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δεδομένωνενόςχρήστη,είτεμόνατουςείτεμαζί(σεσυγχρονισμό)μεάλλαδεδομένα,

όπως δεδομέναβίντεοτουχρήστηκατάτηδιάρκειαμιαςχρονικήςστιγμήςπου

αποκτήθηκαντα βιομετρικάδεδομένα.Ημέθοδοςπεριλαμβάνειτηναποθήκευση

βιομετρικώνδεδομένωνέτσιώστενασυνδέονταιμεένααναγνωριστικόκαιτουλάχιστον

μίαχρονικήσφραγίδα(π.χ.ώρα έναρξης,ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.)καιτην

αποθήκευσηδεδομένωνβίντεοέτσιώστενα συνδέονταιμετοαναγνωριστικόκαι

τουλάχιστονμίαχρονικήσφραγίδα(π.χ.ώραέναρξης). Μετηναποθήκευσητων

δεδομένωνμεαυτόντοντρόπο,ταβιομετρικάδεδομέναμπορούνναεμφανίζονται(είτεσε

πραγματικόχρόνοείτεμεκαθυστέρηση)σεσυγχρονισμόμεταδεδομέναβίντεο,καιτα

βιομετρικάδεδομέναμπορούννααναζητηθούνγιατονεντοπισμότουλάχιστον ενός

βιομετρικούσυμβάντος.Τοβίντεοπουαντιστοιχείστοβιομετρικόσυμβάνμπορείστη

συνέχειαναεμφανιστεί,είτεμόνοτουείτεμαζίμετουλάχιστονέναβιομετρικότουχρήστη

κατάτηδιάρκειατουβιομετρικούσυμβάντος.
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ΑναφορέςσεδιπλώματαευρεσιτεχνίαςτωνΗΠΑ:

Κύριοςεξεταστής:MESA,JOSEM Δικηγόρος,αντιπρόσωποςήεταιρεία:FitzsimmonsIP

Law(Gardena,CA,US)

Ισχυρισμοί:Αυτόπουδιεκδικείταιείναι: 1.

Μέθοδοςγιατηναναγνώρισηβίντεοπουαντιστοιχείσεβιομετρικόσυμβάνενόςχρήστη,με

τοενλόγωβίντεοναεμφανίζεταιμαζίμετουλάχιστονέναβιομετρικότουενλόγωχρήστη

κατάτηδιάρκειατουενλόγωβιομετρικούσυμβάντος,ηοποίαπεριλαμβάνει:λήψηενός

αιτήματος γιατηνέναρξημιαςσυνεδρίας-χρήσητουλάχιστονενόςπρογράμματοςπου

εκτελείταισεμια κινητήσυσκευήγιατηνανάθεσηενόςαριθμούσυνεδρίαςκαιμιαςώρας

έναρξηςστηνενλόγω συνεδρία-λήψηδεδομένωνβίντεοαπόμιακάμερα,ταενλόγω

δεδομέναβίντεο περιλαμβάνουνβίντεοτουλάχιστονενόςαπότονενλόγω

χρήστηκαιτοπεριβάλλοντουεν λόγωχρήστηκατάτηδιάρκειαμιαςχρονικής

περιόδου,ηενλόγωχρονικήπερίοδοςαρχίζει απότηνενλόγωώραέναρξης-λήψη

βιομετρικώνδεδομένωναπόέναναισθητήρα,ταενλόγωβιομετρικάδεδομένα

περιλαμβάνουνέναπλήθοςτιμώνσεέναβιομετρικότουενλόγωχρήστηκατάτηδιάρκεια

τηςενλόγωχρονικήςπεριόδου,χρήσητουτουλάχιστονενόςπρογράμματος γιατη

σύνδεσητουλάχιστοντουαριθμούσυνεδρίαςκαιτουχρόνουέναρξηςμεταδεδομένα

βίντεο-χρήσητουτουλάχιστονενόςπρογράμματοςγιατησύνδεσητουλάχιστοντου

αριθμού συνεδρίας,τουχρόνουέναρξηςκαιενόςρυθμούδειγματοληψίαςμετα

βιομετρικάδεδομένα, όπουτουλάχιστονοαριθμόςσυνεδρίαςχρησιμοποιείταιγιατη

σύνδεσητωνβιομετρικών δεδομένωνμεταδεδομέναβίντεοκαιτουλάχιστονο

ρυθμόςδειγματοληψίαςκαιοχρόνος έναρξηςχρησιμοποιούνταιγιατησύνδεση

μεμονωμένωντιμώναπότοπλήθοςτωντιμώνμε μεμονωμένουςχρόνουςεντόςτης

χρονικήςπεριόδου,λήψητουβιομετρικούσυμβάντος,το οποίοβιομετρικόσυμβάν

περιλαμβάνειμίααπόμιατιμήκαιέναεύροςτουβιομετρικού-χρήσητουτουλάχιστονενός

προγράμματοςγιατονπροσδιορισμόμιαςπρώτηςαπότιςπολλαπλές τιμέςπου

αντιστοιχούνστοβιομετρικόσυμβάν-χρήσητουτουλάχιστονενόςπρογράμματος και

τουλάχιστοντουχρόνουέναρξης,τουρυθμούδειγματοληψίαςκαιτηςχρονικήςπεριόδου

γιατονπροσδιορισμόενόςπρώτουχρόνουεντόςτηςχρονικήςπεριόδουπουαντιστοιχεί

στηνπρώτηαπότιςπολλαπλέςτιμές,καιεμφάνισηστηνκινητήσυσκευήτουλάχιστοντων

δεδομένωνβίντεοκατάτηδιάρκειατουπρώτουχρόνουμαζίμετηνπρώτηαπότις



πολλαπλέςτιμές,όπουοπρώτοςχρόνοςχρησιμοποιείταιγιατηνεμφάνισητηςπρώτης

απότις



πολλαπλέςτιμέςσεσυγχρονισμόμεένατμήματωνδεδομένωνβίντεοπουδείχνει

τουλάχιστονένααπότονχρήστηκαιτοπεριβάλλοντουχρήστηκατάτηδιάρκειατου

βιομετρικού συμβάντος.

2.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουτοβήματηςλήψηςβιομετρικώνδεδομένωναπότον

αισθητήραπεριλαμβάνειπεραιτέρωτηλήψηδεδομένωνκαρδιακούρυθμούαπόένα

όργανοπαρακολούθησηςκαρδιακούρυθμού.

3.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουταβήματατηςσύνδεσηςτουαριθμούσυνεδρίαςμετα

δεδομέναβίντεοκαιταβιομετρικάδεδομέναπεριλαμβάνουνπεραιτέρωτησύνδεσηενός

αριθμούδραστηριότηταςτόσομεταδεδομέναβίντεοόσοκαιμεταβιομετρικάδεδομένα,

όπουοαριθμόςδραστηριότηταςπροσδιορίζειμίααπόμιαπληθώραδραστηριοτήτων,η

συνεδρία περιλαμβάνειτηνπληθώραδραστηριοτήτων,καιτόσοοαριθμόςσυνεδρίας

όσοκαιοαριθμόςδραστηριότηταςχρησιμοποιούνταιγιατησύνδεσητωνβιομετρικών

δεδομένωνμεταδεδομέναβίντεο.

4.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουτοβήματηςανάθεσηςενόςαριθμούσυνόδουστηνεν

λόγωσύνοδοπεριλαμβάνειπεραιτέρωτησύνδεσημιαςπεριγραφήςτηςενλόγωσυνόδου

μετηνενλόγωσύνοδο.

5.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουταβήματαλήψηςδεδομένωνβίντεοκαιβιομετρικών

δεδομένωνπεριλαμβάνουνπεραιτέρωτηλήψητωνδεδομένωνβίντεοκαιτων

βιομετρικώνδεδομένωνκατάτηδιάρκειατηςενλόγωχρονικήςπεριόδου.

6.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουτοβήμαλήψηςδεδομένωνβίντεοαπόμιακάμερα

περιλαμβάνειπεραιτέρωτηλήψητωνδεδομένωνβίντεοαπότηνκάμεραμετάτηνεν

λόγωχρονικήπερίοδο.

7.Ημέθοδοςτηςαξίωσης6,ηοποίαπεριλαμβάνειπεραιτέρωτοβήματηςανάλυσηςτων

δεδομένωνβίντεογιαένααναγνωριστικόπουπροσδιορίζειτηνενλόγωσυνεδρία,το

οποίοαναγνωριστικόχρησιμοποιείταιαπότοτουλάχιστονέναπρόγραμμαγιατη

σύνδεσητου αριθμούσυνεδρίαςμεταδεδομέναβίντεο.

8.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,όπουταβήματατηςταυτοποίησηςμιαςπρώτηςαπότις

πολλαπλέςτιμέςπουαντιστοιχούνστοβιομετρικόσυμβάνκαιτηςταυτοποίησηςενός

πρώτουχρόνουπουαντιστοιχείστηνπρώτηαπότιςπολλαπλέςτιμέςπεριλαμβάνουν

περαιτέρωτην ταυτοποίησηκάθεμίαςαπότιςπολλαπλέςτιμέςπουαντιστοιχούνστο

βιομετρικόσυμβάνκαιτηνταυτοποίησηκάθεχρόνουπουαντιστοιχείστηνκάθεμίααπό

τιςπολλαπλέςτιμές.



9.Ηµέθοδοςτηςαξίωσης8,όπουτοβήµατηςπροβολήςτουλάχιστοντωνδεδοµένων

βίντεο κατάτηδιάρκειατουπρώτουχρόνουπεριλαµβάνειπεραιτέρωτηνπροβολή

τουλάχιστοντων δεδοµένωνβίντεοκατάτηδιάρκειατουκάθεχρόνουπουαντιστοιχεί

στηνκάθεµίααπότις πολλαπλέςτιµές,όπουοκάθεχρόνοςχρησιµοποιείταιγιατην

προβολήτηςκάθεµίαςαπότις πολλαπλέςτιµέςσεσυγχρονισµόµετµήµατατων

δεδοµένωνβίντεοπουδείχνουντουλάχιστονένααπότονχρήστηκαιτοπεριβάλλοντου

χρήστηκατάτηδιάρκειατουβιοµετρικού συµβάντος.

10.Ημέθοδοςτηςαξίωσης1,ηοποίαπεριλαμβάνειπεραιτέρωταβήματατηςλήψης

δεδομένωναυτοπραγμάτωσηςαπότονχρήστηκαιτηςσύνδεσηςτουλάχιστοντουαριθμού

συνεδρίαςκαιτουλάχιστονενόςχρόνουμεταδεδομένααυτοπραγμάτωσης,όπουτα

δεδομένααυτοπραγμάτωσηςδείχνουνπώςαισθάνεταιοχρήστηςκατάτηδιάρκειατου

τουλάχιστονενόςχρόνου,καιοτουλάχιστονέναςχρόνοςχρησιμοποιείταιγιατηνεμφάνιση

τωνδεδομένων αυτοπραγμάτωσηςσεσυγχρονισμόμετουλάχιστονένατμήματων

δεδομένωνβίντεο.

11.Σύστηµαγιατηναναγνώρισηβίντεοπουαντιστοιχείσεβιοµετρικόγεγονόςενόςχρήστη

,τοοποίοβίντεοεµφανίζεταιµαζίµετουλάχιστονέναβιοµετρικότουχρήστηκατάτη

διάρκειατου βιοµετρικούγεγονότος,τοοποίοπεριλαµβάνει:τουλάχιστονέναν

εξυπηρετητήσεεπικοινωνίαµεέναδίκτυοευρείαςπεριοχής(WAN),µιακινητήσυσκευήσε

επικοινωνίαµετοντουλάχιστονένανεξυπηρετητήµέσωτουWAN,ηοποίακινητήσυσκευή

περιλαµβάνει:µιαοθόνη, τουλάχιστονένανεπεξεργαστήγιατηλήψηαναγνώσιµων

απόµηχανήεντολώναπότον τουλάχιστονένανεξυπηρετητή,καιτουλάχιστονµια

συσκευήµνήµηςγιατηναποθήκευσητωναναγνώσιµωναπόµηχανήεντολών,οιοποίες

είναιπροσαρµοσµένεςναεκτελούνταεξής βήµατα:λήψηενόςαιτήματοςγιατην

έναρξημιαςσυνεδρίας-ανάθεσηενόςαριθμού συνεδρίαςκαιενόςχρόνουέναρξης

στηνενλόγωσυνεδρία-λήψηδεδομένωνβίντεοαπόμια κάμερα,ταενλόγωδεδομένα

βίντεοπεριλαμβάνουνβίντεοτουλάχιστονενόςαπότονενλόγωχρήστηκαιτοπεριβάλλον

τουενλόγωχρήστηκατάτηδιάρκειαμιαςχρονικήςπεριόδου-λήψηβιομετρικών

δεδομένωναπόέναναισθητήρα,ταενλόγωβιομετρικάδεδομέναπεριλαμβάνουνένα

πλήθοςτιμώνσεέναβιομετρικότουενλόγωχρήστηκατάτηδιάρκειατηςενλόγω

χρονικήςπεριόδου,σύνδεσητουλάχιστοντουαριθμούσυνεδρίαςκαιτουχρόνουέναρξης

με ταδεδομέναβίντεο-σύνδεσητουλάχιστοντουαριθμούσυνεδρίας,τουχρόνουέναρξης

και ενόςρυθμούδειγματοληψίαςμεταβιομετρικάδεδομένα,τουλάχιστοντουαριθμού

συνεδρίας πουχρησιμοποιείταιγιατησύνδεσητωνβιομετρικώνδεδομένωνμετα

δεδομέναβίντεο,και τουλάχιστοντουρυθμούδειγματοληψίαςκαιτουχρόνουέναρξης

πουχρησιμοποιείταιγιατη σύνδεσημεμονωμένωντιμώναπότοπλήθοςτωντιμώνμε

μεμονωμένουςχρόνουςεντόςτηςχρονικήςπεριόδου,λήψητουβιομετρικούσυμβάντος,

τοοποίοβιομετρικόσυμβάν περιλαμβάνειμίααπόμιατιμήκαιέναεύροςτου

βιομετρικού-αναγνώρισημιαςπρώτηςαπό τιςπολλαπλέςτιμέςπουαντιστοιχείστο



βιομετρικόσυμβάν-αναγνώρισηενόςπρώτουχρόνουεντόςτηςχρονικήςπεριόδουπου

αντιστοιχείστηνπρώτηαπότιςπολλαπλέςτιμές,και



εμφάνισηστηνοθόνητουλάχιστοντωνδεδομένωνβίντεοκατάτηδιάρκειατουπρώτου

χρόνουμαζίμετηνπρώτηαπότιςπολλαπλέςτιμές,όπουοπρώτοςχρόνος

χρησιμοποιείταιγιατην εμφάνισητηςπρώτηςαπότιςπολλαπλέςτιμέςσεσυγχρονισμό

μεένατμήματωνδεδομένων βίντεοπουδείχνειτουλάχιστονένααπότονχρήστηκαιτο

περιβάλλοντουχρήστηκατάτη διάρκειατουβιομετρικούσυμβάντος.

12.Τοσύστηματηςαξίωσης11,όπουτοβήματηςλήψηςβιομετρικώνδεδομένωναπότον

αισθητήραπεριλαμβάνειπεραιτέρωτηλήψηδεδομένωνκαρδιακούρυθμούαπόένα

όργανοπαρακολούθησηςκαρδιακούρυθμού.

13.Τοσύστηματηςαξίωσης11,όπουταβήματατηςσύνδεσηςτουαριθμούσυνεδρίαςμετα

δεδομέναβίντεοκαιταβιομετρικάδεδομέναπεριλαμβάνουνπεραιτέρωτησύνδεσηενός

αριθμούδραστηριότηταςτόσομεταδεδομέναβίντεοόσοκαιμεταβιομετρικάδεδομένα,

όπουοαριθμόςδραστηριότηταςπροσδιορίζειμίααπόμιαπληθώραδραστηριοτήτων,η

συνεδρία περιλαμβάνειτηνπληθώραδραστηριοτήτων,καιτόσοοαριθμόςσυνεδρίας

όσοκαιοαριθμόςδραστηριότηταςχρησιμοποιούνταιγιατησύνδεσητωνβιομετρικών

δεδομένωνμεταδεδομέναβίντεο.

14.Τοσύστηματηςαξίωσης11,όπουταενλόγωβήματαλήψηςδεδομένωνβίντεοκαι

βιομετρικώνδεδομένωνπεριλαμβάνουνπεραιτέρωτηλήψητωνδεδομένωνβίντεοκαι

τωνβιομετρικώνδεδομένωνκατάτηδιάρκειατηςενλόγωχρονικήςπεριόδου.

15.Τοσύστηµατηςαξίωσης11,όπουτοβήµαλήψηςδεδοµένωνβίντεοαπόµιακάµερα

περιλαµβάνειπεραιτέρωτηλήψητωνδεδοµένωνβίντεοαπότηνκάµεραµετάτηνεν

λόγωχρονικήπερίοδο.

16.Τοσύστηματηςαξίωσης15,όπουοιεντολέςαναγνώσιμηςμηχανήςείναι

περαιτέρωπροσαρμοσμένεςναεκτελούντοβήματηςανάλυσηςτωνδεδομένων

βίντεογιαέναν γραμμωτόκώδικα,όπουογραμμωτόςκώδικαςπροσδιορίζειτον

αριθμόσυνεδρίαςκαιχρησιμοποιείταιγιατησύνδεσητουαριθμούσυνεδρίαςμετα

δεδομέναβίντεο.

17.Τοσύστηματηςαξίωσης11,όπουταβήματατηςταυτοποίησηςμιαςπρώτηςαπότις

πολλαπλέςτιμέςπουαντιστοιχούνστοβιομετρικόγεγονόςκαιτηςταυτοποίησηςενός

πρώτουχρόνουπουαντιστοιχείστηνπρώτηαπότιςπολλαπλέςτιμέςπεριλαμβάνουν

περαιτέρωτην ταυτοποίησηκάθεμίαςαπότιςπολλαπλέςτιμέςπουαντιστοιχούνστο

βιομετρικόγεγονόςκαιτηνταυτοποίησηκάθεχρόνουπουαντιστοιχείστηνκάθεμίααπό

τιςπολλαπλέςτιμές.

18.Τοσύστηματηςαξίωσης17,όπουτοβήματηςπροβολήςτουλάχιστοντων



δεδομένωνβίντεοκατάτηδιάρκειατουπρώτουχρόνουπεριλαμβάνειπεραιτέρωτην

προβολή



τουλάχιστοντωνδεδομένωνβίντεοκατάτηδιάρκειατουκάθεχρόνουπουαντιστοιχεί

στην κάθεμίααπότιςπολλαπλέςτιμές,όπουοκάθεχρόνοςχρησιμοποιείταιγιατην

προβολήτης κάθεμίαςαπότιςπολλαπλέςτιμέςσεσυγχρονισμόμετμήματατων

δεδομένωνβίντεοπου δείχνουντουλάχιστονένααπότονχρήστηκαιτοπεριβάλλοντου

χρήστηκατάτηδιάρκειατουβιομετρικούσυμβάντος.

19.Τοσύστηματηςαξίωσης11,όπουοιμηχανικώςαναγνώσιμεςοδηγίεςείναιπεραιτέρω

προσαρμοσμένεςναεκτελούνταβήματατηςλήψηςδεδομένωναυτοπραγμάτωσηςαπότον

χρήστηκαιτηςσύνδεσηςτουαριθμούσυνεδρίαςκαιτουλάχιστονενόςχρόνουμετα

δεδομένααυτοπραγμάτωσης,όπουταδεδομένααυτοπραγμάτωσηςδείχνουνπώς

αισθάνεταιοχρήστηςκατάτηδιάρκειατουτουλάχιστονενόςχρόνου,καιοτουλάχιστον

έναςχρόνοςχρησιμοποιείταιγιατηνεμφάνισητωνδεδομένωναυτοπραγμάτωσηςσε

συγχρονισμόμετουλάχιστονένα τμήματωνδεδομένωνβίντεο.

20.Μέθοδοςπροβολήςβίντεοσεσυγχρονισμόμετουλάχιστονέναβιομετρικόενός

υποκειμένου,ηοποίαπεριλαμβάνει:τηχρήσητουλάχιστονενόςπρογράμματοςπου

εκτελείταισεμιαυπολογιστικήσυσκευήγιατηνανάθεσηενόςαριθμούσυνεδρίαςκαιμιας

ώραςέναρξηςστηνενλόγωσυνεδρία-τηλήψηδεδομένωνβίντεοαπότουλάχιστονμια

κάμερα,ταενλόγω δεδομέναβίντεοπεριλαμβάνουνβίντεοτουλάχιστονενόςαπότοεν

λόγωυποκείμενοκαιτο περιβάλλοντουενλόγωυποκειμένουκατάτηδιάρκειαμιας

χρονικήςπεριόδου-τηλήψη βιομετρικώνδεδομένωναπότουλάχιστονέναναισθητήρα

,ταενλόγωβιομετρικάδεδομένα περιλαμβάνουνέναπλήθοςτιμώνσετουλάχιστονένα

βιομετρικότουενλόγωυποκειμένου κατάτηδιάρκειατηςενλόγωχρονικήςπεριόδου,

χρήσητουτουλάχιστονενόςπρογράμματος γιατησύνδεσητουλάχιστοντουαριθμού

συνεδρίαςκαιτουχρόνουέναρξηςμεταδεδομένα βίντεο-χρήσητουτουλάχιστονενός

προγράμματοςγιατησύνδεσητουλάχιστοντουαριθμού συνεδρίας,τουχρόνουέναρξης

καιτουλάχιστονενόςρυθμούδειγματοληψίαςμεταβιομετρικάδεδομένα-λήψηενός

βιομετρικούσυμβάντος,τοοποίοβιομετρικόσυμβάνπεριλαμβάνειμία απότιςτιμέςκαι

έναεύροςτουτουλάχιστονενόςβιομετρικού,χρήσητουτουλάχιστονενός

προγράμματοςγιατονεντοπισμόμεμονωμένωντιμώναπότοπλήθοςτωντιμώνπου

αντιστοιχούνστοβιομετρικόσυμβάν-χρήσητουτουλάχιστονενόςπρογράμματοςκαι

τουλάχιστοντηςώραςέναρξης,τουτουλάχιστονενόςρυθμούδειγματοληψίαςκαιτης

χρονικήςπεριόδουγιατονεντοπισμόμεμονωμένωνχρόνωνεντόςτηςχρονικήςπεριόδου

που αντιστοιχούνστιςμεμονωμένεςτιμέςαπότοπλήθοςτωντιμών,καιεμφάνιση

στηνενλόγω υπολογιστικήσυσκευήτουλάχιστοντωνδεδομένωνβίντεοκαιτων

μεμονωμένωντιμώντου πλήθουςτωντιμών,όπουοιμεμονωμένοιχρόνοι

χρησιμοποιούνταιγιατηνεμφάνισητων μεμονωμένωντιμώντουπλήθουςτωντιμών

σεσυγχρονισμόμετμήματατωνδεδομένων βίντεοπουδείχνουντουλάχιστονένααπό

τουποκείμενοκαιτοπεριβάλλοντουυποκειμένου κατάτηδιάρκειατουβιομετρικού

συμβάντος.



Περιγραφή:

ΗπαρούσααίτησηαποτελείσυνέχειατηςSer.No.15/293,211,πουκατατέθηκεστις13

Οκτωβρίου2016,ηοποίαδιεκδικείπροτεραιότητασύμφωναμετο35U.S.C.§119(e)στην

προσωρινήαίτησητωνΗΠΑμεαριθμό62/240,783,πουκατατέθηκεστις13Οκτωβρίου

2015,οιοποίεςαιτήσειςενσωματώνονταιρητάστοπαρόν,στοσύνολότους,με

παραπομπή.

1.Πεδίοτηςεφεύρεσης

Ηπαρούσαεφεύρεσηαφοράτηλήψηκαιτηχρήσηβιομετρικώνδεδομένωνκαιειδικότερα

ένασύστημακαιμιαμέθοδογιατηνεμφάνισητουλάχιστονενόςβιομετρικού

χαρακτηριστικούενόςχρήστημαζίμεβίντεοτουχρήστητηστιγμήπουτοτουλάχιστονένα

βιομετρικόστοιχείο μετράταιή/καιλαμβάνεται.

2.Περιγραφήτηςσχετικήςτέχνης

Πρόσφατα,έχουναναπτυχθείσυσκευέςπουείναιικανέςναμετρούν,ναανιχνεύουνήνα

εκτιμούνσεένανβολικόπαράγονταμορφήςτουλάχιστονέναήπερισσότεραμετρικά

στοιχεία πουσχετίζονταιμεφυσιολογικάχαρακτηριστικά,ταοποίασυνήθωςαναφέρονται

ωςβιομετρικάδεδομένα.Γιαπαράδειγµα,έχουναναπτυχθείσυσκευέςπουµοιάζουνµε

ρολόγια,οιοποίες είναιικανέςναµετρούντονκαρδιακόρυθµόήτουςσφυγµούςενός

ατόµουκαι, χρησιµοποιώνταςαυτάταδεδοµέναµαζίµεάλλεςπληροφορίες

(π.χ.ηλικία,βάροςκ.λπ.),να υπολογίζουνένααποτέλεσµα,όπωςοισυνολικέςθερµίδες

πουκάηκαναπότοάτοµοσεµια συγκεκριµένηηµέρα.Παρόμοιεςσυσκευέςέχουν

αναπτυχθείγιατημέτρηση,τηνανίχνευσηή τηνεκτίμησηάλλωνειδώνμετρήσεων,όπως

ηαρτηριακήπίεση,ταμοτίβααναπνοής,η σύνθεσητηςαναπνοής,ταμοτίβαύπνου

καιτοεπίπεδοαλκοόλστοαίμα,γιανααναφέρουμε μερικά.Αυτέςοισυσκευές

αναφέρονταιγενικάωςβιομετρικέςσυσκευέςήσυσκευές βιοαισθητήρων

μέτρησης.

