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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia em relação aos sensores contidos nos dispositivos 

móveis, as aplicações passaram a ser capazes de coletar várias informações pessoais de quem 

as utiliza e do ambiente no qual está inserido. Porém, esta grande quantidade de informações, 

se não utilizada de forma correta, pode não ter muita utilidade. Contexto aparece para suprir 

esta necessidade, identificando o que é relevante e como e quando utilizar as informações. Por 

conta do seu uso, novas aplicações puderam ser criadas com o intuito de melhorar nossas 

vidas, auxiliando em nossas tarefas do dia a dia. Entender os comportamentos do usuário, 

como hábitos e rotinas, por meio de um algoritmo que possa interpretar essas informações e 

disponibilizar informações contextuais tais como, quais ações o usuário poderia realizar em 

um determinado momento, ajudam as aplicações a tomarem decisões mais precisas, prever 

ações futuras, possibilitando a execução de tarefas de formas autônomas, trazendo grandes 

benefícios para quem as utiliza. Por essa razão, propomos neste trabalho um algoritmo para 

detecção dos hábitos e rotinas, baseado no contexto atual do usuário, o T2H (Temporal Tag 

History). Para sua construção, foi realizada uma coleta de informações (histórico de ligações e 

aplicativos utilizados, idade, sexo e escolaridade), capturadas por meio de uma aplicação 

instalada nos dispositivos móveis pessoais de cinquenta e oito usuários distintos, que serviu 

como fonte de análise dos comportamentos e definições dos cenários que o algoritmo seria 

capaz de cobrir. Como base para a solução, criaram-se protótipos de diferentes algoritmos 

encontrados na literatura, tais como probabilidade bayesiana, modelagem do problema a partir 

de estrutura de dados e centroide. Por meio dos resultados das nossas análises e dos 

protótipos, elaborou-se um algoritmo que é executado diretamente nos dispositivos móveis, 

cuja qualidade e precisão das respostas são similares aos algoritmos encontrados na literatura, 

projetados para serem executados em servidores. 

 

Palavras-chave: Contexto. Hábitos. Predição. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 With the advancement of mobile sensor technology, applications started being able to 

collect various personal information related to their users and environments. However, this 

large amount of information, if not used correctly, does not have much use. Context appears 

to supply this need by identifying what is relevant, how and when to use the information.  Due 

to the use of context, new applications could be created in order to improve our lives, aiding 

us to fulfill our daily tasks. Understanding user behavior, such as habits and routines, using an 

algorithm that can interpret this information and provide contextual information, such as what 

actions the user could accomplish in a given time, can help applications to make more 

accurate decisions, to predict future actions enabling the autonomous execution of tasks, and 

thus bring great benefits to those who use them. Therefore, this paper proposes an algorithm 

for detection of habits and routines, based on the current user context, called  (temporal tag 

history) T2H.  For its construction, a collection of information, such as was performed: 

historical connections and applications used, age, gender and education.  Such data was 

captured by an application installed in  fifty-eight different personal mobile users, who served 

as the source for the analysis of behaviors of the scenarios and settings that the algorithm 

could cover. As a basis for the solution, we created prototypes of different algorithms in the 

literature, such as Bayesian probability, modeling problem from data structures and centroids. 

Through the results of our analyses and prototypes, we have developed an algorithm that runs 

directly on mobile devices, whose quality and accuracy of the answers is similar to algorithms 

found in the literature, designed to run on servers. 

Keywords: Context. Habits. Prediction. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO. 12 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Pessoas executam várias tarefas ao longo do dia, muitas destas de forma repetida e 

que, quase sempre, estão relacionadas aos aspectos do ambiente. Segundo Duhigg (Duhigg, 

2013), podemos classificar estas atividades como rotina ou hábitos.  

Rotina pode ser definida como uma atividade que ocorre com uma determinada 

frequência, mediante um conjunto de fatores externo, como por exemplo: correr todos os dias 

pela manhã, bater o ponto todos os dias da semana ao chegar ao trabalho (Duhigg, 2013). 

Hábito é uma das formas mais primitivas de armazenamento, acesso e utilização das 

informações utilizadas pelo cérebro (Graybiel, 2008) (Smith, et al., 2014) e (Duhigg, 2013), 

não apenas para os seres humanos, mas para todos os animais (Graybiel, 2008). Somos seres 

dirigidos pelos hábitos (Graybiel, 2008). 

Hábito pode ser entendido como uma atividade que ocorre com uma determinada 

frequência, mediante um conjunto de fatores externos e executada de forma inconsciente 

(Graybiel, 2008) (Stawarz, et al., 2014).  

O processo de aprendizagem de um hábito e/ou rotina, pelo cérebro humano, ocorre de 

forma semelhante: uma atividade deve ser executada com uma determinada frequência e, 
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sobre determinados aspectos do ambiente (Duhigg, 2013). Em particular para os hábitos, além 

destes fatos, é necessário que o cérebro perceba algum ganho em relação à atividade 

executada, podendo ser físico e/ou psicológico. Como exemplo, podemos citar a sensação de 

bem estar durante uma corrida (Graybiel, 2008), (Smith, et al., 2014), (Duhigg, 2013), 

(Packard, et al., 2002), (Grabyel, 1998) e (Myers, et al., 2004). Alguns autores defendem que, 

antes de se tornar um hábito, a atividade tem que ser uma rotina previamente aprendida pelo 

cérebro (Graybiel, 2008). 

Diferentemente das ações, ou até mesmo das rotinas, onde se tem um alto índice de 

atividade cerebral, uma tarefa habitual necessita de pouca ou quase nenhuma atividade 

(Graybiel, 2008) (Verplanken, et al., 2006) (Smith, et al., 2014) e (Duhigg, 2013). Sendo 

assim, diz-se que o cérebro, nestas situações, age de forma inconsciente, quase sem pensar 

(Graybiel, 2008) (Duhigg, 2013). Isto explica porque tarefas como andar e respirar não 

produzem um cansaço mental (Graybiel, 2008) (Duhigg, 2013). 

Devido ao fato de um hábito poder ser executado de formar inconsciente, ele 

influencia diretamente o comportamento humano (Verplanken, et al., 2006). Sabe-se que o 

cérebro funciona pela lei do menor esforço, ou seja, ao tentar tomar alguma decisão ele dá 

preferência às soluções que demandem menor esforço cerebral em sua execução. . Sendo 

assim, os hábitos quase sempre são escolhidos (Graybiel, 2008), (Zheng, et al., 2013), (Smith, 

et al., 2014) (Duhigg, 2013). Estudos mostram que a maioria das ações diárias, que são 

consideradas conscientes, na realidade são tarefas habituais (Verplanken, et al., 2006). Além 

disso, quando diante de uma tarefa nunca realizada, o cérebro dá prioridade a soluções que 

mais se assemelhem a hábitos previamente aprendidos. 

Dada a importância dos hábitos e rotinas no que diz respeito ao comportamento 

humano e suas execuções, diferentes áreas do conhecimento como computação, psicologia e 

marketing, procuram entende-los para melhor atender as necessidades dos seres humanos 

(Sun, et al., 2014), (Ferrari, et al., 2011). 

Com o surgimento dos dispositivos móveis e suas características, tais como 

mobilidade, recursos computacionais e sensores capazes de perceber o ambiente, novos tipos 

de aplicações, capazes de perceber e entender os comportamentos humanos puderam ser 

criadas, Tais aplicações são capazes de predizer, ou até mesmo executar, atividades de forma 

autônoma, facilitando e ajudando o usuário na execução de tarefas rotineiras e/ou habituais 

(Zhu, et al., 2012),  (Löwe, et al., 2012),  (Filho, et al., 2013) e  (Maciel, et al., 2013). 
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Uma das formas de fornecer este tipo de inteligência para as aplicações é através do 

uso de contexto. Segundo Dey et al., (Dey, et al., 2001), contexto pode ser definido como: 

Qualquer informação que possa ser utilizada para caracterizar uma situação 

de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou um objeto que é 

considerado relevante para a interação entre o usuário e a aplicação, 

incluindo o próprio usuário a aplicação. 

Aplicações sensíveis ao contexto trazem novas formas de interagir com a tecnologia e 

com o ambiente. Não é preciso informar diretamente as próprias intenções, uma vez que as 

aplicações, por meio de sensores, são capazes de capturar, compreender e inferir as atividades 

dos usuários que as utilizam (Zhu, et al., 2012), (Löwe, et al., 2012) e (Barros, et al., 2013). 

Definir e quantificar características comportamentais humanas, que se repetem ao 

longo do dia, fornecem informações contextuais que podem ser aproveitadas para inferir os 

hábitos e rotinas pessoais de um usuário (Zerawa, et al., 2011). 

Meios eficientes de extração do comportamento humano e, como essas informações 

podem ser utilizadas para a criação de aplicações que ajudem os usuários, é de grande 

interesse por parte da indústria, como por exemplo, as empresas de dispositivos móveis (Sun, 

et al., 2014), (Ferrari, et al., 2011). 

Este trabalho nasceu da necessidade de uma grande empresa do ramo de dispositivos 

móveis, cujo seu objetivo era criar dois protótipos: 

• Inferir quais números o usuário gostaria de ligar em um determinado momento e com isso, 

facilitar a execução desta tarefa; 

• Inferir qual aplicação o usuário gostaria de utilizar em um determinado momento e com 

isso, facilitar a abertura desta aplicação. 

Importante ressaltar que, em virtude da realização deste trabalho juntamente com esta 

empresa, algumas informações foram colocadas em sigilo e não puderam ser apresentadas. 

Além disso, foram impostas algumas limitações. Podemos aqui citar um modelo de 

dispositivo em que os testes deveriam ser executados e, não possuir acesso à internet. 

No tocante aos protótipos e limitações impostas, alguns questionamentos puderam ser 

levantados: 

• Como prover este tipo de inteligência? 
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• Como identificar o comportamento humano? 

• É possível realizar estas atividades utilizando apenas o dispositivo móvel definido? 

Podemos encontrar diferentes algoritmos para a detecção do comportamento humano, 

tais como: (Wang, et al., 2012), (Zhu, et al., 2012), (Lee, et al., 2008), (Yang, et al., 2011), 

(Woerndl, et al., 2007) e (Magnusson, 2000). Com exceção do CAMRS (Wang, et al., 2012), 

nenhum destes foram projetados para serem executados diretamente nos dispositivos móveis. 

De forma geral, as informações obtidas pelos dispositivos móveis são enviadas, via internet, 

para um serviço responsável por analisar, processar as informações e executar os algoritmos 

para detecção dos hábitos e rotinas. Sendo assim, o tempo total entre a coleta das informações 

e a identificação dos padrões comportamentais pode ser muito grande, prejudicando a 

usabilidade da aplicação. Além disto, são dependentes do uso da internet.  

Outros algoritmos como T-Pattern (Magnusson, 2000), Iaspan (Yang, et al., 2011) e o 

T-Map-Tree (Lee, et al., 2008), requerem um alto custo computacional para serem 

executados, impossibilitando a sua utilização nos dispositivos móveis, além de precisarem de 

uma quantidade mínima de informações para serem executados. 

A escolha da criação de um algoritmo capaz de predizer eventos baseados nos hábitos, 

rotinas e contexto do usuário, deu-se devido à observação da falta de algoritmos eficientes, 

que possam ser executados diretamente nos dispositivos móveis, destinados a identificar 

hábitos e rotinas e com isso, fornecer informações relevantes às aplicações, para que estas 

possam ajudar na resolução das tarefas e necessidades diárias dos usuários, de forma mais 

precisa e eficaz. 

O objetivo deste trabalho é criar um algoritmo, que possa ser executado nos dispositivos 

móveis, capaz de identificar os hábitos e rotinas dos usuários, prevendo quais ações são mais 

relevantes em um determinado momento, melhorando a usabilidade de uma determinada 

aplicação e, consequentemente, ajudando os usuários a encontrar este tipo de informação de 

forma mais rápida, fácil e precisa. Para tal, foi feita uma análise comparativa dentre os 

diferentes tipos de algoritmos (redes bayesianas, distância euclidiana e modelagem do 

problema por meio de estrutura de dados), para que se pudesse construir uma solução de 

baixo custo computacional, executado diretamente no dispositivo móvel e sem a necessidade 

da utilização de internet. O algoritmo deveria ser capaz de realizar a análise, identificação e 

predição dos hábitos e rotinas em um tempo menor do que um segundo. Grande importância 
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foi dada aos conceitos de hábitos e rotinas na área da psicologia, pois os mesmos serviram de 

base para as principais funcionalidades do T2H. 

No tocante à metodologia adotada, tem-se uma pesquisa de caráter bibliográfico, 

dissertativa, feita através de explicações conceituais, trazendo vários autores referentes a 

contexto, hábitos e algoritmos de predição. Fez-se uma análise descritiva, para evidenciar a 

realidade sem artifícios e, sem preocupação de modifica-la. Em relação aos procedimentos 

técnicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos que tratam da matéria. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo com 58 pessoas que trabalham e/ou estudam 

no Centro de Informática (CIN) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), homens e 

mulheres, em um período de um mês e meio, podendo ser visto com mais detalhes no capitulo 

IV. 

Este trabalho está dividido em cinco outros capítulos, além das conclusões e trabalhos futuros. 

 

• Capitulo II:  

Introdução do referencial teórico necessário para o entendimento do trabalho; 

 

• Capitulo III:  

Dissertação sobre os algoritmos para detecção de padrões comportamentais, 

métodos para avaliação e modelos propostos na literatura; 

• Capitulo IV:  

Descrição dos protótipos solicitados que deram origem ao projeto e proposição 

do protótipo solução; 

• Capitulo V:  

Descrição do processo de criação do algoritmo e da execução de suas etapas; 

• Capitulo VI:  

Descrição do desenvolvimento do T2H, assim como a sua avaliação; 

• Capítulo VII:  
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Apresenta os principais tópicos discutidos nesse trabalho, relaciona os 

possíveis trabalhos futuros advindos dessa pesquisa e avalia a sua principal 

contribuição.  

A pretensão desta dissertação é atingir o público da área de Ciência da Computação e 

Psicologia, dentre outros, bem como todos aqueles que tenham interesse específico pelo tema. 

 



 

CAPÍTULO II – ROTINAS, HÁBITOS E CONTEXTO. 18 

 

CAPÍTULO II 

Rotinas, Hábitos e Contexto. 

Várias tarefas são executadas no dia a dia. Muitas destas são executadas com uma 

determinada frequência e mediante uma situação bem definida. Estas atividades podem ser 

definidas como rotineiras ou habituais ou, de forma simplificada, rotina ou hábitos  (Zheng, et 

al., 2013), (Stawarz, et al., 2014), (Zerawa, et al., 2011). 

 

Hábitos e Rotinas 

Segundo Myers (Myers, et al., 2004), pessoas que não possuam nenhum problema 

mental, possuem rotinas e/ou hábitos. Em virtude disso, entender o relacionamento entre estas 

atividades e o dia a dia das pessoas, é um assunto que desperta interesses em diferentes áreas 

do conhecimento, tais como psicologia, medicina, marketing, computação, dentre outras. 

 

A diferença entre rotina e hábito é muito sutil, quase sempre tratada na literatura como 

sendo a mesma coisa. Muito se deve à generalização do que venham a ser tarefas que são 

executadas frequentemente, mediante um conjunto de fatores ambientais (Duhigg, 2013). 
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2.1.1 Rotinas 

Rotina pode ser definida como sendo uma atividade que ocorre frequentemente, 

mediante um conjunto de fatores externo, como por exemplo: fazer compras na padaria depois 

de sair do trabalho, deixar o filho no colégio durante a semana (Duhigg, 2013). 

2.1.2 Hábitos 

Definir o hábito não é uma tarefa simples, pois para a maioria das pessoas, existem 

várias conotações do que ele venha a ser (Grabyel, 1998). 

Segundo Graybiel (Graybiel, 2008), hábitos são tarefas e/ou comportamentos 

executados quase sem pensar. São ações involuntárias executadas pelo cérebro, mediante um 

conjunto de fatores percebidos no ambiente.  

Em seu trabalho, (Verplanken, et al., 2006) define hábito como sendo “uma forma de 

automatismo na resposta, que se desenvolve como as pessoas repetem ações em 

circunstâncias estáveis”.  

Segundo (Stawarz, et al., 2014), “hábitos são efeitos de aprendizagem gradual de 

padrões de comportamento e de associações entre a tarefa, suas características e o meio 

ambiente”. Executados mediante os padrões e características do ambiente percebido. 

Sobre um aspecto mais científico, (Smith, et al., 2014) define como sendo: “uma 

sequência de ações que foram associadas, simultaneamente, no cortical e nos gânglios basais 

do nosso cérebro”. 

