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Περίληψη
Τα γεωχωρικά δεδομένα (geospatial data), είναι σήμερα μια πολύ σημαντική πηγή πληροφορίας για
τις διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο ως περιεχόμενο για αυτές, όσο και ως μετα-δεδομένα. Παρά την
αναμφισβήτητη χρησιμότητά τους, υπάρχουν ακόμα ενδιαφέροντα ζητήματα που πρέπει να
εξετασθούν, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια και το κόστος πρόσβασής τους. Συνήθως
τα γεωχωρικά δεδομένα, έχουν δημιουργηθεί από “επαγγελματίες” (μεγάλες εταιρείες,
χαρτογραφικοί οργανισμοί) οι οποίοι στην συνέχεια αναλαμβάνουν την επιμέλεια και την διάθεση
τους.
Η εμφάνιση και η εξέλιξη της δεύτερης γενιάς διαδικτύου, web 2.0, δημιούργησε πληθώρα
γεωχωρικών δεδομένων, με πνευματικά δικαιώματα που επιτρέπουν την δημιουργική εκμετάλλευσή
τους. Επιπλέον, αμέτρητες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, συνεισφέρουν τα τελευταία χρόνια
στην δημιουργία βάσεων δεδομένων με σημεία ενδιαφέροντος (points of interest).
Στην παρούσα εργασία, δείχνουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα παραγόμενα από
χρήστες γεωχωρικά δεδομένα, με σκοπό να αντλήσουμε υποσύνολά τους, που περιγράφουν
συγκεκριμένες θέσεις. Θα δώσουμε μεθόδους πρόσβασης στα διαθέσιμα δεδομένα και εξαγωγής
πληροφορίας από αυτά χρησιμοποιώντας τόσο την γεωγραφική όσο και την λεκτική πληροφορία
που περιέχουν. Τέλος, με μία πειραματική αξιολόγηση, θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε την
εφαρμοσιμότητα και την ποιότητα της προσέγγισης που ακολουθήσαμε.

Λέξεις Κλειδιά: γεωχωρικά δεδομένα, αναζήτηση, γεωγραφική πληροφορία, σημεία ενδιαφέροντος

Abstract
Geospatial data has become an important resource in today’s Web applications not only as content
but also as metadata. Despite its undisputed usefulness, issues need to be addressed with respect to
the availability, the accuracy and the cost of the data. Geospatial data has typically been generated
and, thus, curated by professionals, e.g., surveying ﬁrms and large map data providers.
The advent of Web2.0 created several creative-commons initiatives addressing geospatial dataset
creation. In addition, countless (mobile) applications have been producing large amounts of point-ofinterest (POI) datasets. In this work, we show how to exploit such user-contributed data by deriving
integrated geospatial datasets from user-contributed data. We will give methods for querying and
integrating user-contributed data based on spatial as well as lexical clustering.
An experimental evaluation will establish the applicability and quality of the approach in terms of
obtained datasets.

Keywords: geospatial data, user-contributed data, landmark extraction, points of interest
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Εισαγωγή

1.1 Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων με σημασιολογική
πληροφορία.
Τα γεωγραφικά δεδομένα είναι πλέον σημαντική πηγή πληροφορίας και χρησιμοποιούνται
ευρέως σε διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές κινητών συσκευών. Πάντοτε η εξαγωγή
και η συντήρηση γεωγραφικών δεδομένων, γινόταν από μεγάλους οργανισμούς ή
επιχειρήσεις. Σήμερα, οι βασικές πηγές γεωγραφικής πληροφορίας, έχουν δημιουργηθεί είτε
από μεγάλες ερευνητικές εταιρείες είτε από παρόχους χαρτογραφικής πληροφορίας.
Βασικοί προβληματισμοί που υπήρχαν πάντα για τη γεωγραφική πληροφορία είναι η
διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, η ακρίβειά τους καθώς και το κόστος
δημιουργίας, επιμέλειας και χρήσης τους.
Η πλήρης ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς internet (web 2.0) τα τελευταία χρόνια, μας έχει
προσφέρει πληθώρα δεδομένων με προσβάσιμα πνευματικά δικαιώματα (creative commons).
Η περαιτέρω ανάπτυξη την εφαρμογών σε κινητές συσκευές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
φέρουν δέκτη εντοπισμού στίγματος [GPS], έχει δημιουργήσει τα τελευταία 2 χρόνια ακόμη
περισσότερες πηγές γεωγραφικής πληροφορίας.
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1.2 Εξαγωγή σημασιολογικής - γεωγραφικής πληροφορίας
από δεδομένα, παρεχόμενα από χρήστες του διαδικτύου.
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, θα επιχειρήσουμε να εξερευνήσουμε της πηγές ελεύθερων
δεδομένων, που έχουν συγκεντρωθεί από την συνεισφορά χρηστών του internet, σε
παγκόσμιες υπηρεσίες.
Βασικός στόχος είναι να εξάγουμε αποτέλεσμα για τη θέση σημείων ενδιαφέροντος σε
ολόκληρο τον κόσμο, βασιζόμενοι μόνο σε πληροφορίες που έχουν σωρευθεί στο internet από
αυθόρμητη συνεισφορά των χρηστών του. Βασικοί άξονες που διέπουν την εργασία είναι η
ακρίβεια του αποτελέσματος, ο χαρακτηρισμός της κάθε θέσης ως σημείο ή περιοχή καθώς
και η λεπτομερής απεικόνισή του αποτελέσματος σε χάρτη.
Θα δώσουμε μεθόδους για τις ερωτήσεις στα σωρευμένα γεωγραφικά δεδομένα του internet
καθώς και αλγορίθμους αξιολόγησης και χρήσης των δεδομένων που παίρνουμε ως απάντηση
σε αυτά τα ερωτήματα. Τέλος θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε μεθόδους εύρεσης των
χαρακτηριστικών του κάθε γεωγραφικού δεδομένου που εξάγουμε, όπως κέντρο και σύνορα
μια περιοχής, πιθανές υποπεριοχές κτλ.

1.2.1

Συνεισφορά

Στην διάρκεια διερεύνησης για την ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας,
δοκιμάστηκαν τόσο διαφορετικές πηγές δεδομένων όσο και διαφορετικές προσεγγίσεις στον
τρόπο διερεύνησής τους και εξαγωγής συμπερασμάτων.
Ως πηγή πληροφορίας, αναζητούσαμε μία παγκόσμια υπηρεσία που θα μπορούσε να μας
προσφέρει με κάποια διαδικτυακή διεπαφή, τα δεδομένα της. Τα δεδομένα που
χρειαζόμασταν έπρεπε απαραιτήτως να περιέχουν τόσο λεκτική όσο και γεωγραφική
πληροφορία. Βασικό κριτήριο είναι βεβαίως η ακρίβεια τόσο της λεκτικής όσο και της
γεωγραφικής πληροφορίας. Υψηλή ακρίβεια γεωγραφικής πληροφορίας, παρουσιάζουν τα
δεδομένα που προέρχονται από κινητές συσκευές που καταγράφουν συνεχώς τη θέση τους,
όπως κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές με δέκτη εντοπισμού θέσης [GPS].
Με την σκέψη αυτή, καταλήξαμε σε 2 μεγάλες υπηρεσίες συλλογής φωτογραφιών. Σε αυτές
τις υπηρεσίες οι χρήστες ανεβάζουν φωτογραφίες προσθέτοντας τίτλο, περιγραφή και λέξεις
κλειδιά. Στο 3% περίπου των καταχωρήσεων υπάρχει και γεωγραφική πληροφορία.
Δοκιμάζοντας λοιπόν τόσο το Panoramio της Google [Panoramio], όσο και το flickr της
2

Yahoo [Flickr], καταλήξαμε να χρησιμοποιούμε το τελευταίο ως πηγή δεδομένων. Ο λόγος
ήταν τόσο η πληρέστερη βάση του που ξεπερνά τις 100 εκατομμύρια φωτογραφίες με
γεωγραφικό στίγμα [Flickr-Stats] όσο και γιατί η google ανακοίνωσε φέτος την διακοπή της
εξέλιξη του panoramio.
Στην ανάλυση των δεδομένων δοκιμάστηκαν πολλές προσεγγίσεις και διάφορα επίπεδα
ανάλυσης. Πειραματιστήκαμε με ομαδοποίηση (clustering) φωτογραφιών με βάση το λεκτικό
τους περιεχόμενο αλλά και με βάση την γεωγραφική τους θέση. Καταλήξαμε στην ανάπτυξη
ενός πρωτότυπου αλγορίθμου για την εξαγωγή ομάδων γεωγραφικών σημείων, με βάση την
σχετική τους θέση.
Τέλος, για την εξαγωγή χαρακτηριστικών συμπερασμάτων των θέσεων, δοκιμάσαμε
συνθήκες με μεταβλητές οριακές τιμές, μέχρι να καταλήξουμε στις βέλτιστες.

1.3 Οργάνωση κειμένου
Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο συγκεντρώνουμε τα σχετικά εργαλεία που υπάρχουν ήδη για
εύρεση δεδομένων με γεωγραφική και λεκτική πληροφορία. Στο 3ο κεφάλαιο δίνουμε μια
θεωρητική ανάλυση της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων μας. Στο 4ο
κεφάλαιο περιγράφουμε τις απαιτήσεις του συστήματος συλλογής δεδομένων και εξαγωγής
συμπερασμάτων ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι του συστήματος. Η περιγραφή αυτή μας
οδηγεί στο 5ο κεφάλαιο και στην σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματός μας, με
αναλυτικές περιγραφές για την πλήρη κατανόηση όλων των λειτουργιών και των
υποσυστημάτων. Στο 6ο κεφάλαιο δίνουμε την πρακτική προγραμματιστική υλοποίηση της
προαναφερθείσας αρχιτεκτονικής ενώ στο 7ο συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα ενός
πλήρους σεναρίου ελέγχου του συστήματος. Τέλος στο 8ο κεφάλαιο συνοψίζουμε και
παραθέτουμε τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις αυτής της εργασίας.

3

4

2

Σχετικές εργασίες

Σε ερωτήματα για το που βρίσκεται μια γεωγραφική θέση με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά,
μπορούν εδώ και καιρό να απαντήσουν μεγάλες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών και
πληροφορικής. Οι εταιρείες αυτές, διατηρούν, πολύ μεγάλων διαστάσεων, βάσεις δεδομένων
με γεωγραφική και λεκτική πληροφορία. Σε αυτή την ενότητα, θα αναφέρουμε τέτοιες
υπάρχουσες υπηρεσίες, εστιάζοντας τόσο στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που δίνουν
όσο και τις πηγές πληροφορίας που διαθέτουν και τις τεχνικές εξαγωγής της.

2.1 Geocoding – Google, Bing, Yahoo Maps
Οι μεγάλες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών, διατηρούν αυτόνομα συστήματα για
αναζήτηση και εύρεση θέσεως από λεκτική περιγραφή. Η βασική τεχνική που χρησιμοποιούν
για την εξαγωγή των συντεταγμένων μιας θέσης από λέξεις κλειδιά είναι η γεωκοδικοποίηση
(Geocoding). Γεωκοδικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία βρίσκουμε τις σχετικές
συντεταγμένες ενός σημείου έχοντας ως πηγή άλλα γεωγραφικά δεδομένα όπως οδός και
αριθμός, ταχυδρομικοί κώδικες κτλ.
Η συχνότερη μέθοδος γεωκοδικοποίησης είναι η “παρεμβολή διευθύνσεων” [Address
Interpolation]. Αυτή η μέθοδος έχει ως πηγή πληροφορίας, ένα σύνολο λεκτικών δεδομένων
με γεωγραφικές συντεταγμένες που βασίζεται στο δίκτυο δρόμων μιας περιοχής. Συνήθως σε
αυτά τα δεδομένα καταχωρούνται οι συντεταγμένες για τις γωνίες οικοδομικών τετραγώνων
(blocks), ενώ παράλληλα καταχωρούνται οι διευθύνσεις των οδών και τα εύρη των αριθμών
της οδού, που περικλείουν αυτό το οικοδομικό τετράγωνο.
Υπάρχουν προφανώς και πολύ πιο σύγχρονοι και εξελιγμένοι τρόποι γεωκοδικοποίησης, που
όμως όλοι βασίζονται σε υπάρχουσες γεωγραφικές βάσεις δεδομένων που παρέχονται από
χαρτογραφικές υπηρεσίες της κάθε χώρας ή από άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Εγγενή μειονεκτήματα των πηγών αυτών, είναι η περιορισμένη πρόσβαση , τα πιθανά
σφάλματα καθώς και η μεταβλητή ακρίβεια που παρουσιάζουν από χώρα σε χώρα.
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Οι μεγάλες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών παράλληλα διατηρούν και βάσεις με θέσεις
που δεν περιγράφονται από στοιχεία διεύθυνσης ή ταχυδρομικό κώδικα. Έχουν επεκτάσιμες
βάσεις, με σημεία ενδιαφέροντος (landmarks) που εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες
καταχωρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αναζήτηση λοιπόν για ένα πάρκο ή ένα μουσείο ή
ένα διάσιμο κτίριο στον κόσμο, θα ανατρέξουν σε αυτές τις βάσεις για να βρουν τις
συντεταγμένες που του αντιστοιχούν.
Ένα μειονέκτημα της όλης διαδικασίας, είναι η συλλογή και η διατήρηση ξεχωριστών
βάσεων δεδομένων από την κάθε εταιρεία. Έτσι παρότι για την αναζήτηση του ίδιου σημείου
όπως για παράδειγμα το μουσείο σύγχρονης τέχνης της Νέας Υόρκης, βλέπουμε ότι
προκύπτουν ίδια αποτελέσματα, εντούτοις το κάθε αποτέλεσμα έρχεται από ξεχωριστή και
απομονωμένη βάση δεδομένων.

Figure 1: Αναζήτηση για "moma new york" στο maps.yahoo.com
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Figure 2: Αναζήτηση για "moma new york" στο maps.google.com

Figure 3: Αναζήτηση για "moma new york" στο bing.com/maps

Η έλλειψη κοινής βάσης δεδομένων για σημεία ενδιαφέροντος, οδηγεί σε πλεονάζουσα
πληροφορία που συσσωρεύεται στις ξεχωριστές εταιρικές βάσεις.
Μια ακόμη ατέλεια αυτών των υπηρεσιών εύρεσης σημείων ενδιαφέροντος ανά τον κόσμο,
είναι η αδυναμία περιγραφής θέσεων που δεν αντιπροσωπεύουν σημεία αλλά μικρές οι
μεγαλύτερες περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η αναζήτηση για ένα πάρκο το
οποίο πιθανώς να έχει έκταση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Το αποτέλεσμα σε τέτοιου
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είδους αναζητήσεις των γεωγραφικών αυτών συστημάτων είναι οι συντεταγμένες ενός
σημείου, συνήθως στο κέντρο της περιοχής.

