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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα είναι μία ευρέως διαδεδομένη, μη-επεμβατική μέθοδος για τον
προληπτικό έλεγχο και τη διάγνωση παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος. Η επόμενη γενιά των
ενδοσκοπικών καψουλών αναμένεται να διαθέτουν εξελιγμένα χαρακτηριστικά, στα οποία
συγκαταλέγεται η δυνατότητα ενεργούς τηλε-κατεύθυνσης της κίνησης της κάψουλας από τον
εξετάζοντα ιατρό. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία περιγράφει μία σειρά από ερευνητικά
αποτελέσματα που αφορούν, αφενός μεν στη χρήση μηχανικών μικρο-δονήσεων για την υποβοήθηση της
κίνησης της ενδοσκοπικής κάψουλας εντός του γαστρεντερικού συστήματος, αφετέρου δε στην ανάπτυξη
εργαλείων υπολογιστικής όρασης για τον οπτικό εντοπισμό και την παρακολούθηση του εντερικού αυλού
στις εικόνες που λαμβάνονται από την κάψουλα.
Λέξεις κλειδιά: ενδοσκοπική κάψουλα, μικρο-δονήσεις, οπτική καθοδήγηση.

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας για τη διάγνωση παθήσεων του γαστρεντερικού
συστήματος είναι μία σχετικά νέα τεχνική (εισήχθη σε ευρεία κλινική πρακτική το 2001), η οποία έχει
τύχει σημαντικής αποδοχής, δεδομένου ότι, εν αντιθέσει με την κλασική εντεροσκόπηση ή
κολονοσκόπηση, η εξέταση είναι μη-επεμβατική και δεν προκαλεί πόνο ή δυσφορία. Η ενδοσκοπική
κάψουλα λαμβάνεται σαν χάπι και μεταδίδει ασύρματα εικόνες που καταγράφονται από την
ενσωματωμένη κάμερα καθώς αυτή προωθείται παθητικά μέσω των φυσικών περισταλτικών κινήσεων
του γαστρεντερικού συστήματος. Στην αγορά διατίθενται σήμερα εξειδικευμένες παραλλαγές της
ενδοσκοπικής κάψουλας για τα διάφορα επιμέρους τμήματα (οισοφάγος, λεπτό και παχύ έντερο) του
γαστρεντερικού συστήματος (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Εμπορικά διαθέσιμο σύστημα ενδοσκοπικής κάψουλας.

Η διαγνωστική χρησιμότητα της τεχνικής αυτής αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την εξέλιξη
της επόμενης γενιάς ενδοσκοπικών καψουλών, που ουσιαστικά θα αποτελούν προηγμένα μικρορομποτικά συστήματα, την κίνηση των οποίων θα μπορεί να τηλε-κατευθύνει ενεργά ο γιατρός,
προκειμένου να εστιάζει, για ακριβέστερη διάγνωση, σε συγκεκριμένα σημεία του γαστρεντερικού
συστήματος. Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί για την ενεργό πρόωση της ενδοσκοπικής κάψουλας
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση εξωτερικών μαγνητικών πεδίων (Ciuti et al., 2010) και τον

