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1
1 Introducere
Se prezintă domeniul şi obiectivul cercetării, terminologia, motivaŃia pentru explorarea acestuia,
întrebările pentru cercetare şi abordarea temei. În finalul capitolului se prezintă principalele contribuŃii şi
organizarea tezei pe capitole.
Odată cu răspândirea în masă a dispozitivelor mobile şi a creşterii puterii lor de procesare a apărut necesitatea ca
sistemele de calcul să se adapteaze la contextul în care sunt utilizate (temperatură, luminozitate, bandă, profil utilizator
etc.). Scopul adaptării este eliberarea atenŃiei utilizatorului de la introducerea manuală a datelor de context şi asigurarea
unei funcŃionări optime a aplicaŃiei în raport cu resursele disponibile. Adaptarea la context, numită aici senzitivitate la
context, presupune un anumit grad de inteligenŃă a sistemului.
În abordarea din această teză, în fiecare componentă importantă a arhitecturii unui sistem senzitiv la context se
introduc elemente afective. La preluarea datelor de context se adaugă detectoare ale stării afective a utilizatorului.
Modelul de context este extins cu informaŃii afective. Adaptarea la context se optimizează prin interpretarea răspunsului
afectiv al utilizatorului la deciziile sistemului. Toate acestea sunt detaliate în continuare.

1.1

Domeniul şi obiectivul cercetării

Domeniul de cercetare al acestei teze este legat de zona de intersecŃie dintre domeniile senzitivitate la context şi
calculul afectiv, denumită aici senzitivitate la context personalizată afectiv (Figura 1.1):

Senzitivitate la
context

Senzitivitate la
context
personalizată
afectiv

Calcul afectiv

Figura 1.1 Definirea domeniului de cercetare în raport cu domeniile proxime
Obiectivul tezei este crearea unui cadru (modele, metode, algoritmi) care să permită determinarea şi modelarea
stărilor afective ale utilizatorului şi utilizarea lor pentru adaptarea aplicaŃiilor senzitive la context. Toate acestea cu
scopul de a facilita utilizatorului un comportament al aplicaŃiei adecvat necesităŃilor sale.
În secŃiunea următoare se explică termenii importanŃi care apar în această lucrare.

1.2

Întrebările de cercetare
Întrebările de cercetare, la care s-a urmărit să se răspundă în această lucrare, sunt descrise în cele ce urmează:

1. Cum se poate extinde modelul dimensional activare-valenŃă pentru a include următoarele caracteristici (pe care
modelele actuale nu le includ în totalitate):
- să permită corespondenŃa cu modelele discrete,
- să modeleze relaŃia dintre stările secundare şi cele de bază,
- să permită personalizarea modelului,
- să exprime explicit dimensiunea intensitate a stării afective?
2. Cum se poate extinde modelul ontologic de context SOCAM pentru a include următoarele caracteristici:
- reprezentarea elementelor modelului afectiv activare-valenŃă-intensitate,
- relaŃia dintre stările afective şi elementele de context?
3. Cum şi cu ce precizie se pot determina stările afective secundare pe baza analizei parametrilor contextului?
4. Care să fie metoda de evaluare a preciziei cu care detectoarele de stări afective (care funcŃionează în timp real şi sunt
ne-invazive prin faptul că pornesc de la trăsături faciale, determină stările afective şi, în particular, valenŃa stării curente?
5. Cum se poate calcula valenŃa stării afective curente, în funcŃie de valorile instantanee ale stărilor afective de bază,
furnizate în timp real, obŃinute folosind un detector de tipul celui de la întrebarea 4?
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6. Cum se poate îmbunătăŃi precizia de măsurare a valenŃei, cu 3 sau 9 niveluri, pentru detectoarele de tipul celui de la
întrebarea 4?
7. Care să fie mecanismul prin care o aplicaŃie senzitivă la context îşi poate adapta, în mod transparent, prin comenzi
implicite (reacŃii afective), comportamentul la nevoile utilizatorului?

1.3

Abordarea cercetării

Căutând răspuns la aceste întrebări, s-a constatat că este binevenit un cadru de lucru care să furnizeze
dezvoltatorilor de aplicaŃii senzitive la context un set de unelte cu diferite niveluri de abstractizare, de la modele până la
exemple de implementări software. Astfel s-a născut tema de cercetare a acestei teze de doctorat. Pentru o privire de
ansamblu, sintetică, în Figura 1.2 se prezintă părŃile unui sistem senzitiv la context (modelare, achiziŃie, adaptare) la care
s-au făcut inovările necesare integrării elementelor de calcul afectiv în sistemele senzitive la context:

Modelarea
stărilor
afective

Determinarea
stărilor
afective

Adaptarea
la stările
afective

Figura 1.2 Elementele de calcul afectiv inserate în părŃile unui sistem senzitiv la context

1.4

Principalele contribuŃii ale tezei

Principalele contribuŃii originale prezentate în teză sunt:
1. Un model unificator al stărilor afective, care permite cuantizarea spaŃiului activare-evaluare şi personalizarea lui
folosind logica nuanŃată.
Cuantizarea se bazează pe definirea statistică a câte două mulŃimi nuanŃate (fuzzy) triunghiulare pentru
reprezentarea gradului de apartenenŃă a stării secundare la fiecare dintre stările de bază pe axele activare şi valenŃă. S-a
propus o metodologie de construire a modelului. În urma testării ipotezei relaŃiei de proporŃionalitate între distanŃa de la
originea planului activare-valenŃă şi intensitatea stărilor emoŃionale (3 niveluri), s-a dovedit necesitatea dimensiunii
distincte intensitate care să fie adăugată perpendicular planului activare-valenŃă.
2. Un model ontologic de context extins. Modelul este bazat pe ontologia de context SOCAM, dar este extins cu
modelul stărilor afective FLAVI ce cuprinde elemente afective detaliate, faŃă de ontologia existentă pentru descrierea
utilizatorilor GUMO, şi cuprinde, de asemenea, reprezentarea ontologică a relaŃiilor dintre stările: curentă, secundare şi
de bază pe de o parte şi a relaŃiei dintre stările afective şi context, pe de o alta.
3. Metoda de detecŃie a stărilor afective secundare din context folosind metoda profilelor utilizator şi îmbunătăŃirea
acestei metode folosind o reŃea neuronală care personalizează detecŃia prin feedback de la utilizator.
4. Metoda de calcul a valenŃei cu trei niveluri, pe baza analizei în timp a eşantioanelor corespunzătoare stărilor de
bază detectate de o unealtă soft (FaceReader) pentru starea curentă, pe baza unor valori de prag determinate empiric.
5. Metoda de evaluare a preciziei pentru detectoare ale stărilor afective ce funcŃionează în timp real, pentru stări
afective spontane.
S-a aplicat metoda pentru unealta soft FaceReader pentru determinarea valenŃei cu 3 şi 9 niveluri din trăsături
faciale. S-a considerat cazul utilizării de trăsături faciale induse în mod spontan prin prezentare de imagini subiectului,
comparativ cu valenŃele etichetate IAPS şi prin comparaŃie cu trei experŃi umani.
6. Metoda de creştere a procentului de detecŃii corecte ale valenŃei, cu 3 şi 9 niveluri, a FaceReader-ului, în timp
real, din trăsături faciale.
S-a considerat cazul utilizării de trăsături faciale ce corespund unor trăiri spontane induse prin prezentare de
imagini subiectului, folosind pentru personalizare învăŃarea supervizată.
7. Un mecanism de reglare a comportamentului unei case inteligente pe baza reacŃiei afective a utilizatorului la
deciziile sistemului care permite descoperirea, memorarea şi folosirea preferinŃelor pentru a răspunde nevoilor
utilizatorului, care sunt mereu în schimbare.
S-a proiectat şi implementat platforma de agenŃi JADEX folosind TAOM4E, s-a creat ontologia casei inteligente,
s-au integrat senzorii şi actuatorul Phidgets. Reprezentarea preferinŃelor comportamentului unui sistem senzitiv la context
s-a făcut prin ponderi salvate în fişier, în timp ce contextul şi actuatorii au fost reprezentaŃi în ontologie.
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2 Stadiul actual al cunoaşterii
Se trec în revistă, din perspectiva autorului, câteva dintre definiŃiile din literatura de specialitate pentru
domeniile senzitivităŃii la context şi a calculului afectiv. Se prezintă stadiul actual al cercetării în cele două domenii
analizându-se comparativ soluŃiile existente pentru modelarea, reprezentarea, determinarea şi adaptarea la stările
afective în sisteme senzitive la context. În finalul capitolului se arată limitările soluŃiilor existente şi se justifică
alegerile pentru anumite soluŃii existente, selectate pentru a fi bază de pornire pentru propunerile din această lucrare.