Figure 4: Αναζήτηση για "central park" στο maps.google.com

Η αληθινή – πλήρης απάντηση όμως, στην προσπάθεια αναζήτησης της θέσης του πάρκου, θα
ήταν η γεωμετρική περιγραφή της περιοχής στην οποία εκτείνεται το πάρκο.
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Figure 5: Ιδανική απάντηση στην αναζήτηση για "central park"
με περιγραφή περιοχής

2.2 Βάσεις σημείων ενδιαφέροντος από εφαρμογές για
κινητές συσκευές – Foursquare, Gowallα
Τα τελευταία 2 χρόνια, και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των συσκευών κινητής
τηλεφωνίας, πολλές από αυτές εφοδιάστηκαν με σύστημα εντοπισμού της θέσης τους [GPS]
ενώ ταυτόχρονα απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα να δεχτούν σύνθετες
εφαρμογές. Με αυτή την εξέλιξη, εμφανίστηκαν διάφορα παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης, τα
οποία βασίζονται όλα στην ίδια λογική: Ο παίκτης χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή του,
δηλώνει, δίνοντας μια λεκτική περιγραφή, ότι βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο
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ενδιαφέροντος (πάρκο, πλατεία, κτήριο, κατάστημα, καφέ, εστιατόριο). Στις περισσότερες
περιπτώσεις γίνεται επιβεβαίωση της δήλωσης του χρήστη για το πού βρίσκεται με βάση το
γεωγραφικό του στίγμα που παίρνεται από την συσκευή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
κάποια καταχώρηση στο σύστημα, για την λεκτική περιγραφή που έδωσε ο παίκτης στην
γύρω περιοχή που εντοπίστηκε η συσκευή, ζητείται από αυτόν να εισάγει μια νέα, δική του
καταχώρηση για αυτή τη θέση. Έτσι για παράδειγμα μπορεί να δηλώσει ότι βρίσκεται στο
“Εστιατόριο Άλφα” και αυτομάτως δημιουργείται μια καταχώρηση στην βάση δεδομένων της
υπηρεσίας που αντιστοιχίζει το εστιατόριο στην συγκεκριμένη θέση.
Με αυτό τον τρόπο, οι παραπάνω υπηρεσίες, δημιουργούν και εμπλουτίζουν βάσεις
δεδομένων με σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρο τον κόσμο, που έχουν ταυτόχρονα
γεωγραφική και λεκτική πληροφορία. Αυτές οι βάσεις, περιέχουν πληροφορία παρεχόμενη
από τους χρήστες τους με αμφιλεγόμενα ακόμη πνευματικά δικαιώματα. Επίσης παρέχουν
λειτουργίες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά και επιστρέφουν σημεία ενδιαφέροντος. Λόγω
όμως των πολλών δεδομένων μέτριας ακρίβειας (κυρίως ως προς την λεκτική πληροφορία)
που έχουν, αδυνατούν συνήθως να δώσουν μοναδική απάντηση για μια λεκτική περιγραφή.
Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις που στην αναζήτηση για ένα γνωστό κτίριο μιας πόλης,
προκύπτουν διαφορετικές καταχωρήσεις για ορόφους αυτού του κτιρίου. (Figure 6)

Figure 6: Αναζήτηση στο foursqare.com με τις
λέξεις “empire state building”

Επιπλέον, παραμένει η αδυναμία και αυτών των υπηρεσιών να απαντήσουν για ερωτήματα
θέσεων που δεν είναι σημεία αλλά περιοχές. Όπως και οι προηγούμενες υπηρεσίες,
αντιλαμβάνονται όλες τις θέσεις ως σημεία αγνοώντας τις διαστάσεις τους.
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2.3 Μια εναλλακτική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στις παραπάνω υπάρχουσες λύσεις παρατηρούμε διάφορα κοινά προβλήματα που
παρουσιάζονται. Η πολλαπλή συντήρηση ουσιαστικά όμοιων δεδομένων, η αδυναμία
αποθήκευσης μιας πιο σύνθετης περιγραφής θέσης, ο μεγάλος όγκος δεδομένων αβέβαιης
ακρίβειας και η συσσώρευση της γεωγραφικής γνώσης σε μικρό αριθμό εταιρειών είναι
μερικά από τα προβλήματα που συγκεντρώσαμε.
Στην εργασία μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον δρόμο για μια διαφορετική λύση στο
ζήτημα της απάντησης σε ένα ερώτημα γεωγραφικής θέσης. Η λύση μας αποφεύγει αρχικά
την δημιουργία νέων, επιπλέον δεδομένων και προφανώς ταυτόχρονα αποφεύγει το κόστος
της συλλογής και συντήρησής τους. Θα βασιστούμε λοιπόν μόνο σε υπάρχοντα δεδομένα.
Από την άλλη, θα προσεγγίσουμε την γεωγραφική θέση με την πιο διαισθητική της διάσταση
και όχι υπό την αυστηρή περιγραφή του γεωγραφικού σημείου. Αυτό θα μας επιτρέψει να
απαντήσουμε σε ερωτήματα όπου η αναζητούμενη θέση αποτελεί μικρή ή μεγαλύτερη
περιοχή. Ταυτόχρονα, η ακρίβεια των απαντήσεων του συστήματός μας θα βασιστεί στην
συλλογή και επεξεργασία των υπαρχόντων δεδομένων, τα οποία είναι αναπόφευκτα
αμφιβόλου ακρίβειας. Στο σύστημά μας, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυξάνεται όσο
αυξάνει το πλήθος των συλλεγμένων δεδομένων και ως εκ τούτου μπορεί να μετρηθεί και να
αξιολογηθεί. Σε καμία περίπτωση το σύστημά μας δεν συνεισφέρει στην υπάρχουσα
ανακρίβεια του μεγάλου όγκου γεωγραφικών δεδομένων.
Η συμβολή της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στην προσπάθεια που κάνει να
εκμεταλλευτεί στο έπακρο την πληθώρα υπαρχόντων γεωγραφικών δεδομένων για να
συνθέσει μια, κατά το δυνατό σημασιολογικά πληρέστερη, αναπαράσταση γεωγραφικής
πληροφορίας. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η απάντηση προκύπτει ως αποτέλεσμα
συνεισφοράς πολλών ανθρώπων που “κατέθεσαν” ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία flickr και έτσι διαμόρφωσαν την πλήρη περιγραφή μιας
γεωγραφικής θέσης.
Ταυτόχρονα, η εργασία αυτή δείχνει την ιδιαίτερη αξία που έχουν οι πληροφορίες που
μοιράζονται οι χρήστες του διαδικτύου. Τμήμα της εφαρμογής, αναδεικνύει τις γεωγραφικές
θέσεις που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μία ευρεία περιοχή. Η εξαγωγή
αυτών των θέσεων βασίζεται στις πληροφορίες που ανέβασαν οι χρήστες στο flickr και
παρουσιάζουν μια λεκτική αλλά και γεωγραφική συγκέντρωση. Έτσι μπορούμε να εξάγουμε
μια λίστα με τις πιο ενδιαφέρουσες, για το κοινό, γεωγραφικές θέσεις.
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3

Θεωρητικό υπόβαθρο

Απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της εργασίας και του συστήματος που εισάγει, είναι
η γνώση του όρου γεωγραφικό σημείο και του αλγορίθμου convex hull.

3.1 Γεωγραφικό σημείο
Με τον όρο γεωγραφικό σημείο (ή αργότερα και σκέτο σημείο), περιγράφουμε μία οντότητα
που περιέχει ζεύγος αριθμητικών συντεταγμένων σε δεκαδική μορφή [WGS84]. Ένα σημείο
λοιπόν πρέπει να έχει τιμή για γεωγραφικό πλάτος (lat) και γεωγραφικό μήκος (lng) σε
αριθμητική δεκαδική μορφή . Πρακτικά παράδειγμα γεωγραφικών συντεταγμένων είναι το
cords = [lat, lng] = [37.9792, 23.7166]

3.2 Κυρτό περίβλημα (Convex hull ) συνόλου σημείων
Ως μαθηματικός όρος, το κυρτό περίβλημα ενός συνόλου σημείων Χ σε έναν πραγματικό
διανυσματικό χώρο V, είναι το ελάχιστο κυρτό σύνολο που περιέχει το X. Στην γεωμετρία,
ένα βασικό πρόβλημα είναι η εύρεση του κυρτού περιβλήματος ενός πεπερασμένου και μη
κενού συνόλου σημείων. Συνήθως το “κυρτό περίβλημα” παριστάνει τα σύνορα του συνόλου
ως ένα κυρτό πολύγωνο, εκτός από την περίπτωση που όλα τα σημεία του συνόλου Χ είναι
συνευθειακά. Το κυρτό περίβλημα, τυπικά παρουσιάζεται ως μια ακολουθία διανυσμάτων
των γραμμικών τμημάτων που που περιγράφουν το σύνορο του συνόλου σημείων.
Με μία διαισθητική προσέγγιση του τί είναι κυρτό περίβλημα ενός συνόλου σημείων στον
χώρο, φανταστείτε μια ελαστική κλειστή ζώνη, τεντωμένη τόσο ώστε να περικλείει όλα τα
σημεία του συνόλου. Όταν η ελαστική ζώνη αφεθεί ελεύθερη, καθώς μικραίνει θα πάρει το
σχήμα του κυρτού περιβλήματος.
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Figure 7: Εύρεση κυρτού περιβλήματος με την μέθοδο της
ελαστικής ζώνης

3.3 Ομαδοποίηση (clustering)
Η ομαδοποίηση είναι μια διαδικασία που χρειαστήκαμε σε πολλαπλά σημεία αυτής της
εργασίας. Με τον όρο ομαδοποίηση, αναφερόμαστε στην διαδικασία όπου από ένα μεγάλο
σύνολο δεδομένων καταλήγουμε σε ένα πεπερασμένο σύνολο ομάδων όπου συγκεντρώνονται
δεδομένα με όμοια χαρακτηριστικά. Βασικό χαρακτηριστικό της ομαδοποίησης είναι ότι
συχνά δεν γνωρίζουμε τον τελικό αριθμό ομάδων που θα προκύψουν ή τουλάχιστον δεν
γνωρίζουμε τον βέλτιστο αριθμό ομάδων. Στην εργασία αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε
ομαδοποίηση με βάση τόσο γεωγραφικές ομοιότητες όσο και λεκτικές ομοιότητες.

3.3.1

Εισαγωγή και κατηγορίες μεθόδων ομαδοποίησης

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι 3 βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας ομαδοποίησης
είναι:
1. Το (βέλτιστο) πλήθος των τελικών ομάδων δεν είναι εξαρχής γνωστό.
2. Μπορεί να μην υπάρχει καμία a priori γνώση/πληροφορία σε σχέση με για τις
προκύπτουσες ομάδες.
3. Τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης είναι δυναμικά, με την έννοια ότι ανάλογα με τα
δεδομένα εισόδου προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα ομαδοποίησης.
Στην επόμενη εικόνα δίνουμε μια κατάταξη των μεθόδων ομαδοποίησης.
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Figure 8: Κατάταξη των μεθόδων ομαδοποίησης

Σε αυτή την εργασία θα επικεντρωθούμε στην μέθοδο Συσσωρευτική ομαδοποίησης
(Agglomerative) που αποτελεί ειδική περίπτωση ιεραρχικής ομαδοποίησης. Ιεραρχική
ονομάζεται μια ομαδοποίηση στην οποία δημιουργούμε μια ιεραρχία από εμφωλευμένες
ομάδες δεδομένων, δηλαδή ομάδες ομάδων. Το κάθε επίπεδο ιεραρχίας αποτελείται από ένα
συγκεκριμένο αριθμό ομάδων. Όσο ανεβαίνουμε τα επίπεδα ιεραρχίας μειώνεται το πλήθος
των ομάδων. Στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας βρίσκεται μόνο μια ομάδα που περιέχει όλες
τις κατώτερες ομάδες, ενώ στο κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας, κάθε στοιχείο, αποτελεί μια
ξεχωριστή ομάδα.
Οι ιεραρχικές μέθοδοι ομαδοποίησης χωρίζονται σε συσσωρευτικές και διαιρετικές. Οι
συσσωρευτικές (agglomerative) ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω, θεωρώντας αρχικά ότι
κάθε στοιχείο είναι μια ομάδα και προχωρώντας σε διαδοχικές συνενώσεις των πιο όμοιων
ομάδων (bottom up). Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τις διαιρετικές μεθόδους που
μελετάνε τα δεδομένα από πάνω προς τα κάτω (top down).

3.3.2

Ομοιότητα και μέτρηση αποστάσεων

Κάθε μέθοδος ομαδοποίησης βασίζεται σε υπολογισμό ομοιότητας μεταξύ οντοτήτων που
προκύπτουν κατά την υλοποίηση της μεθόδου (στοιχεία ή ενδιάμεσες ομάδες). Βασική αρχή
κάθε μεθόδου ομαδοποίησης είναι ότι στις προκύπτουσες ομάδες, τα στοιχεία που τις
αποτελούν είναι μεταξύ τους πιο όμοια από ότι με οποιοδήποτε στοιχείο άλλης ομάδας.
Πρακτικά χρειάζεται να υπολογίσουμε ένα μέτρο ομοιότητας τόσο μεταξύ των στοιχείων που
αποτελούν τα δεδομένα όσο και μεταξύ ομάδων στοιχείων.
H ομοιότητα μεταξύ δύο στοιχείων των δεδομένων μας βασίζεται σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά ανάλογα με την περίπτωση και τον τύπο των δεδομένων. Στην συνέχεια για
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την μέτρηση της απόστασης μεταξύ ομάδων δεδομένων, υπάρχουν 4 κύριοι τρόποι ορισμού
της απόστασής τους:
•

Single link: Η μικρότερη δυνατή απόσταση μεταξύ ενός στοιχείου της πρώτης
ομάδας και ενός στοιχείου της δεύτερης.

•

Complete link: Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ενός στοιχείου της πρώτης ομάδας
και ενός της δεύτερης

•

Average: Η μέση απόσταση μεταξύ κάθε ενός στοιχείου της πρώτης ομάδας και κάθε
ενός στοιχείου της δεύτερης (ανά δύο)

•

Centroid: Αν έχουμε βρει το κέντρο της κάθε ομάδας, η απόσταση μεταξύ των
κέντρων των δύο ομάδων. Το κέντρο ομάδας βρίσκουμε από την μέση τιμή του
χαρακτηριστικού μεγέθους ομοιότητας των στοιχείων που την αποτελούν.

3.3.3

Outliers

Ως outlier ορίζουμε ένα στοιχείο του συνόλου των δεδομένων όταν παρουσιάζει πολύ χαμηλή
ομοιότητα με οποιοδήποτε άλλη ομάδα ή στοιχείο και έτσι δεν μπορεί να εισαχθεί σε κάποια
ομάδα αποτελώντας τελικά μια ομάδα από μόνο του. Η ύπαρξη outliers παρατηρείται συχνά
σε μεγάλα σύνολα δεδομένων και δημιουργεί δυσλειτουργίες σε πολλές από τις μεθόδους
ομαδοποίησης.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται σε μεθόδους όπου ορίζεται εξαρχής ο τελικός
αριθμός των ομάδων που θέλουμε να προκύψουν στο τέλος της ομαδοποίησης. Είναι πολύ
σημαντικό, η μέθοδός μας να έχει την δυνατότητα να εντοπίσει τα outliers και από εκεί και
έπειτα, ανάλογα με την υλοποίηση, αυτά μπορεί είτε να σβηστούν από το σύνολο δεδομένων
είτε να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Για να δώσουμε μια καλύτερη εξήγηση του
προβλήματος των outliers δίνουμε το παράδειγμα δεδομένων της παρακάτω εικόνας.
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Figure 9: Παράδειγμα δεδομένων με προβληματικό outlier

Στην περίπτωση που βλέπουμε στην εικόνα, το cluster 3 αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο
καθώς αυτό δεν έχει επαρκεί ομοιότητα με τα στοιχεία των άλλων τριών ομάδων. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε κάποια μέθοδο ομαδοποίησης στην οποία ορίζαμε εξαρχής
τον αριθμό των τελικών ομάδων και αν ορίζαμε ότι θέλουμε τελικά 3 ομάδες, το στοιχείο της
ομάδας 3 θα έπρεπε υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις άλλες ομάδες.
Πιθανότατα λοιπόν το στοιχείο αυτό θα έμπαινε στην ομάδα 1, παραμορφώνοντάς την
εμφανώς.