εξοπλισμό της κάψουλας με ενεργά "ποδαράκια" (Quirini et al., 2008) ή "πτερύγια" (Park et al., 2007).
Μελετάται επιπλέον η ενσωμάτωση κατάλληλων μηχανισμών στην κάψουλα για τη συλλογή δειγμάτων
του ιστού (Kong et al., 2008), ή ακόμα και για θεραπευτικές παρεμβάσεις (Valdastri et al., 2008).
Κεντρικής σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη των εξελιγμένων ενδοσκοπικών καψουλών αναμένεται να
έχουν οι τεχνικές της υπολογιστικής όρασης, παρέχοντας εργαλεία για την υποβοήθηση, τόσο της
"πλοήγησης" της κάψουλας από τον εξετάζοντα ιατρό, όσο και του εντοπισμού και της διάγνωσης
δυνητικά παθολογικών περιοχών του γαστρεντερικού ιστού.
Στα παραπάνω πλαίσια, η παρούσα εργασία περιγράφει μία σειρά από ερευνητικά αποτελέσματα
που αφορούν, αφενός μεν στη χρήση μηχανικών μικρο-δονήσεων για την υποβοήθηση της κίνησης της
ενδοσκοπικής κάψουλας, αφετέρου δε στην ανάπτυξη εργαλείων υπολογιστικής όρασης για τον οπτικό
εντοπισμό και την παρακολούθηση του εντερικού αυλού στις εικόνες που λαμβάνονται από την
κάψουλα.
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ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ME TH ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Η χρήση δονήσεων σε ενδοσκοπικά μικρο-ρομποτικά συστήματα διερευνάται, είτε για την
επίτευξη αυτόνομης κίνησης, είτε σε συνδυασμό με εξωτερικό σύστημα μαγνητικής προώθησης. Η
παρούσα εργασία εστιάζει στη δεύτερη περίπτωση, και συγκεκριμένα στη μείωση, παρουσία των
δονήσεων, των δυνάμεων τριβής που ανθίστανται στην κίνηση του μικρο-ρομπότ εντός του
γαστρεντερικού συστήματος (αλλά ενδεχομένως και για κίνηση πάνω από άλλα όργανα του σώματος,
όπως το συκώτι, η καρδιά, κλπ.). Στη βιβλιογραφία έχει αναλυθεί εκτενώς η χρήση υψίσυχνων δονήσεων
για τη μείωση της τριβής σε μηχανικά συστήματα (Armstrong-Hélouvry et al., 1994), ενώ έχουν προταθεί
και σχετικές εφαρμογές στην ενδοσκοπία (Shin-Ei et al., 2001).

2.1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ

Η πειραματική μελέτη των προτεινόμενων μηχανισμών μείωσης της τριβής πραγματοποιείται με
τη βοήθεια μιας σειράς από ρομποτικά πρωτότυπα, τα οποία ενσωματώνουν μικροκινητήρες δόνησης,
αντίστοιχους με αυτούς που απαντώνται στα κινητά τηλέφωνα. Οι κινητήρες αυτοί είναι κυκλικού
σχήματος (τυπική διάμετρος: ∅10 mm) και η έκκεντρη κατανομή της προσαρτημένης στον άξονά τους
μάζας παράγει κατά την περιστροφή της φυγοκεντρικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν τις
μικροδονήσεις, η συχνότητα και το πλάτος των οποίων καθορίζονται από την εφαρμοζόμενη τάση στον
κινητήρα (σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ο κινητήρας περιστρέφεται με 12000 rpm στην ονομαστική
τάση των 3 Volt). Στα απλούστερης σχεδίασης πρωτότυπα (Σχήμα 2α), ο έλεγχος της παρεχόμενης τάσης
στον κινητήρα γίνεται μέσω εξωτερικού ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού, ενώ τα πλέον εξελιγμένα
πρωτότυπα ενσωματώνουν επιπρόσθετα μπαταρίες LiPo, ηλεκτρονικά για την PWM οδήγηση του
κινητήρα με μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής και μονάδα ασύρματης επικοινωνίας για τον έλεγχο
της λειτουργίας του ρομποτικού πρωτότυπου (Σχήμα 2β). Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι έχουν επίσης
αναπτυχθεί πρωτότυπα με ενσωματωμένη μικροκάμερα (Σχήμα 2γ), καθώς επίσης και πρωτότυπα στα
οποία η ενέργεια για τους κινητήρες παρέχεται μέσω επαγωγικής σύζευξης (Carta et al., 2010).
εξωτερικό περίβλημα
μαγνήτες (x3)

