Systemy mobilne – wykład 9

Zło one problemy przetwarzania mobilnego

Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak
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Rekursywna dekompozycja przestrzeni (RDP)

• Nie mo na efektywnie przetwarza du ych
wolumenów danych
• Istnieje potrzeba rozproszenia
danych i oblicze

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(2)

Bazy danych przestrzennych s bardzo du e i wymagaj wydajnych serwerów o odpowiedniej
powierzchni dyskowej. Problem ten narasta w przypadku urz dze mobilnych typu PDA, gdzie
mo na załadowa map do systemu nawigacyjnego, ale nie dane profesjonalnego systemu GIS.
Efektywno przetwarzania takich danych, ze wzgl du na mał moc obliczeniow takiego urz dzenia
jest równie nie akceptowalna.
Zapytania zale ne od pozycji wykonuj si bardzo długo i to nawet na wydajnym serwerze. Rodzi si
zatem potrzeba partycjonowania danych przestrzennych, by umo liwi ich rozproszenie jak i
uruchomienie oblicze na wielu w złach równocze nie. Kolejnym argumentem wskazuj cym na tak
potrzeb jest wzrastaj ca liczba u ytkowników, i ich przemieszczanie si w systemie, co wr cz
wskazuje na naturalne rozwi zanie, jakim jest ich obsługa przez lokalne serwery przechowuj ce
pewn cz
danych przestrzennych.
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RDP- algorytm podziału
• Okre l HWM (np. HWM=1000)
• Wprowadzaj rekordy do bazy danych
• Je li liczba rekordów (RECCOUNT) jest wi ksza
od HWM dokonaj podziału na partycje
• Dokonaj podziału bazy danych przestrzennych
• Informacj o podziale zapami taj w słowniku
podziału

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(3)

Algorytm podziału na partycje jest nast puj cy. Pocz tkowo okre la si parametr zwany znakiem
wysokiej wody (ang. High Water Mark). Odpowiada on liczbie rekordów w bazie danych, które mog
by efektywnie przetwarzane. Nast pnie do bazy s wprowadzane rekordy z danymi przestrzennymi.
W przypadku przekroczenia znaku wysokiej wody przez liczb rekordów, dokonywany jest podział na
partycje. Kryteria podziału s oczywiste, s nimi dane o lokalizacji obiektów w bazie danych.
Wszystkie dane o podziale zostaj zapami tane w słowniku podziału, maj cym struktur drzewa,
który jest wykorzystywany równie w procesie wydawania zapyta zale nych od pozycji w tak
podzielonych bazach jak i w procesie marszrutyzacji geograficznej.
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RDP - etykieta w li ciu drzewa podziału
• LAYER – poziom rezolucji podziału.
• LC, RC, BC, TC – ograniczenie obszaru
danych przestrzennych
• CHC, CVC – warto ci rodkowe obszarów
• FLAG – stwierdzenie podziału
• TABLE – nazwa tabeli zwi zana z w złem
w drzewie podziału
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Zło one problemy przetwarzania mobilnego(4)

Ka dy w zeł słownika podziału jest opisany etykiet zawieraj c podstawowe dane o obszarze
pokrywanym. Parametr LAYER informuje, na którym poziomie podziału znajduje si dana baza (0
oznacza korze drzewa podziału). LC, RC, BC i TC s granicznymi współrz dnymi geograficznymi
obszaru pokrywanego przez w zeł (odpowiednio lew , praw , doln i górn ). CHC i CVC s
rodkowymi warto ciami obszarów ( rednia długo i szeroko geograficzna). Warto 1 parametru
FLAG oznacza, e nast pił podział na mniejsze obszary. TABLE jest nazw tabeli skojarzon z
w złem, zawieraj c wszystkie obiekty znajduj ce si w obszarze LC, RC, BC i TC.
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RDP- wizualizacja podziału
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Zło one problemy przetwarzania mobilnego(5)

Diagram przedstawia przykładowy podział zgodnie z przyj t metod , Po przekroczeniu warto ci
HWM, na poziomie rezolucji 0 zostaje ustawiona warto parametru FLAG na 1. Wszystkie
rekordy zostan przepisane do tabel t0 i t1, na podstawie klucza geograficznego.
Poniewa w tej metodzie przyj to, e na nieparzystych poziomach rezolucji dokonuje si podziałów
horyzontalnych, a na parzystych wertykalnych nast puje podział na obszar wschodni i zachodni,
i zostan odpowiednio ustawione warto ci LC, RC, BC i TC.
Je li liczba rekordów w jednej z tabel potomnych przekracza warto
jej dalszy podział (w tym przypadku tabela t0).