2.1

Definirea noŃiunilor importante din domeniile sistemelor senzitive la context şi a calculului afectiv

Domeniul senzitivităŃii afective se află la intersecŃia senzitivităŃii la context şi a calculului afectiv. Ca urmare este
potrivit să începem descrierea stadiului actual al cunoaşterii cu definirea noŃiunilor importante ale acestor două domenii.

Definirea noŃiunilor din domeniul senzitivităŃii la context.
Definirea contextului. Există mai multe definiŃii ale contextului în literatura de specialitate. Sintetizând definiŃiile
existente, se urmăreşte în continuare răspunsul la următoarele întrebări care să lămurească această noŃiune:
1. Cine (constituie contextul)? Utilizatorul, mediul şi sistemul de calcul, fiecare dintre acestea având o ierarhie de
proprietăŃi şi de entităŃi care le constituie.
2. Ce (fac aceste entităŃi)? InteracŃionează.
3. Cum (interacŃionează)? Într-un mod relevant, care contează, cu un sens. În mod cauzal (acŃiunea fiind urmată de o
reacŃiune).
4. De ce (în ce scop)? Pentru a realiza sau împlini un anumit comportament dorit sau aşteptat de utilizator (în funcŃie de
credinŃele, dorinŃele şi intenŃiile sale).
5. Când? Mereu. Stările sistemului, utilizatorului şi mediului se modifică tot timpul.

Definirea noŃiunilor din domeniul calculului afectiv
Definirea stării afective şi a emoŃiilor. În cercetarea de faŃă s-a considerat starea afectivă ca o trăire umană interioară
cauzată de un factor exterior (perceperea unui obiect, a unei fiinŃe sau declanşarea unui eveniment) sau unul interior
(evocarea unui obiect, a unei fiinŃe sau unui eveniment).
Comunitatea ştiinŃifică încă nu s-a pus de acord în ceea ce priveşte definirea stărilor afective [Pic97]. Stările
afective sunt împărŃite, conform [Roe04], după următoarele clase: emoŃii, dispoziŃii, atitudini interpersonale,
preferinŃe/atitudini, dispoziŃii afective. Dintre acestea, în prezenta teză, atenŃia este orientată asupra emoŃiilor deoarece
sunt de durată scurtă sau medie, ceea ce corespunde duratei de interacŃiune directă cu aplicaŃiile care rulează pe
dispozitivele mobile.
EmoŃiile sunt definite ca „episoade de sincronizare masivă a resurselor somatice şi mentale care permit adaptarea
la, sau rezolvarea unui eveniment-stimul subiectiv evaluat ca fiind foarte pertinent pentru nevoile, scopurile şi valorile
indivizilor” [Roe04]. Din perspectiva psihologiei cognitive, emoŃia este o reacŃie (comportamentală şi/fiziologică) la o
anumită situaŃie, determinată de un proces cognitiv de evaluare (appraisal) şi urmată de un proces de adaptare (coping).
NoŃinea de stare afectivă cuprinde atât ideea de emoŃie, cât şi pe cea de dispoziŃie. În contextul tezei se consideră doar
emoŃiile, deci când nu se explicitează altfel, starea afectivă se referă la o emoŃie.
Definirea stărilor afective primare şi secundare. În psihologie se face distincŃie între stările afective (emoŃiile) primare
(sau de bază) şi derivatele acestora, numite secundare.
FiinŃele umane au dezvoltat pentru a putea supravieŃui opt stări afectiv primare (de bază): bucurie, anticipare,
mânie, dezgust, tristeŃe, surpriză, frică, încredere [Plu80]. Prin combinarea acestor stări primare rezultă 28 de stări
secundare, de ex. optimismul = anticipare + bucurie.

2.2

SoluŃiile actuale pentru modelarea contextului
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Modelarea contextului presupune un proces de abstractizare prin care elementele din realitate, din mediul
înconjurător (elemente de context, valorile posibile ale acestora), sunt conceptualizate pentru a putea fi apoi reprezentate
în sistemele de calcul. Acest proces este asimilabil cu cel al modelării realităŃii în cazul conceperii de programe pentru
calculator, cu diferenŃa că, datorită complexităŃii şi dinamicii lui, necesită metode specifice.
Reprezentarea contextului într-un sistem de calcul este aproape imediat realizabilă după modelare, în cele mai
multe din cazuri cele două noŃiuni sunt considerate ca desemnând acelaşi lucru. Reprezentarea fiind partea „vizibilă”,
implementată a modelului abstract. Păstrând referinŃa la conceperea programelor, modelarea folosind clase şi obiecte are
ca o consecinŃă reprezentarea în calculator a claselor şi a instanŃelor lor care sunt obiectele concrete.
Caracteristici ale modelelor de context. În continuare se face o comparaŃie a modelelor de context din

