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Abstrakt

Ur£enie aktuálnej pozície pouºívate©a je k©ú£ovou otázkou, kto-

rú musí rie²i´ akáko©vek naviga£ná aplikácia. Kým v typických na-

viga£ných rie²eniach sa vyuºíva GPS, v budovách nie je moºné pra-

cova´ s týmto satelitným signálom. Rôzne prístupy k indoor loka-

lizácii sú kaºdoro£ne prezentované na konferencii IPIN [1]. V na²ej

práci vyuºívame na ur£enie aktuálnej polohy pouºívate©a senzory,

ktoré sú prítomné v beºnom smartfóne � akcelerometer a kompas.

Pozorovaním zmien hodnôt akcelerometra sa detekuje vykonaný

krok. Kompas slúºi na ur£enie smeru chôdze. Spolo£ne poskytujú

moºnos´ ur£enia relatívnej pozície vzh©adom na danú naviga£nú

trasu [2]. V tejto práci prezentujeme vlastný algoritmus, ktorý je

schopný lokalizova´ pouºívate©a aj bez známej naviga£nej trasy.

Tento prístup sa vyuºíva v oblasti robotiky [3]. Mapu budovy re-

prezentujeme pomocou mrieºky s dostato£ne malým rozmerom jed-

ného polí£ka. Pre kaºdé takéto miesto v budove po£ítame pravde-

podobnos´, s akou sa tam pouºívate© nachádza. V práci opisujeme

aj efektívnu implementáciu ná²ho algoritmu. Tento prístup posky-

tuje potenciál pre kombináciu s inými vstupnými informáciami

o aktuálnej polohe, ako je WiFi �ngerprinting alebo QR kódy.

Takto navrhnutý algoritmus je schopný vysporiada´ sa s rôznou

d¨ºkou kroku, nepresnos´ami hodnôt z kompasu alebo nesprávne

detekovanými krokmi. Zárove¬ algoritmus vyuºíva ²truktúru bu-

dovy so svojími chodbami a ich kriºovatkami k zlep²eniu presnosti

lokalizácie. Vytvorený prototyp ukazuje, ºe algoritmus je funk£ný

a pouºite©ný v aplikácii indoor navigácie.



Abstract

Localization of a user is the key element in every application of

navigation. GPS is used in typical outdoor navigational solutions,

but satelite signal is not available in buildings. There are vari-

ous approaches presented on IPIN conference [1]. In our solution,

we use sensors - accelerometer and compass, available in common

smartphones to detect the current position of a user. A step is de-

tected by observation of values of the accelerometer. The compass

is used to determine a walking direction. Indeed, it is possible to

determine a relative position along the existing navigation path

[2]. In the thesis, we describe our own algorithm, which is able to

localize a user without any existing navigation path. This appro-

ach is used in robotics [3]. A map is reprezented by a grid with

small enough size of each �eld. The probability of user position

is computed for all �elds in the grid. The thesis descibes the e�-

cient implementation of our algorithm. There is an option for ad-

ding more information about the current position from QR codes

or WiFi �ngerprinting. This algorithm is able to cope with various

step lengths, inaccuracy of compass values or wrong detected steps.

The algorithm uses the building structure with corridors and their

intersections to improve the accuracy of estimation of user posi-

tion. Created prototype shows that the algorithm is correct and

usable in an application of indoor navigation.
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Úvod

Naviga£né aplikácie sú v dne²nej dobe beºne dostupné, pouºívané a sú dostato£ne

presné. K©ú£ovou otázkou kaºdej takejto aplikácie je lokalizácia pouºívate©a. Pri beºne

pouºívaných naviga£ných systémoch hovoríme o GPS a satelitnom signáli. Indoor

prostredie má svoje ²peci�ká. V prvom rade ide o neprítomnos´ satelitného signálu.

Ten nie je dostato£ne silný, aby prenikol stenami budov. Kým samotné navigovanie

a poskytnutie informácii o naviga£nej trase sa nemusí lí²i´ od outdoor navigácie, tak

ur£ovanie polohy si vyºaduje iné prístupy. Lokalizácia v indoor prostredí je tieº viac

citlivá na presnos´. Kým chybné ur£enie pozície o 10 metrov pri cestovaní autom si

pouºívate© nemusí ani v²imnú´, pri indoor lokalizácii ide o výrazný problém.

V na²ej práci identi�kujeme ²peci�ká indoor prostredia a priná²ame preh©ad rôz-

nych prístupov najmä k otázke lokalizácie v indoor prostredí. Tieto prístupy a výsledky

sú prezentované na konferencii IPIN (International Conference on Indoor Positioning

and Indoor Navigation) [1], ktorá sa koná pravidelne od roku 2010. Vymenuvávame

nieko©ko rie²ení z rôznych oblastí prístupu k tomuto problému. Niektoré su zaloºené na

simulovaní satelitného signálu, iné napríklad na pozorovaní okolia pomocou kamery

alebo iných senzorov. Práca sa zameriava na vyuºitie smartfónov pri ur£ení pozí-

cie pouºívate©a, konkrétne na detekciu krokov pomocou senzorov, ktoré sú prítomné

v beºnom smartfóne - akcelerometer a kompas.

Hlavnou £as´ou tejto práce je predstavenie vlastného algoritmu lokalizácie, ktorý

je odpove¤ou na výzvu ur£enia pozície pouºívate©a bez explicitne danej naviga£nej

cesty. Mapa budovy je reprezentovaná pomocou mrieºky s dostato£ne malým rozme-

rom jedného polí£ka. Pre kaºdé polí£ko sa po£íta pravdepodobnos´, ºe sa tam nachá-

dza pouºívate©. Opisujeme aj efektívnu implementáciu tohto algoritmu, kedºe potre-

bujeme ma´ na zreteli obmedzený výpo£tový výkon beºného smartfónu. Priná²ame

porovnanie pôvodného návrhu algoritmu a jeho efektívnej²ej implementácie z poh©adu

£asu výpo£tu aj pamä´ových nárokov. Opisujeme aj spôsob vytvárania a uchovávania

informácii, ktoré popisujú mapu budovy.
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Algoritmy sú v práci podrobené evaluácii a sú identi�kované silné stránky aj sla-

biny lokaliza£ného algoritmu. Po£as práce bolo vytvorených nieko©ko pomocných ap-

likácii a tieº �nálny prototyp indoor lokalizácie.

Ciele práce vieme zhrnú´ do týchto bodov:

1. Preskúma´ a analyzova´ existujúce prístupy k indoor navigácii a lokalizácii s vy-

uºitím smartfónov.

2. Preskúma´ a prakticky overi´ moºnosti indoor lokalizácie s vyuºitím akcelero-

metra a kompasu bez explicitne danej naviga£nej cesty.

3. Navrhnuté algoritmy implementova´ vo forme funk£ného prototypu pre plat-

formu Android a analyzova´ ich praktickú pouºite©nos´ (pamä´ové nároky, reali-

zovate©nos´ výpo£tov v reálnom £ase na zariadeniach s obmedzenými výpo£to-

vými moºnos´ami).
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Kapitola 1

Indoor navigácia

1.1 Poºiadavky na naviga£ný systém

Kaºdý naviga£ný systém, a teda aj naviga£ný systém v indoor prostredí, musí sp¨¬a´

nasledovné poºiadavky:

Lokalizácia pouºívate©a

Správne ur£enie aktuálnej pozície pouºívate©a je k©ú£ovou otázkou kaºdej navi-

gácie. Kým v outdoor prostredí sa vyuºíva satelitný signál, indoor navigácie pri

lokalizácii pouºívate©a sú nútené pouºi´ iné rie²enie. Dôvodom je, ºe tento signál

nie je schopný prejs´ cez steny budov. Dôleºítým aspektom je presnos´ lokalizá-

cie. Pri ceste autom môºe by´ tolerovaná chybná detekcia pozície aj o nieko©ko

desiatok metrov. Pri indoor lokalizácii je vyºadovaná ove©a vä£²ia presnos´, nie-

kedy vyjadrená aº v centimetroch.

Zvolenie cie©a

Navigácia musí poskytnú´ moºnos´ zvoli´ si cie© cesty. Aktuálnu pozíciu môºeme

povaºova´ za za£iatok cesty. Pri indoor navigácii je potrebné myslie´ na fakt,

ºe daná budova nemusí ma´ iba jedno poschodie. Tomu treba prispôsobi´ aj

výslednú naviga£nú aplikáciu.

Nájdenie trasy

Nie vºdy musí ís´ o najkrat²iu cestu. V indoor prostredí sa môºeme stretnú´

napríklad so situáciou, ºe schodisko je bliº²ie k aktuálnej pozícii ako vý´ahy.

V takom prípade môºe by´ pre pouºívate©a lep²ou cestou tá dlh²ia.
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Výpo£ty v reálnom £ase

Naviga£ný systém musí by´ schopný reagova´ na aktuálny pohyb pouºívate©a.

V tejto práci sa zameriavame na lokalizáciu pouºívate©a. V²etky algoritmy, po-

mocné nástroje aj prototyp sú navrhnuté tak, aby bolo moºné doplni´ ¤al²ie prvky

indoor navigácie. V na²om prístupe je cie©om ponúknu´ v²eobecné rie²enie, ktoré ne-

bude fungova´ iba pre jednu konkrétnu budovu, ale poskytne algoritmy pouºite©né

v univerzálnej aplikácii indoor navigácie prístupnej beºným pouºívate©om. De�novali

sme preto následné dopl¬ujúce poºiadavky na naviga£ný systém:

Absencia prídavných zariadení v budove

Existujú rôzne zariadenia, napr. pseudolity [4], ktoré simulujú satelitný signál.

In²talácia týchto zariadení v budove predstavuje �nan£nú zá´aº, ale hlavne môºe

by´ nevhodné umiest¬ova´ takého zariadenia v niektorých typoch budov, napr. v

nemocniciach alebo historických budovách. Pri absencii akýchko©vek prídavných

zariadení poskytneme správcovi budovy ©ahkú nasadite©nos´ navigácie pre jeho

budovu. Potrebné bude iba vytvori´ mapu so v²etkými nevyhnutnými informá-

ciami. V práci spomíname QR kódy, ktoré vyºadujú ich umiestnenie v budove.

Neide v²ak o �nan£ne náro£nú vec a tieto kódy by nemali prekáºa´ v ºiadnom

type budovy. Ak by bolo potrebné, tak je moºné ich nahradi´ inou metódou

lokalizácie.

Absencia prídavných zariadení pouºívate©a

Chceme vyuºi´ to, ºe pouºívate© bude ma´ aplikáciu navigácie na svojom smart-

fóne. V dne²nej dobe sú takéto mobilné zariadenia ve©mi roz²írené, preto bez

akýchko©vek iných zariadení bude naviga£ný systém prístupný ve©kému po£tu

pouºívate©ov. Potrebujeme vyuºi´ iba to, £o beºne dostupný smartfón ponúka.

V na²om prípade to znamená vyuºitie senzorov.

Univerzálnos´ a jednoduché vytváranie máp

Naviga£ný systém by mal by´ funk£ný pre akúko©vek budovu, nie len pre jednu

konkrétnu. S tým je spojená aj poºiadavka jednoduchého vytvárania máp. Je

potrebné si uvedomi´ rozdiely medzi budovami. Rozdiely medzi nákupným cen-

trom, letiskovou halou, ²kolou a administratívnou budovou môºu by´ v po£te

poschodí (resp. £i ide o jednoposchodovú budovu), v ²truktúre (jedna chodba

a po stranách miestnosti - kancelárie, u£ebne alebo vä£²í otvorený priestor -

napríklad letisková hala) a v ¤al²ích aspektoch.
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1.2 �peci�ká indoor navigácie

Vo v²eobecnosti je najvä£²í rozdiel medzi outdoor a indoor navigáciou v lokalizácii

pouºívate©a. V outdoor prostredí je zis´ovaná poloha zariadenia pomocou GPS a sa-

telitného signálu. Tento spôsob je roz²írený, dostupný a dostato£ne presný. Satelitný

signál v²ak nie je moºné zachyti´ v budovách tak, aby sa mohla vyuºi´ lokalizácia

pomocou GPS. Táto skuto£nos´ ponúka moºnos´ vyuºitia rôznych prístupov k indoor

navigácii. Najnov²ie metódy a výsledky sú prezentované na konferencii IPIN (Inter-

national Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation) [1], ktorá sa koná

kaºdoro£ne od roku 2010.

