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Актуальність теми
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Множина активностей



Мета та задачі

 Метою роботи є розробка програмної системи яка б надавала

можливості щодо розпізнавання активності у реальному часі в

розумному будинку.

 Для досягнення мети, необхідно вирішити наступні завдання:

 проаналізувати існуючі підходи розпізнавання активностей у реальному

часі мешканців розумного будинку;

 удосконалити метод розпізнавання активності у реальному часі з метою

досягнення більшої точності класифікації;

 запропонувати засоби візуалізації результатів розпізнавання і аналізу

активностей та виявлення аномалій.

3



Дані для побудови моделі
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Потік сенсорів План розташування сенсорів



Сегментація даних
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Використана модель класифікації
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Тематичне моделювання і Латентне Розміщення

Діріхле
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Для задачі аналізу активності в даному випадку:

• документ є вікном активності

• слово – ознакою сегменту

• тема – певною активністю



Формування вектору ознак
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𝑀𝐼 𝑖, 𝑗 =
1

𝑄


𝑘=1

𝑄

𝜕 𝑖, 𝑗

Матриця взаємної інформації

Вектор ознак для сегменту

0 0 3 … 0 1 – частоти активації сенсорів

t1 – чаc початку вікна

dt – тривалість вікна

s1 – ідентифікатор передостаннього сенсору вікна

s2 – ідентифікатор останнього сенсору вікна

розподіл активностей з моделі Діріхле



Порівняння точності
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1 2 3 4 Запропонова

ний метод

Точність % 61 63 60 59 86.8

Метрика F1 % 48 47 47 58.1 79.9

Точність =

𝑗=1

𝐴
𝑇𝑃𝑎𝑗

𝑁𝑎𝑗

𝐹1 метрика =
2

𝐴


𝑗=1

𝐴
𝑃𝑎𝑗 ∗ 𝑅𝑎𝑗

𝑃𝑎𝑗 + 𝑅𝑎𝑗



Загальні схеми роботи програмної системи
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Схема роботи на даних тренування

Схема роботи на даних тестування



Діаграма використання розробленої програмної системи
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Візуалізація статистичних даних
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Візуалізація активностей
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Аналіз ефективності моделі
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Визначення характеристик аномалій
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Висновки

 Аналіз літературних даних приводить до висновку що 
здійснення розпізнавання активності людини в розумному 
будинку у реальному часі можливо за рахунок 
використання методів моделювання тем, зокрема методу 
Латентного Розміщення Діріхле разом з запропонованим 
раніше використанням матриці взаємної інформації 
сенсорів. 

 Удосконалено метод розпізнавання активності на базі 
даних бінарних сенсорів руху у реальному часі за рахунок 
використання моделі випадкового лісу в якості 
класифікатора і моделі Латентного Розміщення Діріхле. 

 Запропоновані програмні засоби, які використовують 
удосконалену модель для візуалізації результатів 
розпізнавання і аналізу активностей на аномалії. 

 Важливим застосунком системи є автоматизація і 
моніторинг за життям людей з вадами здоров’я. 
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