Estudos recentes sugerem que o processo de armazenamento e acesso de um hábito 

pelo cérebro humano, difere dos demais tipos de ações. De forma geral, tem-se pouco controle 

sobre as ações habituais, por isso é dito que elas são executadas quase que sem pensar, ou 

seja, de forma involuntária (Grabyel, 1998) (Graybiel, 2008) (Smith, et al., 2014). 

Ações executadas explicitamente pelo consciente necessitam de um alto índice de 

atividade cerebral, ou seja, o cérebro precisa estar em constante atividade ao executar este tipo 

de ação. No caso dos hábitos, as atividades cerebrais são muito baixas ou, em algumas 

situações, quase nenhuma. Este fato explica por que ações básicas do nosso cotidiano como 

respirar e andar, não deixa o cérebro cansado. (Grabyel, 1998) (Graybiel, 2008) (Smith, et al., 

2014), (Duhigg, 2013), (Packard, et al., 2002). 
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Divisão dos hábitos 

Para Graybiel (Graybiel, 2008), os hábitos podem ser divididos em três grupos: 

• Bons:  

São aqueles que, sobre um determinado ponto de vista, nos fazem bem, tais 

como correr e ter boa alimentação; 

• Ruins:  

Aqueles que nos fazem algum mal, tais como fumar, beber e usar drogas; 

• Neutros:  

São indiferentes em nossas vidas (em uma visão mais geral). Exemplo: vestir 

um determinado tipo de roupa para ir ao shopping nos finais de semana. 

Adquirindo um Hábito 

Segundo o cérebro humano adquire um novo hábito por meio da repetição contínua da 

atividade e sobre determinadas circunstâncias. Alguns autores defendem a hipótese de que 

todo hábito surge a partir de uma rotina previamente armazenada. Além disso, ao final da 

execução da tarefa, o cérebro precisa perceber algum ganho que ele considere de seu 

benefício (Grabyel, 1998), (Stawarz, et al., 2014), (Smith, et al., 2014), (Graybiel, 2008), 

(Myers, et al., 2004). 

A aquisição de um novo hábito está relacionada, dentre outras coisas, a quatro fatores 

importantes, como pode ser visto na figura 1 – capítulo 2: 

• Os elementos percebidos do ambiente, comumente chamados de gatilho; 

• A tarefa a ser executada; 

• O benefício final, o ganho percebido pelo cérebro; 

• A frequência com que o ciclo ocorre. 
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Figura 1 – Aprendendo um novo hábito 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

Gatilho 

Os hábitos são comumente associados aos aspectos percebidos do ambiente, sejam 

estes físicos ou não. Como exemplo de físicos: local (cozinha, trabalho.), objeto (computador, 

garfo). Não físicos: tempo (hora, mês, dia) e cor (amarelo, vermelho, verde). (Graybiel, 2008).  

O cérebro utiliza a percepção do ambiente para “disparar o gatilho” de um hábito, ou 

seja, ele tentar associar os elementos percebidos do ambiente, que ele considere relevante, 

com a atividade executada (Graybiel, 2008), (Duhigg, 2013). 

De forma resumida, podemos dizer que o gatilho é o conjunto de informações 

percebidas pelo ambiente, em um determinado momento, que é utilizado para armazenar e/ou 

executar o hábito. 

Segundo Graybiel (Graybiel, 2008) e Duhigg (Duhigg, 2013), uma vez que um hábito 

é armazenado, o cérebro não é capaz de esquecê-lo. É possível, contudo, alterar os elementos 

do gatilho ou, enfraquecer sua relação com a tarefa armazenada, diminuindo assim, a 

probabilidade do hábito emergir. Duhigg (Duhigg, 2013) comenta que: alguém que parou de 
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fumar, mesmo que por anos, ao tragar um cigarro faz com o que as relações, antes 

enfraquecidas, voltem a ficar fortes e o hábito de fumar pode emergir novamente. 

De um ponto de vista mais técnico, a execução do gatilho pode ser visto da seguinte 

forma: 

• Existe um conjunto de percepções previamente armazenado �� mapeado a um hábito ℎ por 

meio de uma função binária � da forma ���ℎ; 

• Existe um conjunto de percepções �� obtidos em um determinado instante; 

• Dizemos que: ���ℎ <=>	�� =	��. 
Sendo assim, podemos dizer que o cérebro apenas dispara o gatilho para armazenar 

e/ou executar um hábito, caso os elementos percebidos do ambiente sejam iguais aos 

armazenados anteriormente (Duhigg, 2013), (Xiong, et al., 2012), (Packard, et al., 2002). 

Alguns exemplos de possíveis gatilhos (marcados em negrito): 

• Sempre nos dias da semana tomo um banho, após acordar. Visto a minha roupa de 

trabalho, desço para cozinha e tomo o meu café. 

• Após o almoço, quando estou no trabalho, em frente ao computador, sempre leio minha 

caixa de e-mail. 

Tarefa 

A tarefa é a ação que está sendo, ou será realizada, no momento em que o gatilho foi 

disparado pelo nosso cérebro. 

Para Stawarz et al (Stawarz, et al., 2014), as ações devem ser simples e de execução 

direta: parar, fumar e correr. 

Recompensa 

Para que o cérebro julgue uma determinada atividade passível a se tornar um hábito e 

não uma rotina, ele precisa perceber algum ganho (recompensa) proveniente desta atividade 

(Graybiel, 2008) e (Duhigg, 2013). Ela pode ser classificada de duas formas, explícita ou 

implícita. 

Explícita 
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Uma recompensa explícita é, toda aquela em que é possível perceber uma 

relação direta entre a ação executada e o benefício adquirido, mesmo que, 

captada de forma inconsciente pelo nosso cérebro. Normalmente associados a 

bens materiais e ao bem estar instantâneo.  

Quase sempre, é este tipo de recompensa que os profissionais de marketing 

utilizam para promover a venda do seu produto (Verplanken, et al., 2006). 

Exemplo: 

• Escovo os meus dentes todos os dias, pela manhã, para que eles estejam sempre brancos e 

saudáveis. 

• Corro sempre pela manhã com um tênis da marca XYZ porque ele é mais confortável. 

 

Implícita 

Uma recompensa implícita é toda aquela em que não é possível perceber uma 

relação direta entre a tarefa executada e o ganho obtido. São normalmente 

ganhos secundários, com intervalo de tempo maior entre a ação executada e a 

recompensa.  

Exemplo: 

• Tomando como base o exemplo anterior, “Corro sempre pela manhã…”, o fato de correr 

faz com que o corpo produza endorfina, dando uma sensação de bem estar, podendo ser 

esse o ganho necessário para gerar um novo hábito: correr. Além dessa, outra recompensa 

pode ser percebida pelo cérebro: a de chegar mais cedo no trabalho. Porém, existe uma 

incerteza relacionada a esse ganho, mesmo que isso gere um bem estar, devido ao 

intervalo de tempo em que a ação ocorreu e o ganho. 

Segundo Buonomano (Buonomano, 2012), o cérebro tem problemas para perceber a 

relação entre causa e efeito, quando o intervalo entre eles é em escala de horas ou maior. 

Portanto, é comum o cérebro associar o efeito chegar cedo a uma causa mais recente, mesmo 

que de forma errada, ou até mesmo, não criar nenhuma relação. 
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2.1.3 Hábitos x Rotinas 

Tomando por base estudos realizados em (Zheng, et al., 2013), (Stawarz, et al., 2014) 

(Smith, et al., 2014) e (Duhigg, 2013), destaca-se que, hábitos e rotinas quase sempre são 

utilizados para expressar o mesmo conceito, tarefas que se repetem no cotidiano. A diferença 

entre os dois pode ser vista na forma como o cérebro trata as ações referentes a cada uma 

delas: 

• Caso seja um hábito, o cérebro quase não processa nenhuma informação. Em função dos 

elementos contextuais percebidos, ele tenta predizer qual ação deve ser tomada. No 

momento da execução, o cérebro volta a ficar relaxado e quase não processa nenhuma 

informação a respeito da ação escolhida. 

• Caso seja uma rotina, o cérebro percebe os elementos contextuais, decide qual a melhor 

estratégia a ser tomada, e fica ativo durante todo o processo de execução, avaliando a 

atividade. 

Em ambos os casos, os elementos contextuais do ambiente são importantes para a 

tomada de decisão. Esses elementos irão guiar o cérebro em sua escolha, executar uma rotina 

ou, um conjunto de passos para a realização da tarefa.  

Uma rotina é mais cansativa para o nosso cérebro do que um hábito. Ele precisar estar 

em pleno funcionamento, analisar toda fase de execução e ficar em alerta, para poder predizer 

os próximos passos. Por esse motivo, o cérebro tende a dar preferência aos hábitos na hora da 

tomada de decisão (Graybiel, 2008) (Smith, et al., 2014) (Duhigg, 2013). 

Uma rotina pode se transformar em um hábito e, dependendo do tamanho da tarefa, 

pode-se ter um ou mais hábitos vinculados. Como exemplo desta situação temos os seguintes 

casos: 

• Sempre ao acordar, vou ao banheiro e escovo os dentes; 

• Ao sair de casa, pela manhã, num dia de semana, vou ao trabalho de carro. 

No primeiro exemplo, temos claramente uma conversão de uma rotina para um hábito: 

escovar os dentes sempre ao acordar. Já no segundo caso, o fato de ir ao trabalho de carro, 

pode vir a ser um hábito e, durante o trajeto temos outros: 

• Ao ver o sinal vermelho devo parar o carro, 
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• Se um carro liga a seta na minha frente, diminuo a velocidade. 

2.1.4 Importância dos Hábitos 

As pessoas agem de acordo com os hábitos, do momento em que levantam, em suas 

tarefas diárias, rotinas, até o momento em que dormem (Graybiel, 2008) (Smith, et al., 2014) 

(Duhigg, 2013). 

Como o nosso cérebro procura agir pela lei do menor esforço, o fato de os hábitos 

consumirem menos atividades cerebrais, faz com que eles tenham preferência quando o nosso 

cérebro procura uma solução para uma determinada situação (Graybiel, 2008), (Smith, et al., 

2014), (Duhigg, 2013). Por conta disso, segundo Graybiel (Graybiel, 2008), eles nos 

influenciam diretamente na forma como vivemos e nos relacionamos socialmente.  

Estudos recentes mostram que, como não “pensamos” quando realizamos uma tarefa 

habitual, a possibilidade de ocorrer um acidente neste período é grande (Phillips, et al., 2014).  

Usuários que não possuem, ou perderam de alguma forma, a capacidade mental de 

aprender novas informações, podem aprender novos hábitos, como visto no trabalho de Myers 

et al (Myers, et al., 2004).  

Segundo Verplanken (Verplanken, et al., 2006), expectativas baseadas em hábitos são  

uma estratégia de busca de tomadas de decisões realizadas pelo nosso cérebro. Em seu 

trabalho foi descoberto que, quando o cérebro está diante de uma situação nova e o conjunto 

contextual da situação é parecido com de algum hábito associado, o cérebro tende a querer 

utilizá-lo, evitando escolhas que possam desafiá-lo. Desta forma, 45% das atividades em que 

se acredita estar tomando uma decisão racional, na realidade são hábitos. 

Dada a importância dos hábitos e rotinas no que diz respeito ao comportamento 

humano e suas execuções, diferentes áreas do conhecimento como computação, psicologia e 

marketing, procuram entende-los para melhor atender as necessidades dos seres humanos 

(Sun, et al., 2014), (Ferrari, et al., 2011). 

 

2.2 Contexto 

Devido a seu crescente uso, a tecnologia vem se tornando algo importante para a 

resolução das tarefas do cotidiano das pessoas (Fadzillah, et al., 2012). Muito deste avanço se 
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deve aos dispositivos móveis, que possibilitaram a criação de novos tipos de aplicações, 

interações físicas e virtuais, devido à sua capacidade de perceber o mundo por meio de seus 

sensores (e.g. GPS, câmera, acelerômetro) (Zhu, et al., 2012), (Löwe, et al., 2012), (Filho, et 

al., 2013), (Maciel, et al., 2013) e (Barros, et al., 2013). Neste cenário, novos tipos de 

aplicações surgiram com o intuito de melhorar a vida do usuário, por meio da detecção dos 

seus padrões comportamentais, facilitando suas tarefas, executando ações de forma autônoma, 

identificando e prevendo algo relevante e importante, além de fornecer informações precisas e 

personalizadas no momento e hora exatos (Zhu, et al., 2012), (Löwe, et al., 2012), (Barros, et 

al., 2013).  

A aplicação agora é capaz de se adaptar em função das necessidades individuais dos 

diversos tipos de usuários que a utiliza (Vieira, et al., 2009). “Sistemas que exijam demasiada 

intervenção do usuário para identificar serviços e informações relevantes, tendem a perder 

espaço no mercado” (Vieira, et al., 2009). 

Uma das formas de prover este tipo de inteligência às aplicações é através do uso de 

contexto. 

Definir o que é contexto não é um trabalho simples, uma vez que seu entendimento 

pode variar de acordo com a área do conhecimento, além de existirem várias definições em 

uma mesma área (Löwe, et al., 2012), (Maciel, et al., 2013), (Zimmermann, et al., 2007), 

(Bazire, et al., 2005), (Dey, et al., 1999). No trabalho realizado por Bazire et al.,(Bazire, et al., 

2005), foram levantadas mais de 150 definições sobre contexto, apenas na área de 

computação. 

Algumas definições sobre contexto:  

Uma das definições mais aceitas é a de Dey et al., (Dey, et al., 2001), que afirmam que 

contexto é: 

“Qualquer informação que possa ser utilizada para caracterizar uma situação 

de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou um objeto que é 

considerado relevante para a interação entre o usuário e a aplicação, 

incluindo o próprio usuário a aplicação.” 

É visto sobre o ponto de vista de um único usuário, não levando em conta a existência de um 

contexto coletivo. 
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Em Löwe et al., (Löwe, et al., 2012) se define contexto como sendo:  

“Qualquer informação que possa ser utilizada para caracterizar uma situação 

do usuário. Esta informação é considerada relevante para a interação entre o 

usuário e a aplicação.” 

O autor não deixa claro o que é um usuário, se são apenas pessoas. Além disso, não leva em 

consideração a existência de um contexto coletivo. 

Para Bazire et al., (Bazire, et al., 2005), é algo que: “atua como um conjunto de 

constantes que influenciam o comportamento de um sistema (um usuário ou um computador) 

em uma determinada tarefa”. O autor limitou a um conjunto de constantes, porém, trabalhos 

mais recentes como o de Li et al., (Li, et al., 2013), mostram que este conjunto pode ser 

definido dinamicamente, tanto em sua formação, quanto em seu conteúdo. 

Para Vieira et al., (Vieira, et al., 2009), contexto é entendido como sendo: 

“Um instrumento de apoio à comunicação entre os sistemas e seus usuários. A 

partir da compreensão do contexto, o sistema pode, em circunstâncias 

diversas, mudar sua sequência de ações, o estilo das interações e o tipo de 

informação fornecida aos usuários de modo a adaptar-se às necessidades 

atuais destes.”  

Para o autor, contexto é visto como algo que possibilite a adaptação da aplicação, dada a 

percepção do ambiente. Usuário é visto como uma pessoa que utiliza de alguma forma o 

sistema. 

Neste trabalho, contexto é visto como qualquer informação relevante que possa ser 

utilizada para identificar e qualificar uma atividade de um usuário.  

2.21 Aplicações Sensíveis ao Contexto 

A primeira definição de aplicação sensível ao contexto (do inglês context-aware 

systems) foi dada por Zimmermann et al.,(Zimmermann, et al., 2007), como sendo um modelo 

em que pessoas podem interagir com vários objetos do ambiente e estes objetos se adaptam, 

baseados na distância e tipo de interação, ao longo de um determinado período de tempo. Por 

ser uma das primeiras definições, não existia uma preocupação entre a interação homem 

máquina/aplicação explicitamente. 
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“Aplicação sensível ao contexto é a adaptação dos sistemas de 

computação à situação atual do usuário em um contexto 

multidimensional dentro do ambiente ubíquo. Seu objetivo é prover 

serviços que forneçam a informação correta, no momento certo e da 

melhor forma para o usuário.” 

(Fadzillah, et al., 2012). 

Para Li (Li, et al., 2013), uma aplicação sensível ao contexto está incorporada ao 

ambiente, provendo serviços que são modificados com base nas informações do usuário e o 

ambiente que o cerca. Segundo Dey et al., (Dey, et al., 1999) uma aplicação é sensível ao 

contexto quando “ela utiliza o contexto para prover informações e/ou serviços relevantes para 

o usuário, onde a relevância depende da tarefa do usuário”. 

