ως απόρροια την εκθετική εξάπλωση 

των κινητών συσκευών σε επίπεδα που λειτουργούν ως οργανικές επεκτάσεις 

του χεριού των ανθρώπων. Οι κινητές συσκευές εξελίσσονται ως μία 

πολυχρηστική μηχανή καθώς καλύπτουν με το παραπάνω τις περισσότερες 

καθημερινές ανάγκες ενός ανθρώπου κι αποτελούν το βασικό μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ των χρηστών. Συνακόλουθο αυτών ήταν οι κινητές συσκευές και ό,τι τις 

αφορά να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των χρηστών, των ερευνητών και των 

προγραμματιστών το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη μίας νέας τεχνολογίας, του 

Mobile Crowd Sensing.  

 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες των κινητών 

συσκευών, των αισθητήρων καθώς και των ανθρώπων με κύριο σκοπό το κοινό 

όφελος τους. Μία πληθώρα αρχιτεκτονικών έχουν αναπτυχθεί που 

προσαρμόζουν την προαναφερθείσα τεχνολογία στη λειτουργικότητα τους κι 

επιδιώκουν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες απαιτήσεις αυτής. Έτσι, 

δόθηκε το έναυσμα για τη δημιουργία πολυπληθέστατων εφαρμογών που 

βασίζονται σε διάφορες αρχιτεκτονικές κι ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά 

αυτών στη λειτουργία τους. Ωστόσο, την τεχνολογία, αυτή, ταλανίζουν διάφορα 

κρίσιμα προβλήματα των οποίων η επίλυση καθίσταται επιβεβλημένη. Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι οι περισσότερες αρχιτεκτονικές αντιμετωπίζουν 

διαφορετικό σύνολο προβλημάτων με διαφορετικό τρόπο επίλυσης.  

 

Εν κατακλείδι, η κύρια κατεύθυνση που δόθηκε στην παρούσα διπλωματική 

ήταν η διεξοδική ανάλυση και η λεπτομερής εξέταση αυτής της τεχνολογίας. Η 

δομή της εργασίας χωρίστηκε σε δύο σκέλη, όπου στο πρώτο παρουσιάζονται 

τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την προαναφερθείσα τεχνολογία, των 

αρχιτεκτονικών που την αξιοποιούν καθώς και των προκλήσεων που την 

απασχολούν. Ενώ, στο δεύτερο, αναλύεται η υλοποίηση μίας πλατφόρμας, η 

οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας και αξιοποιεί την εν λόγω 

τεχνολογία. Ο πρωταρχικός σκοπός της πλατφόρμας είναι να διευκολύνει την 

καθημερινότητα του ανθρώπου λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του καθενός 

ξεχωριστά, παρέχοντας του, έτσι, βέλτιστες υπηρεσίες.  

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Mobile Crowd Sensing, Αισθητήρες, Αρχιτεκτονικές, 

Προκλήσεις, Έξυπνες Κινητές Συσκευές, Εφαρμογές, Android, Κίνητρα. 
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Abstract 

 
In recent years, the advancement of current smartphones, the widespread 

availability of sensors and the trend toward social media have as consequence 

the exponential proliferation of mobile devices which act as an extension of the 

human hand. The current mobile devices are becoming multi-purpose machines 

which aim to understanding the most daily needs of a human and tend to become 

the main communication platform between users. Thus, mobile devices have 

attracted the attention of users, researchers and programmers which gave rise to 

the development of a new technology, Mobile Crowd Sensing. 

 

Mobile Crowd Sensing leverages all the capabilities of mobile phones and 

sensors and exploits human intelligence focus on the common benefit of the 

crowd. A plethora of architectures has been developed based on this technology 

aiming to cover as more as possible her requirements.  This has enabled a wide 

range of applications which adopt different architectures and incorporate 

features of them in their operation. However, this technology faces a number of 

critical issues and challenges whose solution becomes imperative. Nevertheless, 

the architectures provide solution to different problems with different 

approaches. 

 

In conclusion, the main direction of this diploma thesis was the thorough analysis 

and detailed examination of the Mobile Crowd Sensing. The structure was 

divided into two parts, where the first shows the features that characterize, the 

architectures that exploit and the challenges that concern this technology. While 

the second analyze the implementation of a platform which developed in the 

context of this work and utilizes Mobile Crowd Sensing. The primary purpose 

of this platform is to improve the daily routines of humans taking into account 

the requirements of each individual, providing best services to them.  

 

 

 
 

Keywords: Mobile Crowd Sensing, Sensors, Architectures, Challenges, 

Smartphones, Applications, Android, Incentives. 
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Συντομογραφίες 
 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής, για λόγους συντομογραφίας χρησιμοποιήθηκε ο 

αγγλικός όρος «Mobile Crowd Sensing (MCS)» αντί του αντίστοιχου ελληνικού 

«Συστήματα Ανίχνευσης και Συλλογής Πληροφορίων με χρήση έξυπνων συσκευών των 

χρηστών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

 

  Κωνσταντίνα Μπαντή 14 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ραγδαία εξέλιξη και η συνεχώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα των έξυπνων 

τηλεφώνων κι άλλων κινητών συσκευών σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ανάπτυξη 

των αισθητήρων, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε αυτές, οδήγησε στην ολοένα και 

αυξανόμενη χρήση τους από τους ανθρώπους. Οι κινητές συσκευές εξοπλισμένες με 

τους πολυάριθμους αισθητήρες, με τις ικανότητες υπολογισμού κι επεξεργασίας, με 

την τεράστια χωρητικότητα για την αποθήκευση των δεδομένων καθώς και τις 

ικανότητες σύνδεσης στο Ίντερνετ [2] που θα επιτρέψουν στο χρήστη να συλλέξει και 

να μεταδώσει απευθείας δεδομένα έδωσαν αφορμή για την ανάπτυξη του Mobile 

Crowd Sensing (MCS), αναφέρεται είτε και ως Ανθρωποκεντρική Ανίχνευση [3] 

(People / Human Centric Sensing) είτε και με άλλους όρους.  

Το MCS εκμεταλλεύεται την πανταχού παρουσία και τη δύναμη των κινητών 

συσκευών καθώς και την νοημοσύνη των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν, για την 

απόκτηση πληροφοριών δεδομένου ότι τεράστιες ποσότητες δεδομένων μπορούν να 

ληφθούν και να συγκεντρωθούν ώστε να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για ένα 

γεγονός το οποίο μπορεί να αφορά είτε προσωπικές δραστηριότητες του χρήστη είτε 

ένα γεγονός κοινού ενδιαφέροντος [1], [4]. Επομένως, το MCS επιτρέπει τον έλεγχο 

φαινομένων ευρείας κλίμακας που δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα ή χρειάζονται 

πολλές δαπανηρές επενδύσεις για την παρακολούθηση τους. Επιπρόσθετα, αυτήν η 

συνεχής εξελισσόμενη τεχνολογία ενέπνευσε μία νέα κατηγορία εφαρμογών 

ανίχνευσης που προσελκύει διαρκώς το ενδιαφέρον των ερευνητών χάρη στην πλούσια 

ποικιλία εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν, όπως εφαρμογές που σχετίζονται 

με τη δημόσια ασφάλεια [28], την κυκλοφοριακή κίνηση [38], την παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος [29], την υγειονομική περίθαλψη [53], οι οποίες αποτελούν μόνο 

κάποια από τα παραδείγματα εφαρμογών.  

Το MCS μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους ανθρώπους και στο 

ευρύτερο σύνολο, ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο πως μια σειρά από καθοριστικά 

ζητήματα και προκλήσεις πρέπει να διευθετηθούν, ώστε οι δυνατότητες και οι 

προσδοκίες του να καλυφθούν στο έπακρο. Ένα από τα κύρια ζητήματα που 

επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί σχετίζεται με τους περιορισμούς των κινητών 

συσκευών όσον αφορά στην ενέργεια, στο εύρος ζώνης και στους υπολογιστικούς 

πόρους. Εν συνεχεία, από την οπτική γωνία των χρηστών, πρέπει να τεθούν προς 

διερεύνηση  τα θέματα της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, της 

ακεραιότητας των δεδομένων καθώς και της χορήγησης κινήτρων που πρέπει να 

λαμβάνουν χώρα για την τόνωση της συμμετοχής των χρηστών. Επομένως, η 

τεχνολογία αυτή ωθεί την ανάπτυξη μίας αρχιτεκτονικής-πλατφόρμας η οποία θα την 

υποστηρίζει, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τα θέματα που την ταλανίζουν και θα 

βελτιώνει την καθημερινότητα του ανθρώπου. 
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1.1. Αντικείμενο Διπλωματικής  
 

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

που σχετίζεται με τον όρο του MCS, πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια ανάλυση της 

έννοιας και των χαρακτηριστικών του, καθώς κι εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται μία σειρά από αρχιτεκτονικές που έχουν αναπτυχθεί στον 

τομέα δραστηριότητας του MCS για τον προσδιορισμό διαφόρων εφαρμογών. Έπειτα, 

γίνεται μια αναφορά στα κρίσιμα θέματα και στις προκλήσεις που ταλανίζουν αυτά τα 

συστήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο MCS να 

αναδείξει πλήρως τη δυναμική του. Επιπλέον, με βασικό θεμέλιο το θεωρητικό 

υπόβαθρο προτείνεται μια λίστα που συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα, 

σύμφωνα με προσωπική θεώρηση βασικά, χαρακτηριστικά του MCS που πρέπει να 

λαμβάνουν χώρα στο σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση 

για την ταχεία ανάπτυξη του και την εδραίωση του στη ζωή των ανθρώπων. Τέλος, 

παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης μιας εφαρμογής που 

αναπτύχθηκε για την άμεση χρήση της από τους ανθρώπους που διαθέτουν έξυπνες 

κινητές συσκευές. 

Ακριβέστερα, η υλοποίηση αυτής της εφαρμογής στηρίζεται σε καινοτόμες 

τεχνολογίες κι ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσδοκίες του MCS. Είναι αναντίρρητο 

ότι  παρουσιάζει πλεονεκτήματα με άμεσο παραλήπτη τον άνθρωπο, όπως την 

εξοικονόμηση χρόνου, την καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω εξατομικευμένων 

υπηρεσιών που υιοθετούνται έχοντας ως βασικό μέλημα τη βελτίωση της 

καθημερινότητας του και την άμεση επίλυση των προβλημάτων του. 

1.2. Οργάνωση Κειμένου 
 

Η βασική δομή της εργασίας διαιρείται στις ακόλουθες ενότητες: 

 

Αρχικά, στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά για το πώς δόθηκε το έναυσμα 

για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του MCS καθώς και μία πρώτη εικόνα των θεμάτων 

που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική. 

 

Στη συνέχεια, στο 2ο Κεφάλαιο αναλύεται λεπτομερώς ο όρος της τεχνολογίας του 

MCS, όπου μελετώνται διάφορα χαρακτηριστικά της καθώς και εφαρμογών που την 

αξιοποιούν.  

 

Έπειτα, στο 3ο Κεφάλαιο αναλύονται οι αρχιτεκτονικές που έχουν αναπτυχθεί στο 

τομέα του MCS. Η ανάλυση των αρχιτεκτονικών κρίθηκε απαραίτητη ώστε να 

εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε αρχιτεκτονικής 

καθώς και να προσδιοριστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η καθεμία από αυτές 

και πως τις επιλύει. 

 

Ακολούθως, στο 4ο Κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενής αναφορά στις προκλήσεις του MCS 

και στους τρόπους αντιμετώπισης τους, όπως έχουν αποτυπωθεί μέσα από τη μελέτη 

που έχει πραγματοποιηθεί και βάσει των αρχιτεκτονικών που έχουν αναλυθεί. Στο 
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τέλος του κεφαλαίου, απεικονίζονται σε μορφή πίνακα τα κρίσιμα θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι αναλυθείσες αρχιτεκτονικές. 

 

Στο 5ο Κεφάλαιο, αναλύεται η πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

εργασίας η οποία έχοντας ως επίκεντρο της τον άνθρωπο προσελκύει όσο το δυνατόν 

περισσότερο τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. 

 

Επιλογικά, στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της διπλωματικής καθώς και των 

ανοικτών θεμάτων που απορρέουν τα οποία προσδιορίζονται για μελλοντικές 

επεκτάσεις της εργασίας. 
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2. MOBILE CROWD SENSING 
 

Είναι κοινά αποδεκτό πως οι έξυπνες συσκευές, οι οποίες συνήθως είναι 

εξοπλισμένες με μία σειρά αισθητήρων, εξελίσσονται θεαματικά στην εποχή μας κι 

έχουν διαδοθεί ευρύτατα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθιστώντας τις 

αναπόσπαστο κομμάτι και πόλο έλξης για πολλούς. Η πανταχού παρουσία τους 

φαίνεται να έχει οδηγήσει στην τάση της κυριάρχησης τους ως το βασικό μέσο 

επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών [3], ενισχύοντας, έτσι, το ρόλο τους στη ζωή των 

ανθρώπων. Ως εκ τούτου, οι κινητές συσκευές μπορούν να αποτελέσουν ανεξάντλητη 

πηγή πληροφοριών, καθώς, επιτρέπουν στους χρήστες τους να συλλέξουν, να 

επεξεργαστούν και να μοιραστούν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, 

ανταλλάσσοντας τις μέσω τους διαδικτύου.  

 

Αυτές οι δυνατότητες έδωσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη και η υλοποίηση της ιδέας 

του Mobile Crowd Sensing, έναν όρο που αναπτύχθηκε πρόσφατα κι αποτελεί μια 

καινοτόμο εξέλιξη της ιδέας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) [31]. 

Το MCS προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων πλήθος (crowd) και ανίχνευση 

(sensing). Όπως υποδηλώνουν και οι λέξεις από τις οποίες προέρχεται, αποτελεί μια 

μορφή ομαδικής δραστηριότητας που παρακινεί τους χρήστες να συμμετέχουν 

εκμεταλλευόμενοι την νοημοσύνη τους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συλλέξουν και 

να συνεισφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, και την ισχύ των διαφόρων συσκευών, για 

τη συλλογή δεδομένων, για να αποκτήσει γνώση για ένα συγκεκριμένο γεγονός κοινού 

ενδιαφέροντος στον πραγματικό κόσμο [4].  Με άλλα λόγια, το MCS αποτελεί ένα 

μοντέλο κατανεμημένης επίλυσης προβλημάτων [11] καθώς επιτρέπει τη δημοσίευση 

των ερωτημάτων σε ένα διευρυμένο πλήθος για την παροχή λύσεων. 

 

2.1. Mobile Crowd Sensing & Crowd Sourcing 
 

Το MCS είναι στενά συνδεδεμένο με τον όρο πληθοπορισμό (Crowd Sourcing) [7], 

[15], το οποίο επιτρέπει τη διανομή ενός ερωτήματος, όπου παραδοσιακά θα 

εκτελούνταν από έναν χρήστη, μέσω ανοικτής πρόσκλησης σε ένα μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες 

για την επίλυση ενός συγκεκριμένου σκοπού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

χρήστες συμμετέχουν ανιδιοτελώς με βασικό στόχο την προσωπική τους ευχαρίστηση, 

την αναγνώριση τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ωστόσο, ορισμένες 

φορές την εργασία συνοδεύουν οικονομικά κίνητρα που προσελκύουν τους χρήστες 

για να συμμετέχουν. Εντούτοις, το MCS έχει μια πολύ σημαντική διαφορά από τον 

πληθοπορισμό, διότι από την μία ο πληθοπορισμός επιτρέπει την ανάθεση εργασιών σε 

συμμετέχοντες αξιοποιώντας αποκλειστικά την ανθρώπινη νοημοσύνη, ενώ από την 

άλλη το MCS επιτρέπει την ανάθεση εργασιών σε συμμετέχοντες, αξιοποιώντας την 

ανθρώπινη νοημοσύνη καθώς και τις συσκευές των χρηστών, οι οποίες είναι 

εξοπλισμένες με μία ευρεία ποικιλία αισθητήρων, για την επίλυση ενός προβλήματος 

[15].  
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2.2. Τα χαρακτηριστικά του Mobile Crowd Sensing 
 

Το MCS παρουσιάζει μια πληθώρα ξεχωριστών χαρακτηριστικών [2], τα οποία 

είναι κι αυτά που το διαφοροποιούν και το εδραιώνουν στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων.  

Αρχικά, το MCS βασίζεται στην ισχύ και στην ευφυΐα των διαφόρων συσκευών, όπως 

και στη δύναμη του πλήθους, με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων για ένα γεγονός 

που προσελκύει την προσοχή στον πραγματικό κόσμο. Τα συλλογικά δεδομένα που 

προσφέρονται από το πλήθος μπορούν να οδηγήσουν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων 

συγκριτικά από ότι αν τα δεδομένα προέρχονταν από μόνο ένα άτομο, όπου η 

συνεισφορά του θα μπορούσε να θεωρηθεί αμελητέας σημασίας και σαφώς δε θα είχε 

τα ίδια αποτελέσματα [11].  

Κατόπιν, λόγω της αλματώδους άνθησης των δυνατότητων των συσκευών, δόθηκε η 

δυνατότητα οι εργασίες του MCS να λαμβάνουν χώρα στις κινητές συσκευές των 

ανθρώπων, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις (θέση, χρόνο, 

ειδικούς αισθητήρες, κλπ.) [14]. Ως απόρροια των παραπάνω, είναι ότι ο ρόλος των 

χρηστών ενισχύεται στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και η συμβολή  τους κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική. Οι χρήστες συμμετέχουν στο βρόχο για τη συλλογή των 

δεδομένων, την επεξεργασία τους,  την ανάλυση τους καθώς και τη μετάδοση τους 

[33]. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προσφέρει πλεονεκτήματα στα συστήματα 

MCS, όπως την άμεση λήψη πληροφοριών, αλλά και μειονεκτήματα, καθώς επηρεάζει 

για παράδειγμα την ποιότητα των απαντήσεων και το χρόνο ανταπόκρισης. 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο βαθμός συμμετοχής των χρηστών κατά τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων παρουσιάζει ποικιλομορφία και εξαρτάται από τις απαιτήσεις της 

εφαρμογής [11]. Έτσι, το MCS επιτρέπει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση 

συμμετοχή των χρηστών στο βρόχο συλλογής δεδομένων, αξιοποιώντας είτε τη 

συμμετοχική ανίχνευση (participatory sensing) είτε την ευκαιριακή ανίχνευση 

(opportunistic sensing) [5]. Επεξηγηματικά, στη συμμετοχική ανίχνευση, ο χρήστης 

δηλώνει τη συνειδητή επιλογή του να συμμετέχει και η παροχή των υπηρεσιών του 

είναι απαραίτητη, ενώ μπορεί να καθορίσει το πότε, το πώς και το πού επιθυμεί να 

παίρνει μέρος στη συλλογή πληροφοριών. Από την άλλη, στην ευκαιριακή ανίχνευση, 

η συμμετοχή του χρήστη είναι ελάχιστη ή μηδενική και η συλλογή δεδομένων μπορεί 

να εξελίσσεται στο παρασκήνιο. 

Εν συνεχεία, είναι, πλέον, κοινή παραδοχή ότι οι έξυπνες συσκευές αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και τους συνοδεύουν συνεχώς στην 

καθημερινότητα τους. Αξιοποιώντας, λοιπόν, τη συνεχή παρουσία των συσκευών, το 

MCS συλλέγει δεδομένα από διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές θέσεις [14], 

παρέχοντας μια ευρύτατη κάλυψη του ζητήματος με πολύ περιορισμένο κόστος και σε 

βέλτιστο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, μειώνει την εγκαθίδρυση δαπανηρών υποδομών 
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(συστήματα αισθητήρων) [1], επομένως, μειώνει το κόστος συλλογής δεδομένων, 

διατηρώντας, ωστόσο, σταθερή την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, το 

MCS μπορεί να παρέχει πληροφορίες για οτιδήποτε, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε 

[32].   

 
ΕΙΚΟΝΑ 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ MCS ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ [11] 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του MCS είναι ότι εκμεταλλεύεται και συγκεντρώνει 

πολύτιμες πληροφορίες από ετερογενείς πηγές [11]. Πρώτον, αξιοποιεί δεδομένα τόσο 

από τους πολυάριθμους αισθητήρες που αποτελούνται οι συσκευές των χρηστών όσο 

και από την άμεση παρέμβαση τους (κείμενο, γνώμη) καθώς και από την τεράστια 

ποσότητα πληροφοριών που οι ίδιοι μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

λόγω της αυξητικής τάσης τους. Πολλές είναι οι εφαρμογές οι οποίες συλλέγουν 

δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παρακολούθηση ενός γεγονότος 

και δημοσιεύουν δεδομένα σε αυτά για την ταχεία δημοσιοποίηση τους. Λόγω της 

πλούσιας ποσότητας πληροφοριών που παρέχονται από ετερογενείς πηγές το MCS 

μπορεί να αποκτήσει γνώση [6] για προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, όπως τη 

θέση του, τη διάθεση του, τις καθημερινές του συνήθειες, ακόμη και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις του. Κατ’ ανάλογο τρόπο, συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με 

τη συσκευή του χρήστη, όπως τα επίπεδα μπαταρίας της και τους διαθέσιμους πόρους 

της. Επιπλέον, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για μία συγκεκριμένη περιοχή, όπως 

παραδείγματος χάρη τα επίπεδα κινητικότητας σε μία στάση λεωφορείου καθώς και σε 

έναν δρόμο.  Τέλος, κυρίως, για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων 

συλλέγονται πληροφορίες από επίσημες πηγές (δημόσιες αρχές). 

Επομένως, με το MCS μπορούν να αξιοποιηθούν διαθέσιμα δεδομένα [11] τόσο 

εικονικά (virtual/online), δηλαδή δεδομένα που έχουν μοιραστεί οι χρήστες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όσο και φυσικά (physical/offline), δηλαδή δεδομένα που έχουν 

συνεισφέρει οι ίδιοι χρήστες ή που έχουν συλλεχθεί μέσω των αισθητήρων των κινητών 

συσκευών τους. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, παρουσιάζουν διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά και δημιουργούν μία νέα πρόκληση στο σχεδιασμό συστημάτων MCS, 

η οποία στοχεύει στην κατάλληλη συγχώνευση των δεδομένων. Ως επακόλουθο, η 

εκτεταμένη συμμετοχή των χρηστών στο βρόχο συλλογής δεδομένων οδηγεί στη μίξη 

της ανθρώπινης και της μηχανικής νοημοσύνης όπου η βελτιστοποίηση της αποτελεί 

ένα βασικό ζήτημα στην ανάπτυξη των MCS συστημάτων [11]. Από την μία, οι 

άνθρωποι έχουν τις ικανότητες να κατανοήσουν ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να 

εκτελέσουν, για να συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα, ωστόσο είναι ελάχιστες οι 

δυνατότητες που έχουν από άποψη ταχύτητας, αποθήκευσης και συχνά εισάγουν λάθη 

στο σύστημα. Από την άλλη, οι μηχανές έχουν τις βέλτιστες ικανότητες για 

αποθήκευση και υπολογισμό, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν και να αποκτήσουν 

γνώση για όλα τα φαινόμενα. Έτσι, από την μία οι μηχανές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναθέτουν τις εργασίες στους χρήστες και αυτοί με τη σειρά 

τους να συλλέγουν τα δεδομένα. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ [25] 

Η ανθρώπινη ύπαρξη στην ανταλλαγή δεδομένων προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες 

τόσο για την ανίχνευση όσο και για τη μετάδοση των δεδομένων [33]. Όσον αφορά στη 

μετάδοση, υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

χρήστες συμπεριλαμβανομένων των αυτοοργανώμενων (ad-hoc) δικτύων ή των 

ευκαιριακών (opportunistic) δικτύων καθώς και των δικτύων βασισμένων σε  υποδομές 

(infrastructure-based).  Επομένως, οι χρήστες μπορούν να υιοθετήσουν είτε την 

ευκαιριακή μετάδοση των δεδομένων μέσω επικοινωνιών μικρής εμβέλειας 

(Bluetooth, Wi-Fi) είτε τη μετάδοση βασισμένη σε υποδομές, η οποία θεωρεί ότι οι 

χρήστες ανεβάζουν δεδομένα μέσω του διαδικτύου από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
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(3G/4G) [11], [33]. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι, οι εφαρμογές MCS μπορούν να είναι 

ανεκτικές στις διακοπές του δικτύου. 