HWM, nast puje rekurencyjnie
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Migracja w podzielonym rodowisku
• Migracja u ytkownika
• Lokalne serwery z lokaln informacj
geograficzn
• Ładowanie map na podstawie
współrz dnych geograficznych
while
while (current.flag)
(current.flag)
ifif (current.layer%2)
(current.layer%2)
ifif (xg<CHC)
(xg<CHC)
current=current.left;name+=”0”
current=current.left;name+=”0”
else
else
current=current.right;name+=”1”
current=current.right;name+=”1”
else
else
ifif (yg<CVC)
(yg<CVC)
current=current.left;name+=”0”
current=current.left;name+=”0”
else
else
current=current.right;name+=”1”
current=current.right;name+=”1”

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(6)

U ytkownik mobilny, jak sama nazwa wskazuje, najcz ciej znajduje si w ruchu. Migruj c, zmienia
obszary swojego przebywania, co powoduje przeł czenie pomi dzy serwerami z danymi
geograficznymi. Odbywa si to na podstawie aktualnej lokalizacji (xg, yg), dla której prosty
algorytm ustal nazw tabeli z danymi przestrzennymi. U ytkownik mo e wówczas, poprzez ł cze
bezprzewodowe, ci gn aktualny fragment mapy na swoje urz dzenie. Mo e równie
wydawa zapytania zale ne od pozycji, których efektywno wykonania b dzie du a ze wzgl du
na lokalny charakter oblicze .
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Wydanie zapytania
• Wybór serwera i odpowiedniej tabeli
– Dane lokalne
• „Cienki” klient
• Przetwarzanie lokalne
– Zapytanie globalne
• Cz ciowe pokrycie z obszarem lokalnym
• Brak pokrycia z obszarem lokalnym

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(7)

W tradycyjnych systemach wszystkie zapytania zale ne od poło enia s okre lone nazw tabeli, w
której znajduj si dane. Poniewa przestrzenna baza danych jest podzielona, istnieje potrzeba
ustalenia nazw tabeli i serwerów, gdzie przechowywane s tabele dla wszystkich zapyta przed ich
wykonaniem. Aby wybra wła ciwy serwer i tabel musz zosta wykonane nast puj ce kroki :[3]
•Wszystkie zapytania, o ile to mo liwe, s wykonywane lokalnie na komputerze u ytkownika
mobilnego. Je eli jednostka mobilna nie jest wyposa ona w pami lokaln wystarczaj c
do przechowania danych przestrzennych (lokalnych tabel), zapytanie jest przetransmitowane
do serwera odpowiedniego dla bie cego poło enia u ytkownika.
•Je eli obszar, za który odpowiedzialny jest dany serwer jest wi kszy ni obszar okre lony
przez zapytanie, rozpoczyna si wykonywanie zapytania i wybrane dane s przesłane z
powrotem do mobilnego u ytkownika.
•Je eli obszar parametrów zapytania jest wi kszy ni obszar b d cy pod nadzorem serwera
zapytanie jest przesłane do serwera nadrz dnego w hierarchii. Jest to powtarzane do
momentu, a cały obszar zapytania zostanie obj ty przez serwer S i zapytanie jest
kierowane do odpowiednich potomków serwera S w drzewie podziału.
•Je eli nie ma adnej wspólnej cz ci obszaru lokalnego i parametrów zapytania, zostaje
wyliczony główny (centralny) punkt zapytania. Zapytanie jest przysłane bezpo rednio do
serwera, który obejmuje ten punkt. Wykonywane s trzy kroki opisywane powy ej.
Partycjonowanie zwi ksza wydajno
w sieci.

systemu i pozwala na rozprowadzenie danych przestrzennych
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Zalety i wady partycjonowania
• Zalety
– Mniejsze tabele z danymi przestrzennymi
– Rozproszenie danych i dowi zanie
geograficzne
– Wsparcie „cienkich klientów” mobilnych
• Wady
– Skomplikowane zarz dzanie
– Potrzeba modyfikacji znanych algorytmów
(np. SPP)
Zło one problemy przetwarzania mobilnego(8)

Zalety:
• tabele danych s mniejsze i s przetwarzane bardzo szybko
• wyst puje lokalna aktualizacja wszystkich tabel
• jednostka mobilna nie musi by wyposa ona w du a pami

.

