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•  Veľké množstvá údajov 
•  Kontext 
•  Nové domény 
 



Fitly 



Nedostatok fyzickej aktivity 

•  Negatívny trend 
 

•  Zníženie kvality života 
– Zdravotné problémy 
– Stres, depresie 



Vhodné množstvo pohybu 

•  30 minút denne 5x do týždňa 
– min. 10 minútové intervaly 

•  Rýchla chôdza je ideálna aktivita 



Zmena správania 

•  Navrhovať konkrétne akcie 
 

•  Obohatiť existujúce presuny 
– 20% presunov v dosahu 1 km 

uskutočnovaných dopravným prostriedkom 



Dodatočná fyzická aktivita 

•  Prejdenie krátkej vzdialenosti pešo 
•  Vystúpenie o zastávku skôr 
•  Zaparkovanie auta ďalej 
•  Krátke predĺženie existujúcej cesty 



Catch It!

20-30 min

3000 p

10/10
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Kedy používateľovi odporúčať? 

? ? ? ? ? 



Identifikácia 
vhodných 
prechodov 

Motivačné  
aplikácie 



Prehľad metódy 
Informácie o pohybe (GPS) 

Objavovanie vzorov správania 

Predikcia správania 

Odporúčanie prechodov 

Počasie 

Čas 

Navštívené  
lokácie 

Predikované správanie s 
ohodnotenými prechodmi 

Hodnotenia 

Prezentovanie 
odporúčania 



Prehľad metódy 

1.  Objavovanie vzorov správania 

2.  Predikcia správania 

3.  Odporúčanie prechodov na vykonanie 
fyzickej aktivity 



Objavovanie významných lokácií 



Objavovanie významných lokácií 



Objavovanie významných lokácií 



Objavovanie významných lokácií 

Assent, I. et al., 2008. EDSC: efficient density-based subspace clustering.  



Objavovanie významných lokácií 

Assent, I. et al., 2008. EDSC: efficient density-based subspace clustering.  



Objavovanie významných lokácií 

Assent, I. et al., 2008. EDSC: efficient density-based subspace clustering.  



Objavovanie významných lokácií 

Modifikácia k-means algoritmu.  



Získavanie sémantiky 

•  Vykonávanie fyzickej aktivity závisí od 
typov lokácií medzi ktorými sa používateľ 
hýbe 

•  Odstránenie problému s novými lokáciami 
•  Rýchle učenie sa preferencií 



Získavanie sémantiky 
Foursquare	   Google	  Places	   OpenStreetMaps	  

Offline	  prístup	   ✔	  

Jednoduché	  API	   ✔	   ✔	  

Dostatočný	  počet	  lokácií	  
(POI)	  

✔	  
	  

✔	  
	  

Dostatočná	  kategorizácia	  
(séman,ka)	  

✔	  
	  

✔	  
	  



Priraďovanie sémantiky 

•  Lokácie blízko seba 
– Obchodná ulica (rozdiel < 50m) 

 
•  Lokácie so špeciálnym významom 

– Doma, bydlisko kamaráta 



Rozhranie na výber kategórie 



Konštrukcia vzorov 

•  Sekvencie navštívených lokácií 
– Typické prechodové časy 
– Typicky prejdené vzdialenosti 

•  Dolovanie častých sekvenčných vzorov 
– Modifikácia algoritmu PrefixSpan 
– Výpočtovo aj pamäťovo efektívny 



Dolovanie častých vzorov 
A B C D C A 

A B A 

A B A 

Han, J. et al., 2001. PrefixSpan: Mining Sequential Patterns Efficiently by Prefix-Projected Pattern Growth. 

AB – Projekcia 



Dolovanie častých vzorov 
A B C D C A 

A B A 

A B A 

AB – Projekcia 

Paramater max_jump (maximálny “skok”, pri vytváraní projekcií) 



Vzor správania 

Doma Práca Obchod Doma Bar Doma 

300/4500m 250/1800m 50/2200m 100/1300m 1300/1300m 

7:45 8:05 16:13 16:32 17:08 17:21 19:38 20:03 22:48 23:20 



Prehľad metódy 

1.  Objavovanie vzorov správania 

2.  Predikcia správania 

3.  Odporúčanie prechodov na vykonanie 
fyzickej aktivity 



Predikcia správania 

•  S dostatočným časovým predstihom 
– Čas na prispôsobenie programu 
– Granularita na úrovni dňa 



Predikcia správania 
•  Pravdepodobnosť x Pokrytie   

– Počet výskytov / celkový počet 
– Dĺžka vzoru / Priemerná dĺžka vzoru 

 

A B A 

A B C D A 

4 výskytov 
3 lokácie 

3 výskyty 
5 lokácií 

4/4 * 3/5 = 0.6 

3/4 * 5/5 = 0.75 



Časová degradácia 

•  Správanie sa v čase mení 
– Napr. leto vs. zima 
– Zmena bydliska 
– Zmena práce 
– Zmena životného štýlu 