Ενώοιτύποιβιομετρικώνσυσκευώνσυνεχίζουννααυξάνονται,οτρόποςμετονοποίο

χρησιμοποιούνταιταβιομετρικάδεδομέναπαραμένεισχετικάστατικός.Γιαπαράδειγμα,

τα δεδομένακαρδιακούρυθμούχρησιμοποιούνταισυνήθωςγιαναδώσουνσεέναάτομο

πληροφορίεςσχετικάμετουςσφυγμούςτουκαιτιςθερμίδεςπουκαίει.Μεάλλο

παράδειγμα,ταδεδομέναγιατοαλκοόλστοαίμαχρησιμοποιούνταισυνήθωςγιανα

δώσουνσεέναάτομοπληροφορίεςσχετικάμετοεπίπεδοαλκοόλστοαίματουκαινατο

ενημερώσουνγιατοαν μπορείήόχιναχειρίζεταιμεασφάλειαήνόμιμαένα



μηχανοκίνητοόχημα.Μεέναακόμη παράδειγμα,τομοτίβοαναπνοήςενόςατόμου

(μετρήσιμο,γιαπαράδειγμα,είτεμεβάσητο



επίπεδοέντασηςσεντεσιμπέλ,είτεμεβάσητιςμεταβολέςτουεπιπέδουντεσιμπέλκατά

τη διάρκειαενόςχρονικούδιαστήματος)μπορείναπαρακολουθείταιαπόγιατρό,

νοσηλευτήή ιατρικότεχνικόγιαναδιαπιστωθείεάντοάτομοπάσχειαπόάπνοιαύπνου.

Ανκαιταβιομετρικάδεδομέναείναιχρήσιμααπόμόνατους,ταδεδομένααυτάθαήτανπιο

κατατοπιστικάήδυναμικάεάνμπορούσαννασυνδυαστούνμεάλλαδεδομένα(π.χ.δεδομένα

βίντεοκ.λπ.),ναπαρέχονται(π.χ.ασύρματα,μέσωδικτύουκ.λπ.)σεμιααπομακρυσμένη

συσκευήή/καιναμπορούννααναζητηθούν(π.χ.επιτρέπονταςτονγρήγοροεντοπισμό

ορισμένωνκαταστάσεων,όπωςέναςαυξημένοςκαρδιακόςρυθμός)ή/καινα

διασταυρωθούν (π.χ.χρησιμοποιώνταςβιομετρικάδεδομέναγιατονεντοπισμόενός

τμήματοςβίντεοπου απεικονίζειένασυγκεκριμένοχαρακτηριστικόήτοαντίστροφο).

Συνεπώς,υπάρχειανάγκηγιαένααποτελεσματικόσύστημακαιμιαμέθοδοικανήνα

επιτύχειτουλάχιστονορισμέναήκαιόλαταπροαναφερθένταπλεονεκτήματακαιικανή

επίσηςνασυγχωνεύσειταδεδομέναπου παράγονταιείτεσεαυτόματηείτεσε

χειροκίνητημορφήαπότιςδιάφορεςσυσκευές,οιοποίες συχνάχρησιμοποιούν

λειτουργικάσυστήματαήτεχνολογίες(π.χ.πλατφόρμεςυλικού, πρωτόκολλα,

τύπουςδεδομένωνκ.λπ.)πουείναιασύμβατεςμεταξύτους.

Σεορισμένεςυλοποιήσειςτηςπαρούσαςεφεύρεσης,τοσύστημακαι/ήημέθοδοςείναι

διαμορφωμέναέτσιώστεναλαμβάνουν,ναδιαχειρίζονταικαιναφιλτράρουντην

ποσότητα τωνπληροφοριώνσεέγκαιρηκαιοικονομικάαποδοτικήβάσηκαιθα

μπορούσανεπίσηςνα έχουνπεραιτέρωαξίαμέσωτηςακριβούςμέτρησης,της

οπτικοποίησης(π.χ.συγχρονισμένηοπτικοποίησηκ.λπ.)καιτηςταχείαςειδοποίησης

τωνσημείωνδεδομένωνπουβρίσκονται εκτός(ήεντός)ενόςκαθορισμένουή

προκαθορισμένουεύρους.

Ένατέτοιοσύστημακαι/ήμέθοδοςθαμπορούσεναχρησιμοποιηθείαπόέναάτομο(π.χ.

αθλητήκ.λπ.)ήτονπροπονητή,τονπροπονητήτουκ.λπ.γιατηνοπτικοποίησητουατόμου

κατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςενόςαθλητικούγεγονότος(π.χ.τρέξιμο,ποδηλασία,άρση

βαρών,ποδόσφαιροκ.λπ.)σεπραγματικόχρόνο(live)ήεκτωνυστέρων,μαζίμετα

ταυτόχροναμετρούμεναβιομετρικάδεδομένατουατόμου(π.χ,καρδιακόςρυθμός,κ.λπ.),

και/ήταυτόχρονασυγκεντρωμένα"δεδομένααυτοπραγμάτωσης"ήβιωματικάδεδομέναπου

δημιουργούνταιαπότουποκείμενο,όπουτοάτομοεισάγειτιςδικέςτουυποκειμενικές

σωματικέςήψυχικέςκαταστάσειςκατάτηδιάρκειατηςάσκησης,τηςγυμναστικήςήτης

αθλητικήςδραστηριότητας/προπόνησήςτου(π.χ.αισθάνεταιτηνέναρξημιας"έξαρσης"

αδρεναλίνηςήενδορφινώνστοσύστημα,αισθάνεταικουρασμένος,"παίρνειδεύτεροαέρα",

κ.λπ.)Αυτόθαεπέτρεπεσεέναάτομο(π.χ.τοίδιοτοάτομο,οπροπονητήςτουατόμου,

ένας τρίτοςκ.λπ.)ναπαρακολουθεί/παρατηρείταφυσιολογικάή/καιυποκειμενικά

ψυχολογικά χαρακτηριστικάενόςατόμου,ενώπαρακολουθείήεπανεξετάζειτοάτομο

κατάτηνεκτέλεση ενόςαθλητικούγεγονότοςήάλληςσωματικήςδραστηριότητας.Ηεν

λόγωεισαγωγήτων δεδομένωναυτοπραγμάτωσης,μπορείναεπιτευχθείμεδιάφορες



μεθόδους, συμπεριλαμβανομένωντωναυτόματων,χρονοσημασμένωνστο

σύστημαφωνητικών



σημειώσεων,σύντομωνήσυντομογραφημένωνεντολώνπλήκτρωνσεέναέξυπνο

τηλέφωνο,έξυπνορολόι,ενεργοποιημένηζώνηγυμναστικής,ήοποιαδήποτεάλλη

συνδεδεμένημετο σύστημαμέθοδοεισαγωγήςπουείναιβολικήγιατοάτομονα

χρησιμοποιήσει,ώστεναμην παρεμποδίζεται(ήόσοτοδυνατόνλιγότερο)ηροήκαιη

εξάσκησηαπότοάτομοτης δραστηριότηταςπουβρίσκεταισεεξέλιξη.

Ένατέτοιοσύστημακαι/ήμέθοδοςθαδιευκόλυνεεπίσης,γιαπαράδειγμα,τηνεξ

αποστάσεωςπαρατήρησηκαιδιάγνωσησεεφαρμογέςτηλεϊατρικής,όπουυπάρχειανάγκη

τοιατρικό προσωπικόήτομέροςπαρακολούθησηςήογονέαςναέχεισαφήκαι

γρήγορηεπιβεβαίωση τηςταυτότηταςτουασθενούςήτουβρέφους,καθώςκαιτης

ορατήςφυσικήςτουκατάστασης,μαζίμεταταυτόχροναπαραγόμεναβιομετρικά

δεδομένακαι/ήδεδομένααυτοπραγμάτωσης.

Επιπλέον,τοσύστημακαι/ήημέθοδοςθαπρέπειεπίσηςναπαρέχειστουποκείμενο,ήτο

μέροςπαρακολούθησης,έναντρόποχρήσηςτηςευρετηρίασηςβίντεογιατην

αποτελεσματικήκαιδιαισθητικήσυγκριτικήαξιολόγηση,χαρτογράφησηκαιαξιολόγηση

τωνδεδομένωντου υποκειμένου,τόσοσεσχέσημετοβιομετρικόιστορικότουίδιου

τουυποκειμένουκαι/ήσε σχέσημεδείγματαδεδομένωνάλλωνυποκειμένων,ή

δημογραφικάσυγκριτικάστοιχεία, ανεξάρτητααπότοποιεςλειτουργικές

πλατφόρμεςήεφαρμογέςέχουνχρησιμοποιηθείγιατη δημιουργίατωνβιομετρικώνκαι

βιντεοσκοπημένωνπληροφοριών.Μετηδυνατότητα φιλτραρίσματος/αναζήτησης

συγκεκριμένωνσυμβάντων(π.χ.βιομετρικάσυμβάντα,συμβάντααυτοπραγμάτωσης,

φυσικάσυμβάντακ.λπ.),ταδεδομέναπουαποκτήθηκανμπορούννα μειωθούνήνα

επεξεργαστούν(π.χ.γιαναδημιουργηθείένα"highlightreel"κ.λπ.), διατηρώντας

παράλληλατονσυγχρονισμόμεταξύτωνεπιμέρουςτμημάτωνβίντεοκαιτων

μετρημένωνή/καισυλλεχθέντωνδεδομένων(π.χ.βιομετρικάδεδομένα,δεδομένα

αυτοπραγμάτωσης,δεδομέναGPSκ.λπ.).Μ ιατέτοιαολοκληρωμένηευρετηρίασητων

γεγονότων,καιμαζίμεαυτήνηδυνατότηταναπραγματοποιείταιδομημένησυνάθροισητων

σχετικώνδεδομένων(βίντεοκαιάλλων)με(ήχωρίς)δεδομένααπόάλλαάτομαήάλλες

σχετικέςπηγές,μπορείεπίσηςνααξιοποιηθείγιατηνπαροχήπλουσιότερωνεπιπέδων

πληροφοριώνμετηχρήσημεθόδωνανάλυσης"μεγάλωνδεδομένων"και"μηχανικής

μάθησης"καιτηνπροσθήκητεχνητήςνοημοσύνης("AI")γιατηνεφαρμογήσυστάσεωνκαι

προσκλήσεωνγιαδράση.

Ηπαρούσαεφεύρεσηπαρέχειένασύστημακαιμιαμέθοδογιατηχρήση,τηνεπεξεργασία,

τηνευρετηρίαση,τησυγκριτικήαξιολόγηση,τηνκατάταξη,τησύγκρισηκαιτηνεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνήενόςαποτελέσματοςαυτών,είτεμόνατουςείτεμαζί(π.χ.σε

συγχρονισμό)μεάλλαδεδομένα(π.χ.δεδομέναβίντεοκ.λπ.).Οιπροτιμώμενες



υλοποιήσεις τηςπαρούσαςεφεύρεσηςλειτουργούνσύμφωναμεμιαυπολογιστική

συσκευή(π.χ.ένα



έξυπνοτηλέφωνοκ.λπ.)σεεπικοινωνίαμετουλάχιστονμιαεξωτερικήσυσκευή(π.χ.μια

βιομετρικήσυσκευήγιατηλήψηβιομετρικώνδεδομένων,μιασυσκευήβίντεογιατη

λήψη δεδομένωνβίντεοκ.λπ.)Σεμιαπρώτηυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,τα

δεδομένα βίντεο,ταοποίαμπορείναπεριλαμβάνουνδεδομέναήχου,καιταδεδομέναμη

βίντεο,όπωςβιομετρικάδεδομένα,αποθηκεύονταιχωριστάστησυσκευήπληροφορικής

καισυνδέονταιμεάλλαδεδομένα,γεγονόςπουεπιτρέπειτηναναζήτησηκαιτον

συγχρονισμότωνδεδομένων βίντεοκαιτωνδεδομένωνμη-βίντεο.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,μιαεφαρμογή(π.χ.πουεκτελείταιστη

συσκευή πληροφορικήςκ.λπ.)περιλαμβάνειέναπλήθοςενοτήτωνγιατηνεκτέλεσηενός

πλήθους λειτουργιών.Γιαπαράδειγμα,ηεφαρμογήμπορείναπεριλαμβάνειμια

μονάδαλήψηςβίντεο γιατηλήψηδεδομένωνβίντεοαπόμιαεσωτερικήή/καιεξωτερική

κάμερακαιμιαμονάδα βιομετρικήςλήψηςγιατηλήψηβιομετρικώνδεδομένωναπό

μιαεσωτερικήή/καιεξωτερική βιομετρικήσυσκευή.Ηπλατφόρμα-πελάτηςμπορεί

επίσηςναπεριλαμβάνειμιαμονάδα διεπαφήςχρήστη,ηοποίαεπιτρέπεισεέναν

χρήστηνααλληλεπιδράμετηνπλατφόρμα,μια μονάδαεπεξεργασίαςβίντεογιατην

επεξεργασίαδεδομένωνβίντεο,μιαμονάδαχειρισμού αρχείωνγιατηδιαχείριση

δεδομένων,μιαμονάδαβάσηςδεδομένωνκαισυγχρονισμούγιατηναναπαραγωγή

δεδομένων,μιαμονάδααλγορίθμουγιατηνεπεξεργασίαλαμβανόμενων δεδομένων,

μιαμονάδακοινήςχρήσηςγιατηνκοινήχρήσηή/καιαποθήκευσηδεδομένωνκαιμια

κεντρικήμονάδασύνδεσηςκαιταυτότηταςγιατηδιασύνδεσημειστότοπουςκοινωνικών

μέσωντρίτων,όπωςτοFacebook™.

Αυτέςοιμονάδεςμπορούνναχρησιμοποιηθούν,γιαπαράδειγμα,γιατηνέναρξημιαςνέας

συνεδρίας,τηλήψηδεδομένωνβίντεογιατησυνεδρία(π.χ.μέσωτηςμονάδαςλήψης

βίντεο)καιτηλήψηβιομετρικώνδεδομένωνγιατησυνεδρία(π.χ.μέσωτηςμονάδας

βιομετρικής καταγραφής).Ταδεδομένααυτάμπορούννααποθηκευτούνσετοπικό

αποθηκευτικόχώρο,σεμιατοπικήβάσηδεδομένωνή/καισεμιααπομακρυσμένησυσκευή

αποθήκευσης(π.χ.στο νέφοςτηςεταιρείαςήσεμιαυπηρεσίανέφουςτρίτουμέρους,

όπωςτοDropbox™κ.λπ.)Σε μιαπροτιμώμενηυλοποίηση,ταδεδομένααποθηκεύονται

έτσιώστενασυνδέονταιμε πληροφορίεςπου(i)προσδιορίζουντησυνεδρίακαι(ii)

επιτρέπουντοσυγχρονισμό.

Γιαπαράδειγμα,ταδεδομέναβίντεοσυνδέονταικατάπροτίμησητουλάχιστονμεμιαώρα

έναρξης(π.χ.ώραέναρξηςτηςσυνεδρίας)καιένααναγνωριστικό.Τοαναγνωριστικό

μπορείναείναιέναςμοναδικόςαριθμόςπουπροσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίαήένα

πλήθος αριθμών(π.χ.έναπλήθοςπαγκόσμιωνήκαθολικώνμοναδικών

αναγνωριστικών

(GUIDs/UUIDs)),όπουέναςπρώτοςαριθμόςπροσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίακαι

έναςδεύτεροςαριθμόςπροσδιορίζειμοναδικάμιαδραστηριότηταεντόςτης



συνεδρίας, επιτρέπονταςσεμιασυνεδρίαναπεριλαμβάνειέναπλήθος

δραστηριοτήτων.Το αναγνωριστικόμπορείεπίσηςναπεριλαμβάνειέναόνομα

συνόδουή/καιμιαπεριγραφή



συνόδου.Άλλεςπληροφορίεςσχετικάμεταδεδομέναβίντεο(π.χ.μήκοςβίντεο,πηγή

βίντεοκ.λπ.)(δηλαδή"μεταδεδομέναβίντεο")μπορούνεπίσηςνααποθηκεύονταικαινα

συνδέονταιμεταδεδομέναβίντεο.Ταβιομετρικάδεδομένασυνδέονταικατάπροτίμηση

τουλάχιστονμε τηνώραέναρξης(π.χ.τηνίδιαώραέναρξηςπουσυνδέεταιμετα

δεδομέναβίντεο),το αναγνωριστικό(π.χ.τοίδιοαναγνωριστικόπουσυνδέεταιμε

ταδεδομέναβίντεο)καιέναν ρυθμόδειγματοληψίας,οοποίοςπροσδιορίζειτονρυθμό

μετονοποίολαμβάνονταιή/και αποθηκεύονταιταβιομετρικάδεδομένα.

Αφούαποθηκευτούνκαισυνδεθούνταδεδομέναβίντεοκαιταβιομετρικάδεδομένα,

μπορούνναχρησιμοποιηθούναλγόριθμοιγιατηνεμφάνισητωνδεδομένωνμαζί.Για

παράδειγμα,εάν ταβιομετρικάδεδομένααποθηκεύονταιμερυθμόδειγματοληψίας30

δειγμάτωνανάλεπτό (spm),μπορούνναχρησιμοποιηθούναλγόριθμοιγιατηνεμφάνιση

μιαςπρώτηςβιομετρικής τιμής(π.χ.κάτωαπόταδεδομέναβίντεο,τοποθετημένηςπάνω

απόταδεδομέναβίντεοκ.λπ.)στηναρχήτουβίντεοκλιπ,μιαςδεύτερηςβιομετρικής

τιμήςδύοδευτερόλεπτααργότερα(δύο δευτερόλεπταστοβίντεοκλιπ),μιαςτρίτης

βιομετρικήςτιμήςδύοδευτερόλεπτααργότερα (τέσσεραδευτερόλεπταστοβίντεο

κλιπ)κ.λπ.Σεεναλλακτικέςυλοποιήσειςτηςπαρούσας εφεύρεσης,ταδεδομέναμη

βίντεο(π.χ.βιομετρικάδεδομένα,δεδομένααυτοπραγμάτωσης κ.λπ.)μπορούννα

αποθηκεύονταιμεέναπλήθοςχρονοσφραγίδων(π.χ.μεμονωμένες σφραγίδεςή

μετατοπίσειςγιακάθεαποθηκευμένητιμήήμεμονωμένουςρυθμούς

δειγματοληψίαςγιακάθετύποδεδομένων),οιοποίεςμπορούνναχρησιμοποιηθούνμαζίμε

τηνώραέναρξηςγιατονσυγχρονισμότωνδεδομένωνμηβίντεομεταδεδομέναβίντεο.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηβιομετρικήσυσκευήμπορείναπεριλαμβάνει

έναναισθητήραγιατηνανίχνευσηβιομετρικώνδεδομένων,μιαοθόνηγιατηδιασύνδεσημε

τονχρήστηκαιτηνεμφάνισηδιαφόρωνπληροφοριών(π.χ.βιομετρικάδεδομένα,δεδομένα

ρύθμισης,δεδομέναλειτουργίας,όπωςέναρξη,διακοπήκαιπαύση,κ.λπ.),μιαμνήμηγια

την αποθήκευσητωνανιχνευμένωνβιομετρικώνδεδομένων,ένανπομποδέκτηγιατην

επικοινωνίαμετηνυποδειγματικήυπολογιστικήσυσκευήκαιένανεπεξεργαστήγιατη

λειτουργίαή/καιτην οδήγησητουπομποδέκτη,τηςμνήμης,τουαισθητήρακαιτηςοθόνης

.Ηυποδειγματική υπολογιστικήσυσκευήπεριλαμβάνειένανπομποδέκτη(1)γιατη

λήψηβιομετρικώνδεδομένωναπότηνυποδειγματικήβιομετρικήσυσκευή,μιαμνήμηγια

τηναποθήκευσητωνβιομετρικών δεδομένων,μιαοθόνηγιατηδιασύνδεσημετονχρήστη

καιτηνεμφάνισηδιαφόρων πληροφοριών(π.χ.,βιομετρικάδεδομένα,δεδομένα

ρύθμισης,δεδομέναλειτουργίας,όπως έναρξη,διακοπήκαιπαύση,εισαγωγήσχολίων

κατάτησυνεδρίαήπροσθήκηφωνητικών σημειώσεων,κ.λπ.),έναπληκτρολόγιο(ή

άλληείσοδοχρήστη)γιατηλήψηδεδομένων εισόδουτουχρήστη,ένανπομποδέκτη

(2)γιατηνπαροχήτωνβιομετρικώνδεδομένωνστη συσκευήυπολογιστώνυποδοχής

μέσωτουΔιαδικτύου,καιένανεπεξεργαστήγιατηλειτουργίαή/καιτηνοδήγησητου

πομποδέκτη(1),τουπομποδέκτη(2),τουπληκτρολογίου,τηςοθόνης καιτηςμνήμης.



Τοπληκτρολόγιο(ήάλλησυσκευήεισόδου)τηςυπολογιστικήςσυσκευής,ήεναλλακτικάτο

πληκτρολόγιο(ήάλλησυσκευήεισόδου)τηςβιομετρικήςσυσκευής,μπορείνα

χρησιμοποιηθείγιατηνεισαγωγήδεδομένωναυτοπραγμάτωσηςήδεδομένωνσχετικάμε

τοπώςαισθάνεταιοχρήστηςσεμιασυγκεκριμένηστιγμή.Γιαπαράδειγμα,εάνοχρήστης

αισθάνεταικουρασμένος,οχρήστηςμπορείναεισάγειτο"Τ"στοπληκτρολόγιο.Εάνο

χρήστηςαισθάνεταιότιοι ενδορφίνεςτουενεργοποιούνται,οχρήστηςμπορείνα

πληκτρολογήσειτο"E"στο πληκτρολόγιο.Καιανοχρήστηςπαίρνειτονδεύτερο

αέρατου,οχρήστηςμπορείνα πληκτρολογήσειτο"S"στοπληκτρολόγιο.

Εναλλακτικά,γιατηνπεραιτέρωδιευκόλυνσητης λειτουργίαςκατάτηδιάρκειατης

άσκησηςήτηςαθλητικήςδραστηριότητας,μπορούννα προκαθοριστούνπλήκτρα

πλήκτρωνμεσύντομοκωδικό,όπως"T","E"και"S",όπωςοι αριθμοίταχείαςκλήσης

γιατιςεπαφέςπουκαλούνταισυχνάσεέναέξυπνοτηλέφωνοκ.λπ.,οιοποίοιμπορούννα

επιλεγούνχειροκίνηταήμετηχρήσηφωνητικήςαναγνώρισης.Αυτάτα δεδομένα(π.χ.

ηκαταχώρησηήηαναπαράστασήτης)αποθηκεύονταιστησυνέχειακαι συνδέονται

είτεμεένανρυθμόδειγματοληψίας(όπωςταβιομετρικάδεδομένα)είτεμε

δεδομέναχρονοσφραγίδας,ταοποίαμπορείναείναιμιαώραήμιαμετατόπισηωςπροςτην

ώραέναρξηςπουπατήθηκεκάθεκουμπί.Αυτόθαεπέτρεπετονσυγχρονισμότων

δεδομένωναυτοπραγμάτωσηςμεταδεδομέναβίντεο.Θαεπέτρεπεεπίσηςτηναναζήτηση

ήτο φιλτράρισματωνδεδομένωναυτοπραγμάτωσης,όπωςκαιτωνβιομετρικών

δεδομένων(π.χ. γιατηνεύρεσηβίντεοπουαντιστοιχείσεένασυγκεκριμένογεγονός,

όπωςπ.χ.ότανοχρήστηςάρχισενααισθάνεταικουρασμένοςκ.λπ.)

Σεμιαεναλλακτικήυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηυπολογιστικήσυσκευή(π.χ.ένα

έξυπνοτηλέφωνοκ.λπ.)βρίσκεταιεπίσηςσεεπικοινωνίαμεμιακεντρικήυπολογιστική

συσκευήμέσωενόςδικτύουευρείαςπεριοχής("WAN"),όπωςτοΔιαδίκτυο.Αυτήη

υλοποίησηεπιτρέπειστηνυπολογιστικήσυσκευήνακατεβάζειτηνεφαρμογήαπότην

υπολογιστική συσκευήυποδοχής,ναμεταφορτώνειτουλάχιστονορισμένεςαπότις

προαναφερθείσες λειτουργίεςστηνυπολογιστικήσυσκευήυποδοχήςκαινα

αποθηκεύειδεδομέναστην υπολογιστικήσυσκευήυποδοχής(π.χ.επιτρέποντας

τηνπροβολήδεδομένωνβίντεο,μόνα τουςήσυγχρονισμέναμεδεδομέναμηβίντεο,

όπωςβιομετρικάδεδομένακαιδεδομένα αυτοπραγμάτωσης,απόάλληδικτυακή

συσκευή).Γιαπαράδειγμα,τολογισμικόπουλειτουργείστηνυπολογιστικήσυσκευή(π.χ.η

εφαρμογή,τοπρόγραμμακ.λπ.)μπορείναεπιτρέπειστονχρήστηνααναπαράγειτα

δεδομέναβίντεοή/καιήχου,αλλάόχινασυγχρονίζειταδεδομένα βίντεοή/καιήχουμε

ταβιομετρικάδεδομένα.Αυτόμπορείνασυμβαίνειεπειδήηυπολογιστικήσυσκευή

υποδοχήςχρησιμοποιείταιγιατηναποθήκευσηδεδομένωνκρίσιμωνγιατον

συγχρονισμό(δείκτηςχρονοσήμανσης,μεταδεδομένα,βιομετρικάδεδομένα,ρυθμός

δειγματοληψίαςκ.λπ.)ή/καιτολογισμικόπουλειτουργείστηνυπολογιστικήσυσκευή

υποδοχήςείναιαπαραίτητογιατονσυγχρονισμό.Ενείδειάλλουπαραδείγματος,το



λογισμικόπου λειτουργείστησυσκευήπληροφορικήςμπορείναεπιτρέπειστον

χρήστηνααναπαράγειτα



δεδομέναβίντεοή/καιήχου,είτεμόνατουςείτεσυγχρονισμέναμεταβιομετρικάδεδομένα,

αλλάμπορείναμηνεπιτρέπειστησυσκευήπληροφορικής(ήμπορείναπεριορίζειτη

δυνατότητατηςσυσκευήςπληροφορικής)νααναζητάήναεξάγειμεάλλοτρόποαπότα

βιομετρικάδεδομέναήναταεπεξεργάζεταιγιατονεντοπισμόσχετικώντμημάτων(π.χ.τα

οποίαμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατηδημιουργίαενός"highlightreel"των

συγχρονισμένωνδεδομένωνβίντεο/ήχου/βιομετρικώνδεδομένων)ήγιατηνκατάταξητων

βιομετρικώνδεδομένωνή/καιτωνδεδομένωνβίντεο.Αυτόμπορείναοφείλεταιστο

γεγονόςότιηκεντρικήυπολογιστικήσυσκευήχρησιμοποιείταιγιατηναποθήκευση

δεδομένωνπουείναι κρίσιμαγιατηναναζήτησηή/καιτηνκατάταξητωνβιομετρικών

δεδομένων(βιομετρικά δεδομένα,βιομετρικάμεταδεδομένακ.λπ.)ή/και

λογισμικούπουείναιαπαραίτητογιατην αναζήτηση(ήτηνεκτέλεσηπροηγμένης

αναζήτησης)ή/καιτηνκατάταξη(ήτηνεκτέλεση προηγμένηςκατάταξης)των

βιομετρικώνδεδομένων.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ταδεδομέναβίντεο,ταοποίαμπορείεπίσης

να περιλαμβάνουνδεδομέναήχου,ξεκινούνσεμιαχρονικήστιγμή"T"καισυνεχίζονταιγια

μια διάρκεια"n".Ταδεδομέναβίντεοαποθηκεύονταικατάπροτίμησηστημνήμη(τοπικά

ή/και απομακρυσμένα)καισυνδέονταιμεάλλαδεδομένα,όπωςένααναγνωριστικό,μια

ώρα έναρξηςκαιμιαδιάρκεια.Ταδεδομένααυτάσυνδέουνταδεδομέναβίντεο

τουλάχιστονμεμιασυγκεκριμένησυνεδρία,μιασυγκεκριμένηώραέναρξηςκαι

προσδιορίζουντηδιάρκειατου βίντεοπουπεριλαμβάνεταισεαυτά.Σεμιαυλοποίηση

τηςπαρούσαςεφεύρεσης,κάθε συνεδρίαμπορείναπεριλαμβάνειδιαφορετικές

δραστηριότητες.Γιαπαράδειγμα,έναταξίδι στοΒερολίνομιασυγκεκριμένηημέρα

(συνεδρία)μπορείναπεριλαμβάνειμιαβόλταμε ποδήλατοστηνπόλη(πρώτη

δραστηριότητα)καιμιαβόλτασεέναπάρκο(δεύτερη δραστηριότητα).Έτσι,το

αναγνωριστικόμπορείναπεριλαμβάνειτόσοένααναγνωριστικό συνεδρίας,που

προσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίαμέσωενόςπαγκοσμίωςμοναδικού

αναγνωριστικού(GUID),όσοκαιένααναγνωριστικόδραστηριότητας,πουπροσδιορίζει

μοναδικάτηδραστηριότηταμέσωενόςπαγκοσμίωςμοναδικούαναγνωριστικού(GUID),

όπουησχέσησυνεδρίας/δραστηριότηταςείναιαυτήενόςγονέα/παιδιού.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ταβιομετρικάδεδομένααποθηκεύονταιστη

μνήμηκαισυνδέονταιμετοαναγνωριστικόκαιένανρυθμόδειγματοληψίας"m".Αυτό

επιτρέπειτησύνδεσητωνβιομετρικώνδεδομένωνμεδεδομέναβίντεοκατάτην

αναπαραγωγή.Για παράδειγμα,εάντοαναγνωριστικόείναιένα,ηώραέναρξηςείναι

1:00μ.μ.,ηδιάρκειατου βίντεοείναιέναλεπτόκαιορυθμόςδειγματοληψίαςείναι30

spm,τότεηαναπαραγωγήτου βίντεοστις2:00μ.μ.θαείχεωςαποτέλεσμανα

εμφανιστείηπρώτηβιομετρικήτιμή(π.χ.κάτω απότοβίντεο,πάνωαπότοβίντεοκ.λπ.)

στις2:00μ.μ.,ηδεύτερηβιομετρικήτιμήνα εμφανιστεί(π.χ.κάτωαπότοβίντεο,

πάνωαπότοβίντεοκ.λπ.)δύοδευτερόλεπτααργότερα,καιούτωκαθεξήςμέχριτοτέλος



τουβίντεοστις2:01μ.μ..Ενώταδεδομένα αυτοπραγμάτωσηςμπορούννα

αποθηκευτούνόπωςταβιομετρικάδεδομένα(π.χ.



συνδεδεμέναμεέναρυθμόδειγματοληψίας),εάνταδεδομένααυτάλαμβάνονταιμόνο

περιοδικά,μπορείναείναιπιοσυμφέροννααποθηκεύονταιταδεδομένααυτάσυνδεδεμένα

μετοαναγνωριστικόκαιμιαχρονοσφραγίδα,όπου"m"είναιείτεηώραπουελήφθησαντα

δεδομένααυτοπραγμάτωσηςείτεμιαμετατόπισημεταξύαυτήςτηςώραςκαιτηςώρας

έναρξης(π.χ.δέκαλεπτάκαιτέσσεραδευτερόλεπταμετάτηνώραέναρξηςκ.λπ.).Μετην

αποθήκευσητωνδεδομένωνβίντεοκαιμηβίντεοχωριστάτοένααπότοάλλο,ταδεδομένα

μπορούνεύκολανααναζητηθούνκαινασυγχρονιστούν.

Όσοναφοράτησύνδεσητωνδεδομένωνμεένααναγνωριστικό,τοοποίομπορείνα

συνδέεταιμεάλλαδεδομένα(π.χ.ώραέναρξης,ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.),εάντα

δεδομένα λαμβάνονταισεπραγματικόχρόνο,ταδεδομέναμπορούννασυνδεθούνμε

τοαναγνωριστικό(ήτααναγνωριστικά)γιατηντρέχουσασυνεδρία(ή/καιδραστηριότητα).

Ωστόσο,όταντα δεδομέναλαμβάνονταιεκτωνυστέρων(π.χ.μετάτηλήξημιας

συνεδρίας),υπάρχουν διάφοροιτρόποιμετουςοποίουςταδεδομέναμπορούννα

συνδεθούνμεμιασυγκεκριμένη συνεδρίαή/καιδραστηριότητα(ήαναγνωριστικό(-α)που

σχετίζεται(-ονται)μεαυτήν).Τα δεδομέναμπορούννασυνδεθούνχειροκίνητα(π.χ.

απότονχρήστη)ήαυτόματαμέσωτης εφαρμογής.Όσοναφοράτοτελευταίο,αυτό

μπορείναεπιτευχθεί,γιαπαράδειγμα, συγκρίνονταςτηδιάρκειατων

λαμβανόμενωνδεδομένων(π.χ.τηδιάρκειατουβίντεο)μετη διάρκειατηςσυνεδρίας

ή/καιτηςδραστηριότητας,υποθέτονταςότιταλαμβανόμεναδεδομένα σχετίζονταιμετην

πιοπρόσφατησυνεδρίαή/καιδραστηριότηταήαναλύονταςδεδομέναπου

περιλαμβάνονταισταλαμβανόμεναδεδομένα.Γιαπαράδειγμα,σεμιαυλοποίηση,τα

δεδομέναπουπεριλαμβάνονταισταλαμβανόμεναδεδομένα(π.χ.μεταδεδομένα)μπορούν

να προσδιορίσουνένανχρόνοή/καιμιατοποθεσίαπουσχετίζεταιμεταδεδομένα,

ταοποία μπορούνστησυνέχειαναχρησιμοποιηθούνγιατησύνδεσητων

λαμβανόμενωνδεδομένωνμετησυνεδρίαή/καιτηδραστηριότητα.Σεμιαάλλη

ενσωμάτωση,ηυπολογιστικήσυσκευήθα μπορούσεναεμφανίσειδεδομένα(π.χ.έναν

γραμμωτόκώδικα,όπωςένανκωδικόQR,κ.λπ.)πουπροσδιορίζουντησυνεδρίαή/καιτη

δραστηριότητα.Έναςεξωτερικόςκαταγραφέαςβίντεοθαμπορούσενακαταγράψειτα

δεδομένααναγνώρισης(όπωςεμφανίζονταιαπότησυσκευή πληροφορικής)μαζίμε(π.χ.

πριν,μετάήκατάτηδιάρκεια)τονχρήστηή/καιτοπεριβάλλον του.Ηεφαρμογήθα

μπορούσεστησυνέχειανααναζητήσειταδεδομέναβίντεογιαδεδομένα αναγνώρισηςκαι

ναχρησιμοποιήσειαυτάταδεδομέναγιανασυνδέσειταδεδομέναβίντεομε μιασυνεδρία

ή/καιδραστηριότητα.Τοτμήμααναγνώρισηςτωνδεδομένωνβίντεοθα μπορούσε

στησυνέχειαναδιαγραφείαπότηνεφαρμογή,εάνείναιεπιθυμητό.

Μ ιαπληρέστερηκατανόησηενόςσυστήματοςκαιμιαςμεθόδουγιατηχρήση,την

επεξεργασίακαιτηνεμφάνισηβιομετρικώνδεδομένων,ήενόςαποτελέσματοςαυτών,θα

δοθείστους ειδικευμένουςστηντέχνη,καθώςκαιμιασυνειδητοποίησηπρόσθετων

πλεονεκτημάτωνκαι αντικειμένωναυτών,μετηνεξέτασητηςακόλουθηςλεπτομερούς



περιγραφήςτης



προτιμώμενηςυλοποίησης.Θαγίνειαναφοράστασυνηµµέναφύλλατωνσχεδίων,τα

οποίαθαπεριγραφούναρχικάσυνοπτικά.

ΤοΣΧΗΜΑ1απεικονίζειένασύστημαγιατηχρήση,επεξεργασίακαιεμφάνιση

βιομετρικών δεδομένωνκαιγιατοσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένωνμεάλλα

δεδομένα(π.χ.δεδομέναβίντεο,δεδομέναήχουκ.λπ.)σύμφωναμεμίαυλοποίησητης

παρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ2Ααπεικονίζειένασύστημαγιατηχρήση,τηνεπεξεργασίακαιτηνεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνκαιγιατοσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένωνμεάλλα

δεδομένα (π.χ.δεδομέναβίντεο,δεδομέναήχουκ.λπ.)σύμφωναμεμιαάλληυλοποίηση

τηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ2Βαπεικονίζειένασύστημαγιατηχρήση,τηνεπεξεργασίακαιτηνεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνκαιγιατοσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένωνμεάλλαδεδομένα

(π.χ.δεδομέναβίντεο,δεδομέναήχουκ.λπ.)σύμφωναμεμιαακόμηυλοποίησητης

παρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ3απεικονίζειμιαυποδειγματικήαπεικόνισηδεδομένωνβίντεοσυγχρονισμένων

μεβιομετρικάδεδομένασύμφωναμεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ4απεικονίζειέναμπλοκδιάγραμμαγιατηχρήση,επεξεργασίακαι

απεικόνιση βιομετρικώνδεδομένωνκαιγιατοσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένων

μεάλλαδεδομένα(π.χ.δεδομέναβίντεο,δεδομέναήχουκ.λπ.)σύμφωναμεμία

υλοποίησητηςπαρούσας εφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ5απεικονίζειέναμπλοκδιάγραμμαγιατηχρήση,επεξεργασίακαιεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνκαιγιατοσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένωνμεάλλα

δεδομένα (π.χ.δεδομέναβίντεο,δεδομέναήχουκ.λπ.)σύμφωναμεμιαάλληυλοποίηση

τηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ6απεικονίζειμιαμέθοδοσυγχρονισμούδεδομένωνβίντεομεβιομετρικά

δεδομένα,λειτουργίαςτωνδεδομένωνβίντεοκαιαναζήτησηςτωνβιομετρικών

δεδομένων,σύμφωναμε μιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ7απεικονίζειμιαυποδειγματικήαπεικόνισηδεδομένωνβίντεοσυγχρονισμένων

μεβιομετρικάδεδομένασύμφωναμεμιαάλληυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,



ΤοΣΧΗΜΑ8απεικονίζειυποδειγματικάδεδομέναβίντεο,ταοποίακατάπροτίμηση

συνδέονταιμεένααναγνωριστικό(ID),μιαώραέναρξης(T)καιμιαώραλήξηςήδιάρκεια(n),

ΤοΣΧΗΜΑ9απεικονίζειέναυποδειγματικόαναγνωριστικό(ID),πουπεριλαμβάνει

ένααναγνωριστικόσυνόδουκαιένααναγνωριστικόδραστηριότητας,

ΤοΣΧΗΜΑ10απεικονίζειυποδειγματικάβιομετρικάδεδομένα,ταοποίακατάπροτίμηση

συνδέονταιμεένααναγνωριστικό(ID),ένανχρόνοέναρξης(T)καιένανρυθμό

δειγματοληψίας(S),

ΤοΣΧΗΜΑ11απεικονίζειυποδειγματικάδεδομένααυτοπραγμάτωσης,ταοποία

κατάπροτίμησησυνδέονταιμεένααναγνωριστικό(ID)καιένανχρόνο(m),

ΤοΣΧΗΜΑ12απεικονίζειτοντρόπομετονοποίοταδειγματοληπτικάσημεία

βιομετρικώνδεδομένωνμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατηνεξαγωγήάλλωνσημείων

βιομετρικών δεδομένωνσύμφωναμεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ13απεικονίζειπώςταδειγματοληπτικάσημείαβιομετρικώνδεδομένων

μπορούν ναχρησιμοποιηθούνγιατηνπαρέκτασηάλλωνσημείωνβιομετρικώνδεδομένων

σύμφωναμεμιαάλληυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,

ΤοΣΧΗΜΑ14απεικονίζειέναπαράδειγματουτρόπουμετονοποίοέναςχρόνοςέναρξης

καιδεδομέναπουσχετίζονταιμεαυτόν(π.χ.ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.)μπορούννα

χρησιμοποιηθούνγιατονσυγχρονισμόβιομετρικώνδεδομένωνκαιδεδομένων

αυτοπραγμάτωσηςμεδεδομέναβίντεο,

ΤοΣΧΗΜΑ15απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"σύνδεσης"γιαμια

εφαρμογήπουεπιτρέπεισεένανχρήστηνακαταγράφειτουλάχιστονδεδομέναβίντεοκαι

βιομετρικάδεδομένατουχρήστηπουεκτελείένααθλητικόγεγονός(π.χ.ποδηλασίακ.λπ

.)καιναεμφανίζειταδεδομέναβίντεομαζί(ήσεσυγχρονισμό)μεταβιομετρικάδεδομένα,

ΣτοΣΧΗΜΑ16απεικονίζεταιέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"δημιουργίας

συνεδρίας"γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουεπιτρέπειστοχρήστη

να δημιουργήσειμιανέασυνεδρία,

ΤοΣΧΗΜΑ17απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"όνομασυνεδρίας"για

τηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,επιτρέπονταςστοχρήστηναεισάγειένα

όνομαγιατησυνεδρία,



ΤοΣΧΗΜΑ18απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"περιγραφήσυνεδρίας"

γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,επιτρέπονταςστοχρήστηναεισάγει

μια περιγραφήγιατησυνεδρία,

ΤοΣΧΗΜΑ19απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"sessionstarted"για

τηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,τοοποίοδείχνειτοβίντεοκαιτα

βιομετρικά δεδομέναπουλαμβάνονταισεπραγματικόχρόνο,

ΤοΣΧΗΜΑ20απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"ανασκόπησησυνεδρίας"

γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,επιτρέπονταςστοχρήστηνα

αναπαράγειτη συνεδρίασεμεταγενέστεροχρόνο,

ΤοΣΧΗΜΑ21απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"επιλογήαπεικόνισης

γραφήματος"γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,επιτρέπονταςστο

χρήστη ναεπιλέξειδεδομένα(π.χ.δεδομένακαρδιακούρυθμούκ.λπ.)πουθα

εμφανίζονταιμαζίμεταδεδομέναβίντεο,

ΤοΣΧΗΜΑ22απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"συνεδρίαανασκόπησης"

γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,όπουταδεδομέναβίντεοεμφανίζονται

μαζί (ήσεσυγχρονισμό)μεταβιομετρικάδεδομένα,

ΤοΣΧΗΜΑ23απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"χάρτη"γιατην

εφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,όπουεμφανίζονταιδεδομέναGPSσεχάρτη

Google,

ΤοΣΧΗΜΑ24απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"σύνοψης"γιατην

εφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουδείχνειμιασύνοψητηςσυνεδρίας,

ΤοΣΧΗΜΑ25απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"βιομετρικήαναζήτηση"

για τηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουεπιτρέπεισεένανχρήστηνα

αναζητήσειταβιομετρικάδεδομέναγιασυγκεκριμένοβιομετρικόσυμβάν(π.χ.μια

συγκεκριμένητιμή,ένα συγκεκριμένοεύροςκ.λπ.),

ΤοΣΧΗΜΑ26απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"πρώτουαποτελέσματος"

γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουδείχνειέναπρώτοαποτέλεσμαγια

το βιομετρικόσυμβάνπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ25,μαζίμετοαντίστοιχοβίντεο,

ΤοΣΧΗΜΑ27απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"δεύτερου

αποτελέσματος"γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουδείχνειένα

δεύτεροαποτέλεσμαγιατοβιομετρικόσυμβάνπουφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ25,μαζίμετο



αντίστοιχοβίντεο,



ΤοΣΧΗΜΑ28απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"αναζήτησηςσυνεδρίας"

γιατηνεφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,επιτρέπονταςσεένανχρήστηνα

αναζητήσεισυνεδρίεςπουπληρούνορισμένακριτήρια,και

ΤοΣΧΗΜΑ29απεικονίζειέναυποδειγματικόστιγμιότυποοθόνης"λίστας"γιατην

εφαρμογήπουαπεικονίζεταιστοΣΧΗΜΑ15,πουδείχνειένααποτέλεσμαγιατακριτήρια

που απεικονίζονταιστοΣΧΗΜΑ28.

Ηπαρούσαεφεύρεσηπαρέχειένασύστημακαιμιαμέθοδογιατηχρήση,τηνεπεξεργασία,

τηνευρετηρίαση,τησυγκριτικήαξιολόγηση,τηνκατάταξη,τησύγκρισηκαιτηνεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνήενόςαποτελέσματοςαυτών,είτεμόνατουςείτεμαζί(π.χ.σε

συγχρονισμό)μεάλλαδεδομένα(π.χ.δεδομέναβίντεοκ.λπ.).Θαπρέπειναεκτιμηθείότι

ενώ ηεφεύρεσηπεριγράφεταιστοπαρόνσεόρουςορισμένωνβιομετρικώνδεδομένων(π

.χ., καρδιακόςρυθμός,μοτίβααναπνοής,επίπεδοαλκοόλστοαίμα,κ.λπ.),η

εφεύρεσηδεν περιορίζεταικατ'αυτόντοντρόποκαιμπορείναχρησιμοποιηθείσε

συνδυασμόμε οποιαδήποτεβιομετρικάκαι/ήφυσικάδεδομένα,

συμπεριλαμβανομένων,μεταξύάλλων,των επιπέδωνοξυγόνου,τωνεπιπέδωνCO2,του

κορεσμούοξυγόνου,τηςαρτηριακήςπίεσης,τηςγλυκόζηςαίματος,τηςλειτουργίαςτων

πνευμόνων,τηςπίεσηςτωνματιών,τωνσυνθηκώντουσώματοςκαιτουπεριβάλλοντος

(θερμοκρασία,υγρασία,επίπεδαφωτός,υψόμετρο,και βαρομετρικήπίεση),

ταχύτητα(ταχύτηταβάδισης,ταχύτητατρεξίματος),τοποθεσίακαι διανυθείσα

απόσταση,ρυθμόςαναπνοής,διακύμανσηκαρδιακούρυθμού(HRV),δεδομένα ΗΚΓ,

επίπεδαεφίδρωσης,θερμίδεςπουκαταναλώνονταιή/καικαίγονται,κετόνες,περιεχόμενο

ή/καιεπίπεδαεκροήςαποβλήτων,επίπεδαορμονών,περιεκτικότητααίματος,

περιεκτικότητα σάλιου,ακουστικάεπίπεδα(π.χ.g.,ροχαλητό,κ.λπ.),επίπεδακαι

αλλαγέςδιάθεσης, γαλβανικήαπόκρισητουδέρματος,εγκεφαλικάκύματαή/και

δραστηριότηταήάλλες νευρολογικέςμετρήσεις,μοτίβαύπνου,φυσικά

χαρακτηριστικά(π.χ.ύψος,βάρος,χρώμα ματιών,χρώμαμαλλιών,δεδομέναίριδας,

δακτυλικάαποτυπώματα,κ.λπ.)ήαντιδράσεις(π.χ.αλλαγέςστοπρόσωπο,αλλαγέςστην

ίριδα(ήστηνκόρη),αλλαγέςστηφωνή(ήστοντόνο), κ.λπ.),ήοποιοσδήποτεσυνδυασμός

ήαποτέλεσμααυτών.

ΌπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ1,μιαβιομετρικήσυσκευή110μπορείναβρίσκεταισε

επικοινωνίαμεμιαυπολογιστικήσυσκευή108,όπωςέναέξυπνοτηλέφωνο,ηοποία,μετη

σειράτης, βρίσκεταισεεπικοινωνίαμετουλάχιστονμιαυπολογιστικήσυσκευή(102,

104,106)μέσωενόςδικτύουευρείαςπεριοχής("WAN")100,όπωςτοΔιαδίκτυο.Οι



υπολογιστικέςσυσκευέςμπορείναείναιδιαφορετικώντύπων,όπωςPC,φορητός

υπολογιστής,tablet,έξυπνοτηλέφωνο,



έξυπνορολόικ.λπ.καιναχρησιμοποιούνέναήδιαφορετικάλειτουργικάσυστήματαή

πλατφόρμες.Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηβιομετρικήσυσκευή110είναι

διαμορφωμένηγιανααποκτά(π.χ.ναμετρά,νααισθάνεται,ναεκτιμά,κ.λπ.)τονκαρδιακό

ρυθμόενόςατόμου(π.χ.βιομετρικάδεδομένα).Ταβιομετρικάδεδομέναπαρέχονταιστη

συνέχειαστηνυπολογιστικήσυσκευή108,ηοποίαπεριλαμβάνειμιασυσκευήεγγραφής

βίντεοή/καιήχου(δενφαίνεται).

Σεμιαπρώτηυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ταδεδομέναβίντεοή/καιήχου

παρέχονταιμαζίμεταδεδομένακαρδιακούρυθμούσεμιακεντρικήυπολογιστικήσυσκευή

106μέσωτου δικτύου100.Επειδήταδεδομέναβίντεοή/καιήχουκαιταδεδομένα

καρδιακούρυθμού παρέχονταιταυτόχροναστηνκεντρικήυπολογιστικήσυσκευή106,

μιακεντρικήεφαρμογήπουλειτουργείσεαυτήν(δενφαίνεται)μπορείναχρησιμοποιηθεί

γιανασυγχρονίσειταδεδομένα βίντεο,ταδεδομέναήχουή/καιταδεδομένακαρδιακού

ρυθμού,επιτρέπονταςέτσισεέναν χρήστη(π.χ.μέσωτωνυπολογιστικώνσυσκευών

χρήστη102,104)ναβλέπειταδεδομένα βίντεοή/καιναακούειταδεδομέναήχου(είτε

σεπραγματικόχρόνοείτεμεχρονική καθυστέρηση)ενώβλέπειταβιομετρικά

δεδομένα.Γιαπαράδειγμα,όπωςφαίνεταιστο ΣΧΗΜΑ3,ηεφαρμογήυποδοχής

μπορείναχρησιμοποιήσειμιαχρονοσφραγίδα320ήάλλη μέθοδοαλληλουχίαςμεχρήση

μεταδεδομένων,γιανασυγχρονίσειταδεδομέναβίντεο310μεταβιομετρικάδεδομένα

330,επιτρέπονταςσεένανχρήστηναδει,γιαπαράδειγμα,έναάτομο (π.χ.ασθενήσε

νοσοκομείο,μωρόσεκούνιακ.λπ.)σεμιασυγκεκριμένηώρα340(π.χ.76 δευτερόλεπτα

μετάτηνώραέναρξης)καιβιομετρικάδεδομέναπουσχετίζονταιμετοάτομοσεαυτήτη

συγκεκριμένηώρα340(π.χ.76δευτερόλεπταμετάτηνώραέναρξης).