Εν κατακλείδι, ένα ακόμη χαρακτηριστικό των συστημάτων MCS αποτελούν οι 

δυναμικές συνθήκες των κινητών συσκευών και η επαναχρησιμοποίηση των 

δεδομένων που έχουν συνεισφέρει οι χρήστες [11] με στόχο την εξαγωγή πληροφοριών 

υψηλού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι κοινά δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικές εφαρμογές [2] κι έχουν αναλυθεί με διαφορετικό τρόπο καθώς 

διαφορετικές εργασίες ανίχνευσης μπορούν να ολοκληρωθούν από την ίδια συσκευή, 

έχοντας, ωστόσο, διαφορετικές απαιτήσεις. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ [3] 

2.3. Οι πρωταγωνιστές στο Mobile Crowd Sensing 
 

Οι πρωταγωνιστές που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του MCS μπορούν να 

διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες [26]: 

 Αιτούντες-Δημιουργοί Εργασιών (Requestors-CrowdSourcers): είναι αυτοί οι 

οποίοι θα δημιουργήσουν μία εργασία και στην ουσία εκκινούν τη διαδικασία 

συλλογής δεδομένων. Οι δημιουργοί εργασιών μπορούν να είναι οργανώσεις, 

δημόσιες αρχές, μεμονωμένα άτομα που θέλουν να συλλέξουν πληροφορίες για 

ένα γεγονός κι είναι οι κύριοι κάτοχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας. Έχουν 

τη δυνατότητα να θέτουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν στην εργασία 

καθώς και προαιρετικά να αξιολογούν τις απαντήσεις των εργαζομένων μετά 

τη λήξη της εργασίας, ώστε να υπολογιστεί η ανταμοιβή των συμμετεχόντων. 

 Εργαζόμενοι-Συμμετέχοντες (CrowdWorkers-Participants): είναι αυτοί οι 

οποίοι εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της συσκευής τους, με απώτερο σκοπό 

να συμμετέχουν σε μία εργασία. Οι εργαζόμενοι αποτελούν τη θεμελιώδη πηγή 

πληροφοριών και διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στη συλλογή δεδομένων.  

 Πλατφόρμα Crowd Sensing: Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ 

των αιτούντων και των εργαζομένων κι εξυπηρετεί τη ροή του κύκλου ζωής 

μίας εργασίας (χρονική διάρκεια, αποτελέσματα, ανταμοιβή, επίπεδο 
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ικανοποίησης), παρακολουθώντας κι επεκτείνοντας τη ροή πληροφοριών 

μεταξύ των χρηστών. Ο κύριος ρόλος της είναι να αναλύει αποδοτικά τα 

δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες, παραδείγματος χάρη τα δεδομένα 

που εισάγονται από τους αιτούντες για τον προσδιορισμό της εργασίας, για να 

τα παραδώσει στους εργαζομένους, όπως και τα δεδομένα που συλλέγονται από 

τους εργαζομένους, ώστε να τα παραδώσει στους αιτούντες αντίστοιχα, στην 

κατάλληλη μορφή και στον απαιτούμενο χρόνο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετηθούν όσον αφορά στην πλατφόρμα MCS, 

η μία αποτελείται από έναν κεντρικό κόμβο [3] όπου μέσω αυτού αναθέτονται 

οι εργασίες στους χρήστες και στον οποίο οι χρήστες αποστέλλουν τα 

δεδομένα. Ενώ, η άλλη αποτελείται από αποκεντρωμένους κόμβους, δηλαδή 

κάθε συσκευή αποστέλλει τα δεδομένα σε ξεχωριστή βάση δεδομένων κι 

ελέγχει πώς επιθυμεί να τα μοιραστεί [56], ωστόσο και σε αυτή την προσέγγιση 

χρήζει η ύπαρξη ενός κεντρικού κόμβου για την επικοινωνία μεταξύ των 

κινητών συσκευών [3].  

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως οι αιτούντες και οι εργαζόμενοι μπορούν να 

διαδραματίζουν και τους δύο ρόλους ακόμη και ταυτόχρονα. 

 
          ΕΙΚΟΝΑ 4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MCS ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ [56] 
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2.4. Τα χαρακτηριστικά μίας εργασίας (task) 
 

Μία εργασία δημιουργείται από ένα χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να συγκεντρώσει 

πληροφορίες για ένα γεγονός που τον ενδιαφέρει. Αφού υποβληθεί στην πλατφόρμα 

MCS, στη συνέχεια, ανατίθεται σε εργαζομένους με στόχο την ολοκλήρωση της. 

Προφανώς, η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να χαρακτηρίζεται από κάποιες 

ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της και τον κύκλο ζωής 

της. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα το οποίο ακολουθείται, δεδομένης 

όμως της πληθώρας των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και των προδιαγραφών που 

χαρακτηρίζουν μία εργασία σε αυτές, δύναται να κατηγοριοποιηθούν ως εξής [3] : 

 

 Απαραίτητοι Αισθητήρες: καθορίζει ποιοι αισθητήρες κρίνεται αναγκαίο να 

είναι ενσωματωμένοι στις κινητές συσκευές των χρηστών, για να 

χρησιμοποιηθούν στην εργασία. Τις περισσότερες φορές, πολλαπλοί 

αισθητήρες σε μία συσκευή είναι απαραίτητοι. 

 Περιοχή Ενδιαφέροντος: δηλώνει μία συγκεκριμένη περιοχή στην οποία 

εξελίσσεται το γεγονός που ενδιαφέρει το χρήστη και στην εν λόγω περιοχή 

κλίνονται να παρευρεθούν οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν για τη συλλογή 

δεδομένων. 

 Χρονική Διάρκεια: ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εργασία είναι 

ενεργή και μετά από τη λήξη του οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν 

αξιολογούνται. 

 Συχνότητα Αναφορών: ορίζεται η περιοδικότητα και οι όροι κάτω από τους 

οποίους οι κινητές συσκευές υποβάλλουν δεδομένα. Επομένως, μία εργασία 

μπορεί [5] είτε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συμβαίνει ένα συγκεκριμένο 

γεγονός (event-based), παραδείγματος χάρη αν ένας χρήστης βρίσκεται σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή ή αν η εργασία πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένο 

χρόνο, είτε να είναι συνεχής (continuous), δηλαδή τα δεδομένα να ζητούνται 

περιοδικά ανεξαρτήτως γεγονότος. 

 Κριτήρια Επιλογής:  Το MCS στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μαζική 

συμμετοχή των χρηστών. Οι συσκευές έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και 

οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για όλες τις κατηγορίες των τρεχόντων 

εργασιών. Κατά ανάλογο τρόπο, οι εργασίες ενδέχεται να επιζητούν απαντήσεις 

από συγκεκριμένο πλήθος χρηστών και αισθητήρων. Επομένως, με τα κριτήρια 

επιλογής κρίνεται ποιοι έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

σε μία συγκεκριμένη εργασία. 

 Ανταμοιβές: Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι απολύτως 

προαιρετικό, περιγράφει το είδος των κινήτρων και των ανταμοιβών που θα 

λάβουν οι χρήστες, οι οποίοι θα παρέχουν τις εκθέσεις των δεδομένων τους. Τα 

κίνητρα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής [11]: οικονομικά κίνητρα, 

κίνητρα ψυχαγωγίας κι ενδιαφέροντος καθώς και κοινωνικά κίνητρα. Είναι 

αναμφισβήτητο πως είναι το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο παρακινεί τους 

χρήστες να συμμετέχουν.  

 

2.5. Ο κύκλος ζωής μιας εργασίας Mobile Crowd Sensing 
 

Ο κύκλος ζωής των εργασιών του MCS χωρίζεται στις ακόλουθες ενέργειες [24]:  
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 Δημιουργία Εργασίας: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει το δικό 

του ερώτημα για το γεγονός που τον ενδιαφέρει, στο οποίο έχει τη δυνατότητα 

να θέσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, και το 

οποίο ερώτημα στη συνέχεια θα εκτελεσθεί στα κινητά των συμμετεχόντων. 

 

 Ανάθεση Εργασίας:  Εφόσον ένα ερώτημα έχει καταχωρηθεί, το επόμενο 

στάδιο είναι η ανάθεση του που γίνεται είτε μέσω ανοικτής πρόσκλησης για την 

ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας είτε μέσω επιλογής συγκεκριμένων 

χρηστών που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο χρήστης. Διάφοροι 

τρόποι για την ανάθεση εργασιών έχουν προταθεί και το συγκεκριμένο στάδιο 

αποτελεί ένα από τα πιο καίρια ζητήματα στο MCS. 

 

 Εκτέλεση Εργασίας:  Το αμέσως επόμενο στάδιο, αφού ο χρήστης έχει 

αναλάβει μια εργασία είναι η εκτέλεση της με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση 

εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου που έχει τεθεί. Ως επί το πλείστον, ο 

χρήστης δεν εκτελεί μεμονωμένες εργασίες, αλλά πολλές ταυτόχρονα καθώς 

έχει τη δυνατότητα να αναλάβει παραπάνω από μία.  

 

 Συγκέντρωση Δεδομένων: Το σύνηθες καταλυτικό στάδιο για την ολοκλήρωση 

της εργασίας είναι η συγκέντρωση των δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί 

από τους συμμετέχοντες στο προηγούμενο στάδιο. Αφού επεξεργαστούν 

παρέχονται στην κατάλληλη μορφή στους αιτούντες χρήστες.  

 

 Παροχή Ανταμοιβής: Προαιρετικά, το σύστημα μπορεί να επιστρέψει στους 

εργαζομένους μία ανταμοιβή, η οποία μπορεί να προσδιορίζεται είτε αυτόματα 

από το σύστημα είτε να αξιολογούνται τα αποτελέσματα από τον αιτούντα και 

να υπολογίζεται η ανταμοιβή των εργαζομένων. 

 

Με λίγα λόγια, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πλατφόρμας και του αιτούντα μπορούν 

να θεωρηθούν οι ακόλουθες: υποβολή εργασίας κι αξιολόγηση αποτελέσματος. Ενώ 

μεταξύ της πλατφόρμας και του εργαζόμενου, οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να είναι η 

ανάθεση εργασίας, η παροχή των συλλεγόμενων αποτελεσμάτων και της ανταμοιβής. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ MCS [39]    
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2.6. Εφαρμογές 
 

Η εκτεταμένη χρήση των αισθητήρων και των έξυπνων συσκευών, της πλούσιας 

ποσότητας πληροφοριών που παρέχουν σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη και 

του περιβάλλοντος του από την τεχνολογία του MCS ενέπνευσε την ανάπτυξη ενός 

ευρύτατου φάσματος εφαρμογών. Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί επεκτείνονται 

κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Έξυπνες Πόλεις 

 

Παγκοσμίως, πυκνοκατοικημένες πόλεις τις οποίες απασχολούν διάφορα κρίσιμα 

προβλήματα, επιδιώκουν να τα διαχειριστούν έξυπνα κι αποτελεσματικά. Η έξυπνη 

πόλη έχει ως στόχο την ανάπτυξη πολλαπλών συστημάτων αισθητήρων για την 

παρακολούθηση της, λόγου χάρη τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη πολυάριθμων συστημάτων αισθητήρων είναι μια πολύ δαπανηρή 

επένδυση, επομένως, η χρήση του MCS αποτελεί μια πολύ πιο οικονομική λύση η 

οποία έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει δεδομένα ίδιας ποιότητας από τους 

ανθρώπους και τις συσκευές τους [14], [34]. 

 

Η Κατάσταση στους Δρόμους-Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 

Οι χρήστες μπορούν να συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν 

την παρακολούθηση των επιπέδων της κυκλοφοριακής συμφόρησης [2], [14], [30], των 

ατυχημάτων για άμεση βοήθεια, των προβλημάτων στους δρόμους για τη γρήγορη 

αποκατάσταση [25], [37], καθώς και των δημόσιων έργων. Ακόμη, για την έξυπνη 

στάθμευση, δηλαδή τον εντοπισμό ελεύθερων θέσεων πάρκινγκ [2]. Επιπλέον, μέσω 

του MCS δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίσουν τις πιο κοντινές στάσεις 

των μέσων μαζικής μεταφοράς και να παρακολουθούν την πορεία τους, γνωρίζοντας, 

έτσι, την ακριβή ώρα άφιξης τους [27]. 

Υγεία  

 

Μέσω των αισθητήρων των έξυπνων συσκευών μπορεί να παρακολουθηθεί η υγεία 

ενός ανθρώπου, όπως η πίεση του αίματος, οι καρδιακοί του παλμοί και τα επίπεδα 

σωματικής άσκησης [14]. Στον ίδιο τομέα, μπορεί να παρακολουθηθεί η εξάπλωση 

μίας επιδημίας για την άμεση λήψη αποφάσεων κι αναχαίτηση της. Ακόμη, οι χρήστες 

μπορούν να ελέγχουν μεταξύ τους τις διατροφικές τους συνήθειες με στόχο τη 

βελτίωση τους [2], [14]. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές που αναλύουν την 

ψυχολογική διάθεση ενός χρήστη σε πραγματικό χρόνο [25]. 

Περιβάλλον 

 

Ένας ακόμη αξιοσημείωτος τομέας χρήσης του MCS, είναι η παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή του, όπου ελέγχονται πλήρως σε πραγματικό 

χρόνο τα επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ρύπανσης του καθώς και των 

φυσικών φαινομένων [2], [29], [55]. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
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παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές 

μέσω των μικρόφωνων που συναντώνται στις κινητές συσκευές [25]. 

 

Δημόσια Ασφάλεια 

 

Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των 

ανθρώπων [57] καθώς μπορούν να ενημερώνουν για περίεργες συμπεριφορές 

διάφορων ατόμων, για παρουσία πλήθους σε συγκεκριμένη περιοχή καθώς και για 

κλοπές [28]. Κυρίως, για την προστασία της ασφάλειας του χρήστη χρησιμοποιούνται 

οι κάμερες των κινητών συσκευών των χρηστών [25]. 

 

Εκτός από τις προαναφερθείσες ξεχωριστές κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

σε επιμέρους τομείς όπως: 

 

 Για την παροχή βοήθειας σε τυφλούς ανθρώπους. Τα άτομα με προβλήματα 

όρασης μπορούν να έχουν ένα έξυπνο τηλέφωνο μέσω του οποίου θα δείχνουν 

σε πραγματικό χρόνο ένα βίντεο καθώς βρίσκονται εν κινήσει και οι χρήστες 

θα παρακολουθούν αυτό το βίντεο μέσω των δικών τους συσκευών και θα τους 

ενημερώνουν για το τι βλέπουν ανά πάσα στιγμή [36]. 

 Για την παροχή πληροφορίων είτε που έχουν ανακοινωθεί σε ένα πίνακα 

ανακοινώσεων, όπως το πρόγραμμα μαθημάτων μίας σχολής [38], είτε από 

κατοίκους μιας περιοχής για σημεία ενδιαφέροντος, παριστάνοντας το ρόλο του 

«ξεναγού» για επισκέπτες που επιθυμούν να μάθουν για την περιοχή ή ακόμη 

και για μόνιμους κατοίκους [16]. Τέλος, 

 για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για ελεύθερα δίκτυα ασύρματης 

δικτύωσης (Wi-Fi) σε μία πόλη [35] και για πολλές ακόμη εφαρμογές. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MCS [58] 
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3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών συσκευών και των αισθητήρων 

χάραξε πορεία για την ανάπτυξη του MCS, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών με στόχο την 

πραγματοποίηση του οράματος του και την άνθηση νέων εφαρμογών. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχει προταθεί μία σειρά από διαφορετικές αρχιτεκτονικές με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και  εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των κρίσιμων θεμάτων 

που κυριαρχούν. Στη συνέχεια, απεικονίζεται μια επισκόπηση κάποιων αρχιτεκτονικών 

που έχουν προταθεί και σημειώνονται τα χαρακτηριστικά τους και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν.  

3.1. Medusa 
 

Η Medusa [15] είναι μια αρχιτεκτονική MCS,  η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει 

ορισμένες προκλήσεις του, όπως την ανάθεση εργασιών και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο 

της, έχει προταθεί και ο σχεδιασμός μιας γλώσσας προγραμματισμού, της λεγόμενης 

MedScript. Η Medusa χρησιμοποιεί το εργαλείο Amazon Mechanical Turk 1 (ΑΜΤ) 

για την εύρεση των συμμετεχόντων, τη διασφάλιση της παροχής κινήτρων στους 

συμμετέχοντες καθώς και της ανωνυμίας τους. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι 

πολιτικές της αρχιτεκτονικής που ακολουθούνται στο σχεδιασμό της, οι απαιτήσεις της 

και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται για την επίτευξη του στόχου της.  

 

3.1.1. Η αρχιτεκτονική του συστήματος 
    

Ο σχεδιασμός του συστήματος καθορίζεται από τις τρεις ακόλουθες αρχές: 

 

1η Αρχή: Διαμοιρασμένες Υπηρεσίες:  Η Medusa είναι ένα κατανεμημένο σύστημα 

που αποτελείται από μία σειρά υπηρεσιών που εδρεύουν τόσο στο υπολογιστικό νέφος 

(cloud) όσο και στις κινητές συσκευές των χρηστών. Αυτή η αρχή κρίθηκε απαραίτητη 

διότι ορισμένες απαιτήσεις των εργασιών επιτυγχάνονται καλύτερα στο υπολογιστικό 

νέφος, ενώ άλλες στις συσκευές των χρηστών. 

 

2η Αρχή: Κινητές Συσκευές: Η Medusa ελαχιστοποιεί την εκτέλεση της εργασίας που 

διαρκεί στις συσκευές των χρηστών, ώστε να μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί 

επαρκώς στις διακοπές σύνδεσης ή στις αποσυνδέσεις των κινητών συσκευών καθώς 

και  για να έχει πλήρη επίγνωση το υπολογιστικό νέφος για την εξέλιξη της εργασίας. 

 

3η Αρχή: Βέλτιστες μεταφορές δεδομένων: H ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών 

αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα, γι’ αυτό, η Medusa απαιτεί συχνά την άδεια του 

χρήστη πριν μεταφέρει οποιαδήποτε δεδομένα από τη συσκευή του. Δεδομένης αυτής 

της αρχής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια δεδομένα θα 

μεταφερθούν καθώς και να μελετήσουν την πολιτική απορρήτου που έχει θέσει ο αιτών 

σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα αποσταλούν.  

                                                   
1 Amazon Mechanical Turk: https://www.mturk.com/mturk/welcome 
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3.1.2. Ο σχεδιασμός της Medusa 
 

Η γλώσσα προγραμματισμού MedScript 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού MedScript χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

εργασίες που δημιουργούνται και προσδιορίζει την ακολουθία των ενεργειών που 

πρέπει να εκτελεσθούν από κάθε μεμονωμένο χρήστη. Οι αιτούντες έχουν τη 

δυνατότητα να διαμορφώσουν την εργασία σύμφωνα με κάποιες παραμέτρους 

(κίνητρα, χρονική διάρκεια, πολιτική απορρήτου) καθώς και να θέσουν πολλές 

εργασίες ταυτόχρονα. Έπειτα, κάθε εργασία μπορεί να εκτελείται ακόμη και 

παράλληλα από διαφορετικούς εργαζομένους και κάθε εργαζόμενος να εκτελεί 

διαφορετικές εργασίες στις οποίες έχει επιλέξει να συμμετέχει. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να τονιστεί ότι η Medusa υποστηρίζει δύο μορφές απόδοσης ανταμοιβής. Από την μία 

την ανταμοιβή που λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον αιτούντα για τα δεδομένα που 

προσέφερε τα οποία μόλις ο αιτών αποδεχθεί τότε ο εργαζόμενος ανταμείβεται,  και 

από την άλλη την ανταμοιβή που δίνει ο εργαζόμενος στον αιτούντα για να αποκτήσει 

το δικαίωμα συμμετοχής στην εργασία του.  

Η MedScript αποτελείται από δύο υψηλού επιπέδου αφαιρέσεις: τα στάδια και τους 

συνδέσμους. Κάθε στάδιο περιγράφει κάποια ενέργεια (συλλογή δεδομένων από 

αισθητήρες ή από τους ανθρώπους) και η ολοκλήρωση του μπορεί να είναι είτε 

επιτυχημένη είτε αποτυχημένη. Όσον αφορά στις αποτυχίες, η Medusa έχει την 

ικανότητα να τις διαχειρίζεται και να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει 

ποια αποτυχημένα στάδια θα επαναληφθούν. Οι σύνδεσμοι εκφράζουν τον έλεγχο ροής 

μεταξύ των ενεργειών. Ακόμη, στο πλαίσιο της επιτρέπεται ο παράλληλος 

προγραμματισμός (forkjoin 2 ), ο οποίος χρησιμοποιείται, ώστε να μπορούν να 

αξιοποιηθούν ταυτόχρονα πολλοί αισθητήρες και τα δεδομένα τους για την καλύτερη 

ποιότητα της απάντησης.  

Όσον αφορά στις αποδόσεις της αρχιτεκτονικής, ο φόρτος εργασίας είναι ελάχιστος, 

έχει τη δυνατότητα να μειώνει τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να αποσταλούν από 

τις συσκευές, μειώνοντας έτσι τους πόρους που απαιτούνται και το χρόνο 

καθυστέρησης της απάντησης. Η Medusa επιτυγχάνει το στόχο της, αξιοποιώντας 

υπηρεσίες που εδρεύουν τόσο στο υπολογιστικό νέφος όσο και στο κινητό του χρήστη. 

Στη συνέχεια, αναλύονται αυτά τα στοιχεία: 

3.1.3. Εκτέλεση Εργασίας στο Υπολογιστικό Νέφος 
 

 Ο διερμηνέας της MedScript (MedScript Interpreter): Οι αιτούντες υποβάλλουν 

τις περιγραφές των εργασιών, τις οποίες ο διερμηνέας μετατρέπει σε μια 

                                                   
2 forkjoin: https://en.wikipedia.org/wiki/Fork%E2%80%93join_model 
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ενδιάμεση αναπαράσταση που αποθηκεύεται στον πίνακα Καταστάσεων των 

Σταδίων και στη συνέχεια ενημερώνει το Διαχειριστή Εργασιών. 

 Διαχειριστής Εργασιών (Task Tracker): παρακολουθεί την εκτέλεση της 

εργασίας και ενημερώνει το Διαχειριστή των Σταδίων στη συσκευή του χρήστη 

για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου σταδίου. Είναι ο πυρήνας του 

συστήματος και ο συντονιστής της ροής της εργασίας.  

 Υπεύθυνος Εργαζομένων (Worker Manager): υποστηρίζει την εκτέλεση του 

κάθε σταδίου, τις νομισματικές συναλλαγές, την προ επεξεργασία των 

δεδομένων και τις ειδοποιήσεις στις κινητές συσκευές των χρηστών. Επειδή το 

σύστημα της Medusa διατηρεί την ανωνυμία του χρήστη και μόνο το AΜT 

γνωρίζει για αυτόν, απαιτείται να ενημερώνει το AΜΤ για την αναζήτηση 

συμμετεχόντων. Αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα πριν μεταδοθούν 

παρουσιάζονται στο χρήστη, για να δώσει την άδεια του για την αποστολή τους. 

Με αυτό τον τρόπο, αν ο χρήστης επιλέξει να μην αποσταλούν τα δεδομένα του 

μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του. Τέλος, ένας, ακόμη τρόπος για να 

μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του είναι να παρέχει δεδομένα τα οποία δε θα 

μπορούν να συσχετιστούν με την προσωπική του ταυτότητα.  

 Βιβλιοθήκη Σταδίων (Stage Library): είναι μία επαναχρησιμοποιήσιμη 

βιβλιοθήκη και εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα της Medusa, καθώς οι χρήστες 

μπορούν να ζητήσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία που έχει υλοποιηθεί και 

μπορεί να τους προσφερθεί.  

3.1.4. Εκτέλεση στην Κινητή Συσκευή 
 

 Διαχειριστής Σταδίων (Stage Tracker): λαμβάνει την απόφαση για να ξεκινήσει 

η εκτέλεση ενός σταδίου. Επίσης ενημερώνει τους χρήστες κάθε φορά που η 

συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη και τους αρμόδιους του συστήματος για 

όλη την εξέλιξη της εργασίας. 

 Medbox: Στις κινητές συσκευές, τα στάδια εκτελούνται σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο που ονομάζεται Medbox. Η Medusa επιτρέπει στους 

κατόχους των συσκευών να προσδιορίσουν τα επιτρεπόμενα όρια στους πόρους 

που θα χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή. Το Medbox, διαχειρίζεται αυτή τη 

δυνατότητα, παρακολουθώντας και ματαιώνοντας κάθε στάδιο που υπερβαίνει 

τους διατιθεμένους πόρους καθώς και που παραβιάζει ευαίσθητα δεδομένα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDUSA [15] 

3.2. Vita 
 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική Vita [16] αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα για κινητές 

εφαρμογές MCS με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των εργασιών μεταξύ των κινητών 

συσκευών και του υπολογιστικού νέφους. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική 

εκμεταλλεύεται τα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι άλλες υπηρεσίες για το 

συστηματικό έλεγχο πολλαπλών και διαφορετικών MCS εφαρμογών, διασφαλίζοντας 

τον αποδοτικό χειρισμό των ανθρώπινων και των υπολογιστικών πόρων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Vita εξασφαλίζει την αποδοτική ανάπτυξη και διαχείριση 

τόσο εφαρμογών όσο κι εργασιών MCS, υποστηρίζοντας παράλληλα τους 

προγραμματιστές και τους τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το σύστημα 

που υιοθετεί η Vita και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις 

του MCS.  