Por fim, para Löwe, et al.,(Löwe, et al., 2012) uma aplicação sensível ao contexto 

deve ser capaz de utilizar o contexto para melhorar os seus serviços de alguma forma. 

 Entende-se como uma aplicação sensível ao contexto toda aquela que utiliza o 

contexto para prover melhores formas de interações, serviços e informações mais relevantes e 

precisos para o usuário que a utiliza. 

2.2.2 Técnicas Para o Desenvolvimento de Uma Aplicação Sensível ao Contexto 

Entender o que é contexto para uma aplicação e como identifica-lo pode não ser uma 

tarefa fácil. Nem sempre é claro como o usuário irá utilizar a aplicação, ou mesmo como e 

quando ajudá-lo com suas atividades (Vieira, et al., 2009) e (Li, et al., 2013). Por este motivo, 

várias técnicas foram propostas no mundo acadêmico para a identificação e modelagem do 

contexto. 

Identificação do Contexto 

Devido à sua natureza dinâmica, na maioria dos casos é muito complicado, ou mesmo 

impossível, identificar todos os elementos contextuais (Vieira, et al., 2009) (Dey, et al., 1999) 

(Li, et al., 2013). Segundo Dey et al. (Dey, et al., 1999), os usuários da aplicação não sabem o 

que é relevante para eles. Com isso o engenheiro pode não ter informações e conhecimento 

necessários para inferir o que é importante para a identificação do contexto. Como o contexto 

está diretamente relacionado com o domínio da aplicação (Vieira, et al., 2009) (Li, et al., 
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2013), domínios extensos e/ou complexos tendem a tornar a sua identificação mais difícil ou 

impossível. 

Como forma de facilitar a identificação do contexto, várias técnicas foram propostas. 

Elas separam as informações seguindo diferentes critérios, tais como dimensão, 

granularidade, periodicidade de atualização e relevância em relação ao modelo (Vieira, et al., 

2009) (Zhang, et al., 2004). 

Granularidade 

No que diz respeito à granularidade das informações, elas podem ser divididas em 

duas categorias, simples e complexas (Vieira, et al., 2009) e (Zhang, et al., 2004). 

• Simples: 

Normalmente são identificadas de forma automática. Não é necessário utilizar 

nenhuma inferência, a partir de outras informações, para poder obter suas 

informações. Exemplo: hora, coordenadas geográficas e temperatura. 

• Complexos: 

São elementos que precisam ser inferidos a partir de outras informações e  

geralmente são compostos de mais de um elemento. Exemplo: hora de uma 

reunião (horário + localidade), sala de aula (inferência), necessidade de ir à 

padaria (inferência de localidade + inferência de tempo). 

Dimensão 

Uma forma bastante utilizada na academia para classificar as dimensões contextuais é 

por meio da análise das seis dimensões, referenciada na literatura como 5W+1H (Vieira, et 

al., 2009). Essas dimensões tentam responder às seguintes questões: 

• Quem (Who):  

É o usuário que está realizando a ação. Identifica qual é o tipo de 

usuário que está executando a ação: uma pessoa, máquina, um grupo; 

• O que (What):  
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Está relacionada com o que o usuário está fazendo, qual ação está sendo 

realizada. Identifica as atividades que podem ser executadas, como por 

exemplo: enviar um e-mail e fazer uma ligação; 

• Onde (Where):  

Identifica a localidade em que o usuário se encontra. Exemplos: latitude e 

longitude, sala de aula, a caminho de casa. 

• Quando (When):  

Identifica em que momento o evento ocorreu. Esta dimensão tem a ver  com o 

tempo em que a ação ocorre. Assim como onde (where), esta dimensão pode 

ser representada de forma simples: uma data, dia, hora. Ou, algo mais 

complexo: hora da reunião, hora de voltar para casa;  

• Porque (why):  

Qual a motivação do usuário no momento em que a ação foi executada, porque 

ela foi executada. Entender os reais motivos que determinam a execução de 

uma ação é uma tarefa complexa, podendo ser muito difícil ou impossível de 

capturar; 

• Como (How):  

Como as informações poderão se coletadas. 

Periodicidade de Atualização 

Define o período em que uma informação contextual é atualizada, podendo ser estático 

ou dinâmico (Vieira, et al., 2009). 

• Estático: 

Aqueles onde o seu valor não muda, ou muda muito pouco, durante o tempo de 

vida da aplicação. Exemplos: nome do usuário, IP de um serviço, documentos 

pessoais, tais como CPF e CNPJ. 

• Dinâmico:  

Como o próprio nome sugere, são aqueles em que o seu valor muda com frequência, 

como temperatura e localização. 
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Relevância Em Relação Ao Contexto 

Trata da relação entre o contexto e domínio da aplicação. Como o contexto interfere as 

funcionalidades ligadas ao domínio da aplicação (Filho, et al., 2013), (Barros, et al., 2013), 

(Brézillon, 2007). 

Modelagem do Contexto 

Técnicas para modelagem do contexto diminuem a complexidade da criação de uma 

aplicação sensível ao contexto, por definirem padrões de como o contexto deve ser descrito e 

manipulado, além de prover reuso do modelo entre aplicações (Bettini, et al., 2010). 

Técnicas mais utilizadas para modelagem do contexto: 

Par Chave Valor 

Uma das formas mais primitivas de se representar o contexto. Sua modelagem consiste 

em usar, quase sempre, tabelas de relacionamento entre a causa e a consequência esperada. 

Podemos esboçar matematicamente como: 

Dado os conjuntos: 

• � = 
�	|	� ∈ ��������	���	������} 
• � = 
�	|	� ∈ ��������	���	�������ê�����}  
Temos: 

�� →	�   Pode ser lido como: dado que �� ocorre, �  é verdadeiro. 

Onde:  

• �� ∈ �  Causa 

• � ∈ � Consequência 

Para ficar mais claro, segue o seguinte exemplo: 

Uma máquina automatizada, de produção de papel, deve funcionar todos os dias da 

semana e, deve ficar desligada nos finais de semana. O processo de ligar e desligar deve ser 

realizado de forma automática. 

Primeiramente, é preciso definir os conjuntos: 
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• � = 
!"#, %�&, '��, ()*, ()+, %�,, %*-} 
• . = 
/�0���, !��1�0���} 
Por fim, monta-se a tabela de causa e consequência: 

 

Quadro 1 Validação Par Chave Valor 

Causa Consequência 

DOM Desligado 

SEG Ligado 

TER Ligado 

QUA Ligado 

QUI Ligado 

SEX Ligado 

SAB Desligado 

Fonte: própria 

 

Por ser de fácil interpretação, as regras normalmente são armazenadas em um arquivo texto, 

que é interpretado pela aplicação em algum momento do seu ciclo de vida. Isso facilita sua 

manutenção. 

 Alguns autores consideram a complexidade de procurar a causa e sua consequência em 

termos de "2�3, pois teria que ser feito uma busca linear na tabela onde estão armazenadas as 

regras. Porém, entende-se que essa busca pode ser em termos de "213, ou seja, uma 

constante, uma vez que podemos utilizar estruturas de dados otimizadas para este tipo de 

problema (chave-valor), como por exemplo, um HashMap. 

Vantagens: 

• Estrutura simples; 

• Fácil de ser desenvolvido; 

• Fácil manutenção; 

• Ótimo tempo de execução. 

Desvantagens: 
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• Não é possível representar hierarquias; 

• Não é possível representar estruturas complexas; 

• A condição tem que ser um valor discreto, não aceitando intervalos. 

Manutenção e Reuso do Conhecimento: 

Por possuir uma estrutura bastante simples, normalmente um arquivo de causa e 

consequência, este tipo de técnica é de fácil manutenção. Além disso, entradas contraditórias 

podem ser facilmente identificadas, uma vez que normalmente se executam apenas a primeira 

ou a última ocorrência (Bettini, et al., 2010). 

No que diz respeito ao reuso do conhecimento, esta técnica não favorece muito por ser muito 

dependente da aplicação e o seu domínio (Bettini, et al., 2010). 

Ontologias 

Ontologia é um instrumento para modelagem de informações de contexto, devido à 

sua capacidade de inferência lógica e reutilização do conhecimento (Martins, et al., 2012). O 

formalismo utilizado para expressar as ontologias são tipicamente OWL-DL (Horrocks, et al., 

2003), ou suas derivações (Bettini, et al., 2010). 

A ontologia permite mapear o conhecimento de um determinado domínio: hierarquia, 

ligações, causas, consequências, dentre outros atributos. Pode ser vista como um modelo 

mental, servindo como uma base de conhecimento para a aplicação. São capazes de descrever 

entidades complexas, como por exemplo: pessoa, suas características, propriedades e ligações 

com outras entidades. Dado que temos duas entidades atômicas, Pessoa e Mulher, a entidade 

Homem pode ser representada como: 

5�6�6 ≡ 8�����	 ∧ 	¬#�1ℎ�; 

 O exemplo acima é lido como: um homem é uma pessoa que não seja uma mulher. 

Toda ontologia, para ser utilizada, precisa de uma máquina de inferência, responsável por 

traduzir e interpretar a ontologia, para que possa ser utilizada nas aplicações (Bettini, et al., 

2010). 

Vantagens: 

• Agregação de regras, conceitos e fatos, no mesmo modelo; 
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• Possibilidade de reusar o mesmo modelo em diferentes projetos; 

• Compreensão semântica entre humanos e máquinas. 

Desvantagens: 

• Não permite modelar o comportamento da aplicação; 

• As máquinas de inferência necessitam de um alto poder de processamento, além de sua 

construção ser bastante complexa.  

Manutenção e Reuso do Conhecimento: 

Por utilizar lógica de primeira ordem, a depender do tamanho do domínio da aplicação, 

entradas contraditórias podem ser difíceis de serem encontradas. Além disto, é fácil criar um 

encadeamento de regras que levem a um estado incorreto (Bettini, et al., 2010). 

Por ser criada focada no conhecimento e não na aplicação, a ontologia possui um grande 

poder de reuso. Uma única aplicação pode utilizar diferentes ontologias, de diferentes 

domínios e estes interagirem entre si naturalmente (Bettini, et al., 2010). 

Modelos Gráficos 

Utilizam representações gráficas como UML1 e grafos contextuais (Brézillon, 2007) 

para representar o contexto. Possibilitam o mapeamento de hierarquia, ligações, atributos e 

comportamentos. Por ser um modelo visual, facilita definição dos comportamentos e é de fácil 

entendimento pelos humanos, além de ser uma abordagem já adotada pela engenharia de 

software no desenvolvimento de aplicações tradicionais (Bettini, et al., 2010). 

Vantagens: 

• Possibilita a definição de hierarquia entre entidades; 

• De fácil compreensão humana; 

                                                 

 

 

 

1 http://www.uml.org 
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• Técnicas já utilizadas pela engenharia de software para o desenvolvimento de aplicações 

tradicionais 

Desvantagens: 

• Representa apenas as ações, não sendo possível mapear a relação causa consequência; 

• Difícil de modelar informações que dependam do tempo e/ou localização. 

Manutenção e Reuso do Conhecimento: 

A manutenção deste tipo de modelo depende diretamente do tamanho do domínio que se 

deseja modelar. Por utilizar desenhos como forma de representação de uma entidade, no geral, 

este modelo é de fácil e rápida compreensão. Porém, quando o domínio é muito grande, as 

ligações e/ou relações entre as entidades podem não ficar claras. Além disso, a quantidade de 

entidades pode ser grande o suficiente para não caber na tela ou, ficarem pequenas demais 

para serem compreendidas (Bettini, et al., 2010)No que diz respeito a seu reuso, apesar de não 

ter uma relação tão forte com a aplicação, como ocorre com o modelo chave valor, essa 

relação existe, o que pode dificultar o reuso deste tipo de modelo (Bettini, et al., 2010). 

Considerações 

Todos os modelos possuem vantagens e desvantagens. Sendo assim, não existe um 

modelo ideal para todas as aplicações. Além disso, uma aplicação pode utilizar mais de um 

modelo, conhecido como modelos híbridos (Vieira, et al., 2009) (Brézillon, 2007). 

2.2.3 Considerações 

Como observamos, o uso do contexto ajuda a entender como os dados fornecem 

informações importantes a respeito do ambiente. Porém, descobrir quais dados e informações 

são relevantes nem sempre é uma tarefa simples. Para tal, algumas técnicas para identificação 

como o 5W+1H (Vieira, et al., 2009), e diferentes formas de modelar o contexto foram 

propostas. Não existindo um modelo que se adeque a todas as situações, cada modelo possui 

seus pontos fortes e fracos, além de ser possível a utilização de mais de um tipo de 

modelagem em uma mesma aplicação.  
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2.3 Considerações finais 

Este capítulo apresentou a definição do que venha ser contexto computacional, como 

captura-lo e utilizá-lo nas aplicações, para isso foram levantados diferentes conceitos de 

diferentes autores sobre o assunto e, referenciado diferentes técnicas para modelagem do 

contexto. 

No que diz respeito à influência dos hábitos na vida das pessoas, as pesquisas mostram 

que, em média, 45% das atividades diárias são executadas de forma habitual.  Além disso, 

identificamos como um novo hábito é adquirido, através da repetição do ciclo: gatilho – tarefa 

– benefício. Por fim, também se explica como os hábitos são afetados pelo contexto do 

ambiente. 

Apesar de existir uma diferença clara entre hábitos e rotinas, sob o ponto de vista 

cerebral e comportamental, neste trabalho consideramos estes dois conceitos como sendo 

equivalentes, uma vez que temos como preocupação detectar atividades que ocorrem com 

certa frequência, em um determinado contexto.  
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CAPÍTULO III – ALGORITMOS PARA DETECÇÃO DE PADRÕES 

 COMPORTAMENTAIS 

CAPÍTULO III 

Algoritmos para Detecção dos Padrões Comportamentais. 

Descobrir padrões de comportamento do usuário e, consequentemente os seus hábitos, 

é um ponto importante para muitas aplicações atuais sensíveis ao contexto (Zheng, et al., 

2013) (Stawarz, et al., 2014). Por meio destas informações, as aplicações podem adaptar o seu 

conteúdo para melhor atender os usuários. Por este motivo, é de interesse industrial e 

acadêmico o desenvolvimento de métodos automáticos para capturar estruturas regulares do 

cotidiano do usuário, extraindo informações e conhecimentos que possibilitem a classificação 

e previsão de comportamentos (Zheng, et al., 2013). 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o que são os algoritmos para detecção de 

padrões comportamentais, seus tipos, como podem ser construídos e alguns exemplos 

encontrados na literatura. 

 

3.1 Detecção de Padrões Comportamentais 

Uma característica que vem se tornando bastante popular na computação pervasiva é a 

modelagem das atividades, que ocorrem com uma determinada frequência, a partir dos dados 

obtidos em dispositivos móveis. Dessa forma conseguimos  prover informações contextuais 
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para serem utilizadas na detecção de  comportamentos humanos (Yang, et al., 2011), (Zhu, et 

al., 2012), (Zhu, et al., 2013) e (Zheng, et al., 2013). Entender como o comportamento do 

usuário é construído torna a aplicação capaz de realizar predições de ações futuras, e perceber 

as preferências do usuário de forma mais eficaz. 

3.1.1 Tipos de Algoritmos Para Detecção de Padrões Comportamentais 

De forma geral, existem dois tipos de algoritmos para detecção de comportamentos 

humanos:  

• Procurar padrões e suas relações:  

Visam entender quais ações e/ou elementos contextuais são responsáveis para 

que uma determinada tarefa ocorra. Procura identificar qual é o conjunto de 

ações e sua sequência de execução, que leva a execução de uma atividade em 

particular (Magnusson, 2000). De forma resumida, tenta-se identificar os 

hábitos, rotinas e seus gatilhos.  

• Preditivos:  

Têm como objetivo predizer quais atividades são mais pertinentes em um 

determinado momento, dado um conjunto de fatores externos (Woerndl, et al., 

2007). De forma resumida, o intuito deste tipo de algoritmo é prever quais 

hábitos e/ou rotinas possuem maior probabilidade de ocorrer dado um conjunto 

de elementos contextuais (gatilho). 

Cada um dos dois tipos de algoritmos possui fins distintos. Os que se destinam a 

encontrar padrões e suas relações têm como objetivo analisar o conjunto de dados, fornecendo 

informações relevantes, para que possam ser utilizados por um agente humano (Lee, et al., 

2008) (Yang, et al., 2011) (Magnusson, 2000). Os preditivos destinam-se a automatizar algum 

processo, ou fornecer mais informações para uma determinada aplicação (Zheng, et al., 2013) 

(Stawarz, et al., 2014). 