Θαπρέπειναεκτιμηθείότιηεφαρμογήυποδοχήςμπορείπεραιτέρωναδιαμορφωθείώστε

ναεκτελείάλλεςλειτουργίες,όπωςαναζήτησημιαςσυγκεκριμένηςδραστηριότηταςσε

δεδομένα βίντεο,δεδομέναήχου,βιομετρικάδεδομέναή/καιμεταδεδομένα,ή/και

κατάταξηδεδομένων βίντεο,δεδομένωνήχουή/καιβιομετρικώνδεδομένων.Για

παράδειγμα,ηεφαρμογήυποδοχήςμπορείναεπιτρέπειστονχρήστηνααναζητήσειένα

συγκεκριμένοβιομετρικόσυμβάν,όπως ένανκαρδιακόρυθμόπουέχειυπερβείένα

συγκεκριμένοκατώφλιήτιμή,ένανκαρδιακό ρυθμόπουέχειπέσεικάτωαπόένα

συγκεκριμένοκατώφλιήτιμή,ένανσυγκεκριμένο καρδιακόρυθμό(ήεύρος)γιαένα

ελάχιστοχρονικόδιάστημακ.λπ.Ενείδειάλλου παραδείγματος,ηεφαρμογή

υποδοχήςμπορείνακατατάσσειδεδομέναβίντεο,δεδομένα ήχου,βιομετρικά

δεδομέναήέναπλήθοςσυγχρονισμένωνκλιπ(π.χ.,highlightreels) χρονολογικά,με

βάσητοβιομετρικόμέγεθος(απότουψηλότεροπροςτοχαμηλότερο,απότο χαμηλότερο

προςτουψηλότερο,κ.λπ.),μεβάσητηναξιολόγηση(απότοκαλύτεροπροςτο χειρότερο

,απότοχειρότεροπροςτοκαλύτερο,κ.λπ.)ήμεβάσητιςπροβολές(απότο

περισσότεροπροςτολιγότερο,απότολιγότεροπροςτοπερισσότερο,κ.λπ.).Θαπρέπει

περαιτέρωναεκτιμηθείότιλειτουργίεςόπωςηκατάταξη,ηαναζήτησηκαιηανάλυση



δεδομένωνδενπεριορίζονταιστημεμονωμένησυνεδρίαενόςχρήστη,αλλάμπορούννα



εκτελούνταισεοποιονδήποτεαριθμόμεμονωμένωνσυνεδριώντουχρήστη,καθώςκαιστη

συνεδρίαήστοναριθμόσυνεδριώνπολλώνχρηστών.Μ ιαχρήσηαυτήςτηςσυλλογήςόλων

τωνδιαφόρωνπληροφοριών(βίντεο,βιομετρικώνκαιάλλων)είναιναείναισεθέσηνα

δημιουργήσειεπαρκήσημείαδεδομένωνγιατηνανάλυσημεγάλωνδεδομένωνκαιτη

μηχανικήμάθησημεσκοπότηδημιουργίασυμπερασμάτωνκαισυστάσεωντεχνητής

νοημοσύνης.

Γιαπαράδειγμα,αλγόριθμοιμηχανικήςμάθησηςθαμπορούσανναχρησιμοποιηθούνγιατην

αυτόματηαναζήτησηδεδομένωνβίντεο,αναζητώνταςτοπιοσυναρπαστικόπεριεχόμενο,

το οποίοστησυνέχειαθαμπορούσενασυνδυαστείσεένασύντομο"highlightreel".Το

νευρωνικόδίκτυοθαμπορούσεναεκπαιδευτείχρησιμοποιώνταςέναπλήθοςαθλητικών

βίντεο,μαζίμε αξιολογήσειςαπότουςχρήστεςγιατοεπίπεδοενδιαφέροντόςτους

καθώςεξελίσσονταιτα βίντεο.Οικόμβοιεισόδουστοδίκτυοθαμπορούσανναείναι

έναδείγματηςαλλαγήςτης έντασηςτωνεικονοστοιχείωνμεταξύτωνκαρέμαζίμετη

διάμεσηβαθμολογίαενθουσιασμού τουτρέχοντοςκαρέ.Οιαλγόριθμοιμηχανικής

μάθησηςθαμπορούσανεπίσηςνα χρησιμοποιηθούν,σεσυνδυασμόμεένα

νευρωνικόδίκτυοσυνελικτικούτύπουπολλαπλών στρωμάτων,γιατηναυτόματη

ταξινόμησητουπεριεχομένουβίντεο(π.χ.ποιοάθλημαυπάρχειστοβίντεο).Μόλις

αναγνωριστείτοπεριεχόμενο,είτεαυτόματαείτεχειροκίνητα,μπορούννα

χρησιμοποιηθούναλγόριθμοιγιατησύγκρισητηςδραστηριότηταςτουχρήστημεμια

εξιδανικευμένηδραστηριότητα.Γιαπαράδειγμα,τοσύστημαθαμπορούσενασυγκρίνειμια

βιντεοσκόπησητηςκίνησηςγκολφτουχρήστημεεκείνηενόςεπαγγελματίαγκολφέρ.Το

σύστημαθαμπορούσεστησυνέχειαναπαρέχεισταδιακάσυμβουλέςστοχρήστηγιατοπώς

οχρήστηςθαμπορούσεναβελτιώσειτηναιφνιδιαστικήτουκίνηση.Οιαλγόριθμοιθα

μπορούσανεπίσηςναχρησιμοποιηθούνγιατηνπρόβλεψητωνεπιπέδωνφυσικής

κατάστασηςτωνχρηστών(π.χ.ανδιατηρήσουντοπρόγραμμάτους,δίνοντάςτουςκίνητρο

νασυνεχίσουνναγυμνάζονται),νααντιστοιχίσουντουςχρήστεςμεάλλουςχρήστεςή

επαγγελματίεςπουέχουνπαρόμοιαεπίπεδαφυσικήςκατάστασηςή/καιναδημιουργήσουν

προγράμματαβελτιστοποιημέναγιακάθεχρήστη.

Θαπρέπειεπίσηςναεκτιμηθεί,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ2Α,ότιταβιομετρικάδεδομένα

μπορούνναπαρέχονταιαπευθείαςστηνκεντρικήυπολογιστικήσυσκευή106,χωρίςνα

περνούναπότηνυπολογιστικήσυσκευή108.Γιαπαράδειγμα,ηυπολογιστικήσυσκευή108

καιηβιομετρικήσυσκευή110μπορούνναεπικοινωνούνανεξάρτηταμετηνυπολογιστική

συσκευήυποδοχής,είτεαπευθείαςείτεμέσωτουδικτύου100.Θαπρέπειπεραιτέρωνα

εκτιμηθείότιταδεδομέναβίντεο,ταδεδομέναήχουκαι/ήταβιομετρικάδεδομέναδεν

είναι απαραίτητοναπαρέχονταιστηνκεντρικήυπολογιστικήσυσκευή106σε

πραγματικόχρόνο.Γιαπαράδειγμα,ταδεδομέναβίντεοθαμπορούσανναπαρέχονταισε

μεταγενέστεροχρόνο, εφόσονταδεδομέναμπορούνναταυτοποιηθούνήνα

συνδεθούνμεμιασυγκεκριμένη συνεδρία.Εάνταδεδομέναβίντεομπορούννα



ταυτοποιηθούν,μπορούνστησυνέχειανα



συγχρονιστούνμεάλλαδεδομένα(π.χ.βιομετρικάδεδομένα)πουλαμβάνονταισε

πραγματικόχρόνο.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ2Β,τοσύστημα

περιλαμβάνειμιαυπολογιστικήσυσκευή200,όπωςέναέξυπνοτηλέφωνο,σεεπικοινωνία

μεέναπλήθοςσυσκευών,συμπεριλαμβανομένηςμιαςκεντρικήςυπολογιστικήςσυσκευής

240 μέσωενόςWAN(βλ.π.χ.ΣΧΗΜΑ1στο100),συσκευέςτρίτων250μέσωτουWAN(βλ

.π.χ.ΣΧΗΜΑ1στο100)καιτοπικέςσυσκευές230(π.χ.μέσωασύρματωνήενσύρματων

συνδέσεων).Σεμιαπροτιμώμενηυλοποίηση,ηυπολογιστικήσυσκευή200κατεβάζειένα

πρόγραμμαήμιαεφαρμογή(π.χ.πλατφόρμαπελάτη)απότηνυπολογιστικήσυσκευή

υποδοχής240(π.χ.νέφοςτηςεταιρείας).Ηπλατφόρμαπελάτηπεριλαμβάνειέναπλήθος

ενοτήτωνπουείναιδιαμορφωμένεςγιαναεκτελούνέναπλήθοςλειτουργιών.

Γιαπαράδειγμα,ηπλατφόρμα-πελάτηςμπορείναπεριλαμβάνειμιαμονάδαλήψηςβίντεο

210γιατηλήψηδεδομένωνβίντεοαπόμιαεσωτερικήή/καιεξωτερικήκάμερακαιμια

μονάδα βιομετρικήςλήψης212γιατηλήψηβιομετρικώνδεδομένωναπόμια

εσωτερικήή/και εξωτερικήβιομετρικήσυσκευή.Ηπλατφόρμα-πελάτηςμπορεί

επίσηςναπεριλαμβάνειμια μονάδαδιεπαφήςχρήστη202,ηοποίαεπιτρέπεισεέναν

χρήστηνααλληλεπιδράμετην πλατφόρμα,μιαμονάδαεπεξεργασίαςβίντεο204για

τηνεπεξεργασίαδεδομένωνβίντεο,μια μονάδαχειρισμούαρχείων206γιατηδιαχείριση

(π.χ.αποθήκευση,σύνδεσηκ.λπ.) δεδομένων(π.χ.δεδομέναβίντεο,βιομετρικά

δεδομένα,δεδομένααναγνώρισης,δεδομένα χρόνουέναρξης,δεδομέναδιάρκειας,

δεδομέναρυθμούδειγματοληψίας,δεδομένα αυτοπραγμάτωσης,δεδομένα

χρονοσήμανσηςκ.λπ,αντιγραφήδεδομένωνπουείναι αποθηκευμέναστησυσκευή

πληροφορικής200στησυσκευήπληροφορικήςυποδοχής240ή/καιαντιγραφήδεδομένων

χρήστηπουείναιαποθηκευμέναστησυσκευήπληροφορικής υποδοχής240στη

συσκευήπληροφορικής200),μιαμονάδααλγορίθμου216γιατην επεξεργασία

λαμβανόμενωνδεδομένων(π.χ,συγχρονισμόςδεδομένων,αναζήτηση/

φιλτράρισμαδεδομένων,δημιουργίαμιαςλίσταςστιγμιότυπων,κ.λπ.),μιαμονάδακοινής

χρήσης220γιατηνκοινήχρήσηή/καιαποθήκευσηδεδομένων(π.χ.δεδομένωνβίντεο,

λίσταςστιγμιότυπων,κ.λπ.)πουαφορούνείτεμιαμεμονωμένησυνεδρίαείτεπολλαπλές

συνεδρίες, καιμιακεντρικήμονάδασύνδεσηςκαιταυτότητας218γιατηδιασύνδεσημε

ιστότοπους κοινωνικήςδικτύωσηςτρίτων,όπωςτοFacebook™.

ΌσοναφοράτοΣΧΗΜΑ2Β,ηυπολογιστικήσυσκευή200,ηοποίαμπορείναείναιέναέξυπνο

τηλέφωνο,έναtabletήοποιαδήποτεάλληυπολογιστικήσυσκευή,μπορείναείναι

διαμορφωμένηγιανακατεβάζειτηνπλατφόρμαπελάτηαπότηνυπολογιστικήσυσκευή

υποδοχής240.Μόλιςηπλατφόρμαπελάτηεκτελεστείστηνυπολογιστικήσυσκευή200,η

πλατφόρμαμπορείναχρησιμοποιηθείγιατηνέναρξημιαςνέαςσυνεδρίας,τηλήψη

δεδομένωνβίντεογιατησυνεδρία(π.χ.μέσωτηςμονάδαςλήψηςβίντεο210)καιτηλήψη



βιομετρικώνδεδομένωνγιατησυνεδρία(π.χ.μέσωτηςμονάδαςβιομετρικήςλήψης212).

Τα δεδομένααυτάμπορούννααποθηκευτούνσετοπικόαποθηκευτικόχώρο,σετοπική

βάση δεδομένωνή/καισεαπομακρυσμένησυσκευήαποθήκευσης(π.χ.στονέφοςτης

εταιρείαςήσενέφοςτρίτουμέρους,όπωςτοDropbox™κ.λπ.).Σεμιαπροτιμώμενη

υλοποίηση,ταδεδομένααποθηκεύονταιέτσιώστενασυνδέονταιμεπληροφορίεςπου(i)

προσδιορίζουντησυνεδρία και(ii)επιτρέπουντοσυγχρονισμό.

Γιαπαράδειγμα,ταδεδομέναβίντεοσυνδέονταικατάπροτίμησητουλάχιστονμεμιαώρα

έναρξης(π.χ.ώραέναρξηςτηςσυνεδρίας)καιένααναγνωριστικό.Τοαναγνωριστικό

μπορείναείναιέναςμοναδικόςαριθμόςπουπροσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίαήένα

πλήθος αριθμών(π.χ.έναπλήθοςπαγκοσμίως(ήκαθολικά)μοναδικών

αναγνωριστικών

(GUIDs/UUIDs),όπουέναςπρώτοςαριθμόςπροσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίακαιένας

δεύτεροςαριθμόςπροσδιορίζειμοναδικάμιαδραστηριότηταεντόςτηςσυνεδρίας,

επιτρέπονταςσεμιασυνεδρία(π.χ.έναταξίδιήέναδρομολόγιοσεένανπροορισμό,όπως

τοΒερολίνο)ναπεριλαμβάνειέναπλήθοςδραστηριοτήτων(π.χ.μιαβόλταμεποδήλατο,

μια βόλταμεταπόδιακ.λπ.).Ενδεικτικάκαιμόνο,ένααναγνωριστικόδραστηριότητας

(ή συνεδρίας)μπορείναείναιένααναγνωριστικό128bitπουέχειυψηλήπιθανότητα

μοναδικότητας,όπως8bf25512-f17a-4e9e-b49a-7c3f59ec1e85).Τοαναγνωριστικόμπορεί

επίσηςναπεριλαμβάνειέναόνομασυνόδουή/καιμιαπεριγραφήσυνόδου.Άλλες

πληροφορίεςσχετικάμεταδεδομέναβίντεο(π.χ.μήκοςβίντεο,πηγήβίντεοκ.λπ.)

(δηλαδή "μεταδεδομέναβίντεο")μπορούνεπίσηςνααποθηκεύονταικαινασυνδέονταιμε

ταδεδομέναβίντεο.Ταβιομετρικάδεδομένασυνδέονταικατάπροτίμησητουλάχιστονμε

τηνώραέναρξης(π.χ.τηνίδιαώραέναρξηςπουσυνδέεταιμεταδεδομέναβίντεο),το

αναγνωριστικό(π.χ.το ίδιοαναγνωριστικόπουσυνδέεταιμεταδεδομέναβίντεο)και

ένανρυθμόδειγματοληψίας,ο οποίοςπροσδιορίζειτονρυθμόμετονοποίολαμβάνονται

ή/καιαποθηκεύονταιταβιομετρικάδεδομένα.Γιαπαράδειγμα,ταδεδομένακαρδιακού

ρυθμούμπορούνναλαμβάνονταικαινα αποθηκεύονταιμερυθμότριάνταδειγμάτωνανά

λεπτό(30spm),δηλαδήμίαφοράκάθεδύοδευτερόλεπτα,ήμεκάποιοάλλο

προκαθορισμένοδείγμαχρονικούδιαστήματος.

Σεορισμένεςπεριπτώσεις,ορυθμόςδειγματοληψίαςπουχρησιμοποιείταιαπότην

πλατφόρμαμπορείναείναιορυθμόςδειγματοληψίαςτηςβιομετρικήςσυσκευής(δηλ.ο

ρυθμόςμετον οποίοπαρέχονταιδεδομένααπότηβιομετρικήσυσκευή).Σεάλλες

περιπτώσεις,ορυθμός δειγματοληψίαςπουχρησιμοποιείταιαπότηνπλατφόρμα

μπορείναείναιανεξάρτητοςαπότονρυθμόμετονοποίολαμβάνονταιταδεδομένα(π.χ.

έναςσταθερόςρυθμός,έναςρυθμόςπου μπορείναδιαμορφωθείκ.λπ.).Γιαπαράδειγμα,

εάνηβιομετρικήσυσκευήέχειρυθμιστείνα παρέχειβιομετρικάδεδομέναμερυθμό

εξήνταδειγμάτωνανάλεπτό(60spm),ηπλατφόρμα μπορείναεξακολουθείνα

αποθηκεύειταδεδομέναμερυθμό30spm.Μεάλλαλόγια,μερυθμόδειγματοληψίας30



spm,ηπλατφόρμαθαέχειαποθηκεύσειπέντετιμέςμετάαπόδέκα δευτερόλεπτα,

μετηνπρώτητιμήναείναιηδεύτερητιμήπουμεταδίδεταιαπότηβιομετρική



συσκευή,τηδεύτερητιμήναείναιητέταρτητιμήπουμεταδίδεταιαπότηβιομετρική

συσκευή κ.ο.κ.Εναλλακτικά,εάνηβιομετρικήσυσκευήέχειδιαμορφωθείώστενα

παρέχειβιομετρικά δεδομέναμόνοότανταβιομετρικάδεδομένααλλάζουν,ηπλατφόρμα

μπορείναεξακολουθείνααποθηκεύειταδεδομέναμερυθμό30spm.Στηνπερίπτωση

αυτή,ηπρώτητιμήπου αποθηκεύεταιαπότηνπλατφόρμαμπορείναείναιηπρώτη

τιμήπουμεταδίδεταιαπότη βιομετρικήσυσκευή,ηδεύτερητιμήπουαποθηκεύεται

μπορείναείναιηπρώτητιμήπου μεταδίδεταιαπότηβιομετρικήσυσκευή,εάνκατάτη

στιγμήτηςαποθήκευσηςδενέχει μεταδοθείνέατιμήαπότηβιομετρικήσυσκευή,η

τρίτητιμήπουαποθηκεύεταιμπορείναείναιηδεύτερητιμήπουμεταδίδεταιαπότη

βιομετρικήσυσκευή,εάνκατάτηστιγμήτης αποθήκευσηςμεταδίδεταινέατιμή

απότηβιομετρικήσυσκευή,καιούτωκαθεξής.

Αφούαποθηκευτούνκαισυνδεθούνταδεδομέναβίντεοκαιβιομετρικάδεδομένα,μπορούν

ναχρησιμοποιηθούναλγόριθμοιγιατηνεμφάνισητωνδεδομένωνμαζί.Γιαπαράδειγμα,

εάντα βιομετρικάδεδομένααποθηκεύονταιμερυθμόδειγματοληψίας30spm,οοποίος

μπορείνα είναισταθερόςήδιαμορφώσιμος,μπορούνναχρησιμοποιηθούναλγόριθμοι(π

.χ.216)γιατηνεμφάνισημιαςπρώτηςβιομετρικήςτιμής(π.χ.κάτωαπόταδεδομένα

βίντεο,τοποθετημένης πάνωαπόταδεδομέναβίντεοκ.λπ.)στηναρχήτουβίντεοκλιπ,

μιαςδεύτερηςβιομετρικής τιμήςδύοδευτερόλεπτααργότερα(δύοδευτερόλεπταστο

βίντεοκλιπ),μιαςτρίτηςβιομετρικήςτιμήςδύοδευτερόλεπτααργότερα(τέσσερα

δευτερόλεπταστοβίντεοκλιπ)κ.λπ.Σε εναλλακτικέςυλοποιήσειςτηςπαρούσας

εφεύρεσης,ταδεδομέναμηβίντεο(π.χ.βιομετρικά δεδομένα,δεδομένα

αυτοπραγμάτωσης,κ.λπ.)μπορούννααποθηκευτούνμεέναπλήθος χρονοσφραγίδων

(π.χ.μεμονωμένεςσφραγίδεςήμετατοπίσειςγιακάθεαποθηκευμένητιμή),οιοποίες

μπορούνναχρησιμοποιηθούνμαζίμετηνώραέναρξηςγιατονσυγχρονισμότων

δεδομένωνμηβίντεομεταδεδομέναβίντεο.

Θαπρέπειναεκτιμηθείότι,ενώηπλατφόρμαπελάτημπορείναδιαμορφωθείώστενα

λειτουργείαυτόνομα(δηλαδήανεξάρτητααπότησυσκευήδικτύουυποδοχής240),σεμια

υλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ορισμένεςλειτουργίεςτηςπλατφόρμαςπελάτη

εκτελούνταιαπότησυσκευήδικτύουυποδοχής240καιμπορούνναεκτελούνταιμόνοόταν

η υπολογιστικήσυσκευή200βρίσκεταισεεπικοινωνίαμετησυσκευήυπολογιστών

υποδοχής 240.Μ ιατέτοιαυλοποίησηπλεονεκτείστοότιόχιμόνοεκφορτώνειορισμένες

λειτουργίεςστησυσκευήυπολογιστικούδικτύουυποδοχής240,αλλάδιασφαλίζειότιοι

λειτουργίεςαυτές μπορούνναεκτελούνταιμόνοαπότησυσκευήυπολογιστικού

δικτύουυποδοχής240(π.χ., απαιτώνταςαπόένανχρήστηναεγγραφείσεμιαυπηρεσία

νέφουςπροκειμένουναεκτελέσειορισμένεςλειτουργίες).Οιλειτουργίεςπου

εκφορτώνονταιστοσύννεφομπορείνα περιλαμβάνουνλειτουργίεςπουείναι

απαραίτητεςγιατηνεμφάνισηδεδομένωνμηβίντεομαζίμεδεδομέναβίντεο(π.χ.

σύνδεσηπληροφοριώνμεδεδομέναβίντεο,σύνδεσηπληροφοριώνμεδεδομέναμηβίντεο,



συγχρονισμόςδεδομένωνμηβίντεομεδεδομέναβίντεοκ.λπ.)ή μπορείνα

περιλαμβάνουνπιοπροηγμένεςλειτουργίες,όπωςηδημιουργίακαι/ήηκοινή



χρήσηενός"highlightreel".Σεεναλλακτικέςυλοποιήσεις,ηυπολογιστικήσυσκευή200είναι

διαμορφωμένηώστεναεκτελείτιςπαραπάνωλειτουργίεςεφόσονέχουνεκπληρωθεί

ορισμένακριτήρια.Τακριτήριααυτάμπορείναπεριλαμβάνουντηνεπικοινωνίατης

υπολογιστικής συσκευής200μετηνκεντρικήυπολογιστικήσυσκευή240ήτην

προηγούμενηεπικοινωνίατηςυπολογιστικήςσυσκευής200μετηνκεντρικήυπολογιστική

συσκευή240καιτοχρονικό διάστημααπότηντελευταίαεπικοινωνίαναείναιίσοή

μικρότεροαπόέναπροκαθορισμένο χρονικόδιάστημα.Ητεχνολογίαπουείναιγνωστή

στουςειδικευμένουςστηντέχνη(π.χ.χρήσηενόςκωδικούαυθεντικοποίησηςμεμέθοδο

βασισμένησεκατακερματισμόμεκλειδί(HMAC), ενόςαποθηκευμένουχρόνουτης

τελευταίαςεπικοινωνίας(πουεπιτρέπειστηνενλόγω υπολογιστικήσυσκευήνα

προσδιορίσειεάντοενλόγωδέλταείναιμικρότεροαπόένα προκαθορισμένο

χρονικόδιάστημα),κ.λπ.)μπορείναχρησιμοποιηθείγιαναδιασφαλιστείότιαυτότο

κριτήριοπληρούταιπρινεπιτραπείηεκτέλεσηορισμένωνλειτουργιών.

ΣτοΣΧΗΜΑ5παρουσιάζονταιταδιαγράμματαμπλοκμιαςυποδειγματικήςυπολογιστικής

συσκευήςκαιμιαςυποδειγματικήςβιομετρικήςσυσκευής.Ειδικότερα,ηυποδειγματική

βιομετρικήσυσκευή500περιλαμβάνειέναναισθητήραγιατηνανίχνευσηβιομετρικών

δεδομένων,μιαοθόνηγιατηδιασύνδεσημετονχρήστηκαιτηνεμφάνισηδιαφόρων

πληροφοριών(π.χ.βιομετρικάδεδομένα,δεδομέναρύθμισης,δεδομέναλειτουργίας,

όπως έναρξη,διακοπήκαιπαύση,κ.λπ.),μιαμνήμηγιατηναποθήκευσητων

ανιχνευμένων βιομετρικώνδεδομένων,ένανπομποδέκτηγιατηνεπικοινωνίαμε

τηνυποδειγματική υπολογιστικήσυσκευή600καιένανεπεξεργαστήγιατη

λειτουργίαή/καιτηνοδήγησητου πομποδέκτη,τηςμνήμης,τουαισθητήρακαιτης

οθόνης.Ηυποδειγματικήυπολογιστική συσκευή600περιλαμβάνειένανπομποδέκτη

(1)γιατηλήψηβιομετρικώνδεδομένωναπότηνυποδειγματικήβιομετρικήσυσκευή500

(πχ,χρησιμοποιώνταςοποιοδήποτεαπόταπρότυπα τηλεμετρίας,WiFi,DNLA,Apple

AirPlay,Bluetooth,επικοινωνίακοντινούπεδίου(NFC),RFID,ZigBee,Z-Wave,Thread,Cellular,

ενσύρματησύνδεση,υπέρυθρεςήάλλημέθοδομετάδοσηςδεδομένων,μετάδοση

δεδομένωνήροή,κ.λπ.),μιαμνήμηγιατηναποθήκευσητων βιομετρικών

δεδομένων,μιαοθόνηγιατηδιασύνδεσημετονχρήστηκαιτηνεμφάνιση διαφόρων

πληροφοριών(π.χ,βιομετρικάδεδομένα,δεδομέναρύθμισης,δεδομένα

λειτουργίας,όπωςέναρξη,διακοπήκαιπαύση,εισαγωγήσχολίωνκατάτησυνεδρίαή

προσθήκηφωνητικώνσημειώσεων,κ.λπ.),έναπληκτρολόγιογιατηλήψηδεδομένων

εισόδουαπότονχρήστη,ένανπομποδέκτη(2)γιατηνπαροχήτωνβιομετρικώνδεδομένων

στη συσκευήυπολογιστώνυποδοχήςμέσωτουΔιαδικτύου(π.χ,χρησιμοποιώντας

οποιοδήποτε απόταπρότυπατηλεμετρίας,WiFi,DNLA,AppleAirPlay,Bluetooth,

επικοινωνίακοντινού πεδίου(NFC),RFID,ZigBee,Z-Wave,Thread,Cellular,ενσύρματη

σύνδεση,υπέρυθρεςή άλλημέθοδομετάδοσηςδεδομένων,datacastingήstreaming,κ

.λπ.),καιένανεπεξεργαστήγιατηλειτουργίαή/καιτηνοδήγησητουπομποδέκτη(1),του

πομποδέκτη(2),τουπληκτρολογίου,τηςοθόνηςκαιτηςμνήμης.