 

3.2.1. Σχεδιασμός Συστήματος  
 

Η συνολική αρχιτεκτονική της Vita αποτελείται από δύο κύρια μέρη: την κινητή 

πλατφόρμα και την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους. Η κινητή πλατφόρμα παρέχει 

το περιβάλλον και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, ώστε οι χρήστες να 

συμμετέχουν και να εκτελούν MCS εργασίες στις συσκευές τους. Από την άλλη, η 

πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους χειρίζεται την αποθήκευση και την ενσωμάτωση 

διαφορετικών δεδομένων που προέρχονται τόσο από το MCS όσο και από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Κινητή Πλατφόρμα 

 

 Κινητό Λογισμικό SOA 3  (Service-Oriented Architecture): Είναι ένα 

επεκτάσιμο λογισμικό το οποίο αξιοποιεί χαρακτηριστικά από διαδικτυακές 

υπηρεσίες τύπου REST4 (Representational State Transfer) και από δημοφιλή 

κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη, υιοθετεί ένα λογισμικό SOA για την υποστήριξη 

πολλαπλών εφαρμογών και υπηρεσιών με αποτελεσματικό τρόπο κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εφαρμογών στις κινητές συσκευές.  

 Μηχανισμός Συγχρονισμού Καταστάσεων των Υπηρεσιών (Service State 

Synchronization Mechanism): Η Vita έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις 

αποτυχίες του συστήματος της και κατά συνέπεια να εξασφαλίζει την 

ακεραιότητα των υπηρεσιών της και την ορθότητα των αποτελεσμάτων της. Ο 

συγκεκριμένος μηχανισμός αναλύει τις αποτυχίες και αυτόματα τις ανακτά 

στην κανονική τους κατάσταση. Πιθανοί λόγοι για τις αποτυχίες είναι οι 

διακοπές στη σύνδεση του δικτύου καθώς και οι διακοπές του συστήματος, 

όπως όταν εξαντλείται η μπαταρία της συσκευής. 

 Μοντέλο Συνεργασίας Υπηρεσιών των Εφαρμογών (Application-Oriented 

Service Collaboration Model - ASCM): Είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός ο 

οποίος εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των πόρων κατά την κατανομή των 

εργασιών τόσο μεταξύ των ανθρώπων όσο και μεταξύ των συσκευών και της 

πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους. Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Πελάτης Εργασιών (Task Client): λειτουργεί ως μια γέφυρα επικοινωνίας 

μεταξύ του ASCM και του κινητού SOA λογισμικού. Έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει τα αιτήματα των εφαρμογών και να εκμεταλλεύεται τις 

υπάρχουσες υπηρεσίες του SOA και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για 

να επιτευχθούν οι εργασίες. 

 Μετασχηματιστής (Transformer): μπορεί να μεταφέρει διαφορετικά 

αιτήματα εφαρμογών και εργασιών από τους χρήστες σε μια μορφή 

διαδικτυακής υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τους στην συσκευή. 

 Κοινωνικός Φορέας (Social Vector): μπορεί να εξασφαλίσει πληροφορίες 

των εργασιών καθώς και πληροφορίες για υπηρεσίες και για τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης από τις παραπάνω οντότητες. Βασισμένο σε αυτές, 

ποσοτικοποιεί την απόσταση και τη σχέση μεταξύ των φυσικών 

(ανθρώπων, κινητών συσκευών) και των εικονικών στοιχείων (υπηρεσιών 

λογισμικού, εργασιών), για να διευκολύνει την ανάπτυξη των εργασιών 

μεταξύ των διαφορετικών συσκευών και των χρηστών. Ακόμη, έχει τη 

δυνατότητα να διαχειρίζεται αρκετά χαρακτηριστικά τόσο του χρήστη όσο 

και της συσκευής του, όπως την ισχύ υπολογισμού, την εναπομείνουσα 

μπαταρία, τον αριθμό των τρεχόντων εργασιών, των 

επαναχρησιμοποιήσιμων πόρων καθώς και τις γνώσεις του χρήστη με 

σκοπό τη καλύτερη ανάθεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Ο βασικός 

στόχος είναι η κατανομή καθηκόντων με αποδοτικό τρόπο μεταξύ των 

χρηστών, γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται από την μία ο γενετικός 

αλγόριθμος5 και από την άλλη ο αλγόριθμος ομαδοποίησης K-means6 ως 

μέθοδοι βελτιστοποίησης της ανάθεσης των εργασιών.  

 

                                                   
3 SOA: http://www.javaworld.com/article/2071889/soa/what-is-service-oriented-architecture.html 
4 RESTful Web Services: http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijqy.html 
5 Γενετικός Αλγόριθμος: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm 
6 Κ-means Ομαδοποίηση:https://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering 
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ΕΙΚΟΝΑ 8. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VITA [16] 

Πλατφόρμα Υπολογιστικού Νέφους 

 

Η πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

 Διεπαφή Διαχείρισης (Management Interface): παρέχει το περιβάλλον 

ανάπτυξης και τις Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application 

Programming Interface-APIs7) για την υποστήριξη των προγραμματιστών και 

των παροχέων υπηρεσιών με στόχο τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη 

διαφορετικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Ακόμη, εκμεταλλεύεται ανοικτά 

APIs που παρέχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση στα 

δεδομένα τους. 

 Διεπαφή Αποθήκευσης (Storage Interface): υποστηρίζει την αυτόματη 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος. 

 Περιβάλλον Ανάπτυξης (Deployment Environment): επιτρέπει τη δυναμική 

ανάπτυξη της κινητής πλατφόρμας κι άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών ανάλογα 

με τις ικανότητες της κάθε συσκευής και τις απαιτήσεις της εφαρμογής, έτσι 

ώστε να υποστηριχθεί η βέλτιστη κατανομή των εργασιών στους κατάλληλους 

χρήστες.  

 Περιβάλλον Εκτέλεσης της Εργασίας (Process Runtime Environment): Είναι 

βασισμένο σε τεχνικές ανοικτού κώδικα και παρέχει την πλατφόρμα MCS, η 

οποία μπορεί να συντονίζει, να επεξεργάζεται και να συνδυάζει διαφορετικά 

αποτελέσματα από διαφορετικές συσκευές σε πραγματικό χρόνο.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω των ποικίλων πλεονεκτημάτων που προσφέρει, η Vita 

έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών, οι οποίες απαιτούν 

συχνά την ενεργή συμμετοχή του χρήστη, εξασφαλίζοντας ωστόσο, εξατομικευμένες 

υπηρεσίες. Όσον αφορά στην απόδοση της μπορεί να κριθεί πολύ αποτελεσματική 

                                                   
7 API: http://www.webopedia.com/TERM/A/API.html 
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συγκριτικά με το φόρτο εργασίας, το χρόνο καθυστέρησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων των συσκευών και του συστήματος. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ MCS ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ [16] 

3.3. CAROMM 
 

Το προτεινόμενο σύστημα ανάλυσης δεδομένων (Context-Aware Real-Time Open 

Mobile Miner - CAROMM) [17] έχει σχεδιαστεί, για να υποστηρίζει την αποδοτική 

συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού τύπου δεδομένων τόσο από τους αισθητήρες 

που έχουν συλλεχθεί μέσω των ανθρώπων όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο σκοπός του είναι να προσφέρει μία απολύτως ποιοτική απάντηση στους αιτούντες, 

οι οποίοι επιζητούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για ένα συγκεκριμένο σημείο 

ενδιαφέροντος.  

3.3.1. Σύστημα CAROMM 
 

Η συλλογή δεδομένων αποτελεί ένα ζήτημα του οποίου η επίλυση του κρίνεται 

επιτακτικής σημασίας σε αυτά τα συστήματα λόγω των περιορισμένων πόρων που 

διαθέτουν οι κινητές συσκευές και του γεγονότος ότι οι χρήστες επιθυμούν να τις 

χρησιμοποιούν και για άλλες λειτουργίες. Επιπλέον, το  MCS έχει αυξημένες 

απαιτήσεις στο πλήθος ατόμων που συμμετέχουν καθώς και στην ποσότητα των 

δεδομένων, συνεπώς, η συλλογή πληροφοριών πρέπει να είναι αποδοτική τόσο σε 

κόστος όσο και σε πόρους. Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης, 

προτείνεται η τοπική ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τη μείωση του 

όγκου που αποστέλλεται, οπότε τη μείωση των πόρων και της ενέργειας που 

απορροφώνται στη συσκευή. Εκτός από αυτό, υιοθετούνται έξυπνες τεχνικές για την 

αποδοτική συλλογή δεδομένων με τη χρήση των αισθητήρων ανάλογα με τους 
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διαθέσιμους πόρους της συσκευής, παραδείγματος χάρη να μην πραγματοποιείται 

λήψη φωτογραφίας/βίντεο αν η ένταση φωτισμού είναι πολύ χαμηλή.  

Το σύστημα αποτελείται από τρεις κύριες μονάδες από τις οποίες οι δύο πρώτες 

εκτελούνται στα κινητά των χρηστών, ενώ η τρίτη στο υπολογιστικό νέφος αντίστοιχα:  

 Μονάδα Συλλογής Δεδομένων (Data Collection Module): συλλέγει τα 

δεδομένα από τους αισθητήρες, πραγματοποιώντας τοπικά την ανάλυση τους 

και αποστέλλει τα επεξεργασμένα δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος για 

περαιτέρω επεξεργασία. Ακόμη, προσφέρει τη δυνατότητα της έξυπνης 

αποστολής των συγκεντρωμένων πληροφοριών από κάθε συσκευή, δηλαδή την 

αποστολή δεδομένων μόνο όταν παρατηρούνται αλλαγές σε αυτά, 

προσδιορίζοντας τις σημαντικές αλλαγές στις οποίες υπόκεινται τα δεδομένα 

μέσω μιας αποδοτικής σε πόρους ομαδοποίησης, η οποία μπορεί να ελεγχθεί με 

παραμέτρους για τον καθορισμό της ευαισθησίας στον προσδιορισμό των 

αλλαγών. Έτσι, εξασφαλίζεται η μείωση της συχνότητας αποστολής και της 

ποσότητας των δεδομένων από τις συσκευές στο υπολογιστικό νέφος, 

διατηρώντας ταυτόχρονα την αξιόλογη ποιότητα τους. 

 Πελάτης Ερωτημάτων (Querying Client): στέλνει τα ερωτήματα των χρηστών 

στη Μονάδα Επεξεργασίας και στη συνέχεια λαμβάνει κι εμφανίζει τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν στον αιτούντα χρήστη. 

 Μονάδα Επεξεργασίων Δεδομένων (Data Processing Module): λαμβάνει τα 

δεδομένα από όλες τις πηγές πληροφορίας, ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν πιο 

βέλτιστη απάντηση στους αιτούντες.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 10. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CAROMM [17] 

 



 

Κωνσταντίνα Μπαντή 35 

3.3.2. Μονάδα Συλλογής Δεδομένων CAROMM 
 

Αυτήν η μονάδα είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν  

την αποδοτική συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση καθώς και την αποστολή των 

δεδομένων από το χρήστη. Γι’ αυτό το σκοπό, αξιοποιεί τις δυνατότητες της συσκευής 

του κι εκτελεί τοπική εξόρυξη των δεδομένων. Η παρούσα μονάδα αποτελείται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Διεπαφή (Interface Controller): αποτελεί την εφαρμογή που παρουσιάζεται στο 

χρήστη, δίνοντας του τη δυνατότητα να καθορίσει παραμέτρους που αφορούν 

τη συχνότητα συλλογής κι αποστολής δεδομένων καθώς και τους 

επιτρεπόμενους αισθητήρες για χρήση.  

 Μηχανή Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis-Cluster Engine): είναι ο 

πυρήνας αυτής της μονάδας και χειρίζεται τη συλλογή και την επεξεργασία του 

τεράστιου όγκου των δεδομένων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση 

των πόρων της συσκευής , το μειωμένο κόστος και την απόλυτη ακρίβεια των 

δεδομένων. Επιπλέον, για την αποδοτική χρήση των πόρων, δεδομένα 

αποστέλλονται στο υπολογιστικό νέφος μόνο αν ανιχνευθεί κάποια αλλαγή σε 

αυτά ή αν παρέλθει κάποιο διάστημα και δεν έχει παρουσιαστεί καμία αλλαγή.  

 Συντονιστής Συλλογής Δεδομένων (Data Collection Manager): λειτουργεί ως 

συντονιστής μεταξύ των στοιχείων της μονάδας Συλλογής Δεδομένων, 

διαχειριζόμενος τους διάφορους αισθητήρες και αποστέλλοντας όλα τα 

δεδομένα για τοπική ανάλυση στις αντίστοιχες μονάδες.  

 Υπεύθυνος Διαδικτυακού Σύννεφου (Cloud Upload Manager): είναι υπεύθυνος 

για την αποστολή δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, χρησιμοποιώντας τη 

σύνδεση δικτύου της συσκευής.  

 Διαχειριστής Αισθητήρων και Ενημέρωσης (Sensor & Media Manager): οι 

παρούσες οντότητες είναι υπεύθυνες για το χειρισμό των αισθητήρων, την 

αποστολή των δεδομένων τους, και το χειρισμό κάθε επικοινωνίας της 

παρούσας μονάδας με τους αισθητήρες της συσκευής. 

ΕΙΚΟΝΑ 11. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [17] 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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3.4. Sensarena 
 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής Sensarena [8], έχουν υλοποιηθεί δύο  

εφαρμογές που δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες είτε να λαμβάνουν πληροφορίες για 

ένα γεγονός που τους ενδιαφέρει, υποβάλλοντας εργασίες είτε να  συμμετέχουν σε μία 

εργασία για τη συλλογή δεδομένων, αντίστοιχα. Όσον αφορά στη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων, η Sensarena καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αποδοτικής 

κατανομής των  εργασιών MCS στους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική, τα χαρακτηριστικά και η διαδικασία συμμετοχής των χρηστών στις 

εφαρμογές. 

 

3.4.1. Αρχιτεκτονική 
 

Η Sensarena είναι μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που αποτελείται από τα ακόλουθα:  

 

Επίπεδο Παρουσίασης: αντιπροσωπεύει τις κινητές συσκευές και είναι υπεύθυνο για 

την υποστήριξη τόσο των συμμετεχόντων όσο και των αιτούντων.  Οι αιτούντες 

χρησιμοποιούν την  εφαρμογή, SensarenaR, που τους επιτρέπει να υποβάλλουν 

πολλαπλές εργασίες, για να ζητήσουν διάφορες πληροφορίες από άλλους χρήστες και 

να μελετήσουν τα συλλεγόμενα αποτελέσματα, και οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν 

την εφαρμογή, SensarenaP, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους αισθητήρες της συσκευής 

τους για τη συλλογή δεδομένων.  

 

Επίπεδο Εργασιών: αποτελείται από ένα κεντρικό εξυπηρετητή ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη βέλτιστη κατανομή των εργασιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 

συμμετέχοντα και τις απαιτήσεις του αιτούντα. 

 

Επίπεδο Δεδομένων: αποτελείται από μια τριμερή βάση δεδομένων, ώστε τα δεδομένα 

που αφορούν τους χρήστες, τις εργασίες και τα συλλεγόμενα δεδομένα να 

αποθηκεύονται ξεχωριστά.  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 12.  ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ SENSARENA [8] 
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3.4.2. Τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 
 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Sensarena, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

βέλτιστη ανάθεση εργασιών στους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτιμήσεις τους και τους περιορισμούς ενεργειακών πόρων των συσκευών τους, 

προσφέροντας, με αυτόν τον τρόπο, μία άκρως βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. 

 

Η διαδικασία συμμετοχής των χρηστών είναι η ακόλουθη: αρχικά, ο χρήστης πρέπει 

να εγγραφεί και να πιστοποιήσει τα στοιχεία του, για να αποκτήσει το δικαίωμα 

συμμετοχής στις εργασίες, τονίζοντας ότι, για τη διασφάλιση του προσωπικού του 

απορρήτου, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιοι αισθητήρες επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη συλλογή δεδομένων. 

 

Ακολούθως, ο εξυπηρετητής ξεκινά τη διαδικασία ανάθεσης εργασιών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτιμήσεις του χρήστη και την τοποθεσία του, την οποία διαδικασία 

επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεται για τις νέες 

υποβληθείσες εργασίες. Αρχικά, επιλέγονται όλοι οι συμμετέχοντες που βρίσκονται 

εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, για να εκτελέσουν την εργασία, και στη συνέχεια, 

από αυτούς επιλέγονται οι χρήστες των οποίων οι προτιμήσεις τους είναι σύμφωνες με 

τις απαιτήσεις της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κοντινότερους χρήστες και τη 

χρονική λήξη της εργασίας. Μόνο οι τελικοί επιλεγμένοι εργαζόμενοι ενημερώνονται 

για την ύπαρξη της εργασίας και με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται ο αυξημένος φόρτος 

λειτουργίας τόσο στο πλαίσιο του συστήματος όσο και των χρηστών. 

 

Οι προτεινόμενοι συμμετέχοντες που έχουν λάβει την ειδοποίηση έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν αν επιθυμούν να συμμετέχουν. Αν οι χρήστες επιθυμούν, τότε, 

προσδιορίζουν τις ακριβείς θέσεις τους, για να επιλεχθούν κυρίως εκείνοι που 

βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο ενδιαφέροντος, ακόμη, ελέγχεται το επίπεδο 

μπαταρίας της συσκευής τους, διότι αν είναι κάτω από ένα καθορισμένο όριο δεν τους 

επιτρέπεται να συμμετέχουν, εξασφαλίζοντας έτσι, τους απαραίτητους ενεργειακούς 

πόρους που πρέπει να έχει μία συσκευή, για να ολοκληρώσει την εργασία. Επομένως, 

ο εξυπηρετητής διεξάγει τη βέλτιστη επιλογή των συμμετεχόντων σε αντιστοιχία με 

αυτά τα χαρακτηριστικά και εξασφαλίζει την ενεργειακά αποδεκτή λύση σε πόρους, 

την απαιτούμενη ακρίβεια και την ποιότητα της απάντησης. 

 

Τέλος, οι αισθητήρες κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων ενεργοποιούνται κάθε 

φορά που είναι απαραίτητοι κι απενεργοποιούνται αυτόματα όταν δε χρειάζονται. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται στον εξυπηρετητή για μελλοντική χρήση, 

εξασφαλίζοντας έτσι, την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων της συσκευής, τη 

μείωση του κόστους αποστολής καθώς και της ανάμειξης των χρηστών. Με αυτό τον 

τρόπο, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική έχει προσαρμοστεί σε διάφορες εργασίες MCS 

και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενέργειας καθώς και στις απαιτήσεις των 

χρηστών. 

 

 

 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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3.5. McSense 
 

Η McSense [18] είναι μία πλατφόρμα MCS για έξυπνες πόλεις η οποία με τη χρήση 

τριών διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης εργασιών έχει ως στόχο τη βέλτιστη 

κατανομή τους στους χρήστες, συνδυάζοντας προσωπικές πληροφορίες των χρηστών 

καθώς και του περιβάλλοντος γύρω τους. Αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει ακόμη και 

οικονομικά κίνητρα, για να παρακινήσει τους χρήστες να συμμετέχουν κι έχει ως στόχο 

τη μείωση τόσο των οικονομικών κινήτρων, ελαττώνοντας τον αριθμό των 

εργαζομένων, όσο και των πόρων που χρησιμοποιούνται, διατηρώντας την ποιότητα 

των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο ανάλυσης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής, 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά μίας εργασίας, η αρχιτεκτονική του συστήματος 

καθώς και οι πολιτικές που ακολουθούνται για την ανάθεση των εργασιών. 

 

3.5.1. Τα χαρακτηριστικά και ο κύκλος ζωής της 

εργασίας 
 

Το σύστημα Smart City Management διακρίνεται από τις ακόλουθες μονάδες: 

 

 Μονάδα Σχεδιασμού Εργασιών (Task Design Console): επιτρέπει τη 

δημιουργία και τη δημοσίευση νέων εργασιών, περιλαμβάνοντας εργαλεία για 

την υποστήριξη του σχεδιασμού τους.  

 Μονάδα Επεξεργασίας κι Απεικόνισης των Δεδομένων (Data Processing & 

Visualization): επεξεργάζεται τα συλλεγόμενα δεδομένα και παρέχει τα 

στατιστικά που απαιτούνται προς το σύστημα, όπως το ποσοστό των 

ολοκληρωμένων εργασιών.  

 

Το σύστημα Smart City Management αλληλοεπιδρά με τις μονάδες που θα αναλυθούν 

παρακάτω, για να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί νέες εργασίες, να 

καθορίζει τις παραμέτρους τους καθώς και για να μπορεί το σύστημα να αναλύει τα 

συλλεγόμενα δεδομένα. Ο κύκλος ζωής της McSense αποτελείται από τις ακόλουθες 

κύριες μονάδες:  

 

 Ανίχνευση (Mobile Sensing): περιγράφει τις ενέργειες ανίχνευσης που 

εκτελούνται από τους χρήστες μέσω των κινητών συσκευών τους.  

 Προφίλ Χρήστη/Περιοχής (User/Region Profiling): συλλέγει κι επεξεργάζεται 

δεδομένα σε σχέση με το χρήστη και το περιβάλλον γύρω του, για να 

βελτιστοποιηθεί η διαδικασία ανάθεσης των εργασιών καθώς και η εμπειρία 

του χρήστη.  

 Ανάθεση Εργασιών (Task Assignment): αναθέτει αυτόματα εργασίες στους 

χρήστες συναρτήσει των προφίλ τους.  

 

Χαρακτηριστικά Εργασίας 

 

Κάθε εργασία περιγράφεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: την τοποθεσία, την 

περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και τη χρονική διάρκεια της εργασίας, όπου μετά τη 

λήξη της καμία απάντηση δε λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, το σύστημα υποστηρίζει και 

οικονομικά κίνητρα από τα οποία παρακινούνται οι χρήστες, για να συμμετέχουν και 

μπορούν να θεωρηθούν κι ως εικονικά νομίσματα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 13. ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ MCSENSE [18]  

3.5.2. Πολιτικές ανάθεσης εργασιών  
 

Η McSense δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει παραμέτρους που 

σχετίζονται με την απόδοση της εργασίας, όπως το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας 

της, το χρόνο ολοκλήρωσης και τον αριθμό των απαιτούμενων συμμετεχόντων. Οι 

προαναφερθείσες παράμετροι μπορούν να υπολογιστούν από το σύστημα και να 

τροποποιηθούν από το χρήστη, καθορίζοντας έτσι, την επιλογή των συμμετεχόντων. 

 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, η McSense παρέχει τρεις διαφορετικές πολιτικές ανάθεσης 

εργασιών που λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους των εργασιών και τα προφίλ των 

χρηστών. Για κάθε πολιτική υπολογίζεται μια λίστα εργαζομένων σύμφωνα με τις 

παραπάνω παραμέτρους απορρίπτοντας κάθε φορά αυτούς που το επίπεδο της 

μπαταρίας της συσκευής τους είναι μικρότερο του καθορισμένου ορίου, καθώς 

κρίνεται ότι δε θα φέρουν εις πέρας την εργασία. Οι πολιτικές ανάθεσης εργασιών 

παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

Τυχαία: επιλέγει ένα τυχαίο αριθμό διαθέσιμων χρηστών σε μια συγκεκριμένη περιοχή 

για να συμμετέχουν. 

Αναλογική: επιλέγει τους χρήστες που ολοκλήρωσαν μια εργασία στο παρελθόν σε 

λιγότερο χρόνο. 

Πρόσφατη: επιλέγει τους χρήστες που έχουν περάσει πιο πρόσφατα από το σημείο 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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3.5.3. Η αρχιτεκτονική 
 

Η αρχιτεκτονική McSense αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέρη:  

 

 Διεπαφή Χρήστη (Mobile App): παρουσιάζει τις υποβληθείσες εργασίες κι 

επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν, προσφέροντας τους χρήσιμα 

εργαλεία για την επιτυχή ολοκλήρωση τους, μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος. 

Αν ο χρήστης συμμετέχει σε κάποια εργασία, οι απαραίτητοι αισθητήρες 

ενεργοποιούνται αυτόματα και συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το προφίλ του 

χρήστη, της συσκευής του και της γύρω περιοχής του.  

 Βάση Δεδομένων (Data Backend): λαμβάνει τα συλλεγόμενα δεδομένα για 

κάθε ολοκληρωμένη εργασία από την εφαρμογή, τα αποθηκεύει, τα αναλύει κι 

αξιολογεί τα στατιστικά των εργασιών, παραδείγματος χάρη τους χρήστες που 

ενημερώθηκαν, τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν και το χρόνο που απαιτήθηκε 

για την περάτωση τους. Επίσης, χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα, για να 

προσδιορίσει το προφίλ του χρήστη σύμφωνα με την κοινωνική συμπεριφορά 

του και τους διαθέσιμους πόρους της συσκευής του για τη βέλτιστη ανάθεση 

εργασιών. 