3.3.4

Ιεραρχική συσσωρευτική ομαδοποίηση – Agglomerative clustering

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, κατά την μέθοδο συσσωρευτικής ομαδοποίησης ξεκινάμε
θεωρώντας ότι κάθε στοιχείο των δεδομένων μας αποτελεί μια αυτόνομη ομάδα. Σε κάθε
επανάληψη του αλγορίθμου, υπολογίζουμε την ομοιότητα μεταξύ όλων των ομάδων και στο
τέλος συνενώνουμε κάποιες από αυτές ώστε στην επόμενη επανάλληψη να ξεκινήσουμε με
μικρότερο αριθμό ομάδων. Για την εύρεση της ομοιότητας μεταξύ των ομάδων μπορεί αν
χρησιμοποιηθεί ένα από τα 4 μεγέθη που ορίστηκαν στην παράγραφο §3.3.2.
Εικονικά, μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα στάδια του συσσωρευτικού αλγόριθμου από
ένα δενδρόγραμμα που εμφανίζει τις συνενώσεις των όμοιων ομάδων σε κάθε στάδιο, όπως
αυτό της παρακάτω εικόνας.
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Figure 10: Χαρακτηριστικό δενδρόγραμμα μιας συσσωρευτικής μεθόδου
ομαδοποίησης (agglomerative clustering)

Μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των συσσωρευτικών μεθόδων ομαδοποίησης είναι
το πλήθος των ομάδων που μπορούν να συνενωθούν σε κάθε επανάληψη. Στις υλοποιήσεις
του αλγορίθμου για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, εφαρμόσαμε την σύμβαση ότι σε κάθε
στάδιο οι δύο πιο όμοιες ομάδες συνενώνονται. Υπάρχουν άλλες εφαρμογές όπου πάνω από 2
ομάδες μπορούν να συνενωθούν σε κάθε στάδιο.
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4

Ανάλυση Απαιτήσεων

Συστήματος

Το σύστημά μας αποτελείται από δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι να εξάγει σαφή και ακριβή
γεωγραφική πληροφορία για μία θέση στον κόσμο, δεχόμενο ως είσοδο μία λεκτική
περιγραφή (λέξεις κλειδιά). Η δεύτερη λειτουργία είναι να αναγνωρίζει και να εξάγει ένα
σύνολο ανεξάρτητων θέσεων ενδιαφέροντος (POIs) που βρίσκονται μέσα σε μία ευρύτερη
περιοχή, δεχόμενο ως είσοδο το σύνορο μιας τέτοιας περιοχής.
Το σύστημα λοιπόν, θα πρέπει να είναι μπορεί αφενός να ζητήσει δεδομένα από το
συγκεντρωμένη πληροφορία του flickr και αφετέρου να αναλύσει και να επεξεργαστεί τα
δεδομένα που συνέλεξε, με σκοπό την εξαγωγή ακριβούς και πλήρους γεωγραφικής
πληροφορίας. Βασική ιδέα που διέπει όλη την αρχιτεκτονική είναι ότι τα δεδομένα που θα
αναλύσουμε είναι προϊόν αυθόρμητης συνεισφοράς των χρηστών της υπηρεσίας του flickr
και λογικά θα συναντήσουμε πολλά μερικώς ή ολικώς εσφαλμένα και άρα παραπλανητικά
δεδομένα. Ακόμη, δεν είναι πάντοτε τεχνικά εφικτό να έχουμε πρόσβαση στο 100% των
δεδομένων της υπηρεσίας. Άρα τα συμπεράσματά μας πρέπει να μπορούν να εξάγονται από
μικρό ποσοστό των συνολικών διαθέσιμων δεδομένων.

4.1 Αρχιτεκτονική
Το σύστημά μας περιγράφεται από τα παρακάτω υποσυστήματα.
1. Σύστημα ερώτησης προς το flickr για καταχωρήσεις φωτογραφιών, κάνοντας
αναζήτηση δίνοντας λέξεις κλειδιά ή δίνοντας το σύνορο μιας περιοχής εντός της
οποίας αναζητούμε όλες τις φωτογραφικές καταχωρήσεις.
2. Σύστημα συλλογής και μορφοποίησης των δεδομένων της απάντησης του flickr.

18

3. Σύστημα ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης της συνεισφοράς / αξίας τους στην
εξαγωγή τελικής απάντησης.
4. Σύστημα εξαγωγής τελικού συμπεράσματος για την γεωγραφική θέση που
αναζητούμε ή αντίστοιχα εξαγωγή των ευρεθέντων θέσεων ενδιαφέροντος.
5. Σύστημα απεικόνισης του τελευταίου συμπεράσματος σε ψηφιακό χάρτη.

4.2 Περιγραφή Λειτουργιών
Σε αυτή την ενότητα, θα δώσουμε αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών που πρέπει να είναι
σε θέση να εκτελέσει το σύστημα. Σκοπός είναι να γίνουν κατανοητά τα επιμέρους τμήματα
του συστήματος και οι πληροφορίες εισόδου και εξόδου του κάθε υποσυστήματος.

4.2.1.1

Σύστημα υποβολής ερωτήματος αναζήτησης στο flickr με λέξεις κλειδιά

Το σύστημα αυτό αποτελείται αρχικά από μια φόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει
λέξεις κλειδιά σε ένα πεδίου κειμένου και να την υποβάλει. Στην συνέχεια, το σύστημα θέτει
ένα ερώτημα αναζήτησης στο flickr με βάση αυτό το λεκτικό περιεχόμενο και αναμένει την
απάντηση που θα περιέχει τα δεδομένα. Στο ερώτημα προς το flickr στέλνουμε και επιπλέον
παραμέτρους, με μέθοδο που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 6, ώστε να πετύχουμε τα εξής:
•

Να γίνει αναζήτηση πλήρους κειμένου (full text search) σε όλα τα λεκτικά πεδία που
μπορεί να περιέχει μία καταχωρημένη φωτογραφία και είναι α) τίτλος, β) περιγραφή,
γ) ετικέτες (tags)

•

Να επιστραφούν μόνο καταχωρήσεις που έχουν ενσωματωμένη γεωγραφική
πληροφορία, δηλαδή ένα ζεύγος συντεταγμένων.

•

Τα αποτελέσματα να επιστραφούν ταξινομημένα με φθίνουσα την τιμή του πεδίου
“επίπεδο ενδιαφέροντος” (interestingness).

•

Το flickr έχει τον εγγενή περιορισμό ότι επιστρέφει μέχρι 250 καταχωρήσεις ανά
ερώτημα που δέχεται. Σε περίπτωση που βρεθούν παραπάνω από 250 “απαντήσεις”
στο ερώτημά μας το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει και να λάβει όλες
τις απαντήσεις με πολλαπλά ερωτήματα στο flickr.
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Figure 12: Διάγραμμα 1ου υποσυστήματος - ερώτημα προς flickr με λέξεις κλειδιά

4.2.1.2 Σύστημα υποβολής ερωτήματος αναζήτησης στο flickr με είσοδο σύνορο
περιοχής.
Το σύστημα αυτό δέχεται ως είσοδο τις γεωγραφικές συντεταγμένες δύο σημείων που
περιγράφουν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και συγκεκριμένα του νοτιοδυτικού άκρου
και του βορειοανατολικού άκρου. Στην συνέχεια, το σύστημα θέτει ένα ερώτημα αναζήτησης
στο flickr με βάση αυτό το γεωγραφικό σύνορο και αναμένει την απάντηση που θα περιέχει
όλες τις φωτογραφικές καταχωρήσεις με γεωγραφική πληροφορία που βρίσκονται εντός του
δοσμένου συνόρου.
•

Τα αποτελέσματα να επιστραφούν ταξινομημένα με φθίνουσα την τιμή του πεδίου
“επίπεδο ενδιαφέροντος” (interestingness).

•

Παραμένει ο εγγενής περιορισμός του flickr να επιστρέφει 250 καταχωρήσεις ανά
ερώτημα που δέχεται. Σε περίπτωση που βρεθούν παραπάνω από 250 “απαντήσεις”
στο ερώτημά μας το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει και να λάβει όλες
τις απαντήσεις με πολλαπλά ερωτήματα στο flickr.
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Figure 13: Διάγραμμα 1ου υποσυστήματος - ερώτημα προς flickr με περιγραφή συνόρου περιοχής

4.2.2

Σύστημα συλλογής και μορφοποίησης των δεδομένων απάντησης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να συλλέξουμε τα στοιχεία και να τα αποθηκεύσουμε σε μορφή
κατάλληλη για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Η απάντηση του flickr περιέχει τα δεδομένα
σε μορφή xml
<photos page="1" pages="3" perpage="250" total="747">
<photo id="3493904558" owner="64469833@N00"
secret="5e4a9e6885" server="3573" farm="4" title="train of
thought" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0"
latitude="37.976121" longitude="23.725769"
place_id="s.sm7uCbApsqNwFkjQ" woeid="23701324"
geo_is_family="0" geo_is_friend="0" geo_is_contact="0"
geo_is_public="1"/>
<photo id="3493904557" owner="64469833@N00"
secret="5e4a9e6885" server="3573" farm="4" title="train of
thought 2" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0"
latitude="37.976121" longitude="23.725769"
place_id="s.sm7uCbApsqNwFkjQ" woeid="23701324"
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geo_is_family="0" geo_is_friend="0" geo_is_contact="0"
geo_is_public="1"/>
</photos>

Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από κάθε καταχώρηση για την επεξεργασία που θα
ακολουθήσει είναι λιγότερα. Για την λειτουργιά αναζήτησης θέσης με λέξεις κλειδιά τα
αποθηκεύουμε προσωρινά σε xml της μορφής:
<cluster label="" coords="">
<point coords="37.971199*23.727464"

pid="3577800409" />

<point coords="37.974447*23.725318" pid="4324031953" />
</cluster>

Για την λειτουργία της εξαγωγής θέσεων ενδιαφέροντος εντός δοσμένης περιοχής,
χρειαζόμαστε επίσης και την λειτκή πληροφορία κάθε φωτογραφίας (caption). Έτσι η
δομή της πληροφορίας είναι της μορφής
<cluster label="" coords="">
<point coords="37.971199*23.727464" pid="3577800409"
caption="a very nice photo about this one" />
<point coords="37.974447*23.725318" pid="4324031953"
caption="another place by night !!"/>
</cluster>

Σχηματικά, η λειτουργία αυτού του συστήματος περιγράφεται με το ακόλουθο διάγραμμα:
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Figure 14: Διάγραμμα 2ου υποσυστήματος – Μετατροπή δεδομένων από την μορφή
που επιστρέφει το flickr, σε νέα δομή, κατάλληλη για επεξεργασία.

4.2.3

Σύστημα ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης της συνεισφοράς τους στο
τελικό συμπέρασμα.

Σε αυτό το υποσύστημα βρίσκονται οι πιο κρίσιμες λειτουργίες για την αποτελεσματικότητα
όλου του συστήματος. Ως είσοδο έχουμε την δομή xml δεδομένων που καταλήξαμε από το
προηγούμενο υποσύστημα.

4.2.3.1 Ανάλυση δεδομένων στην περίπτωση της αναζήτησης μιας θέσης με λέξεις
κλειδιά
Αντιμετωπίζουμε το σύνολο των στοιχείων ως ένα νέφος σημείων (point cloud ή point
cluster), καθένα από τα οποία παρουσιάζει ουσιαστικά μια εκδοχή ορθής απάντησης στο
αρχικό μας ερώτημα, δηλαδή ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης θέσης που κάναμε αρχικά. Σε
πρώτη φάση πρέπει να εντοπίσουμε και να απομακρύνουμε από το νέφος σημείων, όσα
στοιχεία είναι άσχετα με την πραγματική θέση. Για να το κάνουμε αυτό, επιχειρούμε έναν
αλγόριθμο αξιολόγησης των σημείων του νέφους, με βάση την τοπική τους συγκέντρωση και
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τις εσωτερικές τους συνδέσεις. Ο αλγόριθμος αυτός θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 6 (§6.1.2). Η
έξοδος του αλγόριθμου, που αποτελεί και έξοδο του συγκεκριμένου υποσυστήματος, είναι και
πάλι ένα νέφος σημείων, υποσύνολο του αρχικού, με τα σημεία που το αποτελούν να έχουν
πλέον μια τιμή για το πεδίο “βαθμός” (degree). Ο βαθμός του κάθε σημείου αποτελεί
εκτίμηση του επιπέδου γειτνίασής του με άλλα σημεία του νέφους, αλλά και της σχετικότητάς
του με την αναζητούμενη θέση. Πρακτικά η έξοδος αυτού του υποσυστήματος είναι μια xml
δομή, με λιγότερα στοιχεία από την αντίστοιχη δομή τις εισόδου, και με κάθε καταχώρηση
εμπλουτισμένη με το πεδίο “βαθμός”

Figure 15: Διάγραμμα 3ου υποσυστήματος – Εύρεση θέσης με λέξεις κλειδιά Καθαρισμός δεδομένων και αξιολόγησή τους για το τελικό αποτέλεσμα

4.2.3.2 Ανάλυση δεδομένων στην περίπτωση της αναζήτησης θέσεων εντός μιας
ευρείας περιοχής.
Στην περίπτωση αυτή, έχουμε συλλέξει από το προηγούμενο στάδιο ένα σύνολο
καταχωρήσεων όπου για την κάθε καταχώρηση έχουμε μία λεκτική περιγραφή (caption).
Στόχος του συστήματος σε αυτό το στάδιο είναι να πετύχει την καλύτερη δυνατή
ομαδοποίηση αυτών των λεκτικών περιγραφών, σε ομάδες που αναφέρονται στην ίδια θέση.
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Γίνεται λεκτική ανάλυση, δημιουργία ευρετηρίου (indexing) και ομαδοποίηση (hierarchical
clustering) ώστε να καταλήξουμε σε ένα πεπερασμένο αριθμό υποσυνόλων των
καταχωρήσεων που αναφέρονται στην ίδια θέση. Στην συνέχεια θεωρούμε το κάθε
υποσύνολο σημείων ως ένα νέφος σημείων από όπου θα συμπεράνουμε ακριβή περιγραφή
της θέσης.
Σχηματικά ο στόχος αυτού του συστήματος περιγράφεται με την παρακάτω εικόνα.