Τοπληκτρολόγιοστηνυπολογιστικήσυσκευή600,ήεναλλακτικάτοπληκτρολόγιοστη

βιομετρικήσυσκευή500,μπορείναχρησιμοποιηθείγιατηνεισαγωγήδεδομένων

αυτοπραγμάτωσηςήδεδομένωνσχετικάμετοπώςαισθάνεταιοχρήστηςσεμια

συγκεκριμένηχρονικήστιγμή.Γιαπαράδειγμα,εάνοχρήστηςαισθάνεταικουρασμένος,ο

χρήστηςμπορείναπατήσειτοκουμπί"T"στοπληκτρολόγιο.Εάνοχρήστηςαισθάνεταιότι

οιενδορφίνεςτου ενεργοποιούνται,οχρήστηςμπορείναπατήσειτοκουμπί"E"στο

πληκτρολόγιο.Καιανο χρήστηςπαίρνειτονδεύτεροαέρατου,οχρήστηςμπορείνα

πατήσειτοκουμπί"S"στο πληκτρολόγιο.Ταδεδομένααυτάαποθηκεύονταιστη

συνέχειακαισυνδέονταιείτεμεένα ρυθμόδειγματοληψίας(όπωςταβιομετρικά

δεδομένα)είτεμεδεδομέναχρονοσφραγίδας,τα οποίαμπορείναείναιμιαώραήμια

μετατόπισηωςπροςτηνώραέναρξηςπουπατήθηκε κάθεκουμπί.Αυτόθαεπέτρεπε

τονσυγχρονισμότωνδεδομένωναυτοπραγμάτωσης,μετον ίδιοτρόποόπωςτα

βιομετρικάδεδομένα,μεταδεδομέναβίντεο.Θαεπέτρεπεεπίσηςτα δεδομένα

αυτοπραγμάτωσης,όπωςκαιταβιομετρικάδεδομένα,νααναζητηθούνήνα

φιλτραριστούν(π.χ.προκειμένουναβρεθείβίντεοπουαντιστοιχείσεένασυγκεκριμένο

γεγονός,όπωςπ.χ.ότανοχρήστηςάρχισενααισθάνεταικουρασμένοςκ.λπ.)

Θαπρέπειναγίνεικατανοητόότιηπαρούσαεφεύρεσηδενπεριορίζεταισταδιαγράμματα

μπλοκπουπαρουσιάζονταιστοΣΧΗΜΑ5καιότιμιαβιομετρικήσυσκευήή/καιμια

υπολογιστικήσυσκευήπουπεριλαμβάνειλιγότεραήπερισσότεραεξαρτήματαείναιεντός

του πνεύματοςκαιτουπεδίουεφαρμογήςτηςπαρούσαςεφεύρεσης.Γιαπαράδειγµα,µια

βιοµετρικήσυσκευήπουδενπεριλαµβάνειοθόνηήπεριλαµβάνεικάµεραή/καιµικρόφωνο

είναιεντόςτουπνεύµατοςκαιτουπεδίουεφαρµογήςτηςπαρούσαςεφεύρεσης,όπωςκαι

άλλεςσυσκευέςήµέθοδοιεισαγωγήςδεδοµένωνπέραντουπληκτρολογίου,όπωςµια

οθόνη αφής,έναψηφιακόστυλό,µιασυσκευήαναγνώρισηςφωνής/ακουστικής

αναγνώρισης,µια συσκευήαναγνώρισηςχειρονομιών,ηλεγόµενη"wearable"ή

οποιαδήποτεάλλησυσκευή αναγνώρισηςγενικάγνωστήστουςειδικευµένουςστην

τέχνη.Ομοίως,μιαυπολογιστική συσκευήπουπεριλαμβάνειμόνοένανπομποδέκτη,

περιλαμβάνειεπιπλέονμιακάμερα(γιατηλήψηβίντεο)ή/καιέναμικρόφωνο(γιατηλήψη

ήχουήγιατηνεκτέλεσηχωρικήςανάλυσης μέσωτηςκαταγραφήςήτηςμέτρησηςτου

ήχουκαιτουτρόπουμετονοποίοαυτόςταξιδεύει),ήπεριλαμβάνειεπιπλέονέναν

αισθητήρα(βλ.ΣΧΗΜΑ4)είναιεντόςτουπνεύματοςκαιτου πεδίουεφαρμογήςτης

παρούσαςεφεύρεσης.Θαπρέπειεπίσηςναεκτιμηθείότιταδεδομένα αυτοπραγμάτωσης

δενπεριορίζονταιστοπώςαισθάνεταιέναςχρήστης,αλλάθαμπορούσαν επίσηςνα

περιλαμβάνουνέναγεγονόςπουοχρήστηςήηεφαρμογήεπιθυμείνα

απομνημονεύσει.Γιαπαράδειγμα,οχρήστηςμπορείναεπιθυμείνακαταγράψει(ήνα

σφραγίσειχρονικά)τηνπεζοπορίατουχρήστησεπερασμέναάγριαζώαήμιασυγκεκριμένη

αρχιτεκτονικήδομή,ήηεφαρμογήμπορείναεπιθυμείνακαταγράψει(ήνασφραγίσει

χρονικά)τοπάτημαενόςασθενούςπουπατάειένακουμπί"ζητώνοσοκόμα",ήοποιαδήποτε

άλλη αισθητήμηβιομετρικήδραστηριότητατουχρήστη.



ΑνατρέχονταςπίσωστοΣΧΗΜΑ1,όπωςσυζητήθηκεπαραπάνωσεσυνδυασμόμετο

ΣΧΗΜΑ2Β,ηεφαρμογήυποδοχής(ήηπλατφόρμαπελάτη)μπορείναλειτουργείστην

υπολογιστικήσυσκευή108.Σεαυτήτηνυλοποίηση,ηυπολογιστικήσυσκευή108(π.χ.ένα

έξυπνοτηλέφωνο)μπορείναείναιδιαμορφωμένηώστεναλαμβάνειβιομετρικάδεδομένα

απότηβιομετρικήσυσκευή110(είτεσεπραγματικόχρόνο,είτεσεμεταγενέστεροστάδιο,

με χρονικήσφραγίδαπουαντιστοιχείστηνεμφάνισητωνβιομετρικώνδεδομένων)

καινα συγχρονίζειταβιομετρικάδεδομέναμεταδεδομέναβίντεοή/καιτα

δεδομέναήχουπου καταγράφονταιαπότηνυπολογιστικήσυσκευή108(ήμιακάμερα

ή/καιέναμικρόφωνοπου λειτουργείσεαυτήν).Θαπρέπειναεκτιμηθείότισεαυτήτην

υλοποίησητηςπαρούσας εφεύρεσης,εκτόςαπότηνεφαρμογήυποδοχήςπου

εκτελείταιτοπικά(π.χ.στησυσκευή υπολογιστών108),ηεφαρμογήυποδοχής(ήη

πλατφόρμαπελάτη)λειτουργείόπως συζητήθηκεπροηγουμένως.

Καιπάλι,μεαναφοράστοΣΧΗΜΑ1,σεμιαάλληυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,η

υπολογιστικήσυσκευή108περιλαμβάνειπεραιτέρωέναναισθητήραγιατηνανίχνευση

βιομετρικώνδεδομένων.Σεαυτήτηνυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηεφαρμογή

υποδοχής(ήηπλατφόρμαπελάτη)λειτουργείόπωςσυζητήθηκεπροηγουμένως(τοπικά

στησυσκευήπληροφορικής108)καιλειτουργείτουλάχιστονγιανασυγχρονίζειτοβίντεο,

τονήχοκαι/ήταβιομετρικάδεδομένακαιναεπιτρέπειτηναναπαραγωγήήτην

παρουσίασητων συγχρονισμένωνδεδομένωνσεένανχρήστη(π.χ.μέσωενός

τμήματοςοθόνης,μέσωμιας συσκευήςοθόνηςπουσυνδέεταιαπευθείαςμετησυσκευή

πληροφορικής,μέσωμιας συσκευήςπληροφορικήςχρήστηπουσυνδέεταιμετη

συσκευήπληροφορικής(π.χ. απευθείας,μέσωτουδικτύουκ.λπ.)κ.λπ.)

Θαπρέπειναεκτιμηθείότιηπαρούσαεφεύρεση,σεοποιαδήποτευλοποίηση,δεν

περιορίζεταιστιςυπολογιστικέςσυσκευές(αριθμόςήτύπος)πουπαρουσιάζονταιστα

ΣΧΗΜΑΤΑ.1και2, καιμπορείναπεριλαμβάνειοποιαδήποτεαπότιςσυσκευές

υπολογισμού,ανίχνευσης, ψηφιακήςκαταγραφής,GPSήάλληςμορφήςεντοπισμού

θέσης(γιαπαράδειγμα,μεχρήση συστημάτωνεντοπισμούθέσηςWiFi"WPS",ήάλλες

μορφέςεξαγωγήςγεωγραφικήςθέσης, όπωςμέσωτριγωνισμούδικτύου),γενικά

γνωστέςστουςειδικευμένουςστηντέχνη,όπωςένανπροσωπικόυπολογιστή,έναν

διακομιστή,ένανφορητόυπολογιστή,έναtablet,έναέξυπνο τηλέφωνο,ένακινητό

τηλέφωνο,έναέξυπνορολόι,μιαζώνηδραστηριότητας,έναλουράκι καρδιακούρυθμού,

έναναισθητήραστρώματος,έναναισθητήρασόλαςπαπουτσιού,μια ψηφιακή

φωτογραφικήμηχανή,έναναισθητήραήμιασυσκευήανίχνευσηςκοντινούπεδίου, κ.λπ.

Θαπρέπειεπίσηςναεκτιμηθείότιηπαρούσαεφεύρεσηδενπεριορίζεταισεκάποια

συγκεκριμένηβιομετρικήσυσκευήκαιπεριλαμβάνειβιομετρικέςσυσκευέςπουείναι

διαμορφωμένεςώστεναφοριούνταιστονκαρπό(π.χ.,όπωςέναρολόι),ναφοριούνταιστο

δέρμα(π.χ.,όπωςέναδερματικόεπίθεμα)ήστοτριχωτότηςκεφαλής,ήνα

ενσωματώνονται σευπολογιστικέςσυσκευές(π.χ.,έξυπνατηλέφωνα,κ.λπ.),είτε



ενσωματωμένεςείτε



προστιθέμενεςσεαντικείμεναόπωςκλινοσκεπάσματα,φορητέςσυσκευέςόπωςρούχα,

υποδήματα,κράνηήκαπέλαήακουστικάτηλέφωνα,ήαθλητικόεξοπλισμόόπωςρακέτες,

μπαστούνιατουγκολφήποδήλατα,όπουάλλαείδηδεδομένων,συμπεριλαμβανομένων

μετρήσεωνφυσικώνεπιδόσεωνόπωςηταχύτητατηςκεφαλήςτηςρακέταςήτου

μπαστουνιούήηπεριστροφήπεντάλ/δευτερόλεπτο,ήυποδήματαπουκαταγράφουντέτοια

πράγματαόπωςζώνεςπρόσκρουσης,βάδισμαήδιάτμηση,μπορούνεπίσηςναμετρηθούν

συγχρονισμέναμε βιομετρικάστοιχείακαινασυγχρονιστούνμεβίντεο.

Άλλαδεδομέναμπορούνεπίσηςναμετρηθούνσυγχρονισμέναμεταδεδομέναβίντεο,

συμπεριλαμβανομένωνβιομετρικώνστοιχείωνσεζώα(π.χ.επιτάχυνσηήπεριστροφήή

κούρδισματαύρουσεαγώναιππασίαςταύρου,επιτάχυνσηαλόγουσεαντιστοιχίαμετον

καρδιακόρυθμόσειπποδρομίακ.λπ.)καιμετρικέςφυσικώνεπιδόσεωνάψυχων

αντικειμένων,όπωςστροφές/λεπτό(π.χ,σεέναόχημα,όπωςένααυτοκίνητο,μια

μοτοσικλέτα,κ.λπ.),μίλια/ώρα(ήπαρόμοια)(π.χ.σεέναόχημα,όπωςένααυτοκίνητο,

μιαμοτοσικλέτα,κ.λπ.,ένα ποδήλατο,κ.λπ.),ήδυνάμειςG(π.χ.πουβιώνειο

χρήστης,έναζώοκαιέναάψυχο αντικείμενο,κ.λπ.).Όλααυτάταδεδομένα

(συλλογικά"δεδομέναμηβίντεο",ταοποίαμπορείναπεριλαμβάνουνμεταδεδομέναή

δεδομέναγιαδεδομέναμηβίντεο)μπορούννα συγχρονιστούνμεδεδομένα

βίντεοχρησιμοποιώνταςένανρυθμόδειγματοληψίαςή/και τουλάχιστονμία

χρονοσφραγίδα,όπωςσυζητήθηκεπαραπάνω.

Θαπρέπειπεραιτέρωναεκτιμηθείότιηπαρούσαεφεύρεσηδενχρειάζεταιναλειτουργεί

σε συνδυασμόμεέναδίκτυο,όπωςτοΔιαδίκτυο.Γιαπαράδειγμα,όπωςφαίνεταιστο

ΣΧΗΜΑ2Α,ηβιομετρικήσυσκευή110,ηοποίαμπορείναείναι,γιαπαράδειγμα,μια

ασύρματηζώνη δραστηριότηταςγιατηνανίχνευσητουκαρδιακούρυθμού,καιη

υπολογιστικήσυσκευή108,η οποίαμπορείναείναι,γιαπαράδειγμα,έναςψηφιακός

καταγραφέαςβίντεο,μπορούννα συνδεθούναπευθείαςμετηνκεντρικήυπολογιστική

συσκευή106πουεκτελείτηνκεντρική εφαρμογή(δενφαίνεται),όπουηκεντρική

εφαρμογήλειτουργείόπωςσυζητήθηκε προηγουμένως.Σεαυτήτηνυλοποίηση,

ταδεδομέναβίντεο,ήχουή/καιβιομετρικάδεδομένα μπορούνναπαρέχονταιστην

εφαρμογήυποδοχήςείτε(i)σεπραγματικόχρόνο,είτε(ii)σε μεταγενέστεροχρόνο,

δεδομένουότιταδεδομέναείναισυγχρονισμέναμερυθμό δειγματοληψίας

ή/καιχρονικήσφραγίδα.Αυτόθαεπέτρεπε,γιαπαράδειγμα,τηνπροβολή τουλάχιστον

βίντεοενόςαθλητήήμιαςαθλήτριας(π.χ.ποδοσφαιριστή,ποδοσφαιριστή, οδηγού

αγώνωνκ.λπ.)ενδράσει(π.χ.παίζονταςποδόσφαιρο,παίζονταςποδόσφαιρο,

αγωνιστικάαυτοκίνητακ.λπ.)μαζίμεβιομετρικάδεδομένατουενδράσειαθλητή(βλ.π.χ.

ΣΧΗΜΑ7).Ενδεικτικάκαιμόνο,αυτόθαεπέτρεπεσεένανχρήστηναβλέπειτους

καρδιακούςπαλμούς730ενόςποδοσφαιριστήκαθώςοποδοσφαιριστήςντριμπλάρειμια

μπάλα,κλωτσάειτηνμπάλα,παίρνειτηνκεφαλιάκ.λπ.Αυτόμπορείναεπιτευχθείμετη

χρήσημιας χρονοσφραγίδας720(π.χ.ώραέναρξηςκ.λπ.)ήάλληςμεθόδου



αλληλουχίαςμεχρήση μεταδεδομένων(π.χ.ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.)γιατον

συγχρονισμότωνδεδομένων



βίντεο710μεταβιομετρικάδεδομένα730,επιτρέπονταςστονχρήστηναδειτον

ποδοσφαιριστήσεμιασυγκεκριμένηχρονικήστιγμή740(π.χ.76δευτερόλεπτα)και

βιομετρικάδεδομέναπουσχετίζονταιμετοναθλητήσεαυτήτησυγκεκριμένηχρονική

στιγμή340(π.χ.76δευτερόλεπτα).Παρόμοιατεχνολογίαμπορείναχρησιμοποιηθείγια

τηνπροβολήβιομετρικώνδεδομένωνάλλωναθλητών,παικτώνκαρτών,ηθοποιών,

διαδικτυακώνγκαρσόνωνκ.λπ. Όπουείναιεπιθυμητόναπαρακολουθούνταιήνα

παρακολουθούνταιπερισσότερααπόένα άτομααπότηνοπτικήγωνίαμιαςκάμερας,π.χ.

ασθενείςσεένανοσοκομειακόθάλαμοπου παρακολουθούνταιαπόέναναπομακρυσμένο

σταθμόνοσηλευτώνή,κατάτηδιάρκειαμιας τηλεοπτικήςμετάδοσηςενόςαθλητικού

γεγονότος,όπωςέναςποδοσφαιρικόςαγώνας,με πολλούςπαίκτεςστοναθλητικό

χώρο,τοσύστημαμπορείναδιαμορφωθείέτσι,απότα υποκείμεναπου

χρησιμοποιούναισθητήρεςBluetoothήάλλουςφορητούςαισθητήρεςή αισθητήρες

NFC(σεορισμένεςπεριπτώσειςμετηδυνατότηταανίχνευσήςτουςναείναιεπίσηςικανήνα

εντοπίζειτηθέσητους,προκειμένουναπροσδιορίζεταιποιοσυγκεκριμένοάτομο

πρέπειναπαρακολουθείται),οιοποίοιείναισεθέσηναμεταδίδουνταβιομετρικάτους

στοιχείασεεφικτέςαποστάσεις,σεσυνδυασμόμεαναμεταδότεςήφάρους,εάνείναι

απαραίτητο,έτσι ώστεοθεατήςναμπορείνααλλάξειτηνεπιλογήτωνβιομετρικών

δεδομένωνενόςή περισσοτέρωνατόμωνπουθαπαρακολουθήσει,παράλληλαμε

τοβίντεοήτημετάδοση,και,εάντοεπιθυμείκαιόπουείναιδυνατόνεντόςτων

περιορισμώντουπεδίουλήψηςβίντεοτης χρησιμοποιούμενηςκάμερας,ναεπικεντρώσει

επίσηςτηνπροβολήτηςβιντεοκάμεραςσεμια μειωμένηομάδαήσεένασυγκεκριμένο

άτομο.Σεμιαεναλλακτικήυλοποίησητηςπαρούσας εφεύρεσης,ηεπιλογήτων

βιομετρικώνδεδομένωνεπιτυγχάνεταιαυτόματα,γιαπαράδειγμα, μεβάσητηθέσητου

ατόμουστοπλαίσιοτουβίντεο(π.χ.κέντροτουπλαισίου),τονρυθμό κίνησης(π.χ.

κίνησηταχύτερηαπόάλλαάτομα)ήτηνεγγύτητασεέναναισθητήρα(π.χ.που φοριέται

απότοάτομο,πουείναιενσωματωμένοςστηνμπάλαπουμεταφέρεταιαπότοάτομοκ.λπ.),

οοποίοςμπορείναενεργοποιηθείπροηγουμένωςήναενεργοποιηθείαπόένα

απομακρυσμένοσήμαραδιοσυχνότητας.Ηενεργοποίησητουαισθητήραμπορείναέχειως

αποτέλεσματημετάδοσηβιομετρικώνδεδομένωντουατόμουσεένανδέκτηήμπορείνα

επιτρέψειστονδέκτηνααναγνωρίσειβιομετρικάδεδομένατουατόμουμεταξύάλλων

δεδομένωνπουμεταδίδονται(π.χ.βιομετρικάδεδομένααπόάλλαάτομα).

Στοπλαίσιοτηςπαρακολούθησηςτηςφυσικήςκατάστασηςήτουαθλητισμού,θαπρέπεινα

εκτιμηθείότιηκαταγραφήτηςδραστηριότηταςενόςατόμουσεβίντεοδενεξαρτάταιαπό

την παρουσίαενόςτρίτουγιαναγίνειαυτό,αλλάμπορούνναπροβλεφθούνδιάφορες

μέθοδοι αυτοβιντεοσκόπησης,όπωςμιασυσκευήκαταγραφήςβίντεοπουείναι

τοποθετημένηστον καρπότουυποκειμένουήσεμιαζώνησώματος,ήσεέναεξάρτημα

selfieήσεέναgimbal,ή στερεωμένησεένααντικείμενο(π.χ.,αθλητικόεξοπλισμό,όπως

τιμόνιποδηλάτου,αντικείμεναπουβρίσκονταισεαθλητικάπεριβάλλοντα,όπωςδίχτυ

μπάσκετήτένις,δοκάρι ποδοσφαιρικούτέρματος,οροφήκ.λπ.,μιακάμερα



πουπετάειμεμηεπανδρωμένο αεροσκάφοςκαιακολουθείτοάτομο,ένατρίποδο

κ.λπ.)Θαπρέπεινασημειωθείπεραιτέρω



ότιτέτοιεςσυσκευέςλήψηςβίντεομπορούνναπεριλαμβάνουνπερισσότερουςαπόέναν

φακούςκάμερας,έτσιώστεναμπορείναβιντεοσκοπείταιόχιμόνοηδραστηριότητατου

ατόμου,αλλάταυτόχρονακαιμιαδιαφορετικήάποψη,όπωςαυτόπουτοάτομο

παρακολουθείήβλέπειμπροστάτου(δηλαδήτοπεριβάλλοντουχρήστη).Ησυσκευήλήψης

βίντεοθα μπορούσεεπίσηςναείναιεφοδιασμένημεφακόκυρτούκατόπτρουήναέχει

ένακυρτό κάτοπτροπουπροστίθεταιωςπροσάρτημαστομπροστινόμέροςτου

φακού,ήναείναιμια πλήρηςκάμερα360μοιρώνήπολλαπλέςκάμερες360μοιρών

συνδεδεμένεςμεταξύτους,έτσιώστεείτεμεήχωρίςτηχρήσηεξειδικευμένουλογισμικού

γνωστούστηντέχνη,ναμπορείνα δημιουργηθείμιασυνολικήήπεριβάλλουσαάποψη360

μοιρώνήμιασυνολικήάποψη360 μοιρώνσεόλουςτουςάξονες.

Στοπλαίσιοτηςεπαυξημένηςήεικονικήςπραγματικότητας,όταντοάτομοφοράει

κατάλληλα εξοπλισμέναγυαλιάεπαυξημένηςπραγματικότητας("AR")ήεικονικής

πραγματικότητας ("VR"),γυαλιά,σετκεφαλήςήείναιεξοπλισμένομεάλλουτύπου

οθόνηπροβολήςικανήνα αποδίδειAR,VRήάλλεςσυνθετικέςήπραγματικές

τρισδιάστατεςεικόνες,ταβιομετρικά δεδομένα,όπωςοκαρδιακόςρυθμόςαπότον

αισθητήρα,μαζίμεάλλαδεδομένα,όπως,για παράδειγμα,τοτρέξιμοκατάτην

προπόνησηήηταχύτητα,απόένανκατάλληλαεξοπλισμένο αισθητήρα,όπωςένα

επιταχυνσιόμετροικανόναμετράειτηνκίνησηκαιτηνταχύτητα,θα μπορούσαννα

προβάλλονταιαπότοάτομο,τοποθετημέναπάνωστοπεδίοπροβολήςτου.

Επιπροσθέτως,έναάβαταρτουατόμουσεκίνησηθαμπορούσενατοποθετηθείμπροστάαπό

τοπεδίοθέασηςτουατόμου,έτσιώστεναμπορείναπαρακολουθείήναβελτιώνειτην

απόδοσητηςάσκησήςτουήναβελτιώνειμεάλλοτρόποτηνεμπειρίατηςδραστηριότητας,

βλέπονταςτονεαυτότουήτοδικότουάβαταρ,μαζί(π.χ.συγχρονισμένο)μετηναπόδοσή

του(π.χ.βιομετρικάδεδομένακ.λπ.).Προαιρετικά,ταβιομετρικάδεδομέναεπίσηςτου

avatarτους,ήτουανταγωνιστικούavatar,θαμπορούσανναεμφανίζονταιταυτόχροναστο

πεδίοπροβολής.Επιπλέον(ήεναλλακτικά),τουλάχιστονέναπρόσθετοεκπαιδευτικόή

ανταγωνιστικόavatar μπορείνατοποθετηθείπάνωστοοπτικόπεδίοτουατόμου,το

οποίομπορείναδείχνειτο(τα)ανταγωνιστικό(-ά)avatar(-α)σεσχέσημετοάτομο(π.χ,

δείχνοντάςταυπερκείμεναμπροστά απότοάτομο,δείχνοντάςταυπερκείμεναστοπλάι

τουχρήστη,δείχνοντάςταπίσωαπότο άτομο(π.χ.σεένατμήματηςοθόνηςμε

καθρέφτηοπισθοπορείας,κ.λπ.),ή/καιδείχνοντάςτα σεσχέσημετοάτομο(π.χ.ως

στιγμιότυπασεένατμήματηςοθόνηςραντάρ,κ.λπ.),κ.λπ.Τα ανταγωνιστικάάβαταρ(ή

άβαταρ),είτεπραγματικώνανθρώπων,όπωςοιφίλοιτουςήοι γνωστοίτουςγια

προπόνηση,μπορούνναχρησιμοποιηθούνγιαναπαρακινήσουντονχρήστηναβελτιώσειή

ναδιορθώσειτηναπόδοσήτουκαι/ήγιανακαταστήσουντηρουτίναάσκησής τουπιο

ενδιαφέρουσα(π.χ.επιτρέπονταςστοάτομονα"ανταγωνίζεται"στοπεριβάλλονAR, VRή

Μ ικτήςΠραγματικότητας("MR")ενώασκείταιήπροπονείται,ή"παιγνιδεύοντας"εικονικά

τηδραστηριότητάτουμέσωτηςαπεικόνισηςεικονικώνπροορισμώνήτοποθεσιών,

φανταστικώνήπραγματικών,όπωςιστορικέςτοποθεσίες,πουέχουνσαρωθείή



δημιουργηθείσυνθετικάμέσωμοντελοποίησηςσευπολογιστή).