perspectiva următoarelor caracteristici, având ca punct de pornire lucrarea de referinŃă [Tho04]: compoziŃia
distribuită, validarea, cantitatea şi calitatea informaŃiei, completitudinea şi suportul pentru raŃionare.
Principalele clase de modele de context. Se analizează clasele de modele prezentate în [Tho04], la care se adăugă clasa
de modele bazate pe tehnologie web [Bil93]. Se face analiza într-o ordine care merge de la simplu la complex, urmărind
cum au fost abordate caracteristicilor enunŃate mai sus. În urma analizării caracteristicilor, se observă ca unele sunt
satisfăcute, iar altele nu. Următoarele modele sunt detaliate şi exemplificate pe situaŃii concrete în teză: modele bazate pe
perechi atribut-valoare, modele bazate pe tehnologie web, modele ce folosesc scheme de marcare, modele grafice,
modele bazate pe logică, modele orientate obiect şi modelele bazate pe ontologii.
Modele bazate pe ontologii. Ontologiile sunt folosite în sistemele de calcul pentru a reprezenta realitatea nu doar ca un
set de concepte distincte, ci ca un ansamblu de concepte între care există relaŃii diverse (nu doar ierarhice şi de
apartenenŃă). În modelarea contextului, ontologiile facilitează o reprezentare precisă a elementelor de context, a
parametrilor acestora şi a legăturilor dintre ele şi permit raŃionarea asupra conceptelor existente şi a relaŃiilor dintre ele
pentru a deduce noi valori ale elementelor de context şi pentru verificarea consistenŃei modelului. Ontologiile folosesc
clase pentru a reprezenta concepte şi oferă suport pentru raŃionare (ca cele bazate pe logică). De aceea moştenesc
caracteristicile acestor două tipuri de modele, dovedind în privinŃa validării calităŃile modelelor bazate pe scheme de
marcare. Ca urmare, compoziŃia distribuită, validarea, cantitatea şi calitatea informaŃiei, completitudinea, suportul pentru
raŃionare sunt cel mai bine rezolvate de această clasă. PreŃul de plătit pentru aceste performanŃe este însă, în acest caz,
creşterea complexităŃii.
Ex. SOCAM (Service Oriented Context Aware Middleware) [Gu05]. Această reprezentare rezolvă următoarele:
• reduce complexitatea reprezentării contextului prin separarea ontologiei în generală şi specifică aplicaŃiei;
• permite deducerea valorilor contextului superior prin inferenŃă asupra valorilor contextului inferior;
• permite rezolvarea conflictelor dintre diferitele surse de context;
• facilitează menŃinerea consistenŃei bazei de cunoştinŃe;
• detectează şi corectează inconsistenŃele informaŃiei de context pe baza mecanismului de inferenŃă;
• permite reprezentarea claselor de surse de informaŃii de context.

ComparaŃie între clasele de modele de context. În tabelul de mai jos sintetizăm modul în care clasele de modele
de context răspund la caracteristicile enunŃate în secŃiunea 1.2.3:
Clasă de model de context CompoziŃia distribuită Validarea Cantitatea şi calitatea
Perechi atribut-valoare
Web
+
Scheme de marcare
+
++
+
Grafice
+
Logice
++
Orientate obiect
++
+
+
Ontologice
++
++
+

Completitudinea Suportul pt. raŃionare
++
+
+
+
++

Tabelul 2.1 ComparaŃie între modele de context după criteriile 1-5 enunŃate în secŃiunea 2.2.1
Analizând acest tabel se pot formula întrebările: când este recomandat să folosim un model dintr-o anumită clasă
şi când dintr-o alta şi de ce? Răspundem la aceste întrebări în continuare.
AplicaŃiile simple cu un număr redus de elemente de context (unu, două), între care nu se pot stabili uşor relaŃii,
pot beneficia de simplitatea claselor de modele atribut-valoare şi bazate pe web. Acestea din urmă vin cu un mic avantaj,
acela de a permite, într-o mică măsură, validarea conŃinutului paginii web în care sunt prezente atributele modelului.
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Lipsa suportului pentru raŃionare nu este aici critic, deoarece avem un număr redus de elemente de context care sunt
independente.
Modelele bazate pe scheme de marcare sunt potrivite aplicaŃiilor în care elementele de context sunt puternic
ramificate, cu majoritatea relaŃiilor între ele de tip ierarhic, dar care se bazează pe surse de informaŃii de încredere şi care
sunt relativ puŃin distribuite în reŃea. SituaŃiile simple de context nu cer acestei clase de modele de context suport pentru
raŃionare.
Modelele bazate pe grafică îşi găsesc utilitatea ca bază de proiectare a aplicaŃiilor mai complexe. Tot ca o unealtă
poate fi considerată clasa de modele bazate pe logică, deoarece ele permit o testare în avans a regulilor ce descriu
comportamentul aplicaŃiei senzitive la context folosind limbaje dedicate.
Modelele orientate obiect sunt o soluŃie bună când numărul elementelor de context este mediu sau mare cu reguli
de comportament relativ puŃine şi simple, structura modelului de context fiind uşor de gestionat de către proiectant.
AplicaŃiile cu multe elemente de context care au relaŃii complexe între ele, care provin din surse diferite ca debit
şi calitate, susceptibile de a fi incomplete şi ca urmare cu reguli ce au mulŃi parametri, găsesc o fundaŃie solidă în
modelele de context ontologice.
O adordare hibridă care consideră toate aceste modele este prezentată în [Bet09]. Autorii propun 3 niveluri
distincte peste nivelul de senzori, care au roluri după cum urmează: primul nivel este cel de fuziune a datelor de la
senzori, la al doilea nivel se reprezintă datele de context superficiale, se integrează sursele externe de date de context şi
se face o raŃionare eficientă asupra contextului, iar la al treile nivel are loc reprezentarea şi raŃionarea la nivel abstract. Ca
urmare modelele ontologice vor ocupa nivelul al treilea pentru verificarea consistenŃei, specificarea semanticii
contextului şi abstractizarea lui. La nivelul 2 se recomandă folosirea modelelor de marcare, RDF, de tip CC/PP sau
logice. Pentru primul nivel nu se indică un anumit model. Deşi promiŃător, modelul hibrid astfel propus, este un model de
context încă în lucru.
De ce sunt potrivite ontologiile în modelarea contextului? Ontologile sunt independente faŃă de limbajele de
programare, permit analiza formală a domeniului cunoaşterii [Gu05], au putere de expresie (OWL suportă restricŃii de
cardinalitate) şi oferă suport pentru raŃionare eficientă, abstractizarea programării şi interoperabilitate [Eji07].
În cazul modelării contextului ontologiile permit reprezentarea formală a contextului [Wan04], distribuirea
cunoaşterii şi reutilizarea ei [Yau06], raŃionarea logică asupra contextului (verificarea consistenŃei, subsumarea,
raŃionarea pentru cunoaştere implicită) [Yau06], organizarea ierarhică a informaŃiei, descrierea formală (fiind
standardizate) [Eji07]. În [Luc06] se spune că folosind mecanismele de raŃionare (inferenŃa intra-context (ex. definirea
contextului de ordin superior), raŃionarea asupra contextului pentru rezolvarea informaŃiei imprecise sau parŃiale),
contextul poate fi mărit, îmbogăŃit, sintetizat, distribuit.
Ontologiile de context rezolvă problema heterogenităŃii datelor, ambiguităŃii, calităŃii şi validităŃii datelor de
context [Kru07].