• zapytania s wykonywane wielu komputerach w sieci w tym samym czasie,
Wady:
• Zarz dzanie baz danych jest o wiele bardziej skomplikowane. Zapytanie przed uruchomieniem
musi zosta przypisane odpowiedniemu serwerowi i odpowiedniej tabeli (tabelom)
• Wszystkie znane algorytmy (np. algorytmy najkrótszej cie ki) musz zosta zmodyfikowane po to,
by pracowa w podzielonej bazie danych.
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Pozycje niepewne w sieci miejskiej
• Nieadekwatno uj cia tradycjnego
• Du e bł dy jako ciowe i ilo ciowe
• Własne rozwi zanie problemu
– Dane wej ciowe – ostatnia znana pozycja
– Własne algorytmy oparte o teori grafów
i geometri obliczeniow
– Zapis danych i wizualizacja wyników

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(9)

Lokalizacj obiektu mobilnego pomi dzy kolejnymi komunikatami pozycyjnymi mo na w przybli eniu
okre li , w których mo e znajdowa si obiekt. W tym celu nale y zna :
•czas ostatniej znanej pozycji tp,
•ostatnia dokładna pozycja pojazdu P
•maksymalna pr dko
Je li obiekt porusza si z maksymaln pr dko ci i jego trajektoria jest lini prost to pozycja po
czasie tp b dzie wewn trz okr gu o rodku w punkcie P i promieniu:
r = vm*tp
Punkty na okr gu reprezentuj maksymaln odległo jak obiekt mo e przeby w czasie tp. Je li
jego pr dko b dzie mniejsza ni vm lub trajektoria nie b dzie lini prost to pozycja pojazdu
b dzie le e we wn trzu tego okr gu.
Metoda okr gu, stosowana czasami na morzu, polegaj ca na estymacji niepewnego poło enia t
figur geometryczn , zupełnie nie zdaje egzaminu w sieciach miejskich, generuj c zbyt du o bł dów
ilo ciowych i jako ciowych, gdzie u ytkownicy korzystaj jedynie z dróg. W mie cie trajektoria
pojazdu niemal nigdy nie jest lini prost , chyba e jedzie si długim odcinkiem prostej drogi. Chc c
dojecha z jednego punktu miasta do drugiego nie mo na obra najkrótszej drogi, jak jest odcinek
ł cz cy te dwa punkty. Pojazd musi si porusza zgodnie z przepisami, co wi e si z tym, e jedzie
po ulicach, skr ca na skrzy owaniach i nie mo e jecha pod pr d ulicami jednokierunkowymi. Po
drugie w mie cie trudno rozwin maksymaln pr dko . Nie chodzi tu nawet o maksymaln
pr dko pojazdu, lecz o pr dko dozwolon w terenie zabudowanym – 50 km/h. Na ulicach
wyst puj te ró ne utrudnienia ruchu: korki zwi zane z godzinami szczytu, awarie. Wszystko to
prowadzi do ograniczenia pr dko ci pojazdu i do tego, e trudno jest przyj na stałe, do oblicze ,
jedn jej warto . Raczej powinna by ona dynamicznie zmieniana zgodnie z sytuacj na drodze.
Metoda okr gu nie jest zatem dobra dla predykcji poło enia pojazdów w miejskiej sieci ulic.
Opracowano metod , która u ywaj c danych przestrzennych zapisanych w bazie danych i kilku
parametrów wej ciowych pozwala na wyznaczenie zbioru mo liwych lokalizacji u ytkownika w sieci
ulic.
Proponowana metoda ma wiele zastosowa praktycznych, którymi s na przykład: automatyczne
wyznaczanie pozycji blokad w przypadku po cigu w miejskiej sieci dróg, automatyczne
przyporz dkowanie pojazdów do zada oraz działania ratownicze.
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Pozycje niepewne w sieci miejskiej