μπαταρίες

PillCamTM
κινητήρας
δόνησης
εξωτερικό περίβλημα

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 2: Σειρά ρομποτικών πρωτοτύπων με μικροκινητήρες δόνησης: (α) απλής μορφής, (β) με
ενσωματωμένα ηλεκτρονικά ασύρματου ελέγχου (το συγκεκριμένο πρωτότυπο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία
με το CRIM Laboratory της Scuola Superiore Sant'Anna), και (γ) με ενσωματωμένη μικροκάμερα και
μαγνήτες για οδήγηση από εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

2.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ EX-VIVO ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Για τη μέτρηση της επίδρασης των δονήσεων στην τριβή της κάψουλας αναπτύχθηκε η
πειραματική διάταξη του Σχήματος 3α, η οποία βασίζεται σε μια τράπεζα γραμμικής κίνησης, όπου η
θέση της πλατφόρμας ελέγχεται μέσω ενός σερβοκινητήρα DC. Επάνω στο κινούμενο μέρος της
διάταξης είναι στερεωμένο ένα όργανο μέτρησης δύναμης (Alluris FMI 210, εύρους 0-5 Ν, ανάλυσης
1 mΝ και συχνότητας λήψης μετρήσεων 100 Hz) στο οποίο προσαρτάται μέσω λεπτού κορδονιού η
κάψουλα. Η όλη διάταξη ελέγχεται πλήρως από Η/Υ, μέσω ειδικής εφαρμογής σε περιβάλλον Labview.
Το εκάστοτε πρωτότυπο της κάψουλας τοποθετείται επάνω (ή μέσα) στο δείγμα βιολογικού ιστού που
έχει επιλεγεί για την μέτρηση. Στη συνέχεια, δίνεται στο σύστημα εντολή για κίνηση της τράπεζας
(συνεπώς και της κάψουλας) με σταθερή ταχύτητα, και λαμβάνεται μέτρηση της τριβής που ανθίσταται
στην κίνηση της κάψουλας. Η μελέτη γίνεται παραμετρικά, αναφορικά με την επίδραση παραμέτρων
όπως το περιβάλλον κίνησης, η εφαρμοζόμενη τάση στον κινητήρα δόνησης, η ταχύτητα μετακίνησης
της τράπεζας, το σχήμα και η κατανομή μάζας της κάψουλας, κ.ο.κ. Για την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 φορές για κάθε μέτρηση.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 3: (α) Διάγραμμα της πειραματικής διάταξης, (β) στιγμιότυπο από τις μετρήσεις, και
(γ) πειραματικά δεδομένα.

Στο Σχήμα 3 παρατίθενται τα αποτελέσματα για κίνηση της κάψουλας στο εσωτερικό ex-vivo
δείγματος ιστού από το λεπτό έντερο χοίρου, οι μηχανικές ιδιότητες του οποίου προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό αυτές του ανθρώπινου εντερικού ιστού. Το τμήμα του εντέρου εντός του οποίου κινήθηκε η κάψουλα ήταν τοποθετημένο επάνω σε υπόστρωμα επίσης απαρτιζόμενο από εντερικό ιστό
(Σχήμα 3β). Η απόσταση που διένυε η κάψουλα ήταν περίπου 200 mm, με ταχύτητα κίνησης 8 mm/sec.
Οι μετρήσεις (Σχήμα 3γ) καταδεικνύουν ότι, καθώς αυξάνεται η εφαρμοζόμενη τάση στον κινητήρα
(συνεπώς και η ένταση των παραγόμενων δονήσεων), παρατηρείται αντίστοιχα μείωση των δυνάμεων
τριβής που φτάνει το 43% στην ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα (το ποσοστό αυτό αναφέρεται στη μέση τιμή της δύναμης σε σχέση με την περίπτωση που οι δονήσεις είναι απενεργοποιημένες).
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ

Η επόμενη γενιά των ενδοσκοπικών καψουλών θα παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης και
επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο των εικόνων που προσλαμβάνονται από τον οπτικό αισθητήρα της
κάψουλας και αποστέλλονται ασύρματα σε δέκτη συνδεδεμένο στον Η/Υ υποστήριξης. Διάφοροι περιορισμοί (μεγέθους, bandwidth, και κατανάλωσης ενέργειας) έχουν σαν αποτέλεσμα η χωρική συχνότητα
δειγματοληψίας των εικόνων να είναι σχετικά μικρή (320 × 240 pixels). H πρόσληψη των εικόνων αυτών
τυπικά γίνεται με ασθενή φωτισμό από LED ενσωματωμένα στην περίμετρο του αισθητήρα, τα οποία
ενεργοποιούνται στιγμιαία. Οι εικόνες μεταδίδονται συμπιεσμένες (JPEG) προς εξοικονόμηση χρόνου
και ενέργειας. Λόγω των παραπάνω συνθηκών, οι εικόνες παρουσιάζουν θόρυβο, μορφώματα οφειλόμενα στον αισθητήρα, καθώς και παραμορφώσεις που συνοδεύουν την συμπίεση JPEG.
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των εικόνων που λαμβάνονται από την κάψουλα αφορά στην
απεικόνιση του εσωτερικού του Γαστρεντερικού Σωλήνα (ΓΣ): Όταν η κάψουλα είναι ευθυγραμμισμένη
με το ΓΣ, τότε ο αυλός του εντέρου απεικονίζεται στο κέντρο της εικόνας ως μια μελανή περιοχή, η

οποία, καθώς χάνεται η ευθυγράμμιση, απεικονίζεται ολοένα και πιο έκκεντρα (Σχήμα 4α). Η μελανή
αυτή περιοχή, και ειδικότερα το σκοτεινότερο σημείο στο εσωτερικό της (το οποίο απεικονίζει τις πιο
απομακρυσμένες από την κάψουλα περιοχές του ΓΣ), μπορούν να ανιχνευτούν με κατάλληλη μέθοδο
υπολογιστικής όρασης (Zabulis, Argyros & Tsakiris, 2008). Η απόσταση της σκοτεινότερης περιοχής του
ΓΣ από το κέντρο της εικόνας μπορεί τότε να μετατραπεί, μέσω των παραμέτρων βαθμονόμησης της
κάμερας, σε τρισδιάστατη γωνία που αναπαριστά το σχετικό προσανατολισμό του οπτικού άξονα της
κάψουλας με το ΓΣ. Ενδεικτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του αλγόριθμου σε πραγματικές
εικόνες από ενδοσκοπική κάψουλα, παρατίθενται στο Σχήμα 4(β). Σημειώνεται ότι ο πρακτικός ρυθμός
επεξεργασίας εικόνων με τον αλγόριθμο αυτό μπορεί να φτάσει τα 20 fps.

α=0

α

α
(α)

(β)

Σχήμα 4: (α) Συσχέτιση του προσανατολισμού της κάψουλας με την απεικόνιση του εντερικού αυλού στις
εικόνες που λαμβάνονται από την κάμερα. (β) Ενδεικτικά αποτελέσματα του αλγόριθμου ανίχνευσης του
εντερικού αυλού. Το μπλε χρώματος βέλος αντιστοιχίζεται στην 3Δ γωνία σχετικού προσανατολισμού.