3.1.2 Dados Discretos e Contínuos 

Segundo Loesch (Loesch, 2012), dizemos que um dado é discreto quando se definem  

limites para a representação de seu valor, ou seja, sua representação é exata. Como exemplo, a 
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cor de um objeto ou os estados de uma atividade. Pode-se dizer que um dado é discreto 

quando o conjunto K, que representa todas as suas possíveis formas, é finito. 

Dizemos que um dado é contínuo quando não temos como definir limites para a sua 

representação. Como exemplo, a altura de um prédio, a sua idade (Loesch, 2012). Pode-se 

dizer que um dado é considerado contínuo, quando o conjunto K de possibilidades é infinito. 

Importante observar que, uma data do tipo 12 de Janeiro de 2010, pode ser vista como 

um dado contínuo, pois o conjunto das datas é infinito e  também como discreto, uma vez que 

os dias do mês de Janeiro, ou mesmo a quantidade de meses de um ano, são conjuntos finitos. 

3.1.3 Métodos Para Avaliação 

Definir métodos para avaliação do algoritmo é importante, pois é possível medir 

diferentes aspectos dos algoritmos e, com isso, levantar pontos fortes e fracos de cada 

algoritmo.  

Curva Ótima 

A curva ótima é utilizada para avaliar o desempenho geral de um algoritmo. Seu 

cálculo se baseia na razão entre o resultado obtido pelo algoritmo, entre o melhor resultado 

que poderia ser obtido para um conjunto de testes. 

A taxa de acerto de um algoritmo, por usuário, é definida pela razão dos acertos que o 

algoritmo obteve em relação à quantidade de elementos testados do usuário: 

'�< =	ℎ����<���=<  

Onde: 

• '�<  Taxa de acerto do algoritmo para o usuário u 

• ℎ����< quantidade de acerto do algoritmo para o usuário u 

• ���=< quantidade total de elementos analisadas para o usuário u 

Para o cálculo da taxa ótima em relação a um único usuário, temos as seguintes 

variáveis: quantidade total de acertos (inicializada com zero) e um conjunto de elementos 

avaliados (inicializado como vazio). Após isso, são executados os seguintes passos: 
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• Iteração sobre todos os elementos do usuário que serão testados; 

• Adiciona-se um à quantidade total de acerto, caso o elemento esteja contido no conjunto 

de elementos avaliados; 

• Adiciona-se o elemento ao conjunto de elementos avaliados. 

A taxa de acerto, para o cálculo da taxa ótima, vai ser sempre máxima pois, se o 

elemento já foi avaliado em algum momento, ele tem que estar no conjunto de elementos 

avaliados, logo, passível de ser predizível. Essa taxa pode ser expressa pela razão entre a  

quantidade de acertos ótimos por usuário em relação à quantidade de elementos avaliados: 

'>< =	ℎ���><����<  

Onde: 

• '><  Taxa ótima de acerto para o usuário u 

• ℎ���>< quantidade de acertos ótimos para o usuário u 

• ����< quantidade de ações analisadas para o usuário u 

Uma vez calculada a taxa de acerto do algoritmo '�< e a taxa de acerto ótimo '><, por 

usuário, podemos calcular a taxa final de acerto do usuário u, expressa por '?<, por meio da 

razão : 

'?< =	'�<'>< 

A curva ótima de um algoritmo, expressa por ��, é calculada a partir do somatório de 

todas as taxas finais por usuário, dividido pela quantidade de usuários existentes no conjunto 

de teste: 

�� = 	∑ '?<A�B<CD
6��  

Map@k 

Alguns algoritmos de predição precisam devolver, como resultado, um conjunto finito 

de elementos. Eles precisam estar ordenados por uma determinada regra de relevância, ou 

seja, existem elementos mais relevantes do que outros. Uma das formas de validar se a 

relevância de cada elemento está correta é utilizando o MAP@K. 
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O MAP@K, é um algoritmo para validar a qualidade dos elementos recomendados, ou 

seja, se a relevância dada a um determinado elemento recomendado estava correta. Seu 

objetivo é calcular a média aritmética da precisão da K recomendação (Zhu, et al., 2012). 

O cálculo para validação não é discreto, ou seja, o algoritmo não avalia se o elemento 

foi bem qualificado ou não. A qualidade da recomendação é valor entre 0 e 1, onde 1 é o 

melhor resultado possível. 

Para sua execução, o algoritmo faz um somatório da qualidade da recomendação 

alcançada de cada elemento, de cada usuário. Ao final, a qualidade final é a razão entre a 

qualidade, pela quantidade de elementos do conjunto de teste. 

Sua fórmula é descrita como: 

#*8@F =	∑*82<3@F
|)|  

Onde: 

• |U|  Quantidade total de usuários avaliados 

*8(<)@F =	 1G<
	HH(8�(;) ∙ ;�1�(;))

J

 CK�
 

Onde: 

• u  É o u-nésimo usuário avaliado; 

• G<  Número de casos de usos para o usuário da posição u; 

• 8�(;) Fator de qualidade da recomendação; 

• ;�1�(;) Informa se o elemento recomendado é relevante, valores: 0 ou 1. 

 

3.1.4  Trabalhos Relacionados 

Devido à importância do entendimento do comportamento humano para as aplicações, 

muitos algoritmos para esta finalidade foram propostos na literatura. 

Abaixo seguem os algoritmos encontrados na literatura: 
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A Hybrid Recommender System for Context-aware Recommendations of Mobile 

Applications 

O algoritmo proposto por Woerndl et al., (Woerndl, et al., 2007), utiliza diferentes 

técnicas de predição de aplicações baseado no contexto e nas preferências de uso do usuário 

tais como: aplicação de filtro colaborativo, posição geográfica e lista randômica . Para tal, o 

algoritmo analisa quais aplicações o usuário possui e a coleta métrica das mesmas, como a 

localização em que o dispositivo se encontra no momento em que o aplicativo foi aberto, a 

frequência de uso e se ele gosta ou não da aplicação. Todas essas informações são enviadas 

para um servidor. 

Uma vez que o servidor possui as informações do usuário, ele cria um perfil para o 

mesmo, tomando como base métricas pré-definidas, extraídas do conjunto de dados obtido. 

Após a criação do perfil, o sistema irá tentar relacioná-lo com outros, de outros usuários, a fim 

de encontrar alguma similaridade e, com isso,  realizar a recomendação. 

Para o cálculo de similaridade, utiliza-se um mapeamento n dimensional, onde um 

item pode estar associado a diferentes usuários e, cada um deste, possui um vetor contendo os 

valores dos elementos contextuais, de forma discreta. 

Considerações 

• O tempo é visto apenas como frequência de uso; 

• O algoritmo foi projetado para ser executado no servidor; 

• Não é clara a relação entre frequência, hábitos e/ou rotinas. 

Context-Aware Mobile Music Recommendation for Daily Activities (CAMRS) 

O CAMRS (Wang, et al., 2012) é um algoritmo para predição de músicas baseado no 

contexto. O contexto é utilizado para modelar o perfil do usuário e, com isso, perceber os seus 

gostos musicais, enquanto o usuário realiza determinadas atividades. O algoritmo funciona 

diretamente no dispositivo móvel. 

Para modelar as atividades, o autor definiu um conjunto constante de ações, sendo 

este: 

� = {;�����0,L�1M��0, �1��N��0, ������0,L�;M��0, �ℎ��N��0} 
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Apesar de não deixar claro como a identificação da categoria é realizada, o autor cita, 

em seu trabalho (Wang, et al., 2012), que utiliza os seguintes elementos contextuais para 

identificar essa informação: hora, acelerômetro e áudio. 

Além das categorias, é inferido, a cada música executada, se o usuário gosta ou não 

dela. Essa inferência é feita avaliando se o usuário escutou, ou não, a música completamente. 

Para finalizar os elementos utilizados como contexto, têm-se os dados da música, 

como gênero, artista, etc., que são coletados a partir de um servidor, com o qual a aplicação se 

comunica. Para isso, o aplicativo envia a música para o servidor que, por sua vez, extrai todas 

as informações necessárias e as envia de volta para o sistema que lhe fez a requisição. 

O reconhecimento dos padrões é realizado através da utilização de lógica bayesiana, 

onde se utiliza a seguinte expressão: 

N(O|�3N2�3 = 	PN2Q�|�3N2�3
R

�CK
 

Onde, f é o conjunto de informações a ser avaliado e c é o conjunto de atividades. 

Podemos ler essa expressão da seguinte forma: a probabilidade do evento f ocorrer, 

dado que eu estou realizando a atividade c. Notemos que, Q� é um vetor que contém todas as 

informações contextuais em função do evento f da posição i.  

Considerações 

• O tempo é visto de forma discreta, utilizado apenas para verificar se a ação está 

ocorrendo; 

• A qualidade da recomendação é irrelevante; 

• Foi considerada apenas a interseção da probabilidade dos eventos ocorrerem.. 

CIAP (Context conditional Independency Assumption based Prediction) e CDAP 

(Context Dependency Assumption based Prediction) 

Em Zhu et al., (Zhu, et al., 2012), o autor apresenta dois algoritmos cuja finalidade é 

predizer quais comportamentos têm mais probabilidade de acontecer dado um conjunto de 

elementos contextuais. 
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Para a construção do algoritmo, o autor coletou um conjunto de informações 

provenientes dos dispositivos móveis: data (dia, dia da semana, mês, ano, hora e minuto), 

localização, perfil do celular (silencioso, sem rede, reunião, normal) e nível da bateria. 

A hora é considerada de duas formas discretas:  

• Em intervalos de uma hora e; 

• Períodos: manhã, meio dia, tarde, noite e meia noite. 

Os dois algoritmos foram construídos e testados de forma individual e ambos utilizam 

probabilidade bayesiana. A diferença entre eles é a dependência entre os elementos da 

probabilidade. O CIAP considera que os elementos são independentes e CDAP dependentes. 

As suas fórmulas podem ser vistas a seguir: 

8(�	|	�, �3 = 	∏ 82�, N|T382T|�3�∈U  (CDAP) 

82�, �|T3 = 	 K
UVWX

	∑ 82�, �A�B|T3	UVWX  (CIAP) 

As expressões são lidas da seguinte forma: 

• CDAP:  

A probabilidade total para o comportamento c do conjunto de comportamentos 

do usuário u é o produtório da probabilidade de c acontecer dada a preferência 

z do usuário. 

• CIAP:  

A probabilidade total de c é o somatório das probabilidades de c acontecer 

dado que Z ocorreu, dividido pela quantidade total de comportamentos. 

Considerações: 

• O autor considera as duas formas de probabilidade que podem interpretar os elementos do 

mundo, dependente e independente. Porém, os mesmos são vistos de formas 

independentes; 

• O tempo é visto de forma discreta; 

• O algoritmo não foi projetado para ser executo nos dispositivos móveis, em seu teste o 

autor utilizou uma máquina QuadCore de 3GHz, com 3G ram. 
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An Adaptive User Interface Based on Spatiotemporal Structure Learning 

Em Lee et al. (Lee, et al., 2011), os autores demonstram um experimento que visa 

adaptar a interface dos dispositivos móveis em função do seu comportamento, ao longo do 

dia. Para isso, é ordenada a lista de aplicações do sistema operacional Android2. 

Foram utilizados os seguintes elementos contextuais: tempo (manhã, tarde, noite), 

localização (coordenadas GPS), condições do tempo (ensolarado, chovendo, nublado), 

emoções e atividades. As atividades não estão relacionadas diretamente com a aplicação que o 

usuário está utilizando, mas com o que o usuário está fazendo: correndo, andando, dirigindo. 

As informações contextuais são capturadas por meio dos sensores do dispositivo 

móvel. O autor não deixa claro quais técnicas foram utilizadas para capturar as atividades do 

usuário, bem como capturar, interpretar e inferir as emoções do usuário. 

Uma vez capturados os elementos contextuais, estes são enviados a um servidor que 

irá processar os dados recebidos e predizer quais aplicações são mais importantes para o 

usuário. 

Segundo os autores (Lee, et al., 2011), para o algoritmo de predição, foi utilizada a 

ferramenta Weka, coleção de algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas de mineração 

de dados (2014), utilizando a técnica de redes bayesianas. 

Considerações: 

• O tempo é visto como forma discreta; 

• O algoritmo é executado no servidor; 

• Não são claras quais métricas foram utilizadas para as inferências do contexto do usuário. 

                                                 

 

 

 

2 http://developer.bada.com/devtools/sdk. 
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Appointment scheduling algorithm considering routine and urgent patients 

O objetivo do Tang et al. (Tang, et al., 2014) é criar um modelo matemático para 

diminuir o tempo de espera dos pacientes. Modelado a partir da rotina do hospital e os 

elementos contextuais gravidade e disponibilidade médica, dentre outros. 

Não fica claro como os elementos contextuais são capturados, se de forma 

automatizada ou por intervenção humana. Os elementos são analisados em um servidor, assim 

como a execução final do algoritmo. 

Considerações: 

• Uma das vantagens de se representar o problema, a partir de uma modelagem matemática, 

é sua precisão e eficiência de execução. Por outro lado, o algoritmo se limita ao problema 

no qual foi modelado, não sendo possível fazer o seu reuso para outros tipos de 

problemas; 

• Não é claro como é feita a captura das informações; 

• O tempo é visto como intervalo de espera; 

• O sistema, assim como o algoritmo, é executado dentro do servidor. 

T-Map-Tree 

Diferente das técnicas até aqui exemplificadas, onde os algoritmos têm sua base 

referenciada na matemática, o T-Map-Tree (Lee, et al., 2008) modela o problema baseado em 

estruturas de dados. O seu objetivo é encontrar os elementos que influenciam o acontecimento 

dos hábitos e/ou rotinas (Lee, et al., 2008). 

O algoritmo armazena as informações em um grafo, baseado na sequência de 

acontecimento e o intervalo de tempo em que o conjunto de ocorrência aconteceu. Para 

melhorar o rendimento do algoritmo, no momento de extração do conhecimento, são criadas 

ligações entre elementos de mesmo valor. 

Para extrair os conhecimentos, é utilizado o T-Map-Mine (Lee, et al., 2008). Ele é um 

algoritmo especialista em identificar os padrões, analisando o T-Map-Tree. 
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Considerações: 

• O algoritmo foi modelado para ser executado no servidor; 

• Seu objetivo final é o entendimento de como os hábitos e/ou rotinas ocorrem; 

• O tempo é usado como métrica para desmembramento do grafo. 

IAspan 

O IAspan (Yang, et al., 2011), compartilha da mesma ideia do T-Map-Tree (Lee, et al., 

2008): modelar o problema por meio de estruturas de dados.  

SegundoYang et al., (Yang, et al., 2011), o algoritmo segue a mesma ideia do T-Map-

Tree (Lee, et al., 2008), alterando apenas a forma como os dados são armazenados. Ao invés 

de uma estrutura de nós interligados (grafo), o IAspan utiliza várias tabelas do tipo Hash para 

indexar as informações coletadas. 

Quando comparados os resultados entre os dois algoritmos, (Yang, et al., 2011), temos 

resultados similares. Os dois diferem no tempo de execução e recursos utilizados. O IAspan 

(Yang, et al., 2011) consome mais memória, porém, em um tempo menor. 

Considerações: 

• O algoritmo foi modelado para ser executado no servidor; 

• Seu objetivo final é o entendimento de como os hábitos e/ou rotinas ocorrem; 

• O autor não faz nenhuma menção a respeito do tempo, mas devido aos resultados e à 

forma como o mesmo se apresenta, podemos inferir as mesmas observações realizadas nos 

experimentos com o T-Map-Tree (Lee, et al., 2008) 

T-Pattern 

Em Magnusson (Magnusson, 2000), é apresentado o T-Pattern, algoritmo para detectar 

rotinas ocultas. O algoritmo utiliza uma estrutura de dados do tipo árvore, que armazena os 

acontecimentos temporais. Esta árvore é utilizada pelo minerador de informações, a fim de 

descobrir padrões que se repetem e quais condições são necessárias para que este padrão 

ocorra. 
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Considerações: 

• O tempo é visto como um intervalor entre os acontecimentos e sua frequência; 

• Seu objetivo final é o entendimento de como os hábitos e/ou rotinas ocorrem; 

• O algoritmo foi modelado para ser executado no servidor; 

•  

Quadro 2 - Comparativo dos Algoritmos 

Nome Resumo Projetado 

para 

servidor 

Considerações 

A Hybrid Recommender System for 
Context-aware Recommendations of Mobile 
Applications 

Utiliza diferentes 
técnicas para predição 
de aplicações 

Sim • O tempo é visto apenas como 
frequência de uso; 

• O algoritmo foi projetado para ser 
executado no servidor; 

• Não é claro a relação entre frequência, 
hábitos e/ou rotinas. 