Dane wej ciowe:
• (KA, rA) – pozycja startowa u ytkownika
mobilnego
• tP – czas, jaki upłyn ł od ostatniego
uaktualnienia pozycji u ytkownika
rA
r
KA

tA
t

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(10)

Zaprezentowane podej cie opiera si na strukturze ulic reprezentowanych jako graf skierowany.
Pozycja obiektów na tej mapie okre lana jest nie w postaci współrz dnych geograficznych, ale w
notacji kraw dziowo-odległo ciowej. Poło enie obiektu okre la para: identyfikator łuku i odległo od
jego pocz tku. Dzi ki temu unika si procesu dopasowania do mapy, mo na wykorzysta algorytmy
grafowe do wyznaczenia pozycji niepewnej i łatwo prezentowa wyniki na mapie. Algorytm
wyznaczania pozycji niepewnej bierze pod uwag tylko te ulice, na których pojazd mo e si znale
w podanym czasie. Czas przejazdu ulic nie jest stały ale dynamicznie zmieniany przez centrum
sterowania ruchem. Dla ka dego łuku (odcinka ulicy) czas jest przechowywany osobno w bazie
danych i w momencie zmiany sytuacji na drogach mo e zosta uaktualniony.
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Struktury wynikowe

• Zastosowanie własnych
algorytmów grafowych
• Wyznaczenie mo liwych
lokacji u ytkownika w sieci
• Wizualizacja wyników
• Mo liwo dalszego
przetwarzania
Id_k

r

t

rS

rK

Wyj cie:
Lista kraw dzi

dalej

tS

tK

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(11)

Wynikiem algorytmu jest pozycja niepewna pojazdu w miejskiej sieci ulic. Jest to
lista wszystkich mo liwych poło e pojazdu. Elementami listy mog by całe łuki lub
ich fragmenty. Na li cie ka dy łuk reprezentowany jest przez przedstawion
struktur .
Do wyznaczania zbioru łuków wynikowych słu y poni szy algorytm:
1. Dla łuku pocz tkowego podstaw dane wej ciowe:
rS=rA;
tS=tP;
tK=0;
2. Podstaw: tA=t*(r-rS)/r;
3. Je li tA tS to:rK=tS*r/t+rS; tK=0; continue=0;
4. Je li tA<tS to: rK=r; tK=tS-tA; continue=1;
5. Dodaj element: [Id_k,r,t,rS,rK,continue,tS,tK]; Je li istnieje element o danym Id_k
to: Od wie jego warto ci przypisuj c tS=max(tS(stary element),tS(nowy element));
6. Je li continue==1 to: Wybierz wszystkie nast pniki bie cego łuku i ustaw dla
nich continue=0;
7. Dodaj nowe elementy: [Id_k,r,t,0,rK,continue,tS,tK], w których
Id_k==Successor_id; Dla tych elementów powtarzaj kroki 2-4 przypisuj c tS=tK;
8. Przejd do kroku 6. Poszukaj nast pników wszystkich elementów, dla których
continue==1 i wykonaj dla nich kroki 5-8.
9. Je li nie ma elementów z flag continue==1 to:STOP
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Mo liwo

zastosowania w mie cie

• Pozycje niepewne
pojazdów skradzionych
• Wyznaczanie stref
dojazdu
• Zarz dzanie flotyllami
pojazdów

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(12)