Zaujímavou výzvou, ktorú pri outdoor navigácii nie je potrebné bra´ do úvahy, sú

viacposchodové budovy. Pozícia pouºívate©a, resp. zariadenia nemusí by´ jednozna£ne

ur£ená len súradnicami zemepisnej ²írky a d¨ºky, ale aj údajom o poschodí, na ktorom

sa nachádza. S tým je spojený aj prechod medzi poschodiami pomocou vý´ahu alebo

schodiska. Tento aspekt má dopad na vytváranie máp a zobrazenie pouºívate©ovi.

�al²ou skuto£nos´ou, ktorá môºe ma´ vplyv na aplikáciu navigácie v budovách je

ich rôzna ²truktúra. Pouºívate© môºe ma´ rôzne poºiadavky a priority v budovách s

otvoreným priestranstvom ako sú letiskové haly alebo ve©trhy a v budovách s mnohými

chodbami a miestnos´ami ako sú nemocnice alebo úradné budovy.

1.3 Existujúce naviga£né aplikácie

Existuje nieko©ko komer£ných aplikácii, ktoré poskytujú navigáciu v indoor prostredí.

Vä£²ina týchto aplikácii vyuºíva na lokalizáciu prídavné zariadenia v budove alebo

kombináciu viacerých prístupov. Kedºe na²a práca má za cie© zamera´ sa práve na

ur£enie aktuálnej pozície pouºívate©a, tieto metódy sú bliº²ie opísané v ¤al²ích kapi-

tolách.

Úspe²ná indoor naviga£ná aplikácia je aplikáciou na smartfón alebo tablet. Na roz-

diel od outdoor prostredia, kde je beºné ma´ ²peciálne zariadenie na navigáciu. Spôsob

zobrazenia navia£nej cesty sa nelí²i od outdoor navigácie. Táto cesta je vä£²inou zo-

brazená gra�cky. Niektoré aplikácie [5] ponúkajú aj moºnos´ roz²írenej reality, kde

obraz z kamery je prekrytý dopl¬ujúcou vrstvou s naviga£nou trasou a informáciami

o vzdialenostiach ako to vidie´ na obrázku 1.1.
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Obr. 1.1: Roz²írená realita - obraz z kamery doplnený o naviga£nú trasu

a informácie o vzdialenostiach. Ukáºka z aplikácie Infsoft [5].

Tieto komer£né rie²enia sú vyuºívané napríklad v letiskových budovách alebo ná-

kupných centrách. Na mape sú priamo zobrazené aj obchody alebo iné miesta záujmu,

£o poskytuje pouºívate©ovi preh©ad o svojom okolí. Existujú tieº nástroje na vytvo-

renie vlastnej aplikácie indoor navigácie pre svoju konkrétnu budovu [6].
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Kapitola 2

Indoor lokalizácia

2.1 Preh©ad existujúcich prístupov k indoor lokali-

zácii

Prezentovaných bolo mnoho prístupov k lokalizácii v indoor prostredí s rôznym po-

tenciálom pre praktické pouºitie. Ponúkame preh©ad a kategorizáciu týchto rie²ení bez

oh©adu na zariadenie, ktoré je lokalizované. Niektoré prístupy sa snaºia vyuºi´ princíp

beºnej outdoor navigácie s vyuºitím GPS. Existujú v²ak aj výskumy, ktoré pouºívajú

nové metódy v tejto problematike, napr. oblas´ po£íta£ového videnia. �al²ím rozdie-

lom je predmet skúmania. Kým viaceré prístupy skúmajú iba základnú lokalizáciu,

iné sa zameriavajú aj na niektoré ²peciálne prípady, napríklad smartfón umiestnený

vo vrecku nohavíc [7], chôdzu po shodoch [8] alebo navigáciu pre pouºívate©ov na

invalidnom vozíku [9].

Vysielanie a spracovanie signálu

Je nieko©ko rie²ení [4, 10, 11], ktoré vyuºívajú zariadenia nazývajúce sa pseudolity

(pseudo-satelity). Tieto zariadenia simulujú satelitný signál a musia by´ strategicky

rozmiestnené v budove (prevaºne na konci chodieb). Tento prístup k indoor navigácii je

ve©mi podobný beºnej outoor navigácii. Signál je dokonca moºné zachyti´ rovnakými

zariadeniami. Takéto rie²enia nemusia by´ smerované len na pouºívanie smartfónov,

ale môºu vyºadova´ ²peciálne zariadenia aj na strane pouºívate©a.

Okrem pseudolitov existujú aj iné zariadenia, ktoré musia by´ rozmiestnené v bu-

dove a poskytujú moºnos´ na podobný prístup. Komer£né rie²enie LabWerk [12] vy-

uºíva iBeacon zariadenia zaloºené na technológii bluetooth. Tento prístup má výhodu
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v tom, ºe bluetooth za´aºuje batériu smartfónu menej ako GPS.

�al²í z prístupov je zaloºený na WiFi technológii. Výhodou je, ºe nie je potrebné

budova´ ºiadnu infra²truktúru v budove iba kvôli lokaliza£nému systému. Na lokali-

záciu sa vyuºíva �ngerprinting metóda zaloºená na sile WiFi signálu a porovnávaním

s databázou meraní [13, 14].

Sledovanie okolia

V tomto prístupe sa o£akáva prítomnos´ mobilného zariadenia so svojimi senzormi,

kamerou alebo fotoaparátom. Ide predov²etkým o oblas´ po£íta£ového videnia. Spo-

lo£nou charakteristikou v²etkých rie²ení vyuºívajúcich tento princíp je h©adanie zhody

medzi snímaným okolím a záznamom o budove. Existuje viacero rie²ení, ktoré majú

rôzny predmet snímania.

Môºu ním by´ ²peciálne zna£ky umiestnené v budove [15], ktoré pripomínajú

QR kódy. Mobilné zariadenie neustále sníma okolie a h©adá dané zna£ky, pomocou

ktorých ur£uje aktuálnu pozíciu v budove.

Zaujímavým prístupom je aj lokalizácia, ktorá vyuºíva svetelný senzor zariadenia

[16]. Jej základom sú svetlá umiestnené v budove a znalos´ ich pozície. �ím viac svetiel

v budove je vypnutých, tým vä£²ia je nepresnos´ lokalizácie.

Niektoré rie²enia vyuºívajú kombináciu viacerých prístupov. Algoritmy po£íta£o-

vého videnia snímajú nohy pouºívate©a a detekujú urobené kroky [17] alebo snímajú

okolie a h©adajú zhodu medzi obrázkami budovy z databázy a obrazom snímaným

kamerou [18].

Analýza chôdze

Existuje ve©ké mnoºstvo rie²ení s týmto prístupom. Chôdza je analyzovaná pomo-

cou senzorov. Jedným z pouºite©ných zariadení je IMU (Intertial Measurement Unit),

ktoré sa vyuºíva aj v letectve alebo námorníctve. Toto zariadenie obsahuje akcele-

rometer a gyroskop alebo v niektorých prípadoch magnetometer. Pomocou IMU je

moºné detekova´ kroky a pouºitím ¤al²ích algoritmov lokalizova´ pouºívate©a v indoor

prostredí [19].

Mnoho rie²ení pouºíva na detekciu krokov smartfóny, ktoré tieº obsahujú senzory

ako sú akcelerometer, kompas alebo gyroskop. K©ú£ové úlohy pri tomto prístupe sú

detekcie krokov, ur£enie nato£enia pouºívate©a (smer jeho chôdze), odhad d¨ºky kroku

a samotné ur£enie pozície. Typickým problémom je nepresnos´ samotných dát zo
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senzorov, ale aj odhadov d¨ºky kroku. Chyba sa môºe kumulova´ a úspech celého

rie²enia závisí od schopnosti vysporiada´ sa s týmito nepresnos´ami.

2.2 Smartfóny a ich senzory

Beºne dostupné smartfóny obsahujú nieko©ko senzorov. Platforma Android poskytuje

jednoduchý prístup k dátam z týchto senzorov [20]. Rozde©uje senzory na hardvé-

rové a softvérové. Hardvérové senzory sú fyzicky prítomné na zariadení. Softvérové

senzory (nazývané tieº virtuálne) odvádzajú svoje hodnoty z jedného alebo viacerých

hardvérových senzorov. V²etky takéto senzory môºeme rozdeli´ na tri kategórie:

• Pohybové senzory snímajú pohyb zariadenia. Konkrétne pohybové senzory sú

akcelerometer, gravita£ný senzor, gyroskop, lineárny akcelerometer a rota£ný

vektorový senzor.

• Polohové senzory poskytujú informáciu o polohe zariadenia. Ide o senzor mag-

netického po©a (magnetometer), senzor oto£enia (kompas) a senzor merajúci

vzdialenos´ od iného objektu.

• Senzory prostredia poskytujú údaje o rôznych charakteristikách prostredia. Patrí

tu senzor vonkaj²ej teploty, osvetlenosti, vonkaj²ieho tlaku vzduchu, vonkaj²ej

relatívnej vlhkosti aj teploty zariadenia.

Mnohé z týchto senzorov majú nulový alebo len ve©mi malý potenciál vyuºitia

pre lokalizáciu zariadenia. Niektoré senzory sú síce pouºite©né pri indoor lokalizácii,

ale nevyskytujú sa v kaºdom zariadení alebo sa ich implementácia lí²i. To napríklad

znamená, ºe lineárny akcelerometer môºe by´ v jednom zariadení hardvérový senzor

a v inom softvérový. Pre na²u prácu sú najdôleºitej²ie tieto dva senzory, ktoré sú

hardverové a sú prítomné vo vä£²ine zariadení:

• Akcelerometer je pohybový senzor, ktorý sníma zrýchlenie zariadenia v troch

zloºkách (obrázok 2.2). Hodnoty z akcelerometra sa pouºijú pri algoritmoch na

detekciu krokov. Pri typickom drºaní zariadenia je relevantná vertikálna zloºka z.

• Kompas je polohový senzor, ktorý sa v kontexte indoor navigácie vyuºíva na

ur£enie smeru chôdze. Pri lokalizácii s vyuºitím detekcie krokov sa kumuluje

chyba, s ktorou je potrebné sa vysporiada´. Pri detekcii jedného kroku môºe

by´ aº ²tyridsa´stup¬ový rozdiel medzi nameraným a reálnym nato£ením [21].
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Pod©a výskumu z projektu HiMLoc [8] môºe by´ táto chyba aº 100 stup¬ov,

av²ak pri normálnych podmienkach (chôdza nie tesne pozd¨º stien alebo popri

kovových ²truktúrach) je chyba tolerovate©ná.

Obr. 2.2: Tri zloºky akcelerometra.

Vyuºitie smartfónov je nevyhnutné pre vytvorenie úspe²nej aplikácie indoor navi-

gácie adresovanej ²irokému okruhu pouºívate©ov. Od algoritmu indoor lokalizácie sa

vyºaduje, aby bol schopný vysporiada´ sa s nepresnos´ami zo senzorov. Je potrebné

myslie´ aj na obmedzený výpo£tový výkon beºného smartfónu.

2.3 Metódy ur£enia absolútnej pozície

Samotný akcelerometer a kompas nie sú schopné ur£i´ absolútnu pozíciu v budove.

Pomocou týchto senzorov je moºné detekova´ kroky a teda ur£i´ zmenu pozície vzh©a-

dom k nejakej po£iato£nej pozícii. Pre ur£enie absolútnej pozície je potrebné pouºi´

inú metódu. Algoritmus pouºitý na lokalizovanie pouºívate©a, £iºe ur£enie po£iato£-

ného miesta je samostaným algoritmom a je moºné ho zameni´ za iný. Pri demon²trácii

na²ich algoritmov v na²om prototype pouºívame QR kódy.

QR kódy

QR kódy sú beºnému pouºívate©ovi smartfónov známe. Vieme ich preto pouºi´ na lo-

kalizáciu. Táto metóda je alternatívou k jednoduchému manuálnemu výberu pozície.