Figure 16: Σχηματική περιγραφή της στόχου της λεκτικής ομαδοποίησης των καταχωρήσεων
που βρίσκονται εντός δοσμένου γεωγραφικού συνόρου

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σε 3 στάδια: προεπεξεργασία, ευρετηριοποίηση και ομαδοποίηση. Το θεωρητικό υπόβαθρο για αυτή την
διαδικασία, θα αναλυθεί στην παράγραφο §5.2 και θεωρώντας γνωστές τις βασικές αρχές της
ιεραρχικής ομαδοποίησης όπως αυτή περιγράφηκε στην παράγραφο §3.3.
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Figure 17: Επεξεργασία και ομαδοποίηση των λεκτικών περιγραφών (captions) των
καταχωρήσεων

4.2.4

Εξαγωγή τελικού συμπεράσματος για την γεωγραφική πληροφορία που
αναζητούμε

Αυτό το στάδιο είναι κοινό για τις δύο λειτουργίες του συστήματός μας. Ως είσοδος
θεωρείται ένα νέφος σημείων που περιγράφουν μια θέση. Στην περίπτωση της αναζήτησης με
λέξεις κλειδιά, το νέφος είναι αυτό που προκύπτει από την διαδικασία της παραγράφου
§4.2.3.1 ενώ στην περίπτωση της λειτουργίας εξαγωγής θέσεων ενδιαφέροντος εντός μιας
ευρείας περιοχής, προκύπτουν πολλαπλά σημειακά νέφη, καθένα από τα οποία μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστεί περίπτωση για αυτό και το επόμενο στάδιο.
Έχοντας καταλήξει στο τελικό νέφος σημείων που είναι σχετικό με τη θέση που αναζητούμε,
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιους τελευταίους υπολογισμούς, που θα μας οδηγήσουν στο
συμπέρασμα – απάντηση για την αναζητούμενη θέση. Υπολογίζουμε αρχικά τις
συντεταγμένες του κεντρικού σημείου του νέφους, ως μέση τιμή των γεωγραφικών
συντεταγμένων όλων των σημείων. Στην συνέχεια υπολογίζουμε την μέση τιμή των
αποστάσεων όλως των σημείων από το κεντρικό σημείο σε μέτρα. Τέλος, δημιουργούμε την
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περιοχή που περικλείει όλα τα σημεία του νέφους, με την μέθοδο convex hull [§3.2] και
υπολογίζουμε το εμβαδό αυτής της περιοχής σε τετραγωνικά μέτρα.
Έχοντας διαθέσιμα αυτά τα μεγέθη, μπορούμε να ορίσουμε τις συνθήκες που θα δώσουν την
τελική μας απάντηση. Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε αν πράγματι είμαστε σε θέση αν
δώσουμε απάντηση με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Υπάρχουν πρακτικά δύο λόγοι για
να μην είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση:
1. Να μην υπάρχει κανένα στοιχείο στο τελικό νέφος σημείων, είτε επειδή από το 1ο
υποσύστημα δεν βρέθηκε καμία καταχώρηση στην βάση δεδομένων του flickr, είτε
γιατί από το 3ο υποσύστημα απομακρύνθηκαν όλα τα σημεία από το αρχικό νέφος
και το τελικό νέφος είναι πλέον κενό.
2. Να προκύψει υπερβολικά μεγάλο (πέρα από κάποια ανώτατη τιμή) εμβαδό της
περιοχής που περικλείει τα σημεία του τελικού νέφους. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν η
θέση που ψάχνουμε υπάρχει σε διάφορα σημεία στον κόσμο και προφανώς ένα
εμβαδό που περικλείει διαφορετικά σημεία σε απομακρυσμένα θέσεις στον κόσμο,
είναι υπερβολικά μεγάλο. Σε αυτή την περίπτωση, ζητάμε από τον χρήστη να δώσει
πιο

συγκεκριμένο

ερώτημα

θέσης,

προσδιορίζοντας

ειδικότερα

τη

θέση

ενδιαφέροντος που ζητάει, δίνοντας για παράδειγμα την πόλη ή την χώρα στη οποία
βρίσκεται.
Συνεχίζοντας, αν μπορούμε τελικά να δώσουμε απάντηση, πρέπει να κρίνουμε αν η θέση που
ψάχναμε συμβολίζει σημείο (πχ κτήριο, μνημείο) ή περιοχή (πχ πάρκο). Η κρίση αυτή γίνεται
ορίζοντας μια οριακή τιμή για την μέση απόσταση των σημείων του νέφους από το κέντρο
του. Αν η μέση απόσταση είναι κάτω από αυτή την οριακή τιμή, τότε συμπεραίνουμε ότι η
θέση συμβολίζει σημείο. Αντίθετα, αν η μέση αυτή απόσταση, είναι πάνω από την οριακή
τιμή, θεωρούμε πως η θέση είναι περιοχή.
Υπάρχει μια τελευταία σπανιότερη περίπτωση, που μπορεί να προκύψει και περιγράφει την
εξής περίπτωση: Το νέφος σημείων, περιέχει χωρικά απομονωμένα υπό-νέφη, που αποτελούν
ουσιαστικά πολλαπλές απαντήσεις για τη θέση που ψάχνουμε. Αυτή η περίπτωση θα
μπορούσε να εμπίπτει στην κατηγορία όπου δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση αν δεν
έχουμε πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Όμως είναι πιθανό, το ερώτημα που περιγράφει τη θέση
να μην μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο, και όμως να προκύπτουν πολλαπλές θέσεις για
αυτό. Ως παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε την περίπτωση της αναζήτησης για “Olympic
Stadium Athens Greece”. Η Αθήνα στην Ελλάδα έχει 2 σημεία / περιοχές που θεωρούνται
ολυμπιακά στάδια (Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ΟΑΚΑ) και το ερώτημα, παρότι είναι αρκετά
σαφές, δεν μπορεί να απαντηθεί με μία και μοναδική θέση. Αναγνωρίζουμε αυτές τις
περιπτώσεις με την συνθήκη ότι το εμβαδό της περιοχής που περικλείει όλα τα σημεία του
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νέφους, είναι ευθέως συγκρίσιμο (με έναν παράγοντα σύγκρισης που θα οριστεί αργότερα) με
το τετράγωνο της μέσης απόστασης των σημείων από το κέντρο.

Figure 18: Διάγραμμα 4ου υποσυστήματος - Εξαγωγή συμπεράσματος για την
αναζητούμενη θέση

4.2.5

Σύστημα απεικόνισης του γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτη.

Το τελευταίο στάδιο του συστήματός μας, αναλαμβάνει να απεικονίσει με ακρίβεια στο
χάρτη, τη θέση που βρέθηκε. Ως είσοδο του υποσυστήματος έχουμε την κρίση για το είδος
της θέσης καθώς και το τελικό νέφος σημείων. Στην διάθεσή μας έχουμε έναν ψηφιακό
χάρτη, πάνω στον οποίο μπορούμε να απεικονίσουμε σημεία ή να σχεδιάσουμε πολυγωνικές
περιοχές. Επίσης έχουμε ένα πεδίο κειμένου, στο οποίο μπορούμε να δώσουμε λεκτικό
περιεχόμενο στον χρήστη, ως μέρος του συμπεράσματός μας. Αν το συμπέρασμα είναι ότι
αδυνατούμε να απαντήσουμε, γράφουμε αντίστοιχο μήνυμα και δεν εμφανίζουμε καθόλου το
χάρτη. Αν το συμπέρασμά μας για τη θέση που ψάχναμε είναι σημείο, τότε απεικονίζουμε στο
χάρτη μόνο ένα σημείο, το κέντρο του νέφους σημείων. Αντίστοιχα αν το συμπέρασμά μας
είναι ότι η θέση αποτελεί περιοχή, απεικονίζουμε στο χάρτη την πολυγωνική περιοχή που
περικλείει όλα τα σημεία του νέφους με την μέθοδο convex hull. Τέλος στην περίπτωση που
αναγνωριστούν πολλαπλές θέσεις, απεικονίζουμε όλα τα σημεία του νέφους. Τότε θα φανεί η
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κατά τόπους συγκέντρωση των σημείων του νέφους και άρα θα περιγραφούν με αυτόν τον
τρόπο τα σημεία ή/και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο τελικό αποτέλεσμα.

Figure 19: Διάγραμμα 5ου υποσυστήματος - Προβολή αποτελέσματος
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5

Θεωρητική συνεισφορά

και εκτιμήσεις

5.1 Αλγόριθμος καθαρισμού και αξιολόγησης των σημείων
του νέφους (cluster)
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μετά την απάντηση του flickr στο ερώτημά μας,
συγκεντρώνουμε ένα μεγάλο πλήθος από σημεία, που δημιουργούν ουσιαστικά ένα νέφος
(cluster) γεωγραφικών σημείων. Κάθε ένα από αυτά, αποτελεί αρχικά μια ξεχωριστή εκδοχή
της σωστής απάντησης για το πού είναι η θέση που αναζητούμε. Η μέθοδος αναζήτησης μίας
φωτογραφίας με βάση το λεκτικό περιεχόμενό της, θα φέρει προφανώς αποτελέσματα
διασκορπισμένα σε μεγάλες εκτάσεις, κάποια από τα οποία θα είναι τελείως εσφαλμένα σε
σχέση με τη θέση που ψάχνουμε. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, αν
αναλογιστούμε ότι το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει a priori αν η θέση που ψάχνει,
αποτελεί σημείο ή ευρύτερη περιοχή. Αντιθέτως, θέλουμε το σύστημά μας να έχει την
δυνατότητα να αναγνωρίζει εκ των υστέρων, σε ποια κατηγορία ανήκει η αναζητούμενη θέση
εφόσον αυτό δεν μπορεί να κριθεί άμεσα από τα δεδομένα που λαμβάνονται ως απάντηση της
κλήση προς το flickr.
Με τον προτεινόμενο αλγόριθμο επιχειρούμε να κάνουμε τα ακόλουθα:
1. Να απομακρύνουμε από το νέφος σημείων, τα σημεία εκείνα που δεν μας βοηθούν
καθόλου στο να βγάλουμε αποτέλεσμα - θέση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η
απομάκρυνση αυτών των σημείων, δεν απαγορεύει η τελική θέση που θα προκύψει,
να είναι περιοχή μεγάλης έκτασης.
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2. Να αξιολογήσουμε τα σημεία που θα παραμείνουν στο νέφος, δίνοντάς τους μια τιμή
για το μέγεθος “βαθμός”, του οποίο ο τρόπος εξαγωγής ορίζεται στην συνέχεια.
Γνωρίζουμε ήδη αλγορίθμους, που προσπαθούν να ξεχωρίσουν τα χωρικά απομακρυσμένα
σημεία ενός συνόλου σημείων, ώστε να εξάγουν μία θέση. Αυτοί οι αλγόριθμοι ωστόσο,
βασίζονται σε αλγεβρικούς υπολογισμούς αποστάσεων και τυπικών αποκλίσεων από ένα
θεωρητικό κέντρο του νέφους και άρα, εγγενώς υπονοούν ότι αναζητούμε μία θέση - σημείο
μέσα στο νέφος. Στην περίπτωσή μας, αποκλείεται η χρήση τέτοιων τεχνικών, καθώς
απαγορεύουν την ανίχνευση θέσεων που στην πραγματικότητα ευρύτερες περιοχές. Για
παράδειγμα, σε μία αναζήτηση με τους όρους “central park new york”, η θέση που
αναζητούμε έχει συνολική έκταση 3 εκ. τετραγωνικά μέτρα και το υποσύνολο των σημείων
που θα πρέπει να παραμείνουν στο νέφος, θα πρέπει να εκτείνεται σε όλη αυτή την περιοχή.
Εφαρμόζουμε λοιπόν έναν πρωτότυπο αλγόριθμο ο οποίος έχει ως εξής:
Έστω το αρχικό νέφος σημείων P και έστω και το τελικό νέφος σημείων, P'
if P <> 0
for each p, q in P with p <> q
if dist(p,q) == 0
p.manual_point = true
q.manual_point = true
if (dist(p, q) < MAX_DISTANCE && !p.manual_point && !
q.manual_point)
p.degree += 1
q.degree += 1
for each p in P
if p.degree > MIN_DEGREE
P'.insert(p)
end
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Επεξήγηση αλγορίθμου
Αρχικά υπολογίζουμε τις αποστάσεις μεταξύ όλων των σημείων του νέφους, σε ζεύγη ανά
δύο. (Figure 13)

Figure 20: Υπολογισμός αποστάσεων στο νέφος σημείων

Το σύνολο των παραπάνω αποστάσεων, δημιουργεί έναν πίνακα αποστάσεων της παρακάτω
μορφής
p

q

Distance

1

2

4

1

3

3

1

4

4

1

5

2

2

3

4

2

4

6

2

5

5

3

4

8

3

5

2

4

5

6

Table 1: Χαρακτηριστικός πίνακας αποστάσεων νέφους σημείων
Σε αυτό το σημείο, φροντίζουμε να διακρίνουμε τα σημεία που είναι αποτέλεσμα
χειροκίνητης τοποθέτησης φωτογραφιών σε χάρτη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι
φωτογραφίες στο flickr μπορούν να αποκτήσουν γεωγραφική πληροφορία με δύο τρόπους:
είτε κατευθείαν από την συσκευή λήψης της φωτογραφίας που αποθηκεύει τα δεδομένα σε
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μορφή [EXIF], είτε με πρωτοβουλία του χρήστη της υπηρεσίας, ο οποίος χειροκίνητα
τοποθετεί μία φωτογραφία σε κάποιο σημείο του χάρτη.
Από την παρατήρηση που κάναμε, καταλήξαμε ότι η πληροφορία που προσφέρουν οι
χειροκίνητα τοποθετημένες φωτογραφίες, είναι κακής ποιότητας και δεν μπορεί να
συνεισφέρει θετικά στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τον λόγο για τον
οποίο υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο με ένα απλό σενάριο που συναντήσαμε συχνά στα
δεδομένα.
Ο μέσος χρήστης της υπηρεσίας flickr, ανεβάζει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών,
ολόκληρα albums με ενιαίο θέμα, όπως μια συναυλία, μια εκδρομή ή ένα ταξίδι. Υποθέτουμε
ότι αρχικά αυτές οι φωτογραφίες, δεν ενσωματώνουν γεωγραφική πληροφορία από την
δημιουργία τους. Όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξει ο χρήστης αν θα τοποθετήσει τις
φωτογραφίες κάπου στο χάρτη, ώστε να τους δώσει και γεωγραφικό περιεχόμενο, συνήθως
επιλέγει να τοποθετήσει ολόκληρο το album σε ένα σημείο του χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο,
δίνει σε μια πληθώρα φωτογραφιών, πανομοιότυπες συντεταγμένες. Το πιθανότερο βέβαια
είναι, ότι η πληροφορία που μόλις έδωσε ο χρήστης είναι ελλιπής ή εσφαλμένη και ότι οι
φωτογραφίες και οι θέσεις που περιγράφουν, εκτείνονται σε μια περιοχή που αδυνατεί να
εκφράσει επαρκώς το μοναδικό σημείο που μας έδειξε. Η χρήση αυτών των φωτογραφιών
στο τελικό νέφος σημείων, μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη: Συχνά οι χρήστες,
αποδίδουν σε όλες τις φωτογραφίες ενός album, κοινό τίτλο ή / και περιγραφή. Μάλιστα, αν
το φωτογραφικό album έχει προκύψει στην διάρκεια ενός ταξιδιού, συνήθως η (κοινή)
λεκτική πληροφορία περιλαμβάνει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που επισκέφθηκε ο χρήστης
στην διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό αχρηστεύει ουσιαστικά την γεωγραφική πληροφορία των
φωτογραφιών που έχουν βρεθεί με αναζήτηση στο λεκτικό τους μέρος. Φανταστείτε το
παράδειγμα με ένα φωτογραφικό album 100 φωτογραφιών για μια εκδρομή στην Αθήνα,
όπου όλες οι φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί σε ένα σημείο κοντά στο κέντρο της πόλης
(έστω κοντά στο ξενοδοχείο Hilton), ενώ έχουν για περιγραφή “Ελλάδα, Αθήνα καλοκαίρι
2009, Ακρόπολη, Θησείο, Πλάκα, Αττικό ζωολογικό πάρκο, Παραλίες, Ήλιος και Θάλασσα”.
Είναι φανερό, ότι τα 100 αυτά σημεία, σε μία αναζήτηση για την θέση “Ακρόπολη”, παρότι
θα βρεθούν μεταξύ των αποτελεσμάτων, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο τελικό νέφος
σημείων. Επίσης αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να συνεισφέρουν στην αύξηση του βαθμού των
γειτόνων τους. Σκεφτείτε την ύπαρξη μίας και μόνο φωτογραφίας τοποθετημένης κοντά στο
Hilton που για κάποιο λόγο έχει στον τίτλο της την λέξη ακρόπολη. Όπως θα δούμε
παρακάτω, αν δεν “απενεργοποιούσαμε” τα 100 σημεία του album, αυτή η μοναδική (χωρικά
απομονωμένη) φωτογραφία, λόγων των 100 γειτόνων της θα αποκτήσει βαθμό 100 και
πιθανότατα θα παραμείνει