Model pentru contextul utilizatorului. Explorând domeniul senzitivităŃii la context s-a constatat că sunt foarte
puŃine modele de context care să includă detalierea datelor utilizatorului. Modelul GUMO (General User Model and
Context Ontology) este dedicat, aşa cum îi spune numele, descrierii utilizatotului în cazul aplicaŃiilor senzitive la context,
beneficiind de avantajele specifice unei reprezentări ontologice.
Stilul GUMO [Hec05] de a descrie stările afective are atributele: etichetă, identificator, data expirării, intimitate,
imagine, adresă internet.
Remarcăm că în acest mod de a descrie stările afective lipsesc parametrii importanŃi ai stărilor afective: valenŃa şi
activarea şi nu se stabileşte nici o relaŃie nici între stările de bază şi celelalte, nici între stări şi celelalte elemente de
context.
2.3

SoluŃiile actuale pentru modelarea stărilor afective

Charles Darwin, în cartea sa „The Expression of Emotion in Man and Animal” [Dar72], a pornit studiul modelelor
emoŃiilor umane. De atunci au fost dezvoltate un număr mare de modele ale emoŃiilor care au fost dezvoltate din
perspective aparŃinând unor domenii diverse ale ştiinŃei: medicină, fiziologie, psihologie [Roe04][Mar10]. În funcŃie de
domeniul pentru care au fost create, aceste modele evidenŃiază un anumit aspect al emoŃiilor cu predominanŃă. Astfel
există modele ale emoŃiilor care descriu nivelul fizic-fiziologic (modele de reacŃie periferică, de circuite neuronale),
modele emoŃionale determinate de interacŃiunile sociale, modele motivaŃionale ale emoŃiilor, modele de adaptare, modele
lexicale (rezultate din analiza structurii implicŃiilor semantice ale cuvintelor emoŃionale). Mai aproape de obiectivul tezei
(modelarea şi determinarea emoŃiilor utilizatorului într-un context care se modifică dinamic) sunt: modele discrete,
modele dimensionale şi modele evaluative (appraisal). Clasele de modele dimensionale şi discrete sunt generale şi provin
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din teoria evoluŃionistă cu o puternică tendinŃă spre observarea fenomenului emoŃional din exterior (de obicei prin
trăsături faciale). Modelele cognitive ale emoŃiilor studiază emoŃiile din perspectiva relaŃiei lor cauzale cu procesele
cognitive.
Totuşi aceste modele nu se exclud mutual, emoŃiile fiind un domeniu în care cercetarea continuă. Un exemplu
este că există lucrări actuale [Moo07][Pes08] care arată că emoŃiile şi cogniŃia sunt forŃat separate şi că este posibil ca
unele procese emoŃionale (de exemplu calculul valenŃei) să preceadă cogniŃia şi ca urmare să nu fie o cauză a acestora.
Modelele computaŃionale ale emoŃiilor sunt necesare pentru a permite sistemelor de calcul să modeleze (reprezinte) în
limbaj de programare şi să proceseze apoi infomaŃiile preluate de la senzori în scopul determinării sau simulării
emoŃiilor. Comparativ cu modelele discrete şi dimensionale, modelele cognitive ale emoŃiilor prezintă următoarele două
avantaje: i. oferă cadrul teoretic în care se evidenŃiază relaŃia dintre emoŃiile utilizatorului şi mediu (context) prin
intermediul componentei relaŃiei persoană-mediu şi ii. teoria evaluării (appraisal) explică de ce subiecŃii răspund
emoŃional diferit la un acelaşi stimul.
În cadrul sistemelor computaŃionale, modelele cognitive ale emoŃiilor au fost implementate cu scopul de a le
folosi în principal pentru studiul fenomenelor psihice, utile, în sisteme computaŃionale, mai ales agenŃilor software care
simulează trăiri afective (agenŃi conversaŃionali) (de ex. FLAME[El00]).
Două dezavantaje ale modelele computaŃionale cognitive care cuprind şi emoŃii (de exemplu CogAff, Minsky
EM, EMA [Lee08][Mar09]) sunt că:
1. sunt generice, descriu generic procesele la nivel de arhitectură [Gra09], sunt insuficient evaluate [Gra09] şi, în
final, folosesc ele însele modele discrete sau dimensionale când descriu emoŃiile şi
2. implică o modelare mai detaliată a utilizatorului pentru a putea extrage variabilele de apreciere din care să se
poată deriva o predicŃie a viitoarei stări emoŃionale a utilizatorului, ceea ce creşte complexitatea şi este mai
intruziv.

Sinteza modelelor afective pentru integrarea în sisteme senzitive la context. Pentru a putea integra stările
afective în sisteme senzitive la context, modelele afective trebuie să aibă două caracteristici: posibilitatea personalizării
modelului afectiv în funcŃie de specificul utilizatorului şi o modalitate de măsurare şi codare a stărilor astfel încât ele să
fie uşor de transmis (comunicat) la distanŃă.
Modelele care folosesc logica nuanŃată [El98][Yan95][Mob03][Ger99], datorită flexibilităŃii pe care o oferă, sunt
candidaŃi pentru personalizare deşi nu o vizează în mod explicit. Cu excepŃia modelului propus de Roddy Cowie şi
colectiv [Cow00a][Cow99][Cow00b] care are potenŃial posibilitatea personalizării, celelalte modele sunt lipsite de
această caracteristică.
Măsurarea (cuantificarea) şi codarea stării afective lipseşte din propunerea lui Robert Plutchik care doar
precizează că ar fi patru axe ale afectului [Plu80]. Modelul OCC (Ortony-Clore-Collins) [Ort88] arată că ar exista 22 de
stări, cu o anumită valenŃă, accentul fiind pus pe cauzele stărilor şi nu pe utilizarea lor. Cele mai importante modele sunt
aici cele propuse de J.A. Russell (modelul circumplex al afectului) [Rus80] şi Roddy Cowie şi colectiv în
[Cow00a][Cow99][Cow00b]. J.A.Russell arată că stările sunt reprezentabile prin unghiul pe care îl fac cu abscisa, deci
un număr teoretic infinit de stări cuprinse între 0o şi 360o ar putea fi definite unic de valoarea acestui unghi. Roddy Cowie
şi colectiv preia ideea şi o dezvoltă arătând că se poate calcula şi o valoare a tăriei stării în funcŃie de distanŃa pe care o
are starea faŃă de originea sistemului de coordonate. Tot aceştia arată [Cow00b] că putem măsura o stare destul de precis,
20 de stări distincte, ca o pereche de coordonate (x, y).
Deoarece tehnologiile de ultimă oră care permit detectarea stărilor afective sunt actualmente doar la nivelul la
care clasifică între un set mic de stări, soluŃiile pentru modelarea stărilor afective, au fost simple. În cele mai multe cazuri
această reprezentare fiind ca perechi atribut-valoare. Odată cu dezvoltarea personajelor grafice animate care imită
oamenii, s-a simŃit nevoia unei reprezentări mai detaliate a acestor stări. VHML-EML (Virtual Human Markup
Language-Emotion Markup Language) [Mar10], APML (Affective Presentation Markup Language) [Car02], and
MPML2.0.e (Multimodal Presentation Markup Language) [Ish06] sunt exemple de limbaje de reprezentare dedicate sau
care includ reprezentări afective. Acestea pot fi încadrate în clasa modelelor de reprezentare bazate pe XML.
2.4