Pre pouºívate©a je rýchlej²ie a pohodlnej²ie naskenova´ kód ako h©ada´ v nejakom

zozname alebo nie£o písa´. Táto metóda je stopercentne presná, kedºe kaºdý QR kód

umiestnený v budove je jenozna£ný. Je na poskytovate©ovi aplikácie v danej budove,

aby zváºil rozmiestenenie týchto kódov v budove. Kódy by mali by´ pri v²etkých
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vstupoch do budovy a na niektorých strategických miestach, kde je pravdepodobnos´,

ºe pouºívate© zapne aplikáciu navigácie. Ide napríklad o východy z obchodov v ná-

kupnom centre alebo dvere ordinácie lekára v nemocnici. Nevýhodou týchto kódov

môºe by´ potreba skenovania pouºívate©om. Rovnako je potrebné pre poskytovate©a

aplikácie v budove vyrobi´ QR kódy a rozmiestni´ ich v budove.

Obr. 2.3: Ukáºka QR kódu, ktorý má informáciu o názve aktuálnej mapy

a pozíciu pouºívate©a v centimetroch vzh©adom k tejto mape.

WiFi �ngerprinting

Prístup ur£ujúci pozíciu na základe sily signálu WiFi siete je prezentovaný v bakalár-

skej práci [13] in²pirovanej podobným výskumom [14].

Existuje viacero spôsobov ako ur£i´ pozíciu pomocou sily signálu. Môºe ís´ o geo-

metrické metódy ako sú trilaterácia alebo triangulácia. V týchto projektoch sa vy-

uºíva �ngerprinting. Táto metóda sa snaºí vytvori´ ur£itú charakteristiku konkrétneho

miesta vzh©adom na silu signálu prijímanú z rôznych WiFi vysiela£ov. V ideálnom prí-

pade sú tieto charakteristiky jedine£né pre kaºdú pozíciu. V prvom rade je potrebné

vytvori´ charakteristiky pre rôzne miesta v budove a uloºi´ ich do databázy. Následne

sa pri lokalizácii vykoná meranie a ur£í sa daná pozícia.

Tento prístup sa ukázal ako dostato£ne spo©ahlivý ako opisujú experimenty v spo-

mínaných výskumoch. Experimenty boli robené v budovách s mnohými miestnos´ami,

nie v otvorenom priestore ako je letisková hala. V budove s miestnos´ami svoju úlohu

zohrávajú steny, ktoré tlmia WiFi signál a tým zlep²ujú presnos´ ur£enia zhody �n-

gerprintov. Testovaním sa ukázalo, ºe je najlep²ie urobi´ ²tyri merania. Pochopite©ne

s kaºdým ¤al²ím meraním sa zvä£²uje presnos´, ale po ²tyroch meraniach sa táto

presnos´ uº nezvy²uje tak výrazne. Na merania je potrebný istý £as. Aj ke¤ ide len

o zopár sekúnd, toto rie²enie je vhodné skôr na ob£asné ur£enie aktuálnej absolútnej

pozície. Táto metóda môºe fungova´ aj automaticky bez nutnosti dodato£ného vstupu

od pouºívate©a.
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Kapitola 3

Lokalizácia s vyuºitím akcelerometra

a kompasu

K©ú£ovým prvkom rie²ení vyuºívajúcich akcelerometer a kompas je detekcia krokov.

Ur£enie pozície pouºívate©a sa po£íta vzh©adom k zadanej naviga£nej ceste [2, 22].

Tento prístup predpokladá, ºe pouºívate© naozaj krá£a po danej trase.

3.1 Lokalizácia s explicitne danou naviga£nou cestou

Projekt FootPath [2] priná²a rie²enie s vyuºitím senzorov dostupných v beºnom smart-

fóne. Pracuje sa s hodnotami z akcelerometra, ktoré poskytujú vstup pre algoritmus

detekcie krokov. Pomocou kompasu sa ur£uje aktuálne nato£enie zariadenia. V tomto

prístupe sa ur£uje relatívna pozícia vzh©adom na zadanú trasu. Popis rie²enia v nie-

ko©kých krokoch ilustruje nasledovný obrázok 3.4.

Obr. 3.4: Schéma fungovania aplikácie navigácie projektu FootPath
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Tento prístup rie²i nasledovné udalosti:

1. FootPath aplikácia získa mapu budovy vyuºitím OpenStreetMap [23].

2. Pouºívate© zadá aktuálnu a cie©ovú pozíciu, £o v konkrétnej aplikácii znamená

£ísla dverí, pri ktorých sa nachádza a ktoré sú jeho cie©ovou pozíciou. Aplikácia

vyráta cestu z po£iato£nej aktuálnej pozície k cie©u.

3. Aplikácia berie hodnoty z akcelerometra a kompasu a detekuje kroky.

4. Vypo£ítaná cesta je reprezentovaná sekvenciou odhadovaných krokov. Kaºdý

krok je ur£ený svojím nato£ením.

5. Detekované kroky sú trasformované na podobnú sekvenciu ako pri zadanej trase.

Na ur£enie nato£enia sa vyuºijú hodnoty z kompasu.

6. Pouºije sa algoritmus na zistenie aktuálnej pozície vzh©adom na zadanú trasu.

Aplikácia poskytne pouºívate©ovi informáciu o aktuálnej polohe.

D¨ºka kroku bola v tomto projekte vypo£ítaná na základe zadanej vý²ky pouºívate©a.

Aj ke¤ sa ukázala táto metóda ako nepresná, algoritmus na ur£enie pozície sa vedel

vysporiada´ s touto nepresnos´ou. Na samotné ur£enie pozície, £iºe na h©adanie zhody

medzi sekvenciami krokov extrahovaných zo zadanej trasy a detekovanými krokmi,

boli pouºité dva prístupy. Algoritmus, ktorý dosahoval lep²ie výsledky, vyuºíva princíp

dynamického programovania.

V bakalárskej práci [22] boli testované tieto algoritmy a pridané vlastné vylep²enia.

Pri testoch samotnej lokalizácie pouºívate©a sa ukázalo, ºe výsledok bol závislý od

d¨ºky kroku. Upravil sa preto algoritmus tak, aby si s týmto aspektom poradil.

3.2 Detekcia krokov

Na detekciu krokov sa vyuºívajú hodnoty z akcelerometra. Aj v algoritme z projektu

FootPath, aj v spomínanej bakalárskej práce sa sledujú hodnoty iba z jednej zloºky

akcelerometra, konkrétne zloºky z, ktorá je kolmá na displej zariadenia. Kedºe hod-

noty získané z akcelerometra obsahujú ²um, pri oboch prístupoch sa aplikuje low pass

�lter (obrázok £. 3.5). Tento �lter vyhladí získané dáta. Stráca sa v²ak údaj o konkrét-

nej hodnote, £o znemoº¬uje matematické výpo£ty d¨ºky kroku alebo rýchlosti chôdze.

Znamená to, ºe úlohou týchto algoritmov je iba rozhodnú´, £i bol urobený krok.
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Obr. 3.5: Hodnoty z akcelerometra vyzna£ené £iernou farbou. Hodnoty

po aplikovaní low pass �ltra sú vyzna£ené £ervenou farbou.

FootPath algoritmus

Algoritmus na detekciu krokov v tomto projekte vyuºíva snímanie zmien hodnôt ak-

celerometra. Ako vidíme na obrázku £. 3.6, krok je detekovaný, ke¤ sa hodnota akcele-

rometra zmení o viac ako hodnota p, pri£om empiricky bola zvolená hodnota 2m/s−2.

Táto zmena sa sníma v poli window. Dôleºitou sú£as´ou je aj timeout. V rámci tohto

úseku nemôºu by´ detekované dva kroky. Ide o relevantnú podmienku, lebo £lovek

nevie urobi´ dva kroky v rozmedzí 333ms, £o je nimi de�novaná hodnota timeout.

Obr. 3.6: Detekcia krokov algoritmom popísaným v projekte FootPath

Tento algoritmus ukázal dobrú schopnos´ vysporiada´ sa s rôznou rýchlos´ou po-

hybu, rôznou d¨ºkou kroku, rôznou trajektóriou a pohybom po schodoch. Zle deteko-

vané kroky boli prevaºne na za£iatku a na konci chôdze a tieº pri ve©mi výrazných

zmenách hodnôt akcelerometra.
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�tvorfázový algoritmus

Algoritmus vychádza z pozorovania, ºe hodnoty akcelerometra sa pri kaºdom kroku

správajú podobne aj napriek nepresnostiam senzora. Vieme v týchto dátach identi�-

kova´ ²tyri fázy, ktoré sú prítomné, ke¤ je vykonaný krok. Kým je zariadenie v pokoji,

akcelerometer uvádza ur£itú pokojovú hodnotu. Následne pri vykonaní kroku sa táto

hodnota zvy²uje, aº kým dosiahne lokálne maximum. Potom klesá naspä´ na pokojovú

hodnotu a pokra£uje ¤alej na lokálne minimum. V poslednej fáze kroku sa hodnota

vráti na pôvodnú hodnotu. Ke¤ºe dáta z akcelerometra aj po aplikovaní low pass �ltra

nie sú ideálne, pokojovú hodnotu sme nahradili intervalom, £o vidie´ aj na obrázku

£. 3.7.

Obr. 3.7: Detekcia krokov s vyuºitím ²tyroch fáz pri kaºdom kroku.

Tento algoritmus robil tým menej chybných detekcií, £ím vä£²ie boli kroky alebo

£ím rýchlej²ie boli kroky robené. Výrazne lep²ie boli výsledky pri £astej²ích zmenách

zo státia na chôdzu a naopak. Hor²ie výsledky dosiahol v situáciach, ke¤ pouºívate©

menil naklonenie zariadenia, alebo robil pomalé kroky.

Porovnanie algoritmov

Oba algoritmy dosiahli vysokú spo©ahlivos´ pri beºnej chôdzi. Rozdiel je ale v druhu

chýb, ktoré sa vyskytovali. Algoritmus z projektu FootPath je liberálny, detekoval ok-

rem vykonaných krokov aj falo²né kroky, ktoré neboli vykonané. Dokázal v²ak správne

identi�kova´ v²etky naozaj urobené kroky. Priemerne detekoval ²tyri falo²né kroky na

sto dobrých. Ná² algoritmus je konzervatívny. Nedetekoval ºiaden falo²ný krok, ale
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ob£as niektorý vykonaný krok nezaznamenal. Pri beºnej chôdzi i²lo pribliºne o jeden

nedetekovaný krok na sto správych krokov.

Tieto dva prístupom rôzne, ale spo©ahlivos´ou podobné algoritmy sú dobrým po-

tenciálom pre ¤al²ie lokaliza£né algoritmy. Vieme si pod©a potreby zvoli´ prístup,

s ktorým bude algoritmus lokalizácie dosahova´ lep²ie výsledky. Cie©om ¤al²ích loka-

liza£ných algoritmov bude okrem iného aj vysporiadanie sa s chybami spôsobenými

nepresnými meraniami senzorov a kumulovanými chybami z algoritmu detekcie kro-

kov.

3.3 Nato£enie zariadenia

Rôzne nato£enie zariadenia spôsobovalo problémy pri oboch algoritmoch na deteko-

vanie krokov. Predpokladalo sa vodorovné drºanie zariadenia (obrázok £. 3.8 - situ-

ácia A). Pri krá£aní sa zariadenie pohybovalo nahor a nadol, algoritmus na detekciu

krokov bral do úvahy len jednu zloºku akcelerometra (zloºka z - na obrázku vyzna£ená

£ervenou farbou). Pri na²om testovaní pouºite©nosti algoritmov pouºívatelia nedostali

in²trukcie ako drºa´ zariadenie. Ukázalo sa, ºe aj ke¤ vä£²ina drºala smartfón vodo-

dovne, tak sa na²li pouºívatelia, ktorí drºali zariadenie zvislo (uhol, ktorý zvieral

smartfón s podlahou sa blíºil 90◦) alebo ²ikmo (uhol bol niekde v intervale od 30◦ do

45◦). Pri nakloneniach B a C ²tvorfázový algoritmus, ktorý vo v²eobecnosti dosahoval

trochu lep²ie výsledky, nebol vôbec schopný detekova´ kroky. Algoritmus z projektu

FootPath sa ako tak vedel vysporiada´ so situáciou B, za predpokladu, ºe merané hod-

noty z akcelerometra boli dostato£ne výrazné, £o bolo pri men²ích uhloch. Situácia C

bola neprijate©ná, kedºe pri pohybe zariadenia nahor a nadol, akcelerometer v zloºke

z nezaznamenával dostato£ne výrazné hodnoty.