Časová degradácia 

•  Určuje do akej miery sa majú preferovať 
novšie správanie používateľa 

•  Využíva sa pri 
– Konštrukcii vzorov 
– Predikcii vzorov 
– Odporúčaní prechodov 



Prehľad metódy 

1.  Objavovanie vzorov správania 

2.  Predikcia správania 

3.  Odporúčanie prechodov na 
vykonanie fyzickej aktivity 



Odporúčanie prechodov 

•  Identifikácia existujúcich prechodov 
vhodných na obohatenie o fyzickú aktivitu 

•  Závislé na kontexte 
– Počasie 
– Čas 
– Predtým navštívené lokácie 



Počasie 

Veľmi  pekne Priemerne Škaredo

Pozitívne hodnotenia

Negatívne hodnotenia



Čas 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Pracovný  deň Víkend

Deň



Predtým navštívené lokácie 

A B C D C A 

•  Parameter max_history, počet predtým 
navštívených lokácií ktoré sa majú brať do 
úvahy 



Explicitná spätná väzba 

•  Používateľ hodnotí do akej miery je 
prechod vhodný na vykonanie aktivity 

•  Nadobúda hodnoty 
– -2, -1, 0, 1, 2 



Odporúčanie prechodov 

•  Prvý týždeň je inicializačný 
– Zaznamenáva sa pohyb používateľa 

A B C D 
D C A 
A B C D C A 

B C D C 

-2 

+1 

+2 

-1 

Pondelok (Pracovný deň) 

0 +1.2 -0.32 +0.6 -1.8 

Predchádzajúce hodnotenia Predikcia správania 



Architektúra 

Objavovanie vzorov

Mobilná Android aplikácia (Fitly)

Webové  služby

Avg. user preferences
Lokálna SQLite

Databáza

Fyzická
aktivita

Odporúčanie  aktivít  spojených  
s pohybom

Konštrukcia  vzorov  správania

Priradenie sémantiky lokáciám

REST

Meranie aktivity Sémantika

Predikcia správania

Klient

Server

Aplikácie tretích strán

Venues API

Yahoo! Weather

Objavovanie významných 
lokácií

Collaborative features

GPS



Overenie 

1.  Overenie predikcie 
2.  Overenie odporúčania 



Overenie predikcie 

•  Situácie zapríčiňujúce nesprávne 
predikcie 
– Jednodňové anomálie (choroba, sviatok) 
– Dlhšie anomálie (dovolenka) 
– Dramatické zmeny správania (koniec 

semestra…) 



Overenie predikcie 

•  Testované na reálnych dátach (8 týždňov) 
•  Postupne zavádzaná chyba 

1. iterácia 

2. iterácia 

3. iterácia 



Výsledky overenia predikcie 
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Overenie odporúčania 

•  Simulácia 
– 7 (5) účastníkov experimentu 
– 1-4 týždne 

•  Generátor dát 
– Pravidlový systém 
– Generovanie dát 



Overenie odporúčania  
Získavanie dát 

Manuálne zaznamenávanie
prechodov

Dokument s prechodmi a 
hodnoteniami

Vytvorenie vstupu pre generátor dát

Stretnutie, identifikovanie 
stálych  a  meniacich  sa  častí

Oanotovaný dokument so 
zaznamenanými údajmi

Vstup pre generátor dát

Generátor dát

Dáta s prechodmi a hodnoteniami
pripravené na simulácie



Výsledky overenia 
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Veľmi  pekne Priemerne Škaredo

Pozitívne hodnotenia

Negatívne hodnotenia
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Príčiny nesprávnych odporúčaní 
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Zhrnutie 

•  Efektívne objavovanie vzorov 
•  Poloautomaické získavanie sémantiky 
•  Parametrizovateľná predikcia správania 
•  Časová degradácia 
•  Kontextovo senzitívne odporúčanie 

– Šírenie hodnotení v počasí 
•  Overenie pomocou simulácií 

– Generátor dát 



Doma Práca Doma 

Doma Práca Doma 

1. týždeň 

2. týždeň 

Doma Práca Doma 

3. Predikcia tretí týždeň 



Doma Práca Doma 

Doma Práca Doma 

1. týždeň 

2. týždeň 

Doma Práca Doma 

3. Predikcia tretí týždeň 

Doma Práca Krčma Doma 

3. týždeň 

Pondelok 

Hodnotenia 



Doma Práca Doma 

Doma Práca Doma 

1. týždeň 

2. týždeň 

Doma Práca Doma 

3. Predikcia tretí týždeň 

Doma Práca Krčma Doma 

3. týždeň 

Doma Práca Doma 

4. Predikcia štvrtý týždeň 
Pondelok 

Hodnotenia 