Algorytm wyznaczania pozycji niepewnych mo e mie na przykład zastosowanie w procesie
wyznaczania mo liwych lokacji pojazdu skradzionego po okre lonym czasie. Pomaga równie w
automatycznym kierowaniu pojazdów policyjnych w miejsca blokad, a w poł czeniu z algorytmem
Forda-Fulkersona mo e równie minimalizowa liczb blokad.
Algorytm wyznaczania stref dojazdu działa podobnie jak przy wyznaczaniu pozycji niepewnej
pojazdu. Jednak nale y zwróci uwag na nast puj c ró nic . Tu pozycja ko cowa rK jest znana, a
wyliczana jest pozycja pocz tkowa rS. Algorytm porusza si niejako „pod pr d”. Jest to zwi zane z
tym, e poszukiwane s ulice, którymi mo na dojecha do pacjenta, a nie – jak w przypadku karetek
– ulice, którymi mo na wyjecha z punktu ostatniej znanej pozycji.
W algorytmie do konstrukcji rozwi zania wybiera si łuki, które jednocze nie wyst puj w pozycji
niepewnej pojazdu i w obszarze dojazdu do pacjenta. Trzeba zauwa y , e nawet
je li łuki o identycznych identyfikatorach wyst puj w obu listach, to nie jest to
jednoznaczne z tym, e fragmenty obszarów si pokrywaj . Nale y w tym momencie
rozpatrzy trzy przypadki:
•pocz tek fragmentu pozycji niepewnej i obszaru dojazdu znajduje si w tym samym
miejscu łuku,
•koniec fragmentu pozycji niepewnej i obszaru dojazdu znajduje si w tym samym
miejscu łuku,
•fragmenty pozycji niepewnej i obszaru dojazdu zaczynaj si i ko cz w ró nych
miejscach łuku.
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Pozycje niepewne na morzu-analiza problemu

• Wpływ warunków pogodowych i temperatury
wody
• Potrzeba wsparcia działa ratowniczych
nowoczesnymi metodami i algorytmami

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(13)

Kluczow rol w poszukiwaniach rozbitków na morzu odgrywa wielko obszaru, który
trzeba przeszuka . W wodzie o temperaturze 4oC człowiek ma szanse prze y ok. 30-60
minut, ka da minuta poszukiwa ma wi c krytyczne znaczenie dla zdrowia i ycia ludzkiego.
Aby maksymalnie zwi kszy szanse na prze ycie rozbitków nale y odpowiednio
zaplanowa i poprowadzi akcj ratownicz . Planowanie akcji powinno polega na
wyznaczeniu minimalnej powierzchni, na obszarze której mog znajdowa si ludzie a w
kolejnym kroku na podzieleniu tego obszaru na sektory według prawdopodobie stwa, z
jakim, rozbitek mo e znajdowa si w danym obszarze.
Powadzenie akcji ratowniczej powinno polega na odpowiednim kierowaniu jednostek
ratownictwa morskiego do kolejnych sektorów z uwzgl dnieniem prawdopodobie stwa
danego obszaru oraz czasu potrzebnego na dotarcie do niego.
Tak przygotowana i przeprowadzona akcja ratownicza zwi ksza szanse na prze ycie
poszukiwanych ludzi. Dotychczasowe metody w nikłym stopniu automatyzuj ten proces.
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Zastosowania - SOSUS
• Bariera przeciw radzieckim OP
• Hydrofony, superkomputery
• Wyznacznie pozycji
i naprowadzanie własnych
OP i lotnictwa

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(14)

SOSUS (ang. Sound Surveillence Undersea System) jest systemem obserwacji podwodnej,
słu cym wczesnemu wykrywaniu radzieckich okr tów podwodnych, przemykaj cych z baz wokół
półwyspu kolskiego na Atlantyk.
Jest to system rozpoznania i obserwacji sytuacji podwodnej o zasi gu strategicznym. Składa si z
elementów stacjonarnych i mobilnych, b d cych jednostkami pływaj cymi wyposa onymi w
holowane sonary dalekiego zasi gu, wspartych lotnictwem patrolowym ZOP oraz jednostkami
pływaj cymi MW.
Pozycjonowanie obcych jednostek jest do dokładne, jednak po urwaniu kontaktu sonarowego
trzeba estymowa poło enie wrogiego OP przy wykorzystaniu algorytmów wyznaczaj cych pozycj
niepewn .
Obecnie, na skutek zmniejszenia zagro enia radzieckimi OP, system SOSUS powoli odchodzi do
lamusa.
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Zastosowania – Monitoring eglugi
• Bezpiecze stwo i monitoring eglugi
• Działania antyterrorystyczne
• Zło one procesy decyzyjne