Context-Aware Mobile Music 
Recommendation for Daily Activities 
(CAMRS) 

Utiliza probabilidade 
bayesiana, 
unicamente 
dependente, para 
recomendar músicas. 

Não • O tempo é visto de forma discreta. 
Utilizado apenas para verificar se a ação 
esta ocorrendo; 

• A qualidade da recomendação é 
irrelevante; 

• Foi considerada apenas a interseção da 
probabilidade dos eventos ocorrerem. 

 
CIAP (Context conditional Independency 
Assumption based Prediction) e CDAP 
(Context Dependency Assumption based 
Prediction) 

Utiliza probabilidade 
bayesiana dependente 
e independente para 
predição. 

Sim • As probabilidades dependentes e 

independentes são abordadas 

isoladamente;  

• O tempo é visto de forma discreta;O 

algoritmo não foi projetado para ser 

executo nos dispositivos móveis. 

An Adaptive User Interface Based on 

Spatiotemporal Structure Learning 

Técnicas para 

adaptação da 

interface do 

dispositivo móvel 

Sim • O tempo é visto como forma discreta; 

• O algoritmo é executado no servidor; 

• Não são claras quais métricas foram 

utilizadas para as inferências do 

contexto do usuário. 

Appointment scheduling algorithm 
considering routine and urgent patients 

Modelo matemático 
para ajudar na 
alocação de pacientes 
de um hospital. 

Sim  • Uma das vantagens de se representar o 
problema a partir de uma modelagem 
matemática é sua precisão e eficiência 
de execução. Por outro lado, o 
algoritmo se limita ao problema no qual 
foi modelado, não sendo possível fazer 
o seu reuso para outros tipos de 
problemas; 

• Não é claro como é feito a captura das 
informações; 

• O tempo é visto como intervalo de 
espera; 

• O sistema, assim como o algoritmo, é 
executado dentro do servidor 

T-Map-Tree Algoritmo que utiliza 
estrutura de dados 
para detectar a 

Sim • O algoritmo foi modelado para ser 
executado no servidor; 

• Seu objetivo final é o entendimento de 
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relação entre eventos como os hábitos e/ou rotinas ocorrem; 

• O tempo é usado como métrica para 
desmembramento do grafo. 

 

T-Pattern Utiliza uma árvore 

para detecção de 

rotinas. 

Sim • O tempo é visto como um intervalor 

entre os acontecimentos e sua 

frequência; 

• Seu objetivo final é o entendimento de 

como os hábitos e/ou rotinas ocorrem; 

• O algoritmo foi modelado para ser 

executado no servidor; 

Fonte: Própria 

3.2 Considerações finais 

Vários trabalhos têm como foco relacionar os elementos contextuas e as ações 

realizadas em um determinado momento, a fim de identificar as rotinas e hábitos. Devido às 

limitações computacionais dos dispositivos móveis, poucos trabalhos dessa natureza são 

realizados para serem executados neste tipo de ambiente. Além disso, têm-se as altas 

expectativas do usuário, em relação à usabilidade do aparelho, onde toda navegação deve ser 

fluida e imediata, juntamente com a falta de algoritmos eficientes, que atuem no próprio 

dispositivo para identificação dos hábitos e sua utilização em forma de contexto. Não é 

possível criar novas formas de interações entre eles. 

Os algoritmos para detecção de rotina e hábitos, para este tipo de dispositivo, pecam 

em não considerarem o elemento contextual tempo como um elemento composto (hora, dia, 

mês, ano), devido ao baixo poder de processamento. Como podemos observar, os hábitos e 

rotinas são associados a um conjunto contextual bem definido, o que significa que, variações 

pequenas nos elementos que definem o tempo, podem levar a um entendimento 

completamente errado da tarefa associada, como por exemplo: 

Durante a semana, ao sair de casa pela manhã, faço uma ligação para minha mãe para 

saber se está tudo bem com ela e vou ao trabalho. Chegando ao trabalho, acesso minha caixa 

de e-mails. Pela tarde, faço uma ligação para a babá, confirmando que está tudo certo com as 

crianças. Nas sextas-feiras reservo a sala de reunião para o final do dia, para que possamos 

realizar a reunião semanal com os líderes da empresa. 

Nas rotinas e/ou hábitos do exemplo acima, os algoritmos tradicionais poderiam 

identificar as tarefas frequentes: ligar para a babá e olhar a caixa de e-mail de forma correta, 
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uma vez que o elemento contextual importante é a localização trabalho. Porém, a tarefa ligar 

para minha mãe, poderia ser executada em uma ocasião errada, no final de semana, por 

exemplo. No caso de marcar a sala de reunião, como é algo que não ocorre com uma 

frequência diária, esta atividade poderia não ser identificada.  

Como forma de resolver estes problemas, decidiu-se criar o algoritmo T2H, que tem 

como objetivos a detecção de hábitos e rotinas, por meio de padrões de acontecimentos 

espaço-temporais, levando em consideração as características contínuas do tempo e outros 

elementos contextuais. Além disto, o T2H também pode ser executado no próprio dispositivo 

e disponibilizar recursos contextuais, em tempo hábil, para que possam ser utilizadas para a 

adaptação do aparelho e/ou suas aplicações. 
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CAPÍTULO IV 

Protótipos e Prototipação. 

Neste capítulo serão descritos os protótipos sugeridos pela empresa do ramo de 

dispositivos móveis e a prototipação da solução. Faz-se importante o entendimento destas 

etapas, pois ajudam a compreender melhor o problema que a solução se propõe a resolver. 

4,1 Protótipos Funcionais 

O T2H (temporal tag history) nasceu da necessidade de um algoritmo genérico para a 

adaptação de conteúdo e comportamento dos dispositivos móveis, baseado nos hábitos e 

rotinas do usuário e seu contexto. Deveria ser capaz de atender os requisitos de duas propostas 

de uma empresa multinacional do ramo de dispositivos móveis, como visto abaixo: 

• Lista de contatos:  

A aplicação deve ser capaz de entender para quais contatos o usuário deseja 

ligar, baseado no ambiente, e fornecer uma lista de contatos, ordenados pela 

relevância. 

• Lista de Aplicações:  
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A aplicação deve ser capaz de entender quais aplicações o usuário deseja 

utilizar, baseado no ambiente, e fornecer uma lista de aplicações baseadas na 

relevância. 

Como observamos, a ideia por trás das duas propostas são semelhantes: fornecer uma 

lista de atividades baseada na probabilidade destas acontecerem, dado um conjunto 

contextual. 

Para um melhor entendimento de como o algoritmo deveria se comportar, em relação à 

aplicação, foram criadas várias propostas de protótipos, por meio de imagens. 

4.1.1 Protótipo 

O protótipo aceito pela empresa foi um widget3, para a plataforma Android, onde sua 

altura e largura são proporcionais à resolução do dispositivo em que está sendo executado. 

Sua interface principal é apresentada na forma de uma matriz 4x4, onde cada elemento é a 

representação de uma atividade inferida pelo algoritmo (ligação ou aplicativo). As linhas mais 

acima são preenchidas pelas atividades de maior relevância. 

A escolha do widget como protótipo ressalta a importância que a empresa tem de 

querer deixar a busca dos aplicativos ou ligações de forma mais fácil e evidente para o 

usuário, uma vez que este tipo de aplicação pode ficar sempre visível na tela principal do 

Android. Além disso, o requisito desempenho também é colocado como prioridade, uma vez 

que para este tipo de aplicação é comum que a atualização do seu conteúdo seja feita quase 

que em tempo real. 

Existe um botão, no canto superior direito, que dá acesso às configurações. Através 

dele é possível configurar o intervalo em que os dados da matriz devem ser atualizados e 

apagar o histórico de informações dos dados coletados. 

                                                 

 

 

 

3 Widgets são aplicativos, do lado do cliente, com permissões, que utilizam padrões da Web, tais como [HTML], 
e embalados para distribuição (2014). 
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A construção e validação do protótipo foram importantes para definir melhor os 

requisitos do algoritmo a ser desenvolvido. Deixando claro que, além de identificar as 

atividades que o usuário poderia executar, existe um limite máximo para o conjunto de ações 

retornado pelo algoritmo, e este deve ser ordenado por um critério de relevância: a chance de 

uma atividade ocorrer, dado o estado atual do usuário e seu ambiente. 

 

Figura 2 - Protótipo da Aplicação 

 

 
Fonte: Própria 
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CAPÍTULO V 

Processo: Definição e Execução. 

Para a construção do algoritmo fez-se necessário a definição de um processo visto que, 

não existe um processo definido para este tipo de algoritmo na literatura. Porém, muitas das 

etapas do processo se assemelham às encontradas na área de mineração de dados, Tal 

semelhança se deve à sólida base que a área de mineração de dados possui para o 

reconhecimento de padrões humanos e seus comportamentos (Han, et al., 2011). 

O processo de criação se divide em cinco etapas: 

• Coleta das informações:  

A primeira etapa do processo é a obtenção dos dados pessoais do usuário. Por 

meio destas informações pode-se entender melhor o problema, identificar 

necessidades, melhorias e levantar pontos importantes. Para Han et al., (Han, et 

al., 2011), a coleta é a fase mais importante do processo. Ela é a base para 

todas as outras que virão. 

• Análise das informações:  
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Serve para levantar informações fundamentais a respeito do usuário. Identificar 

os elementos contextuais. Entender como os hábitos e/ou rotinas podem 

emergir em um determinado cenário, suas conexões com os elementos 

contextuais e como podem ser capturados. 

• Literatura e prototipação:  

Esta etapa do processo visa encontrar, na literatura, possíveis soluções para o 

problema. As melhores soluções são desenvolvidas e testadas, a fim de medir 

os pontos fortes e fracos e, com isso, selecionar as melhores e propor 

modificações, caso necessário.  

• Desenvolvimento da solução:  

Com base nos dados levantados do usuário e dos protótipos, desenvolver a 

solução final para resolução do problema. 

• Validação:  

Ultima fase do processo. Nesta fase a solução final é validada a fim de garantir 

que os requisitos mínimos foram alcançados. Além disso, realiza uma análise 

comparativa entre os algoritmos encontrados na literatura com a solução final, 

a fim de medir o ganho.  

 5.1 Coleta das Informações 

Para a coleta das informações, utilizamos um artifício tecnológico. Este tipo de recurso 

facilita a obtenção dos dados dos usuários, é mais preciso e menos intrusivo (Maciel, et al., 

2013). Para tanto foi criada uma ferramenta chamada Context-Aware Collector (Maciel, et al., 

2013). 

Context Aware Collector 

O Collector é uma ferramenta que tem como objetivo coletar informações pessoais e 

contextuais do usuário e do dispositivo móvel. Esta ferramenta é composta de duas 

aplicações, Mobile-Collector e Server-Collector (Maciel, et al., 2013). 
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Server Collector 

O Server-Collector é uma aplicação construída com a tecnologia J2EE4. Seu papel 

principal é prover um serviço na web para recebimento das informações contextuais. Essas 

informações devem seguir o padrão JSON5 e são processadas no momento do recebimento, 

para avaliar se os dados estão de acordo com o padrão esperado. Após processadas, as 

informações são armazenadas em um banco de dados relacional, do tipo PostgresSQL6. Sua 

arquitetura pode ser vista na figura 3 – capitulo V. 

 

Figura 3 - Arquitetura do Server-Collector 

 
Fonte: Própria 

                                                 

 

 

 

4 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html 
5 http://www.w3.org/TR/json-ld/ 
6 http://www.postgresql.org/ 
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O banco foi modelado para que pudesse receber qualquer tipo de informação 

contextual e para isso, foram criadas duas tabelas: context_information e 

context_information_value. 

A tabela context_information é responsável por guardar as informações que 

identificam o elemento e servem de índice para os valores deste elemento. 

Como alguns elementos contextuais podem ter alguma forma de hierarquia, 

adicionamos um campo que representa um índice salvo na própria tabela. 

Os atributos da context_information são: 

• id:   

Identificador único do tipo numérico, criado pelo próprio banco. Ele é o 

identificador principal do banco; 

• user_id:  

Identificador único, fornecido pelo dispositivo que enviou as informações. 

Normalmente utilizamos o EMEI do aparelho. 

• init_time:  

Data inicial em que o evento ocorreu, em milissegundos; 

• end_time:  

Data final em que o evento ocorreu, em milissegundos; 

• tx_type:  

Tipo da informação salva, ligação, calendário, etc.; 

• tx_sensor_name:  

Nome do sensor que enviou as informações; 

• id_parent:  

Chave utilizada para representar uma hierarquia de informação. 
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Exemplo das informações: 

 
 

 
Tabela 1 - Informações da Tabela context_information 

id user_id init_time end_time tx_type tx_sensor_name id_parent 

1 3561780407

7368 

1363384242

253 

0 app_process contextInformation.sensor.App

ProcessSensor 

 

2 3563890411

2822 

1386247676

560 

0 screen br.tptfc.contextInformation. 

collector.sensor.UserInformat 

ionSensor 

1 

Fonte - Própria 

 

Como não se sabe quantos valores um elemento contextual poderá ter, ou mesmo o seu 

tipo, criou-se uma nova tabela chamada context_information_value, destinada a armazenar os 

valores e tipos. 

A tabela context_information_value guarda os valores dos elementos encontrados na 

tabela context_information e, para isso, a cada valor armazenado na primeira, é adicionado o 

identificador do elemento encontrado na segunda.  

Os atributos de context_element_value são: 

• id_context_element:  

Identificador para um elemento da tabela context_information; 

• name:  

Campo do tipo texto, identifica o tipo do valor; 

• value:  

Campo do tipo texto, valor do elemento a ser salvo. 
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Exemplo das informações: 

 
Tabela 2 - Informações da Tabela contexto information_value 

id_context_information Name Value 

1 start_time Wed Dec 31 21:00:00 GMT-

03:00 1969 

1 Name Thun Pin Chiu 

Fonte: Própria 

Mobile-Collector 

O Mobille-Collector é uma aplicação que funciona no lado do cliente, ou seja, dentro 

do dispositivo móvel. Foi construída para a plataforma Android. Seu objetivo é capturar dados 

a respeito do usuário e do dispositivo, por meio dos sensores do aparelho utilizado, e enviar 

estas informações para o Server-Collector. Existem duas versões da aplicação: 

• Com criptografia:  

Todos os dados, com exceção do formulário, são criptografados e enviados ao 

Server-Collector. 

• Sem criptografia:  

Todos dados são enviados ao Server-Collector com seus valores originais. 

Vale ressaltar que, para o Server-Collector, não existe diferença entre os dados 

criptografados e os sem criptografia. Para o sistema, as informações são tratadas e salvas da 

mesma forma.  

Uma vez instalada no dispositivo, a aplicação ficará sempre ativa, executando todas as 

suas tarefas em background, para não incomodar o usuário. Como garantia de sua atividade 

constante, foi atribuído um mecanismo que inicia a aplicação no momento em que o 

dispositivo é iniciado. 

O fluxo geral da aplicação pode ser visto na figura 4 – capitulo V. 

 

 



60 

  

                               

Figura 4 - Mobile-Collector Fluxo 

 
Fonte: Própria 

 

Arquitetura 

A arquitetura do Mobile-Collector foi criada pensando na modularidade. Ser capaz de 

adicionar ou remover mecanismos de coleta, baseado em algum sensor do dispositivo, de 

forma fácil. 

O componente principal da arquitetura é o AbstractModel. Seu objetivo é prover 

ferramentas para gerenciar e facilitar a coleta, enviar as informações ao servidor e tratar 

problemas que possam ocorrer. 

A criação de um novo módulo de coleta é simples, basta estender a classe 

AbstractModel, sobrescrever o método do Execute, implementar a coleta referente ao sensor 

desejado e seguir o padrão de retorno. Feito isso, o AbstractModel se encarrega de executar 
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todo fluxo restante: iniciar a coleta, criar e limpar o cache das informações quando necessário 

e, enviar os dados para o servidor.  

O módulo criado pode ser gerado como uma biblioteca para Java do tipo jar7, 

provendo reuso e possibilitando adicionar e remover bibliotecas específicas para cada tipo de 

dispositivo. 

A visão geral da arquitetura pode ser vista na imagem 5. 

 

Figura 5 - Mobile-Collector Arquitetura 

 
Fonte: Própria 

 

                                                 

 

 

 

7 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jar/ 
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5.2 Informações Coletadas 

Para o trabalho foram coletadas quatro informações: aplicativos utilizados, localização 

geográfica, ligações do usuário e SimCard, sendo este último  utilizado para uso de dados e 

ligações. Para cada elemento coletado, são anexadas informações temporais referentes ao 

instante de sua coleta: segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. 