 Κονσόλα Ελέγχου Εργασιών (Task Control Console): αποτελεί μια 

διαδικτυακή εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται από τους αιτούντες, για να 

δημιουργούν και να αναθέτουν εργασίες. Από την μία, η μονάδα Σχεδιασμού 

Εργασιών (Task Design), δίνει άμεση πληροφορία στον αιτούντα, 

χρησιμοποιώντας το προφίλ των χρηστών και τις παραμέτρους των εργασιών, 

καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο, τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και 

το χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ενώ, από την άλλη, η μονάδα 

Ανάθεσης Εργασιών (Task Assignment) καθορίζει το βέλτιστο σύνολο των 

συμμετεχόντων για την εκτέλεση της εργασίας ανάλογα με τους απαιτούμενους 

στόχους και το επίπεδο επιτυχίας που ενδείκνυται.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 14. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MCSENSE [18] 
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3.6. Pick-A-Crowd 
 

Η Pick-A-Crowd [19] είναι μια αρχιτεκτονική η οποία χρησιμοποιώντας 

εξατομικευμένες υπηρεσίες, διασφαλίζει τη βέλτιστη κι αποδοτικότερη ανάθεση 

εργασιών στους χρήστες, ακολουθώντας τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις κατανομής 

εργασιών και υποστηρίζοντας οικονομικά κίνητρα για την παρότρυνση των χρηστών 

για συμμετοχή. Το ενδιαφέρον στην παρούσα αρχιτεκτονική είναι ο τρόπος με τον 

οποίο αξιοποιεί τα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

3.6.1. Αρχιτεκτονική 
 

Αρχικά, δημιουργούνται οι εργασίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται από 

τους αιτούντες. Οι εργασίες χαρακτηρίζονται από μια περιγραφή η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των συμμετεχόντων, καθώς και από την οικονομική 

ανταμοιβή που θα αποδοθεί στους συμμετέχοντες αφού ολοκληρωθούν. Στη συνέχεια, 

υπολογίζεται ο βαθμός πολυπλοκότητας της εργασίας, με βάση την περιγραφή της και 

των προφίλ των χρηστών, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την εκτίμηση της αμοιβής που 

θα δοθεί στους εργαζόμενους, όπου  το υψηλότερο ποσοστό θα δοθεί στους καλύτερους 

από αυτούς και στις πιο δύσκολες εργασίες που έχουν προσδιοριστεί από το σύστημα.  

 

Για τις ανάγκες της εργασίας, δημιουργείται το προφίλ των χρηστών όπου συλλέγονται 

πληροφορίες για κάθε εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας ακόμη και πληροφορίες που 

προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάθε σελίδα που του αρέσει (like) 

στο Facebook, καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας από προηγούμενες εργασίες που έχει 

συμμετάσχει, για να αναγνωριστούν οι ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του. 

Δεδομένου των πληροφοριών των εργασιών και των πληροφοριών που έχουν 

συλλεχθεί για τους συμμετέχοντες υπολογίζεται ένας βαθμός ομοιότητας, ώστε να 

αναθέτονται σε κάθε χρήστη εργασίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του. Στη συνέχεια, 

οι εργασίες  δημοσιεύονται στη θυγατρική εφαρμογή Facebook που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο αυτής της αρχιτεκτονικής. 

 

Τέλος, στα δεδομένα που συλλέγονται από το πλήθος πραγματοποιείται έλεγχος με 

βάση καθορισμένες διαθέσιμες βέλτιστες απαντήσεις. Για τις απαντήσεις που 

θεωρούνται έγκυρες συγκεντρώνονται τα δεδομένα, ώστε να εξαχθεί η τελική 

απάντηση που θα δοθεί στον αιτούντα. Κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων, 

όσες πληροφορίες συλλέγονται αποστέλλονται στον αιτούντα και μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεται το προφίλ του εργαζομένου και του 

επιστρέφεται η ανταμοιβή.   
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ΕΙΚΟΝΑ 15. Η ΑΡΧΙΚΕΚΤΟΝΙΚΗ PICK-A-CROWD [19] 

 

3.6.2. Μοντέλα Ανάθεσης Εργασιών  
 

Ανάθεση Εργασιών Βασισμένη σε Κατηγορίες: Ο αιτών προσδιορίζει μια κατηγορία 

συμμετεχόντων που επιθυμεί να συμμετέχει βάσει των σελίδων που προτιμούν στο 

Facebook. Αρχικά, προσδιορίζονται οι σελίδες που ανήκουν στην κατηγορία που έχει 

επιλέξει ο αιτών και στη συνέχεια οι χρήστες που ανήκουν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία. Έτσι, η λίστα των συμμετεχόντων ταξινομείται με βάση το σύνολο των 

σελίδων που αρέσουν στο χρήστη κι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.  

 

Ανάθεση Εργασιών σε Ειδικούς: Η λίστα των συμμετεχόντων ταξινομείται ως εξής, 

όσες περισσότερες σελίδες αρέσουν στο χρήστη από μια συγκεκριμένη κατηγορία τόσο 

υψηλότερη βαθμολογία του αποδίδεται. 

 

Σημασιολογική Ανάθεση Εργασιών: Για κάθε εργασία έχουν προσδιοριστεί κάποια 

χαρακτηριστικά όπως και για κάθε μια σελίδα που αρέσει σε έναν χρήστη στο 

Facebook, όποτε συγκρίνονται οι ομοιότητες αυτών των χαρακτηριστικών και 

επιλέγονται οι χρήστες που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα του αιτούντα. 
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3.7. PRISM 
 

Η PRISM [20] αποτελεί μια πλατφόρμα MCS η οποία χρησιμοποιεί τις κινητές 

συσκευές των χρηστών τόσο για την εκτέλεση των εφαρμογών όσο και για την 

εκτέλεση του λογισμικού της πάνω σε αυτές. Οι πολυάριθμοι στόχοι της σχετίζονται 

με την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του MCS και πιο συγκεκριμένα με την 

εκτέλεση διαφορετικών τύπων εφαρμογών στις κινητές συσκευές, με την ανάθεση 

εργασιών στους κατάλληλους συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο του 

συστήματος όσο και του χρήστη καθώς και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.  

Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής, είναι πως εξασφαλίζει την 

αποδοτική κατανάλωση πόρων της συσκευής, μειώνοντας έτσι την απορρόφηση της 

ενέργειας και του εύρους ζώνης για την κάλυψη των αναγκών της. 

 

3.7.1. Αρχιτεκτονική 
 

Η αρχιτεκτονική της PRISM αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

 Διακομιστής Εφαρμογών: υποβάλλει εργασίες στους κεντρικούς εξυπηρετητές 

της PRISM για την ανάθεση στο επιθυμητό σύνολο των συσκευών.  

 Διακομιστής PRISM: αποδέχεται τις εργασίες, τις αναθέτει και τις προωθεί 

στους κατάλληλους συμμετέχοντες ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. 

 Πελάτης PRISM και Περιβάλλον Δοκιμών (Sandbox): ο πελάτης χρησιμοποιεί 

τους PRISM εξυπηρετητές και υποστηρίζει την εκτέλεση των εργασιών σε ένα 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου εκτελούνται μη αξιόπιστοι κώδικες στη 

συσκευή, το λεγόμενο sandbox. 

 

3.7.2. Εγγραφή-Ασφάλεια 
 

Η διαδικασία εγγραφής επιτρέπει σε έναν χρήστη να ενημερώσει τον εξυπηρετητή για 

την παρουσία του και για την επιθυμία του να εκτελέσει εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο 

προσδιορίζονται χαρακτηριστικά που αφορούν τους πόρους της συσκευής καθώς και 

την τοποθεσία του χρήστη. Οι εγγραφές λήγουν αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο 

χρονικό διάστημα για την εξισορρόπηση του φόρτου και την κατοχύρωση της 

ασφάλειας του χρήστη, καθώς μετά τη λήξη της εγγραφής η λειτουργία της 

παρακολούθησης αναστέλλεται. Παράλληλα, οι εξυπηρετητές διασφαλίζουν την 

προστασία της παρακολούθησης των συσκευών με τεχνικές απόκρυψης και ανωνυμίας.  

 

3.7.3. Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (ΑΡΙ) 
 

Η ανάπτυξη της διεπαφής κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις 

εφαρμογές να αναθέτουν εργασίες στους κατάλληλους χρήστες κι αποτελεί μια γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ των διακομιστών του συστήματος. Αποτελείται από δύο επίπεδα 

(two-level predicates) τα οποία επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη των εφαρμογών. Από 

την μία, το πρώτο χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τις κινητές συσκευές όπου οι 

εργασίες έχουν αναπτυχθεί βάσει των ικανοτήτων τους καθώς και το σύνολο των 

απαιτούμενων συσκευών και τη θέση τους, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί, ενώ από την 

άλλη το δεύτερο αποφασίζει πότε θα ξεκινήσει η εκτέλεση των εργασιών στα κινητά, 

με βάση τοποθεσίες και χαρακτηριστικά.   
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ΕΙΚΟΝΑ 16. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRISM [20] 

3.7.4. Βελτιστοποίηση Ενημερώσεων  
 

Ο εξυπηρετητής δέχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις από τις 

εφαρμογές, για να διατηρείται πληροφορημένο το περιεχόμενο του, ωστόσο αυτές οι 

ανανεώσεις αποτελούν ένα φόρτο στο σύστημα, ο οποίος πρέπει μεθοδικά να 

περιοριστεί. Από την μία, ο αριθμός των ενημερώσεων μπορεί να μειωθεί αν ο 

συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων τηλεφώνων είναι αρκετά μεγάλος ή αν η 

εφαρμογή έχει περιορισμένες απαιτήσεις από τις συσκευές, ενώ από την άλλη 

αξιολογούνται χαρακτηριστικά σχετικά με το χρήστη και τη συσκευή του κι αν αυτά 

τα χαρακτηριστικά δεν μεταβάλλονται για ώρες δεν αποστέλλεται ειδοποίηση.  

 

3.7.5. Sandbox 
 

Ο βασικός στόχος είναι η ασφαλής εκτέλεση των αναξιόπιστων εφαρμογών στο 

συγκεκριμένο λογισμικό και η μείωση των πόρων που καταναλώνονται. Όλες οι 

κλήσεις του συστήματος που σχετίζονται με τους αισθητήρες και τα αρχεία της 

συσκευής ανακόπτονται και οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ένα σύνολο βιβλιοθηκών που 

μεσολαβούν για την πρόσβαση στους αισθητήρες, στο σύστημα αρχείων και στο 

δίκτυο.  

 

3.7.6. Αντιμετώπιση Προκλήσεων 
 

Οι κύριες προκλήσεις που επιτακτικώς πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ασφάλεια 

και παράλληλα η προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη που προκύπτουν από την 

πρόσβαση των εφαρμογών στα ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη καθώς και ο 

περιορισμός της κατανάλωσης πόρων της συσκευής. 
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Όσον αφορά στην ασφάλεια, κάθε πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη θα μπορούσε 

να θεωρηθεί απειλή για την ιδιωτική του ζωή. Η PRISM, προσπαθεί να εξομαλύνει 

αυτούς τους κινδύνους, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει ποιους 

αισθητήρες επιτρέπει να έχουν πρόσβαση οι διάφορες εφαρμογές, διατηρώντας, 

ταυτόχρονα, τις χρήσιμες λειτουργίες των αισθητήρων και την κάλυψη των 

απαιτήσεων των εφαρμογών.  

 

Μια εναλλακτική μέθοδος για τον έλεγχο των αισθητήρων, είναι η παρακολούθηση και 

ο περιορισμός των πόρων που μπορούν να καταναλωθούν από τις εφαρμογές, 

μειώνοντας έτσι την ικανότητα τους να επεξεργαστούν και να μεταδώσουν δεδομένα. 

Συνεπώς, η μέθοδος αυτή βοηθά στην εξοικονόμηση των πόρων και στη διασφάλιση 

της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. 

 

Τέλος, λόγω του ότι αναξιόπιστες εφαρμογές μπορούν να εκτελούν παρατεταμένους 

υπολογισμούς με στόχο την παρακολούθηση του χρήστη, ενώ οι εφαρμογές δε 

χρειάζεται να εκτελούν υπολογισμούς μακράς διάρκειας, η PRISM χρησιμοποιεί ένα 

μηχανισμό κάτω από τον οποίο οι εφαρμογές τερματίζονται περιοδικά, 

διαφυλάσσοντας έτσι την προστασία του χρήστη και την εξοικονόμηση πόρων. 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 17. CLIENT SANDBOX [20] 
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3.8. OneM2M Architecture Based IoT Framework for     

Mobile Crowd Sensing in Smart Cities  
 

Το πλαίσιο [21] το οποίο προτείνεται εκμεταλλεύεται την τεχνολογία του Διαδικτύου 

των Πραγμάτων, ενσωματώνοντας επιπλέον μια αρχιτεκτονική oneM2M 8 , 

προσφέροντας με αυτό τον τρόπο λύση για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης 

ενέργειας της συσκευής, την ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές καθώς και 

την ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική μπορεί να υποστηριχθεί τόσο από 

ισχυρούς εξυπηρετητές όσο και από συστήματα υπολογιστικού νέφους για την 

επίτευξη της επεκτασιμότητας και της χρήσης της σε διάφορες εφαρμογές. 

 

3.8.1. Ανάπτυξη Εφαρμογών με Επίγνωση των   

Επιπέδων Ενέργειας (Power-Aware) 
 

Η συνεχής συλλογή δεδομένων καταναλώνει μεγάλο ποσοστό της μπαταρίας της 

συσκευής συνεπώς, η άμβλυνση αυτού του προβλήματος είναι επιτακτικής σημασίας. 

Για την επίτευξη αυτού, έχει σχεδιαστεί μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάπτυξη 

εφαρμογών οι οποίες δυναμικά προσαρμόζονται στα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής 

σε πραγματικό χρόνο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 18. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [21] 

 

Η δομή της χωρίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Μηχανή Παρακολούθησης της Μπαταρίας και του Περιβάλλοντος (Battery & 

Context Monitoring): συλλέγει πληροφορίες για τα επίπεδα και την κατάσταση 

της μπαταρίας καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή σε 

πραγματικό χρόνο. 

                                                   
8 oneM2M: http://www.onem2m.org/images/files/deliverables/TS-0001-oneM2M-Functional-

Architecture-V-2014-08.pdf 
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 Μηχανή Ανάλυσης (Analyzer): λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη 

συσκευή και το επίπεδο μπαταρίας της, τις αξιολογεί με βάση 

προκαθορισμένους κανόνες, ώστε να καθοριστεί το κατάλληλο προφίλ του 

χρήστη. 

 Αυτό-Προσαρμοστικά Χαρακτηριστικά (Self-Adaptive features): Κάθε προφίλ 

προσαρμόζεται δυναμικά στους πόρους της συσκευής και στα χαρακτηριστικά 

του χρήστη. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα της μπαταρίας 

και τις τρέχουσες διεργασίες της συσκευής όπου σε κάθε κατηγορία 

επιτρέπονται κι απαγορεύονται ορισμένες δυνατότητες. 

 

3.8.2. Λογισμικό IoT για MCS 
 

Το συγκεκριμένο λογισμικό ενσωματώνει την αρχιτεκτονική oneM2M. Λόγω της 

χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού, επιτρέπεται η αλληλεπίδραση της πλατφόρμας 

MCS με ετερογενείς συσκευές αισθητήρων, παρόμοιες πλατφόρμες και υπηρεσίες. Το 

σύστημα περιλαμβάνει:  

 

 ένα υποσύστημα παραγωγής που αποτελείται από αισθητήρες κι έξυπνες 

κινητές συσκευές, για να παράγουν δεδομένα ανίχνευσης κι αποτελεί τη βάση 

του συστήματος καθώς παρέχει τις συλλεγόμενες πληροφορίες,  

 ένα υποσύστημα δικτύου το οποίο επιτρέπει στην πλατφόρμα να λάβει τις 

συλλεγόμενες πληροφορίες και να τις ανταλλάσσει καθώς και να επικοινωνεί 

με άλλα υποσυστήματα,  

 ένα υποσύστημα επεξεργασίας κι αποθήκευσης των ανεπεξέργαστων 

δεδομένων με στόχο το συνδυασμό των δεδομένων από διαφορετικές πηγές 

ακόμη και για την παραγωγή νέων πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών εφαρμογών. Τέλος,  

 ένα υποσύστημα καταναλωτή που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να 

επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις που έχουν θέσει καθώς και να ορίσουν σε ποιους 

αισθητήρες θα έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές. 

 

3.9. APISENSE 
 

Η APISENSE [22] είναι μία επεκτάσιμη πλατφόρμα η οποία προτείνει λύσεις για την 

αντιμετώπιση προκλήσεων του MCS, όπως της ανάθεση εργασιών στους κατάλληλους 

χρήστες, την προστασία τους καθώς και την παρότρυνση τους για συμμετοχή μέσω 

κινήτρων. 

3.9.1. Αρχιτεκτονική APISENSE  
 

Η πλατφόρμα APISENSE υιοθετεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική υπολογιστικού 

νέφους στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα και παρέχονται στους αιτούντες οι 

οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μία εργασία, καθορίζοντας παραμέτρους, όπως την 

περιοχή ενδιαφέροντος και τη χρονική διάρκεια στις οποίες πρέπει να εκτελεστεί η 

εργασία. Ακόμη, μπορούν να καθορίσουν πολιτικές απορρήτου αν δηλαδή θα 

διατηρηθούν ανώνυμοι οι συμμετέχοντες καθώς και ποια δεδομένα της συσκευής τους 
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θα χρησιμοποιηθούν. Από την άλλη, όταν οι συμμετέχοντες εγγραφούν στην 

πλατφόρμα αποστέλλονται πληροφορίες που αφορούν τις δυνατότητες της συσκευής 

τους (αισθητήρες, πόρους). Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τους 

ανατίθενται εργασίες αυτόματα βάσει των ικανοτήτων τους χωρίς τη μεσολάβηση τους, 

αλλά και οι ίδιοι να επιλέγουν την εργασία που επιθυμούν να συμμετέχουν μέσω μίας 

λίστας των τρεχουσών εργασιών που τους παρουσιάζεται με βάση τους περιορισμούς 

τους και τις απαιτήσεις των αιτούντων.  Κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από μία 

ανταμοιβή η οποία αποδίδεται στους συμμετέχοντες λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα 

και τον όγκο των δεδομένων που έχουν συνεισφέρει. Όσον αφορά στην προστασία των 

συμμετεχόντων, οι ίδιοι μπορούν να καθορίσουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, 

περιορίζοντας τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν με βάση τρεις παραμέτρους 

που σχετίζονται με την τοποθεσία, το χρόνο και τα δεδομένα που συλλέγονται, 

εμποδίζοντας την ενεργοποίηση των αισθητήρων και την πρόσβαση σε δεδομένα.   

 
ΕΙΚΟΝΑ 19. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ APISENSE [22] 
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3.10. ActiveCrowd 
 

Η πλατφόρμα ActiveCrowd [23] έχει αναπτυχθεί, για να επιλύσει το πρόβλημα της 

ανάθεσης εργασιών MCS, κυρίως όταν συνυπάρχουν ταυτόχρονα πολλές εργασίες από 

διαφορετικούς χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, η ανάθεση εργασιών είναι εξαρτώμενη από 

την τοποθεσία εκτέλεσης τους, δηλαδή την απαιτούμενη τοποθεσία στην οποία οι 

εργαζόμενοι πρέπει να μεταφερθούν για την εκτέλεση της εργασίας, καθώς κι από 

χρονικούς παράγοντες, δηλαδή αν η εργασία απαιτείται να εκτελεσθεί σε σύντομο ή 

εκτενές χρονικό διάστημα. Ακολούθως, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται 

για την επίτευξη της βέλτιστης κατανομής των εργασιών. 

 

3.10.1. Ανάθεση Εργασιών 
 

Κάθε εργασία απαιτεί ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων και κάθε χρήστης 

μπορεί να εκτελεί παραπάνω από μία εργασία ταυτόχρονα. Όπως προαναφέρθηκε, η 

ανάθεση εργασιών σχετίζεται με την τοποθεσία και το χρονικό περιθώριο της. Ωστόσο, 

για τη βέλτιστη ανάθεση της, λαμβάνεται υπόψη και η κινητικότητα του χρήστη η 

οποία μπορεί να ληφθεί από το ιστορικό του. Από τη μία, οι εργασίες οι οποίες πρέπει 

να εκτελεσθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα απαιτούν τη μετακίνηση του χρήστη 

προς την καθορισμένη τοποθεσία, αλλάζοντας συχνά την πορεία του, ενώ από την 

άλλη, για τις εργασίες που διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα, οι χρήστες μπορούν να 

τις εκτελέσουν, ενώ κατευθύνονται σύμφωνα με την πορεία τους. 

 

Εντωμεταξύ, κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από μία ανταμοιβή η οποία θα δοθεί στο 

χρήστη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του και καθορίζεται ανάλογα με τη συνολική 

απόσταση που θα διανύσει μέχρι να την ολοκληρώσει. Κατά συνέπεια, η μείωση του 

κόστους ανταμοιβής είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί, μειώνοντας τη 

συνολική απόσταση που θα διανύσει ο εργαζόμενος. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το 

ιστορικό κινητικότητας του χρήστη μπορούν να προσδιοριστούν και να επιλεχθούν οι 

καταλληλότεροι.  

 

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων στις 

εργασίες περιορισμένου χρόνου καθορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εργασιών 

που επιτρέπεται στο χρήστη να εκτελέσει. Παράλληλα, για την εκπλήρωση του στόχου 

της μείωσης του συνολικού κόστους ανταμοιβής, συνεπώς της μείωσης της απόστασης 

που πρέπει να διανύσει ο χρήστης για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας, 

εκτελούνται αλγόριθμοι εύρεσης των κοντινών χρηστών ανάλογα με τις τρέχουσες 

θέσεις τους και τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος, έτσι, η εργασία ανατίθεται στους 

πιο κοντινούς χρήστες.  

 

Τέλος, όσον αφορά στις εργασίες που έχουν μεγάλο χρονικό περιθώριο, η ανάθεση 

εργασιών έχει ως στόχο τη μείωση των συμμετεχόντων. Επομένως, λαμβάνεται υπόψη 

η πορεία τους με βάση τις καθημερινές τους συνήθειες και σε συνδυασμό με την 

τοποθεσία της εργασίας επιλέγονται οι χρήστες εκ των οποίων η εργασία 

διαδραματίζεται στην πορεία τους. Στη συνέχεια, με βάση κάποιες τεχνικές 

καθορίζεται ποιοι από αυτούς τους επιλεγμένους χρήστες θα ολοκληρώσουν σίγουρα 

την εργασία, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων με απώτερο σκοπό τη 

μείωση του κόστους της ανταμοιβής. 
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ΕΙΚΟΝΑ 20. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACTIVE CROWD [23] 
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4. ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Η τρέχουσα κατάσταση χρήσης τόσο των έξυπνων συσκευών όσο και των 

χρηστών τους στα συστήματα MCS προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι 

αναμφισβήτητο πως γεννά μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, τα οποία επιβάλλεται να 

αντιμετωπιστούν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια επισκόπηση αυτών των κρίσιμων 

θεμάτων και των ενδεδειγμένων τρόπων επίλυσης τους, που βασίζονται στη μελέτη και 

τις αρχιτεκτονικές που έχουν προαναλυθεί. 

 

4.1. Εξοικονόμηση Πόρων 
 

Το MCS εκμεταλλεύεται μια πληθώρα έξυπνων συσκευών οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από τις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρουν κυρίως όσον αφορά στην επικοινωνία, 

στην ανίχνευση μέσω των αισθητήρων που διαθέτουν, στην επεξεργασία καθώς και 

στην αποθήκευση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων [2], [4]. Ωστόσο, με τη χρήση 

αυτών των συσκευών δημιουργούνται διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος.  

 

Αναμφίβολα, οι χρήστες οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής δεδομένων 

επιθυμούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή τους και για άλλες λειτουργίες, συνεπώς η 

συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι πλήρως αποδοτική στην κατανάλωση των 

περιορισμένων πόρων της συσκευής [17]. Στο πλαίσιο αυτό, η ισορροπία μεταξύ της 

αύξησης της ποιότητας των δεδομένων και της μείωσης της αλόγιστης εκμετάλλευσης 

των πόρων αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις. Ακόμη, η σωστή χρήση των 

αισθητήρων της συσκευής κατά τη συλλογή δεδομένων καθώς και η μείωση της 

ενέργειας και της χρήσης του εύρους ζώνης κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, 

συνθέτουν μία σειρά από σημαντικά θέματα προς επίλυση. Δεδομένων των 

προαναφερθέντων ζητημάτων, στη συνέχεια παρουσιάζεται μία ακολουθία τρόπων 

επίλυσης που καθιερώνονται στα συστήματα MCS.  