Obr. 3.8: Rôzne typické naklonenia zariadenia.
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V tejto práci ponúkame rie²enie takejto situácie, ktoré je zaloºené na spracová-

vaní údajov zo v²etkých troch zloºiek akcelerometra. Ak budeme merané dáta z ak-

celerometra reprezentova´ ako vektory (vidie´ na predo²lých obrázkoch), môºeme si

de�nova´ vektor, ktorý bude sú£tom vektorov v²etkých troch zloºiek (obrázok £. 3.9

- zloºky, ktorých hodnoty sú blízke nule, nie sú zobrazené). Vektor sú£tu (ozna£ený

S) má smer vºdy od zariadenia smerom nahor. Pre algoritmus detekcie krokov bude

teda hodnotou z akcelerometra práve ve©kos´ tohto vektora.

Obr. 3.9: Vektor, ktorý je sú£tom vektorov ostatných zloºiek. Tento vek-

tor smeruje vºdy nahor a je preto nezávislý od naklonenia zariadenia.

Ak je zariadenie vo vodorovnej polohe A, tak tento vektor je takmer zhodný s vek-

torom zloºky z. Aj ke¤ by teoreticky mali by´ tieto dva vektory totoºné, v skuto£nosti

akcelerometer nie je úplne presný a produkuje aj ²um. Teda pri pohybe nahor sa me-

nia hodnoty v²etkých troch zloºiek aj ke¤ niektoré minimálne. Z poh©adu algoritmov

na detekciu krokov nejde o významný rozdiel.

Po implementácii a otestovaní sa ukázal tento prístup funk£ný. Pri vodorovnom

drºaní zariadenia (situácia A) oba algoritmy detekovali rovnaké kroky ako v prípade,

ke¤ brali do úvahy len jednu zloºku akcelerometra. Rovnako to bolo aj pri nato£eniach

B a C.

Hodnoty z kompasu sa trochu lí²ia pri rôznom naklonení zariadenia. Rozdiel medzi

uhlom v situácii A a situácii C pri rovnakom smere chôdze bol v rozmedzí 15◦ aº 30◦.

V porovnaní so samotnými nepresnos´ami dát z kompasu sú tieto odchýlky akcepto-

vate©né. Hodnoty zo senzora sú po£ítané pre situáciu A. Pre vä£²inu pouºívate©ov je

najtypickej²ia pozícia B, kde je chyba v stup¬och zanedbate©ná.
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Kapitola 4

Lokalizácia s vyuºitím akcelerometra

a kompasu bez explicitne danej

naviga£nej cesty

Podmienka pozna´ naviga£nú cestu je obmedzujúca. Ak sa pouºívate© rozhodne zmeni´

smer trasy z akéhoko©vek dôvodu, musí by´ znovu vypo£ítaná absolútna pozícia inou

metódou. V tejto práci si kladieme otázku, £i je moºné lokalizova´ pouºívate©a aj

bez explicitne danej naviga£nej trasy. Znamenalo by to osamostatnenie algoritmu

lokalizácie od navigácie. Hlavnou my²lienkou rie²enia je ur£ovanie pravdepodobnosti,

ºe sa pouºívate© nachádza na nejakej pozícii v budove.

4.1 Bayesovské �ltre

Indoor lokalizácia vyuºívajúca detekciu krokov ponúka aj iné metódy ako je ur£ova-

nie pozície vzh©adom k danej ceste. Na lokalizáciu sa £asto vyuºívajú bayesovké �l-

tre [24], ktoré predpokladajú Markovov model. V týchto rie²eniach sa vyuºíva pravde-

podobnos´ na odhad stavu nejakého dynamického systému. Existuje viacero imple-

mentácii bayesovských �ltrov. Delia sa na spojité a diskrétne pod©a toho ako reprezen-

tujú systém. Naj£astej²ie pouºívané sú nasledovné tri konkrétne implementácie, ktoré

boli pouºité a porovnané aj vo výskume prezentovanom na konferencii IPIN [25].

• Kalmanov �lter je najpouºívanej²í z týchto �ltrov (napr. [26]). Tento spojitý

�lter ur£uje pozíciu pouºitím normálneho rozdelenia. Stredná hodnota ur£uje

aktuálnu pozíciu a rozptyl hovorí o presnosti odhadu. Jeho hlavnou výhodou je
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výpo£tová efektivita. Najlep²ie výsledky dosahuje, ak ide o lineárny systém a

ak neur£itos´ pozície nie je ve©mi vysoká.

• Mrieºkový prístup je diskrétny �lter, ktorý sa zakladá na rovnomernom roz-

delení prostredia na mrieºku s malými polí£kami (typicky medzi 10cm a 1m),

ktoré uchovávajú pravdepodobnos´, ºe sa pouºívate© nachádza na danej pozícii.

Hlavnou výhodou je schopnos´ reprezentácie akejko©vek aj nelineárnej distri-

búcie pravdepodobnosti. Najvä£²ou nevýhodou je výpo£tová zloºitos´. Existujú

prístupy, ktoré reprezentujú prostredie budovy pomocou grafov [27]. V takom

prípade sa zvy²uje efektivita výpo£tu, ale výsledok nemusí by´ úplne presný.

• �asticový �lter je diskrétna implementácia s vyuºitím sekven£nej Monte Carlo

metódy (pouºitý napr. v tomto prístupe [8]). Reprezentuje pozície pouºitím

mnoºiny ohodnotených vzoriek (£astíc). Tieto £astice nasledujú pravidlá pohy-

bového modelu. To znamená, ºe napríklad nemôºu prechádza´ cez steny budovy

v danom modeli. Najvä£²ou výhodou je schopnos´ reprezentova´ ©ubovo©nú hus-

totu rozdelenia a je teda aplikovate©ná aj na nelineárne systémy. V porovnaní

s mrieºkovým prístupom je efektívny v tom, ºe sa £astice zameriavajú na oblas´

s najvä£²ou pravdepodobnos´ou. Problémom môºe by´ pouºitie vo viacrozmer-

nom priestore, kedºe zloºitos´ rastie exponenciálne s po£tom dimenzií.

Ur£enie samotnej pozície pri pouºití kalmanovho alebo £asticového �ltra pozostáva

z dvoch fáz. Prvou fázou je predikcia pozície na základe dostupných informácii o d¨ºke

kroku a nato£ení a druhou jej korekcia. Mrieºkový prístup pracuje naopak. Najprv

vypo£íta pravdepodobnos´ pre v²etky miesta v budove a aº potom sa ur£í aktuálna

pozícia. Tým lep²ie popisuje situáciu v budove, kedºe si uchováva pravdepodobnos´

pre v²etky miesta. V porovnaní s predo²lými �ltrami sa teoreticky zdá by´ odolnej²i

vo£i nepresnostiam z kompasu. Napríklad, ke¤ sa objaví jedna alebo viacero hodnôt

nato£enia ve©mi rozdielnych oproti skuto£nému nato£eniu. Táto situácia môºe by´

spôsobená prítomnos´ou nie£oho kovového. Oby£ajná pracka opasku v kontakte so

smartfónom môºe spôsobi´ odchýlku pribliºne 50◦. Tým, ºe mrieºkový �lter nie je

upriamený svojou predikciou iba na tento konkrétny smer, tak by správnu informáciu

o aktuálnej pozícii pouºívate©a nemal strati´. V konkrétnych rie²eniach sa robí priemer

z posledných nieko©kých hodnôt z kompasu, £o zamedzí tomu, aby nieko©ko málo

nepresných hodnôt z kompasu malo vplyv na presnos´ lokalizácie.
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Mrieºkový prístup je pouºívaný aj v oblasti robotiky [3]. Tieº ide o lokalizáciu, ale

s nieko©kými rozdielmi v porovnaní s indoor lokalizáciou pouºívate©a. Najpodstatnej²í

rozdiel je v tom, ºe pri indoor lokalizácii musíme po£íta´ s rôznymi pouºívate©mi, ktorí

majú rôznu d¨ºku kroku. Robot ma iné senzory ako smartfón. Ukázalo sa v²ak, ºe

tento prístup bol schopný sa vysporiada´ s nepresnos´ami zo týchto senzorov. Ve©kou

výhodou je aj schopnos´ spracova´ vstupy z viacerých senzorov.

Výzvou ostáva aplikova´ mrieºkový prístup na indoor lokalizáciu. Pri tom je po-

trebné myslie´ na fakt, ºe ide o výpo£tovo náro£nú metódu. Cie©om je vytvori´ al-

goritmus lokalizácie a jeho implementáciu tak, aby bol schopný vypo£íta´ aktuálnu

pozíciu v reálnom £ase. V praxi to znamená vypo£íta´ pozíciu pouºívate©a skôr ako

vykoná ¤al²í krok, £o môºe by´ menej ako sekunda.

4.2 Lokaliza£ný pravdepodobnostný model

V tomto modeli reprezentujeme mapu budovy pomocou mrieºky (obrázok 4.10).

Obr. 4.10: Reprezentácia mapy budovy pomocou mrieºky. Modrou farbou

sú vyzna£ené nedostupné polí£ka - steny a vpravo dole aj miesta mimo

budovy.

Mrieºka je dvojrozmerné pole, ktoré uchováva pravdepodobnos´, ºe sa pouºívate© na-

chádza na príslu²nom mieste. Ak ide o viacposchodovú budovu, tak pre kaºdé po-

schodie vytvoríme samostatnú mrieºku. Predpokladáme, ºe vieme jednozna£ne ur£i´

poschodie, na ktorom sa pouºívate© nachádza. V tejto mrieºke existujú dva typy polí-

£ok - dostupné a nedostupné. Dostupným polí£kom nazývame kaºdé také polí£ko, kde

sa pouºívate© môºe nachádza´ na príslu²nom mieste v budove. Nedostupným polí£kom

nazývame kaºdé také polí£ko, kde sa pouºívate© nemôºe nachádza´. Ide o steny budovy

alebo nejaké prekáºky v budove a miesta mimo budovy. Takáto de�nícia je vhodná
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hlavne pri budovách, ktoré nemajú ²tvorcový alebo obdlºníkový pôdorys. Jedno po-

schodie vieme reprezentova´ ²tvorcovou alebo obdlºníkovou maticou, kde miesta mimo

budovy ozna£íme ako nedostupné.

Dôleºitou otázkou môºe by´ správna vo©ba ve©kosti jedného polí£ka v mrieºke.

Ur£enie tejto hodnoty môºe by´ predmetom testovania.

Pre kaºdé polí£ko mrieºky sa uchováva hodnota pravdepodobnosti. P [x][y] ur£uje

pravdepodobnos´, ºe sa pouºívate© nachádza na príslu²nej pozícii [x, y] v budove na

konkrétnom poschodí. P [x][y] = 0 znamená nulovú pravdepodobnos´, ºe sa pouºíva-

te© nachádza na príslu²nej pozícii. Takúto hodnotu nadobúdajú nedostupné polí£ka.

Nulovú pravdepodobnos´ môºu nadobúda´ aj dostupné polí£ka, ak vieme s ur£itos´ou

poveda´, ºe sa tam pouºívate© nenachádza.

Výpo£et

Pred spustením výpo£tu a detekovaním krokov predpokladáme mapu budovy repre-

zentovanú dvojrozmerným po©om. Táto mrieºka má de�nované nedostupné polí£ka.

Po£iatkom výpo£tu môºeme nazva´ situáciu, ke¤ ur£íme absolútnu pozíciu v budove

niektorou metódou. Príslu²ná hodnota v poli P je nastavená na 1. �ím bude ve©kos´

polí£ka men²ia, tým je vä£²ia pravdepodobnos´, ºe nebudeme vedie´ stopercentne ur£i´

aktuálnu pozíciu. V takom prípade môºeme viacerým susedným polí£kam na danom

mieste priradi´ nenulovú pravdepodobnos´.

Samotný výpo£et prebieha v iteráciach. Jedna iterácia nastane, ke¤ algoritmus

na detekciu krokov zaznamená krok. Rovnako v tom momente poskytne informáciu

z kompasu o aktuálnom nato£ení. Algoritmus výpo£tu dostane v kaºdej iterácii hod-

notu nato£enia ako vstupný parameter. Po kaºdej iterácii musí plati´, ºe sú£et v²et-

kých hodnôt pravdepodobnosti v mrieºke je rovný 1. Pozícia, ktorá prislúcha polí£ku

s najvy²²ou pravdepodobnos´ou bude prehlásená za aktuálnu pozíciu pouºívate©a.