Descrição dos elementos coletados e frequência de coleta: 

 
 

Quadro 3 - Descrição dos Dados Coletados 

Elemento Dados Frequência 

Aplicativos • Nome do aplicativo A cada 1 minuto 

Localização • Latitude e longitude A cada 5 minutos 

Ligação • Nome; 

• Número; 

• Latitude e longitude; 

• SimCard utilizado. 

A cada ligação realizada 

SimCard • Identificador; 

• Dados trafegados. 

A cada 1 minuto 

Eventos do calendário • Data; 

• Local; 

• Participantes. 

Quando ocorrer um alarme do 

calendário. 

Fonte: Própria 

 

Além das informações coletadas pelos módulos, existe um pequeno formulário 

contendo cinco perguntas. O usuário é obrigado a responder todas as perguntas para que a 

aplicação funcione. O objetivo é tentar identificar o perfil do usuário, para que se possa 

relacioná-lo com seu padrão de uso. Abaixo segue a tabela contendo as perguntas, tipos e 

opções de resposta. 
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Quadro 4 - Formulário 

Pergunta Tipo de Resposta Opções 

Idade Aberta Não se aplica 

Sexo Única escolha • Homem; 

• Mulher. 

Ocupação Única escolha • Estudante; 

• Trabalha; 

• Ambos. 

Escolaridade Única escolha • Superior; 

• Superior Incompleto; 

• 2º Grau; 

• 2º Grau Incompleto. 

O que costuma usar? Múltipla escolha • Ligação; 

• SMS; 

• E-Mail; 

• Vídeos; 

• Músicas; 

• Jogos; 

• Agenda de 

Compromissos; 

• Redes Sociais; 

• Câmera. 

• Pacote Office; 

• Notícias/RSS/Feeds. 

Fonte: Própria 

 

5.3 Análise dos Dados Coletados 

Após o período de coleta, fez-se uma análise dos dados. Essa análise serve para 

levantar informações fundamentais a respeito do usuário e como os hábitos e/ou rotinas 

podem emergir neste cenário. Foram coletados dados de 58 usuários, homens e mulheres, em 
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um período de um mês e meio. Para uma melhor qualidade das informações, o Mobile-

Collector foi instalado em dispositivos pessoais. 

Análise dos dados do formulário 

A primeira análise foi com os dados coletados a partir dos formulários, uma vez que se 

tinha a garantia de que todos foram preenchidos e suas informações não estavam 

criptografadas. 

Resultados 

A idade máxima registrada foi de 41 anos e mínima de 17 anos. 

Utilizando a média harmônica, no conjunto das idades, obteve-se um resultado de 25 

anos, o mesmo obtido na média aritmética e geométrica. Com variância de 22.64 e desvio 

padrão de 4.75 anos. 

Dos 58 participantes, 42 são homens (70%) e 16 são mulheres (30%).  

A idade média do grupo masculino é de 25 anos, onde o máximo é de 34 e o mínimo 

de 17 anos. Do grupo feminino a média, utilizando a harmônica e geométrica, é de 27 anos, 

utilizando à aritmética, é de 28 anos. Com máxima de 41 e mínima de 20 anos. 

Quanto à sua ocupação: 

 
Tabela 3 - Ocupação dos Usuários Analisados 

 Estudam Trabalham Ambos 

Quantidade 12 19 27 

Percentual 20.69% 32.76% 46.55% 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 



65 

  

                               

Figura 6 - Gráfico de ocupação 

 
 

 

Fonte: Própria 

 

Em sua escolaridade: 

 
Tabela 4 - Escolaridade dos Usuários Avaliados 

 Graduando  Graduado  Mestrando 

Quantidade  4 39 15 

Percentual 6.9% 67.24% 25.86% 

Fonte: própria 
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Figura 7 - Gráfico da escolaridade 

 
Fonte: Própria 

 

Como forma de entender melhor o perfil de uso dos usuários, em relação aos seus 

dispositivos, utilizou-se um algoritmo para clusterização, o K-Means. O objetivo deste 

algoritmo é particionar as informações em k grupos, onde a formação é criada em função da 

semelhança entre os elementos analisados (Webb, 2011). De forma simplificada, ele identifica 

a quantidade de perfis, em função da similaridade dos elementos, além de informar o critério 

utilizado para a formação de cada grupo. 

           Para simular o algoritmo K-Means, utilizou-se a ferramenta Weka. Os resultados 

obtidos após a execução da ferramenta podem ser vistos no quadro 5, onde os valores em 

itálico destacam as diferenças entre os grupos: 
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Quadro 5 - Resultado do K-Means 

Atributo Todos os Dados Grupo 1 Grupo 2 

Idade 25.95 26 25 

Ferramenta office Não  Sim  Não 

Música  Sim Sim Sim 

Agenda Sim Sim Não  

Jogos Sim Sim Sim 

Ligação Sim Sim Sim 

Ocupação Ambos Ambos  Trabalha 

Escolaridade Graduado Graduado Graduado 

Notícias Sim Sim Sim 

Filmes Sim Sim Sim 

Câmera Sim Sim Sim 

SMS Sim Sim Sim 

E-Mail Sim Sim Sim 

Redes Sociais Sim Sim Sim 

Total  38 (66%) 20 (34%) 

Fonte: própria 

 

Como podemos observar no quadro acima, o K-Means identificou dois grandes grupos: 

Grupo1 e Grupo 2. Cada grupo possui um conjunto de características: utiliza-se SMS, nível de 

escolaridade, etc. Ao final do quadro podemos encontrar a quantidade de elementos, dentre os 

analisados, que mais se identificam com cada grupo. Como podemos observar, a maioria dos 

elementos (66%) podem ser generalizados por meio das características do Grupo1. Além 

disso, podemos tirar algumas informações relevantes: 

• Trabalhadores e estudantes de 26 anos, ou mais, são mais propícios a utilizar o dispositivo 

para trabalho. 

• Usuários com menos de 25 anos, não costumam utilizar o dispositivo para o trabalho. 
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Para obter mais informações, como podemos ver no quadro 6,  os dados foram agrupados 

em cinco conceitos não disjuntos: Office, Celular, Multimídia, Entretenimento e Informação. 

 

  

Quadro 6 - Agrupamento dos Elementos em Conceitos 

Conceito Elementos 

Office • Ferramenta Office; 

• Agenda; 

• E-Mail. 

Celular • Ligação; 

• SMS; 

• E-Mail. 

Multimídia • Vídeo; 

• Câmera; 

• Música. 

Entretenimento • Jogos; 

• Redes Sociais 

Informação • E-Mail; 

• Redes Sociais; 

• RSS/Notícias/Feeds. 

Fonte: própria 

 

Para que o usuário se enquadre em um conceito, ele precisa ter mais da metade dos elementos 

respondidos como “sim”. Fazendo esta divisão, foram encontrados os seguintes resultados: 

 
Tabela 5 - Usuários x Conceitos 

 Office Celular Multimídia Entretenimento Informação 

Quantidade 42 54 54 56 55 

Percentual 72.41% 93% 93% 96.55% 94.82% 

Fonte: própria 
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Relacionando os usuários com os conceitos, decidimos executar o K-Means 

novamente. Os resultados podem ser vistos na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 6 - Resultado do K-Means Aplicado Após Divisão por Conceitos 

Atributo Todos os Dados Grupo 1 Grupo 2 

Office  Sim Sim Sim 

Celular Sim Sim Sim 

Multimídia Sim Sim Sim 

Entretenimento Sim Sim Sim 

Informação Sim Sim Sim 

Idade 21 23 19 

Ocupação Ambos Trabalha Estuda 

Escolaridade Graduado Graduado Mestrando 

Total  38 (60%) 20 (34%) 

Fonte: própria 

 

Como observado na tabela acima, fica claro que as diferenças entre os dois grupos 

foram as observadas em função da idade, ocupação e escolaridade. Coincidentemente, a 

proporção da distribuição dos usuários foi a mesma dos dados obtidos na execução do K-

Means sem o agrupamento, como visto na tabela 5 – capítulo V. 

Análise dos Dados de Ligação e Aplicação 

Uma vez finalizada a análise e compreendido o perfil do usuário, foram analisados os 

dados referentes às aplicações e ligações. Lembrando que, para este tipo de dados, as 

informações poderiam estar criptografadas. 

Limitações 

A forma como o Android trata as ações de ligação e abertura de aplicações, não 

fornece todas as informações que gostaríamos de obter. 
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No caso das ligações, não é possível saber se a mesma foi completada, ou seja, se a 

ligação foi atendida ou não. É fornecido apenas o número, a hora e tempo de duração da 

mesma.  

Para as aplicações, não é possível saber qual está sendo utilizada, bem como o 

momento exato em que elas foram inicializadas e fechadas. A única informação que é 

possível obter é quais aplicações estão abertas no momento da coleta. Esta última análise fez 

diminuir o tempo de coleta, para que pudéssemos, ao menos, estimar quando a aplicação foi 

inicializada. 

Transformações 

Como a informação relativa ao tempo foi armazenada através de uma data em 

milissegundos, a primeira tarefa foi discretear esta informação em hora, dia, dia da semana e 

mês.  

Um ponto importante e determinante para o nosso estudo, é tratar o horário como um 

elemento contínuo e não discreto. Para isso, foi realizada uma transformação de valores (Han, 

et al., 2011), onde horas e minutos foram transformados em graus. Se observarmos as 

disposições dos números em um relógio analógico, podemos perceber que a distância entre 

duas horas consecutivas forma um ângulo de 15 graus. Desta forma, se os intervalos entre 

duas horas são referentes a 15 graus, logo a distância entre duas horas consecutivas, em 

minutos, é 15/60, ou seja, um minuto vale 0.25 graus. Esta transformação nos permite 

trabalhar as horas como pontos de uma circunferência, facilitando os cálculos. 
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Figura 8 - Ângulo formado entre duas horas consecutivas 

 

 
Fonte: Própria 

 

Análises 

Em uma primeira análise, ficou claro que os gráficos das aplicações e ligações 

poderiam ser analisados da mesma maneira, compartilhando as mesmas visões, o que facilitou 

o estudo bibliográfico e desenvolvimento da solução. Foram criadas tabelas distintas para 

ligação e aplicação, a fim de facilitar o entendimento de suas informações, como pode ser 

visto na figura 9 – Apêndice e figura 10 – Apêndice. Podemos observar que as tabelas são 

similares, alterando apenas o elemento analisado: ligações ou aplicações. 

Como forma de entender os possíveis hábitos para estes cenários, foram plotados 

vários gráficos que ilustrassem diferentes aspectos da mesma informação. 

Para geração e visualização dos gráficos, utilizou-se o Weka e, o JTimePlot, uma 

ferramenta escrita em Java, para geração do gráfico de análise temporal a partir do número do 

usuário desejado. Para obter as informações do usuário, a ferramenta se conecta com o banco 

de dados do Server-Collector. Ela não possui interface gráfica, sua iteração se dá por meio de 

linhas de comandos.  

O weka, como pode ser observado na figura 11 – Apêndice I fornece uma visão geral a 

respeito da distribuição dos dados. Assim, torna-se possível analisar a distribuição das 
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informações por meio de uma matriz, gerada a partir dos dados informados para a ferramenta. 

Cada retângulo da matriz pode ser escolhido, para que se possa ter uma visão ampliada do 

elemento selecionado, como visto na figura 12 – Apêndice I. Nesta visão, é possível analisar o 

confronto entre dois itens que fazem parte do conjunto analisado e assim obter a frequência de 

ocorrência de um elemento, em função do outro analisado.  

Apesar de bastante úteis, os gráficos gerados pela ferramenta não foram suficientes 

para entender a distribuição dos eventos sobre o ambiente. Para isso foi utilizada a ferramenta 

JTimePlot, que fornece o gráfico que confronta as seguintes informações: ação realizada, data 

e hora em graus. Esse gráfico pode ser visto na figura 13 – Apêndice I. 

O gráfico da figura 13 – Apêndice I é de extrema importância, pois nele percebemos 

hábitos/rotinas de comportamento do usuário. Nesse exemplo, podemos reparar um possível 

hábito que ocorre em função do número (criptografado) 

842e0b1bab98955343c081e18f780bf1, durante a semana e, no horário próximo às 23h20min, 

como mostra a figura 14 – capitulo V, abaixo: 
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Figura 14 – Possível Hábito 

 

 
Fonte: Própria 

 

Como pode ser visto na figura acima, existe um agrupamento vertical (em função dos 

dias da semana) de um mesmo número. Este agrupamento contínuo representa um possível 

hábito e/ou rotina. 

Como pode ser observado na figura 13 – Apêndice I, apesar do número 

842e0b1bab98955343c081e18f780bf1 ter um agrupamento bem definido no ângulo 350º 

(23h20min), verificamos que o mesmo aparece com grande frequência em outros ângulos. 
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Este fato indica que, independentemente do horário, existe um hábito ou rotina relacionado a 

este número cujos elementos contextuais não conseguimos mapear. Por essa razão, para o 

desenvolvimento do algoritmo, consideram-se como hábito ou rotina, os elementos que se 

repetem com alta frequência, ao longo do tempo. 

 

5.4 Análise dos Algoritmos 

Para resolução do nosso problema e desenvolvimento dos dois protótipos solicitados, 

fizemos uma pesquisa bibliográfica com intuito de encontrar algoritmos e técnicas para 

detecção de padrões comportamentais que pudessem ser executadas nos dispositivos móveis. 

Os algoritmos analisados foram separados de acordo com suas técnicas: 

• Distância Euclidiana: K-Means; 

• Estruturas de Dados Criadas a Partir da Modelagem do Problema: T-Pattern (Magnusson, 

2000), IAspan (Yang, et al., 2011) e o T-Map-Tree (Lee, et al., 2008); 

• Probabilidade Bayesiana: CARMS (Wang, et al., 2012). 

Para realização da análise criou-se um conjunto de testes e definiu-se um dispositivo 

com as características mínimas desejadas pelo cliente, como visto na tabela 7. Além disso, 

foram utilizados a Curva Ótima e o MAP@K, como técnicas de avaliação dos algoritmos. 

Em relação ao MAP@K, para o valor do reli(r) , foi considerado sempre um, ou seja, 

considera-se que toda recomendação é relevante. Para o cálculo do Pi(r), levou-se  em 

consideração o protótipo aprovado pelo cliente. Os pesos foram atribuídos de acordo com as 

linhas da matriz, ficando com os seguintes valores: 100% na primeira linha, 75% na segunda, 

50% na terceira e 25% na última. 

 

 
Tabela 7 - Dispositivo Utilizado Para Teste 

Nome Velocidade da CPU Memória RAM Memória Interna 

Dispositivo 1 1 GHz Cortex-A5 512 MB 3 GB 

Fonte: própria 

 



75 

  

                               

Para criação do conjunto de testes, utilizamos os dados coletados dos 58 usuários. 

Destes, apenas 39 estavam aptos a serem avaliados em nossos testes, isto porque alguns 

usuários não possuíam a quantidade mínima de informações necessárias de 24 atividades de 

ligações ou, aplicativos abertos. 

Definição do conjunto de testes 

Dado os conjuntos:  

• ) = {�	|� ∈ ℕ}, que representa o conjunto de usuários, onde � é um usuário representado 

por um número natural;  

• * = 
�	|	� ∈ ℝ}, um conjunto de ações realizadas pelo um único usuário, onde � é um 

número real que representa uma única ação;  

• � = 
�	|	� ∈ ℝ}, que representa o estado do ambiente quando uma ação ocorreu, onde � é 

uma informação única que compõe o estado do ambiente, representado por um número 

real. 

Temos que, existem os conjuntos: 

• [ = 
T	|	T = 
�K, �\, . . , �^} ⊂ *	 ∧ 	� ∈ *	∀�}, onde z é um conjunto de ações; 

• a = 
L	|	L = 
�K, �\, . . , �^} ⊂ �	 ∧ 	� ∈ �	∀�}, onde w é um conjunto de estados.  

Onde Z e W podem ser mapeados por ��T, onde � é a função que mapeia um usuário � 

para o seu conjunto de ações T, e �b�, onde b é a função que mapeia a ação � ao estado L, 

que a originou. 

Abaixo seguem os algoritmos analisados separados pelas suas técnicas.  

Média das Distâncias Euclidianas 

A ideia deste algoritmo é semelhante ao cálculo do centroide do K-Means. Existem 

vários conjuntos do tipo: � = 	 
�	|	� ∈ ℝ	 ∧ 0 ≤ � ≤ 1}, onde cada um destes representa os 

elementos percebidos quando uma ação foi armazenada pelo algoritmo. O conjunto se 

relaciona com sua respectiva ação � por meio de uma função binária ���. O agrupamento de 

todos os conjuntos forma a memória do algoritmo. 