στο τελικό νέφος σημείων. Άρα δεν αρκεί μόνο να
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απομακρύνουμε από το τελικό νέφος τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί χειροκίνητα, θα
πρέπει και να τα αποτρέψουμε από το να επηρεάσουν τον βαθμό των γειτονικών τους
σημείων.
Στην συνέχεια του αλγορίθμου, ορίζουμε μια μέγιστη απόσταση (MAX_DISTANCE) που
γίνεται αποδεκτή ως συνδετική απόσταση μεταξύ δύο σημείων, και κρατάμε τις γραμμές
εκείνες του πίνακα όπου ικανοποιείται η συνθήκη μέγιστης απόστασης. Πρακτικά στο τελικό
σύστημά μας, η μέγιστη απόσταση ορίστηκε μετά από παρατήρηση στα 300 m.
Παρατηρήθηκε όμως ότι στο εύρος μέγιστης απόστασης 300 – 1000 m, το τελικό αποτέλεσμα
επηρεάζεται ελάχιστα.
Στο παράδειγμά μας υποθέτουμε ότι η μέγιστη απόσταση είναι 4, και άρα οι παρακάτω
γραμμές με πράσινο φόντο θα παραμείνουν σε αυτόν.

p

q

Distance

1

2

4

1

3

3

1

4

4

1

5

2

2

3

4

3

5

2

Table 2: Πίνακας αποστάσεων μετά την εφαρμογή της συνθήκης μέγιστης απόστασης

Στο επόμενο βήμα, υπολογίζουμε τον βαθμό (degree) κάθε σημείου, που πρακτικά συμβολίζει
τον αριθμό γειτόνων που έχει το κάθε σημείο, στην γειτονιά που δημιουργείται από την
μέγιστη απόσταση που ορίσαμε προηγούμενα. Για το παράδειγμά μας, καταλήγουμε σε έναν
πίνακα βαθμών που έχει την παρακάτω μορφή.

p

Βαθμός
(Degree)

1

4

2

2

3

3

4

1

5

2
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Table 3: Πίνακας βαθμών των σημείων του νέφους
Σε αυτό το στάδιο, ορίζουμε έναν ελάχιστο επιτρεπόμενο βαθμό, που απαιτείται να έχει ένα
σημείο ώστε να θεωρηθεί μέρος του τελικού νέφους σημείων. Έπειτα, απομακρύνουμε από
τον πίνακα βαθμών όσα σημεία έχουνε τελικό βαθμό μικρότερο από τον ελάχιστο.
Για το παράδειγμά μας, αν ορίσουμε ως ελάχιστο βαθμό το 2, ο τελικός πίνακας βαθμός, μετά
την εφαρμογή της συνθήκης ελάχιστου βαθμού θα είναι:
p

Βαθμός
(Degree)

1

4

2

2

3

3

5

2

Table 4: Τελικός πίνακας βαθμών, μετά την συνθήκη ελάχιστου βαθμού
Έτσι το τελικό νέφος σημείων του παραδείγματός μας δεν περιλαμβάνει το σημείο 4.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον παραπάνω
αλγόριθμο. Συνοψίζουμε, λέγοντας ότι μετά το παραπάνω “φιλτράρισμα” των σημείων του
νέφους, παραμένουν σε αυτό, μόνο σημεία που έχουν μια ελάχιστη σχετική χωρική
συγκέντρωση μεταξύ τους, χωρίς να έχει υπολογιστεί ακόμα κάποιο υποθετικό κέντρο του
νέφους σημείων. Απομακρύνονται λοιπόν, μόνο σημεία τα οποία είναι εμφανώς
απομονωμένα και ασύνδετα σε σχέση με το σύνολο των σημείων του νέφους.
Με ένα τελευταίο σχήμα, θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι πράγματι με αυτόν τον
αλγόριθμο δεν αποκλείουμε την πιθανότητα, η θέση που ψάχνουμε να προκύψει ευρεία
περιοχή. Θα δείξουμε ότι μπορούν να μείνουν σημεία στο νέφος, τα οποία απέχουν μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ τους και άρα ο αλγόριθμος δεν είναι προκατειλημμένος ότι συγκλίνει σε
εξαγωγή σημείου.
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Figure 21: Νέφος σημείων μετά την απόδοση βαθμών - Ελάχιστος βαθμός 3

Στο παραπάνω παράδειγμα νέφους σημείων, μετά την συνθήκη ελάχιστου βαθμού
μεγαλύτερου του 2, βλέπουμε ότι διατηρούνται και σημεία που απέχουν μεγάλη απόσταση,
πολλαπλάσια της μέγιστης απόστασης γειτνίασης που έχουμε ορίσει. Σε αυτό βοηθά η
ύπαρξη ενδιάμεσων σημείων, που ενώνει άλλες ομάδες με υψηλή χωρική συγκέντρωση
δηλώνοντας ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ τους και ότι όλες οι ομάδες μαζί, αποτελούν μια
ενιαία περιοχή, όπως αυτή που εξάγουμε παρακάτω.
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Figure 22: Νέφος σημείων με πολυγωνική περιοχή - convex hull

5.1.1

Μέθοδος τελικού χαρακτηρισμού της απάντησης

Σε αυτό το στάδιο, και αφού έχουμε “καθαρίσει” το νέφος σημείων μας από χωρικά
απομονωμένα σημεία, πρέπει να κρίνουμε αν η θέση που περιγράφεται από το νέφος έχει
χαρακτηριστικά σημείου ή περιοχής.
Επιχειρούμε να πάρουμε αυτή την απόφαση κάνοντας απλούς αλγεβρικούς υπολογισμούς.
Αρχικά βρίσκουμε το κέντρο του νέφους (με πλήθος σημείων ν) που έχει συντεταγμένες που
δίνονται από τον παρακάτω απλό τύπο υπολογισμού μέσου όρου:

lat cluster =∑ lat point / ν

lng cluster=∑ lng point / ν

Στο εξής θα αναφερόμαστε στο κέντρο παραπάνω σημείο ως “κέντρο του νέφους”.
Θυμίζουμε ότι το κέντρο ως σημείο, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα προς το παρόν, και δεν
συμβολίζει ακόμα, τίποτα για το τελικό αποτέλεσμα.
Υπολογίζουμε τώρα τις αποστάσεις όλων των σημείων του νέφους, από το κέντρο του και την
μέση τιμή αυτών των αποστάσεων. Σύμφωνα με παρατηρήσεις που θα επιβεβαιωθούν και στο
37

κεφάλαιο 7, μπορούμε να συμπεράνουμε αν η θέση που αναζητούμε είναι σημείο ή περιοχή
με τον παρακάτω απλό αλγόριθμο

foreach p in P'
sum += dist(p, center_of_cluster)
end_foreach
average_dist_from_center = sum / size(P')
if average_dist_from_center < 100
cluster_type = “point”
else
cluster_type = “area”

5.1.2

Εξαγωγή θέσης, υπολογισμοί μεγεθών για εξαγωγή επιπλέον
συμπερασμάτων και τελική απεικόνιση αποτελέσματος.

Σε περίπτωση που από το αποτέλεσμα της προηγούμενης συνθήκης προκύψει ότι η θέση που
ψάχνουμε είναι τελικώς σημείο, το μόνο που μένει είναι να απεικονίσουμε ως σημείο
“απάντηση” του συστήματός μας, το υπολογισμένο κέντρο του νέφους. Η εμφάνιση αυτού
του σημείου στο χάρτη τεχνολογίας google maps, γίνεται με χρήση της κλάσης [GMarker].
Σε αντίθετη περίπτωση, η θέση που ψάχνουμε σίγουρα δεν είναι σημείο. Τότε μπαίνουμε
στην διαδικασία να εξάγουμε την περιοχή που ορίζουν τα σημεία του νέφους. Πρακτικά
δημιουργούμε ένα πολύγονο, αντικείμενο της κλάσης [GPolygon] της τεχνολογίας google
maps, με χρήση μιας βιβλιοθήκης [ConvexHull.js] η οποία υλοποιεί τον αλγόριθμο convex
hull για ένα δοσμένο σύνολο σημείων. Σαν είσοδο σε αυτή βιβλιοθήκη, δίνουμε έναν πίνακα
με σημεία (ζεύγη γεωγραφικού πλάτους και μήκους) και αυτή επιστρέφει ένα αντικείμενο
[GPolygon]. Στο αυτό το αντικείμενο, καλούμε την μέθοδο [getArea] η οποία επιστρέφει το
εμβαδόν του πολυγώνου σε τετραγωνικά μέτρα.
Τώρα που γνωρίζουμε και το εμβαδό της περιοχής που ορίζει το νέφος των σημείων,
μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραπάνω συμπεράσματα, σύμφωνα με τις παρακάτω
συνθήκες

area = GPolygon(convex_hull(P')).getArea();
if area close_to average_dist_from_center^2
return “

,

else_if area > 3.000.000
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”

return “
”

–
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5.2 Εύρεση υπο-ομάδων και πολλαπλών αποτελεσμάτων για
ένα ερώτημα.
Στην περίπτωση της 1ης λειτουργίας, αναζήτηση θέσης με λέξεις κλειδιά, υπάρχουν ακόμα
δύο περιπτώσεις που χρειάσθηκε να μελετηθούν. Παρατηρήσαμε λοιπόν, ότι για κάποια
ερωτήματα θέσης, με αρκετά συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, μπορεί να παρατηρηθεί στο
νέφος σημείων μια χωρική ομαδοποίηση αυτών, σε δύο ή περισσότερες υποομάδες
(subclusters).
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ερώτημα για τη θέση “Park San Francisco”. Αφού λάβουμε
το νέφος των σημείων που προκύπτουν από το ερώτημα στο flickr, και αφού αποδώσουμε
βαθμό (degree) στα σημεία που απαρτίζουν το τελικό μας νέφος, θα έχουμε δεδομένα της
παρακάτω μορφής

Figure 23: Παράδειγμα νέφους σημείων σε περίπτωση ύπαρξης υπο-ομάδων
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Το αποτέλεσμα είναι φανερό ότι περιέχει πολλά υπό-αποτελέσματα, για διαφορετικές θέσεις
οι οποίες είναι ουσιαστικά υπό-νέφη σημείων, χωρικά αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα
σημεία αυτά διατηρούνται στο τελικό νέφος σημείων, αφού παρουσιάζουν τοπική
συγκέντρωση και λόγων των πολλών κοντινών γειτόνων τους δεν “φιλτράρονται” από τον
αλγόριθμο καθαρισμού του νέφους, που περιγράφηκε στην παράγραφο §6.1.2. Βασικό
χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης αποτελέσματος, είναι ότι το κέντρο του νέφους, δεν
βρίσκεται μέσα ή κοντά σε κανένα από τα υπό-νέφη, και μένει ουσιαστικά “απομονωμένο”
κοντά στο κέντρο βάρους των υποομάδων που έχουν προκύψει (Figure 16). Η συνθήκη –
κριτήριο για το αν έχουμε αυτή την περίπτωση, έγκειται στο γεγονός ότι, από παρατήρηση, το
τετράγωνο της μέση τιμής των αποστάσεων όλων των σημείων του νέφους από το κέντρο
του, είναι συγκρίσιμη με το εμβαδόν που δημιουργείται αν όλες οι υποομάδες περικλείονται
στην εξαγόμενη περιοχή. Προσπάθεια επαλήθευσης αυτής της παρατήρησης θα γίνει στο
επόμενο κεφάλαιο του ελέγχου.

Figure 24: Νέφος σημείων με εμφάνιση υποομάδων και κέντρου του νέφους
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Η δεύτερη συνθήκη του παραπάνω αλγορίθμου, προσπαθεί να εξάγει την περίπτωση του
εσφαλμένου αποτελέσματος θέσης, χωρίς να υπάρχει παράλληλα υπόνοια ότι εμφανίζονται
υπό-αποτελέσματα στο νέφος των σημείων. Η περίπτωση αυτή, μπορεί πρακτικά να συμβεί,
αν τεθεί ερώτημα πολύ γενικό, για το οποίο υπάρχουν θέσεις με αυτή την περιγραφή σε
διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Για παράδειγμα ένα ερώτημα όπως το “hilton hotel”,
επιστρέφει καταχωρήσεις από το flickr που βρίσκονται σε πολλές πόλεις του κόσμου, αλλά
παραμένουν στο νέφος αφού τοπικά η συγκέντρωσή τους είναι μεγάλη. Ένα εμβαδό όμως
μεταξύ δυο πόλεων σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, είναι υπερβολικά μεγάλο και
σίγουρα μεγαλύτερο από το μεγαλύτερων διαστάσεων σημείο ενδιαφέροντος του κόσμου. Για
τέτοια ερωτήματα, το σύστημά μας επιστρέφει συμβουλή προς τον χρήστη, να
συγκεκριμενοποιήσει το ερώτημά του, δίνοντας για παράδειγμα την πόλη ή την ευρύτερη
περιοχή που βρίσκεται αυτό που αναζητά. Προσθέτουμε τέλος, ότι σε πολλές περιπτώσεις
τόσο γενικών ερωτημάτων, ο αλγόριθμος καθαρισμού και αξιολόγησης (§6.1.2) δεν αφήνει
κανένα σημείο στο σμήνος και έτσι καμία απάντηση δεν επιστρέφεται. Για να εξηγήσουμε
γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να αναλογιστούμε ότι η υπηρεσία flickr, για πολύ γενικές
αναζητήσεις, βρίσκει τεράστιο αριθμό αποτελεσμάτων. Εμείς όμως, όπως περιγράψαμε στην
παράγραφο §6.1.1 , λαμβάνουμε μόνο 3 σελίδες αποτελεσμάτων, δηλαδή το πολύ 750
σημεία, και μάλιστα με σειρά ταξινόμησης κατά φθίνον ενδιαφέρον για την φωτογραφία. Για
παράδειγμα, για ένα ερώτημα όπως με τη λέξη κλειδί “park”, το flickr έχει 3.805.666
αποτελέσματα. Το αρχικό νέφος σημείων μας αποτελείται από 750 σημεία δηλαδή από το
0.02% του συνόλου των διαθέσιμων. Είναι πιθανό λοιπόν, αυτά τα λίγα σημεία να βρίσκονται
τόσο διασκορπισμένα στον πλανήτη που να μην ικανοποιούν καμία χωρική ελάχιστη
σχετικότητα όντας ουσιαστικά όλα απομονωμένα μεταξύ τους.

5.3 Ομαδοποίηση λεκτικής πληροφορίας φωτογραφιών
(photo captions)
Σε ένα μεγάλο τμήμα της, η εργασία ασχολείται με το ερώτημα πως θα βρούμε όλα τα πιθανά
σημεία ενδιαφέροντος που περικλείονται μέσα σε ένα δοσμένο σύνορο ευρύτερης περιοχής.
Όπως αναφέραμε σχηματικά και στην παράγραφο §4.2.3.2, επιχειρούμε μία ανάλυση τριών
σταδίων στα συνολικά δεδομένα που βρίσκουμε στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος της
ανάλυσης είναι να ομαδοποιήσει τα συνολικά δεδομένα σε ένα πεπερασμένο σύνολο
σημειακών νεφών, καθένα από τα οποία περιγράφει μια γεωγραφική θέση ενδιαφέροντος. Τα
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στάδια

ανάλυσης

είναι:

προεπεξεργασία,

ευρετηριοποίηση

και

ομαδοποίηση

και

εκμεταλλεύονται μόνο την λεκτική πληροφορία της κάθε καταχώρησης.. Στην παράγραφο
αυτή θα περιγράψουμε αναλυτικά το κάθε στάδιο.