Maska

Maska je dvojrozmerná ²tvorcová matica nepárnej d¨ºky. Ke¤ aplikujeme masku d¨ºky

2r+1 na polí£ko P [x][y], znamená to, ºe maska[r+1][r+1] (stredové polí£ko masky)

hovorí aká je pravdepodobnos´ toho, ºe ak bol pouºívate© na pozícii [x, y], tak po dete-

kovaní kroku je stále na pozícii [x, y] a teda v skuto£nosti neurobil krok. Pre niektoré

iné polí£ko masky, napr. maska[r + 1 + i][r + 1 + j] hovorí aká je pravdepodobnos´,

ºe ak bol pouºívate© na aktuálnom polí£ku [x, y], tak po detekovaní kroku sa dostal
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na pozíciu [x+ i, y + j]. Hovoríme, ºe ide o rozdávajúcu masku, pretoºe maska popi-

suje spôsob, akým rozde©ujeme hodnoty pravdepodobnosti medzi polí£ka v blízkosti

aktuálnej polohy. Samotná maska nezávisí od polí£ka, na ktoré ju aplikujeme, ale od

nato£enia kroku a ve©kosti jedného polí£ka mrieºky. Znamená to, ºe rovnakú masku

môºeme aplikova´ na kaºdé polí£ko mrieºky.

Obr. 4.11: Ukáºka masky pre uhol 0◦. Oranºovou farbou je zobrazené

stredové polí£ko. Modrou farbou je zobrazené polí£ko s najvä£²ou prav-

depodobnos´ou. Prázdne polí£ka majú nulovú pravdepodobnos´.

Pre výpo£et hodnoty jedného polí£ka masky potrebujeme ur£i´ vzdialenos´ od

stredového polí£ka, £iºe toho polí£ka, ktoré bude pri samotnom výpo£te reprezentova´

aktuálnu pozíciu a uhol, teda smer nato£enia, v ktorom sa dané polí£ko nachádza

vzh©adom na aktuálnu pozíciu. Tieto hodnoty sú nevyhnutné pre výpo£et masky. Bu-

deme predpoklada´, ºe d¨ºka kroku má normálne rozdelenie. Z distribu£nej funkcie

rozdelenia vieme ur£i´ pravdepodobnos´, ºe d¨ºka kroku bude z nejakého zadaného

intervalu. Stredná hodnota d¨ºky kroku bude nemenná. Rovnako budeme predpokla-

da´, ºe uhol nato£enia má normálne rozdelenie. Strednou hodnotou bude v danom

prípade aktuálne nameraná hodnota z kompasu.

Pre jednotlivé polí£ka masky po£ítame pravdepodobnos´, ºe sa ak bol pouºívate©

na stredovom polí£ku, tak po detekovaní kroku sa dostal na dané polí£ko. Pri tom

vyuºijeme hodnoty z distribu£ných funkcií a to tak, ºe budeme zis´ova´ pravdepo-

dobnos´, ºe d¨ºka kroku je z intervalu, ktorý zodpovedá minimálnej a maximálnej

vzdialenosti medzi danými dvoma polí£kami (obrázok £. 4.12). Dolná hranica inter-

valu bude vzdialenos´ od stredu aktuálneho stredového polí£ka k najbliº²iemu bodu

z po£ítaného polí£ka. Horná hranica bude vzdialenos´ od stredu polí£ka k najvzdiale-

nej²iemu bodu v po£ítanom polí£ku. Rovnako to platí pre nato£enie, kde sa berie do
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úvahy najmen²í a najvä£²í uhol, ktorý smeruje zo stredu aktuálneho stredového po-

lí£ka a prechádza aj aktuálnym po£ítaným polí£kom. Ve©kos´ masky závisí od ve©kosti

polí£ka mrieºky a maximálneho moºného kroku.

Obr. 4.12: Výpo£et pravdepodobnosti pre ºlté polí£ko masky vzh©adom

na zelené polí£ko. Na prvom obrázku je znázornený interval d¨ºky kroku

a na druhom interval nato£enia, teda uhla získaného z kompasu, ktorý

znamená, ºe sa pouºívate© dostane zo zeleného polí£ka na ºlté.

Povrchová maska

Nami de�novaná univerzálna maska (nezávislá od mrieºky) môºe by´ aplikovaná na

akéko©vek polí£ko mrieºky za predpokladu, ºe je moºné dosta´ sa zo stredového po-

lí£ka na ktoréko©vek iné polí£ko patriace maske. Problém nastáva pri prítomnosti

nedostupných polí£ok, £iºe napríklad v blízkosti stien. Samotné nedostupné polí£ka

nie sú problémom a dá sa to vyrie²i´ jednoduchou podmienkou. Zaujímava situácia na-

stáva, ak je nejaké polí£ko dostupné, ale medzi ním a stredovým polí£kom sa nachádza

nedostupné miesto. Univerzálna neupravená maska by priradila pravdepodobnos´ aj

tomuto polí£ku, £o by znamenalo, ºe pouºívate© môºe prechádza´ cez steny. Situáciu

vidíme na obrázku 4.13.

V ur£itých prípadoch je potrebné masku upravi´ pod©a konkrétneho miesta, kde

sa aplikuje. Pre potreby ná²ho algoritmu sme si takúto upravenú masku nazvali povr-

chová maska. Ide teda o masku rovnakých rozmerov, ktorá má oproti pôvodnej maske

niektoré hodnoty rovné nule. Povrchom nazveme dvojrozmerné pole takej istej ve©-

kosti, ktoré pre kaºdé polí£ko ur£uje, £i je dostupné alebo nedostupné vzh©adom na

mrieºku aj na stredové polí£ko. Tieto tri polia sú zobrazené na obrázku 4.14.
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Obr. 4.13: �as´ masky s problémom prechádzania cez steny. Modrou far-

bou je znázornená stena, £iºe nedostupné polí£ka. �ltá farba reprezentuje

stredové polí£ko. �ervenou farbou je znázornené jedno z polí£ok, ktoré

by v danej situácii malo ma´ nulovú pravdepodobnos´ aj napriek tomu,

ºe je dostupné.

Obr. 4.14: V©avo hore je maska. Vpravo je povrch. V©avo dole je povr-

chová maska.
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Obr. 4.15: Ukáºka povrchu. Tmavou farbou sú zobrazené nedostupné

polí£ka. �ltá farba reprezentuje stredové polí£ko. �ervenou farbou sú

znázornené polí£ka, ktoré ozna£íme ako nedstupné vzh©adom na aktuálne

stredové polí£ko.

Na obrázku 4.15 vidíme príklad povrchu. Pre kaºdé polí£ko sa ur£í, £i je dostupné

vzh©adom na stredové polí£ko D4. Pre niektoré typické situácie, popí²eme ako sa

ur£uje, £i je dané polí£ko dostupné.

• D2 - je dostupné, lebo medzi stredovým a týmto polí£kom nie je ºiadna prekáºka.

• B4 - je nedostupné. Vyplýva to zo samotnej mrieºky, ktorá je reprezentáciou

budovy. Na tomto mieste môºe by´ napríklad stena.

• A4 - je nedostupné. Ak sledujeme st¨pec £íslo 4, tak vidíme, ºe A4 je nedostupné

z polí£ka D4 práve kvôli inému nedostupnému polí£ku B4.

• G1 - je nedostupné, pretoºe ak sledujeme diagonálu, tak medzi G1 a D4 sa

nachádza polí£ko F2, ktoré je nedostupné.

• A3 - je nedostupné. Nevieme sledova´ presne nejaký st¨pec, riadok alebo dia-

gonálu. Preto berieme do úvahy dve polí£ka B3 a B4. Obidve tieto miesta sú

nedostupné, tak aj polí£ko A3 ozna£íme za nedostupné. Rovnako to je aj napr.

s polí£kom G2. V tomto prípade posudzujeme F2 a F3.
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• G6 - je dostupné. Rovnakým spôsobom ako pre predo²lé prípady sa pozrieme na

dve susedné polí£ka smerom k stredu. Konkrétne F5 a F6. Je posta£ujúce ak je

jedno z týchto polí£ok dostupné. V na²om prípade ide o F5 a teda G6 ozna£íme

ako dostupné. Rovnako je to s polí£kom A6 (pozeráme sa na B5 a B6) alebo G3

(F3, F4). Ak sú obidve posudzované polí£ka dostupné, tak aj aktuálne polí£ko

prehlásime za dostupné ako v prípade B7 (posudzované polí£ka B6 a C6).

Poznamenajme, ºe pri posudzovaní dostupnosti sa berú do úvahy nedostupné polí£ka,

ktoré sú takými z charakteristiky budovy, ale aj tie nedostupné polí£ka, ktoré boli

ur£ené v tomto procese vytvárania povrchu vzh©adom na stredové polí£ko. Je dôleºité

rozhodova´ o dostupnosti polí£ka najprv pre miesta bliº²ie k stredu, £iºe jeho susedné

polí£ka. Potom ich susedné polí£ka a nakoniec aj tie v ¤al²ích úrovniach.

Algoritmus výpo£tu

Po£as jednej iterácie je potrebné aktualizova´ pole uchovávajúce hodnoty pravde-

podobností. Algoritmus pracuje s dvoma stavmi po©a pravdepodobností. Pri kaºdej

iterácii máme k dispozícii pole P , ktoré je nemenné. V²etky výpo£ty pouºívaju toto

pole, ale výsledky zapisujú do po©a P ′. Pole P ′ sa pri ¤al²ej iterácii stáva nemenným

po©om P . Vidie´ to v nasledovnom algoritme 1.

Na za£iatku po detekovaní kroku by sa mala vypo£íta´ maska, v skuto£nosti sa

v²ak iba na£íta vopred vytvorená maska pre daný uhol. Kedºe hodnoty z kompasu

nie sú úplne presné, tak si môºeme uchováva´ kone£ný po£et masiek a získaný uhol

zaokrúhlime k danej hodnote. Masku aplikujeme na nejake polí£ko iba v prípade, ºe je

dostupné a hodnota pravdepodobnosti je nenulová. Kedºe ide o rozdávajúcu masku,

nulová pravdepodobnos´ by znamenala, ºe sa hodnoty susedných polí£ok nebudú me-

ni´. Následne sa vytvára povrchová maska na základe povrchu pre dané polí£ko, £o

je tieº vypo£ítané na za£iatku a pri kaºdej iterácii sa toto pole iba na£íta. Na konci

celého algoritmu je potrebné normalizova´ celú mrieºku, aby sú£et pravdepodobností

bol rovný 1. Samotnú masku nenormalizujeme. Polí£ko s najvä£²ou hodnotou prav-

depodobnosti prislúcha aktuálnej pozícii pouºívate©a.
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1 Input: P - pole pravdepodobností ve©kosti X × Y

2 s - uhol nato£enia získaný z kompasu

3 Output: P ′ - pole pravdepodobností ve©kosti X × Y

4 maska← vypo£ítajMasku(s);

5 r ← |maska|/2;
6 inicializuj P ′[X][Y ];

7 for x← 0 to X do

8 for y ← 0 to Y do

9 if P [x][y] je dostupné and P [x][y] > 0 then

10 povrch← získajPovrch(x, y);

11 povrchovaMaska← upravPod©aPovrchu(povrch, maska);

12 for i← (x− r) to (x+ r) do

13 for j ← (y − r) to (y + r) do

14 P ′[i][j]← P ′[i][j]+P [x][y]·povrchovaMaska[i−x+r][j−y+r]

15 end

16 end

17 else

18 P ′[x][y]← 0;

19 end

20 end

21 end

22 P ′ ← normalizuj(P ′);

23 return P ′

Algoritmus 1: Aplikovanie masky. Výpo£et prislúchajúci jednej iterácii, teda

jednému detekovanému kroku.

33



Kapitola 5

Efektívna implementácia

Pri implementovaní algoritmov na smartfónoch treba ma´ na zreteli ich obmedzený

výpo£tový výkon. Podstatné je, aby výpo£et aktuálnej pozície prebiehal v reálnom

£ase. Navrhnutý lokaliza£ný model môºeme zefektívni´ a zlep²i´ jeho £asové aj pamä-

´ové nároky.