Επιπροσθέτως,οποιεσδήποτεπηγέςπολυμέσωνστιςοποίεςεκτίθεταιοχρήστηςκατάτην

άσκησητηςδραστηριότηταςπουπαρακολουθείταικαικαταγράφεται,θαπρέπειομοίως

να μπορούννακαταγράφονταιμετηχρονοσήμανση,γιαανάλυσηή/καισυσχέτισητης

βιομετρικήςαπόκρισηςτουατόμου.Έναπαράδειγμαεφαρμογήςαυτούθαμπορούσενα

είναιηεπιλογήσυγκεκριμένωνμουσικώνκομματιώνότανκάποιοςεκτελείμια

προπονητική δραστηριότητα,όπουησυσχέτισητηςπροηγούμενηςαπόκρισηςτου

ατόμου,μεβάση,για παράδειγμα,τονκαρδιακόρυθμό(καιπόσοκαλάπέτυχε

συγκεκριμέναεπίπεδααπόδοσηςήστόχους)μετοντύποτηςμουσικής(π.χ.,το

συγκεκριμένομουσικόκομμάτι(τασυγκεκριμέναμουσικάκομμάτια),ένακομμάτι(τα

κομμάτια)παρόμοιομετοσυγκεκριμένοκομμάτι(τα συγκεκριμένακομμάτια),ένα

κομμάτι(τακομμάτια)πουσυνιστάταιήεπιλέγεταιαπόάλλους πουέχουνακούσειήτους

έχειαρέσειτοσυγκεκριμένοκομμάτι(τασυγκεκριμένακομμάτια), κ.λπ.)

χρησιμοποιείταιγιατηνανάπτυξηενόςεξατομικευμένουαλγορίθμου,προκειμένουνα

βελτιστοποιηθείηαυτοματοποιημένηεπιλογήμουσικήςείτεγιατηνενίσχυσητης

σωματικής προσπάθειας,είτεγιατημεγιστοποίησητηςαποκατάστασηςκατάτη

διάρκειακαιμετάτην άσκηση.

Τοάτομοθαμπορούσεπεραιτέρωναδιευκρινίσειότιεπιθυμείνααναπαράγεταιτο

συγκεκριμένοκομμάτιήοσυγκεκριμένοςτύποςμουσικής,μεβάσητοναλγόριθμο

εξατομικευμένηςεπιλογής,μεβάσητηγεωγραφικήτουθέση.Έναπαράδειγμαθα

μπορούσεναείναικάποιοςπουχρησιμοποιείσυχνάήτακτικάένασυγκεκριμένοκύκλωμα

για προπόνησηήαναψυχή.Εναλλακτικά,τακομμάτιαήοιτύποιμουσικήςθα

μπορούσαννα επιλέγονταιμέσωτηςκαταγραφήςήτηςσυσχέτισηςτηςβιομετρικής

απόκρισηςτου παρελθόντοςσεσυνδυασμόμετηνεισαγωγήαυτογνωσίαςόταν

ακούγονταισυγκεκριμένα κομμάτια.

Θαπρέπειναεκτιμηθείότιταβιομετρικάδεδομέναδενχρειάζεταινασυνδέονταιμετη

σωματικήκίνησηήτηναθλητικήδραστηριότητα,αλλάαντίθεταμπορούννασυνδυαστούνμε

βίντεοενόςατόμουσεσταθερήθέση(π.χ.όπουτοάτομοπαρακολουθείταιεξαποστάσεως

ή καταγράφεταιγιαμεταγενέστερηανασκόπηση),γιαπαράδειγμα,όπωςφαίνεταιστο

ΣΧΗΜΑ3,γιαλόγουςυγείαςήιατρικήςκατάστασης,όπωςστοσπίτιτουήστονοσοκομείο,

ήένας ηλικιωμένοςπολίτηςσεπεριβάλλονυποστηριζόμενηςδιαβίωσης,ήένα

κοιμώμενοβρέφος πουπαρακολουθείταιαπότουςγονείςενώβρίσκεταισεάλλο

δωμάτιοήθέση.

Εναλλακτικά,τοάτομομπορείναπερνάειοδηγώνταςαπόέναπάρκοήέναεμπορικόκέντρο

ήναβρίσκεταικοντάσεαυτό,μετηντοποθεσίατουνακαταγράφεται,συνήθωςμε

γεωγραφική σφράγιση,ήναπροστίθενταιπρόσθετεςπληροφορίεςμεγεωγραφική

σήμανση,όπωςτο υψόμετροήοκαιρόςστησυγκεκριμένητοποθεσία,μαζίμετις

πληροφορίεςήτοπεριεχόμενο πουβλέπειήαλληλεπιδράμετοάτομο(π.χ.,μια



συγκεκριμένηδιαφήμιση,ένατρέιλερταινίας,έναπροφίλγνωριμιών,κ.λπ.)στοΔ

ιαδίκτυοήσεμιαέξυπνη/ενεργοποιημένητηλεόρασηήσε



οποιαδήποτεάλληδικτυωμένησυσκευήπουενσωματώνειοθόνη,καιηαλληλεπίδρασή

τους μετιςενλόγωπληροφορίεςήτοπεριεχόμενο,πουμπορούνναπροβληθούνήνα

καταγραφούνμεβίντεο,σεσυνδυασμόμεταβιομετρικάτουςδεδομένα,μεόλεςαυτέςτις

πηγέςδεδομένωνναμπορούννασυγχρονιστούνγιαεπανεξέταση,λόγωτουότικάθεμία

απόαυτέςτιςεπιμέρουςπηγέςφέρειχρονοσήμανσηήκάτιπαρόμοιο(π.χ.δειγματοληψία,

κ.λπ.).Αυτόθαεπέτρεπεσεένατρίτομέρος(π.χ,ένανπάροχουπηρεσιών,έναν

διαφημιστή,έναν πάροχοδιαφημίσεων,μιαεταιρείαπαραγωγής/προωθητήταινιών,έναν

καταχωρητήενός προφίλγνωριμιών,ένανιστότοπογνωριμιών,κ.λπ.)νααποκτήσει

γιαανάλυσητηςαπόκρισήςτου,ταβιομετρικάδεδομέναπουσχετίζονταιμετηνπροβολή

ορισμένωνδεδομένωναπότον θεατή,όπουείτεοθεατήςείτετοπροφίλτουθα

μπορούσεπροαιρετικάναείναιαναγνωρίσιμοαπότοσύστηματουτρίτουμέρους,ήόπου

είναιγνωστήμόνοηταυτότητατηςσυσκευής αλληλεπίδρασηςτουθεατή,ήμπορείνα

αποκτηθείαπότησυσκευήGPS,ήμεάλλοτρόπομεδυνατότηταεντοπισμούθέσης,του

μέρουςαποστολήςβιομετρικώνδεδομένων.

Γιαπαράδειγμα,έναςδιαφημιστήςήέναςπάροχοςδιαφημίσεωνθαμπορούσεναδειπώςοι

άνθρωποιανταποκρίνονταισεμιαδιαφήμιση,ήμιαεταιρείαπαραγωγής

ταινιών/διαφημιστής θαμπορούσενααξιολογήσειπώςοιάνθρωποιανταποκρίνονταισε

ένατρέιλερταινίας,ήμια αφίσαενόςπροφίλγνωριμιώνήηίδιαηιστοσελίδαγνωριμιών,

θαμπορούσεναδειπώςοι άνθρωποιανταποκρίνονταιστοπροφίλγνωριμιών.

Εναλλακτικά,οιθεατέςτωνonlineπαικτώνμιαςυπηρεσίαςμετάδοσηςonlinegamingή

eSports,όπωςτοtwitch.tv,ήενόςonline παιχνιδιούπόκερπουμεταδίδεταιή

μεταδίδεταιμέσωτηλεόρασης,θαμπορούσανναδουνταβιομετρικάδεδομένατων

ενεργώνσυμμετεχόντωνταυτόχροναμετηνπρωτογενήπηγήβίντεο,καθώςκαιτιςορατές

αντιδράσειςήεπιδόσειςτωνσυμμετεχόντων.Όπωςκαιμετοβίντεο/ήχο,αυτόμπορεί

είτενασυγχρονιστείσεπραγματικόχρόνο,είτενασυγχρονιστείαργότερα

χρησιμοποιώνταςτηνενσωματωμένηχρονοσφραγίδαήκάτιπαρόμοιο(π.χ.ρυθμός

δειγματοληψίαςκ.λπ.).Επιπλέον,ότανηανάλυσητηςέκφρασηςτουπροσώπουπαράγεται

απότοβίντεοπροέλευσης,γιαπαράδειγμαστοπλαίσιοτηςμέτρησηςτηςανταπόκρισης

ενόςατόμουσεδιαφημιστικάμηνύματα,δεδομένουότιτοβίντεοέχειήδηχρονοσήμανση(π

.χ.με ώραέναρξης),ταδεδομέναέκφρασηςτουπροσώπουμπορούννασυγχρονιστούν

καινα συσχετιστούνμεταφυσικάβιομετρικάδεδομένατουατόμου,ταοποίαέχουν

ομοίως χρονοσήμανσηή/καιδειγματοληψία,

Όπωςαναφέρθηκεπροηγουμένως,ηεφαρμογήυποδοχήςμπορείναδιαμορφωθείώστενα

εκτελείέναπλήθοςλειτουργιών.Γιαπαράδειγμα,ηεφαρμογήυποδοχήςμπορείνα

διαμορφωθείγιανασυγχρονίζειδεδομέναβίντεοή/καιήχουμεβιομετρικάδεδομένα.Α

υτόθαεπέτρεπε,γιαπαράδειγμα,σεέναάτομοπουπαρακολουθείένααθλητικόγεγονός

(π.χ.σεμιατηλεόραση,οθόνηυπολογιστήκ.λπ.)ναπαρακολουθείπώςαλλάζουντα

βιομετρικάδεδομένακάθεπαίκτηκατάτηδιάρκειατουπαιχνιδιούτουαθλητικού



γεγονότοςήεπίσηςνααντιστοιχίζειαυτέςτιςαλλαγέςβιομετρικώνδεδομένωνσεάλλους

παίκτεςήάλλαμοντέλασύγκρισης.



Ομοίως,έναςγιατρός,μιανοσοκόμαήέναςιατρικόςτεχνικόςθαμπορούσενακαταγράψει

τις συνήθειεςύπνουενόςατόμουκαιναπαρακολουθήσει,νααναζητήσειήνα

επανεξετάσει αργότερατηνκαταγραφή(π.χ.σεμιατηλεόραση,οθόνηυπολογιστήκ

.λπ.),ενώπαρακολουθείταβιομετρικάδεδομένατουατόμου.Τοσύστημαθαμπορούσε

επίσηςναχρησιμοποιήσει μηχανικήμάθησηγιαναδημιουργήσειέναπροφίλγιακάθε

ασθενή,προσδιορίζοντας ορισμέναχαρακτηριστικάτουασθενούς(π.χ.τονρυθμό

τωνκαρδιακώνπαλμώντου,τομοτίβοτηςαναπνοήςτουκ.λπ.)καιναειδοποιήσειέναν

γιατρό,μιανοσοκόμαήένανιατρικότεχνικόήναενεργοποιήσειένανσυναγερμόεάντα

μετρούμεναχαρακτηριστικάφαίνονταιμη φυσιολογικάήακανόνιστα.

Ηεφαρμογήυποδοχήςθαμπορούσεεπίσηςναρυθμιστείώστεναπαρέχειβιομετρικά

δεδομένασεέναναπομακρυσμένοχρήστημέσωδικτύου,όπωςτοΔιαδίκτυο.Για

παράδειγμα,μιαβιομετρικήσυσκευή(π.χ.έναέξυπνοτηλέφωνομεαισθητήρααλκοόλστο

αίμα)θα μπορούσεναχρησιμοποιηθείγιατημέτρησητουεπιπέδουαλκοόλστοαίμα

ενόςατόμου(π.χ.ενώτοάτομομιλάειμετοναπομακρυσμένοχρήστημέσωτουέξυπνου

τηλεφώνου)καινα παρέχειτοεπίπεδοαλκοόλστοαίματουατόμουστον

απομακρυσμένοχρήστη.Μετην τοποθέτησητουαισθητήρακοντάήτην

ενσωμάτωσήτουστομικρόφωνο,ένατέτοιοσύστημαθαεπέτρεπεσεένανγονέανα

διαπιστώσειεάντοπαιδίτουέχεικαταναλώσειαλκοόλ, συμμετέχονταςσεμια

τηλεφωνικήήβιντεοκλήσημετοπαιδίτου.Διαφορετικοίαισθητήρες γνωστοίστην

τέχνηθαμπορούσανναχρησιμοποιηθούνγιατηνανίχνευσηδιαφορετικών χημικών

ουσιώνστηναναπνοήτουατόμου,ήγιατηνανίχνευσητωνμοτίβωναναπνοήςτων

ανθρώπωνμέσωτηςανάλυσηςτωνμεταβολώντουήχουκαιτηςταχύτητας,επιτρέποντας

στονπαρακολουθούνταναπροσδιορίσειεάντουποκείμενοέχεικάνειχρήσηαλκοόλή

άλλων ελεγχόμενωνουσιώνήναπραγματοποιήσειανάλυσηαναπνοήςγιαάλλους

διαγνωστικούς λόγους.

Τοσύστημαθαμπορούσεεπίσηςναπροσαρμοστείμετολεγόμενο"εργαστήριοσεένατσιπ"

(LOC)πουενσωματώνεταιστηνίδιατησυσκευήήμεκατάλληλοεξάρτημαπουπροστίθεται

σεαυτήν,γιατηνεξαποστάσεωςεξέταση,γιαπαράδειγμα,δειγμάτωναίματος,όπουτο

έξυπνο τηλέφωνοχρησιμοποιείταιείτεγιατησυλλογήκαιτηναποστολήτουδείγματος

σεένα εργαστήριοδοκιμώνγιαανάλυση,είτεχρησιμοποιείταιγιατησυλλογήκαι

ανάλυσητου δείγματοςμέσαστηνίδιατησυσκευή.Σεκάθεπερίπτωση,τοσύστημα

προσαρμόζεταιέτσι ώστεηταυτότητατουεξεταζόμενουκαιτουδείγματοςαίματοςνα

διασταυρώνονταιγιαλόγουςακεραιότηταςτουδείγματοςκαιτηςανάλυσης,καθώςκαι

βεβαιότηταςτηςταυτότηταςτου ασθενούς,μέσωτηςταυτόχρονηςκαταγραφήςτου

βίντεομεχρονοσήμανσηκαιτης χρονοσήμανσηςκαι/ήτηςθέσης(ήτουGPS)του

δείγματοςστοσημείοσυλλογήςκαι/ή αποστολήςτουδείγματος.Αυτήη

επιβεβαίωσητηςταυτότηταςείναιιδιαίτερασημαντικήγια λόγουςκανονιστικούς,

τήρησηςαρχείωνκαιασφάλισηςυγείαςστοπλαίσιοτηςτηλεϊατρικής, δεδομένουότιτο



άτομοθαεκτελείόλοκαιπερισσότερολειτουργίεςοιοποίες,μέχρισήμερα,



εκτελούντανσυνήθωςεπιτόπουστησχετικήεγκατάσταση,απόεξειδικευμένοκαι

ρυθμιζόμενοιατρικόήεργαστηριακόπροσωπικό,παράαπότουποκείμενοπου

χρησιμοποιείμια δικτυωμένησυσκευή,είτεγιαμεταφόρτωσηστηνκεντρική

εγκατάστασηανάλυσης,είτεγια απομακρυσμένηανάλυσηστηνίδιατησυσκευή.

Αυτό,ήησυλλογήάλλωνβιομετρικώνδεδομένων,όπωςοκαρδιακόςρυθμόςήηαρτηριακή

πίεση,θαμπορούσεεπίσηςναεφαρμοστείσεκαταστάσειςόπουείναικρίσιμογιαλόγους

ασφαλείαςναελέγχεται,μέσωτακτικήςαπομακρυσμένηςπαρακολούθησηςμέσωβίντεοσε

πραγματικόχρόνο,ανπ.χ.έναςπιλότοςαεροπλάνου,έναςοδηγόςφορτηγούήτρένουείναι

σεκαλήκαιυγιήκατάστασηγιαναελέγχειτοόχημαήτοσκάφοςτουήανπ.χ.

αντιμετωπίζει αιφνίδιαανικανότηταήκαρδιακήπροσβολήκ.λπ.Επειδήτο

παρακολουθούμενοάτομο βιντεοσκοπείταιταυτόχροναμετηνπαροχήβιομετρικών

δεδομένωνμεχρονικήσήμανση, γεωγραφικήσήμανσηή/καιδειγματοληψία,υπάρχει

μικρότερηπιθανότηταγιατο παρακολουθούμενοάτομοήγιατρίτουςνα

"ξεγελάσουν",να"πλαστογραφήσουν"ήνα παρακάμψουντοσύστημα.Σεένα

περιβάλλονεξαποστάσεωςδιαβούλευσηςασθενούς/ ιατρού,τοσύστημαθα

μπορούσεναχρησιμοποιηθείγιαασφαλείςδιαβουλεύσειςμέσωβίντεο,όπουεπίσης,από

ρυθμιστικήήασφαλιστικήάποψη,ηδιαβούλευσηκαιηπραγματοποίησή της

επικυρώνονταιμέσωτηςεπικύρωσηςτουχρόνουή/καιτηςγεωγραφικήςσφραγίδας.

Επιπλέον,ότανυπάρχειαπαίτησηγιαυψηλότεροεπίπεδοπιστοποίησης,τοσύστημαθα

μπορούσεναπροσαρμοστείπεραιτέρωώστεναχρησιμοποιείαλγορίθμουςαναγνώρισης

προσώπουήβιομετρικούςαλγορίθμους,ώστεναδιασφαλίζεταιότιπαρακολουθείταιτο

σωστόάτομο,ήναχρησιμοποιείταιανάλυσητηςέκφρασηςτουπροσώπουγιατην

αξιολόγηση προτύπωνσυμπεριφοράς.

Ηανησυχίαότιέναπαρακολουθούμενομέροςδενθαεπιθυμούσεναπαρακολουθείται

μόνιμα(π.χ.έναςηλικιωμένοςπολίτηςπουδενεπιθυμείναβιντεοσκοπείταισυνεχώςκάθε

κίνησηκαιενέργειάτου)θαμπορούσενααμβλυνθείμετηνενσωμάτωσηδιαφόρων

πρόσθετων χαρακτηριστικών.Σεμιαυλοποίηση,τοβίντεοθακαταγράφεταιμόνιμα

σεένασύστημα βρόχουπουχρησιμοποιείένανδεσμευμένοχώρομνήμης,

καταγράφονταςγιαμια προκαθορισμένηχρονικήπερίοδοκαι,στησυνέχεια,

διαγράφονταςαυτόματατοβίντεο,όπου τοnαντιπροσωπεύειταεπιλεγμέναλεπτάστο

βρόχοκαιτοEείναιτογεγονόςπουεμποδίζει τηδιαγραφήτουκαταγεγραμμένουβρόχου

τωνnλεπτώνκαιενεργοποιείτόσοτημετάδοσησεπραγματικόχρόνοτηςορατής

κατάστασηςήτωνενεργειώντουπαρακολουθούμενουατόμου στομέροςπου

παρακολουθεί,όσοκαιτηδυνατότηταεπαναφοράς,ώστετομέροςπου

παρακολουθείναείναισεθέσηναεπανεξετάσειτηφυσικήεκδήλωσηπουοδήγησεστοE.Ο

μηχανισμόςενεργοποίησηςτουΕθαμπορούσεναείναι,γιαπαράδειγμα,ηεμφάνιση

βιομετρικώνδεδομένωνεκτόςτουπροκαθορισμένουεύρουςήηειδοποίησηγιαάλλη

ανωμαλία,όπωςηειδοποίησηπτώσης,πουενεργοποιείταιαπόαισθητήρεςκίνησηςή



θέσης,όπωςτογυροσκόπιο,τοεπιταχυνσιόμετροήτομαγνητόμετροστησυσκευήμε

ζώνηυγείας



πουφοράει,αςπούμε,οηλικιωμένος,ήστοκινητότουτηλέφωνοήσεάλληδικτυωμένη

συσκευήανίχνευσηςκίνησηςπουβρίσκεταικοντάτου.

Τομέροςπαρακολούθησηςθαμπορείόχιμόνοναβλέπειτηφυσικήκατάστασητου

παρακολουθούμενουμέρουςμετάτηνΕ,ενώθαμπορείταυτόχροναναδιαβάζειτασχετικά

βιομετρικάδεδομένατου,αλλάκαιναεπανεξετάζειτασυμβάντακαιταβιομετρικά

δεδομένα πουπροηγούνταιτηςειδοποίησηςενεργοποίησηςτουσυμβάντος.Εναλλακτικά,

θαμπορούσεναβαθμονομηθείπεραιτέρωέτσιώστε,ανκαιτοβίντεοκαταγράφεται,όπως

και προηγουμένως,στονβρόχοn,κανέναβίντεοαπότονβρόχοnδενθα

μεταδίδεταιστην πραγματικότητασεέναπαρακολουθούμενομέροςμέχριτην

εμφάνισητουΕ.Τα πλεονεκτήματααυτούτουσυστήματοςπεριλαμβάνουντον

σεβασμότηςιδιωτικήςζωήςτου ατόμου,όπουμόνοτοκρίσιμογεγονόςκαιοχρόνος

πουπροηγείταιτουγεγονότοςθαείναι διαθέσιμασεένατρίτομέρος,μεαποτέλεσμα

επίσηςτηνεπιθυμητήβελτιστοποίησητόσοτου απαραίτητουεύρουςζώνηςμετάδοσης

όσοκαιτωναπαιτήσεωναποθήκευσηςδεδομένων.Θαπρέπειναεκτιμηθείότιτο

προαναφερθένσύστημαθαμπορούσεεπίσηςναδιαμορφωθείέτσιώστεηειδοποίησηEγια

τηναπομακρυσμένηπαρακολούθησηηλικιωμένων,βρεφώνή ασθενώννα

προσαρμόζεταιπεραιτέρωώστεναπεριλαμβάνειχαρακτηριστικάεντοπισμού

προσώπουή/καιαναγνώρισηςέκφρασης.

Τοαπόρρητοθαμπορούσεναβελτιωθείπεραιτέρωγιατονχρήστηεάνταδεδομέναβίντεο

καιταβιομετρικάδεδομένατουαποθηκεύονταιαπότονίδιο,στηδικήτουσυσκευή,ήστη

δικήτουεξωτερική,ήδικήτουασφαλήαποθήκευσηστο"σύννεφο"τρίτουμέρους,αλλάμε

τα μεταδεδομέναευρετηρίουτουυλικούπηγής,ταοποίαεπιτρέπουντην

αλληλουχία,την εξαγωγή,τηναναζήτησηκαιτηγενικήεπεξεργασίατων

δεδομένωνπηγής,ναπαραμένουνσεένανκεντρικόδιακομιστή,όπως,στηνπερίπτωση

τωνιατρικώναρχείωνγιαπαράδειγμα,σε έναγραφείογιατρούήσεάλληεγκατάσταση

υγειονομικήςπερίθαλψης.Ένατέτοιοσύστημα θαεπέτρεπεστομέροςπαρακολούθησης

ναέχειπρόσβασηστοβίντεοκαισεάλλαδεδομένακατάτηστιγμήτηςδιαβούλευσης,αλλά

μετοβίντεοκ.λπ.ναπαραμένειστηνκατοχήτου υποκειμένου.Έναπεραιτέρω

πλεονέκτηματουδιαχωρισμούτηςφιλοξενίαςτηςαποθήκευσηςτουβίντεοκαιτων

βιομετρικώνδεδομένωντηςπηγήςαπότηνεπεξεργασίατωνδεδομένων, πέραντης

ενίσχυσηςτηςιδιωτικήςζωήςτουχρήστηκαιτηςασφάλειαςτωνδεδομένωντου, είναι

ότιλόγωτηςτοπικήςαποθήκευσηςστουποκείμενο,ημημεταφόρτωσήτουςστον

υπολογιστικόδιακομιστήέχειωςαποτέλεσματόσοτημείωσητουκόστουςόσοκαιτην

αύξησητηςαποδοτικότηταςτηςαποθήκευσηςκαιτουεύρουςζώνηςδεδομένων.Αυτόθα

ήταν επωφελέςεπίσηςόταντέτοιουείδουςαπομακρυσμένημεταφόρτωση

εξετάσεωνγιαεξέταση απόεξειδικευμένοιατρικόπροσωπικόσεδιαφορετικήτοποθεσία

απότουποκείμενογίνεταισεπεριοχέςμεμικρότεροεύροςζώνηςκάλυψηςδικτύου.

Μπορείεπίσηςναγίνειεπιλογήγια μείωσητουρυθμούκαρέτουυλικούβίντεο,υπότην

προϋπόθεσηότιαυτόγίνεταισε συμφωνίαμετονρυθμόδειγματοληψίαςγιατην



επιβεβαίωσητηςσωστήςχρονοσήμανσης, όπωςπεριγράφηκεπροηγουμένως.