Metode actuale pentru determinarea stărilor afective

DetecŃia stărilor afective presupune în primul rând luarea în considerare a canalelor de comunicare interumană
prin care sunt transmise în mod curent trăirile emoŃionale (stările afective) şi găsirea de metode tehnice adecvate pentru
preluarea, prelucrarea şi interpretarea stărilor. În continuare sunt prezentate pe rând aceste metode tehnice pentru canalele
de comunicare vizual, auditiv, fiziologic. Deoarece omul interpretează sintetic starea afectivă, cercetarea în domeniul
detecŃiei stărilor afective s-a orientat spre metode de fuziune a rezultatelor detecŃiilor pe diferite canale pentru a creşte
precizia detecŃiei. Pe acestea din urmă le prezentăm în finalul acestei secŃiuni 2.4.
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Metode de detecŃie a stărilor afective pornind de la trăsăturile faciale. Un criteriu important pentru
compararea soluŃiilor de detecŃie a stărilor afective pentru situaŃii reale este dacă stările evaluate erau spontane sau
dramatizate. Un exemplu de evaluare cu stări spontane este [Seb04]; însă se tratează doar patru stări şi fără a prevalida
setul de inductori pentru a cunoaşte efectul lor asupra subiecŃilor. Dintre aceste soluŃii de detecŃie, cea descrisă în [Kui05]
este singura la care s-a putut avea acces pentru a o testa ca produs comercial [FR09] mai întâi în anul 2008.
Deşi progresele cercetării în acest domeniu continuă, se pot observa trei tendinŃe:
1. Sistemele existente care revendicau rezultate bune ca procente de detecŃie sunt revăzute sau îmbunătăŃite
pentru că, fie erau testate iniŃial pe un număr mic de persoane, fie se testa pe acelaşi set care era şi de antrenare, fie
foloseau emoŃii dramatizate etc.,
2. Orientarea spre determinarea de stări secundare şi mai general a unităŃilor de acŃiune (AU-Action Unit).
3. Combinarea canalului video cu gesturi pe de o parte şi cu voce sau alte canale pe de o alta.

Metode de detecŃie a stărilor afective din voce. La stadiul actual al cunoaşterii din domeniul detecŃiei stărilor
afective din voce, putem afirma că vocea poate fi folosită doar ca şi complement la alte metode de detecŃie, cum ar fi
cele după trăsăturile faciale, cu mari rezerve în privinŃa situaŃiilor reale, caz în care utilizatorul se află în mobilitate întrun mediu cu un important zgomot ce însoŃeşte vocea umană. Deşi în soluŃiile actuale [Zen09] se tinde să se cuprindă şi
conŃinutul lexical pentru a deduce starea utilizatorului. Totuşi rezultatele de până acum sunt reduse la utilizarea izolată a
canalului audio pentru detecŃia stărilor afective.

Metode de detecŃie a stărilor afective din stările fiziologice. Datorită instabilităŃii pe care o prezintă în timp, a
particularităŃilor pentru fiecare individ la detecŃie, a complexităŃii, numărului mare de senzori necesari şi mai ales a
încălcării intimităŃii pe care le prezintă soluŃiile de detecŃie actuale, se consideră neoportună utilizarea acestora, sau cel
puŃin nu doar a acestora, pentru detecŃia stărilor afective.

Alte metode de detecŃie a stărilor afective. Deşi problema detecŃiei stării afective din gesturi pare a fi rezolvată
pentru sistemele mobile (vezi exemplele eMoto, Siemens CX70 Emoty), totuşi ele nu vorbesc de măsura în care detecŃia
a fost corect realizată. DetecŃia posturii corporale în mediul mobil pare a fi, pentru moment, destul de dificilă în lipsa
unor senzori adecvaŃi şi care să nu deranjeze şi să nu încalce intimitatea: senzori de presiune pe talpa încălŃămintei,
senzori de poziŃie pe punctele importante de pe corp (trunchi, membre, cap).

Metode de detecŃie a stărilor afective multimodale. Deşi apare ca o soluŃie firească pentru detecŃia mai precisă a
stărilor afective, metoda multimodală nu are încă maturitatea necesară pentru a fi folosită ca atare. Totuşi în dezvoltarea
aplicaŃiilor reale care Ńin seama de starea afectivă este de aşteptat o fuziune a senzorilor fiziologici, de gestică, presiune,
cei vocali şi video.
DiscuŃie asupra metodelor de detecŃie a stărilor afective. Din studiul metodelor tehnice de detecŃie a stărilor
afective rezultă că deşi este un domeniu de care se preocupa un număr relativ mare de cercetători şi de o perioadă destul
de mare de timp (două decenii), totuşi metodele prezentate nu îndeplinesc decât parŃial condiŃiile impuse pentru utlizarea
lor în situaŃii reale, în contextul mobilităŃii utilizatorului. Ca soluŃiese propune adoptarea modalităŃii optime pentru un
singur canal, cel vizual, ca soluŃie de bază şi se păstrează deschiderea la modalităŃile de detecŃie complementare (voce,
gestică, presiune) cu includerea contextului (etapa de desfăşurare a sarcinii, durata, locaŃia, contextul social) şi a
profilului utilizatorului (vârstă, sex, provenienŃă culturală, model afectiv personalizat).
Un alt aspect important este problema intimităŃii informaŃiilor utilizatorului. Drept pentru care se urmăreşte
adoptarea unei modalităŃi ne-intrusive. Metodele fiziologice sunt nerecomandate, cele vizuale şi audio sunt cele mai
adecvate. Totuşi cele audio sunt mai expuse la zgomotul din mediul ambiental.
În concluzie, se alege o metodă de detecŃie vizuală.Anume, cea care s-a dovedit a fi optimă şi disponibilă pentru
testare în condiŃiile cele mai apropiate de cele reale, pe care o prezentăm în continuare.