5.1 Implementa£né detaily

V lokaliza£nom pravdepodobnostnom modeli bola pozícia de�novaná dvoma súrad-

nicami v mrieºke, ktorá reprezentuje mapu budovy. Je potrebné spomenú´ viacpos-

chodové budovy. Mapou v na²om modeli budeme rozumie´ mapu jedného poschodia

budovy. Nie je potrebné zvä£²ova´ pole pravdepodobností o ¤al²í rozmer. Prechod

medzi poschodiami je moºný len na niektorých ²peciálnych miestach v budove, kon-

krétne na schodoch alebo vý´ahoch. Pri zmene poschodia môºeme aplikova´ algoritmus

ur£enia absolútnej pozície v budove.

Zaujímavou otázkou je ur£enie ve©kosti jedného polí£ka mrieºky. �ím je polí£ko

men²ie, tým je lokalizácia presnej²ia. Spolu s presnos´ou rastie aj náro£nos´ výpo£tu,

kedºe mrieºka obsahuje viac polí£ok. Ak je polí£ko príli² ve©ké, môºe dôjs´ k výraz-

nému poklesu kvality lokalizácie. Napríklad, ak máme polí£ko d¨ºky jeden meter, tak

pri detekovaní kroku môºu by´ kroky d¨ºky aº do 70 centimetrov interpretované, akoby

pouºívate© ostal na danom mieste (d¨ºka od stredu polí£ka k najvzdialenej²iemu bodu

polí£ka je pribliºne 70 centimetrov). V spomínanej práci z oblasti robotiky bolo zvo-

lené ²tvorcové polí£ko so stranou dlhou 15 centimetrov. V na²om prípade sme zvolili

ve©kos´ 30 centimetrov. Pri tejto hodnote krátke kroky nebudú ignorované. Charakte-

rizovanie pozície pouºívate©a pomocou takto ve©kého polí£ka vyzerá by´ prirodzené,
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kedºe ve©kos´ chodidla priemerného £loveka je len o pár centimetrov men²ia.

Pri výpo£te masky je potrebné ur£i´ strednú hodnotu a rozptyl pre normálne roz-

delenie d¨ºky kroku a uhla nato£enia. Tieto hodnoty nemusia by´ ur£ené úplne presne.

Algoritmus by mal by´ schopný sa vysporiada´ s rôznou d¨ºkou kroku. Strednú hod-

notu d¨ºky kroku sme zvolili 70cm. Rozptyl bol zvolený tak, aby bola 99, 7% pravde-

podobnos´, ºe d¨ºka kroku je z intervalu medzi 45 a 115 centimetrov. Pri normálnom

rozdelení, ktoré zodpovedá uhlu nato£enia, je strednou hodnotou tá hodnota, ktorá

je získaná z kompasu pri detekovaní kroku. Rozptyl je zvolený tak, aby bola 99.7%

pravdepodobnos´, ºe uhol sa lí²i o menej ako 45◦ v oboch smeroch. To by malo zaru£i´

správne fungovanie algoritmu pri priamo£iarej chôdzi bez zmeny smeru alebo pri kon-

²tantne nepresných hodnotách spôsobených napríklad iným naklonením zariadenia.

Maska sa negeneruje pri detekovaní kroku. Kedºe maska je nezávislá od polí£ka,

na ktoré bude aplikovaná, tak masky budú pre v²etky uhly vygenerované vopred.

Uchováva sa maska pre kaºdý uhol s presnos´ou na jeden stupe¬, £iºe celkovo 360

masiek. Táto hodnota by mohla by´ aj men²ia. Pri týchto hodnotách je posta£ujúce

ma´ ²tvorcovú masku s d¨ºkou 11 polí£ok. Teda v jednej maske je 121 polí£ok.

5.2 Lokaliza£ný pravdepodobnostný model z poh©adu

implementácie

Aktuálne navrhnutý model predpokladá dvojrozmerné pole s hodnotami pravdepo-

dobností zodpovedajúce ve©kosti mapy. Potrebujeme uvaºova´ aj druhé rovnako ve©ké

pole, ktoré je potrebné pri výpo£te. Samotný výpo£et prebieha v iteráciach, kde sa

z jedného po©a hodnoty £ítajú a do druhého zapisujú (polia P a P ′). Ve©kos´ týchto

polí závisí od ve©kosti polí£ka mrieºky. Napríklad, ak máme zvolenú ve©kos´ polí£ka 30

centimetrov a máme budovu so ²tvorcovým pôdorysom, kde d¨ºka jedného rozmeru

je 30 metrov (900m2), tak jedno pole s hodnotami pravdepodobnosti obsahuje 10000

polí£ok. Pre kaºdé polí£ko prislúchajúce pozícii na mape je potrebné si pamäta´ tieto

tri hodnoty:

1. dostupnos´ polí£ka (hodnota true alebo false)

2. hodnotu pravdepodobnosti

3. povrch (dvojrozmerné pole rovnakej ve©kosti ako maska) - túto informáciu ne-

musíme ma´ uloºenú, av²ak povrch sa po£as behu výpo£tu nemení.
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Prvé dve informácie vieme zlú£i´ do jednej. Hodnota pravdepodobnosti je z inter-

valu <0, 1>. Nedostupné polí£ka môºeme odlí²i´ od dostupných tak, ºe im priradíme

zápornú hodnotu pravdepodobnosti, napríklad −1.
Mapu nebudeme reprezentova´ pomocou dvojrozmerného po©a, ale ako jednoroz-

merný zoznam polí£ok. Ak máme mrieºku rozmerov W a H, tak budeme ma´ jed-

norozmerné pole d¨ºky W ×H. Pozícia [i, j] v dvojrozmernej reprezentácii prislúcha

indexu [i ·W + j] v jednorozmernom poli.

Maska

Hodnoty v maske (na rozdiel od povrchovej masky) nezávisia od miesta, kde ju apliku-

jeme. Jediná premenná, ktorá ovplyv¬uje hodnoty v maske, je ve©kos´ uhla nato£enia

získaného z kompasu. Nie je potrebné po£íta´ v²etkých 360 masiek. Posta£í ²tvrtina

a pre ¤al²ie uhly iba oto£íme prislúchajúcu masku.

Pri rozmere masky 11 polí£ok je spolu v maske 121 hodnôt. Po výpo£te masiek pre

v²etky de�nované uhly si môºeme v²imnú´, ºe pribliºne polovica hodnôt v maske je

nulová (53 aº 59 hodnôt). Zo zvy²ných hodnôt je iba 14 aº 17 hodnôt vä£²ích ako 0.001.

Zvy²ných 46 aº 54 hodnôt je teda nenulových, ale ve©mi malých. Zefektívnenie masky

môºe znamena´, ºe masku nebudeme reprezentova´ ako dvojrozmerné pole s polovicou

nulových hodnôt, ale ako jednorozmerný zoznam nenulových hodnôt. Testovaním sa

ukázalo, ºe nie je moºné vynecha´ malé hodnoty, ktoré zdanlivo nemajú vplyv na

celkovú distribúciu pravdepodobnosti. Problém sa ukázal v blízkosti stien, kde sa

za ur£itých okolností objavili v mrieºke iba nulové hodnoty a stratila sa informácia

o aktuálnej pozícii, £o bolo spôsobené práve tým, ºe malé hodnoty z masky boli

zamenené za nulové hodnoty.

Pri tejto moºnosti sa nebude po£íta´ povrch a povrchová maska, ale pre kaºdé

polí£ko masky sa uloºí zoznam indexov, na ktoré sa treba pozrie´ pri overovaní do-

stupnosti polí£ka.

Maska bude teda reprezentovaná zoznamom polí£ok, kde pre kaºdé polí£ko je po-

trebné pamäta´ si tieto tri veci:

1. Index tohto polí£ka - tu neide o index v rámci masky. Táto hodnota je skôr

indexom posunu oproti stredovému polí£ku vzh©adom na mapu.

2. Hodnotu pravdepodobnosti - vieme o nej poveda´, ºe je nenulová.
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3. Zoznam indexov polí£ok, na ktoré sa pri výpo£te dostupnosti treba pozrie´ - tieº

ide o posun oproti stredovému polí£ku vzh©adom na mapu.

V tomto bode uº maska prestáva by´ úplne nezávislá od mapy, na ktorú ju apliku-

jeme. Pri výpo£te masky je potrebné pozna´ rozmer mrieºkovej reprezentácie mapy,

aby sme vedeli vypo£íta´ indexy v maske. Maska je na¤alej nezávislá od konkrét-

neho polí£ka mapy, na ktoré je aplikovaná. Pri kaºdom na£ítaní mapy je teda moºné

vypo£íta´ a uloºi´ si masky pre v²etky uhly, ktoré uvaºujeme.

Výpo£et

Pri aplikovaní masky na dané polí£ko mrieºky je potrebné overi´, £i je dané polí£ko

dostupné. Pre zjednodu²enie tohto výpo£tu sme upravili algoritmus overenia dostup-

nosti polí£ka. Majme masku so stredovým polí£kom na súradniciach [xs, ys] a polí£ko,

pre ktoré overujeme dostupnos´ na pozícii [xp, yp]. Nech platí, ºe xs ≤ xp a ys ≤ yp.

Potom algortimus bude h©ada´ polí£ka, ktoré sú na ceste medzi stredovým a cie©ovým

polí£kom. Pri dvojrozmernej maske by algoritmus vyzeral nasledovne 2.

1 Input: M - maska rozmerov l × l

2 xp, yp - súradnice h©adaného polí£ka

3 Output: C - mnoºina polí£ok na ceste medzi stredovým a cie©ovým polí£kom

4 inicializuj C;

5 x← l/2;

6 y ← l/2;

7 while x < xp and y < yp do

8 if x < xp then

9 x++;

10 end

11 if y < yp then

12 y ++;

13 end

14 C ← C ∪ {[x, y]}

15 end

16 return C

Algoritmus 2: H©adanie polí£ok, ktoré podmie¬ujú dostupnos´ cie©ového po-

lí£ka.
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Ak ide o polí£ko, ktoré má jednu alebo obidve súradnice men²ie ako stredové

polí£ko, tak sa bude hodnota x alebo y odpo£ítava´. Tento algoritmus implementujeme

s jednorozmernou úplnou maskou, £iºe e²te pred odstránením nulových hodnôt. Pri

samotnom výpo£te je potom potrebné overi´, £i je polí£ko dostupné a v tom prípade

mu prideli´ príslu²nú pravdepodobnos´. Tento algoritmus môºe inak ur£i´ dostupné

polí£ka ako predo²lý algoritmus. Av²ak ide iba o akési okrajové polí£ka zvä£²a pri

rohoch stien. Ak je polí£ko za stenou, tak oba algoritmy ho správne ozna£ia ako

nedostupné.

Po obvode mrieºky pridáme nieko©ko nedostupných polí£ok, aby nebolo nutné

po£as aplikovania masky stále overova´, £i dané polí£ko vôbec existuje.

�al²ou zmenou, ktorá môºe prinies´ zefektívnenie, je pamätanie si indexov polí£ok

v mrieºke s nenulovou hodnotou pravdepodobnosti. Nie je teda potrebné prechádza´

v²etkými polí£kami mrieºky a aplikova´ na ne masku. Do úvahy sa zoberie iba zoznam

nenulových polí£ok. Okrem samotného výpo£tu pravdepodobností sa zrýchlia aj os-

tatné pomocné výpo£ty, ako je normalizácia mrieºky alebo ur£enie aktuálnej pozície,

£iºe polí£ka s najvä£²ou pravdepodobnos´ou. Tento prístup poskytuje moºnos´ igno-

rova´ polí£ka s malými hodnotami alebo vybra´ iba ur£itý po£et polí£ok s najvä£²ou

pravdepodobnos´ou.

5.3 Generovanie a uchovávanie máp

Pri návrhu rie²enia pre indoor lokalizáciu sme kládli dôraz aj na to, aby bolo moºné

doplni´ ¤al²ie prvky indoor naviga£nej aplikácie. K©ú£ovou otázkou pri implementácii

je spôsob vytvárania a uchovávania máp. Mapu pouºívate©ovi budeme zobrazova´ vo

formáte SVG, ktorý má svoje výhody hlavne z poh©adu pamäte. Aktuálna pozícia

bude vykreslená v tomto zobrazení mapy. Je tu priestor pre zobrazenie ¤al²ej vrstvy

informácii na túto mapu, napríklad zobrazenie naviga£nej cesty. Pre lokaliza£ný prav-

depodobnostný model je nutné vytvori´ mrieºku, ktorá zodpovedá mape budovy. Táto

mrieºka by mala by´ generovaná automaticky z popisu mapy.