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(15)

Bezpiecze stwo eglugi jednostek cywilnych na akwenach obj tych kryzysem to cz sty cel
mi dzynarodowych wicze pa stw NATO wiczy si procedury dotycz ce monitoringu jednostek
pływaj cych, wyznaczanie ich parametrów ruchu oraz mi dzynarodow koordynacj działa .
Prowadzone s analizy rozwoju sytuacji i podejmowane odpowiednie decyzje. wiczenie ma
charakter rozproszony, w tym samym czasie we wszystkich pa stwach NATO uruchamiane s
Punkty Współpracy eglugowej.
Istnieje du a potrzeba informatycznego wsparcia tego procesu, co wi e si równie z
lokalizowaniem niepewnym jednostek, z którymi urwał si kontakt oraz estymacj poło enia
monitorowanych jednostek.
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Pozycje niepewne na morzu-stosowane rozwi zania

• ledzenie na znanej trasie (STARS)
• Estymacja a nie rzeczywista pozycja
• Niemo no zastosowania
przy zej ciu z trasy

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(16)

Jedno z podej polega na estymowaniu pozycji poruszaj cego si statku na podstawie
zgłaszanych przez niego komunikatów pozycyjnych, znajomo ci portu docelowego i
planowanej trasy. Symuluje si wówczas jego poło enie na podstawie ostatniego znanego
poło enia, jego pr dko ci i kursu, co tak naprawd sprowadza si do wyznaczenia pozycji
zliczonej. Rozwi zanie takie ma powa n wad , poniewa okre lanie poło enia statku
ogranicza si tylko do znanej wcze niej, zaplanowanej trasy. Przypomina zatem
wyznaczanie poło enia poci gu pomi dzy Poznaniem i Warszaw na podstawie znajomo ci
godziny i rozkładu jazdy. Jednak e statek mo e zej z zakładanego kursu i wówczas
metoda ta przestaje mie zastosowanie.
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Pozycje niepewne na morzu-stosowane rozwi zania

• Ostatnia znana pozycja
(ang. last known fix)

• Metoda okr gu (elipsy)

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(17)

Na morzu zwykle estymuje si pozycj u ytkownika za pomoc okr gu o zadanym
promieniu, zale nym od czasu i pr dko ci. Taki sposób stwarza jednak problemy w
cie ninach i rejonach przybrze nych, powoduj c bardzo du e bł dy w sensie jako ciowym i
ilo ciowym.
Spotykana jest czasem metoda, polegaj ca na wycinaniu wielok tów obrazuj cych l dy, co
powoduje mniejsze bł dy ilo ciowe i jako ciowe, ale dalej jest niedokładne, zwłaszcza na
wodach przybrze nych, przy du ej obecno ci cie nin, zatok i wysp.
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Pozycje niepewne na morzu
Własne rozwi zanie problemu
• Wprowadzanie danych wej ciowych
• Prawdowpodobne kursy i pr dko ci
• Wizualizacja wyników

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(18)

Opracowano własn metod , pozwala na dokładne wyznaczenie pozycji niepewnej na morzu, przy
uwzgl dnieniu układu linii brzegowej oraz obecno ci cie nin. Zbiór mo liwych lokalizacji u ytkownika
po czasie t od ostatniego komunikatu pozycyjnego jest wynikiem działania opracowanych
algorytmów. Wynikowe struktury przestrzenne s zapisywane w bazie danych, a ich konstrukcja
pozwala na ewentualne dalsze przetwarzanie jak i nieskomplikowan wizualizacj wyników.
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Porównanie metod

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(19)

Na rysunku przedstawiono dwie przykładowe sytuacje. Pierwszy eksperyment został
przeprowadzony w pobli u Helu po upływie czasu, w którym statek mógł przeby
maksymalnie odległo 12.5 mili morskiej Obecno półwyspu wpłyn ła korzystnie na wynik
porównania, zastosowanie opisanej powy ej metody pozwoliło na zredukowanie
powierzchni potrzebnej do przeszukania o 16% w stosunku do metody klasycznej.
Powy szy eksperyment zostały przeprowadzone w pobli u portu Holbæk w Danii. Zatoka ta
ma bardzo skomplikowan lini brzegow , w jej okolicy znajduje si te druga zatoka, do
której prowadzi w ska cie nina. Tak skomplikowana linia brzegowa wpłyn ła na redukcj
powierzchni o 19%, dla promienia poszukiwa równego 17 mil morskich.
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Dane wej ciowe
Własne rozwi zanie problemu
• Informacje o ukształtowaniu
wybrze a
• Ostatnie znane parametry
ruchu statku
• Warunki
hydrometeo
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Zło one problemy przetwarzania mobilnego(20)