Detectorul de stări afective din trasături faciale FaceReader™. FaceReader™ [FR09] este un sistem automat
de analiză a expresiilor faciale în timp real dezvoltat de firma VicarVision şi care este disponibil comercial din 2007.
Acest produs soft prelucrează imagini statice, video (înregistrate şi în timp real) cu o rată de 15 analize pe secundă. El
permite clasificări în timp real a expresiilor faciale ce corespund celor şase stări de bază definite de Ekman în 1970
[Ekm70], la care se adaugă starea neutră.
Pentru a realiza aceasta programul funcŃionează în trei etape [Kui05]: găsirea imaginii faciale, potrivirea măştii şi
clasificarea. Modulele prezentate în [Kui05] rezolvă problema analizei feŃei ce constă în diminuarea efectelor a trei surse
de variaŃii în imaginile faciale: poziŃia/orientarea, expresia şi lumina.
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Deşi are unele limitări în privinŃa anumitor parametri, cum ar fi etnicitatea şi vârsta utilizatorului şi condiŃii de
mediu ca lumina şi orientarea feŃei faŃă de cameră, este singurul program care a fost testat temeinic în condiŃii de variaŃie
a parametrilor de intrare (utilizator şi mediu). Mai mult el include mai multe modele selectabile de către utilizator,
proiectate pentru a rezolva, chiar şi dacă în parte, aceste probleme.
La analiza în timp real, FaceReader™ scrie un fişier de tip jurnal în care înregistrarea stării afective curente se
face odată la 200 ms, în condiŃii de luminozitate egală pe faŃa citită, a unei rotiri a capului de cel mult 30° şi a limitării
mişcărilor bruşte ale capului (aproape-departe, stânga-dreapta, sus-jos).
Pentru a justifica alegerea pentru FaceReader™ s-au analizat mai multe publicaŃii recente [Seb04, Bai08, Yea06]
care afirmă că au obŃinut rezultate remarcabile în detecŃia stărilor de bază în timp real din emoŃii spontane. Alte
publicaŃii, fie nu spun în ce condiŃii s-au obŃinut rezultatele lor şi pe câŃi indivizi [Bar04,Lit04,Bar03], fie nu este clar
dacă metoda prezentată este sau nu utilizabilă în timp real [Lia05] . În [Seb04] fişierele video au fost urmărite de 28 de
subiecŃi, iar camera ascunsă a clasificat în timp real în patru stări (neutru, bucurie, surpriză şi dezgust). Un număr de 41
participanŃi au urmărit filme scurte care le-au provocat emoŃii spontane, metoda de evaluarea a stării curente fiind din
trăsături faciale şi din măsurarea unor parametric fiziologici (parŃial invaziv) [Bai08]. Au fost considerate doar
amuzamentul şi tristeŃea, ca stări opuse. O abordare similară [Yea06] foloseşte filme încărcate emoŃional pentru 21 de
subiecŃi a căror stare curentă o clasifică în şase stări de bază după trăsăturile faciale. Pe lângă neajunsurile precizate la
fiecare soluŃie, ceea ce nu este clar în aceste abordări este măsura în care stimulii inductori ai emoŃiilor sunt adecvaŃi
pentru a induce stările spontane vizate.

2.5

Mecanisme actuale de adaptare la context

Modelarea preferinŃelor utilizatorului de comportament al aplicaŃiei
În momentul actual în literatura de specialitate există mai multe articole care tratează modelarea preferinŃelor.
Focalizarea este aici asupra reprezentării acestor preferinŃe în corespondenŃă cu contextul, în scopul adaptării
comportamentului.
În tabelul 2.7 se face o comparaŃie sintetică a diferitelor soluŃii de reprezentare a preferinŃelor:
SoluŃie
CtxPrefScor‘06 [Hen06]
OWLPref‘05 [Kim05]
Bayes Meta-Net’06 [Has06]
NNAssoc’05 [Fla05]
UPM’05 [You05]
ProbSchemes’07[Dar07]

Context.ontologic
+
-

RelaŃia context-serviciu
scor
relaŃie ontologică
probabilistică
ponderi reŃele asociat.
ponderi neuroni
Bayes şi HMM

Actualizare la rulare
++
+
?

Tabelul 2.2 ComparaŃie a diferitelor soluŃii de reprezentare a preferinŃelor
Se remarcă utilizarea modelării ontologice a contextului doar într-un singur caz [Kim05], dar la care lipseşte
posibilitatea modificării dinamice a preferinŃelor la rulare. Pentru exprimarea preferinŃelor unui serviciu, dat fiind
contextul, există mai multe soluŃii. Ultima coloană a tabelului permite evaluarea soluŃiei din perspectiva obiectivului de a
oferi posibilitatea personalizării, a modificării preferinŃelor în funcŃie de nevoile utilizatorului. Astfel că soluŃia cu
perceptronul multistrat [Youn05] este superioară celei în care se folosesc doar ponderi ce indică asocieri între context şi
servicii [Flan05] deoarece permite modificarea ponderilor printr-un mecanism de propagare inversă a erorilor (back
propagation); dar are dezavantajul că nu face aceasta la rulare în funcŃie de reacŃia utilizatorului. Modelele Markov
ascunse HMM sunt considerate a fi potrivite, dacă pentru definirea unui context de nivel înalt din mai multe elemente de
context de nivel jos [Dar07]. Acestea vor permite calculul valorilor parametrilor mai multor elemente de context de nivel
înalt dacă între acestea şi altele există o corelaŃie temporală.
SoluŃia cu meta-reŃele Bayes este cea mai apropiată de obiectivul precizat mai sus. Dezavantajul ce apare la
nivelul reprezentării la această soluŃie este că aici modelul contextului nu este ontologic.
Concluzia studiului este că modelarea ontologică a contextului este bine să fie combinată cu o soluŃie pentru
reprezentarea ontologică a relaŃiei context-serviciu care să permită modificarea valorilor şi înainte (antrenare), dar mai
ales la rulare.

Mecanisme de descoperire a preferinŃelor. În urma studiului prezentat mai sus s-a constat că sunt puŃine soluŃii
care iau în calcul reprezentarea şi apoi modificarea valorilor relaŃiei context-serviciu senzitiv la context.
Folosirea datelor istorice înregistrate ca perechi context (vectori de elemente de context) – servicii
[Fla05][You05]. Mecanismul fiind bazat pe reŃele neuronale care sunt astfel antrenate să răspundă cu un anumit serviciu
la un context dat.
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Un element unic al soluŃiei [Has06] este considerarea unei bucle de reacŃie de la utilizator prin care valorile
relaŃiei context-serviciu sunt modificate la rulare. Astfel că sistemul va descoperii preferinŃa utilizatorului.
În privinŃa utilizării răspunsului emoŃional pentru învăŃarea comportamentului dorit, articolul [Bro07] prezintă un
mecanism de învăŃare prin întărire în cazul unui robot social care învaŃă prin pedeapsă sau răsplată exprimată de emoŃii:
negativă (frică), respectiv pozitivă (fericire). Mecanismul de învăŃare implică reacŃii de acest tip pentru un set de sarcini,
dar obiectivul propus este o buclă mai simplă în care răspunsul utilizatorului este imediat şi asociat unei singure acŃiuni
(decizii de comportament a sistemului).
În concluzie, pentru soluŃia cu meta-reŃele Bayes, observăm următoarele două avantaje: i. preferinŃele fiecărui
utilizator sunt separate şi reutilizabile şi ii. se pot stabili priorităŃi între utilizatori. Ca dezavantaj: probabilităŃile
condiŃionate iniŃiale trebuie completate (calculate de proiectant şi editate manual sau utilizând expresii, sau obŃinute
cumva (nu se ştie încă în ce fel) din istoric) nefiind dată încă o soluŃie de iniŃializare automată a lor.