Mapa bude de�novaná zónami, £o sú v podstate body a spojnice medzi nimi (ob-

rázok 5.16). V tomto prístupe vystupuje nieko©ko prvkov:

• Body sú základnou jednotkou mapy. Nesú informáciu o pozícii v budove, £iºe

sú de�nované súradnicami v metroch alebo centimetroch. Uchovávajú sa iba

význa£né body v budove. Ich po£et závisí od ²truktúry budovy.
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Obr. 5.16: Ukáºka dvoch rôznych reprezentácii rovnakej mapy pomocou

zón.

• Spojnice spájajú body. Vä£²inou ide o steny. Môºu v²ak existova´ aj priechodné

spojnice, napríklad dvere do miestnosti alebo prieh©adné spojnice pre potreby

uzavretia zóny, ako vidie´ na obrázku, kde sú zobrazené oranºovou farbou. Spoj-

nica je de�novaná dvojicou bodov, ktoré spája. Konkrétne môºe ís´ o dva indexy

v zozname bodov. �al²ou informáciou je typ spojnice.

• Zóny sú podstatnou sú£as´ou mapy. Zóna vznikne spojením viacerých spojníc.

Môºe by´ de�novaná ako zoznam bodov alebo zoznam spojníc. Pre potreby na-

vigácie predpokladáme, ºe zóny sú konvexné mnohouholníky. Ak nejaká zóna

nie je konvexná, tak ju vieme rozdeli´ na dve alebo viacero konvexných zón.

Na obrázku vidíme nekonvexnú zónu de�novanú £iernymi spojnicami. Vieme ju

rozdeli´ na dve konvexné zóny pridaním prieh©adnej spojnice zobrazenej oran-

ºovou farbou. Existuje viacero správnych spôsobov. Jeden z nich si vyºadoval

pridanie dodato£ného bodu (bod G na obrázku v©avo). Zóna môºe tieº obsaho-

va´ informáciu o svojom type. Niektoré zóny sú ²peci�cké, napríklad ak ide o

schodisko.

• Miestnosti sú akýmisi logickými jednotkami na mape budovy. Ide o zlú£enie

viacerých zón. Miestnos´ môºe napríklad vzniknú´ spojením zón, ktoré tvoria

nejakú chodbu. Miestnosti môºu uchováva´ zóny, ktoré ich tvoria alebo kaºdej

zóne pridáme informáciu, do ktorej miestnosti patrí. V prípade na²ej indoor

lokalizácie tieto miestnosti nevyuºívame. Môºe to by´ ale zaujímavá informácia

pre potreby zobrazovania alebo samotnej navigácie.
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Kaºdá mapa môºe by´ uchovaná v týchto troch súboroch:

• Základný popisný súbor môºe by´ v textovom alebo xml formáte. Uchováva cel-

kové rozmery mapy v metroch alebo centimetroch. Ak je potrebné, tak môºeme

prida´ aj uhol oto£enia celej mapy, ak tá je nato£ená inak ako v skuto£nosti. Tu

môºu by´ vloºené aj ¤al²ie informácie o mape.

• SVG súbor je ur£ený na zobrazenie pouºívate©ovi. Tento súbor by mal by´ pre

pouºívate©a esteticky príjemný a £itate©ný. Môºu by´ pouºité rôzne farby, zna£ky

alebo piktogramy na identi�káciu nejakých zaujímavých miest v budove.

• Binárny súbor uchováva informácie o mape, ktoré sú potrebné pre generovanie

mrieºky. Binárny formát bol zvolený pre rýchlos´ na£ítania v²etkých potrebných

informácii a aby tento súbor mal £o najmen²iu ve©kos´. Tieto informácie nemusia

by´ £itate©né pre pouºívate©a. V tomto súbore uchovávame iba zoznam bodov

s ich súradnicami, zoznam zón, ktoré obsahujú indexy príslu²ných bodov a ¤al²ie

informácie o type zóny a typoch jednotlivých spojníc.

Vytváranie máp

Vytvorili sme editor máp, ktorý poskytuje moºnos´ vytvorenia informácii o mape.

Body, spojnice ani zóny nie sú detekované automaticky. Pouºívate© si môºe na£íta´

Obr. 5.17: Editor máp, ktorý poskytuje moºnos´ vytvorenia informácii

o mape na základe podkladu.
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podkladový SVG súbor a jednoducho zada´ body a spojnice medzi nimi s informá-

ciou o ich type. Rovnako aj zóny a v²etky dodato£né charakteristiky. Pozícia bodov

je po£ítaná automaticky. Editor máp poskytuje moºnos´ automatického overenia kon-

vexnosti zón. Pri tomto overovaní bol pouºitý fakt, ºe konvexný mnohouholník má

v²etky uhly men²ie ako 180◦. Tento editor robí aj export zadaných informácii do

binárneho súboru.

Obr. 5.18: Zobrazenie informácii o mape bez podkladového súboru. Ze-

lenou sú zobrazené body, ktoré uchovávajú informáciu o zóne, do ktorej

patria.

Generovanie mrieºky

Pri generovaní mrieºky je potrebné pozna´ rozmery celej mapy, ktoré sa získajú

zo základného popisného súboru. Mrieºka je potom generovaná na základe informácii

z binárneho súboru. Do mrieºky sa postupne zaznamenávajú zóny. Cie©om je získa´

pole pravdepodobností, kde budú ozna£ené dostupné polí£ka hodnotou 0, £iºe polí£ka

vo vnútri zón. Zvy²né polí£ka budú ozna£ené ako nedostupné, £o znamená, ºe im bude

priradená záporná hodnota −1. Na za£iatku obsahuje mrieºka polí£ka s hodnotou −2,
okrem polí£ok po obvode, ktoré boli pridané v rámci efektívnej implementácie. Tie

majú hodnotu −1. Pre kaºdú zónu sa vypo£íta index kaºdého bodu, ktorý de�nuje

danú zónu. Pouºitím jednoduchého známeho algoritmu na kreslenie £iar sa vyplnia
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nedostupné polí£ka prislúchajúce nepriechodnej spojnici. Po vykreslení v²etkých stien

sa detekuje bod vo vnútri kaºdej zóny. Ten sa vypo£íta ako priemer prvého a tre-

tieho bodu v zóne. Podmienka konvexnosti zóny zaru£uje, ºe takto vypo£ítaný bod

bude vo vnútri zóny. Pouºitím algoritmu semienkového vyp¨¬ania sa nastavia hod-

noty pravdepodobností vo vnútri zóny na hodnotu 0. Ak zóna obsahuje priechodnú

stenu, tak sa zaplní aj susedná zóna. Na konci sa v²etky nenulové polí£ka prehlásia za

nedostupné.

Obr. 5.19: �as´ mapy reprezentovaná mrieºkou.

5.4 �asová a pamä´ová zloºitos´

Pre prvotné overenie algoritmu sme implementovali lokaliza£ný pravdepodobnostný

model tak, ako bol de�novaný. Výsledkom nebol prototyp pre smartfón, ale aplikácia

ur£ená pre po£íta£. Na nej sme pomocou simulovaných dát zo senzorov sledovali sprá-

vanie celého modelu. Následne bola iplementovaná efektívnej²ia verzia opísaná v tejto

kapitole. Tieto algoritmy sme implementovali aj vo forme prototypu na platformu

Android.

�as výpo£tu

�asová zloºitos´ algoritmu výpo£tu pravdepodobností po detekovaní kroku je lineárna

vzh©adom na po£et polí£ok v mrieºke. Ve©kos´ masky je zanedbate©ná v porovnaní

s ve©kos´ou mrieºky. Rýchlos´ výpo£tu sme overili aj pre konkrétnu mapu budovy. Na

testovanie bol pouºitý notebook Asus UL 30 JT (Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU

@ 2.10GHz, DDR3 1333 MHz SDRAM, Linux Mint 16). Nami navrhnutú efektívnu
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implementáciu sme testovali na smartfóne HTC Wild�re S (600 MHz ARM 11, 512

MB RAM, Android OS v2.3).

Výpo£et po©a pravdepodobností po detekovaní kroku pozostáva z dvoch krokov.

Prvým je aplikovanie masky na polí£ka s nenulovou hodnotou. Druhým krokom je

normalizácia mrieºky. Prvý krok závisí od po£tu nenulových polí£ok, £o je ovplyv-

nené ²truktúrou budovy. Pri normalizovaní mrieºky v prvej implementácii je potrebné

prejs´ v²etky polí£ka v mrieºke. V druhej implementácii si uchovávame zoznam indexov

s nenulovou hodnotou. Pri po£te polí£ok 20000, ktoré majú nenulovú hodnotu, prvý

algoritmus dokázal vykona´ výpo£et v £ase pribliºne 50ms a druhý v £ase pribliºne

40ms. Druhá implementácia priniesla len minimálne zlep²enie. Mapa mala rozmery

pribliºne 50 a 40 metrov. Pri vä£²ej mape by tieto rozdiely mohli by´ výraznej²ie. Uká-

zalo sa v²ak, ºe výpo£et je moºné robi´ v reálnom £ase. Podobné výsledky dosahoval

aj prototyp na smartfóne.

�al²ou významnou operáciou je výpo£et masiek hne¤ po na£ítaní mapy. Na no-

tebooku generovanie masiek pre 360 uhlov trvalo pribliºne 300ms. Na smartfóne to

trvalo viac ako 25 sekúnd. Po redukcii výpo£tu na ²tvrtinu bol £as výpo£tu pribliºne

6800ms. Zvy²né masky boli vyrátané z predo²lých masiek ich oto£ením. Na výkon-

nej²ích smartfónoch alebo tabletoch neide o tak výrazný £as. Tento výpo£et vieme

odstráni´, kedºe masky nie sú závislé od mapy. Bolo by potrebné uloºi´ si tieto masky

a po vygenerovaní mrieºky ich aj na£íta´.

Pamä´ové nároky

Rozdiel medzi prvou a druhou implementáciou je výraznej²í z poh©adu pamä´ových

nárokov ako z poh©adu £asu výpo£tu. Budeme analyzova´ iba objekty, ktoré je po-

trebné si uchováva´ po celú dobu výpo£tu. Na uloºenie hodnôt pravdepodobností sme

pouºili 4 bity (�oat), nie 8 bitov (double).

Mrieºka reprezentuje mapu budovy. Nech n je po£et polí£ok v mrieºke. V prvej

implementácii si uchováva dve dvojrozmerné polia so sú£tom polí£ok n, kde sa nachá-

dzajú aktuálne, resp. po£ítané hodnoty pravdepodobností. �al²ie dvojrozmerné pole

s po£tom polí£ok n uchováva informáciu o dostupnosti. Pre kaºdé polí£ko je tieº po-

trebné si pamäta´ povrch, £o je spolu m×n hodnôt, kde m je po£et polí£ok v maske.

V na²om prípade je m = 121. Mrieºka si spolu uchováva 2 · 4n+2n+121 · 2n = 252n

bitov. Informácie o ve©kosti mrieºky alebo masky neuvaºujeme. Ak máme mapu roz-

merov 45 × 30 metrov, tak po£et polí£ok v mrieºke je 15000. Mrieºka teda uchováva
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pribliºne 470kB.

V druhej implementácii je tieº potrebné ma´ dve polia s hodnotami pravdepodob-

ností. Tie sú v²ak jednorozmerné. Uchováva sa aj zoznam nenulových polí£ok, ktorý

závisí od ²truktúry budovy. Tieto zoznamy sú dva, jeden hovorí o aktuálnom stave

a do druhého sa zapisujú indexy po£as výpo£tu. Je potrebné poznamena´, ºe po£et

polí£ok mrieºky je v tejto implementácii vä£²í kvôli pridaniu nedostupných polí£ok

po obvode mapy. Konkrétne ide o 2b(2b+ x+ y) polí£ok, kde b musí by´ viac ako po-

lovica rozmeru masky (v na²om prípade 6), x a y hovoria o rozmere mapy. Ozna£me

tento po£et n′. Mrieºka v tejto implementácii si uchováva 2 · 4n′ + 4p bitov, kde p

je maximálny po£et dostupných polí£ok. Táto hodnota je vypo£ítaná pri generovaní

mrieºky. V najhor²om prípade je p = n. Mrieºka si teda uchováva 8n′ + 4n bitov. Pre

mapu rozmerov 45× 30 metrov ide o pribliºne 25kB.