 

Αρχικά, μία από τις πιο κοινές μεθόδους για τη μείωση των πόρων κατά τη διάρκεια 

ανίχνευσης είναι ο έλεγχος των αισθητήρων είτε από τους χρήστες είτε από το σύστημα 

για την ενεργοποίηση τους, όταν είναι απαραίτητοι κι απενεργοποίηση τους, όταν δεν 

απαιτούνται αντίστοιχα. Επιπλέον, η χρήση ορισμένων αισθητήρων (Global 

Positioning System-GPS 9 ) προκαλεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας, έτσι αρκετές 

φορές επιλέγονται εναλλακτικοί μέθοδοι που θα προσφέρουν τα ίδια δεδομένα στις 

απαιτήσεις της εργασίας, αλλά με ελάχιστη απορρόφηση πόρων [7]. Ακόμη, είναι 

δυνατόν σε μία συσκευή να εκτελούνται ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές οι οποίες να 

απαιτούν τα ίδια ή  διαφορετικά δεδομένα και πόρους. Επομένως η ισορροπία μεταξύ 

της ποιότητας των δεδομένων και της κατανάλωσης πόρων κρίνεται απαραίτητη, γι’ 

αυτό τίθεται μια σειρά προτεραιότητας στην εκτέλεση των εφαρμογών [2] και δίνεται 

η δυνατότητα στο χρήστη ή στο σύστημα να καθορίζει τα ποσοστά χρήσης των πόρων 

που μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε εφαρμογή ξεχωριστά. Εκτός από αυτό, 

δεδομένου ότι μπορεί να συλλεχθεί ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, τα οποία μπορεί 

να είναι ίδιου ή διαφορετικού τύπου και θα αξιοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό από μία ή 

πολλές εφαρμογές, φέρνει στο προσκήνιο την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 

που αποτελεί χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων και μπορεί να προσφέρει την 

                                                   
9 GPS: https://el.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 
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εξοικονόμηση πόρων [2], [11]. Ένας ακόμη αξιοσημείωτος τρόπος επίλυσης 

προσφέρεται μέσω της ισορροπίας των εργασιών που εκτελούνται από την μία στη 

συσκευή του χρήστη και από την άλλη στο υπολογιστικό νέφος, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα της τοπικής ανάλυσης δεδομένων στη συσκευή με σκοπό τη μείωση των 

πληροφοριών που θα αποσταλούν για περαιτέρω επεξεργασία, επομένως τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και του εύρους ζώνης [2]. Η διαδικασία της ανίχνευσης για τη 

συλλογή δεδομένων καταναλώνει μεγάλο ποσοστό ενέργειας, συνεπώς θα ήταν εφικτό 

ανάλογα με τα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής να επιτρέπεται αυτόματα μόνο ένα 

συγκεκριμένο σύνολο  λειτουργιών. Τέλος, αρκετές εφαρμογές περιορίζουν τον αριθμό 

των συμμετεχόντων στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών με στόχο τη μείωση των 

δεδομένων που θα αποστέλλονται από αυτούς στο σύστημα και της ευρύτερης 

επικοινωνίας τους, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση των πόρων της συσκευής και του 

συστήματος.  

4.2. Ακρίβεια-Ποιότητα Δεδομένων 
 

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα, στα συστήματα συλλογής δεδομένων είναι η 

ακρίβεια και η ποιότητα των πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες  θα προσφέρουν στο 

σύστημα ένα τεράστιο όγκο στοιχείων προς επεξεργασία, αλλά κανείς δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα θα είναι απόλυτα ακριβή. Αξίζει να τονιστεί, ότι η 

ποιότητα τους εξαρτάται από τις δυνατότητες της συσκευής, από τα επίπεδα μπαταρίας 

και τους διαθέσιμους πόρους της, από την σύνδεση στο δίκτυο καθώς και από τις 

προτιμήσεις του χρήστη [2] οπότε η ποιότητα τους μπορεί να μην είναι αξιόλογη 

ερήμην του χρήστη. Ωστόσο, από την άλλη η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να 

υπονομεύεται εσκεμμένα από το χρήστη ο οποίος θα επιδιώξει να ξεγελάσει το 

σύστημα, παρέχοντας λανθασμένες πληροφορίες [11]. Ακόμη, είναι τεχνικά δύσκολο 

να εκτιμηθεί η ποιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων χωρίς κάποια προηγούμενη 

γνώση, ώστε να συγκριθούν. 

 

Γι’ αυτό, τα συστήματα MCS προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και την 

ακρίβεια των δεδομένων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Αρχικά, η λήψη 

απαντήσεων από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες για ένα κοινό πρόβλημα θα 

μπορούσε να προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα των δεδομένων, ωστόσο και τη μέγιστη 

συμφόρηση στο δίκτυο [1], οπότε κάποια συστήματα υπολογίζουν μέσω αλγορίθμων 

ποιος είναι ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων σε μία εργασία που θα 

εξασφαλίσουν τη μέγιστη ακρίβεια των δεδομένων. Παράλληλα με τη λήψη 

απαντήσεων από τους χρήστες, ιδανικό θα ήταν να μπορούν να συλλεχθούν και να 

αξιολογηθούν απαντήσεις κι από άλλες αξιόπιστες πηγές, για παράδειγμα δημόσιες 

αρχές για τη δεδομένη καλύτερη ακρίβεια των δεδομένων. Καμιά φορά, σε κάποια 

συστήματα υπάρχουν ήδη εγγυημένες, καθορισμένες απαντήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με τις απαντήσεις των χρηστών, ώστε να 

ελεγχθεί η ποιότητα τους. Τέλος, για την ακρίβεια των δεδομένων, συχνά, οι εργασίες 

αναθέτονται στους πιο κοντινούς χρήστες στο σημείο ενδιαφέροντος, θεωρώντας ότι 

έτσι θα ληφθούν οι βέλτιστες πληροφορίες.  

 

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι εργασίες αναθέτονται στους πιο κοντινούς χρήστες, 

είναι από άποψη χρόνου, καθώς οι χρήστες που βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο 

ενδιαφέροντος θα επιστρέψουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα στο σύστημα κι αυτό με 

τη σειρά του στους αιτούντες, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια κι από άποψη χρόνου 
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των απαντήσεων. Ακόμη, αρκετές πλατφόρμες, για να εξυπηρετούν το χρήστη άμεσα 

χωρίς καθυστέρηση, του αποστέλλουν συνεχώς δεδομένα κατά τη διάρκεια της 

συλλογής τους, καθώς οι συμμετέχοντες εκτελούν τη διαδικασία ασύγχρονα. Έτσι, 

κάθε φορά που λαμβάνεται μία απάντηση από τους εργαζομένους επιστρέφεται στο 

χρήστη, χωρίς να απαιτείται να συγκεντρωθούν όλες οι απαντήσεις από τους 

εργαζομένους και να αποσταλεί στον αιτούντα το συλλογικό αποτέλεσμα στο τέλος 

της διαδικασίας. Αυτό συνήθως συμβαίνει για τις εργασίες που απαιτούν άμεσα τα 

δεδομένα (delay-sensitive) και δεν επιδέχονται καθυστέρηση (delay-tolerant) [23]. 

4.3. Ανάλυση Δεδομένων 
 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τεράστια ποσότητα πληροφοριών στα 

συστήματα MCS τα οποία, όμως, μπορούν να λάβουν πληροφορίες και από διάφορες 

ακόμη πηγές που προαναφέρθηκαν. Επομένως, η συγχώνευση πληροφοριών από 

διαφορετικές πηγές αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο απαιτείται να επιλυθεί. Άρα, αυτή 

η πληροφορία απαιτεί μία επεξεργασία, ώστε να δοθεί ως απάντηση στην κατάλληλη 

μορφή στις διάφορες εφαρμογές και στους αιτούντες. Ως επακόλουθο αυτού, 

δημιουργείται μία νέα πρόκληση που σχετίζεται με την ανάλυση των δεδομένων.  

 

Η ανάλυση δεδομένων συνήθως εκτελείται στους εξυπηρετητές του συστήματος και 

στο υπολογιστικό νέφος, όπου μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δίνεται η απάντηση 

στο χρήστη. Ωστόσο, μία συνεχώς αυξανόμενη μέθοδος είναι η τοπική ανάλυση των 

δεδομένων στις κινητές συσκευές η οποία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες. 

Ειδικότερα, πραγματοποιείται μία επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 

τοπικά, ώστε να αξιολογηθούν και να εξαχθούν μόνο οι ουσιαστικές πληροφορίες, 

μειώνοντας έτσι τα δεδομένα που θα χρειαστεί να αποσταλούν και να επεξεργαστούν 

στους εξυπηρετητές, εξοικονομώντας έτσι διαθέσιμους πόρους [2], [17] και 

διατηρώντας παράλληλα την άριστη ποιότητα των δεδομένων, εξασφαλίζοντας πως 

σημαντικές πληροφορίες δε θα χαθούν. Η τοπική εξόρυξη των δεδομένων μειώνει το 

χρόνο ανταπόκρισης προσφέροντας την απάντηση στο χρήστη σε ταχύτερο χρόνο. 

Ωστόσο, η τοπική ανάλυση επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα από μία συσκευή, ενώ 

συχνά απαιτείται η μαζική επεξεργασία όλων των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, 

ώστε να προσδιοριστούν πρότυπα και φαινόμενα [2]. 

 

4.4. Ασφάλεια-Προστασία ιδιωτικής ζωής του χρήστη 
 

Ένα από τα πιο καίρια ζητήματα που κρίνεται απαραίτητο να αντιμετωπιστεί είναι η 

κατοχύρωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και της ασφάλειας του. Ο 

στόχος είναι να προστατεύεται ο χρήστης από το σύστημα και το σύστημα από τους 

χρήστες [3]. Ευρύτερα, η φιλοσοφία των συστημάτων MCS στηρίζεται στην παραδοχή 

ότι οι χρήστες θα συμβάλλουν, προσφέροντας αξιόπιστα δεδομένα, ωστόσο είναι κοινά 

αποδεκτό πως κάτι τέτοιο αποτελεί μια ουτοπία καθώς υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες, 

οι οποίοι σκόπιμα μεταδίδουν ανακριβή δεδομένα, προσπαθώντας να υπονομεύσουν 

την ποιότητα των απαντήσεων και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους 

χρήστες. Ωστόσο, η δράση τους μπορεί να εμφανιστεί και με άλλους τρόπους. 

Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες οι οποίοι δημιουργούν εργασίες, ζητώντας οι 

συμμετέχοντες να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε να επιλεχθεί ένας 

περιορισμένος αριθμός ατόμων και να παρακολουθηθούν προσωπικές πληροφορίες 

αυτών, ώστε να αναγνωριστεί η ταυτότητα τους [5].  
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Πρέπει να τονιστεί ότι οι προτιμήσεις των χρηστών για την προστασία τους ποικίλλουν. 

Από τη μία πλευρά υπάρχουν χρήστες που δεν έχουν πρόβλημα να δημοσιεύουν 

προσωπικές πληροφορίες, ενώ από την άλλη υπάρχουν χρήστες που δεν επιθυμούν να 

δημοσιεύουν ουδεμία προσωπική τους πληροφορία [2]. Η προστασία της ιδιωτικής 

ζωής των χρηστών διακυβεύεται από τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους 

στοιχείων που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εξελιγμένες τεχνικές.  Επομένως, αυτό το 

πρόβλημα υψίστης σημασίας πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί, καθώς 

αποτρέπει τη συμμετοχή των χρηστών και, ταυτόχρονα, μειώνει την προσπάθεια τους, 

συνεπώς και την ποιότητα των δεδομένων που προσφέρουν.  

 

Κατεξοχήν, ο ίδιος ο χρήστης έχει την ευχέρεια να προστατεύσει τον εαυτό του καθώς, 

συχνά, μπορεί να καθορίσει με ποιους θα μοιραστεί τα δεδομένα του καθώς και το 

χρονικό διάστημα και το τόπο που θα τα συνεισφέρει, αποτρέποντας, έτσι, τη χρήση 

τους από κακόβουλους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, του δίνεται η δυνατότητα να 

καθορίσει σε ποιους αισθητήρες και δεδομένα επιτρέπει να έχουν πρόσβαση οι 

διάφορες εφαρμογές που συμμετέχει καθώς και όποτε αυτός επιθυμεί, ενεργοποιώντας 

κι απενεργοποιώντας τους αισθητήρες. Ακόμη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

καθορίζει πολιτικές πρόσβασης στα δεδομένα του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. 

Εφόσον ένας χρήστης επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες του, κάποια 

συστήματα παρέχουν επιπρόσθετη προστασία, περιορίζοντας τις δυνατότητες και τους 

διαθέσιμους πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις  εφαρμογές, για να 

αποτραπεί κάθε κακεντρεχή δραστηριότητα. Τέλος, ο χρήστης ενίοτε, μπορεί να 

ελέγξει και να επιτρέψει να αποσταλούν τα συλλεγόμενα δεδομένα πριν τη μετάδοση 

τους καθώς και να διαγράψει δεδομένα τα οποία δεν επιθυμεί να αποσταλούν.  

 

Από την άλλη, το σύστημα μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του χρήστη, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές ανωνυμίας, κρυπτογράφησης, προσθήκης θορύβου στα 

δεδομένα αμέσως μετά την αποστολή τους [5], [59] κι άλλες τεχνικές κοινού σκοπού 

που θα διαφυλάξουν την ασφάλεια του.  Η ανωνυμία, αποτελεί μια αποτελεσματική 

λύση κι έχει καθιερωθεί σε πολλά συστήματα, επομένως κάθε φορά πριν αποσταλούν 

δεδομένα αποτρέπει τη δημοσιοποίηση κάθε προσωπικής πληροφορίας του χρήστη. 

Επιπλέον, όσον αφορά στην ανωνυμία του συχνά οι πληροφορίες του χρήστη 

αντικαθίστανται με ψευδώνυμα, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

προσωπικά του δεδομένα κακοπροαίρετα από τρίτους, ωστόσο, αυτή η μέθοδος δεν 

αποτελεί ενδεδειγμένη λύση καθώς μπορεί εύκολα να παραβιαστεί και να δελεάσει τη 

συμμετοχή κακόβουλων χρηστών. Ακόμη, ο έλεγχος πρόσβασης των χρηστών 

αποτελεί μια πολύ καλή λύση, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση της προσπέλασης των 

ύπουλων ατόμων, μειώνοντας τις δυνατότητες τους για τη χρήση πληροφοριών. Τέλος, 

αρκετές φορές δημιουργείται η φήμη του χρήστη με βάση αν τα δεδομένα που 

αποστέλλει στο σύστημα είναι αξιόπιστα ώστε να συμμετέχουν μόνο αυτοί που 

συμβάλλουν επικερδώς στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και δεν αποσκοπούν  σε 

ύπουλες ενέργειες [32]. 

 

Διάφορες εργασίες έχουν ασχοληθεί με τη δεδομένη πρόκληση, προσελκύοντας 

πολλούς χρήστες να συμμετέχουν σε μεμονωμένες εργασίες, αναλύοντας τις αναφορές 

κι ανιχνεύοντας τα ψευδή αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, μία μέθοδος για την 

ανίχνευση των ψευδών αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των 

δεδομένων είναι η εξακρίβωση ότι η τοποθεσία του χρήστη συνάδει με την τοποθεσία 

των δεδομένων ανίχνευσης [14]. Δεδομένου του ελέγχου πρόσβασης του χρήστη, η 
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λήξη της περιόδου της σύνδεσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να 

προστατεύσει το χρήστη από εφαρμογές που αποσκοπούν στην κακοπροαίρετη 

παρακολούθηση της συσκευής του. Εν κατακλείδι, κάποια συστήματα επιτρέπουν τη 

χρήση αισθητήρων που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση της ασφάλειας του 

χρήστη, μόνο εντός ορισμένου χρονικού ορίου και συγκεκριμένης περιοχής [13].  

4.5. Κίνητρα-Ανταμοιβές 
 

Ένα κίνητρο αποτελεί ένα είδος ερεθίσματος κι ενθάρρυνσης, για να παρακινήσει το 

χρήστη να συμμετέχει και να συνεισφέρει ποιοτικά δεδομένα κι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει καθώς ο χρήστης καταναλώνει το χρόνο του και πόρους της συσκευής του, για 

να συλλέγει δεδομένα, επομένως θα μπορούσε να είναι απρόθυμος να συμβάλλει αν 

δεν υπήρχαν τα κίνητρα [40].  

 

Τα κίνητρα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς κατηγορίες [11]:  

 προφανώς, το πιο δελεαστικό είναι το οικονομικό κίνητρο,  

 τα κίνητρα ψυχαγωγίας κι ενδιαφέροντος και τέλος,  

 το κοινωνικό κίνητρο (απόκτηση φήμης).  

 

Ακόμη, τα κίνητρα μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως [13]: 

 μοντέλο με επίκεντρο το χρήστη, όπου ο χρήστης έχει έλεγχο στην ανταμοιβή 

που θα λάβει, 

 μοντέλο με επίκεντρο την πλατφόρμα, όπου η πλατφόρμα καθορίζει την 

ανταμοιβή που θα παρέχει στους χρήστες. 

 

Ωστόσο, η παροχή κινήτρων δεν είναι τόσο απλοϊκό θέμα καθώς πρέπει να τονιστεί ότι 

οι πρωταγωνιστές έχουν διαφορετικά συμφέροντα τα οποία συχνά αντικρούονται [26]. 

Από την πλευρά του αιτούντα, απαιτείται η ποιότητα των δεδομένων να είναι αξιόλογη 

θέτοντας, ωστόσο, περιορισμούς στις ανταμοιβές και ο ίδιος ο αιτών έχει τη 

δυνατότητα να δώσει ψευδή αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση ώστε να μην δοθεί η 

ανταμοιβή στους συμμετέχοντες. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι έχουν ως στόχο να 

επωφεληθούν, επομένως πρέπει τα κίνητρα να είναι εξισορροπημένα, ώστε και οι 

χρήστες να μένουν ικανοποιημένοι σε σχέση με τους πόρους που καταναλώνουν, αλλά 

και το κόστος των κινήτρων να είναι εντός ορίων. Ακόμη, είναι κοινή παραδοχή, ότι 

αρκετές φορές υπάρχουν χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να εξαπατήσουν το σύστημα, 

για να κερδίσουν περισσότερο κέρδος, μειώνοντας την ποιότητα των δεδομένων.  

 

Τα μοντέλα που ενσωματώνουν την ανταμοιβή των χρηστών επιδιώκουν συστηματικά 

να επιλύσουν τα παραπάνω ζητήματα. Αρχικά, η ανταμοιβή που επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες για την παροχή των υπηρεσιών τους, συνήθως είναι εξαρτώμενη από 

την ποιότητα των δεδομένων τους και τον όγκο των πληροφοριών που έχουν 

συνεισφέρει. Τις περισσότερες φορές, η αποστολή της ανταμοιβής πραγματοποιείται, 

όταν ο αιτών επιβεβαιώσει την απάντηση ως επιτυχημένη. Σε ορισμένα συστήματα, 

δίνεται ένα μικρό ποσό στους εργαζομένους πριν ακόμη δώσουν την απάντηση και 

μόλις επιβεβαιωθεί η απάντηση τους, τους δίνεται ακόμη ένα ποσό. Απεναντίας, 

υπάρχουν και συστήματα τα οποία επιτρέπουν στον αιτούντα να χρεώσει ένα ποσό 

στους εργαζόμενους, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους, ώστε να μειωθούν οι 

κακόβουλοι χρήστες. Τέλος, ένας άλλος τρόπος κρίνει πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

χρηστών, για να δώσουν τη βέλτιστη πληροφορία σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται 

απαραίτητος για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, καθώς το μεγαλύτερο 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

 

  Κωνσταντίνα Μπαντή 56 

ποσό της ανταμοιβής θα δοθεί έπειτα από αξιολόγηση των απαντήσεων, στην καλύτερη 

απάντηση.  

 

Μία επισήμανση που απαιτείται να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο σχετίζεται 

με τη διαδικασία παροχής κινήτρων [40]. Συνήθως, όταν η ανταμοιβή επιστρέφεται 

μόνο σε έναν χρήστη από όλους τους εργαζομένους, τότε μειώνεται η πιθανότητα 

συμμετοχής των χρηστών καθώς δεν τους δίνεται κίνητρο να συμμετέχουν. Έπειτα, 

όταν πολλαπλοί χρήστες παίρνουν την ίδια ανταμοιβή καταβάλλουν περιορισμένη 

προσπάθεια, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, συνεπώς μειώνεται η 

ποιότητα των δεδομένων που προσφέρουν. Η πιο δελεαστική πρόταση είναι να 

ανταμείβονται όλοι οι χρήστες και το αντίτιμο τους να κρίνεται από την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων τους.  

4.6. Ανάθεση Εργασιών 
 

Η ανάθεση των εργασιών σε πραγματικό χρόνο αποτελεί κι αυτήν με τη σειρά της ένα 

κρίσιμο ζήτημα που ταλανίζει τα συστήματα MCS και πρέπει να επιλυθεί το οποίο έχει 

ως στόχο την επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων που θα προσφέρουν μέγιστη 

απόδοση υπηρεσιών σε ελάχιστο χρόνο, ακρίβεια κι αποτελεσματικότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο, η κατανομή εργασιών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των 

δεδομένων που θα συγκεντρωθούν. Η ανάθεση εργασιών είναι, συχνά, εξαρτώμενη 

από τον αριθμό και τις απαιτήσεις των τρεχουσών ερωτημάτων, από τον αριθμό των 

συμμετεχόντων καθώς και από τις δυνατότητες της συσκευής τους [20].  Η διαδικασία 

της ανάθεσης των εργασιών μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 

προσεγγίσεις [5]:  

 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τις τρέχουσες εργασίες και να επιλέξουν 

μόνοι τους σε ποια επιθυμούν να λάβουν μέρος (pull-model). 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώσουν το σύστημα για τα ενδιαφέροντα 

τους και να τους αποσταλούν μόνο οι εργασίες που είναι σύμφωνες με αυτά τα 

χαρακτηριστικά είτε να ενημερώνουν το σύστημα κάθε φορά που είναι 

διαθέσιμοι και να τους αποστέλλονται ενημερώσεις μόνο τότε (push-model). 

 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας μπορεί να απαιτούνται να συμμετέχουν ένας 

ή περισσότεροι χρήστες. Η επιλογή ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων μπορεί να 

οδηγήσει στην καλύτερη κάλυψη της εργασίας, αλλά θα οδηγήσει ταυτόχρονα στην 

αύξηση του κόστους όσον αφορά στους πόρους του συστήματος [1]. Η επιλογή των 

κατάλληλων συμμετεχόντων είναι εξαρτώμενη από μια πληθώρα παραγόντων [5], από 

την μία, όσον αφορά στο χρήστη συνήθως, καθορίζεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

του, τις ικανότητες του, τις προτιμήσεις του καθώς και τη θέση του. Στο σημείο αυτό, 

αξίζει να τονιστεί ότι συχνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και τη 

βέλτιστη ανάθεση εργασιών, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργείται η φήμη του χρήστη 

σύμφωνα με τα ποσοστά επιτυχίας που έχει προσφέρει σε προηγούμενες συμμετοχές 

του με σκοπό να επιλέγονται αυτοί οι οποίοι προσφέρουν τα καλύτερα δεδομένα.  Ενώ, 

από την άλλη, όσον αφορά στην συσκευή του χρήστη η ανάθεση εργασιών κρίνεται 

από τα επίπεδα μπαταρίας της καθώς και από τις δυνατότητες που προσφέρει, λόγου 

χάρη αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τους αισθητήρες για την εκτέλεση της 

εργασίας. Οι χρήστες επιλέγονται, όταν αυτοί οι παράγοντες συνάδουν με τις 

απαιτήσεις της εργασίας και τις προτιμήσεις του αιτούντα. Καθώς, ο αιτών έχει τη 
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δυνατότητα να καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι 

εργαζόμενοι. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται στο χρήστη εξατομικευμένες υπηρεσίες 

οι οποίες αρμόζουν στο προφίλ του. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες 

να απορρίψουν τη συμμετοχή τους σε μία εργασία στην οποία έχουν εκλεγεί ή να μην 

είναι διαθέσιμοι την προκειμένη στιγμή, οπότε αρκετές φορές απαιτείται η επανεκλογή 

των συμμετεχόντων [60]. 

 

4.7. Ανάπτυξη-Προσαρμοστικότητα Πλατφόρμας 
 

Ένα εμπόδιο που παρουσιάζεται ακόμη, είναι η ετερογένεια του λογισμικού και των 

συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί [6]. Δεδομένης της ασυμβατότητας που υπάρχει, οι 

προγραμματιστές πρέπει να αναπτύξουν την εφαρμογή τους και να την ελέγξουν στα 

διάφορα υπάρχοντα είδη λογισμικών κάτι που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των 

εφαρμογών. Η ανάπτυξη μίας εφαρμογής είναι ένα δύσκολο επίτευγμα καθώς ο 

προγραμματιστής πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις της από άποψη ασφάλειας, 

εξοικονόμησης πόρων, ανάθεσης εργασιών καθώς και τη συνεργασία της με άλλες 

εφαρμογές. Επομένως, η ανάπτυξη της πλατφόρμας στην οποία θα στηριχθεί το 

σύστημα αποτελεί μια ουσιώδη επιλογή. Η πλατφόρμα πρέπει να διευκολύνει τη 

γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών, τα πολλαπλά αιτήματα χρηστών καθώς και να μην 

είναι επιρρεπής σε αποτυχίες. Για την υποστήριξη πολλών εφαρμογών [2], είναι 

κρίσιμο να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε δεδομένα από καθεμία, ώστε να 

αναγνωριστούν τα κοινά δεδομένα και να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση των 

δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών.  