Η πληροφορία από την οπτική ανίχνευση του εντερικού αυλού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
υποβοήθηση της πλοήγησης της κάψουλας εντός του ΓΣ. Συγκεκριμένα, για κάθε εικόνα που προσλαμβάνεται από την κάμερα, η σχετική γωνία υπολογίζεται και αποστέλλεται στο σύστημα ελέγχου κίνησης,
προκειμένου να καθοριστεί η μετακίνηση της κάψουλας που απαιτείται για την ευθυγράμμισή της με το
ΓΣ (Sfakiotakis, Zabulis, & Tsakiris, 2010). Το Σχήμα 5 απεικονίζει ένα υπό υλοποίηση σύστημα
ελέγχου κίνησης, που συνδυάζει τη χρήση εξωτερικού μαγνήτη για τη μετακίνηση της κάψουλας μέσω
ενός ρομποτικού βραχίονα (Ciuti et al., 2010), με την ανάδραση προσανατολισμού βασισμένη στην ανίχνευση του εντερικού αυλού.
Ρομποτικός βραχίονας

Εντολές ελέγχου αρθρώσεων βραχίονα

Αντίστροφη κινηματική
ρομποτικού βραχίονα

Εξωτερικός μαγνήτης
Ρομποτική κάψουλα με
μόνιμο μαγνήτη και
σύστημα μικροδόνήσεων

Τράπεζα εξέτασης

Θέση / προσανατολισμός κάψουλας

Ασύρματη μετάδοση εικόνας

Ανίχνευση
εντερικού αυλού

Ελεγκτής κίνησης
Είσοδος από χρήστη
της κάψουλας

3Δ γωνία

Σχήμα 5: Ενσωμάτωση της οπτικής ανίχνευσης του εντερικού αυλού
στο σύστημα ελέγχου κίνησης της κάψουλας.

Σε ένα πρώτο στάδιο προς την κατεύθυνση αυτή, έχει αναπτυχθεί η πειραματική διάταξη του
Σχήματος 6, όπου μία κάμερα προσαρτημένη σε μία, ελεγχόμενη από H/Y, τράπεζα xy-θ, καθοδηγείται
προς έναν τεχνητό «στόχο». Ο αλγόριθμος ανίχνευσης του εντερικού αυλού χρησιμοποιείται για να
μεταβάλλεται κατάλληλα ο προσανατολισμός του συστήματος ώστε η μελανή περιοχή που φέρει ο
τεχνητός «στόχος» να εμφανίζεται στο κέντρο των εικόνων που λαμβάνονται από την κάμερα. Σημειώνεται ότι, με τη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, η διόρθωση που υπολογίζεται και υλοποιείται
μηχανικά αφορά μόνο στην οριζόντια γωνιακή απόκλιση του κέντρου του στόχου. Πειραματικά
αποτελέσματα, στα οποία φαίνεται η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, εμφανίζονται στο
Σχήμα 7. Στο Σχήμα 7(α), τα βέλη απεικονίζουν τη θέση και τον προσανατολισμό της κάμερας σε
διάφορες χρονικές στιγμές του πειράματος, και σημειώνονται οι διαδοχικές θέσεις του τεχνητού στόχου
(Τ1 – Τ6). Στο Σχήμα 7(β) απεικονίζεται η υπολογισθείσα γωνιακή απόκλιση του εντερικού αυλού από
το κέντρο της εικόνας που λαμβάνει η κάμερα, ενώ ενδεικτικά αποτελέσματα εφαρμογής του αλγόριθμου

ανίχνευσης του κέντρου του εντερικού αυλού παρατίθενται στο Σχήμα 7(γ). Οι εικόνες στο Σχήμα 7(γ)
έχουν ληφθεί από τις αντίστοιχες θέσεις (a έως g) που σημειώνονται στο Σχήμα 7(α), ενώ οι αντίστοιχες
γωνιακές αποκλίσεις σημειώνονται στο Σχήμα 7(β).

κινητήρας
x-άξονα
webcam

κινητήρας
περιστροφής
της κάμερας

τεχνητός
"στόχος"

κινητήρας
y-άξονα

Σχήμα 6: Η πειραματική διάταξη ελέγχου κίνησης με οπτική ανάδραση.
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(γ) Ενδεικτικά αποτελέσματα από τον αλγόριθμο ανίχνευσης του εντερικού αυλού.