Druhou podstatnou £as´ou je uchovávanie masiek pre potreby výpo£tu. V prvej

implementácii je jedna maska de�novaná dvojrozmerným po©om s po£tom polí£ok

121 pre ve©kos´ polí£ka mrieºky 30cm. Spolu je potrebné si uchováva´ 360 · 121 · 4
bitov, teda takmer 22kB. Pri druhej implementácii je maska de�novaná hodnotou in-

dexu posunutia oproti stredovému polí£ku, hodnotou pravdepodobností a zoznamom

polí£ok, pre ktoré potrebuje overi´ dostupnos´. Týchto polí£ok je najviac 6 vrátane ak-

tuálneho polí£ka. Po£et nenulových polí£ok masky je v priemere 50. Spolu je potrebné

uchováva´ 360 · 50 · (4 + 4 + 6 ∗ 4) bitov, teda nie viac ako 72kB.

45× 30 metrov Prvá implementácia Druhá implementácia

Mrieºka 470kB 25kB

Masky 22kB 72kB

Spolu 492kB 97kB

Ve©kos´ pamäte potrebná pre masky je nezávislá od ve©kosti mapy. Majme teraz

mapu rozmerov 90× 60 metrov, teda ²tvornásobne viac polí£ok.

90× 60 metrov Prvá implementácia Druhá implementácia

Mrieºka 1890kB 96kB

Masky 22kB 72kB

Spolu 1, 9MB 168kB

Vidíme, ºe sa nám podarilo efektívnou implementáciou výrazne zmen²i´ ve©kos´

potrebnej pamäte.
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Kapitola 6

Evaluácia rie²enia

6.1 Pomocné nástroje na testovanie

Vytvorili sme nieko©ko pomocných aplikácii, ktoré nám pomohli odhali´ silné stránky,

ale aj slabiny ná²ho prístupu. Najprv bola vytvorená aplikácia (na po£íta£, nie smart-

fón), ktorá nám ukázala správanie algoritmov. Mapa bola manuálne vytvorená ako

okruh chodieb (obrázok 6.20).

Obr. 6.20: Ukáºka testovacej aplikácie.

Táto aplikácia ponúkala moºnos´ zobrazenia hodnôt pravdepodobností. Ovládala

sa klávesnicou, kde bolo moºné simulova´ pohyb v ôsmych smeroch. Stla£enie klávesy

znamenalo detekovanie kroku a prijatie informácie o uhle nato£enia. Táto aplikácia

nebola zameraná na overenie £asových alebo pamä´ových nárokov, ale na identi�káciu
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zaujímavých vlastností algoritmu.

Táto aplikácia bola potom modi�kovaná, aby prijímala vstup nie len z klávesnice,

ale aj zo smartfónu. Vytvorili sme preto aplikáciu pre smartfón, ktorá bola schopná

vytvori´ spojenie s testovacou aplikáciou cez TCP. Aplikácia na smartfóne sledovala

hodnoty zo senzorov, detekovala kroky a po kaºdom zistenom kroku posielala údaj

o uhle nato£enia. Testovacia aplikácia, ktorá bola v¤aka WiFi sieti spojená so smart-

fónom, zobrazovala aktuálnu pozíciu na mape. Týmto sme overovali správanie sa al-

goritmu aj pri nepresných dátach zo senzorov. Vytvorili sme mapu prvého poschodia

budovy PF UPJ�, Park Angelinum 9, kde boli realizované testy.

Obr. 6.21: Ukáºka testovacej aplikácie. Zelenou bodkou je ozna£ená ak-

tuálna pozícia.

Následne bol implementovaný efektívnej²í lokaliza£ný pravdepodobnostný algorit-

mus. Táto implementácia bola základom pre prototyp lokaliza£nej aplikácie (obrá-

zok 6.22).

V tomto prototype sú jednotlivé súbory pre mapu uloºené v prie£inkoch. Pouºíva-

te©ovi sa zobrazí zoznam dostupných máp, z ktorých si môºe vybra´ aktuálnu mapu.

Pridali sme aj moºnos´ na£ítania aktuálnej pozície pomocou QR kódu. V QR kóde

je informácia o prie£inku, kde sa nachádzajú súbory popisujúce mapu. Z tohto kódu

sa tieº ur£í aktuálna pozícia a zmení sa príslu²ná hodnota v poli pravdepodobností.

Pouºívate©ovi sa potom zobrazí mapa vo formáte SVG a jeho aktuálna pozícia. Pre

potreby testovania sme pridali sledovanie pohybu pouºívate©a. Do súboru vo formáte
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Obr. 6.22: Ukáºka prototypu lokaliza£nej aplikácie.

CSV sa zaznamenáva pre kaºdý detekovaný krok £as od za£iatku merania, súradnice

aktuálnej pozície v centimetroch a uhol nato£enia získaný z kompasu. Mapa je zobra-

zená tak, aby pouºívate© videl svoju pozíciu vºdy uprostred displeja a aby zobrazenie

mapy zodpovedalo smeru chôdze (obrázok 6.23).

Obr. 6.23: Nato£enie mapy v smere chôdze a aktuálna pozícia zarovnaná

na stred displeja.
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6.2 Pozorovania a presnos´ lokalizácie

Prvé sledovania ukázali, ºe lokaliza£ný pravdepodobnostný model je funk£ný. Vedel

správne ur£i´ aktuálnu pozíciu zo subjektívneho poh©adu pouºívate©a. Ukázalo sa, ºe

pouºitá mapa nezodpovedá reálnym rozmerom. Mapa mala rozmery 46 a 38 metrov.

Skuto£né rozmery sú pribliºne o 12, resp. 8 metrov dlh²ie. Pri správnych rozmeroch

bola aktuálna pozícia tieº subjektívne ur£ená správne.

Najdôleºitej²ím pozorovaním bolo, ºe presnos´ lokalizácie závisí od ²truktúry bu-

dovy. Presnosti napomáha kaºdé miesto, kde je pouºívate© nútený zmeni´ smer chôdze.

Pri priamo£iarej chôdzi bez zmeny smeru sa kumuluje chyba spôsobená nepresným

ur£ením d¨ºky kroku alebo nepresnos´ami zo senzorov a algoritmu na detekciu krokov.

Je to spôsobené tým, ºe algoritmus nemá presnú informáciu o d¨ºke kroku. Z normál-

neho rozdelenia sa získava iba pravdepodobnos´, ºe d¨ºka kroku je z nejakého intervalu.

Kriºovatky chodieb alebo akéko©vek miesto, kde pouºívate© zmení smer chôdze, pôso-

bia ako synchroniza£né body. Algoritmus je schopný takmer okamºite opravi´ odhad

aktuálnej pozície.

Sledovali sme situáciu na obrázku 6.24.

Obr. 6.24: Nato£enie mapy v smere chôdze a aktuálna pozícia zarovnaná

na stred displeja.

Pouºívate© krá£al chodbou dlhou 30 metrov a potom odbo£il v©avo. Chyba sa

kumulovala a na konci tridsa´metrovej chodby bol rozdiel medzi detekovanou a reálnou

pozíciou aº 4 metre. Z poh©adu pouºívate©a to nie je aº taký problém, pretoºe bol

schopný sa zorientova´ v danej situácii, ke¤ºe krá£al rovnou chodbou. Po zmene smeru

sa pozícia upravila uº po£as prvých dvoch krokov. Túto trasu sme absolvovali viackrát.

Konkrétne hodnoty z jedného merania vidíme na obrázku 6.25.

Vo v²eobecnosti sa ukazuje, ºe tento prístup sa vie vysporiada´ s rôznou d¨ºkou

kroku. �al²ou moºnos´ou pre zlep²enie presnosti lokalizácie by mohla by´ kalibrá-

cia d¨ºky kroku. Na základe zistených údajov a prejdenej vzdialenosti by sa vypo£í-

tala priemerná d¨ºka kroku pre konkrétneho pouºívate©a. Tento prístup by vyºadoval
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Obr. 6.25: Presnos´ lokalizácie. Na vodorovnej osi je zobrazený po£et

krokov. Na zvislej osi je rozdiel medzi detekovanou pozíciou a reálnou

pozíciou v centimetroch po danom po£te krokov.

zmeny v implementácii, kedºe masky by neboli celý £as rovnaké.

Stále ostávajú otvorené nasledovné otázky:

• Ako vplýva výber algoritmu na detekciu krokov na presnos´ lokalizácie? Zmenia

sa nejako slabiny lokaliza£ného algoritmu s pouºitím iného algoritmu detekcie

krokov? Pod©a aktuálnych pozorovaní a porovnaní výsledkov dvoch algoritmov

na detekciu krokov by výber algoritmu nemal ma´ zna£ný vplyv na presnos´

lokalizácie.

• Ako sa algoritmus dokáºe vysporiada´ s rôznou d¨ºkou kroku? Tu sa predpokladá

otestovanie aplikácie viacerými osobami. Zo subjektívneho poh©adu sa zdá, ºe

algoritmus je schopný vysporiada´ sa s rôznou d¨ºkou kroku. Pri meraniach sme

menili rýchlos´ chôdze a tým aj ve©kos´ vykonaného kroku. Nebolo vidie´ ºiaden

ve©ký vplyv na presnos´ lokalizácie.

• Spôsobí zmena zariadenia, na ktorom je spustená lokaliza£ná aplikácia, nejaké

zmeny v presnosti? Má zmena drºania smartfónu zásadný vplyv na lokalizáciu?

Ukázalo sa, ºe rozdiely medzi hodnotami z kompasu z dvoch rôznych zariadení

môºu by´ rôzne.
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Záver

Práca sa venuje oblasti indoor navigácie, ktorá sa odli²uje od beºnej outdoor navigácie

tým, ºe nevie vyuºi´ GPS a satelitný signál. Konkrétne sa zameriava na otázku loka-

lizácie pouºívate©a. Poskytujeme roz²írený preh©ad existujúcich rie²ení s rôznym prí-

stupom k tomuto problému. Detailnej²ie je opísaný prístup s vyuºitím akcelerometra

a kompasu, ktorý ur£uje relatívnu pozíciu vzh©adom na zadanú naviga£nú trasu.

Hlavným prínosom práce je vlastný algoritmus lokalizácie bez explicitne danej na-

viga£nej cesty, ktorý je zaloºený na výpo£te pravdepodobností. Algoritmus prijíma

na vstupe detekované kroky s hodnotou nato£enia. Tento prístup ponúka aj moºnos´

pridania ¤al²ích vstupných informácii, napríklad z QR kódov. Lokaliza£ný algoritmus

bol navrhnutý tak, aby mohol by´ priamou sú£as´ou aplikácie navigácie. Na túto sku-

to£nos´ sa myslelo aj pri spôsobe uchovávania informácii o mape. Pri návrhu algoritmu

boli zoh©adnené aj obmedzené výpo£tové moºnosti beºného smartfónu. Podstatné je,

aby sa výpo£et po kaºdom detekovanom kroku vykonal v reálnom £ase. Ponúkli sme

návrh efektívnej implementácie ná²ho algoritmu. Ukázalo sa, ºe £as výpo£tu vieme

zlep²i´ len minimálne, ale dokáºeme obmedzi´ ve©kos´ potrebnej pamäte dos´ výrazne.

Tieto hodnoty závisia od ve©kosti mapy.

Lokaliza£ný algoritmus bol implementovaný vo forme prototypu na platformu An-

droid. Vytvorili sme tieº nieko©ko podporných testovacích aplikácii, ktoré pomohli

odhali´ silné stránky aj slabiny algoritmu. Evaluácia lokaliza£ného algoritmu ukázala,

ºe presnos´ ur£enia pozície pouºívate©a závisí od ²truktúry budovy. Kaºdé miesto, kde

je pouºívate© nútený zmeni´ smer chôdze, pôsobí ako synchroniza£ný bod.

Ná² algoritmus sa ukázal ako funk£ný a pouºite©ný v reálnej aplikácii indoor na-

vigácie.
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