2.6

Sinteza limitărilor soluŃiilor existente şi concluzii

Pentru modelarea şi reprezentarea contextului complex care să cuprindă şi stări afective se alege reprezentarea
ontologică. Cu argumentele că: permite distribuirea cunoaşterii şi reutilizarea ei folosind un format standard (OWL), este
independentă de limbajele de programare, permite raŃionarea logică asupra contextului (verificarea consistenŃei,
subsumarea, raŃionarea pentru cunoaştere implicită) şi definirea relaŃiilor dintre diferitele elemente de context şi între
acestea şi stările afective ale utilizatorului.
Dintre ontologiile de context se alege ca punct de plecare ontologia SOCAM [Gu04] căreia îi lipseşte descrierea
detaliată a caracteristicilor utilizatorului. Din studiul reprezentărilor datelor utilizatorului s-a ales ca fiind cea mai
expresivă ontologia GUMO [Hec05] însă din care lipsesc parametrii importanŃi ai stărilor afective: valenŃa şi activarea şi
nu se stabileşte nici o relaŃie nici între stările de bază şi celelalte, nici între stări şi celelalte elemente de context.
Analiza modelelor stărilor afective după criteriile personalizare şi cuantificare a dus la concluzia că modelul
circumplex al afectului [Rus80] şi dezvoltat ulterior [Cow00a][Cow99][Cow00b] ca spaŃiu activare-valenŃă poate fi
folosit ca model de bază dar cu rezolvarea următoarelor limitări: lămurirea ipotezei care afirmă că relaŃia între
intensităŃile stărilor afective este una de directă proporŃionalitate cu distanŃa până la centrul cercului ce defineşte planul
activare-evaluare, stabilirea unei relaŃii între stările secundare şi cele de bază şi personalizarea modelului.
Metodele de detecŃie a stărilor afective care să poată fi folosite în sistemele senzitive la context trebuie să fie
adecvate mediului mobil al utilizatorului, să fie cât mai puŃin invazive şi să fie cât mai bine adaptate la condiŃii variabile
de mediu. La stadiul actual al dezvoltării metodelor de detecŃie, canalul de comunicare emoŃională cel mai potrivit este
cel facial. Pentru aceasta s-a ales programul FaceReader™ [FR09] deoarece acesta este capabil să facă analiza în timp
real a stării afective de bază curente, în condiŃii de luminozitate egală pe faŃa citită, a unei rotiri a capului de cel mult 30°
şi a limitării mişcărilor bruşte ale capului (aproape-departe, stânga-dreapta, sus-jos). Un neajuns important constă în
faptul că acest program nu consideră trăsăturile faciale specifice fiecărui individ şi nici modul distinct în care individul
trăieşte stările afective atât în evaluarea stărilor afective de bază cât şi în evaluarea valenŃei.
Pentru a face adaptarea sistemului senzitiv la context la contextul curent, în condiŃii optime pentru utilizator, este
nevoie de reprezentarea preferinŃelor. Dintre soluŃiile existente remarcăm utilizarea modelării ontologice a contextului
doar într-un singur caz [Kim05], dar la care lipseşte posibilitatea modificării dinamice a preferinŃelor la rulare. Pentru
exprimarea formală a preferinŃelor unui serviciu, dat fiind contextul, există mai multe soluŃii. SoluŃia cu perceptronul
multistrat [Youn05] este superioară celei în care se folosesc doar ponderi ce indică asocieri între context şi servicii
[Flan05] deoarece permite modificarea ponderilor printr-un mecanism de propagare inversă a erorilor (back
propagation); dar are dezavantajul că nu face aceasta la rulare în funcŃie de reacŃia utilizatorului. SoluŃia cu meta-reŃele
Bayes este cea mai apropiată de obiectivul optimizării adaptării. Dezavantajul ce apare la nivelul reprezentării la această
soluŃie este că aici modelul contextului nu este ontologic.
Concluzia studiului este că modelarea ontologică a contextului este bine să fie combinată cu o soluŃie pentru
reprezentarea ontologică a relaŃiei context-serviciu care să permită modificarea valorilor şi înainte (antrenare), dar mai
ales la rulare.
Pentru mecanismul de adaptare propriu-zis sunt puŃine soluŃii. S-a prezentat soluŃia cu meta-reŃele Bayes, la care
se observă dezavantajul că probabilităŃile condiŃionate iniŃiale trebuie calculate şi editate manual, nefiind dată încă o
soluŃie de iniŃializare automată a lor.
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3
3 Modelarea stărilor afective
Se prezintă modelul afectiv unificator bazat pe logică nuanŃată FLAVI (Fuzzy Logic Activation Valence Intensity)
propus în [Ben05][Ben07b]. Se descrie algoritmul de construire a modelului afectiv personal PersFLAVI. Apoi se
detaliază algoritmul de construire a modelul generalizat GenFLAVI folosind două metode de calcul diferite (Pprobabilistic şi CI-cu intervale de încredere). În final se descrie extinderea modelului ontologic de context SOCAM cu
model afectiv FLAVI [Ben07a].

3.1

Modelul afectiv FLAVI (Fuzzy Logic Activation Valence Intensity)