Σχήμα 7: Πειραματικά αποτελέσματα από την διάταξη ελέγχου κίνησης με οπτική ανάδραση. Στα γραφήματα
έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά χρώματα για την αντιστοίχηση της τρέχουσας θέσης της κάμερας με την
τρέχουσα θέση του στόχου, καθώς επίσης και με την υπολογισθείσα γωνιακή απόκλιση του εντερικού αυλού.

Αναφορικά, για παράδειγμα, με τα e,f και g, το σύστημα κατευθύνεται αρχικά (σημείο e) προς τη
θέση Τ4 στην οποία βρίσκεται ο στόχος, με (σχεδόν) μηδενική γωνιακή απόκλιση. Στην επόμενη χρονική
στιγμή, o στόχος μετατοπίζεται χειροκίνητα στη θέση Τ5, οπότε και παρατηρείται η απότομη μεταβολή
στη υπολογισθείσα γωνιακή απόκλιση (σημείο f). Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται στη συνέχεια για
την επιτυχή διόρθωση του προσανατολισμού της κάμερας (σημείο g). Οι διακυμάνσεις της υπολογισθείσας γωνιακής απόκλισης (εύρους περίπου ±1°) που παρατηρούνται γύρω από τις 0° στο Σχήμα
7(β), θα πρέπει να αποδοθούν αφενός στην πεπερασμένη ακρίβεια του αλγόριθμου εντοπισμού του

εντερικού αυλού, αφετέρου στο ότι η ελάχιστη γωνιακή μεταβολή της κάμερας που είναι εφικτή με το
βηματικό κινητήρα που χρησιμοποιείται στη διάταξη για το σκοπό αυτό, περιορίζεται στις 0.9°.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι προηγούμενες μελέτες (Zabulis, Sfakiotakis & Tsakiris, 2008)
υποδεικνύουν ότι η στρατηγική οπτικής ανάδρασης δεν αναμένεται να επηρεάζεται αρνητικά από την
ενεργοποίηση του συστήματος μικροδονήσεων που περιγράφεται στην Ενότητα 2.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μιας σειράς ερευνητικών δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο ανάπτυξης εξελιγμένων ρομποτικών ενδοσκοπικών καψουλών. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν
πειραματικές μετρήσεις που υποδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση μηχανισμών παραγωγής μικροδονήσεων σε
μελλοντικές ενδοσκοπικές κάψουλες, για τη μείωση των δυνάμεων τριβής κίνησης εντός του
γαστρεντερικού συστήματος, αναμένεται να παρέχει σημαντική υποβοήθηση στο πρωτεύoν σύστημα
πρόωσης της κάψουλας (π.χ., σύστημα εξωτερικού μαγνητικού πεδίου), για ομαλότερη και ακριβέστερη
κίνηση, διευκολύνοντας την τηλε-κατεύθυνση της κάψουλας από τον εξετάζοντα ιατρό. Προς την
κατεύθυνση αυτή, προγραμματίζεται η διενέργεια αντίστοιχων πειραματικών μετρήσεων και σε συνθήκες
in-vivo (αρχικά σε χοίρους), για τη διερεύνηση ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων όταν η κίνηση του
συστήματος γίνεται εντός ζώντος γαστρεντερικού ιστού. Τέλος, στην παρούσα εργασία προτάθηκε μια
στρατηγική ελέγχου κίνησης της κάψουλας με βάση την ανάδραση πληροφορίας από την ανίχνευση του
εντερικού αυλού στις εικόνες που λαμβάνονται από την κάμερα της κάψουλας, και αναπτύχθηκε μια
απλή πειραματική διάταξη για την προσομοίωση τμήματος λειτουργίας του συστήματος αυτού.
Οι συγγραφείς ευχαριστούν τα μέλη του έργου VECTOR, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (FP6-033970), καθώς επίσης και τον Μ. Μπουλουκάκη, για τη συνεισφορά τους στην
εργασία αυτή.
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