5.3.1

Προεπεξεργασία – εξαγωγή σημαντικών πολυ-λεκτικών όρων.

Τα δεδομένα εισόδου του συστήματος μας είναι ουσιαστικά ένα σύνολο λεκτικών
περιγραφών με αντίστοιχη γεωγραφική θέση όπως εξάγονται από το σύνολο των
φωτογραφικών καταχωρήσεων που βρέθηκαν στην περιοχή. Στόχος της προεπεξεργασίας
είναι να αναλυθεί και να φιλτραριστεί η περιττή λεκτική πληροφορία καθώς και να
αναδειχθούν λεκτικοί όροι μεγαλύτερης αξίας. Λόγο της μικρής και σύντομης περιγραφής
που συνήθως επισυνάπτεται σε μία φωτογραφία, δεν έχουμε αρκετό κείμενο για να
εφαρμόσουμε μια από τις κλασσικές μεθόδους σημασιολογικής εξαγωγής πληροφορίας
(λεκτική ανάλυση, συντακτική ανάλυση).
Αρχικά μας ενδιαφέρει να εξάγουμε πολυλεκτικούς όρους που αποτελούν πιθανή ονομασία
μιας γεωγραφικής θέσης. Για παράδειγμα το “Empire State Building” είναι ένας τέτοιος
πολυλεκτικός όρος που θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε σχέση με το “Empire” ή το “Building”
που δεν αποτελούν συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα
δύσκολη λόγο της μικρής λεκτικής περιγραφής που είναι διαθέσιμη. Χρησιμοποιούμε την
μέθοδο C/NC-value. Η μέθοδος αυτή, είναι μια υβριδική μέθοδος που συνδυάζει γλωσσική
και στατιστική ανάλυση με σκοπό την εξαγωγή πολυλεκτικών και εμφωλευμένων όρων
(όρων που περιέχονται σε μεγαλύτερους όρους). Η μέθοδος παίρνει ως είσοδο μια λίστα
πολυλεκτικών όρων (στην περίπτωση μας μια λίστα με λεκτικές περιγραφές φωτογραφιών)
και δίνει στην έξοδο μια λίστα με τους πιο σημαντικούς πολυλεκτικούς όρους, ταξινομημένη
με βάση την πιθανότητα (C-value) να αποτελούν έγκυρους όρους. H τιμή του C-value
ορίζεται ως την σχέση μεταξύ της πιθανότητας να βρεθεί ο ακολουθία λέξεων μέσα στην
λίστα με το συνολικό κείμενο εισόδου και της πιθανότητας να βρεθεί η ακολουθία λέξεων ως
τμήμα μιας μεγαλύτερης ακολουθίας λέξεων από την λίστα της εισόδου. Αναλυτικά η τιμή
του C-value για υποψήφια λεκτική ακολουθία α ορίζεται από την παρακάτω σχέση

όπου:
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f(α) : η συνολική πιθανότητα εμφάνισης της υποψήφιας ακολουθίας α στο συνολικό σώμα
του κειμένου της εισόδου.
f(β) : η πιθανότητα να βρεθεί η υποψήφια ακολουθία ως τμήμα μια μεγαλύτερης φράσης
P(Ta) : το πλήθος αυτών των μεγαλύτερων φράσεων
|α| : το μήκος της υποψήφιας ακολουθίας (σε πλήθος λέξεων)

Το δεύτερο μέγεθος που μας απασχολεί στην μέθοδο προ-επεξεργασίας που υλοποιούμε, το
NC-value, βασίζεται στην υπόθεση ότι οι λεκτικοί όροι έχουν την τάση να εμφανίζονται μέσα
σε λεκτικά πλαίσια και συχνά να συν-εμφανίζονται σε συνδυασμό με άλλους όρους. Το
μέγεθος NC-value βελτιώνει το C-value προσθέτοντας επιπλέον βάρη σε υποψήφιες λεκτικές
ακολουθίες που έχουν την τάση να συν-εμφανίζονται μέσα σε άλλα λεκτικά πλαίσια. Στην
δικιά μας εφαρμογή, οι υποψήφιες ακολουθίες είναι οι περιγραφές φωτογραφικών
καταχωρήσεων (captions) που συνήθως είναι τόσο μικρές που αποκλείουν την συνεισφορά
του μεγέθους NC-value.

Figure 25: Παράδειγμα ταξινομημένης λίστας πολυλεκτικών
όρων με βάση το μέγεθος C-Value. (δεδομένα από
φωτογραφίες σε μια περιοχή της Νέας Υόρκης)

Στην ταξινομημένη λίστα πολυλεκτικών όρων που προκύπτει από την μέθοδό μας (όπως αυτή
που εμφανίζεται στην εικόνα 20) δεν κρατάμε όλους τους όρους που προκύπτουν. Ορίζουμε
μια λίστα από απαγορευτικούς όρους (stop list) που περιλαμβάνει λέξεις που είναι πολύ
συνηθισμένες για να αποτελούν πιθανή ονομασία μιας γνωστής θέσης. Αυτή η λίστα για την
44

αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει για παράδειγμα όρους όπως: at, such, that, will, with, near κτλ.
Για παράδειγμα για την υποψήφια λεκτική ακολουθία “bike reflection near Lincoln Center”,
κρατάμε μόνο τις πολυλεκτικές ακολουθίες “bike reflection” και “Lincoln Center”. Απο εκεί
και πέρα η ταξινόμηση κατά C-Value θα φέρει πολύ υψηλότερα το “Lincoln Center” σε
σχέση με το “bike reflection”.

Figure 26: Υπολογισμός C-value για τις υποψήφιες φράσεις "central park hiking" και "grand
central terminal" με πραγματικά δεδομένα για την Νέα Υόρκη – f(b): η συνολική πιθανότητα
εμφάνισης της φράσης b, t(b): η πιθανότητα εμφάνισης της b ως υπο-φράση σε μεγαλύτερους
όρους, c(b): το πλήθος αυτών των μεγαλύτερων όρων.

5.3.2

Ευρετηριοποίηση - indexing

Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης, η λεκτική περιγραφή κάθε φωτογραφίας αναπαριστάται ως
ένα διάνυσμα με βάση δύο προσδιοριστικούς όρους για κάθε φράση, τα tf (term frequency)
και idf (inverse document frequency). O όρος tf αναπαριστά την απλή συχνότητα εμφάνισης
του όρου k στο κείμενο d. Ουσιαστικά αυτός ο όρος εκφράζει το κατά πόσο ένας όρος
περιγράφει ένα κείμενο. Το αντίστροφο της πιθανότητας εμφάνισης του όρου k εντός ενός
συνόλου κειμένων (συλλογή από d), εκφράζει την σημασία ενός όρου για το σύνολο της
λεκτικής πληροφορίας. Αυτό ο παράγοντας ονομάζεται idf. Το κίνητρο για την χρήστη του
όρου idf είναι ότι πολλές φορές, όροι που εμφανίζονται συχνά, δηλαδή σε πολλά κείμενα, δεν
είναι τελικά τόσο χρήσιμοι και δεν βοηθούν στο να διακρίνουμε τους σημαντικούς όρους σε
ένα σύνολο κειμένων.
Για παράδειγμα έχουμε το κείμενο d (ως caption μιας φωτογραφίας) “times square at night”.
Αρχικά από την προ-επεξεργασία, λόγω της εμφάνισης του πολύ κοινού όρου “at” μας έχουν
προκύψει 2 ακολουθίες προς εξέταση: “times square” και “night”. Λόγω του μικρού μεγέθους
του κειμένου, το μέγεθος tf είναι σχεδόν πάντα ίσο με 1. Από την άλλη, για ένα σύνολο 100
κειμένων (documents) ο όρος “night” εμφανίζεται 18 φορές ενώ ο όρος “times square” μόλις
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6. Τα αντίστοιχα μεγέθη idf προκύπτουν 0.74444 και 1.2222 αντίστοιχα συμβολίζοντας ότι ο
όρος “times square” είναι πιο ικανοποιητικός στο να περιγράψει την συγκεκριμένη
φωτογραφία.
Το αποτέλεσμα της ευρετηριοποίησης χρησιμοποιείται στο επόμενο στάδιο, στην
ομαδοποίηση, για να υπολογισθεί ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των περιγραφών των
φωτογραφιών. Όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ δύο
λεκτικών περιγραφών (κειμένων d) υπολογίζεται ως το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων
που τις αναπαριστούν.

5.3.3

Ομαδοποίηση (clustering)

Χρησιμοποιούμε

την

μέθοδο

ομαδοποίησης

Agglomerative

Clustering

για

να

δημιουργήσουμε ομάδες φωτογραφικών καταχωρήσεων που αναφέρονται στην ίδια θέση,
βασιζόμενοι στην λεκτική τους περιγραφή. Η μέθοδος Agglomerative Clustering είναι μια
ιεραρχική μέθοδος που λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω §3.3.4.
Αρχικά, κάθε όρος (φράση) θεωρείται ως μια αυτούσια ομάδα και έπειτα σε κάθε βήμα της
επεξεργασίας, υπολογίζεται η ομοιότητα όλων των ομάδων ανά δύο και οι δύο πιο όμοιες
ομάδες συνενώνονται. Κανονικά ο αλγόριθμος συνεχίζει έως ότου δημιουργηθεί μία
μοναδική ομάδα στην κορυφή της ιεραρχίας. Στην δικιά μας υλοποίηση, η διαδικασία
ομαδοποίησης διακόπτεται όταν φτάσουμε σε μια περίπτωση όπου η ομοιότητες όλων των
ομάδων ανά δύο παραμένουν χαμηλότερες από ένα κάτω φράγμα ελάχιστης ομοιότητας που
έχουμε ορίσει, προκειμένου να συνενώνουμε δύο ομάδες.
Για να υπολογίσουμε την ομοιότητα μεταξύ δύο ομάδων κειμένων (Ci, Cj) υπολογίζουμε την
μέση ομοιότητα μεταξύ όλων των ζευγών όρων που αποτελούν τις ομάδες (§3.3.2 - centroid).
Αναλυτικότερα η ομοιότητα δύο ομάδων Ci, Cj υπολογίζεται από την σχέση:

Η ομοιότητα sim(q, d) μεταξύ δύο λεκτικών όρων q και d υπολογίζεται ως το συνημίτονο της
γωνίας θ που εμφανίζεται μεταξύ των διανυσμάτων που αναπαριστούν τους λεκτικούς όρους
όπως περιγράφηκε στην παράγραφο §5.2.2 (indexing)
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Figure 27: Διανυσματική αναπαράσταση των όρων q και
d. Η ομοιότητα είναι ανάλογη συνημιτόνου της
εσωτερικής τους γωνίας θ.
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6

Υλοποίηση

Θα ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή της προγραμματιστικής σχεδίασης του συστήματος
χωρίς λεπτομέρειες επί της υλοποίησης.

6.1 Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι χωρισμένη ουσιαστικά σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
έχουμε μια ιστοσελίδα που λειτουργεί ως είσοδος αλλά και έξοδος του συστήματός μας. Στο
δεύτερο μέρος, έχουμε ένα java servlet το οποίο αποτελεί την επεξεργαστική μονάδα του
συστήματος.

6.1.1

Ιστοσελίδα – είσοδος & έξοδος του συστήματος.

Σαν είσοδο του συστήματος έχουμε μια φόρμα με ένα πεδίο, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να
γράψει λέξεις που περιγράφουν τη θέση που αναζητά. Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα, το
σύνολο των λέξεων γίνεται είσοδος για το επόμενο αρχιτεκτονικό στάδιο, που είναι στην
πρακτικά ένα java servlet.
Ακολούθως, η έξοδος του servlet έρχεται με την μορφή xml πίσω στην ιστοσελίδα, η οποία
αναλαμβάνει να εμφανίσει το αποτέλεσμα ως γεωγραφική απεικόνιση στον ψηφιακό χάρτη.
Η βασική τεχνολογία πίσω από την ιστοσελίδα είναι [XHMTL] και [CSS] και για την
απεικόνιση στο χάρτη χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Google Maps. [GoogleMaps.v2]

6.1.2

Java Servlet – μονάδα επεξεργασίας του συστήματος

Σε αυτό το μέρος, ξεκινάμε με είσοδο τις λέξεις κλειδιά από την υποβολή της φόρμας στην
ιστοσελίδα. Το servlet αναλαμβάνει με την σειρά τα εξής:
1. Θέτει το ερώτημα στην βάση δεδομένων του flickr με χρήστη του [FlickrRestApi]
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2. Παίρνει τα δεδομένα που επιστρέφει το προηγούμενο ερώτημα και δημιουργεί ένα
νέφος σημείων.
3. Υλοποιεί αλγόριθμο που θα “καθαρίσει” την συστάδα από σημεία άσχετα με το
τελικό αποτέλεσμα και θα αξιολογήσει τα εναπομείναντα, αποδίδοντάς τους έναν
βαθμό (degree).
4. Εξάγει συμπέρασμα για την γεωγραφική θέση που αναζητήσαμε, αν είναι σημείο ή
περιοχή και στέλνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα σε κωδικοποιημένη μορφή
xml προς την μονάδα εξόδου, δηλαδή την ιστοσελίδα που θα απεικονίσει το
αποτέλεσμα στο χάρτη.

6.2 Περιγραφή Κλάσεων - Οντοτήτων
Μέσα στο σύστημα θα αναγνωρίσουμε κάποιες βασικές οντότητες. Αυτές μπορούν να
περιγραφούν είτε από τις κλάσεις που πρακτικά υπάρχουν στο java servlet είτε από οντότητες
που σχετίζονται και με την έξοδο του συστήματος και την απεικόνιση του αποτελέσματος στο
χάρτη.

6.2.1

Point

Point ορίζουμε το σημείο που δημιουργεί μια φωτογραφία – καταχώρηση του flickr, ως
απάντηση στο στην αναζήτησή μας με λέξεις κλειδιά. Ένα point αποτελείται από
•

το μοναδικό κωδικό (id) με το οποίο είναι καταχωρημένη η φωτογραφία στο flickr

•

Γεωγραφικό μήκος

•

Γεωγραφικό πλάτος

•

Βαθμό, έναν μη αρνητικό φυσικό αριθμό, ο οποίος προκύπτει μετά την επεξεργασία
που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 6 [§6.1.2]

•

τον χαρακτηρισμό (flag) “is_from_manual_positioning” ο οποίος επίσης προκύπτει
μετά την επεξεργασία. Ο χαρακτηρισμός μπορεί να πάρει μια λογική τιμή (αληθές,
ψευδές). Η τιμή είναι “αληθές” αν το σημείο αυτό έχει πάρει τις συντεταγμένες του
από χειροκίνητη τοποθέτησή του στο χάρτη, μέσα από την ιστοσελίδα του flickr, και
όχι από κάποιο αυτόματο τρόπο όπως μέσω του [GPS] δέκτη της κινητής συσκευής
που τράβηξε την φωτογραφία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χαρακτηρισμός παίρνει την
τιμή “ψευδές”.
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Βασική μέθοδος του point είναι η point_distance η οποία παίρνει ως παράμετρο ένα άλλο
point και υπολογίζει την απόστασή μεταξύ των δύο points, σε μέτρα.