4.8. Η Σημασία της Διεπαφής 
 

Ένα ακόμη πιο γενικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί υπόψη κατά 

την ανάπτυξη των εφαρμογών είναι η διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση στην εφαρμογή, για να συμμετέχουν. Η διεπαφή λοιπόν [26], πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη, ώστε να τον προσελκύσει να συμμετέχει και να μην 

τον αποθαρρύνει, με κατάληξη την άμεση διαγραφή της. Ωστόσο, το πρόβλημα που, 

επίσης, γεννάται είναι ότι μια απλή διεπαφή χωρίς επαληθεύσιμες ερωτήσεις μπορεί να 

διευκολύνει την ανεμπόδιστη πρόσβαση κακόβουλων χρηστών, ενώ, από την άλλη μια 

περίπλοκη διεπαφή θα αποτρέψει τους χρήστες να συμμετέχουν και θα οδηγήσει ακόμη 

και σε καθυστερημένες απαντήσεις λόγω του ότι οι χρήστες θα δυσκολεύονται να τη 

χρησιμοποιήσουν. 
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4.9. Σύγκριση Αρχιτεκτονικών 
 

 Εξοικονόμηση 

Πόρων 

Ανάλυση 

Δεδομένων 

Συλλεγόμενοι 

Τύποι 

Δεδομένων 

Ποιότητα 

Ακρίβεια 

Δεδομένων 

Κίνητρα & 

Ανταμοιβή 

McSense - cloud Αισθητήρες Καθορισμός 

ποσοστών 

επιτυχίας, 

απαραίτητου 

αριθμού 

συμμετεχόντων 

Οικονομικά 

 

Pick-A-

Crowd 

- cloud - Έλεγχο 

δεδομένων με 

βάσει 

προκαθορισμένα 

αποτελέσματα 

Οικονομικά         

& 

Ψυχαγωγίας 

Medusa Όρια στους πόρους 

που μπορούν να 

καταναλωθούν & 

τοπική ανάλυση 

δεδομένων 

cloud & 

τοπική 

ανάλυση 

Αισθητήρες - Οικονομικά 

(επιτρέπει 

κίνητρα από 

αιτούντες 

στους 

εργαζόμενους 

& 

αντίστροφο) 

Vita Ανάθεση εργασιών 

με βάσει τους 

διαθέσιμους πόρους 

cloud Αισθητήρες & 

Μέσα 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Υποστηρίζει 

ορθότητα 

δεδομένων 

χειρίζοντας τις 

αποτυχίες 

- 

CAROMM Καθορισμός 

συχνότητας 

συλλογής 

δεδομένων, 

συλλογή  ανάλογα 

με διαθέσιμους 

πόρους, τοπική 

ανάλυση δεδομένων 

& βελτιστοποίηση 

ενημερώσεων 

cloud & 

τοπική 

ανάλυση 

Αισθητήρες & 

Μέσα 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Τεχνικές 

προσαρμογής 

δεδομένων για 

βέλτιστη ποιότητα 

ανάλογα με τους 

διαθέσιμους 

πόρους 

- 

APISENSE -  cloud Αισθητήρες - Οικονομικά 

Prism Καθορισμός 

επιτρεπόμενου 

ορίου χρήσης 

πόρων & 

 μείωση αποστολής 

ενημερώσεων 

server Αισθητήρες - - 

Sensarena Ενεργοποίηση / 

Απενεργοποίηση 

Απαραίτητων 

Αισθητήρων 

cloud Αισθητήρες Ανάθεση 

εργασιών στους 

πιο κοντινούς 

- 

oneM2M Προσαρμογή των 

εφαρμογών 

ανάλογα με τη 

διαθέσιμη μπαταρία 

server ή 

cloud 

Αισθητήρες - - 

Active 

Crowd 

Μείωση 

εργαζομένων για 

μείωση κόστους 

ανταμοιβής 

- Αισθητήρες Μέγιστο 

επιτρεπόμενο όριο 

στις εργασίες που 

μπορεί να 

συμμετέχει ένας 

χρήστης 

Οικονομικά 
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 Ανάθεση 

Εργασιών 

Ασφάλεια Συμμετοχή 

Χρήστη 

Ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ 

εφαρμογών 

McSense Αυτόματη ανάθεση με 

χρήση πληροφοριών 

του χρήστη, της 

συσκευής του & της 

περιοχής 

ενδιαφέροντος 

- Συμμετοχική 

Ανίχνευση 

- 

Pick-A-

Crowd 

Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 

εργασίας και τις 

προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων 

- Συμμετοχική 

Ανίχνευση 

- 

Medusa Χρησιμοποιεί το AMT Άδεια του χρηστή 

για χρήση 

δεδομένων, 

επιτρέπει καθορισμό 

πολιτικών 

πρόσβασης, όριο 

χρήσης πόρων,  

τεχνικές ανωνυμίας 

& ΑΜΤ 

Συμμετοχική 

Ανίχνευση 

- 

Vita Ανάλογα με τους 

πόρους της συσκευής 

του χρήστη, τις 

προτιμήσεις του & τη 

γνώση του 

- Συμμετοχική 

Ανίχνευση 

- 

CAROMM - Καθορισμός 

επιτρεπόμενων 

αισθητήρων για 

χρήση 

Υποστηρίζονται 

και οι δύο τύποι 

ανίχνευσης 

- 

APISENSE Είτε επιλέγει ο 

χρήστης είτε του 

προωθούνται ανάλογα 

με τις δυνατότητες της 

συσκευής του 

Καθορισμός 

πολιτικών 

απορρήτου από τους 

χρήστες 

Υποστηρίζονται 

και οι δύο τύποι 

ανίχνευσης 

- 

Prism Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις σε 

αισθητήρες και 

τοποθεσία 

Τεχνικές αμνησίας, 

ελέγχου πρόσβασης, 

λήξης περιόδου 

εγγραφής, έλεγχος 

χρήσης πόρων 

Υποστηρίζονται 

και οι δύο τύποι 

ανίχνευσης 

- 

Sensarena Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του 

αιτούντα, τις 

προτιμήσεις του 

εργαζόμενου, την 

τοποθεσία του & 

επίπεδα μπαταρίας της 

συσκευής του 

Καθορισμός 

επιτρεπόμενων 

αισθητήρων από 

τους χρήστες 

Ευκαιριακή 

Ανίχνευση 

- 

oneM2M - - Ευκαιριακή 

Ανίχνευση 

Ενοποίηση δεδομένων 

για χρήση μεταξύ 

διαφορετικών 

εφαρμογών 

Active 

Crowd 

Ανάλογα με την 

τοποθεσία του χρήστη 

και τα πρότυπα 

κινητικότητας του 

- Συμμετοχική 

Ανίχνευση 

- 
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Έπειτα, από την επισκόπηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών και των κρίσιμων θεμάτων 

που παρουσιάζονται στα συστήματα MCS γίνεται αντιληπτό ότι κάθε αρχιτεκτονική 

υιοθετεί διαφορετικά μοντέλα για την ανάπτυξη της και προσεγγίζει τόσο διαφορετικό  

υποσύνολο κρίσιμων θεμάτων όσο και διαφορετικό τρόπο για την επίλυση τους, 

δηλαδή δεν υπάρχει μία κοινή συνιστώσα ανάμεσα τους, όπως απεικονίζεται και από 

τους παραπάνω πίνακες. Οι αναλυθείσες αρχιτεκτονικές σχολιάζονται στους πίνακες 

με βάση τα ακόλουθα θέματα: εξοικονόμηση πόρων, ανάλυση, χρήση και ποιότητα 

δεδομένων, κίνητρα, ανάθεση εργασιών, ασφάλεια, τον απαιτούμενο βαθμό 

συμμετοχής του χρήστη και τέλος, αν παρέχουν τη δυνατότητα για ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.  

Αρχικά, τα συλλεγόμενα δεδομένα μπορούν να προέλθουν είτε από την άμεση είτε από 

την έμμεση συμμετοχή του χρήστη τα οποία τις περισσότερες φορές δεν υφίστανται 

καμία επεξεργασία πριν αποσταλούν στη βάση δεδομένων, ωστόσο, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται και τοπική ανάλυση τους στις κινητές συσκευές 

με απώτερο στόχο τη μείωση των δεδομένων προς αποστολή κι επεξεργασία, συνεπώς 

τη μείωση των απαιτούμενων πόρων που καταναλώνονται στο σύστημα.  

Η τοπική ανάλυση αποτελεί μία μέθοδο εξοικονόμησης πόρων, το οποίο πρόβλημα 

επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν κι άλλες αρχιτεκτονικές με διαφορετική μεθοδολογία, 

όπως λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της συσκευής του χρήστη, ώστε η 

ανάθεση εργασιών, η συλλογή δεδομένων κι ευρύτερα η λειτουργία της εφαρμογής να 

είναι αντίστοιχη με αυτούς, θέτοντας αρκετές φορές ένα επιτρεπόμενο όριο στους 

διαθέσιμους πόρους που επιτρέπεται να εκμεταλλευτούν. Τέλος, αξιοποιείται και η 

αυτόματη ενεργοποίηση κι απενεργοποίηση των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται με 

στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Στη συνέχεια, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ανάθεση εργασιών κάτι που οι 

περισσότερες αρχιτεκτονικές το  επιτυγχάνουν, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 

πληροφορίες της συσκευής του χρήστη, όπως τους διαθέσιμους πόρους και τους 

αισθητήρες, τις προτιμήσεις του χρήστη, τη γνώση του, καθώς και την τοποθεσία του, 

οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της εργασίας. Αλληλένδετο πρόβλημα 

με την ανάθεση εργασιών είναι η ακρίβεια και η ποιότητα των δεδομένων, κάτι το 

οποίο αρκετές αρχιτεκτονικές το αντιμετωπίζουν, υιοθετώντας τεχνικές, για να 

επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα τους. Έτσι, αναθέτουν εργασίες στους πιο κοντινούς 

χρήστες στο σημείο ενδιαφέροντος καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν καλύτερες 

απαντήσεις και θέτουν, ακόμη, ένα μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εργασιών τις οποίες 

μπορεί να αναλάβει ένας χρήστης, καθώς θεωρείται πως αν συμμετέχει σε πολλές 

εργασίες ταυτόχρονα δε θα προσφέρει βέλτιστες πληροφορίες. Τέλος, ίσως, μια άλλη 

καλή λύση είναι η εκμετάλλευση υπαρχουσών αξιόπιστων απαντήσεων, ώστε να 

ελεγχθεί η ποιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων εν συγκρίσει με αυτές.  
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Κλείνοντας, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ασφάλεια του χρήστη η 

οποία επιτυγχάνεται, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει πολιτικές 

απορρήτου σχετικά με ποιους αισθητήρες, πότε και πού επιτρέπεται να έχουν 

πρόσβαση οι εφαρμογές καθώς κι απαιτώντας την άδεια του χρήστη πριν την αποστολή 

των δεδομένων. Ακόμη, η χρήση τεχνικών ανωνυμίας, ελέγχου πρόσβασης κι ελέγχου 

χρήσης των πόρων από εφαρμογές, ώστε να τερματίζονται αν προσπαθούν να τους 

παραβιάσουν, αποτελούν ενδεδειγμένες λύσεις για την κατοχύρωση της ασφάλειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη συμμετοχή των χρηστών 

και των πόρων που καταναλώνονται, αρκετές αρχιτεκτονικές είναι αυτές που 

χρησιμοποιούν κίνητρα κυρίως οικονομικά και ψυχαγωγικά, για να παρακινήσουν τους 

χρήστες να συμμετέχουν. 

4.10. Προτεινόμενα Στοιχεία Δόμησης Αρχιτεκτονικής 
 

Ως επακόλουθο της ανομοιότητας των αρχιτεκτονικών, ένα σύστημα κρίνεται 

απαραίτητο να συμπεριλαμβάνει την επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων, σύμφωνα 

με προσωπική άποψη κύριων προβλημάτων. Επομένως, οι προγραμματιστές πρέπει να 

επιστήσουν την προσοχή τους στην επίλυση των προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλληλοεπιδράσεις τους και η αρχιτεκτονική θα πρέπει να διακρίνεται από μία σειρά 

χαρακτηριστικών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινοί περιορισμοί στην ανάπτυξη 

των εφαρμογών.  

Η αρχιτεκτονική πρέπει: 

 να είναι επεκτάσιμη κι εύκολα προσαρμόσιμη, υποστηρίζοντας τόσο τους 

τελικούς χρήστες όσο και τους προγραμματιστές,  

 να σέβεται την ετερογένεια των διάφορων συστημάτων και των λογισμικών 

τους, 

 να επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη διαφορετικών εφαρμογών, υποστηρίζοντας 

την επαναχρησιμοποίηση υπάρχοντος κώδικα καθώς και τη συνεργασία μεταξύ 

τους,  

 να λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές ικανότητες του χρήστη καθώς και το 

περιβάλλον στο οποίο εκτυλίσσεται μία εργασία MCS,  

 να αναθέτει τις εργασίες στους κατάλληλους συμμετέχοντες, 

 να υποστηρίζει την παροχή κινήτρων, 

 να είναι ενεργειακά αποδοτική, και τελευταίο και πιο σημαντικό,  

 να παρέχει ασφάλεια στο χρήστη και να διασφαλίζει την προστασία της 

ιδιωτικής του ζωής.  
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία σχεδίασης της εφαρμογής που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την επίτευξη της υλοποίησης της καθώς και οι οδηγίες χρήσης της. Ακόμη, αναλύονται 

τα χαρακτηριστικά της, οι στόχοι της καθώς και τα ζητήματα τα οποία επιδιώκει να 

επιλύσει.  

 

5.1. Αντικείμενο Εφαρμογής 
 

Η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε, ασχολείται με ένα από τα πιο κοινά προβλήματα 

που αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων ειδικά στις 

μεγαλουπόλεις, την εύρεση πάρκινγκ. Για την επίτευξη του στόχου της, η 

συγκεκριμένη εφαρμογή αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία MCS. Πιο συγκεκριμένα, 

καλεί τους χρήστες να συμμετέχουν κι αξιοποιεί τη δύναμη του πλήθους και τις κινητές 

συσκευές του, ειδικότερα τους αισθητήρες των συσκευών, με απώτερο σκοπό να 

εντοπίσει διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ για την άμεση παροχή υπηρεσιών στο χρήστη 

και την εξοικονόμηση του χρόνου του. Για τη βέλτιστη απάντηση στο χρήστη σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του συμπεριλαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες του, όπως η 

τρέχουσα τοποθεσία του. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από κινητές συσκευές με λογισμικό Android. 

 

5.2. Παρόμοιες Εφαρμογές  
 

Για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στη λειτουργία της και στους σκοπούς που θα 

εξυπηρετεί μελετήθηκαν διεξοδικά αρκετές εφαρμογές [49], [50], [51], [52], [54] που 

έχουν αναπτυχθεί στο τομέα της με σκοπό τη βέλτιστη ανταπόκριση της στις 

απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών. Ακολούθως, γίνεται μία συνοπτική αναφορά 

στον τρόπο λειτουργίας αυτών των εφαρμογών και των χαρακτηριστικών τους. 

 

Είναι γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τόσο την 

ενεργή συμμετοχή του χρήστη όσο και τους αισθητήρες της συσκευής του, ώστε να 

εξαχθεί το συμπέρασμα αν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε μία περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης μπορεί να συμβάλλει, αξιολογώντας σε πραγματικό 

χρόνο αν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις γύρω του μέσω της εφαρμογής που του 

παρέχεται. Ενώ, από την άλλη, οι αισθητήρες (GPS, επιταχυνσιόμετρο) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, για να ανιχνευθεί αν ένας χρήστης είναι εν κινήσει είτε ως πεζός είτε 

εντός οχήματος, αν εισέρχεται ή αν εξέρχεται από ένα πάρκινγκ και με αυτό τον τρόπο 

μπορεί το σύστημα να αποκτήσει γνώση για τη διαθεσιμότητα θέσεων στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, μέσω των αισθητήρων ανιχνεύεται αν ένας οδηγός 

σταθμεύσει άμεσα το αυτοκίνητο του σε μία περιοχή, το οποίο υποδηλώνει πως 

υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, διαφορετικά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ακόμη, το 

σύστημα μπορεί να γνωρίζει αν ένας χρήστης απελευθερώνει ο ίδιος μία θέση πάρκινγκ 

μέσω των αισθητήρων της συσκευής του. Για να παρέχονται στο χρήστη όσο το 

δυνατόν καλύτερες απαντήσεις, το σύστημα συχνά του ζητά να συμπληρώσει 

πληροφορίες, όπως τον προορισμό του, και καταγράφει πληροφορίες, όπως την 
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τρέχουσα τοποθεσία του και την ταχύτητα του, ώστε μόλις φθάσει στο προορισμό του 

να του εμφανιστούν, αν υπάρχουν, οι διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες τις 

περισσότερες φορές επιστρέφονται συνδυασμένες με χαρτογραφικές υπηρεσίες. 

Ακόμη, έχει δοθεί η δυνατότητα σε χρήστες μέσω εφαρμογής να πουλούν και να 

αγοράζουν διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε 

ένα χρήστη να πουλήσει την ώρα που θα φύγει από ένα πάρκινγκ, ενώ ο ίδιος δεσμεύει 

μία θέση, και ένας άλλος να την αγοράσει.  

 

Συχνά, λαμβάνεται υπόψη και η εξοικονόμηση των πόρων της συσκευής και τις 

περισσότερες φορές αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση 

της παρακολούθησης της τοποθεσίας του χρήστη. Αν ένας χρήστης είναι εν κινήσει για 

παραπάνω από 15 λεπτά, η παρακολούθηση τοποθεσίας ενεργοποιείται, διαφορετικά 

είναι ανενεργή. Εκτός αυτού, αρκετές φορές, χρησιμοποιούνται κίνητρα για την 

τόνωση της συμμετοχής και οι χρήστες ανταμείβονται ανάλογα με την ποιότητα της 

απάντησης τους, δηλαδή αν βοήθησαν το χρήστη να βρει εύκολα πάρκινγκ είτε να μην 

ψάξει σε μία περιοχή στην οποία δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση. Τέλος, ελαχιστοποιείται 

η υπονόμευση που επιδιώκεται από τους κακόβουλους χρήστες είτε περιορίζοντας τις 

δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας χρήστης για τον προσδιορισμό της 

διαθεσιμότητας των πάρκινγκ είτε συνδυάζοντας πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, για 

να βελτιωθεί η ποιότητα των απαντήσεων. 

 

5.3. Εργαλεία και Τεχνικές Ανάπτυξης Πλατφόρμας 
 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής απαιτήθηκε να χρησιμοποιηθούν μια σειρά από 

ξεχωριστά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες. Αρχικά, η εφαρμογή εκτελείται σε 

λογισμικό Android, οπότε η χρήση του προγράμματος Eclipse Juno για την υλοποίηση 

της ήταν απαραίτητη. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα που εισάγονται από το χρήστη 

αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, MySQL, για την περαιτέρω επεξεργασία και 

χρήση τους. Για την επικοινωνία με τη βάση, ώστε να εισάγονται και να εξάγονται 

πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού PHP. Τέλος, για την 

επίτευξη του στόχου της εφαρμογής απαιτήθηκε η χρήση σύνθετων εργαλείων, όπως 

Google Cloud Messaging10 και Google Maps APIs11 , τα οποία θα εξηγηθούν στη 

συνέχεια όπου πραγματοποιείται μία ανάλυση αυτών των εργαλείων και των 

τεχνολογιών.  

5.3.1. Eclipse Juno 
 

Η εφαρμογή, όπως προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκε στο περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse 

Juno. Το Eclipse [41] είναι μία πλατφόρμα η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα 

σύνολο βιβλιοθηκών και χαρακτηριστικών, μέσω ενός μοντέλου πρόσθετων στους 

προγραμματιστές για τον εύκολο σχεδιασμό των εφαρμογών τους. Ακόμη, έχει 

σχεδιαστεί, για να υποστηρίζεται από πολλαπλά λειτουργικά συστήματα. To Eclipse 

                                                   
10 Google Cloud Messaging: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Messaging 
11 Google Maps: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps 
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υποστηρίζει μια σειρά από διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, ωστόσο, η πιο 

συνηθισμένη που χρησιμοποιείται είναι η Java.   

Για την ανάπτυξη μιας Android εφαρμογής απαιτείται η προσθήκη του Android 

Development Tool [42] το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες του Eclipse κι επιτρέπει τη 

γρήγορη δημιουργία νέων εφαρμογών, τη δημιουργία της διεπαφής χρήστη, την 

προσθήκη επιπλέον απαραίτητων πακέτων, τη βοήθεια στην αποσφαλμάτωση των 

εφαρμογών καθώς και τη δημιουργία των εκτελέσιμων αρχείων τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα στο χρήστη να εκτελέσει και να προσφέρει την εφαρμογή του. Τέλος, το 

Eclipse παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να εκτελέσει την εφαρμογή του 

σε ένα εικονικό περιβάλλον μέσω του Android Emulator12 χωρίς να χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσει μια πραγματική συσκευή. 

Οδηγίες Χρήσης Eclipse 

Όταν ένας χρήστης ξεκινά τη διαδικασία σχεδίασης μίας εφαρμογής έχει τη 

δυνατότητα να καθορίσει την ελάχιστη και τη μέγιστη έκδοση του λειτουργικού 

συστήματος στο οποίο θα εκτελεστεί η εφαρμογή του, να καθορίσει την αρχική εικόνα 

της εφαρμογής του καθώς και τον τύπο μορφοποίησης της, όπως απεικονίζεται 

ακολούθως. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ PROJECT ΣΤΟ ECLIPSE  

                                                   
12 Android Emulator: 

https://www.embarcadero.com/starthere/xe5/mobdevsetup/android/en/creating_an_android_emulator.html 
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ΕΙΚΟΝΑ 22. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
ΕΙΚΟΝΑ 23. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

 

  Κωνσταντίνα Μπαντή 66 

Στη συνέχεια, αφού καθορίσει τις παραμέτρους που επιθυμεί στα προηγούμενα 

βήματα, μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνει την εφαρμογή τόσο από άποψη 

λειτουργικότητας όσο και άποψη παρουσίασης, δηλαδή των γραφικών στοιχείων που 

θα εμφανίζονται στο χρήστη. Οι γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες 

χρησιμοποιούνται είναι η Java13, η οποία σχετίζεται κυρίως με την λειτουργίες της 

εφαρμογής, και η XML14 (Extensible Markup Language), η οποία χρησιμοποιείται για 

να σκιαγραφεί κυρίως τo γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής. Όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει τα γραφικά 

στοιχεία, όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη για την αλληλεπίδραση του με 

την εφαρμογή και να τα τροποποιήσει, ώστε να απεικονίζονται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 24. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (XML) ΣΤΟ ECLIPSE 

5.3.2. MySQL & PHP 
 

Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε, ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να 

συνεισφέρει δεδομένα είτε να λαμβάνει δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα που συνεισφέρει 

ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων με στόχο την περαιτέρω 

επεξεργασία και χρήση τους. Γι’ αυτό το σκοπό, δημιουργήθηκε μία βάση στο σύστημα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων, MySQL. Η MySQL [43] είναι μία πολύ γρήγορη σε 

απόδοση και ισχυρή σε δυνατότητες υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η ευκολία στην εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση, την 

                                                   
13 Java: https://www.java.com/en/ 
14 Xml: http://www.w3schools.com/xml/ 
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καθιστούν μια ιδιαίτερα φιλική στο χρήστη-προγραμματιστή πλατφόρμα για την 

ανάπτυξη εφαρμογών. Όλα τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης αποθηκεύονται στους 

λεγόμενους «πίνακες» και μέσω «ερωτημάτων» έχουν τη δυνατότητα να 

προσπελαστούν.  

Για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραμματισμού PHP (Hypertext Preprocessor) [43] που είναι κατάλληλη για τη 

δημιουργία δυναμικών και διαδραστικών ιστοχώρων κι εφαρμογών. Η PHP 

χρησιμοποιείται για το χειρισμό των λειτουργιών και των εργασιών που θα 

διεκπεραιώνει η εφαρμογή και ο κώδικας της δεν είναι άμεσα αντιληπτός από το 

χρήστη [44]. 

Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει τη σύνδεση που πραγματοποιείται μέσω ενός αρχείου 

php με τη βάση MySQL. Για τη σύνδεση απαιτούνται να συμπληρωθούν το όνομα 

χρήστη, ο κωδικός του, το όνομα της βάσης καθώς και το όνομα του εξυπηρετητή όπου 

φιλοξενείται η βάση δεδομένων. Η χρήση της εντολής «SET NAMES utf8» κρίνεται 

απαραίτητη για τη σωστή μορφή κωδικοποίησης στην αποθήκευση και στη λήψη των 

δεδομένων προς και από τη βάση αντίστοιχα, όταν χρησιμοποιούνται ελληνικοί 

χαρακτήρες. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 25. ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PHP ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

PHP Data Objects & Prepared Statements 

Όσον αφορά στην ασφαλή σύνδεση στη βάση και στην αποτροπή να χρησιμοποιηθούν 

δεδομένα από κακόβουλους χρήστες κρίθηκε σκόπιμη η χρήση της τεχνικής PHP Data 

Objects (PDO) και των Prepared Statements. Τα PDO [46] είναι μία βιβλιοθήκη για 

την PHP που έχει σχεδιαστεί για τις ασφαλείς αλληλεπιδράσεις με τη βάση. Δε 

λαμβάνει υπόψη τη σύνταξη της βάσης, αλλά επιτρέπει την εναλλαγή των βάσεων 

δεδομένων πολύ αποδοτικά. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει ένα στρώμα αφηρημένης 

πρόσβασης στα δεδομένα το οποίο σημαίνει πως ανεξάρτητα από ποια βάση 

δεδομένων χρησιμοποιείται, επιτρέπεται η χρήση των ίδιων λειτουργιών για τη 

δημιουργία ερωτημάτων και την ανάκτηση δεδομένων [45]. Όπως απεικονίζεται στην 
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παραπάνω εικόνα, η σύνδεση με τη βάση γίνεται μέσω των PDO. Όσον αφορά στα 

prepared statements [47] είναι ένα χαρακτηριστικό των PDO και χρησιμοποιείται για 

την εκτέλεση ερωτημάτων προς τη βάση που κρίνονται απολύτως αποδοτικά καθώς 

μειώνουν την ανάλυση χρόνου, τη χρήση του εύρους ζώνης και εξασφαλίζουν την 

προστασία από κακοπροαίρετες επιθέσεις. Ένα παράδειγμα εισαγωγής δεδομένων στη 

βάση με χρήση prepared statements παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 26. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ PREPARED STATEMENTS [47] 

Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων 

Για τη δημιουργία της απαιτούμενης βάσης δεδομένων σχεδιάστηκε αρχικά ένα 

διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων το οποίο αναπαριστά τους πίνακες που έπρεπε να 

δημιουργηθούν και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Το μοντέλο οντοτήτων-

συσχετίσεων [48] επιτρέπει και καθιστά δυνατή την περιγραφή των δεδομένων μιας 

πραγματικής επιχείρησης, απεικονίζοντας αντικείμενα και συσχετίσεις, και αποτελεί 

δημοφιλή μεθοδολογία ανάπτυξης του αρχικού σχεδιασμού μίας βάσης δεδομένων. 

Οντότητα είναι εξ ορισμού ένα αντικείμενο πραγματικού κόσμου το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τη διακριτή ύπαρξη σε σχέση με τα υπόλοιπα αντικείμενα. Μία 

οντότητα περιγράφεται μέσω ενός συνόλου γνωρισμάτων τα οποία τη χαρακτηρίζουν. 

Τέλος, συσχέτιση αποτελεί η διασύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων.  

Η βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε για την κάλυψη των απαιτήσεων της εφαρμογής 

αποτελείται από τους πέντε ακόλουθους πίνακες: 

 user: σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες του χρήστη 

(αιτούντα, εργαζομένου). 

 task: σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες μίας εργασίας. 

 location-battery: σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά 

με την τοποθεσία του χρήστη καθώς και τα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής 

του. 
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 workers: είναι ένας βοηθητικός πίνακας και σε αυτόν αποθηκεύεται το σύνολο 

των εργαζομένων οι οποίοι θα εκτελέσουν την εργασία. 

 parking (answer): σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες της 

απάντησης που έδωσε ο χρήστης σχετικά με το διαθέσιμο πάρκινγκ. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 27. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

Το παραπάνω διάγραμμα λοιπόν, απεικονίζει τους πίνακες της βάσης που 

δημιουργήθηκε και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό θα εξηγηθούν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων. Όπως παρατηρείται, κάθε συσχέτιση χαρακτηρίζεται 

από αριθμούς και γράμματα. Για παράδειγμα, στη σχέση user-create-task, ένας χρήστης 

μπορεί να δημιουργεί πολλές εργασίες, αλλά μία εργασία δημιουργείται από έναν 

χρήστη γι’ αυτό η σχέση είναι ένα προς πολλά (1..n). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 

περιγράφει και η σχέση task-has-answer. Αντίστοιχα, στη σχέση user-participate-task, 

ένας χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε πολλές εργασίες και σε μία εργασία μπορούν 

να συμμετέχουν πολλοί χρήστες γι’ αυτό η συσχέτιση είναι πολλά προς πολλά (m…n). 

Τέλος, στη σχέση user-has-location, ένας χρήστης έχει μόνο μία θέση και κάθε θέση 

τοποθεσίας αντιστοιχεί σε έναν μόνο χρήστη γι’ αυτό η σχέση είναι ένα προς ένα (1..1). 
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5.3.3. Google Cloud Messaging  
 

Η υπηρεσία Google Cloud Messaging επιτρέπει στους προγραμματιστές να στέλνουν 

ειδοποιήσεις μεταξύ των εξυπηρετητών και των πελατών. Χρησιμοποιήθηκε για την 

αποστολή ενημερώσεων προς τους χρήστες οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής: 

 Αποστέλλεται ειδοποίηση στους εργαζομένους οι οποίοι επιλέχθηκαν να 

συμμετέχουν στη νέα εργασία. 

 Αποστέλλεται ειδοποίηση στον αιτούντα όταν υπάρχει νέα απάντηση στην 

εργασία του. 

 Αποστέλλεται ειδοποίηση στον αιτούντα όταν διαγράφεται η εργασία του. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 28. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
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Για την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Αρχικά, απαιτείται η εγγραφή στην κονσόλα API της GOOGLE. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 29. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ GOOGLE ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ APIS ΤΗΣ GOOGLE 

 

2. Έπειτα, απαιτείται να δημιουργηθεί ένα νέο project, Create Project. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 30. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ PROJECT 
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Αφού ο χρήστης επιλέξει το CREATE PROJECT τού εμφανίζεται ο παρακάτω 

διάλογος στον οποίο ορίζει το όνομα που επιθυμεί για το project του. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 31. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ PROJECT 

3. Αφού δημιουργήσει το νέο project, πρέπει να ενεργοποιήσει το Google Cloud 

Messaging για το συγκεκριμένο project. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 32. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ GOOGLE CLOUD MESSAGING 
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4. Έπειτα, πρέπει να μεταφερθεί στην κονσόλα Google Developers και να 

συμπληρώσει το όνομα του project που δημιούργησε παραπάνω και το όνομα 

του πακέτου της εργασίας από το Eclipse στην οποία επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Google Cloud Messaging. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 33. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROJECT 

5. Τέλος, αφού επιλέξει τα στοιχεία που επιθυμεί και την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας Google Cloud Messaging, τού παρουσιάζονται τα κλειδιά που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 34. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE CLOUD MESSAGING & ΚΛΕΙΔΙ 
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5.3.4. Google Maps APIs 
 

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η χρήση της υπηρεσίας Google Maps για την 

ενσωμάτωση στην εφαρμογή χαρτογραφικών υπηρεσιών που πρέπει να εμφανίζονται 

στο χρήστη. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με τη διαδικασία 

εγκατάστασης του Google Cloud Messaging.  

1. Αρχικά, ενεργοποιείται το Google Maps API μέσω της κονσόλα της Google. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 35. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ GOOGLE MAPS ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ API ΤΗΣ GOOGLE 

2. Αφού ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή πρέπει να δημιουργηθεί ένα  

κλειδί για τη χρήση του στην εφαρμογή. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να 

μεταφερθεί στην κονσόλα Google Developers και να επιλέξει την επιλογή 

Maps. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 36. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ GOOGLE MAPS ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ GOOGLE DEVELOPERS 
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3. Στη συνέχεια, θα επιλέξει το project για το οποίο πρόκειται να ενεργοποιήσει 

τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 37. ΕΠΙΛΟΓΗ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE  MAPS 

4. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τού εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα 

που   περιλαμβάνει το κλειδί το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 38. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ GOOGLE MAPS 
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5.3.5. Απαραίτητες Βιβλιοθήκες 
 

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της εφαρμογής κι 

ενσωματώθηκαν στο Eclipse είναι οι εξής:  

 android-async-http-1.4.4 

 android-support-v4 

 gcm 

 google play services 

Η εγκατάσταση της βιβλιοθήκης android-async-http-1.4.4 κρίθηκε απαραίτητη για τη 

διαδικασία αποστολής εικόνων από την εφαρμογή στο διακομιστή. 

Η βιβλιοθήκη android-support-v4 ενσωματώνεται αυτόματα κατά τη δημιουργία του 

project για την παροχή μίας σειράς χαρακτηριστικών στους προγραμματιστές. 

Η βιβλιοθήκη gcm απαιτήθηκε, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η τεχνική Google 

Cloud Messaging στη συγκεκριμένη εφαρμογή και να επιτραπεί η αποστολή 

ειδοποιήσεων μεταξύ του διακομιστή και των χρηστών. 

Η βιβλιοθήκη google play services εγκαταστάθηκε, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην 

εφαρμογή οι χάρτες Google και η πλοήγηση των χρηστών. 

5.3.6. Δικαιώματα Πρόσβασης  
 

Για τη σωστή χρήση της εφαρμογής από τους χρήστες απαιτείται να δοθεί το δικαίωμα 

πρόσβασης από το χρήστη σε ορισμένους αισθητήρες και τεχνικές.  

Αρχικά, για την ενσωμάτωση του εργαλείου Google Cloud Messaging, ώστε να 

αποστέλλονται ειδοποιήσεις, απαιτείται η πρόσβαση για ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ 

της κινητής συσκευής του χρήστη, του διακομιστή και του Google Cloud Messaging.  

 

 com.example.parkcar.permission.C2D_MESSAGE 

android:protectionLevel="signature"  

 com.example.parkcar.permission.C2D_MESSAGE  

 com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE 

 

Η αποστολή των ειδοποιήσεων επιτυγχάνεται, ακόμη και όταν η συσκευή είναι 

αδρανής, χρησιμοποιώντας την εντολή  

 

 android.permission.WAKE_LOCK 

 

Για τη χρήση χαρτογραφικών υπηρεσιών της Google απαιτείται δικαίωμα πρόσβασης 

το οποίο εξασφαλίζεται με την παρακάτω εντολή 

 

 com.example.parkcar.permission.MAPS_RECEIVE 
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Ακόμη, για τη λήψη της τοποθεσίας του χρήστη απαιτούνται οι παρακάτω εντολές που 

εξασφαλίζουν τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του χρήστη και την αποφυγή 

ψευδών αποτελεσμάτων. 

 

 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 

 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 

 android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION 

 

Για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και με το εργαλείο Google Cloud 

Messaging είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

 android.permission.INTERNET 

 

Για την πρόσβαση στην κάμερα της κινητής συσκευής, ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

φωτογραφίσει μία διαθέσιμη θέση πάρκινγκ απαιτούνται οι ακόλουθες προσβάσεις: 

 

 android.permission.CAMERA  

 android.permission.FLASHLIGHT  

 android.hardware.camera  

 android.hardware.camera.autofocus 

 

Για την αποθήκευση και χρήση των φωτογραφιών απαιτείται η εφαρμογή να μπορεί να 

έχει πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης της συσκευής. 

 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Τέλος, λόγω του ότι ελέγχεται συχνά αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 

ελέγχεται η κατάσταση του δικτύου σύνδεσης της συσκευής. 

 android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 
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Στην παρακάτω εικόνα, απεικονίζονται τα στοιχεία που θα έχει πρόσβαση η εφαρμογή 

και απαιτείται ο χρήστης να τα αποδεχθεί κατά την εγκατάστασή της. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 39. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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5.4. Αναλυτική Περιγραφή της Εφαρμογής 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή ασχολείται με την εύρεση πάρκινγκ μέσω των 

ανθρώπων που χρησιμοποιούν έξυπνες κινητές συσκευές. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή 

δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εγγραφεί στο σύστημα, ώστε να μπορεί να 

δημιουργήσει μία εργασία είτε να συμμετέχει σε μία εργασία για εύρεση πάρκινγκ, 

χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες της συσκευής του. Για την εύρεση του βέλτιστου 

πάρκινγκ καταγράφεται η τοποθεσία των χρηστών και τα επίπεδα μπαταρίας της 

συσκευής τους, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ανάθεσης εργασιών.  Τέλος, 

η εφαρμογή ενημερώνει τους αιτούντες κάθε φορά που υπάρχει απάντηση στην 

εργασία τους και τους εργαζόμενους κάθε φορά που υπάρχει μία νέα εργασία, 

αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία 

της εφαρμογής.  

5.4.1. Πρωταγωνιστές 
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι πρωταγωνιστές στις εφαρμογές MCS, όπως και στην 

παρούσα εφαρμογή είναι οι τρεις ακόλουθοι: 

Αιτούντες-Δημιουργοί Εργασιών: Μπορούν να δημιουργήσουν μία εργασία για εύρεση 

πάρκινγκ, να διαγράψουν την εργασία που δημιούργησαν καθώς και να δουν τις 

απαντήσεις που έχουν συλλεχθεί κι αφορούν την εργασία τους.  

Εργαζόμενοι: Μπορούν να δουν τις τρέχουσες εργασίες και να επιλέξουν να 

συμμετέχουν αν το επιθυμούν, προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους, ωστόσο, είναι η 

απαραίτητη καταγραφή της τοποθεσίας τους καθώς και το διαθέσιμο επίπεδο 

μπαταρίας της συσκευής τους για την ανάθεση των εργασιών. 

Πλατφόρμα MCS: Είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των 

αιτούντων.  Στην πλατφόρμα αποθηκεύονται κι επεξεργάζονται τα δεδομένα που 

εισάγει ο εργαζόμενος και στη συνέχεια εξάγονται στην κατάλληλη μορφή προς τον 

αιτούντα. 

Σε αυτό το σημείο αυτό που εφιστά την προσοχή είναι ότι οι αιτούντες και οι 

εργαζόμενοι μπορεί να εκτελούν και τους δύο ρόλους ταυτόχρονα. 
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5.4.2. Χαρακτηριστικά Εργασίας 
 

Απαραίτητοι Αισθητήρες: Οι απαραίτητοι αισθητήρες τους οποίους πρέπει να έχει μία 

κινητή συσκευή ενός χρήστη που θα επιθυμεί να συμμετέχει στην εργασία είναι η 

κάμερα, ώστε να μπορεί ο χρήστης να καταγράψει μία εικόνα, και ο ανιχνευτής 

τοποθεσίας, ώστε να μπορεί να καταγράφεται η τρέχουσα θέση του για τους σκοπούς 

της εφαρμογής. 

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της εργασίας λαμβάνεται ως εξής: μόλις ο 

χρήστης δημιουργήσει μία νέα εργασία, λαμβάνεται αυτόματα η τρέχουσα ώρα. Η νέα 

εργασία θα διαρκέσει για τριάντα λεπτά από την τρέχουσα ώρα και στη συνέχεια θα 

διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα. 

Περιοχή Ενδιαφέροντος: Ο αιτών καθορίζει μία πόλη και μία διεύθυνση στην οποία 

επιθυμεί να εντοπιστεί μία θέση πάρκινγκ. Οι εργαζόμενοι που θα επιλεχθούν για την 

εκτέλεση της εργασίας βρίσκονται σε μέγιστο εύρος πέντε χιλιομέτρων από τη 

διεύθυνση που έθεσε ο χρήστης. 

Συχνότητα Αναφορών: Δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν δημιουργούνται εργασίες 

(event-based). 

Κριτήρια Επιλογής: Ένα κριτήριο που τίθεται για την επιλογή των συμμετεχόντων 

μπορεί να χαρακτηριστεί το επίπεδο μπαταρίας της συσκευής τους. 

Ανταμοιβή: Η ανταμοιβή είναι μέρος αυτού του συστήματος ώστε να τονωθεί η 

συμμετοχή των χρηστών και υπολογίζεται από το σύστημα χωρίς την παραμικρή 

ανάμειξη του αιτούντα ή του εργαζομένου. 

5.4.3. Ο κύκλος ζωής της εργασίας 
 

Αρχικά, ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και δημιουργεί μία εργασία η οποία 

εισάγεται στη βάση δεδομένων και στη συνέχεια επιλέγονται οι κοντινότεροι χρήστες 

που θα συμμετέχουν σε αυτήν και των οποίων οι συσκευές ξεπερνούν το ελάχιστο 

επίπεδο μπαταρίας που έχει οριστεί, για να τους ανατεθεί η εργασία. Αφού οι 

εργαζόμενοι συλλέξουν τα δεδομένα, τα αποστέλλουν στον εξυπηρετητή, ώστε να 

επιστραφούν στον αιτούντα. Μόλις λήξει η εργασία, το σύστημα ανταμείβει τους 

χρήστες. Όπως απεικονίζεται από τον κύκλο ζωής της εργασίας, η συμβολή και η 

κινητοποίηση του χρήστη κρίνεται απαραίτητη, συνεπώς, η εφαρμογή υιοθετεί το 

μοντέλο της ενεργής συμμετοχής του χρήστη (participatory sensing) κατά τη 

διαδικασία συλλογής και αποστολής δεδομένων επιτρέποντας του, ωστόσο, να απέχει 

όποτε το επιθυμεί. 
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ΕΙΚΟΝΑ 40. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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5.4.4. Η αρχιτεκτονική του συστήματος 
 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που 

χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε. Πρώτα απ’ όλα, η αρχιτεκτονική 

αποτελείται από τις κινητές συσκευές των χρηστών που χαρακτηρίζονται από μία 

πληθώρα δυνατοτήτων. Έπειτα υπάρχει η βάση δεδομένων που αποτελεί το μέσο 

επικοινωνίας μεταξύ των αιτούντων και των συμμετεχόντων. Οι μεν συμμετέχοντες 

αποστέλλουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει στη βάση για αποθήκευση και 

επεξεργασία, οι δε αιτούντες λαμβάνουν τα επεξεργασμένα δεδομένα σε συνδυασμό 

με χαρτογραφικές υπηρεσίες. Τέλος, χρησιμοποιείται η τεχνική Google Cloud 

Messaging για την αποστολή των απαραίτητων ειδοποιήσεων στους χρήστες με τα 

αναγκαία αναγνωριστικά των συσκευών να λαμβάνονται κατά τη διαδικασία εγγραφής 

ή σύνδεσης των χρηστών.  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 41. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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5.5. Οδηγίες Χρήσης 
 

5.5.1. Είσοδος-Εγγραφή 
 

Μόλις ο χρήστης ανοίξει την εφαρμογή, θα του εμφανιστεί μία σελίδα από την οποία 

μπορεί είτε να εγγραφεί στο σύστημα, συμπληρώνοντας κάποιες πληροφορίες (όνομα 

χρήστη, κωδικό πρόσβασης, ψευδώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε 

να εισέλθει στο σύστημα αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης, συμπληρώνοντας το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό  που έχει θέσει. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 42. ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5.5.2. Κεντρικό Μενού 
 

Μόλις συνδεθεί τού εμφανίζεται η κύρια σελίδα της εφαρμογής από την οποία μπορεί 

να επιλέξει μία από τις δυνατότητες που του επιτρέπονται. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 

σε αυτό το σημείο, είναι ότι μόλις ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα συλλέγονται τόσο 

δεδομένα που αφορούν το χρήστη όσο και τη συσκευή του. Πιο συγκεκριμένα, αρχίζει 

να καταγράφεται η τοποθεσία του ανά πέντε λεπτά, ακόμη κι όταν η εφαρμογή 

βρίσκεται στο παρασκήνιο, με στόχο να χρησιμοποιηθεί στην ανάθεση εργασιών με 

βασικό σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα του αποτελέσματος. Για τον ίδιο λόγο, 

αποθηκεύονται και τα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής του χρήστη, ώστε να εξαχθούν 

από την ανάθεση εργασιών όσοι έχουν λιγότερο ποσοστό μπαταρίας από ένα όριο που 

τίθεται. 
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Οι δυνατότητες που του επιτρέπονται είναι οι εξής: 

 Μπορεί να επιλέξει να δει τις πληροφορίες του λογαριασμού του. 

 Μπορεί να δημιουργήσει μία εργασία. 

 Μπορεί να δει τις τρέχουσες εργασίες, στις οποίες έχει επιλεχθεί. 

 Μπορεί να δει τις απαντήσεις που έχει λάβει η εργασία του. 

Όπως ακόμη παρατηρείται στην παρακάτω εικόνα, ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί, όποτε αυτός επιθυμεί την καταγραφή της 

τοποθεσίας του. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 43. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5.5.3. Εμφάνιση Πληροφοριών του Λογαριασμού  
 

Αν ο χρήστης επιλέξει να δει τις πληροφορίες του λογαριασμού του, τού εμφανίζονται 

όλα τα δεδομένα που έχει εισαγάγει κατά την εγγραφή του στο σύστημα καθώς και η 

συνολική ανταμοιβή που έχει συλλέξει από τις συμμετοχές του σε εργασίες και του 

δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσει όποιο από αυτά επιθυμεί, εκτός φυσικά της 

ανταμοιβής. 
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ΕΙΚΟΝΑ 44. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

5.5.4. Δημιουργία Νέας Εργασίας 
 

Στη συνέχεια, αν ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει μία εργασία, καλείται να εισάγει 

διάφορες πληροφορίες, όπως την πόλη ενδιαφέροντος και τη διεύθυνση όπου επιθυμεί 

να εντοπιστεί διαθέσιμη θέση πάρκινγκ. Σε αυτήν την περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα 

στο χρήστη να δει την τρέχουσα τοποθεσία του στο χάρτη, να αναζητήσει μία 

διεύθυνση και να επιλέξει το σημείο της ερώτησης του μέσω του χάρτη. Ακόμη, μπορεί 

να προσδιορίσει λεπτομερείς πληροφορίες της εργασίας, όπως αν επιθυμεί ο 

εργαζόμενος να συμπεριλάβει στην απάντηση του εκτός από κείμενο και φωτογραφία 

του διαθέσιμου χώρου στάθμευσης.  
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         ΕΙΚΟΝΑ 45. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 

 

5.5.5. Εμφάνιση Τρεχουσών Εργασιών 
 

Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται στο χρήστη όλες οι τρέχουσες εργασίες στις 

οποίες έχει επιλεχθεί να συμμετέχει από το σύστημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

εργασιών, η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει μία εργασία, για να δει τις πληροφορίες της και να συμμετέχει αν το επιθυμεί. 

Αν ο χρήστης επιλέξει να συμμετέχει στην εργασία, πρέπει να συμπληρώσει τα 

ακόλουθα δεδομένα στην απάντηση του, περιοχή, διεύθυνση και πληροφορίες σχετικές 

με το χώρο του πάρκινγκ. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα αν το επιθυμεί να ανεβάσει και 

μία φωτογραφία που να απεικονίζει τη θέση του πάρκινγκ. Τέλος, και σε αυτήν την 

περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει στο χάρτη τη τρέχουσα τοποθεσία του 

και την τοποθεσία της επιλεγμένης εργασίας και να επιλέξει το σημείο της απάντησης 

του μέσω του χάρτη. 
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ΕΙΚΟΝΑ 46. ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
ΕΙΚΟΝΑ 47. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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ΕΙΚΟΝΑ 48. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

5.5.6. Εμφάνιση Απαντήσεων 
 

Μόλις ο χρήστης το επιλέξει θα του παρουσιαστούν όλες οι εργασίες που έχει 

δημιουργήσει κι είναι ακόμη ενεργές. Στη συνέχεια, μπορεί να επιλέξει μία από αυτές 

τις εργασίες και να του εμφανιστούν όλες οι απαντήσεις που έχει λάβει στη 

συγκεκριμένη εργασία, οι οποίες εμφανίζονται σε αύξουσα σειρά, δηλαδή όσο πιο 

κοντά βρίσκονται στην τοποθεσία του χρήστη και η απόσταση τους από την τοποθεσία 

της ερώτησης που έχει θέσει είναι λιγότερη από τα πέντε χιλιόμετρα. Αυτό υιοθετείται, 

ώστε η απάντηση που θα δοθεί στο χρήστη να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο 

κοντά στη θέση που επιθυμεί, καθώς είναι το μόνο σίγουρο πως ο χρήστης θέλει να 

βρει μία θέση στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από το μέρος που θέλει να επισκεφθεί. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να δει στο χάρτη την τοποθεσία όλων 

των απαντήσεων και τις οδηγίες διαδρομής για κάθε μία από αυτές. Αν επιλέξει μία 

από τις διαθέσιμες απαντήσεις μέσω του χάρτη έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην 

εφαρμογή Google Maps για περαιτέρω ακριβή πλοήγηση. Στο σημείο αυτό, ο χρήστης 

μπορεί να δει επίσης, τη διαθεσιμότητα θέσεων που υπάρχει στα διάφορα πάρκινγκ του 

δήμου εκτός από τις απαντήσεις που έχει λάβει μέσω των εργαζομένων. Ασφαλώς, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις πληροφορίες κάθε απάντησης καθώς και 

να επιλέξει να του παρουσιαστεί η τοποθεσία της απάντησης και η δική του στο χάρτη 

και να του εμφανιστούν οδηγίες της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει από τη θέση 
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που βρίσκεται. Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο, ένας αιτών να έχει βρει ήδη θέση για 

πάρκινγκ, οπότε του δίνεται η δυνατότητα να διαγράψει την εργασία που έχει 

δημιουργήσει. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 49. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας αποστέλλονται όσες απαντήσεις λαμβάνονται στο 

χρήστη και στο τέλος ανταμείβονται οι συμμετέχοντες μέσω του συστήματος. 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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ΕΙΚΟΝΑ 50. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
ΕΙΚΟΝΑ 51. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
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5.6. Αντιμετώπιση Προκλήσεων του MCS 
 

Η παρούσα πλατφόρμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ταλανίζουν τα 

συστήματα MCS όσο πιο αποτελεσματικά είναι εφικτό στο πλαίσιο της. Οι τρόποι 

αντιμετώπισης παρουσιάζονται παρακάτω επεξηγηματικά για κάθε ένα από τα 

ζητήματα που λαμβάνει υπόψη. 