Zaproponowana metoda do przeprowadzenia oblicze wymaga znajomo ci ukształtowania basenów
morskich. Linie brzegowe reprezentowane s przez wielok ty, b d ce zbiorem punktów ró nych
typów. Poło enie ka dego punktu opisane jest przez długo i szeroko geograficzn . Punkty mog
wyznacza
•lini brzegow .
-poło enie portów
-wej cia do cie nin
Prócz punktów brzegowych w proponowanej metodzie wyznaczania pozycji niepewnej wymagane s
nast puj ce dane wej ciowe:
•szeroko

i długo

geograficzna ostatniej znanej pozycji statku, zwana dalej punktem centralnym,

•znacznik czasowy ostatniej znanej pozycji statku, przekazanej przez sam jednostk lub
pochodz c ze ródeł zewn trznych,
•aktualny znacznik czasowy,
•maksymalna pr dko

statku.
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Działanie metody
• Wyznaczenie okr gu
pozycyjnego i etykietowanie
punktów (B, D, S)

• Osi galno
(wyznaczenie punktów
osi galnych)
Zło one problemy przetwarzania mobilnego(21)

Krok 1. ETYKIETOWANIE
W pierwszym kroku wyznaczony zostaje okr g pozycyjny okre laj cy niepewn pozycj
jednostki dla pełnego morza (bez linii brzegowej). Promie tego okr gu obliczany jest ze
wzoru: r=v*t
Wyselekcjonowane s nast puj ce rodzaje punktów:
•Bazowe -punkty, które le

wewn trz okr gu pozycyjnego

•Dodatkowe - punkty przeci cia znajduj ce si na odcinku linii brzegowej wyznaczonej
przez jeden punkt bazowy i jeden punkt nie bazowy
•Specjalne - punkty znajduj ce si na odcinku linii brzegowej wyznaczonej przez dwa punkty
nie bazowe
Na czerwono zostały przedstawione punkty bazowe, na zielono punkty dodatkowe oraz na
niebiesko punkty specjalne.
Krok 2. OSI GALNO
Dla wszystkich punktów bazowych, specjalnych oraz dodatkowych sprawdzana jest
mo liwo bezpo redniego osi gni cia tego punktu z punktu centralnego. Pozycja jest
bezpo rednio osi galna wówczas, gdy odcinek ł cz cy j z punktem bazowym nie przecina
si adnym innym odcinkiem tworz cym linie brzegow . Wszystkie punkty, do których
dopłyn mo na bezpo rednio z punktu centralnego tworz zbiór punktów osi galnych.
Nast pnie punkty osi galne sortowane s według funkcji namiaru rzeczywistego.
Na schemacie wszystkie punkty osi galne poł czone s odcinkiem z punktem centralnym.
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Działanie metody
• Struktury wynikowe I
(budowa trójk tów)

• Struktury wynikowe II
(budowa wycinków)

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(22)

Krok 3. STRUKTURY WYNIKOWE I
Je eli dwa kolejne punkty osi galne tworz odcinek, to wówczas do wyniku dodajemy trójk t o
wierzchołkach le cych we współrz dnych tych dwóch punktów oraz punkcie centralnym.
Na schemacie pokazano rezultat dodania do wyniku wy ej zdefiniowanych trójk tów.
Krok 4. STRUKTURY WYNIKOWE II
Je eli dwa kolejne punkty nale ce do uporz dkowanego zbioru punktów osi galnych nie nale do
zbioru punktów bazowych i nie tworz one linii brzegowej, to rozpinamy pomi dzy nimi wycinek
kołowy. Podobnie post pujemy dla pozostałych par punktów, które nie tworz odcinka linii
brzegowej, a promienie wodz ce okr gu pozycyjnego oparte na tych punktach nie przecinaj si z
adn lini brzegow . Do obliczenia punktów tworz cych promie wodz cy wykorzystano funkcj
obliczaj c punkt przeci cia prostej opisanej przez jeden punkt bazowy i jeden punkt nie bazowy
okr giem pozycyjnym.
Na kolejnym schemacie pokazano rezultat dodania wycinków kołowych.
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Działanie metody
• Struktury wynikowe III
(budowa trójk tów
dodatkowych)