6.2.2

Cluster (νέφος σημείων)

Το cluster είναι ένα σύνολο από points, ένα σύνολο σημείων. Βασική λειτουργία του cluster
είναι η προσθήκη σημείου σε αυτό ή αντίθετα η αφαίρεση σημείου από αυτό. Επίσης, το
cluster έχει κάποιες χαρακτηριστικές τιμές, τις οποίες υπολογίζουμε στο τέλος της
επεξεργασίας των σημείων που το αποτελούν και αναφέρονται παρακάτω:
•

center_point είναι ένα σημείο (αντικείμενο της κλάσης Point), το οποίο
αντιπροσωπεύει το κέντρο του cluster και έχει συντεταγμένες (γεωγραφικό Πλάτος ,
γεωγραφικό Μήκος) που έχουν προκύψει ως μέση τιμή των συντεταγμένων των
σημείων που απαρτίζουν το cluster.

•

points_size είναι ένας φυσικός αριθμός που συμβολίζει το πλήθος των σημείων που
αποτελούν τελικά το cluster, στο τέλος της επεξεργασίας των σημείων του.
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εξέταση των σημείων που αποτελούν το νέφος και με
την απόδοση του “βαθμού” στο καθένα, κάποια σημεία αφαιρούνται από αυτό, ως μη
σχετικά με την αναζητούμενη θέση ή μη επαρκώς συνδεδεμένα με γειτονικά σημεία.

•

average_distance_from_center είναι η μέση απόσταση που έχουν τα τελικά σημεία
του cluster, από το κέντρο του, center_point, σε μέτρα.

6.2.3

Περιοχή – Area

Η οντότητα αυτή ορίζεται κατά την απεικόνιση του αποτελέσματος στην έξοδο του
συστήματος. Την περιοχή, μπορεί να ορίσει το σύνολο (ή και οποιοδήποτε υποσύνολο) των
σημείων του νέφους. Η περιοχή κατασκευάζεται με την μέθοδο [Convex Hull] . Για την
απεικόνιση στο χάρτη, χρησιμοποιούμε την δυνατότητα για σχεδίαση πολυγώνων στον που
δίνει η τεχνολογία Google Maps [GPolygon]. Το βασικό χαρακτηριστικό της οντότητας
Περιοχή είναι το εμβαδόν της, το οποίο υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα και αποτελεί
κριτήριο για την εξαγωγή τελικού συμπεράσματος για την αναζητούμενη θέση. Ο
υπολογισμός εμβαδού του πολυγώνου γίνεται πάλι με την βοήθεια της κλάσης GPolygon του
Google Maps [getArea].
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6.3 Κωδικοποίηση αρχείων
Το σύστημά μας, δεν έχει κάποια βάση δεδομένων καθώς δεν χρειάζεται να αποθηκεύει
δεδομένα σε μόνιμη βάση, παρά μόνο προσωρινά, ώστε να τα επεξεργαστεί και να στείλει το
αποτέλεσμα στην τελική έξοδό του, δηλαδή στην ιστοσελίδα.
Τα προσωρινά δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία με την δομή xml [XML]. Συνολικά κατά
μήκος του συστήματος, έχουμε 2 διαφορετικές κωδικοποιήσεις xml των δεδομένων μας.

6.3.1

Κωδικοποίηση xml της απάντησης του flickr rest api.

Κάνοντας ένα ερώτημα στο [FlickrSearchApi], δεχόμαστε ως απάντηση τα δεδομένα σε δομή
xml που έχει την παρακάτω μορφή:
<rsp stat="ok">
<photos page="1" pages="11" perpage="250" total="2538">
<photo id="1409623760" owner="28683534@N00"
secret="d2287fbdf9"
server="1437" farm="2"
title="Grecia" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0"
latitude="37.070245" longitude="25.354385"
place_id="QuHbnombBZlafeoSgQ" woeid="24543714"
geo_is_family="0" geo_is_friend="0" geo_is_contact="0"
geo_is_public="1"/>
</photos>
</rsp>

6.3.2

Κωδικοποίηση δεδομένων νέφους σημείων προς απεικόνιση

Στο τέλος της επεξεργασίας, καταλήγουμε σε ένα νέφος σημείων, το οποία πρέπει να
οδηγηθεί στην έξοδο για να απεικονισθεί στο χάρτη. Τα δεδομένα του νέφους,
κωδικοποιούνται σε ένα αρχείο xml το οποίο αποτελεί πρακτικά την έξοδο του java servlet
και έχει την παρακάτω μορφή.

<result>
<cluster coords="37.97405554285715*23.72656737142857">
<point coords="37.971199*23.727464" degree="20"
pid="3577800409" />
<point coords="37.971199*23.727464" degree="20"
pid="3577800409" />
</cluster>
<statistics>
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<statistic average_from_center="146.6" total_distance= "5131.0"
final_cluster_points_size="35" sdv="75.77683954721724"
total_flickr_data="2538" used_flickr_data="188" >
</statistic>
</statistics>
</result>

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά τμήματα της
υλοποίησης και θα εξηγήσουμε τους αλγόριθμους βάση των οποίων η επεξεργασία καταλήγει
στο τελικό αποτέλεσμα εξόδου.

6.4 Λεπτομέρειες υλοποίησης
Μέσα στο σύνολο λειτουργιών του συστήματος, ξεχωρίζουμε κάποιες ιδιαίτερες διαδικασίες
που αποτελούν και τον πυρήνα της εργασίας. Θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες από αυτές
σε αυτή την ενότητα.

6.4.1

Ερώτημα αναζήτησης στην βάση δεδομένων του flickr

Ολόκληρο το σύστημά μας βασίζεται ουσιαστικά στα δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα
στην βάση του flickr και είναι προϊόν χρήσης της υπηρεσίας από τα μέλη του. Η υπηρεσία
flickr, προσφέρει στους προγραμματιστές, πρόσβαση σε όσα από

τα δεδομένα έχουν

κατάλληλα πνευματικά δικαιώματα μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών
[FlickrRestApi]. Θυμίζουμε ότι τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών, ορίζονται από
τους ίδιους τους χρήστες που τα δημοσίευσαν.
Σε ένα rest api, οι εντολές δίνονται με την μορφή παραμέτρων, σε μία διεύθυνση διαδικτύου
(url). Από τις διαθέσιμες εντολές του flickr rest api, στην εργασία μας χρησιμοποιούμε την
εντολή search [FlickrSearchApi]. H λειτουργία search του flickr βρίσκεται στην διεύθυνση
url:
http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search
Στην κλήση μας προσδιορίζουμε τις ακόλουθες παραμέτρους
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1

api_key

“656222a441d1f6305791eeee478796d0”

2

text

keywords_variable

3

has_geo

TRUE

4

extras

“geo”

5

sort

“interestingness-desc”

Table 5: Παράμετροι ερωτήματος αναζήτησης προς το flickr rest api

Επεξηγώντας τις παραμέτρους της αναζήτησης έχουμε τα εξής:
1. Το api_key είναι υποχρεωτικό και αποτελεί ένα μοναδικό κωδικό που έχει η
εφαρμογή μας για την επικοινωνία της με το flickr api. Χρησιμοποιείται για να
καταγραφούν στατιστικά της σχέσης της εφαρμογής μας με το flickr.
2. Στην παράμετρο text δίνουμε τις λέξεις κλειδιά, έτσι όπως έχουν υποβληθεί στην
αρχική φόρμα, που αποτελεί την μονάδα εισόδου του συστήματος [§5.1.1]. Το flickr
αναλαμβάνει να κάνει αναζήτηση πλήρους κειμένου - full text search - και στα 3
λεκτικά πεδία που περιλαμβάνει μια καταχωρημένη φωτογραφία στην βάση του. Τα
πεδία αυτά είναι: α) τίτλος, β) περιγραφή, γ) ετικέτες (tags)
3. H παράμετρος has_geo τίθεται αληθής, ώστε να λάβουμε στα αποτελέσματα, μόνον
φωτογραφίες που έχουν καταχωρημένες και γεωγραφικές συντεταγμένες.
4. Η παράμετρος extras ορίζει ποια στοιχεία της καταχώρησης (φωτογραφίας) –
επιπλέον των βασικών – που θέλουμε να επιστραφούν. Εδώ ορίζουμε ότι θέλουμε να
επιστραφεί και η γεωγραφική πληροφορία, δηλαδή το ζεύγος γεωγραφικό μήκος,
πλάτος για κάθε φωτογραφία.
5. Η παράμετρος sort ορίζει την σειρά ταξινόμησης με την οποία θα επιστραφούν τα
αποτελέσματα της αναζήτησης. Εδώ ορίζουμε ως σειρά, τον βαθμό ενδιαφέροντος
της καταχώρησης. Σύμφωνα με την υπηρεσία του flickr, ο βαθμός ενδιαφέροντος
ορίζεται με βάση την κοινωνική ανάδραση (social feedback) που έχει η φωτογραφία
και μετράται με βάση τον αριθμό σχολίων που έχουν γίνει σε αυτή, τον αριθμό
προβολών της, και αναδημοσιεύσεών της.

Συνολικά η διαμορφωμένη διεύθυνση (url), που κάνει την κλήση στο flickr rest api για τις
λέξεις κλειδιά “empire state building” είναι η:
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http://api.flickr.com/services/rest/?
method=flickr.photos.search&api_key=656222a441d1f6305791eeee478796d0&text=%5C
%22empire+state+building%5C%22&has_geo=true&extras=geo&sort=interestingness-desc
Η απάντηση σε αυτή την κλήση, έρχεται σε μορφή xml, η οποία έχει περιγραφεί
προηγουμένως [§5.3.1]. Ένας γενικό περιορισμός στην πρόσβαση των δεδομένων του flickr,
είναι ότι επιστρέφει τα αποτελέσματα σε “σελίδες αποτελεσμάτων” και όχι όλα μαζί. Σε κάθε
σελίδα αποτελέσματος, μπορούν να περιέχονται το πολύ 250 καταχωρήσεις. Στην κάθε
απάντησή προς στην κλήση μας, το flickr μας ενημερώνει για τον συνολικό αριθμό
καταχωρήσεων που προέκυψαν για την αναζήτησή μας καθώς και για και τον συνολικό
αριθμό σελίδων που τις περιέχουν, με μία xml γραμμή της μορφής:

<photos page="1" pages="11" perpage="250" total="2538">

Έτσι, για το παραπάνω παράδειγμα, μας γνωστοποιεί ότι συνολικά έχουν βρεθεί 2538
καταχωρήσεις που είναι διαθέσιμες στις 11 σελίδες αποτελεσμάτων. Τώρα είμαστε σε θέση
να ζητήσουμε με ξεχωριστές κλήσεις, κάθε μία από αυτές τις σελίδες αποτελεσμάτων,
προσθέτοντας μία ακόμα παράμετρο στην διεύθυνση που στέλνουμε προς το flickr rest api. O
προηγούμενος πίνακας, παίρνει την τελική μορφή:

1

api_key

“656222a441d1f6305791eeee478796d0”

2

text

keywords_variable

3

has_geo

TRUE

4

extras

“geo”

5

sort

“interestingness-desc”
Φυσικός αριθμός από 1 μέχρι το σύνολο των

6

page

διαθέσιμων σελίδων.

Table 6: Παράμετροι ερωτήματος αναζήτησης προς το flickr api μαζί με τον ορισμό
ζητούμενης σελίδας αποτελεσμάτων

Στο παράδειγμά μας με την αναζήτηση με λέξεις “empire state building”, η συνολική
διαδικασία σε μορφή ψευδοκώδικα, για να πάρουμε όλες τις καταχωρήσεις που
επιστρέφονται είναι η ακόλουθη:
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for (i = 1; i <= total_num_of_pages; i++)
query_url = “http://api.flickr.com/services/rest/?
method=flickr.photos.search&api_key=656222a441d1f6305791eeee4787
96d0&text=%5C%22empire+state+building%5C
%22&has_geo=true&extras=geo&sort=interestingness-desc&page=”+i;
request(query_url);
end_for

Πρακτικά, επειδή η κάθε κλήση διαρκεί 1 – 3 δευτερόλεπτα για να απαντηθεί από το flickr,
εντός της εφαρμογής περιοριζόμαστε πάντα στις 3 πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων. Σε κάθε
περίπτωση, κρατάμε την πληροφορία για το ποιο είναι το πλήθος όλων των διαθέσιμων
φωτογραφιών για το ερώτημά μας, ώστε να εξάγουμε αργότερα, το ποσοστό των διαθέσιμων
φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν, πράγμα που θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση του
αποτελέσματός.

6.5 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία
Όπως περιγράψαμε και στην αρχιτεκτονική ανάλυση της εφαρμογής, αυτή αποτελείται από
δύο ουσιαστικά μέρη. Το πρώτο μέρος, είναι μια ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί ως είσοδος
και έξοδος του συστήματος ενώ το δεύτερο είναι ένα java servlet που αναλαμβάνει το
μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας. Τα δύο μέρη
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας AJAX [Ajax]. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη
ύπαρξης ενός ενδιάμεσου που θα ενώσει τα δύο μέρη, θα αναλάβει δηλαδή την δρομολόγηση
των δεδομένων.

6.5.1

Τεχνολογία διεπαφής – Front end

Για την εμφάνιση της ιστοσελίδας και την μορφοποίηση της φόρμας, του χάρτη και τον
άλλων μηνυμάτων που εμφανίζονται, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία [XHMTL] και [CSS].
Για την προβολή του αποτελέσματος στον χάρτη, απαιτήθηκε χρήση της τεχνολογίας
javascript όπου πέρα από προσωπικό κώδικα, χρησιμοποιήθηκαν και οι εξής βιβλιοθήκες:
1. jQuery (Javascript Framework) [jQuery]
2. Google Maps api v.2 [GoogleMaps.v2]
3. convex_hull.js [ConvexHull.js]
Η πλατφόρμα η οποία απαιτείται για να να εμφανιστεί η ιστοσελίδα, είναι ένας διακομιστής
ιστοσελίδων (web server) όπως ο [Apache]. Εγκαθιστούμε την ιστοσελίδα, τοποθετώντας
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απλά τον φάκελο που περιέχει όλα τα αρχεία της, στο ROOT FOLDER του apache, που
συνήθως έχει το όνομα htdocs.

6.5.2

Τεχνολογία Πυρήνα λειτουργιών – Back end

Ο πυρήνας λειτουργιών, υλοποιείται από ένα java servlet. Το java servlet έχει γραφεί σε java
1.5.0_22. Για την εγκατάστασή του, απαιτείται η τοποθέτηση του συμπιεσμένου αρχείου .war
που περιλαμβάνει όλο των κώδικα και την μοντελοποίηση, σε έναν java server, όπως για
παράδειγμα σε [Tomcat]. O java server θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει την αντίστοιχη
έκδοση java (1.5.0_22) ή νεώτερη.