5.6.1. Ανάθεση Εργασιών 
 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι στενά συνδεδεμένη με τη θέση των χρηστών 

(location-aware) καθώς οι εργασίες ανατίθενται στους χρήστες ανάλογα με την 

τοποθεσία τους. Κάθε φορά που ένας χρήστης δημιουργεί μια εργασία, λαμβάνονται οι 

συντεταγμένες της διεύθυνσης που έχει θέσει στα στοιχεία της εργασίας. Αφού 

ληφθούν οι συντεταγμένες ελέγχεται στο σύστημα ποιοι είναι οι πιο κοντινοί χρήστες 

στη συγκεκριμένη θέση που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, θέτοντας 

μία απόσταση των πέντε χιλιομέτρων, καθώς και τα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής 

τους να είναι πάνω από 15%, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι ενεργειακοί 

πόροι που πρέπει να έχει μια συσκευή, για να εκτελέσει την εργασία. Ακόμη, τίθεται 

ένας περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στα πρώτα λεπτά της 

δημιουργίας της εργασίας, η εργασία στέλνεται το πολύ στους δέκα πιο κοντινούς 

χρήστες. Αφού βρεθούν οι χρήστες ενημερώνονται για την ύπαρξη μίας νέας εργασίας 

στην οποία καλούνται να συμμετέχουν. Στη συνέχεια, μετά από πέντε λεπτά με βάση 

τη χρονική στιγμή της δημιουργίας της εργασίας, η ανάθεση εργασιών ξαναεκτελείται, 

ελέγχοντας πάλι ποιοι είναι οι πιο κοντινοί χρήστες με βάση την απόσταση των πέντε 

χιλιομέτρων, αλλά επεκτείνοντας τον αριθμό των επιτρεπόντων εργαζομένων που 

ενημερώνονται κι αυτοί με τη σειρά τους για την ύπαρξη της νέας εργασίας. Με αυτόν 

τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη η δυναμική άφιξη των εργαζομένων 

καθώς όταν ξαναεκτελείται η ανάθεση εργασιών, η εργασία μπορεί να ανατεθεί σε 

νέους συμμετέχοντες που θα είναι πιο κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος. Σε αυτό το 

σημείο, αξίζει να τονιστεί ότι ο χρήστης λαμβάνει τις κατάλληλες εργασίες οι οποίες 

είναι σύμφωνες με την τοποθεσία του με την ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη (push-

model). Με αυτό τον τρόπο, η ανάθεση των εργασιών πραγματοποιείται εγκαίρως, 

βελτιώνοντας την ποιότητα των δεδομένων και μειώνοντας τη συμφόρηση στο δίκτυο 

καθώς οι εργασίες αποστέλλονται σε ένα σύνολο κατάλληλων χρηστών.  

5.6.2. Ακρίβεια-Ποιότητα Δεδομένων 
 

Αναμφίβολα, η ποιότητα των δεδομένων που παρέχονται στο χρήστη πρέπει να είναι 

όσο πιο κοντά στο άριστο γίνεται. Επομένως, οι εργασίες ανατίθενται στους πιο 

κοντινούς χρήστες καθώς θεωρείται πως θα είναι αυτοί που σίγουρα θα μπορέσουν να 

δώσουν πιο αξιόπιστες και βάσιμες απαντήσεις στους αιτούντες. Παράλληλα, ενώ οι 

εργασίες ανατίθενται στους πιο κοντινούς χρήστες μειώνεται η καθυστέρηση από 

άποψη χρόνου οπότε οι απαντήσεις είναι πιο ακριβείς και, δεδομένου αυτού, ο χρήστης 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
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περιμένει όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα, για να λάβει την απάντηση του καθώς οι 

εργαζόμενοι βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος. Στην παρούσα 

εφαρμογή, οι χρήστες επιθυμούν να λαμβάνουν όσο το δυνατόν συντομότερο τις 

απαντήσεις από τις εργασίες τους (delay-sensitive) γι’ αυτό το λόγο μόλις ένας 

εργαζόμενος δώσει μία απάντηση, αυτήν αμέσως αποστέλλεται στον αιτούντα.  

Εκτός από τα παραπάνω, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

δεδομένων που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες ελέγχεται αν βρέθηκαν όντως στο 

σημείο για το οποίο επιθυμούν να δώσουν απάντηση, ώστε αν η απάντηση τους είναι 

ψευδής να απορριφθεί. Επιπρόσθετα, ελέγχεται αν ο ίδιος χρήστης επιθυμεί να δώσει 

μία απάντηση η οποία είναι σε λιγότερη απόσταση των 10 μέτρων από οποιαδήποτε 

άλλη απάντηση του. Ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται ο παραπάνω έλεγχος 

είναι, ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα σε ένα χρήστη να περιγράψει την ίδια θέση σε 

περισσότερες από μία απαντήσεις του με στόχο να ξεγελάσει το σύστημα, ωστόσο, 

υπάρχει το ενδεχόμενο όντως σε αυτήν την απόσταση να υπάρχουν παραπάνω από μία 

θέσεις και οι απαντήσεις του χρήστη να είναι αληθείς, όμως δεδομένου του παραπάνω 

λόγου, απορρίπτονται. Ακόμη, για την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων 

ελέγχονται τα ποσοστά μπαταρίας της συσκευής του χρήστη, καθώς αν ένας χρήστης 

έχει περιορισμένο επίπεδο μπαταρίας υπάρχει το ενδεχόμενο να επιδιώξει να δώσει μία 

βιαστική απάντηση, ώστε να μην καταναλώσει πολλούς πόρους, συνεπώς, να μην 

δώσει την καλύτερη απάντηση. Τέλος, σε περίπτωση που ένας χρήστης δεν επιθυμεί 

να αξιοποιήσει κάποια από τις απαντήσεις που έλαβε στην εργασία του, έχει τη 

δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στα 

δημοτικά πάρκινγκ της πόλης του. 

5.6.3. Εξοικονόμηση Πόρων 
 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι γεγονός ότι απαιτείται να 

παρακολουθούνται οι τοποθεσίες των χρηστών με στόχο τη βέλτιστη ανάθεση 

εργασιών. Ειδικότερα, απαιτείται οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν να έχουν 

ενεργή την ανίχνευση τοποθεσίας τους για τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης 

τους, έτσι ώστε να λαμβάνουν μέρος στην ανάθεση εργασιών. Για όσο το δυνατόν πιο 

οικονομική λύση, η λειτουργία ανίχνευσης τοποθεσίας εκτελείται ανά πέντε λεπτά με 

στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της αποστολής συνεχών 

ενημερώσεων για την εξοικονόμηση πόρων. Υπό τις συνθήκες της μείωσης 

κατανάλωσης πόρων, η εφαρμογή επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων 

που συμμετέχουν στην εργασία. Στην πρώτη φάση της ανάθεσης εργασιών ο αριθμός 

των συμμετεχόντων είναι αρκετά περιορισμένος κι αυξάνεται στη δεύτερη φάση της 

διαδικασίας όπου πιθανότατα ο αιτών δεν έχει βρει ακόμη κάποια θέση στάθμευσης. 

Μπορεί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων να βοηθά στην καλύτερη ποιότητα των 

δεδομένων, κάτι το οποίο δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι συμβαίνει πάντα, αλλά ο 

περιορισμός του αριθμού τους βοηθά στη μείωση των δεδομένων που θα ληφθούν. 
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Συνεπώς, εξοικονομούνται πόροι του συστήματος. Ακόμη, ενημερώσεις προς το 

σύστημα για τα επίπεδα μπαταρίας της συσκευής του χρήστη στέλνονται μόνο όταν 

παρατηρείται κάποια αλλαγή στην τιμή. Τέλος, η εργασία που δημιουργεί ο χρήστης 

διαγράφεται αυτόματα μετά το χρονικό διάστημα των τριάντα λεπτών, όπως και οι 

απαντήσεις οι οποίες έχει λάβει, καθώς ο αιτών επιθυμεί να πληροφορηθεί πολύ 

γρήγορα και δε θα περιμένει μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, παράλληλα οι απαντήσεις 

που έχει λάβει η εργασία του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά καθώς οι 

διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης δεσμεύονται σε ελάχιστο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, 

μειώνονται τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων με στόχο την 

εξοικονόμηση πόρων και την αποτροπή της υπερχείλισης της βάσης.  

5.6.4. Ασφάλεια-Προστασία Ιδιωτικής Ζωής 
 

Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις των συστημάτων MCS είναι η ασφάλεια του 

χρήστη από το σύστημα και η προστασία της ιδιωτικής του ζωής καθώς και η ασφάλεια 

του συστήματος από το χρήστη. Στην προκειμένη εφαρμογή, η απαραίτητη διαδικασία 

ανίχνευσης της τοποθεσίας των χρηστών θέτει ως πρωταρχικό στόχο της πλατφόρμας 

την άμεση επίλυση της συγκεκριμένης πρόκλησης. Η εφαρμογή αφήνει τον έλεγχο στα 

χέρια του χρήστη και του επιτρέπει να απενεργοποιεί και να ενεργοποιεί, όποτε αυτός 

επιθυμεί, την ανίχνευση τοποθεσίας. Όσον αφορά στην καταγραφή της τοποθεσίας του 

χρήστη, αποθηκεύεται μόνο μία θέση στη βάση και μόνο η ημερομηνία που ο χρήστης 

βρέθηκε σε αυτήν, ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής ώρα της παρουσίας 

του στο συγκεκριμένο σημείο, τα πρότυπα κινητικότητας του και κατ’ επέκταση η 

ταυτότητα του. Ακόμη, στην εφαρμογή έχει αναπτυχθεί η εξής δυνατότητα: αφού ο 

χρήστης συνδεθεί στο σύστημα με τον κωδικό του μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 

πιο συγκεκριμένα το διάστημα των τριάντα λεπτών, η σύνδεση του απενεργοποιείται 

και τον αναγκάζει να ξανασυνδεθεί διασφαλίζοντας έτσι, πως αν η συσκευή του χρήστη 

χαθεί δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος την εφαρμογή. Ακόμη, ο κωδικός 

του χρήστη αποθηκεύεται στο σύστημα κωδικοποιημένος, ώστε να μην μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από καμία κακόβουλη δημοσιοποίηση του. Παράλληλα, μόλις η 

σύνδεση του χρήστη λήξει, η ανίχνευση τοποθεσίας παύει να λειτουργεί, ώστε να 

αποτρέψει την παρακολούθηση του χρήστη. Τέλος, όσον αφορά στη διασφάλιση ότι οι 

απαντήσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες είναι σωστές και δεν επιδιώκουν να 

υπονομεύσουν την ποιότητα του αποτελέσματος, ελέγχεται αν ο εργαζόμενος 

βρίσκεται όντως στο σημείο για το οποίο επιθυμεί να δώσει την απάντηση, ώστε ένας 

χρήστης να μην εισάγει ψευδείς πληροφορίες καθώς και η απόσταση μεταξύ των 

απαντήσεων του για να μην μπορεί να περιγράψει την ίδια θέση σε περισσότερες από 

μία συμμετοχές του. 

5.6.5. Η Διεπαφή 
 

Η διεπαφή που αναπτύχθηκε προσφέρει στο χρήστη ένα πολύ φιλικό και εύκολο 

περιβάλλον, ώστε να τον διευκολύνει στην καθημερινότητα του και να μην τον 
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δυσκολεύει, προσφέροντας του αξιόλογες επιλογές και δυνατότητες. Με αυτό τον 

τρόπο, διασφαλίζει πως ο χρήστης δε θα δυσκολεύεται να τη χρησιμοποιήσει με 

αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή της. 

5.6.6. Κίνητρα 
 

Για την τόνωση της συμμετοχής των χρηστών, χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή 

κίνητρα, τα οποία αποδίδονται στο χρήστη μόλις λήξει η εργασία. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της ανταμοιβής, η οποία θεωρείται ως 

εικονικά νομίσματα. 

Αρχικά, η ανταμοιβή η οποία θα δοθεί είναι προκαθορισμένη από το σύστημα. Μόλις, 

λοιπόν λήξει η εργασία, υπολογίζεται το σύνολο των απαντήσεων που έχει λάβει η 

συγκεκριμένη εργασία. Το μέγιστο ποσό που δίνεται ως ανταμοιβή σε κάθε απάντηση 

διαιρείται με το σύνολο των απαντήσεων που έχουν δοθεί. Έτσι, υπολογίζεται το 

μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει μία απάντηση. 

 

budgetαπ =  

 

Όπου Ν το σύνολο των απαντήσεων. 

Στη συνέχεια, ο υπολογισμός του ποσού που δίνεται ως ανταμοιβή σε κάθε απάντηση, 

συναρτήσει του μέγιστου ποσού, υπολογίζεται ως εξής: 

budgetαπi = min (budgetαπ) + (1- l(f)) x ( max (budgetαπ - min(budgetαπ)) 

όπου το min (budgetαπ) =0 άρα η συνάρτηση γίνεται:  

budgetαπi (f) = (1- l(f)) x max (budgetαπ) 

Το l(f) είναι ένας παράγοντας που υπολογίζεται ως εξής: 

 

l(f) = 

 

όπου η παράμετρος f μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω: 

 Χρόνος 

 Απόσταση 

 Πλήθος Απαντήσεων 
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Χρόνος 

Η παράμετρος του χρόνου δηλώνει πότε ήρθε η απάντηση του εργαζομένου στο 

σύστημα. Συνεπώς, όσο πιο σύντομα απαντήσει ένας χρήστης σε μία εργασία τόσο πιο 

μεγάλη ανταμοιβή θα είναι αυτήν που θα λάβει.  

l(t)= 

Όπου t είναι η στιγμή που έφθασε η απάντηση στο σύστημα, tmin είναι η στιγμή που 

δημιουργήθηκε η εργασία και tmax είναι η στιγμή που θα διαγραφεί η εργασία από το 

σύστημα. 

 

Απόσταση 

Αυτή η παράμετρος δηλώνει την απόσταση που έχει η απάντηση που έδωσε ο χρήστης 

από τη θέση της ερώτησης. Συνεπώς, όσο πιο κοντά είναι η θέση της απάντησης που 

δόθηκε στο σημείο της ερώτησης τόσο πιο μεγάλη ανταμοιβή είναι αυτήν που θα λάβει. 

 

l(d) = 

Όπου d είναι η θέση της απάντησης, dmin είναι η θέση της ερώτησης και dmax είναι η 

απόσταση των πέντε χιλιομέτρων όπου από εκεί και πέρα απορρίπτονται οι απαντήσεις. 

 

Πλήθος Απαντήσεων 

Το πλήθος απαντήσεων λαμβάνεται υπόψη, ώστε να μειωθεί η ανταμοιβή που θα λάβει 

κάθε απάντηση όσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων. 

l(N) =  

Όπου το Ν είναι οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν, το Nmin ισοδυναμεί με μονάδα και 

δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό απαντήσεων και το Nmax δηλώνει το μέγιστο αριθμό των 

απαντήσεων που μπορεί να ληφθούν και ισούται με πενήντα, σύμφωνα με θεωρήσεις 

του συστήματος. 

Τελική Συνάρτηση 

Η τελική συνάρτηση υπολογισμού της ανταμοιβής που θα δοθεί σε κάθε απάντηση 

είναι η ακόλουθη: 

budgetαπi,total=w1 x budgetαπi(t) + w2 x budgetαπi(d) + w3 x budgetαπi(N) 

όπου τα βάρη είναι αντίστοιχα w1=w2=0.45 και w3=0.1, όπως φαίνεται δίνεται 

μεγαλύτερη βαρύτητα αν η απάντηση δόθηκε γρήγορα και σε κοντινή απόσταση. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μέσα από 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής καθώς και κάποιες 

βελτιώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας της 

παρούσας εργασίας. 

 

6.1. Συμπεράσματα  
 

Είναι κοινά αποδεκτό, πως οι δυνατότητες που έχουν προσφέρει οι έξυπνες κινητές 

συσκευές στους ανθρώπους είναι μοναδικές, οι οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια 

αποτελούσαν σενάρια φαντασίας, τους προσφέρουν λύσεις ανά πάσα στιγμή και έχουν 

γίνει, πλέον, το συνεχές εργαλείο ενασχόλησης τους. Ωστόσο, οι περισσότερες 

τεχνολογίες που βασίζονται στις έξυπνες κινητές συσκευές δημιουργήθηκαν 

πρόσφατα, όπως και το MCS, και δεν έχουν προλάβει ακόμη να δείξουν πλήρως τις 

δυναμικές τους. Παρόλα αυτά, το MCS εξαπλώνεται όλο και περισσότερο λόγω των 

αξιόλογων ιδιοτήτων του, ωστόσο, τροχοπέδη αποτελούν αρκετά ζητήματα που το 

αφορούν.  

 

Ο στόχος αυτής της διπλωματικής ήταν να εξεταστούν λεπτομερώς όλα τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνολογίας του MCS, οι εφαρμογές που έχουν 

δημιουργηθεί στον τομέα της, καθώς και ορισμένες αρχιτεκτονικές που έχουν 

αναπτυχθεί, για να υποστηρίξουν αυτήν την τεχνολογία. Μέσα από τη μελέτη των 

αρχιτεκτονικών αποσαφηνίστηκαν ποικίλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το MCS και 

θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να επιλυθούν. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 

πρόταση μίας λίστας χαρακτηριστικών η οποία αν ενσωματωνόταν στις αρχιτεκτονικές 

που αναπτύσσονται θα οδηγούσε στη βέλτιστη αντιμετώπιση των ζητημάτων και στην 

ισχυροποίηση του MCS.  

 

Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε μία εφαρμογή η οποία 

αφομοιώνει την τεχνολογία του MCS στη λειτουργικότητα της με στόχο να προσφέρει 

αξιοσημείωτη βοήθεια στους ανθρώπους που θα τη χρησιμοποιήσουν. Κατά την 

υλοποίηση της εφαρμογής παρουσιάστηκαν αρκετές από τις προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στα συστήματα MCS, όπως η βέλτιστη ανάθεση εργασιών, η παροχή 

ασφάλειας στους χρήστες, η εξοικονόμηση πόρων της συσκευής καθώς και η 

παρακίνηση των χρηστών για συμμετοχή το οποίο επιτεύχθηκε μέσω των κινήτρων 

που υπολογίστηκαν ότι θα δίνονται στους χρήστες. Με λίγα λόγια, μέσω της παρούσας 

διπλωματικής κατανοήθηκε σαφώς η έννοια του MCS καθώς και η αλληλεπίδραση του 

με τους ανθρώπους που παρουσιάζεται σε διάφορους τομείς. Ακόμη, λόγω της 

ανάπτυξης της πλατφόρμας αποκτήθηκαν αξιόλογες γνώσεις από τη χρήση διάφορων 

ξεχωριστών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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6.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί, ελπίζοντας πως η ήδη 

υπάρχουσα δουλειά θα αποτελέσει μία ισχυρή βάση για τη συνέχιση της. Σαν 

μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν διάφορα 

θέματα. Αρχικά, ένας χρήστης θα μπορεί να «χτίζει» τη φήμη του και ανάλογα με την 

ποιότητα των απαντήσεων που θα δίνει θα τη βελτιώνει ή θα τη χειροτερεύει. Αυτό θα 

επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω της αξιολόγησης των συλλεγόμενων απαντήσεων από 

τους αιτούντες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιολογούν αν μία απάντηση που έλαβαν τους 

βοήθησε, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχεται κι αν η αξιολόγηση των αιτούντων είναι 

αληθής. Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε εργασία θα επιλέγονται να συμμετέχουν αυτοί 

με την καλύτερη φήμη για την καλύτερη ποιότητα των δεδομένων. Έτσι, θα 

ανιχνεύονται οι κακόβουλοι χρήστες και θα μειώνεται η ανταμοιβή που θα δίνεται 

στους χρήστες. 

Ακόμη, για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, θα μπορούσε να ελεγχθεί αν 

υπάρχουν απαντήσεις στο ίδιο σημείο στον ίδιο χρόνο, ώστε να κρίνεται αν όντως 

υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης και η απάντηση να αξιολογείται ως σωστή. 

Ακόμη, θα μπορεί να ελεγχθεί αν μία εικόνα η οποία περιέχεται στην απάντηση του 

χρήστη απεικονίζει όντως διαφορετικές θέσεις πάρκινγκ μέσω τεχνικών επεξεργασίας 

εικόνας. 

Εντωμεταξύ, μία άλλη κρίσιμη επέκταση αφορά την ασφάλεια του χρήστη και την 

προστασία της ιδιωτικής του ζωής καθώς για τη βέλτιστη ανάθεση εργασιών 

χρησιμοποιήθηκε η ανίχνευση της τοποθεσίας του χρήστη από την οποία ελλοχεύουν 

κίνδυνοι. Είναι κοινά αποδεκτό, πως πάντα υπάρχουν κακοπροαίρετοι χρήστες οι 

οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή είτε εισάγοντας ψευδείς 

πληροφορίες για την ύπαρξη μίας θέσης, με στόχο να υπονομεύσουν την ποιότητα των 

δεδομένων και να οδηγήσουν το χρήστη σε λανθασμένη περιοχή, είτε δημιουργώντας 

ψεύτικες ερωτήσεις, με στόχο να αναγνωρίσουν την τοποθεσία του χρήστη, συνεπώς, 

την ταυτότητα του μέσω των απαντήσεων του. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

τεχνικές όπου οι χρήστες να επιλέγουν με ποιους θα μοιραστούν τα δεδομένα τους. 

Ακόμη, για την ανάθεση εργασιών θα ήταν δυνατόν να ελέγχεται στην ευρύτερη 

περιοχή χωρίς ακριβείς τοποθεσίες ποιοι χρήστες  υπάρχουν, να τους στέλνεται 

ειδοποίηση και όσοι επιθυμούν να αναφέρουν την πραγματική τους τοποθεσία καθώς 

και να  προστίθεται ένα είδος θορύβου στα αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια, μία σημαντική επέκταση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 

εξοικονόμηση πόρων. Η διαδικασία ανίχνευσης της τοποθεσίας του χρήστη απαιτεί 

υψηλά ποσοστά κατανάλωσης της ενέργειας της συσκευής, συνεπώς, μία αποδοτική 

λύση η οποία θα μειώσει τους πόρους που ξοδεύονται απαιτείται στο παρόν σύστημα. 

Μία λύση θα ήταν να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα (κι εφόσον ο 

χρήστης επιτρέπει την ανίχνευση τοποθεσίας) ο ανάλογος αισθητήρας με στόχο τη 
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μείωση των δεδομένων που αποστέλλονται και της ενέργειας που καταναλώνεται. 

Ακόμη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κι άλλες τεχνικές ανίχνευσης της 

τοποθεσίας, για παράδειγμα, όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας χρήστης από μία εργασία 

να χρησιμοποιείται η ανίχνευση μέσω άλλων μεθόδων (κυψελωτών δικτύων), ενώ όσο 

πιο κοντά, να χρησιμοποιείται η ακριβής ανίχνευση της τοποθεσίας (GPS). Ίσως, θα 

ήταν δυνατόν, αν υπήρχαν ερωτήματα που θα ζητούσαν εύρεση διαθέσιμης θέσης 

πάρκινγκ σε κοντινή απόσταση στον ίδιο χρόνο, να μπορούσαν να 

επαναχρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που έχουν ληφθεί για εκείνη την περιοχή. 

Τέλος, στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι αισθητήρες της συσκευής 

του χρήστη και η ενεργή συμμετοχή του κι είναι σίγουρο πως αν συμπεριλαμβανόταν 

και υποδομές αισθητήρων σε διάφορα πάρκινγκ της πόλης, τα δεδομένα που θα 

συλλεγόταν θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστα και θα δινόταν στο χρήστη μια ευρύτερη 

εικόνα διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.  Ακόμη, στο πλαίσιο της εργασίας 

υπολογίστηκαν οι ανταμοιβές που θα δίνονται στο χρήστη για τη συμμετοχή του, 

ωστόσο, προς το παρόν δεν αξιοποιούνται κάπου. Συνεπώς, στο μέλλον θα μπορούσε 

να είναι εφικτή μία συνεργασία με πάρκινγκ επί πληρωμή είτε με κάποιες άλλες 

επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί ο χρήστης να αξιοποιήσει τα συλλεγόμενα εικονικά 

νομίσματα. 
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