Θαπρέπειναεκτιμηθείότιμετιςπληροφορίεςπουαποθηκεύονταιστονκεντρικό

διακομιστή (ήτησυσκευήυποδοχής),μπορούνναεφαρμοστούνδιάφορεςτεχνικές

γνωστέςστηντέχνη γιατηνασφάλειατωνπληροφοριώνκαιτηναποτροπήτης

πρόσβασηςμηεξουσιοδοτημένων ατόμωνήοντοτήτωνστιςπληροφορίες.Έτσι,για

παράδειγμα,μπορείναπαρέχεταισεέναν χρήστη(ήνατουεπιτρέπεταιναδημιουργήσει)

έναόνομαχρήστη,έναςκωδικόςπρόσβασης και/ήοποιαδήποτεάλληπληροφορία

αναγνώρισης(ήπιστοποίησηςταυτότητας)(π.χ. βιομετρικάστοιχείαχρήστη,ένα

μπρελόκ,κ.λπ.),καιηκεντρικήσυσκευήμπορείνα διαμορφωθείώστενα

χρησιμοποιείτιςπληροφορίεςαναγνώρισης(ήπιστοποίησης ταυτότητας)γιανα

χορηγείπρόσβασηστιςπληροφορίες(ήσεένατμήματους).Παρόμοιες διαδικασίες

ασφαλείαςμπορούνναεφαρμοστούνγιατρίτους,όπωςιατρικούςπαρόχους,

ασφαλιστικέςεταιρείεςκ.λπ.γιαναδιασφαλιστείότιοιπληροφορίεςείναιπροσβάσιμες

μόνο απόεξουσιοδοτημέναάτομαήοντότητες.Σεορισμένεςυλοποιήσεις,οέλεγχος

ταυτότητας μπορείναεπιτρέπειτηνπρόσβασησεόλατααποθηκευμέναδεδομέναή

μόνοσεέναμέρος τωναποθηκευμένωνδεδομένων(π.χ.,έναςέλεγχοςταυτότητας

χρήστημπορείναεπιτρέπει τηνπρόσβασησεπροσωπικέςπληροφορίεςκαθώςκαισε

αποθηκευμέναβίντεοή/και βιομετρικάδεδομένα,ενώέναςέλεγχοςταυτότητας

τρίτουμέρουςμπορείναεπιτρέπειτην πρόσβασημόνοσεαποθηκευμέναβίντεοή/και

βιομετρικάδεδομένα).Σεάλλεςυλοποιήσεις,οέλεγχοςταυτότηταςχρησιμοποιείταιγιανα

καθορίσειποιεςυπηρεσίεςείναιδιαθέσιμεςσεένα άτομοήμιαοντότηταπουσυνδέεται

στησυσκευήυποδοχήςήστονιστότοπο.Γιαπαράδειγμα,οιεπισκέπτεςτουιστότοπου(ήοι

μησυνδρομητές)μπορείναείναισεθέσηνασυγχρονίσουν μόνοδεδομέναβίντεο/ήχουμε

βιομετρικάδεδομέναή/καιναεκτελέσουνστοιχειώδη αναζήτησηήάλλη

επεξεργασία,ενώέναςσυνδρομητήςμπορείναείναισεθέσηνα συγχρονίσει

δεδομέναβίντεο/ήχουμεβιομετρικάδεδομέναή/καιναεκτελέσειπιολεπτομερή

αναζήτησηήάλληεπεξεργασία(π.χ.ναδημιουργήσειέναhighlightreelκ.λπ.).

Θαπρέπειπεραιτέρωναεκτιμηθείότι,ενώυπάρχουνπλεονεκτήματαγιατηδιατήρηση

μόνοτωνμεταδεδομένωνευρετηρίουστονκεντρικόδιακομιστήγιαλόγους

αποδοτικότηταςτης αποθήκευσηςκαιτηςμεταφόρτωσηςδεδομένων,καθώςκαιγια

τηνπαροχήέτσιμιαςκοινής πλατφόρμαςγιατηδιαλειτουργικότητατωνδιαφόρων

τύπωνδεδομένωνκαιτηναποθήκευσητωνδεδομένωνβίντεοή/καιήχουστησυσκευήτου

ίδιουτουχρήστη(π.χ.iCloud™, DropBox™,OneDrive™,κ.λπ.),ηπαρούσα

εφεύρεσηδενπεριορίζεταιμεαυτόντοντρόπο.Έτσι,σεορισμένεςυλοποιήσεις,όπου

είναιεφικτό,μπορείναείναιεπωφελές(1)να αποθηκεύονταιδεδομένα(π.χ.

βίντεο,ήχος,βιομετρικάδεδομένακαιμεταδεδομένα)στη συσκευήτουχρήστη(π.χ.

επιτρέπονταςστησυσκευήτουχρήστηναλειτουργείανεξάρτητα απότησυσκευή

υποδοχής),(2)νααποθηκεύονταιδεδομένα(π.χ.,βίντεο,ήχου,βιομετρικώνδεδομένων

καιμεταδεδομένων)στονκεντρικόδιακομιστή(π.χ.,συσκευήυποδοχής)(π.χ.,



επιτρέπονταςστονχρήστηναέχειπρόσβασησταδεδομένααπόοποιαδήποτεσυσκευήμε

δυνατότητασύνδεσηςστοδίκτυο),ή(3)νααποθηκεύειέναπρώτοτμήμα(π.χ.,δεδομένα



βίντεοκαιήχου)στησυσκευήτουχρήστηκαινααποθηκεύειέναδεύτεροτμήμα(π.χ.,

βιομετρικάδεδομένακαιμεταδεδομένα)στονκεντρικόδιακομιστή(π.χ.συσκευή

υποδοχής) (π.χ.επιτρέπονταςστονχρήστηναπροβάλλειμόνοτασυγχρονισμένα

δεδομέναβίντεο/ήχου/βιομετρικάδεδομέναότανησυσκευήτουχρήστηβρίσκεταισε

επικοινωνίαμετησυσκευή υποδοχής,επιτρέπονταςστονχρήστηνααναζητάμόνοτα

βιομετρικάδεδομένα(π.χ,να δημιουργήσειένα"highlightreel")ήνακατατάξειτα

βιομετρικάδεδομένα(ναπροσδιορίσειή/ καινααπαριθμήσειδεδομέναχρονολογικά,

μέγεθος(υψηλότεροπροςχαμηλότερο),μέγεθος (χαμηλότεροπροςυψηλότερο),

καλύτερηκριτική,χειρότερηκριτική,πιοπροβαλλόμενα, λιγότεροπροβαλλόμενα,κ

.λπ.)ότανησυσκευήχρήστηβρίσκεταισεεπικοινωνίαμετη συσκευήυποδοχής,κ

.λπ.)

Σεμιαάλληυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηλειτουργικότητατουσυστήματος

περιορίζεταιπεραιτέρω(ήεναλλακτικά)απότολογισμικόπουλειτουργείστησυσκευή

χρήστηή/καιστησυσκευήυποδοχής.Γιαπαράδειγμα,τολογισμικόπουλειτουργείστη

συσκευή χρήστημπορείναεπιτρέπειστονχρήστηνααναπαράγειταδεδομέναβίντεο

ή/καιήχου,αλλά όχινασυγχρονίζειταδεδομέναβίντεοή/καιήχουμεταβιομετρικά

δεδομένα.Αυτόμπορείνα συμβαίνειεπειδήοκεντρικόςδιακομιστήςχρησιμοποιείταιγια

τηναποθήκευσηδεδομένων κρίσιμωνγιατονσυγχρονισμό(δείκτηςχρονοσήμανσης,

μεταδεδομένα,βιομετρικάδεδομένα,ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.)ή/καιτολογισμικό

πουλειτουργείστησυσκευήυποδοχήςείναι απαραίτητογιατονσυγχρονισμό.Ενείδει

άλλουπαραδείγματος,τολογισμικόπουλειτουργεί στησυσκευήχρήστημπορείνα

επιτρέπειστονχρήστηνααναπαράγειταδεδομέναβίντεοή/ καιήχου,είτεμόνατους

είτεσυγχρονισμέναμεταβιομετρικάδεδομένα,αλλάμπορείναμην επιτρέπειστη

συσκευήχρήστη(ήναπεριορίζειτηδυνατότητατηςσυσκευήςχρήστη)να αναζητάή

ναεξάγειμεάλλοντρόποαπόταβιομετρικάδεδομέναήναταεπεξεργάζεταιγιατον

εντοπισμόσχετικώντμημάτων(π.χ.ταοποίαμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατη

δημιουργίαενός"highlightreel"τωνσυγχρονισμένωνδεδομένωνβίντεο/ήχου/βιομετρικών

δεδομένων)ή γιατηνκατάταξητωνβιομετρικώνδεδομένωνή/καιτωνδεδομένωνβίντεο.

Αυτόμπορείνα οφείλεταιστογεγονόςότιοκεντρικόςδιακομιστήςχρησιμοποιείταιγια

τηναποθήκευση δεδομένωνπουείναικρίσιμαγιατηναναζήτησηή/καιτηνκατάταξη

τωνβιομετρικών δεδομένων(βιομετρικάδεδομένα,βιομετρικάμεταδεδομένακ

.λπ.)ή/καιλογισμικούπουείναι απαραίτητογιατηναναζήτηση(ήτηνεκτέλεση

προηγμένηςαναζήτησης)ή/καιτηνκατάταξη(ήτηνεκτέλεσηπροηγμένηςκατάταξης)των

βιομετρικώνδεδομένων.

Σεοποιαδήποτεήόλεςτιςπαραπάνωυλοποιήσεις,τοσύστημαθαμπορούσενα

προσαρμοστείπεραιτέρωώστεναπεριλαμβάνεικωδικόπρόσβασηςήάλλεςμορφές

πιστοποίησηςταυτότηταςγιαναεπιτρέπειτηνασφαλήπρόσβαση(ήνααρνείταιτημη

εξουσιοδοτημένηπρόσβαση)σταδεδομένασεμίαήκαιστιςδύοκατευθύνσεις,έτσι



ώστεοχρήστηςνααπαιτείάδειαπρόσβασηςστονξενιστήήοξενιστήςναέχει

πρόσβασηστα δεδομένατουχρήστη.Ότανηαλληλεπίδρασημεταξύτουχρήστηκαι

τουφορέα



παρακολούθησηςήτουκεντρικούυπολογιστήπραγματοποιείταισεπραγματικόχρόνο,

όπωςσεμιαασφαλήβιντεοσκόπησημεταξύασθενούςκαιτουιατρούτουήάλλουιατρικού

προσωπικού,ταδεδομέναθαμπορούσανναανταλλάσσονταικαιναπροβάλλονταιμέσω

τηςδημιουργίαςενόςεικονικούιδιωτικούδικτύου(VPN).Ταπραγματικάδεδομένα

(βιομετρικά, βίντεο,δείκτηςμεταδεδομένωνκ.λπ.)μπορούνεναλλακτικάήπεραιτέρω

να κρυπτογραφηθούντόσοστηνπηγήδεδομένων,γιαπαράδειγμαστην

αποθήκευσητου ατόμου,είτετοπικάείτεστοcloud,ή/καιστομέρος

παρακολούθησηςπουεξετάζει,για παράδειγμαστααρχείαασθενώνστηνιατρική

εγκατάσταση,ήστοεπίπεδοδιαχείρισηςτου ξενιστή.

Στοπλαίσιοτηςπαρακολούθησηςπολύμικρώνβρεφών,ένακρίσιμοκαισυχνάανεξήγητο

πρόβλημαείναιτοσύνδρομοαιφνίδιουβρεφικούθανάτου(SIDS).Ενώταπεριστατικάτου

SIDSείναισυχνάανεξήγητα,διάφορεςσυσκευέςπροσπαθούννααποτρέψουντηνεμφάνισή

του.Ωστόσο,συνδυάζονταςταστοιχείατουπαρόντοςσυστήματοςώστεναπεριλαμβάνει

συσκευέςαισθητήρωνμέσαήκοντάστηνκούνιατουβρέφουςγιατημέτρησητωνσχετικών

βιομετρικώνδεδομένων,συμπεριλαμβανομένωντουκαρδιακούρυθμού,τουμοτίβουύπνου

,τουαναλυτήαναπνοήςκαιάλλωνμέτρων,όπωςηθερμοκρασίαπεριβάλλοντος,μαζίμε

μια συσκευήκαταγραφήςγιατηνκαταγραφήτηςκίνησης,τηςακουστικήςαναπνοήςή

της έλλειψηςαυτής(δηλ,σιωπή)κατάτηδιάρκειαμιαςπροκαθορισμένηςχρονικής

περιόδου,οι διάφορεςπαράμετροιθαμπορούσανναρυθμιστούνσεσυνδυασμόμετη

χρονοσφραγισμένηεγγραφήβίντεο,απότονγονέαήάλλομέροςπαρακολούθησης,ώστε

ναπαρέχεταιμιαπιο ολοκληρωμένηειδοποίηση,ναδρομολογείταιμιαπιοέγκαιρη

δράσηήπαρέμβασηαπότον χρήστη,ήακόμηκαινααποφασίζεταιότιστην

πραγματικότηταδενθαήταναπαραίτητηκαμίααντίδρασηδράσης.Επιπλέον,στην

περίπτωση,γιαπαράδειγμα,μιαςκατάστασης παρακολούθησηςβρεφικής

κούνιας,τοσύστημαθαμπορούσεναρυθμιστείέτσιώστενα αναπτύσσειαπό

προηγούμενηπαρατήρηση,μεήχωρίςεισροήαπόέναμέρος

παρακολούθησης,έναναλγόριθμοεκμάθησηςγιαναβοηθήσειστηδιάκρισητουτιείναι

"φυσιολογικό",τιείναιψευδώςθετικό,ήτιμπορείνααποτελείανωμαλίακαι,επομένως,

κλήσησεδράση.

Ηεφαρμογήυποδοχήςθαμπορούσεεπίσηςναρυθμιστείώστενααναπαράγειδεδομένα

βίντεοπουέχουνσυγχρονιστείμεβιομετρικάδεδομέναήνααναζητάτηνύπαρξη

ορισμένωνβιομετρικώνδεδομένων.Γιαπαράδειγμα,όπωςαναφέρθηκεπροηγουμένως,

μετη βιντεοσκόπησημεήχοενόςατόμουπουκοιμάταικαιτονσυγχρονισμότης

εγγραφήςμε βιομετρικάδεδομένα(π.χ.μοτίβαύπνου,εγκεφαλικήδραστηριότητα,

ροχαλητό,μοτίβα αναπνοήςκ.λπ.),ταβιομετρικάδεδομέναμπορούννα

αναζητηθούνγιαναεντοπιστούνόπουορισμέναμέτρα,όπωςταεπίπεδαήχου,όπως

μετρώνταιγιαπαράδειγμασεντεσιμπέλ,ήοιπερίοδοισιωπής,υπερβαίνουνήπέφτουν

κάτωαπόμιατιμήκατωφλίου,επιτρέπονταςστον



γιατρό,τηνοσοκόμαήτονιατρικότεχνικόναδειτοαντίστοιχοτμήμαβίντεο

χωρίςναχρειάζεταιναπαρακολουθήσειολόκληροτοβίντεοτουατόμουπου

κοιμάται.

Μ ιατέτοιαμέθοδοςπαρουσιάζεταιστοΣΧΗΜΑ6,ξεκινώνταςαπότοβήμα700,όπου

λαμβάνονται(ήσυνδέονται)βιομετρικάδεδομένακαιδεδομέναχρονοσήμανσης(π.χ.ώρα

έναρξης,ρυθμόςδειγματοληψίας)στοβήμα702.Στησυνέχειαλαμβάνονται(ήσυνδέονται)

δεδομέναήχου/βίντεοκαιδεδομέναχρονοσήμανσης(π.χ.ώραέναρξηςκ.λπ.)στοβήμα

704.Ταδεδομέναχρονοσήμανσης(απόταβήματα702και704)χρησιμοποιούνταιστη

συνέχειαγιατονσυγχρονισμότωνβιομετρικώνδεδομένωνμεταδεδομέναήχου/βίντεο.Ο

χρήστης επιτρέπεταιστησυνέχειαναχειριστείτονήχο/τοβίντεοστοβήμα708.Εάν

οχρήστηςεπιλέξειαναπαραγωγή,τότεοήχος/βίντεοαναπαράγεταιστοβήμα710.Εάνο

χρήστηςεπιλέξει αναζήτηση,τότεεπιτρέπεταιστονχρήστηνααναζητήσειτα

βιομετρικάδεδομέναστοβήμα 712.Τέλος,εάνοχρήστηςεπιλέξειstop,τότετοβίντεο

σταματάστοβήμα714.

Θαπρέπειναεκτιμηθείότιηπαρούσαεφεύρεσηδενπεριορίζεταισταβήματαπου

παρουσιάζονταιστοΣΧΗΜΑ6.Γιαπαράδειγµα,µιαµέθοδοςπουεπιτρέπειστοχρήστηνα

αναζητήσειβιοµετρικάδεδοµέναπουπληρούντουλάχιστονµιασυνθήκη,νααναπαράγειτο

αντίστοιχοτµήµατουβίντεο(ήένατµήµαλίγοπριναπότησυνθήκη)καινασταµατήσειτην

αναπαραγωγήτουβίντεοαφούταβιοµετρικάδεδοµέναδενπληρούνπλέοντηντουλάχιστον

µιασυνθήκη(ήακριβώςαφούταβιοµετρικάδεδοµέναδενπληρούνπλέοντησυνθήκη)είναι

εντόςτουπνεύµατοςκαιτουπεδίουεφαρµογήςτηςπαρούσαςεφεύρεσης.Ενείδειάλλου

παραδείγματος,εάνημέθοδοςπεριλαμβάνειτηναλληλεπίδρασημεταξύτηςσυσκευής

χρήστηκαιτηςσυσκευήςυποδοχήςγιατονσυγχρονισμότωνδεδομένωνβίντεο/ήχουκαι

των βιομετρικώνδεδομένωνή/καιτηναναζήτησητωνβιομετρικώνδεδομένων,

τότεημέθοδος μπορείπεραιτέρωναπεριλαμβάνειταβήματατηςμεταφόρτωσηςτων

βιομετρικώνδεδομένωνή/καιτωνμεταδεδομένωνστησυσκευήυποδοχής(π.χ.,σεαυτή

τηνυλοποίησηταδεδομένα βίντεο/ήχουμπορούννααποθηκευτούνστησυσκευήχρήστη),

καιτηχρήσητωνβιομετρικών δεδομένωνή/καιτωνμεταδεδομένωνγιατηδημιουργία

ενόςδείκτηχρονοσήμανσηςγια συγχρονισμόή/καιγιατηναναζήτησητων

βιομετρικώνδεδομένωνγιασχετικάήσημαντικά δεδομένα(π.χ.δεδομέναπου

υπερβαίνουνένακατώφλικ.λπ.).Μεέναακόμηπαράδειγμα,η μέθοδοςμπορείναμην

απαιτείτοβήμα706εάνταδεδομέναήχου/βίντεοκαιταβιομετρικά δεδομένα

αναπαράγονταιμαζί(συγχρονίζονται)σεπραγματικόχρόνοήκατάτηστιγμήτης

αναπαραγωγήςτωνδεδομένων(π.χ.στοβήμα710).

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ8,ταδεδομένα

βίντεο800,ταοποίαμπορείεπίσηςναπεριλαμβάνουνδεδομέναήχου,ξεκινούνσεμια

χρονική στιγμή"T"καισυνεχίζονταιγιαμιαδιάρκεια"n".Ταδεδομέναβίντεο



αποθηκεύονταικατά προτίμησηστημνήμη(τοπικάή/καιαπομακρυσμένα)και

συνδέονταιμεάλλαδεδομένα,όπωςένααναγνωριστικό802,οχρόνοςέναρξης804καιη

διάρκεια806.Ταδεδομένααυτά



συνδέουνταδεδομέναβίντεοτουλάχιστονμεμιασυγκεκριμένησυνεδρία,μιασυγκεκριμένη

ώραέναρξηςκαιπροσδιορίζουντηδιάρκειατουβίντεοπουπεριλαμβάνεταισεαυτά.Σεμια

υλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,κάθεσυνεδρίαμπορείναπεριλαμβάνειδιαφορετικές

δραστηριότητες.Γιαπαράδειγμα,έναταξίδισεένανπροορισμόστοΒερολίνο,ή

ακολουθώνταςένασυγκεκριμένοδρομολόγιοσεμιασυγκεκριμένηημέρα(συνεδρία)μπορεί

ναπεριλαμβάνειμιαβόλταμεποδήλατοστηνπόλη(πρώτηδραστηριότητα)καιμιαβόλτα

σεέναπάρκο (δεύτερηδραστηριότητα).Έτσι,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ9,το

αναγνωριστικό802μπορείναπεριλαμβάνειτόσοένααναγνωριστικόσυνεδρίας902,που

προσδιορίζειμοναδικάτησυνεδρίαμέσωενόςπαγκοσμίωςμοναδικούαναγνωριστικού

(GUID),όσοκαιένααναγνωριστικό δραστηριότητας904,πουπροσδιορίζειμοναδικά

τηδραστηριότηταμέσωενόςπαγκοσμίως μοναδικούαναγνωριστικού(GUID),όπουη

σχέσησυνεδρίας/δραστηριότηταςείναιαυτήενός γονέα/παιδιού.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ10,ταβιομετρικά

δεδομένα1000αποθηκεύονταιστημνήμηκαισυνδέονταιμετοαναγνωριστικό802καιέναν

ρυθμόδειγματοληψίας"m"1104.Αυτόεπιτρέπειτησύνδεσητωνβιομετρικώνδεδομένων

με δεδομέναβίντεοκατάτηναναπαραγωγή.Γιαπαράδειγμα,εάντοαναγνωριστικό802

είναιένα,ηώραέναρξης804είναι1:00μ.μ.,ηδιάρκειατουβίντεοείναιέναλεπτόκαιο

ρυθμός δειγματοληψίας1104είναι30spm,τότεηαναπαραγωγήτουβίντεοστις2:00

μ.μ.θαείχεως αποτέλεσμαναεμφανιστείηπρώτηβιομετρικήτιμή(βιομετρικό(1))(π.χ

.,κάτωαπότοβίντεο,πάνωαπότοβίντεο,κ.λπ.)στις2:00μ.μ.,ηδεύτερηβιομετρική

τιμή(βιομετρικό(2))να εμφανίζεται(π.χ.κάτωαπότοβίντεο,πάνωαπότοβίντεο,κ

.λπ.)δύοδευτερόλεπτααργότερα,καιούτωκαθεξήςμέχριτοτέλοςτουβίντεοστις2:01μ.

μ.. Ανκαιταδεδομένααυτοπραγμάτωσηςμπορούννα

αποθηκευτούνόπωςταβιομετρικά δεδομένα(π.χ.συνδεδεμέναμεέναρυθμό

δειγματοληψίας),εάνταδεδομένααυτά λαμβάνονταιμόνοπεριοδικά,μπορείνα

είναιπιοεπωφελέςνααποθηκεύονταιαυτάτα δεδομένα110όπωςφαίνεταιστο

ΣΧΗΜΑ11,δηλαδήσυνδεδεμέναμετοαναγνωριστικό802 καιμιαχρονοσφραγίδα1104,

όπου"m"είναιείτεηώραπουελήφθησανταδεδομένα αυτοπραγμάτωσης1100είτε

μιαμετατόπισημεταξύαυτήςτηςώραςκαιτηςώραςέναρξης804(π.χ.δέκαλεπτάκαι

τέσσεραδευτερόλεπταμετάτηνώραέναρξηςκ.λπ.).

Αυτόμπορείναφανεί,γιαπαράδειγμα,στοΣΧΗΜΑ14,όπουταδεδομέναβίντεοξεκινούντη

χρονικήστιγμήT,ταβιομετρικάδεδομέναλαμβάνονταικάθεδύοδευτερόλεπτα(30spm)και

ταδεδομένααυτοπραγμάτωσηςλαμβάνονταιτηχρονικήστιγμήT+3(ήτρειςμονάδεςμετά

τη χρονικήστιγμήέναρξης).Ενώτοβίντεο1402αναπαράγεται,μιαπρώτηβιομετρική

τιμή1404 εμφανίζεταιτηχρονικήστιγμήT+1,ταπρώταδεδομένααυτοπραγμάτωσης1406

εμφανίζονταιτηχρονικήστιγμήT+2καιμιαδεύτερηβιομετρικήτιμή1406εμφανίζεταιτη

χρονικήστιγμή T+4.Μετηναποθήκευσητωνδεδομένωνμεαυτόντοντρόπο,τόσοτα

δεδομέναβίντεοόσο καιταδεδομέναμηβίντεομπορούννααποθηκευτούνξεχωριστάτο



ένααπότοάλλοκαινα



συγχρονιστούνσεπραγματικόχρόνοήτηστιγμήπουαναπαράγεταιτοβίντεο.Θαπρέπει

ναεκτιμηθείότι,ενώηξεχωριστήαποθήκευσηδεδομένωνμπορείναείναιεπωφελήςγια

συσκευέςμεελάχιστημνήμηή/καιεπεξεργαστικήισχύ,ηπλατφόρμα-πελάτηςμπορείνα

διαμορφωθείώστεναδημιουργείνέαδεδομέναβίντεοήδεδομέναπουπεριλαμβάνουν

τόσοδεδομέναβίντεοόσοκαιδεδομέναμηβίντεοπουεμφανίζονταισυγχρονισμένα.Ένα

τέτοιο χαρακτηριστικόμπορείναπλεονεκτείστηδημιουργίαενόςhighlightreel,το

οποίομπορείστησυνέχειαναδιαμοιραστείχρησιμοποιώνταςιστότοπουςκοινωνικής

δικτύωσης,όπωςτο Facebook™ήτοYoutube™,καινααναπαραχθεί

χρησιμοποιώνταςτυπικόλογισμικό αναπαραγωγής,όπωςτοQuicktime™.Όπως

αναλύεταιλεπτομερέστεραπαρακάτω,ένα highlightreelμπορείναπεριλαμβάνει

διάφορατμήματα(ήαποσπάσματα)δεδομένωνβίντεο(π.χ.ότανλαμβάνειχώρακάποια

δραστηριότητακ.λπ.)μαζίμεαντίστοιχαβιομετρικά δεδομένα.