Para o cálculo de similaridade temos que: existe um conjunto �� = 
�	|	� ∈ ℝ	 ∧ 0 ≤
� ≤ 1}, que representa os elementos percebidos do ambiente no momento �D. O grau de 
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similaridade b dentre dois conjuntos é dado por: a distância euclidiana das médias dos valores 

de cada conjunto onde, 0 ≤ 	b ≤ 1. Quanto menor o resultado, maior é a similaridade. 

Como forma de melhorar o entendimento dos resultados, invertemos a razão de 

grandeza: quanto maior o resultado, maior a similaridade. Para isto o resultado final é a 

diferença entre um e o resultado original obtido. 

 

���� = 1 −	f(gK − �K)\ +	(g\ − �\)\ +⋯+	(ĝ − �^)\ 

Onde: 

• �^  Valor do elemento atual percebido de posição n. 

• ĝ   Valor do elemento armazenado de posição n. 

b = ∑ ����(�11�, �12�, … , �1��)�̂CD
�  

Onde: 

• �1��  Elemento contextual n, do grupo de posição i. 

Resultados 

Como esperado, este tipo de algoritmo não se adequa muito bem para dados discretos 

como localidade, mês, dia da semana. Sua avaliação, utilizando a curva ótima, foi de 46.72%, 

com variância de 0.74% e desvio padrão de 8.62%. Porém, se considerado apenas os 

elementos contínuos, hora e minutos, o valor obtido foi de 65.09%, variância de 2.33% e 

desvio padrão de 15.27%. Além disto, fica claro que grande parte dos padrões relacionados 

aos hábitos pode ser encontrada em função do tempo. 

A qualidade das recomendações também variou de acordo com os tipos de elementos 

contextuais avaliados. Quando considerados todos os elementos, o resultado, utilizando o 

MAP@K, foi de 39.34%, com variância de 1.03% e desvio padrão de 10.33%. Considerando-

se apenas o tempo, seu resultado foi de 65.09%, com variância de 3.21% e desvio padrão de 

17.92%. 
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Figura 15 - Curva Ótima: Distância com todos os elementos e com apenas contínuos 

 

Fonte: Própria 

 

 
Figura 16 - Map@k: Distância com todos os elementos e com apenas contínuos 

 

 
Fonte: Própria 

T-Map-Tree 

Algoritmos como o T-Map-Tree (Yang, et al., 2011) têm como objetivos identificar os 

gatilhos e seus hábitos. Em virtude disto, foi realizada uma adaptação quanto à forma como os 

elementos são inseridos na árvore. Para o T-Map-Tree, todos os dados recebidos são ações 

individuais que, depois de processadas, criam as conexões de dependência. Sendo assim, ao 
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inserir um novo valor e seus elementos contextuais, se fez necessário seguir uma determinada 

ordem: ano, mês, dia, hora, minuto, local, ação executada.  

Devido à complexidade do algoritmo, quebramos sua construção em duas etapas. Na 

primeira etapa criamos uma estrutura de dados mais simples, no formato de árvore, como 

visto na figura 17 – capitulo V. Após o entendimento da mecânica de armazenamento do 

algoritmo e sua ferramenta para mineração das informações, no T-Map-Mine, alterou-se a 

estrutura de dados para um grafo, como visto na figura 18 – capitulo V. 

O dispositivo utilizado para os testes não foi capaz de suportar o algoritmo. Quando 

analisados os elementos de um usuário, do conjunto de testes, que possuem mais do que 350 

informações, a aplicação parou de responder. Por este motivo não foi possível recuperar as 

informações das técnicas de análises.  

 

Figura 17 - Estrutura de Dados 

 
Fonte: Própria 
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Figura 18 - Estrutura de Dados Final 

 
Fonte: Própria 

Resultados 

Por conta da inviabilidade de execução no dispositivo de teste proposto, o algoritmo 

foi desconsiderado. 

Probabilidade Bayesiana 

Como base para o experimento, foram utilizados os cálculos para probabilidade 

definidas em (Wang, et al., 2012). 

8(*l) = 	P8(*|-�382-�3
^

�
 

82*l3 =
1

Gm�

	H8(*|-�382-�3
^

�
 

Onde: 

• 82*l3 Probabilidade do elemento A na posição t ocorrer; 
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• 8(*|-�3 Probabilidade do evento A ocorrer, dado que o elemento contextual -� ocorreu; 

• Gm�  Número de elementos da probabilidade -�. 

Desta forma, consideramos que os eventos podem ocorrer de forma dependente e 

independente. 

Diferente de Wang et al., (Wang, et al., 2012), onde os resultados dos testes foram 

calculados de forma isolada para cada cálculo de probabilidade, percebeu-se que, ao tirar a 

média dos dois resultados,  o resultado obtido foi melhor. Por este motivo, considerou-se o 

resultado obtido pela média. 

Assim como em Zhu et al., (Zhu, et al., 2012), Stawarz et al., (Stawarz, et al., 2014) e 

Wang et al., (Wang, et al., 2012), o tempo foi discretizado em intervalos pré-definidos. 

Devido a uma experiência prévia, dividiu-se em intervalos de 30 minutos. 

Resultados 

Quando o tempo não era um elemento fundamental para detecção do padrão, o 

algoritmo se mostrou bastante promissor, porém, em caso oposto, os resultados tiveram uma 

pequena perda. As mesmas observações valem para a qualidade da recomendação. Além 

disso, o algoritmo foi pouco eficaz nos casos onde não existia um padrão bem definido. 

Avaliando pela curva ótima, seu desempenho foi de 70.16%, com variância de 3.59% 

desvio padrão de 18.96%. Com MAP@K, que avalia a qualidade das recomendações, o 

resultado foi de 60.11%, com variância de 3.59% e desvio padrão de 18.95%. 

Abaixo, podem ser vistos os gráficos da curva ótima e MAP@K: 
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Figura 19 - Probabilidade Bayesiana: Curva ótima 

 

 
Fonte: Própria 

 

Figura 20 - Probabilidade Bayesiana: MAP@K 

 
Fonte: Própria 

 

5.4.1 Considerações Finais 

Os três protótipos tiveram pontos fortes e fracos. Em especial, pode-se destacar o 

primeiro experimento, que utiliza o conceito de centroide e distância euclidiana: nele se 

obteve o melhor tempo e um bom resultado, para os elementos que dependiam apenas do 

tempo como elemento contínuo. Por fim, os resultados da taxa de predição obtidos pela 

probabilidade bayesiana foram superiores aos demais experimentos que possuíam problemas 

com o tempo e para os perfis que não possuíam nenhum padrão bem definido. 

Em relação ao segundo protótipo, ele foi descartado dos nossos conjuntos de testes por 

não conseguir atender as especificações mínimas necessárias.  
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CAPÍTULO VI 

Descrição do T2H e Avaliação 

Os resultados dos algoritmos analisados foram essenciais para a construção da solução 

final, pois possibilitou um melhor entendimento dos pontos fracos e fortes de cada técnica 

utilizada. 

 

6.1 Descrição do T2H 

Como solução, foi utilizada uma abordagem híbrida entre o cálculo do centroide, para 

os elementos contextuais contínuos e, o uso de probabilidade bayesiana para os elementos 

discretos. 

O resultado da execução do algoritmo é uma lista de elementos. Para cada elemento é 

associado um vetor gradiente utilizado para calcular sua relevância. O cálculo da relevância é 

dado por meio da média aritmética dos valores do vetor gradiente. 

6.1.1 Cálculo dos Elementos Contínuos 

Como vimos no experimento que utiliza a Distância Euclidiana, este tipo de modelo 

sofre bastante interferência dos elementos aleatórios e dispersos. Com isso, o primeiro desafio 



83 

  

                               

em relação aos elementos contínuos, foi diminuir este impacto sofrido. Já no Capitulo II, o 

cérebro tem bastante dificuldade para associar eventos que possuam um grande intervalo de 

tempo. Sendo assim, foi definido um intervalo de tempo máximo, tomando como base o 

horário atual. Apenas os pontos dentro deste intervalo, poderão ser utilizados em um 

determinado momento.  

Como os horários estão normalizados em ângulos de 0 a 360 graus, de modo a formar 

uma circunferência, utilizamos o horário atual em graus, como ponto central, e pegamos 

apenas os pontos que estejam 4 graus a baixo e acima, totalizando uma distância de 8 graus. 

Essa distância foi escolhida em função dos experimentos anteriores, onde 30 minutos 

equivalem a 7.5 graus. Por ser um número difícil de trabalhar, arredondamos este valor para 8 

graus.  

Para detecção dos padrões temos os seguintes passos: 

• Calcular o ângulo central n, em função do horário atual; 

• Pegar apenas os elementos que estejam do intervalo definido em: [n − 4, n + 4]; 
• Separar os elementos que possuem as mesmas atividades (nome da aplicação ou numero 

de ligação igual) em grupos distintos * = {�	|	� ∈ ��������	��	*��r������ ∨	�^ =
�^tK∀�}; 

• Calcular a distância, em módulo, entre n e b. Normalizar o valor obtido: como a maior 

distância obtida é 4, uma vez que os elementos selecionados devem estar no intervalor de 

[n − 4, n + 4], tira-se  a razão entre a distância em módulo e quatro: 
|uvw|
x	 ,  dando-nos 

0 ≤ |uvw|
x	 ≤ 1;  

• Obter o peso y do grupo: a razão do seu somatório da diferença normalizada de cada 

elemento do grupo, entre a quantidade de elementos �; 

• Inverter a ordem de grandeza de y, para que o maior valor seja o mais relevante. 

A fórmula do cálculo do peso pode ser observado abaixo: 

�z =	H|n − b|
4	

^

�CD
 

yz = 1 − �z
�z 
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Onde: 

• n ângulo formado pela hora atual; 

• b� ângulo do elemento da i-nésima posição do grupo de posição j; 

• �z somatório do grupo de posição j 

• �z quantidade de elementos do grupo de posição j; 

• yz peso do grupo de posição j. 

Como a média dos elementos nos dá o valor para os quais os elementos convergem 

(Loesch, 2012), pode-se dizer que, os elementos mais próximos de um ponto, são aqueles que 

convergem para este ponto. Ou seja, os grupos mais próximos do ponto, são os que possuem 

os elementos com mais chances de acontecer. 

Mesmo com a diminuição do intervalo, temos o problema do ponto ótimo. Como a 

média da distância de um único elemento em relação a um ponto fixo pode ser simplificada 

pelo resultado da distância, quando a posição do ponto fixo for igual ao do elemento, teremos 

uma distância ótima. Este problema é contornado utilizando o conceito do hábito, onde 

precisamos de um conjunto de ações, que se repetem, em uma determinada situação. Logo, a 

condição para formar um grupo é a de ter no mínimo n elementos, onde este valor é definido 

pelo usuário. Em nosso experimento, utilizamos o valor três. 

6.1.2 Cálculo dos Elementos Discretos 

Para tratar os elementos discretos, utilizou-se a probabilidade bayesiana, uma vez que 

se mostrou bastante eficaz para este tipo de problema. A estratégia utilizada foi bastante 

similar ao do protótipo. Realizamos o cálculo das duas probabilidades e tiramos a média dos 

seus resultados. 

8�(*l) = 	P8(*l|-�382-�3
^

�
 

8�2*l3 =
1
Gm�

	H82*l|-�382-�3
^

�
 

8Q2*l3 = 	8�2*l3 + 8�2*l3
2  
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Onde: 

• 8�(*l) probabilidade dependente do elemento A na posição t ocorrer; 

• 8�(*l) probabilidade independente do elemento A na posição t ocorrer;  

• 8(*l|-�3 probabilidade do evento *l ocorrer, dado que o elemento contextual -� 

ocorreu; 

• Gm�  número de elementos da probabilidade -�; 

• 8Q2*l3 probabilidade final do elemento A na posição t. 

Como dito anteriormente no Capitulo III, os hábitos e/ou rotinas podem ocorrer por 

meio de uma alta frequência em que uma atividade ocorre, mesmo que ela tenha um alto 

índice de dispersão. Sendo assim, deve-se levar em consideração a probabilidade de um tipo 

de elemento ocorrer em relação ao conjunto de todos os elementos. A partir daí, a fórmula da 

probabilidade é alterada para: 

8Q2*l3 = 	8�2*l3 + 8�2*l3 + 82*l3
3  

Onde: 

• 8�2*l3  Probabilidade dependente do elemento A na posição t ocorrer; 

• 8�2*l3  Probabilidade independente do elemento A na posição t ocorrer; 

• 82*l3 Probabilidade do elemento *l ocorrer; 

• 8Q(*l3  Probabilidade final do elemento A de posição t. 

Como consideramos apenas os dois extremos (ou os eventos são completamente 

independentes ou, completamente dependentes), existem formações que fogem destes dois 

grandes grupos. Determinados elementos poderiam ser conectados, e outros não. Poderíamos 

contornar este problema utilizando uma permutação entre os elementos contextuais e calcular 

a probabilidade para cada grupo ou ainda, utilizar a estratégia similar à de Magnusson 

(Magnusson, 2000) i.e, utilizar estruturas de dados para identificar o que leva um hábito a 

emergir. Porém, nos dois casos, a complexidade do algoritmo seria aumentada. No primeiro 

caso em ordem "2�!3 e, no segundo, dependeria da estratégia utilizada, impossibilitando sua 

utilização nos dispositivos móveis atuais. 
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6.1.3 Cálculo Geral 

Uma vez finalizados todos os cálculos, discretos e contínuos, para cada elemento 

contextual de uma atividade, somam-se todos os valores e calcula-se a sua média. Como os 

valores dos resultados estão normalizados entre 0 e 1, o pior é 0 e o melhor 1, não é preciso 

normalizar a média. 

%��;�(*�) =
����(*�) + 8Q(*�)

2  

Onde: 

• *� Atividade A na i-nésima posição 

• %��;�(*�) peso da atividade *� ; 

• ����(*�) valor da distância da atividade *� ; 

• 8Q(*�) probabilidade final da atividade *� . 

6.1.4 Estrutura de Armazenamento das Informações 

O algoritmo recebeu este nome: T2H (Temporal Tag History), devido à forma como 

ele armazena as informações. 

Foram utilizados os mesmos conceitos utilizados na folksonomia (caracterizar 

informações por meio de marcadores). Criou-se um elemento que armazena os dados do 

evento a ser analisado (ligação, nome da aplicação), o momento em que ele ocorreu, em 

formato de ângulo, e um conjunto de marcadores. Um marcador representa um elemento 

contextual capturado no momento em que o evento principal ocorreu.  

Cada marcador é composto pelos campos: 

• Tipo: dia do mês, mês, localização, etc.; 

• Valor : segunda, junho, 30º. 

A estrutura do elemento e os marcadores podem ser vistos no diagrama de classes 

abaixo: 

Figura 21 - Diagrama de Classes: Elementos e Marcadores 
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Fonte: 

Fonte: Própria 

 

Internamente, existem várias tabelas do tipo Hash, para armazenar os elementos e seus 

marcadores, de forma a aperfeiçoar os diversos tipos de buscas realizadas pelos algoritmos de 

predição. Exemplificando, existe uma tabela que armazena a relação entre o elemento, o tipo 

do marcador e seu valor, com a quantidade de vezes que este conjunto de informações 

ocorreu. Com isso, o tempo de busca das informações é sempre em ordem de "(13. 

6.1.5 Complexidade do Algoritmo 

A complexidade do algoritmo é fundamental para que se tenha sucesso na sua 

utilização nos dispositivos móveis (Cormen, et al., 2009). Como evidência, se tem a execução 

do segundo protótipo, onde seu tempo final não era viável. 

Para avaliar o tempo total, é preciso avaliar de forma individual cada algoritmo 

utilizado. 

Complexidade do Cálculo dos Elementos Contínuos 

Como o cálculo dos elementos contínuos precisa verificar cada tipo de elemento 

contextual que, por sua vez, possui um conjunto de ocorrências temporais, chegamos na 

seguinte expressão: 
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'�� = HH"�z
A

zCD

^

�CD
 

Onde: 

• ' Quantidade total de iterações; 

• "�z Ocorrência de posição j do elemento de posição i. 

Se 6	 ∧ 	�	 ∈ ℤ, e ambos tendem ao infinito, pode-se dizer que ambos possuem o mesmo ℵ, 

sendo possível então generalizar para: 

6 = ∞ 

� = ∞ 

� = 6 = � = ∞ 

Logo, o somatório de � em �, pode ser visto como � ∙ �, resultando em um tempo: 

'�� = 	�(�\). 

Complexidade do Cálculo dos Elementos Discretos 

Apesar de na probabilidade dependente se utilizar um probatório e, na independente 

um somatório, a probabilidade de um elemento ocorrer, visto de forma individual, é a mesma 

para os dois casos. Com isso, o tempo individual de cada algoritmo pode ser visto de forma 

similar: 

' = HH8(-�|*z)
A

zCD

^

�CD
 

Onde: 

• '  Quantidade total de iterações; 

• 8(��z) Probabilidade dependente ou independente do elemento B da posição i, dado 

que o elemento A da posição j ocorreu. 