• Rekursja i składanie
struktur

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(23)

Krok 5. STRUKTURY WYNIKOWE III
Je eli dwa kolejne punkty z uporz dkowanego zbioru punktów osi galnych nie tworz linii brzegowej
i przynajmniej jeden z promieni wodz cych okr gu pozycyjnego opartego na tych punktach przecina
si z lini brzegow , to wówczas do wyniku wstawiamy dodatkowy trojk t.
Na kolejnym schemacie pokazano wynik metody po wprowadzeniu dodatkowych trójk tów.
Krok 6. REKURSJA
W kolejnym kroku wywołujemy rekurencyjnie metod dla wszystkich punktów po wypłyni ciu, zza
których jednostka mo e kontynuowa rejs. Wywołanie rekurencyjne nast puje dla warto ci promienia
pomniejszonego o przebyt ju drog . W celu zmniejszenia liczby wywoła , ka da rekurencyjnie
wywołana funkcja zapami tuje punkty, dla których została ju wywołana, tak by nie wywoływa jej
ponownie dla tego samego punktu.
Wyniki działania metody dla wywoła rekurencyjnych nale y doda do ostatecznego rezultatu
metody. W ten sposób ze zło enia trójk tów i wycinków kołowych powstaje powierzchnia wewn trz
której znajduje si poszukiwana jednostka. Wynik działania metody naniesiony jest na schemacie
poni ej.
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Dane wyj ciowe i informacje dodatkowe
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Zło one problemy przetwarzania mobilnego(24)

Wynikiem działania metody s dwa zbiory figur geometrycznych, których suma opisuje
powierzchni osi galn przez badan jednostk . S to:
•zbiór wielok tów
•zbiór wycinków kołowych, wyznaczonych przez ostatni znan pozycj , dwa namiary
rozpinaj ce i promie , obliczony na podstawie upływu czasu i pr dko ci jednostki.
Dodatkowo otrzymywane s informacje o wszystkich portach osi ganych z danego miejsca,
nazwy cie nin do których jednostka mogła wej wraz z sugerowanymi pozycjami blokad, co
mo e by przydatne w przypadku cho by działa antyterrorystycznych.
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Korzy ci stosowania metody
• Zautomatyzowanie i znaczne przyspieszenie
wyznaczenia obszaru poszukiwa dla jednostek
ratowniczych,
• Wsparcie działa antyterrorystycznych
• Monitoring eglugi,
• Mo liwo uwzgl dnienia historii ruchów
jednostek własnych,
• Odci enie ludzi i skupienie si na
podejmowaniu decyzji, nie na wykonywaniu
mudnych oblicze ,
Zło one problemy przetwarzania mobilnego(25)

Na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu mo na stwierdzi , e systemy
wykorzystuj ce opisan powy ej metod mog znacznie przyspieszy prac jednostek ratowniczych
zaw aj c znacznie obszar poszukiwa oraz pozwalaj c odpowiednio planowa akcj ratownicz
tak, by w pierwszej kolejno ci przeszukiwa obszary o najwi kszym prawdopodobie stwie.
Dodatkowo, system taki wprowadza automatyzacj procesu, odci aj c ludzi i pozwalaj c im skupi
si na podejmowaniu decyzji a nie na wykonywaniu mudnych oblicze . Zebrane podczas działania
systemu dane pozwol tak e na generowanie raportów o najniebezpieczniejszych rejonach na
morzu, co pozwoli równie zapobiega tragediom w przyszło ci.
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Dzi kuj za uwag

Zło one problemy przetwarzania mobilnego(26)
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