Ότανταδειγματοληπτικάδεδομέναεμφανίζονταιστησυνέχεια,ηπλατφόρμα-πελάτης

μπορείναρυθμιστείώστεναεμφανίζειταδεδομένααυτάχρησιμοποιώνταςορισμένες

τεχνικές προεκβολής.Γιαπαράδειγμα,σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,

όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ12,όπουμιαπρώτηβιομετρικήτιμή1202εμφανίζεταιστοT+1,

μιαδεύτερη βιομετρικήτιμή1204εμφανίζεταιστοT+2καιμιατρίτηβιομετρική

τιμή1206εμφανίζεταιστο T+3,ταβιομετρικάδεδομέναμπορούνναεμφανίζονταισεμη

δειγματοληπτικούςχρόνους χρησιμοποιώνταςγνωστέςτεχνικέςπαρέκτασης,

συμπεριλαμβανομένηςτηςγραμμικήςκαιμηγραμμικήςπαρεμβολήςκαιόλωντωνάλλων

τεχνικώνπαρέκτασηςή/καιπαρεμβολήςπουείναιγενικάγνωστέςστουςειδικευμένους

στηντέχνη.Σεμιαάλληυλοποίησητηςπαρούσας εφεύρεσης,όπωςφαίνεταιστο

ΣΧΗΜΑ13,ηπρώτηβιομετρικήτιμή1202παραμένειστην οθόνημέχριναεμφανιστείη

δεύτερηβιομετρικήτιμή1204,ηδεύτερηβιομετρικήτιμή1204 παραμένειστηνοθόνη

μέχριναεμφανιστείητρίτηβιομετρικήτιμή1206,καιούτωκαθεξής.

Όσοναφοράτησύνδεσητωνδεδομένωνμεένααναγνωριστικό,τοοποίομπορείνα

συνδεθείμεάλλαδεδομένα(π.χ.ώραέναρξης,ρυθμόςδειγματοληψίαςκ.λπ.),εάντα

δεδομένα λαμβάνονταισεπραγματικόχρόνο,ταδεδομέναμπορούννασυνδεθούνμε

τοαναγνωριστικό(ήτααναγνωριστικά)γιατηντρέχουσασυνεδρία(ή/καιδραστηριότητα).

Ωστόσο,όταντα δεδομέναλαμβάνονταιεκτωνυστέρων(π.χ.μετάτηλήξημιας

συνεδρίας),υπάρχουν διάφοροιτρόποιμετουςοποίουςταδεδομέναμπορούννα

συνδεθούνμεμιασυγκεκριμένη συνεδρίαή/καιδραστηριότητα(ήαναγνωριστικό(-α)που

σχετίζεται(-ονται)μεαυτήν).Τα δεδομέναμπορούννασυνδεθούνχειροκίνητα(π.χ.

απότονχρήστη)ήαυτόματαμέσωτης εφαρμογής.Όσοναφοράτοτελευταίο,αυτό

μπορείναεπιτευχθεί,γιαπαράδειγμα, συγκρίνονταςτηδιάρκειατων

λαμβανόμενωνδεδομένων(π.χ.τηδιάρκειατουβίντεο)μετη διάρκειατηςσυνεδρίας

ή/καιτηςδραστηριότητας,υποθέτονταςότιταλαμβανόμεναδεδομένα σχετίζονταιμετην

πιοπρόσφατησυνεδρίαή/καιδραστηριότηταήαναλύονταςδεδομέναπου



περιλαμβάνονταισταλαμβανόμεναδεδομένα.Γιαπαράδειγμα,σεμιαυλοποίηση,τα

δεδομένα



πουπεριλαμβάνονταισταλαμβανόμεναδεδομένα(π.χ.μεταδεδομένα)μπορούννα

προσδιορίσουνένανχρόνοή/καιμιατοποθεσίαπουσχετίζεταιμεταδεδομένα,ταοποία

μπορούνστησυνέχειαναχρησιμοποιηθούνγιατησύνδεσητωνλαμβανόμενωνδεδομένων

μετησυνεδρίαή/καιτηδραστηριότητα.Σεμιαάλληυλοποίηση,ηυπολογιστικήσυσκευήθα

μπορούσεναεμφανίζειήνααναπαράγειδεδομένα(π.χ.ένανγραμμωτόκώδικα,όπωςέναν

κωδικόQR,ένανήχο,όπωςμιαεπαναλαμβανόμενηακολουθίανοτών,κ.λπ.)που

προσδιορίζουντησυνεδρίαή/καιτηδραστηριότητα.Έναςεξωτερικόςκαταγραφέας

βίντεο/ ήχουθαμπορούσενακαταγράψειταδεδομένααναγνώρισης(όπως

εμφανίζονταιή αναπαράγονταιαπότησυσκευήπληροφορικής)μαζίμε(π.χ.πριν,

μετάήκατάτηδιάρκεια) τονχρήστηή/καιτοπεριβάλλοντου.Ηεφαρμογήθαμπορούσε

στησυνέχειανααναζητήσειταδεδομέναβίντεο/ήχουγιαδεδομένααναγνώρισηςκαινα

χρησιμοποιήσειαυτάταδεδομέναγιανασυνδέσειταδεδομέναβίντεο/ήχουμεμιασυνεδρία

ή/καιδραστηριότητα.Τοτμήμα αναγνώρισηςτωνδεδομένωνβίντεο/ήχουθα

μπορούσεστησυνέχειαναδιαγραφείαπότην εφαρμογή,εάνείναιεπιθυμητό.Σεμια

εναλλακτικήυλοποίηση,έναςγραμμωτόςκώδικας(π.χ.έναςκώδικαςQR)θαμπορούσενα

εκτυπωθείσεμιαφυσικήσυσκευή(π.χ.μιαμονάδα ιατρικήςεξέτασης,ηοποία

μπορείναεπιτρέπειτηνεπικοινωνίαιατρικώνδεδομένωνμέσω δικτύου(π.χ.μέσω

ενόςέξυπνουτηλεφώνου))καιναχρησιμοποιηθεί(όπωςπεριγράφηκε προηγουμένως)

γιατοσυγχρονισμότουβίντεοτουχρήστηπουχρησιμοποιείτησυσκευήμε δεδομέναπου

παρέχονταιαπότησυσκευή. Στηνπερίπτωση

μιαςμονάδαςιατρικώνεξετάσεων,ογραμμωτόςκώδικαςπουείναι τυπωμένος

στημονάδαθαμπορούσεναχρησιμοποιηθείγιατοσυγχρονισμότουβίντεοτης εξέτασης

μετοαποτέλεσματηςεξέτασηςπουπαρέχεταιαπότημονάδα.Σεμιαακόμη

υλοποίηση,τόσοηυπολογιστικήσυσκευήόσοκαιοεξωτερικόςκαταγραφέαςβίντεο/ήχου

χρησιμοποιούνταιγιατηνκαταγραφήβίντεοή/καιήχουτουχρήστη(π.χ.,οχρήστης

δηλώνει "έναρξησυνεδρίαςποδηλασίαςστοΒερολίνο"κ.λπ.)καιγιατηχρήσητων

δεδομένωνπου παρέχειοχρήστηςγιατησύνδεσητωνδεδομένωνβίντεο/ήχουμεμια

συνεδρίαή/και δραστηριότητα.Γιαπαράδειγμα,ηυπολογιστικήσυσκευήμπορείνα

είναιδιαμορφωμένηώστενασυνδέειταδεδομέναπουπαρέχονταιαπότονχρήστημεμια

συγκεκριμένησυνεδρίαή/καιδραστηριότητα(π.χ.μίαπουέχειξεκινήσει,μίαπου

πρόκειταιναξεκινήσει,μίαπουμόλις τελείωσεκ.λπ.)καιναχρησιμοποιείταδεδομένα

πουπαρέχονταιαπότονχρήστηστα δεδομέναβίντεο/ήχουγιανασυνδέειτα

δεδομέναβίντεο/ήχουμετησυγκεκριμένησυνεδρίαή/καιδραστηριότητα.

Σεμιαυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,ηπλατφόρμαπελάτη(ήηεφαρμογή)είναι

διαμορφωμένηώστεναλειτουργείσεέναέξυπνοτηλέφωνοήέναtablet.Ηπλατφόρμα

(είτε μόνητηςείτεσεσυνδυασμόμελογισμικόπουλειτουργείστησυσκευήυποδοχής)

μπορείνα διαμορφωθείώστεναδημιουργείμιασυνεδρία,ναλαμβάνειδεδομέναβίντεο

καιμηβίντεο κατάτηδιάρκειατηςσυνεδρίαςκαινααναπαράγειδεδομέναβίντεομαζί

(συγχρονισμένα)με δεδομέναμηβίντεο.Ηπλατφόρμαμπορείεπίσηςναεπιτρέπεισε



ένανχρήστηνααναζητήσει



μιασυνεδρία,νααναζητήσεισυγκεκριμέναγεγονόταβίντεοή/καιμηβίντεοή/και

να δημιουργήσειέναhighlightreel.ΣταΣΧΗΜΑΤΑ15-29παρουσιάζονται

υποδειγματικάστιγμιότυπαοθόνηςμιαςτέτοιαςπλατφόρμας.

Γιαπαράδειγμα,τοΣΧΗΜΑ15δείχνειμιαυποδειγματικήοθόνη"σύνδεσης"1500,που

επιτρέπεισεένανχρήστηνασυνδεθείστηνεφαρμογήκαιναέχειπρόσβασησεδεδομένα

πουσχετίζονταιμετηνεφαρμογή,ειδικάγιατονχρήστη,όπωςείναιαποθηκευμέναστην

υπολογιστικήσυσκευήή/καιστηνυπολογιστικήσυσκευήυποδοχής.Ησύνδεσημπορείνα

περιλαμβάνειένααναγνωριστικόχρήστηκαιένανκωδικόπρόσβασηςμοναδικόγιατην

εφαρμογή,τοεταιρικόνέφοςήένανιστότοποκοινωνικήςυπηρεσίας,όπωςτοFacebook™.

Μόλιςοχρήστηςσυνδεθεί,μπορείνατουεπιτραπείναδημιουργήσειμιασυνεδρίαμέσω

μιαςυποδειγματικήςοθόνης1600"createsession"(δημιουργίασυνεδρίας),όπωςφαίνεται

στο ΣΧΗΜΑ16.Κατάτηδημιουργίαμιαςσυνεδρίας,οχρήστηςμπορείναέχειτη

δυνατότητανα επιλέξειμιακάμερα(π.χ.εσωτερικήστησυσκευήπληροφορικής,

εξωτερικήστησυσκευή πληροφορικής(π.χ.προσβάσιμημέσωτουΔιαδικτύου,

συνδεδεμένημετησυσκευή πληροφορικήςμέσωενσύρματηςήασύρματης

σύνδεσης)κ.λπ.)πουθαπαρέχειδεδομένα βίντεο.Μόλιςεπιλεγείμιακάμερα,τα

δεδομέναβίντεο1602απότηνκάμεραμπορούννα εμφανιστούνστηνοθόνη.Οχρήστης

μπορείεπίσηςναέχειτηδυνατότηταναεπιλέξειμια βιομετρικήσυσκευή(π.χ.

εσωτερικήστησυσκευήπληροφορικής,εξωτερικήστησυσκευή πληροφορικής(π.χ.

προσβάσιμημέσωτουΔιαδικτύου,συνδεδεμένηστησυσκευή πληροφορικής

μέσωενσύρματηςήασύρματηςσύνδεσης),κ.λπ.)πουθαπαρέχειβιομετρικά δεδομένα.

Μόλιςεπιλεγείμιαβιομετρικήσυσκευή,ταβιομετρικάδεδομένα1604απότη

βιομετρικήσυσκευήμπορούνναεμφανιστούνστηνοθόνη.Οχρήστηςμπορείστησυνέχεια

ναξεκινήσειτησυνεδρίακάνονταςκλικστοκουμπί1608"έναρξησυνεδρίας".Ενώη

διαδικασία επιλογήςπραγματοποιείταικατάπροτίμησηπριναπότηνέναρξητης

συνεδρίας,οχρήστης μπορείνααναβάλειτηνεπιλογήτηςκάμεραςή/καιτης

βιομετρικήςσυσκευήςμέχρινα τελειώσειησυνεδρία.Αυτόεπιτρέπειστην

εφαρμογήναλαμβάνειδεδομέναπουδενείναι διαθέσιμασεπραγματικόχρόνοή

παρέχονταιαπόμιασυσκευήπουδενέχειακόμησυνδεθείμετησυσκευήπληροφορικής(π

.χ.μιαεξωτερικήκάμεραπουθασυνδεθείμετησυσκευή πληροφορικήςμόλις

τελειώσειησυνεδρία).

Θαπρέπειναεκτιμηθείότισεμιαπροτιμώμενηυλοποίησητηςπαρούσαςεφεύρεσης,το

πάτηματουκουμπιού1608"έναρξησυνεδρίας"όχιμόνοξεκινάέναχρονόμετρο1606που

δείχνειτηντρέχουσαδιάρκειατηςσυνεδρίας,αλλάενεργοποιείμιαώραέναρξηςπου

αποθηκεύεταιστημνήμηκαισυνδέεταιμεέναπαγκοσμίωςμοναδικόαναγνωριστικό

(GUID)γιατησυνεδρία.Συνδέονταςταδεδομέναβίντεοκαιταβιομετρικάδεδομέναμε

τοGUIDκαισυνδέονταςτοGUIDμετηνώραέναρξης,ταδεδομέναβίντεοκαιτα



βιομετρικάδεδομένα συνδέονταιεπίσης(εξορισμού)μετηνώραέναρξης.Άλλα

δεδομένα,όπωςορυθμός



δειγματοληψίας,μπορούνεπίσηςνασυνδεθούνμεταβιομετρικάδεδομένα,είτε

συνδέονταςταδεδομέναμεταβιομετρικάδεδομένα,είτεσυνδέονταςταδεδομέναμετο

GUID,τοοποίομετησειράτουσυνδέεταιμεταβιομετρικάδεδομένα.

Είτεπριναπότηνέναρξητηςσυνεδρίας,είτεμετάτοτέλοςτηςσυνεδρίας,οχρήστης

μπορεί ναέχειτηδυνατότηταναεισάγειέναόνομασυνεδρίαςμέσωμιαςυποδειγματικής

οθόνης "όνομασυνεδρίας"1700,όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ17.Ομοίως,οχρήστης

μπορείεπίσηςναέχειτηδυνατότηταναεισάγειμιαπεριγραφήσυνόδουμέσωμιας

υποδειγματικήςοθόνης1800"περιγραφήσυνόδου",όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ18.

ΣτοΣΧΗΜΑ19παρουσιάζεταιμιαυποδειγματικήοθόνη"έναρξησυνόδου"1900,ηοποία

είναιμιαοθόνηπουμπορείναβλέπειοχρήστηςκατάτηνεκτέλεσητηςσυνόδου.Στην

οθόνηαυτή,οχρήστηςμπορείναδειταδεδομέναβίντεο1902(εάνπαρέχονταισε

πραγματικόχρόνο),τα βιομετρικάδεδομένα1904(εάνπαρέχονταισεπραγματικόχρόνο)

καιτοντρέχονταχρόνο εκτέλεσηςτηςσυνεδρίας1906.Εάνοχρήστηςεπιθυμείνα

διακόψειτησυνεδρία,οχρήστης μπορείναπατήσειτοκουμπί"παύσησυνεδρίας"1908,ή

εάνοχρήστηςεπιθυμείνα σταματήσειτησυνεδρία,οχρήστηςμπορείναπατήσει

τοκουμπί"διακοπήσυνεδρίας"(δεν απεικονίζεται).

Μετοπάτηματουκουμπιού"διακοπήσυνεδρίας"(δενφαίνεται),ησυνεδρίατερματίζεταικαι

έναςχρόνοςδιακοπήςαποθηκεύεταιστημνήμηκαισυνδέεταιμετοGUIDτηςσυνεδρίας.

Εναλλακτικά,μετοπάτηματουκουμπιού1908"παύσησυνεδρίας",αποθηκεύεταιστημνήμη

έναςχρόνοςπαύσης(πρώτοςχρόνοςπαύσης)καισυνδέεταιμετοGUIDτηςσυνεδρίας.

Αφούδιακοπεί,ησυνεδρίαμπορείστησυνέχειανασυνεχιστεί(π.χ.,πατώνταςτοκουμπί

"resume session",πουδενφαίνεται),μεαποτέλεσμανααποθηκευτείστημνήμηένας

χρόνοςσυνέχισης(πρώτοςχρόνοςσυνέχισης)καινασυνδεθείμετοGUIDτηςσυνεδρίας.

Ανεξάρτητααπότοανμιασυνεδρίαέχειξεκινήσεικαισταματήσει(δηλ.μεαποτέλεσμαένα

ενιαίοσυνεχέςβίντεο)ή ανέχειξεκινήσει,παύσει(οποιονδήποτεαριθμόφορών),

συνεχιστεί(οποιονδήποτεαριθμό φορών)καισταματήσει(δηλ.μεαποτέλεσμαένα

πλήθοςβίντεοκλιπ),γιακάθεχρόνοέναρξης/παύσηςπουαποθηκεύεταιστημνήμη,θα

πρέπειναυπάρχειέναςαντίστοιχοςχρόνος παύσης/επανέναρξηςπουαποθηκεύεται

στημνήμη.

Μόλιςσταματήσειμιασυνεδρία,μπορείναεπανεξεταστείμέσωμιαςυποδειγματικής

οθόνης 2000"ανασκόπησησυνεδρίας",όπωςφαίνεταιστοΣΧΗΜΑ20.Στηναπλούστερη

μορφήτης,ηοθόνηανασκόπησηςμπορείνααναπαράγειδεδομέναβίντεοπουσυνδέονται

μετησυνεδρία(π.χ.,είτεέναενιαίοσυνεχέςβίντεο,εάνησυνεδρίαδενπεριλαμβάνει

τουλάχιστονμίαπαύση/συνέχιση,είτεπολλαπλάβίντεοκλιππουαναπαράγονταιτοένα

μετάτοάλλο,εάνησυνεδρία περιλαμβάνειτουλάχιστονμίαπαύση/συνέχιση,είτε

πολλαπλάβίντεοκλιππου αναπαράγονταιμαζί,εάνταπολλαπλάβίντεοκλιπ



σχετίζονταιμεταξύτους(π.χ.,δύοβίντεο



(π.χ.απόδιαφορετικέςοπτικέςγωνίες)τουχρήστηπουεκτελείμιασυγκεκριμένη

δραστηριότητα,έναπρώτοβίντεοτουχρήστηπουεκτελείμιασυγκεκριμένη

δραστηριότητα ενώβλέπειέναδεύτεροβίντεο,όπωςέναεκπαιδευτικόβίντεο).Εάνο

χρήστηςεπιθυμείναδειδεδομέναπουδενείναιδεδομέναβίντεοπουεμφανίζονταιμαζίμε

ταδεδομέναβίντεο,ο χρήστηςμπορείναπατήσειτοκουμπί2022"Εμφάνιση

επιλογώνγραφήματος".Μετοπάτημααυτούτουκουμπιού,παρουσιάζεταιστονχρήστη

μιαυποδειγματικήοθόνη2100"επιλογών εμφάνισηςγραφήματος",όπωςφαίνεταιστο

ΣΧΗΜΑ21.Εδώ,οχρήστηςμπορείναεπιλέξει δεδομέναπουθαήθελεναδειμαζίμετα

δεδομέναβίντεο,όπωςβιομετρικάδεδομένα(π.χ. καρδιακόςρυθμός,διακύμανση

καρδιακούρυθμού,ταχύτηταχρήστηκ.λπ.),περιβαλλοντικά δεδομένα(π.χ.

θερμοκρασία,υψόμετρο,GPSκ.λπ.)ήδεδομένααυτοπραγμάτωσης(π.χ.πώςαισθάνθηκε

οχρήστηςκατάτηδιάρκειατηςσυνεδρίας).ΣτοΣΧΗΜΑ22παρουσιάζεταιμια

υποδειγματικήοθόνη2000"ανασκόπησηςσυνεδρίας"πουπεριλαμβάνειτόσοδεδομένα

βίντεο2202όσοκαιβιομετρικάδεδομένα,ταοποίαμπορούνναεμφανίζονταισεμορφή

γραφήματος2204ήσεγραπτήμορφή2206.Εάνστοβίντεοφαίνονταιπερισσότερααπόένα

άτομα,ηεφαρμογήμπορείναδιαμορφωθείώστεναεμφανίζειβιομετρικάδεδομέναγια

κάθε άτομο,είτεταυτόχρονα,είτεόπωςεπιλέγεταιαπότονχρήστη(π.χ.επιτρέποντας

στονχρήστηναδειβιομετρικάδεδομέναγιαέναπρώτοάτομοεπιλέγονταςτοπρώτο

άτομο,επιτρέποντας στονχρήστηναδειβιομετρικάδεδομέναγιαέναδεύτεροάτομο

επιλέγονταςτοδεύτεροάτομοκ.λπ.)

ΣτοΣΧΗΜΑ23παρουσιάζεταιμιαυποδειγματικήοθόνη"χάρτη"2300,ηοποίαμπορείνα

χρησιμοποιηθείγιατηνεμφάνισηδεδομένωνGPSστονχρήστη.Εναλλακτικά,τα

δεδομέναGPSμπορούνναπαρουσιάζονταιμαζίμεταδεδομέναβίντεο(π.χ.κάτωαπότα

δεδομένα βίντεο,πάνωαπόταδεδομέναβίντεοκ.λπ.).Μ ιαυποδειγματικήοθόνη

"σύνοψης"2400τηςσυνεδρίαςμπορείεπίσηςναπαρουσιαστείστονχρήστη(βλ.ΣΧΗΜΑ

24),εμφανίζοντας πληροφορίεςσυνεδρίας,όπωςτοόνοματηςσυνεδρίας,την

περιγραφήτηςσυνεδρίας, διάφορεςμετρήσειςκ.λπ.

Μετηναποθήκευσηδεδομένωνβίντεοκαιδεδομένωνεκτόςβίντεοχωριστά,ταδεδομένα

μπορούνεύκολανααναζητηθούν.Γιαπαράδειγμα,τοΣΧΗΜΑ25δείχνειμιαυποδειγματική

οθόνη"βιομετρικήςαναζήτησης"2500,όπουοχρήστηςμπορείνααναζητήσειμια

συγκεκριμένηβιομετρικήτιμήήεύρος(δηλ.έναβιομετρικόσυμβάν).Ενδεικτικά,οχρήστης

μπορείναθέλειναμεταβείσεένασημείοτηςσυνεδρίαςόπουοκαρδιακόςτουρυθμόςείναι

μεταξύ95και105παλμώνανάλεπτό(bpm).ΣτοΣΧΗΜΑ26παρουσιάζεταιμια

υποδειγματικήοθόνη"πρώτουαποτελέσματος"2600,όπουοκαρδιακόςρυθμόςτουχρήστη

είναιστα100,46bmpείκοσιλεπτάκαισαράνταδύοδευτερόλεπταμετάτηνέναρξητης

συνεδρίας(βλ.π.χ. 2608).ΤοΣΧΗΜΑ27δείχνειμιαυποδειγματικήοθόνη"δεύτερου

αποτελέσματος"2700όπουοκαρδιακόςρυθμόςτουχρήστηείναιστα100,48bmpείκοσι

τρίαλεπτάκαισαράνταοκτώ δευτερόλεπταμετάτηνέναρξητηςσυνεδρίας(βλέπε,π



.χ.,2708).Θαπρέπειναεκτιμηθείότι



μπορούννααναζητηθούνκαιάλλασυμβάντασεμιασυνεδρία,

συμπεριλαμβανομένωνσυμβάντωνβίντεοκαισυμβάντωναυτοπραγμάτωσης.

Δενείναιδυνατήμόνοηαναζήτησηδεδομένωνεντόςμιαςσυνεδρίας,αλλάκαιη

αναζήτησηδεδομένωναπόπολλαπλέςσυνεδρίες.Γιαπαράδειγμα,τοΣΧΗΜΑ28δείχνει

μια υποδειγματικήοθόνη2800"αναζήτησηςσυνεδρίας",όπουέναςχρήστης

μπορείναεισάγεισυγκεκριμένακριτήριααναζήτησης,συμπεριλαμβανομένηςτης

ημερομηνίαςσυνεδρίας,τηςδιάρκειαςσυνεδρίας,τωνβιομετρικώνσυμβάντων,του

συμβάντοςβίντεο,τουσυμβάντος αυτοπραγμάτωσηςκ.λπ.ΣτοΣΧΗΜΑ29

παρουσιάζεταιμιαυποδειγματικήοθόνη"λίστας" 2900,στηνοποίαπαρουσιάζονταιοι

συνεδρίεςπουπληρούνταεισαχθέντακριτήρια.

Ηπροηγούμενηπεριγραφήενόςσυστήματοςκαιμιαςμεθόδουγιατηχρήση,την

επεξεργασίακαιτηνεμφάνισηβιομετρικώνδεδομένων,ήενόςαποτελέσματοςαυτών,έχει

παρουσιαστείγιαλόγουςαπεικόνισηςκαιπεριγραφής.Δενέχεισκοπόναείναιεξαντλητική

ήναπεριορίσειτην εφεύρεσηστιςακριβείςμορφέςπουαποκαλύπτονται,καιπολλές

τροποποιήσειςκαι παραλλαγέςείναιδυνατέςυπότοπρίσματωνανωτέρω

διδαχών. Οιειδικευμένοιστηντέχνηθαεκτιμήσουνότιυπάρχουν

διάφοροιτρόποιγιατηνυλοποίηση τωνπαραπάνωχαρακτηριστικώνκαιότιηπαρούσα

εφεύρεσηδενπεριορίζεταισεκανέναν συγκεκριμένοτρόπουλοποίησηςαυτώντων

χαρακτηριστικών.Ηεφεύρεσηορίζεται αποκλειστικάαπότιςακόλουθες

αξιώσεις.

Περισσότερεςαποκαλύψειςσύντομα!

---------------
Δικτυογραφία:

ATOMICBOMBSHELL:ROTHSCHILDSPATENTEDCOVID-19BIOMETRICTESTSIN2015.AND2017.

https: /jamesfetzer.org/2022/01/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-and-2017/