6.5.3

Τεχνολογία για δρομολόγηση δεδομένων μεταξύ διεπαφής και πυρήνα
λειτουργιών

Η ιστοσελίδα, μετά την υποβολή της φόρμας, περνάει τις λέξεις κλειδιά που υποβλήθηκαν
στο java servlet, το οποίο με την σειρά του αναλαμβάνει να κάνει την κλήση στο flickr rest
api και να εκτελέσει τους βασικούς υπολογισμούς και λειτουργίες που περιγράφονται στις
παραγράφους §6.1.1, §6.1.2. Η ιστοσελίδα μας, βρίσκεται σε έναν γενικό web server που
πιθανότατα απαντάει στην πόρτα (tcp port) 80. Το java servlet, βρίσκεται σε έναν java server
που δεν μπορεί να βρίσκεται και αυτός στην πόρτα 80, παρά μόνον εάν βρίσκεται σε άλλον
υπολογιστή, άρα και σε άλλη διεύθυνση δικτύου. Αν ο apache και ο java server βρίσκονται
στον ίδιο υπολογιστή, τότε σίγουρα θα απαντούν σε διαφορετικές tcp πόρτες. Ό, τι από τα
δυο και να συμβαίνει, η περίπτωσή μας εμπίπτει στο απαγορευμένο κανόνα cross site origin
[XSS] που ουσιαστικά απαγορεύει την άμεση επικοινωνία μεταξύ του front – end και του
back – end αν δεν βρίσκονται και τα δύο στην ίδια διεύθυνση διακομιστή και στην ίδια
πόρτα.
Για να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο, έχουμε μια μικρή μέθοδο γραμμένη σε php η οποία
καλείται κατά την υποβολή της φόρμας στην ιστοσελίδα, και αναλαμβάνει η ίδια να καλέσει
το java servlet, να πάρει τα δεδομένα που αυτό επιστρέφει και τέλος να τα παραδώσει και
πάλι στην ιστοσελίδα, κάνοντας έτσι να φαίνεται ότι τα δεδομένα ήρθαν από αυτήν.
Δίνουμε το πρακτικό παράδειγμα που έχουμε εγκαταστήσει ήδη για να γίνει κατανοητή η
αρχιτεκτονική:
H ιστοσελίδα βρίσκεται σε apache server στην διεύθυνση:
http://diploma.savvas.me/index.php/project6 (a)
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Το java servlet είναι εγκατεστημένο στην διεύθυνση:
http://web.imis.athena-innovation.gr:11290/gisweb/place_finder?keywords= (b)
Η ιστοσελίδα, προκειμένου να καλέσει το java servlet αποφεύγοντας το [XSS] καλεί την
διεύθυνση http://diploma.savvas.me/index.php/proxy/fetch&keywords= (c)
H τελευταία διεύθυνση, βρίσκεται στο domain και tcp port με την διεύθυνση (a) και
επιστρέφει η ίδια τα δεδομένα που συλλέγει από την διεύθυνση (b) αποκρύπτοντας την
ύπαρξή της στην ιστοσελίδα (front – end).
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7

Αποτελέσματα &

Έλεγχος

Ακολουθεί η αξιολόγηση του συστήματος. Για την συγκεκριμένη εργασία, το κεφάλαιο του
ελέγχου αποτελεί σημαντικότατο τμήμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
της ακρίβειας του συστήματος. Σε προηγούμενες παραγράφους, έχουμε ορίσει συνθήκες
αποφάσεων. Στις συνθήκες αυτές, έχουν χρησιμοποιηθεί μέγιστες, ελάχιστες και οριακές
τιμές οι οποίες έχουν προκύψει από μελέτη και παρατήρηση της επίδοσης του συστήματος
για μεγάλο εύρος δοκιμών.

7.1 Μεθοδολογία ελέγχου
Το σενάριο λειτουργίας με βάση το οποίο γίνεται ο έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Αρχικά υποθέτουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ψάχνει για κάποια θέση
ενδιαφέροντος στον κόσμο, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά οι οποίες όλες μαζί
περιγράφουν την επιθυμητή θέση. Με τον όρο “θέση ενδιαφέροντος” περιγράφουμε
θέσεις σχετικής αναγνωρισιμότητας, επισκεψιμότητα και τέτοιας αξίας ώστε να
υπάρχουν καταχωρημένες φωτογραφίες για αυτές.
2. Δοκιμάζουμε περιγραφή θέσης που είναι χαρακτηριστικό σημείο
3. Δοκιμάζουμε περιγραφή θέσης που γνωρίζουμε ότι εκτείνεται σε ευρεία περιοχή
4. Δοκιμάζουμε περιγραφή θέσης που αναμένουμε ότι θα υπάρχει με παρόμοια
ονομασία σε πολλά σημεία του κόσμου
5. Δοκιμάζουμε περιγραφή που παρότι γνωρίζουμε ότι περιορίζει τα αποτελέσματα σε
ένα σημείο του κόσμου, μπορεί να περιέχει πολλά υπό-αποτελέσματα.
Για όλα τα παραδείγματα, παραθέτουμε
1. Αναπαράσταση του νέφους σημείων, μετά τον καθαρισμό του
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2. Πίνακα με τα υπολογισμένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του νέφους
3. Την θέση – αποτέλεσμα που προκύπτει, στον ψηφιακό χάρτη

7.2 Αναλυτική παρουσίαση ελέγχου
•

Έλεγχος για την θέση ενδιαφέροντος “parthenon”.

Figure 28: Χαρακτηριστικά μεγάθη για την θέση
"Parthenon"
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Figure 29: Νέφος σημείων για την θέση "Parthenon"

Figure 30: Αποτέλεσμα αναζήτησης για τη θέση: "Parthenon" - ΣΗΜΕΙΟ

•

Έλεγχος για την θέση ενδιαφέροντος “taj mahal India”
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Figure 31: Χαρακτηριστικά μεγέθη για την θέση
"taj mahal india"
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Figure 32: Νέφος σημείων για την θέση "Taj Mahal India

•

Έλεγχος για την θέση ενδιαφέροντος “plaka”
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Figure 33: Χαρακτηριστικά μεγέθη για την θέση
"Plaka"

F
igure 34: Νέφος σημείων για την θέση "Plaka"
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Figure 35: Αποτέλεσμα για την θέση "plaka" - ΠΕΡΙΟΧΗ

•
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•

Έλεγχος για την θέση ενδιαφέροντος “golden gate bridge san francisco”

Figure 36: Χαρακτηριστικά μεγέθη για την θέση
"Golden gate bridge San Francisco"
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Figure 37: Νέφος σημείων για την θέση "Golden gate bridge San
Francisco"
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Figure 38: Αποτέλεσμα για την θέση "Golden gate bridge San francsico" - ΠΕΡΙΟΧΗ
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•

Έλεγχος για την θέση ενδιαφέροντος “Central Park new york”

Figure 39: Χαρακτηριστικά μεγέθη για την θέση
"Central park New York"
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Figure 40: Νέφος σημείων για την θέση "Central park New York"
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Figure 41: Αποτέλεσμα για την θέση "Central Park new york" - ΠΕΡΙΟΧΗ
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•

Αναζήτηση για την θέση “Park San Francisco”

Figure 42:
Αποτελέσματα αναζήτηση για την θέση "Park San Francisco"

Σε αυτή την αναζήτηση προκύπτει αποτέλεσμα που αναπαριστά πολλές θέσεις. Επιλέγουμε
να εμφανίσουμε όλα τα σημεία του νέφους έτσι ώστε να φανούν οι αποσυνδεδεμένες
υποομάδες σημείων που εκφράζουν τις αντίστοιχες θέσεις. Επιχειρούμε μια σύγκριση με την
αναζήτηση με τους ίδιους όρους (“park san francisco”) στο maps.google.com
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Figure
43: Αποτέλεσμα για την θέση "park san francisco" στο maps.google.com
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7.3 Αποτελέσματα της αναζήτησης σημείεων ενδιαφέροντως
εντός ενός συνόρου ευρείας περιοχής.
Εφαρμόσαμε την μέθοδο μας σε 2 μεγάλες πόλεις του κόσμου. Δώσαμε στο σύστημα ένα
ορθογώνιο σύνορο που περιγράφει μια μεγάλη περιοχή της κάθε πόλης, συλλέξαμε δεδομένα
δεδομένα με λεκτική και γεωγραφική πληροφορία και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της
εξαγωγής θέσεων ενδιαφέροντος από αυτά. Παρατηρείστε ότι οι εξαγόμενες θέσεις μπορεί να
είναι είτε περιοχές είτε σημεία. Στην περίπτωση της περιοχής εμφανίζουμε και το αντίστοιχοι
πολύγωνο που περικλείει την περιοχή μαζί με το κέντρο της.

7.3.1

Εξαγωγή θέσεων ενδιαφέροντος στην Νέα Υόρκη.

Figure 44: Εξαγόμενες θέσεις ενδιαφέροντος στην Νέα Υόρκη - προβολή στον χάρτη
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Figure 45: Πίνακας εξαγώμενων θέσεων
(clusters) για την Νέα Υόρκη
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7.3.2

Εξαγωγή θέσεων ενδιαφέροντος για την περιοχή του San Francisco.

Figure 46: Εξαγόμενες θέσεις ενδιαφέροντος στο San Francisco - απεικόνιση στον χάρτη

Figure 47: Πίνακας εξαγόμενων
θέσεων ενδιαφέροντος στο San
Francisco
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8

Επίλογος

Σε αυτή την ενότητα συνοψίζουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διπλωματικής
εργασίας, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από όσα περιγράφονται προηγουμένως όσο και από τις
εμπειρίες που προέκυψαν κατά την παραγωγή της εργασίας.

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Η εφαρμογή δοκιμάστηκε για πολλά παραδείγματα θέσεων ενδιαφέροντος σε ολόκληρο τον
κόσμο. Αναζητήσαμε τόσο θέσεις που αναπαριστούν σημείο όσο και άλλες που αναπαριστούν
περιοχή. Η ακρίβεια των ευρημάτων, είναι αυτή που κρίνει την αποτελεσματικότητα των
αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν πρωτότυπο
αποτέλεσμα αυτής της εργασίας.
Συμπεράναμε, ότι για αναζητήσεις θέσεων με πλούσια πληροφορία, η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων είναι πολύ υψηλή. Το σύστημα εντοπίζει με χαρακτηριστική ακρίβεια, όλα τα
τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος του πλανήτη, αφού υπάρχει πληθώρα φωτογραφικών
καταχωρήσεων για αυτά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι
ευθέως ανάλογα του πλήθους των διαθέσιμων καταχωρήσεων στην βάση της πηγής
πληροφοριών μας, δηλαδή στην υπηρεσία flickr.
Η πρωταρχική συνεισφορά της εργασίας, έγκειται στην εξαγωγή ακριβούς και περιγραφικής
γεωγραφικής πληροφορίας, από υπάρχοντα δεδομένα. Θυμίζουμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι
προϊόν αυθόρμητης συνεισφοράς των χρηστών μιας διαδικτυακής υπηρεσίας και τα
πνευματικά τους δικαιώματα μας επιτρέπουν την χρήστη τους για δημιουργικούς σκοπούς.
Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι τελική δυνατότητα της εφαρμογής να διακρίνει αν η
αναζητούμενη θέση είναι περιοχή και στην συνέχεια να περιγράφει αυτήν, δίνοντας με
ακρίβεια τις διαστάσεις της και σχεδιάζοντας αντίστοιχη πολυγωνική περιοχή στον χάρτη.
Σήμερα, πολλές υπηρεσίες αναζήτησης γεωγραφικών θέσεων, αδυνατούν να περιγράψουν
περιοχές και συχνά επιστρέφουν ως απάντηση, ένα σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της
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αναζητούμενης περιοχής. Το σύστημά μας λοιπόν, επιτυγχάνει να δώσει σημασιολογικά
ορθότερες απαντήσεις στην αναζήτηση θέσεων ενδιαφέροντος με μη αγνοούμενες
διαστάσεις.

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
8.2.1

Διακρίνοντας θέσεις ενδιαφέροντος μέσα σε σωρό γεωγραφικών δεδομένων

Παράλληλα με την μελέτη και την δημιουργία αυτή της εργασίας, επιχειρήσαμε να
αναπτύξουμε και ένα ακόμη σύστημα που εκμεταλλευόταν στην ίδια κατεύθυνση τα
υπάρχοντα γεωγραφικά δεδομένα.
Στόχος αυτού του συστήματος είναι η συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας για μία ευρεία
περιοχή όπως ένα μεγάλο τμήμα μιας πόλης και η ομαδοποίηση των δεδομένων σε
υποσύνολα που εκφράζουν θέσεις ενδιαφέροντος εντός αυτής της περιοχής.
Έχοντας ως πηγή πληροφορίας και πάλι το flickr, αναζητήσαμε και πάλι δεδομένα
φωτογραφικές καταχωρήσεις με λεκτικό και γεωγραφικό περιεχόμενο. Αυτή τη φορά το
κριτήριο αναζήτησης ήταν οι θέσεις των φωτογραφιών, να βρίσκονται εντός ενός ορθογώνιου
γεωγραφικού πλαισίου που εκφράζεται από το νοτιοδυτικό και το βορειοανατολικό άκρο του.
Συλλέγουμε λοιπόν όλες τις καταχωρήσεις μιας περιοχής και δημιουργούμε δεδομένα με την
μορφή:
Τίτλος φωτογραφίας

Γεωγραφικό μήκος

Γεωγραφικό πλάτος

Στην συνέχεια, επιχειρούμε ομαδοποίηση αυτών των δεδομένων με βάση την λεκτική τους
πληροφορία, δηλαδή τον τίτλο τους. (label clustering). Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης με βάση
την λεκτική πληροφορία, αναπτύχθηκε από τον διδακτορικό φοιτητή ΕΥΘΗΜΗ ΔΡΗΜΟΝΑ
και βασίζεται σε μία ιεραρχική ομαδοποίηση από κάτω προς τα πάνω(bottom up hierarchical
clustering) γνωστή με την ονομασία Agglomerative Clustering [Agglomerative].
Η ομαδοποίηση, παράγει ουσιαστικά ένα σύνολο από νέφη σημείων που περιγράφουν θέσεις
ενδιαφέροντος. Το σύστημα από το σημείο αυτό και μετά, αντιμετωπίζει ξεχωριστά το κάθε
νέφος σημείων, με την ίδια επεξεργαστική διαδικασία που περιγράφηκε στα πλαίσια αυτής
της εργασίας. Στο τέλος, το σύστημα επιστρέφει μία λίστα με τις θέσεις ενδιαφέροντος που
έχουν προκύψει με την αντίστοιχη απεικόνισή τους στον χάρτη.
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Η εφαρμογή αυτή δεν αναπτύχθηκε ως μία διαδικτυακή υπηρεσία για το κοινό, αλλά όλη η
χρήση της εξαντλήθηκε σε τοπικό επίπεδο για την βοήθεια και την εξέλιξη της έρευνας. Ως
δείγμα των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους:
•

Τμήμα της Νέας Υόρκης

http://diploma.savvas.me/index.php/project5/flickrny_spatial_outlier
•

Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο

http://diploma.savvas.me/index.php/project5/flickrsf_spatial_outlier

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής αυτής εργασίας, δίνουν ελπίδα για
αποτελεσματική και εφαρμόσιμη εξαγωγή θέσεων από μαζικά δεδομένα μιας περιοχής.
Πρακτικά, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Βασικός
ανασταλτικό παράγοντας για την εξαγωγή ακριβέστερων αποτελεσμάτων, ήταν ο
περιορισμός που προκύπτει από την ιεραρχική ομαδοποίηση στο λεκτικό περιεχόμενο. Εξ'
αιτίας της φύσης του αλγορίθμου, δεν μπόρεσε να γίνει χρήση όλων των διαθέσιμων
δεδομένων που μας παρείχε η πηγή μας. Ο λόγος είναι ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος,
αρχικοποιείται θεωρώντας ότι κάθε σημείο του συνόλου αποτελεί μια ξεχωριστή ομάδα. Στην
συνέχεια με βάση την ομοιότητα τους, 2 ομάδες μπορούν να συγχωνευτούν σε μία, έως ότου
να μην προκύπτει καμία ικανοποιητική ομοιότητα οποιονδήποτε ομάδων. Η υλοποίηση αυτού
του αλγορίθμου κρίθηκε απαγορευτική (λόγω απαιτήσεων σε μνήμη) για αρχικοποίηση με
πάνω από 2000 ομάδες, άρα με είσοδο πάνω από 2000 καταχωρήσεις. Αυτός ο περιορισμός,
στέρησε ακρίβεια από τα αποτελέσματα, αφού για τις περιοχές που μελετήθηκαν,
καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε το πολύ 10% των υπαρχόντων δεδομένων.
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Figure 47: Πίνακας εξαγόμενων θέσεων ενδιαφέροντος στο San Francisco
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