Se 6 ∧ �	 ∈ ℤ, e ambos tendem ao infinito, pode-se dizer que ambos possuem o mesmo ℵ, 

sendo possível então generalizar para: 

• 6 = ∞ 
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• � = ∞ 

• � = 6 = � = ∞ 

• Logo, o somatório de � em �, pode ser visto como � ∙ �, resultando em um tempo de 

ordem �(�\). 
Uma vez que a quantidade de vezes em que cada elemento ocorre em uma Hash é 

armazenada, o tempo de calcular a probabilidade de um elemento é em ordem "(1). 
O tempo total para os elementos discretos é o somatório dos tempos dos três 

algoritmos, onde o tempo dependente é igual ao independente, dando a seguinte expressão: 

'�� = �(�\ + �\ + 2) = �(2�\ + 2) 
Onde: 

• '�� Tempo total dos elementos discretos; 

• �\  Tempo total da probabilidade dependente/independente; 

• 1  Constante referente ao tempo de um elemento ocorrer em todo o espaço 

amostral. 

Como forma de melhorar o tempo final, colocamos o cálculo das probabilidades 

individuais e dependentes em um mesmo laço de iteração. Isso só foi possível porque a única 

diferença entre os dois algoritmos é a forma como eles acumulam os resultados das 

probabilidades de cada elemento. Dando um tempo final de: '�� = �(�\ + 1). 

Complexidade final 

A complexidade final pode ser vista como o somatório da complexidade total dos dois 

tipos de algoritmos: discretos e contínuos. Uma vez que todos estão iterando sobre os mesmos 

conjuntos, a quantidade de iterações pode ser dada por n.  

Em termos de ", o tempo final seria:  

'� = �('�� + '��) = �(�\ + �\ + 1) = �(2�\ + 1)  
Onde: 

• '�  Tempo total do algoritmo; 

• '�� Tempo total dos elementos discretos; 
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• '�� Tempo total dos elementos contínuos. 

Como forma de aperfeiçoar este tempo, todos os cálculos, dos diferentes tipos de 

elementos, foram colocados em uma mesma iteração. Isto foi possível, uma vez que  eles 

utilizam os mesmos conjuntos e possuem  igual ordem de ordenação e iteração. Sabe-se que, 

para a engenharia de software, esta abordagem não é a mais adequada, por questões de 

manutenção, compreensão e etc. Porém, como o requisito não-funcional desempenho é muito 

mais importante, esta estratégia foi adotada. Logo, o tempo final foi de: '� = 	�(�\ + 1). 

6.1.6 Funcionalidades 

O objetivo do T2H é fornecer um conjunto de atividades, ranqueada pela 

probabilidade de acontecimento, dado um conjunto de elementos contextuais. Para isso, o 

algoritmo fornece dois métodos: addEvent e requestContext. 

addEvent 

É o ponto de entrada dos dados que serão salvos e utilizados para a detecção dos 

padrões comportamentais. 

 

Esta função recebe três valores de entrada: 

• atividade:Object 

Atividade a ser analisada; 

• data:Long 

Data em que o evento aconteceu no formato de milissegundos; 

• marcadores:Marcador[] 

Conjunto de marcadores que serão associados ás atividades. 

O fluxo de execução pode ser visto na figura 22 – capitulo 5. 
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 Figura 22 - Diagrama de Sequência: addEvent 

 

Fonte: Própria 

requestContext 

Fornece um conjunto de atividades em função do contexto atual e ordenadas pela 

probabilidade de acontecimento. Este conjunto é formado por elementos do tipo 

T2HResultado, que encapsulam a atividade e fornecem outras informações tais como: data e 

peso. 

A função recebe apenas um argumento, os elementos contextuais capturados do 

ambiente, em forma de marcadores. Internamente se identifica a hora atual e converte-se em 

ângulo para ser utilizado pelos algoritmos internos. 

Os detalhes do fluxo de execução podem ser vistos na figura 23 – capitulo VI. 
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Figura 23 - Diagrama de Sequência: requestContext 

 

 

Fonte: Própria 

 

6.2  Avaliação 

Para avaliação, foram utilizadas as mesmas técnicas de validação dos protótipos. 

Dessa forma tornou-se possível analisar os ganhos em relação aos resultados obtidos nos 

experimentos anteriores, comparando-os com os resultados obtidos do T2H. 

Os dados coletados podem ser vistos na tabela 8, e os gráficos8 dos resultados abaixo desta. 

 

 

                                                 

 

 

 

8 Todas as informações foram coletadas a partir do pior dispositivo. 
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Tabela 8 - Resultados do T2H 

Usuário Total9 Ótimo Hits Calculado 

Hits 

Calculado 

% 

Map@k Tempo10 

1 209 175 139 79.43% 65.43% 131 

3 1232 1101 719 65.30% 50.75% 446 

4 1351 1133 692 61.08% 49.89% 204 

5 268 199 164 82.41% 74.25% 171 

6 41 38 38 100% 100% 28 

8 251 233 233 100% 95.28% 122 

9 543 446 290 65.02% 46.75% 260 

10 183 161 157 97.52% 89.60% 110 

11 69 46 44 95.65% 78.80% 48 

12 265 194 158 81.44% 71.78% 149 

13 330 269 209 77.70% 62.36% 194 

14 667 564 349 61.88% 49.69% 290 

17 386 334 282 84.43% 68.49% 199 

18 439 358 232 64.80% 51.33% 242 

19 1125 1116 823 73.75% 60.24% 397 

22 320 251 173 68.92% 54.78% 187 

23 322 270 220 81.48% 62.97% 178 

24 277 244 229 93.85% 78.38% 149 

                                                 

 

 

 

9 Quantidade de elementos avaliados por usuário. 
10 Tempo em milissegundos. 
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25 2625 2404 2140 89.02% 78.91% 709 

26 429 376 316 84.04% 76.66% 202 

27 430 367 307 83.65% 69.21% 203 

28 313 240 181 75.42% 64.38% 191 

29 208 144 79 54.86% 39.06% 150 

30 393 318 189 59.43% 68.54% 201 

31 331 268 182 67.91% 50.37% 193 

32 3081 2941 2697 91.70% 86.60% 710 

33 508 370 185 50.00% 41.76% 294 

34 341 293 245 83.62% 75.85% 180 

35 69 55 55 100% 90.91% 47 

37 640 535 410 76.64% 69.81% 284 

38 574 542 525 96.86% 91.01% 228 

39 808 575 380 66.09% 41.70% 330 

40 424 366 278 75.96% 64.75% 214 

41 316 262 217 82.82% 74.33% 181 

42 278 237 213 89.87% 82.70% 154 

43 66 41 39 95.12% 79.88% 47 

44 287 233 155 66.52% 50.45% 178 

45 431 375 302 80.53% 72.40% 214 

48 323 288 276 95.83% 92.27% 169 

Média    79.50% 68.52% 215 

Fonte: própria 

 

 

 

 

 



95 

  

                               

Figura 24 - Validação Geral - Curva Ótima x Curva Calculada 

 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 25 - Validação Geral do Algoritmo: Curva Calculada % 

 

 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 



96 

  

                               

 
 
 

Figura 26 - Validação da Qualidade das Recomendações: MAP@K 

 

 
Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 27 - Tempo de execução do T2H 

 

Fonte: Própria 
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Figura 28 - Curva Ótima: Comparativo 

 

 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 29 - MAP@K: Comparativo 

 

 
Fonte: Própria 

 

Como vimos na tabela 8, o resultado geral do algoritmo foi de 79.50%, com variância 

de 1.63% e desvio padrão de 13.53%. Para a análise da qualidade das recomendações tem-se 

um resultado de 68.52%, com variância de 2.57% e desvio padrão de 16.03%. A média do 

tempo de execução foi de 215 milissegundos, com desvio padrão de 142 milissegundos. 
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Quando se analisam os piores resultados, tanto da validação geral, quanto da qualidade 

das recomendações e o tempo de execução, observa-se que: 

• Tem-se um baixo acerto quando o usuário não possuiu nenhum padrão. Usuário que liga 

pouco e/ou instala muitas aplicações e não as utiliza com certa frequência; 

• A qualidade da recomendação é comprometida quando o usuário possuiu vários elementos 

com frequências similares e com grande dispersão; 

• A qualidade da recomendação não é afetada quando o usuário possuiu padrões definidos e 

poucos padrões baseado na frequência e com grande dispersão; 

• A qualidade não é comprometida quando um evento é bastante frequente, mesmo com 

grande dispersão. 

• Mesmo no dispositivo mais fraco, o tempo total de execução dos testes ficou abaixo de 

um segundo. 

Em relação ao ganho, ao analisar os gráficos e os resultados dos protótipos, percebe-se 

um ganho de 9.34% no acerto das recomendações (em relação ao melhor protótipo para este 

requisito) e 2.95% na qualidade geral das recomendações (em relação ao melhor protótipo 

para este requisito). Ou seja, o T2H além de ser melhor individualmente, foi superior no 

conjunto como um todo.  

6.2.1  Considerações Finais 

Este capítulo tem como objetivo descrever a construção do T2H, algoritmo para 

detecção de padrões comportamentais baseado em hábitos, rotinas e contexto do usuário. 

Além disso, foram realizadas métricas de comparação com outros algoritmos, a fim de validar 

a sua eficiência e eficácia. 

Apesar de ser desenvolvimento e teste ser feito em um dispositivo distinto, sua 

funcionalidade independe deste, contanto que seja utilizado o sistema operacional Android e 

possua mais, ou igual, poder computacional. 
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Capítulo VII - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Cada vez mais as pessoas tentam utilizar os dispositivos móveis como forma de 

auxiliar as tarefas do dia a dia, sejam elas simples ou complexas. Devido às suas 

características ubíquas, O usuário é capaz de carregar a informação sobre o mundo e meios de 

comunicação instantaneamente, para qualquer lugar que ele precise, de forma fácil e simples. 

Sendo assim, o entendimento do seu comportamento é de extrema importância, para 

vários tipos de aplicações que visem auxiliar os usuários em suas atividades. Seja 

automatizando tarefas, lembretes inteligentes ou exibição de conteúdos personalizados, tudo 

isso de forma rápida e precisa. 

Neste cenário, a necessidade de algoritmos que possam ser utilizados no próprio 

dispositivo, ou até mesmo em colaboração com o meio externo, contanto que ele possa dar um 

resultado de forma independente, é de extrema relevância para este tipo de aplicações e 

criação de novos tipos de interações com os dispositivos e aplicativos. 

Sendo assim, este trabalho apresentou o T2H (Temporal Tag History), algoritmo para 

detecção de hábitos e rotinas, baseado em contexto, que pode ser executado diretamente no 

dispositivo móvel, fornecendo informações relevantes para que a aplicação e/ou dispositivo 

possam tomar decisões inteligentes. 

Por meio da identificação dos hábitos e/ou rotinas, o T2H é capaz de fornecer ao 

dispositivo ou aplicação, a capacidade compreender e predizer quais tarefas são mais 

relevantes, em uma determinada situação e, com isso, auxiliar o usuário, seja de forma 

autônoma ou assistida pelo usuário. 

Além disso, o algoritmo tem uma taxa de acerto de 79,50% e taxa de qualidade das 

recomendações de 68,52%, mesmo com poucas informações coletadas. Isso tudo a um baixo 

custo computacional e desempenho em ordem de: 0\ + 1. 
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Por ter sido construído sobre uma base sólida a respeito do que venham a ser hábitos e 

rotinas, o algoritmo utiliza estes conceitos para resolver problemas de forma eficiente, onde 

outros algoritmos falham. Dessa forma, torna-se possível utilizar elementos contextuais de 

características contínuos, como as horas e minutos. Além disso, várias estratégias de como 

contornar problemas advindos deste tipo de cenário, foram provenientes do embasamento 

teórico, tais como: 

• Diminuir o intervalo de pontos considerados no calculo da distância dos elementos 

contínuos; 

• Definir uma quantidade mínima de elementos, para que este possa ser levado em 

consideração, no cálculo dos elementos contínuos; 

•  Adicionar a probabilidade de um evento ocorrer, em função dos outros eventos de mesmo 

tipo. Assim, teremos a possibilidade de perceber os hábitos e/ou rotinas que estão 

dispersos e que possuem outros elementos contextuais relacionados que não foram 

capturados. 

O T2H foi construído por meio de experimentos realizados em outros tipos de 

algoritmos, tais como:  

• Probabilidade bayesiana; 

• Cálculo da distância dos centroides; 

• Modelagem e entendimento do problema por meio de estrutura de dados. 

 Os melhores conceitos de cada técnica foram incorporados na solução final do 

algoritmo e aplicados onde eles melhor atuam. 

Toda esta bagagem (teórica e técnica) contribuiu para um bom desempenho final do 

algoritmo, seja em termos de tempo de execução, seja em índice de acerto e qualidade das 

recomendações. 

Podemos observar que, usuários que não possuam padrões bem definidos, como por 

exemplo, pessoas que trabalham como secretárias, onde precisam ligar para diferentes 

pessoas, sem que se tenha um padrão definido, tiveram um baixo índice de acerto na predição 

e na sua qualidade. Este problema foi verificado em todos os algoritmos avaliados.  
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Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho foi possibilitar a identificação de hábitos e 

rotinas e utilizar este conhecimento para gerar recomendações de atividades, baseadas no 

contexto atual, nos dispositivos móveis, por meio do T2H. 

Contribuímos também com a definição de um processo para a construção deste tipo de 

algoritmo, independente da plataforma. 

Além disto, também conseguimos extrair conceitos provenientes de outras áreas, tais 

como medicina, psicologia e marketing, e utilizá-las na área das ciências exatas, tais como 

matemática e computação. 

Limitações 

Encontramos algumas limitações ao longo do desenvolvimento da nossa solução. 

Uma das grandes limitações foi o fato de como o Android nos fornece as principais 

informações a respeito das atividades utilizadas como experimento: ligação e aplicações. As 

informações são incompletas e, em muitos casos, precisamos fazer algumas inferências para 

viabilizar a sua análise. 

Outra limitação importante foi o próprio ambiente de execução, os dispositivos 

móveis. Sabemos que existem várias outras técnicas que não foram aqui avaliadas.  O motivo 

disto foi que a maioria destas técnicas, como redes neurais, precisa de um grande poder 

computacional para serem executadas, inviabilizando então, suas escolhas. 

Como algumas informações foram coletadas criptografadas, para viabilizar a aceitação 

dos usuários na coleta de suas informações, não pudemos fazer análises mais profundas, pois 

precisaríamos de um entendimento semântico, impossível de se alcançar quando os dados 

estão desta forma. Uma vez que a informação “casa”, por exemplo, depois de criptografada, 

muda seu valor de acordo com cada dispositivo. 

Trabalhos Futuros 

Os trabalhos futuros não estão relacionados apenas com as falhas ou as deficiências do 

T2H, mas também, em função do referencial teórico levantado neste trabalho. 
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• Analisar meios de melhorar o índice de acerto e qualidade das recomendações, quando os 

usuários não possuem padrões bem definidos; 

• Interagir com uma fonte externa, para obter uma melhora no índice de acerto e qualidade 

das recomendações, sem perder a capacidade de executar de forma independente, no 

dispositivo móvel; 

• Possibilitar a criação de uma plataforma única de serviço, nos dispositivos móveis, onde 

pudessem agregar vários tipos de algoritmos, para diferentes fins, como o T2H, a fim de 

prover contexto para as aplicações ou o próprio dispositivo móvel; 

• Analisar os hábitos e rotinas, a fim de identificar suas causas e consequências. Estudos 

como os de Duhigg  (Duhigg, 2013), mostram que, o fato de sermos dirigidos pelos 

nossos hábitos, provocam pequenas alterações habituais que podem nos trazer um ganho 

ou uma perda significativa de qualidade de vida. Se pudéssemos, de alguma forma, avaliar 

pessoas, empresas, comunidades, a fim de reconhecer os seus pontos fortes e fracos, 

provenientes deste tipo de ação e, com isso quantificar suas perdas e ganhos seria bastante 

promissor. Além disso, essas informações poderiam ser relacionadas com outras já 

avaliadas, podendo então recomendar mudanças e melhorias. 
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APÊNDICE I 
 

Figura 9 – Tabela de Ligações 
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Figura 10 - Tabela de Aplicações 

 
Fonte: Própria 
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Figura 11 – Visão Geral fornecida pelo Weka 
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Figura 12 - Weka Visão Detalhada [Número x Número] 
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Figura 13 - Gráfico Gerado Pelo JTimePlot 
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