Formularea problemei. Modelul afectiv FLAVI, de la Fuzzy Logic Activation Valence Intensity (model afectiv activare
valenŃă intensitate bazat pe logică nuanŃată/fuzzy), extinde modelul activare-valenŃă [Cow00b] pentru a răspunde
problemelor P1-P4, prezentate în continuare:
P1. Modelele afective actuale reprezintă stările sunt fie discret (o instanŃă dintr-o listă de stări), fie puncte într-un spaŃiul
de stări (de exemplu, activare-valenŃă), fără a defini o relaŃie matematică, numerică între punctul ce reprezintă starea şi
axele de coordonate ale spaŃiului stărilor.
P2. Modelele afective actuale ce reprezintă stările într-un spaŃiu continuu de stări posibile, nu prezintă o modalitate de
definire a relaŃiei dintre stările secundare şi stările de bază.
P3. Modelele stărilor afective actuale sunt generale şi ca urmare nu reflectă individualităŃile utilizatorului.
P4. În modelele stărilor afective existente în general se ignoră parametrul intensitate, doar în cazul modelului activarevalenŃă se face ipoteza că intensitatea este un parametru implicit prezent, având valoarea definită de distanŃa dintre
punctul din plan ce defineşte acea stare şi origine, fără o demonstraŃie a acestei afirmaŃii.
Propunerea modelului afectiv FLAVI. Pornind de la studiul soluŃiilor existente, se reutilizează fie unele modele ca
bază de pornire, fie se preiau caracteristici ale lor pentru a rezolva problemele enunŃate în secŃiunea anterioară. Se
denumeşte acest nou model afectiv FLAVI, de la Fuzzy Logic Activation Valence Intensity (model afectiv ActivareValenŃă-Intensitate bazat pe logică nuanŃată/fuzzy). Descrierea formală a modelului este dată în continuare punctual,
soluŃiile corespunzând, unu la unu, problemelor formulate:
S1. Se alege ca bază modelul de reprezentare bidimensională xOy a stărilor în spaŃiul activare-valenŃă în care se
poziŃionează atât stările secundare şi cele de bază.
S2. Fiecare stare secundară (derivată a stărilor de bază) va fi definită o mulŃime nuanŃată pentru fiecare stare din setul de
stări definite în spaŃiul activare-valenŃă pentru acea aplicaŃie, atât pe axa Ox cât şi pe Oy, care va fi acelaşi şi la emisie şi
la recepŃie.
S3. Se definesc setul stărilor secundare care vor fi folosite în acea aplicaŃie şi mulŃimile nuanŃate corespunzătoare
domeniului acoperit de fiecare dintre ele pe fiecare axă. Se stabilesc un model general şi unul particular în care
parametrii mulŃimilor nuanŃate sunt definiŃi pe baze statistice.
S4. Se adaugă axa intensitate Oz, perpendiculară pe planul activare-valenŃă, pe care se definesc trei mulŃimi nuanŃate
triunghiulare ce corespund intensităŃii mici, medii şi mari.
Concret, propunerea de model al stărilor afective, care permite cuantizarea spaŃiului activare-valenŃă şi
personalizarea folosind logica nuanŃată, constă în:
Modelul personalizat. Definim pe baze statistice pentru persoana i (i=1,…,N) două mulŃimi nuanŃate
triunghiulare µ pe axa Ox şi ν pe axa Oy pentru fiecare dintre stările de bază. Fie Ψj setul stărilor de bază, j=1,..., n, unde
n este numărul stărilor de bază (de obicei 6+1). Fie: aij minimul valorilor determinate pe axa Ox corespunzătoare
persoanei i şi stării Ψj, bij media valorilor determinate pe axa Ox corespunzătoare persoanei i şi stării Ψj, cij maximul
valorilor determinate pe axa Ox corespunzătoare persoanei i şi stării Ψj. Pentru fiecare Ψj, pe axa Ox, a valenŃei, se
defineşte µ i,j ca în relaŃia 3.1.
Fie: dij minimul valorilor determinate pe axa Oy corespunzătoare stării Ψj, eij media valorilor determinate pe axa
Oy corespunzătoare stării Ψj,fij maximul valorilor determinate pe axa Oy corespunzătoare stării Ψj. Similar, pentru
fiecare Ψj, pe axa Oy, se activării defineşte νi,j.
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Modelul general. Similar cu modelul personalizat, se definesc, pe baze statistice, două mulŃimi nuanŃate triunghiulare µ
pe axa Ox şi ν pe axa Oy pentru fiecare dintre stările de bază. Fie Ψi,j setul stărilor de bază, j=1,..., n, n-numărul stărilor
de bază (de obicei 6+1) care corespund utilizatorului i. Fie Aj =min{aij: i=1,…, N}, Bj =(b1j+b Nj)/N, Cj=max{cij:
i=1,…,N}.Pentru fiecare utilizator i şi stare Ψj, avem pe axa Ox, a valenŃei mulŃimea nuanŃată µ . Fie Dj = min{dij:
i=1,…, N}, Ej =(e1j+…eNj)/N , Fj =max{fij: i=1,…, N }. Similar, pentru fiecare utilizator i şi stare Ψj, avem pe axa Oy, a
activării νj.
Construirea modelului afectiv. Fie mulŃimea stărilor de bază {Ψj: j=1,..., n}, unde n este numărul de stări de bază
considerate în model (furie (mânie), dezgust, frică, fericire, tristeŃe, surpriză şi starea neutră). Fie N numărul total de
persoane implicate în experiment.

Pentru fiecare persoană se determină un model personalizat al stărilor afective. Algoritmul corespunzător, numit
PersFLAVI (Personalized FLAVI – FLAVI personalizat), parcurge, după autentificarea utilizatorului, în mod aleator,
setul de 217 imagini în care sunt fotografiate persoane diferite. Acestea manifestă pe rând toate cele 7 stările de bază întrun număr de 31 de imagini pentru fiecare stare. Se cere utilizatorului să evalueze starea pe care crede el că o simte acea
persoană în termeni de perechi (x,y) în spaŃiul activare-evaluare şi ca intensitate (z). Fiecare imagine are o etichetă,
stabilită dinainte şi salvată în baza de date, cu una din cele 7 stări de bază. Apoi, pe baze statistice, plecând de la etichete,
se calculează parametri mulŃimilor nuanŃate la stările de bază, pe cele două axe: activare şi valenŃă.
Pornind de la modelele individuale, se aplică algoritmul denumit GenFLAVI(Gen eralized FLAVI – modelare
afectivă nuanŃată generalizată) pentru realizarea unui model general corespunzător unui grup de persoane. Calculul
parametrilor modelului se poate face pe baza a două metode diferite, prezentate în secŃiunile următoare. Indiferent de
metodă, se iau pe rând cele m=7 stări de bază. Pentru fiecare dintre dintre ele, se consideră modelele individuale pentru
minim n=31 de subiecŃi. se calculează valorile parametrilor A, B, C, D, E şi F după formule specifice metodei statistice
abordate în care se parcurg cele p imagini cu eticheta stării de bază curente. În final rezultă modelul general pentru acel
grup de m subiecŃi. Varianta prezentată este a calcului cu intrevale de încredere (GenFLAVI-CI).
Metoda probabilistică. Folosind înregistrările determinate experimental s-a calculat, pentru fiecare din cele 6+1 stări de
bază, punctul ce îi corespunde în planul activare–valenŃă prin media aritmetică a punctelor ce corespundeau imaginilor
etichetate iniŃial cu o anumită stare de bază. A rezultat astfel un modelul afectiv individual, personalizat PersFLAVI-P (P
de la probabilistic). Fiecare suprafaŃă colorată este mulŃimea nuanŃată a stării de bază, centrul fiind dat de media
statistică a evaluării eşantioanelor din acea stare şi începutul şi finalul pantei (aici fiind în plan se vede doar valoarea de
pornire şi de oprire pe fiecare axă) fiind minimele şi maximele rezultate din evaluarea eşantioanelor etichetate iniŃial cu
starea precizată. S-a păstrat aici ideea de elipse petru fiecare stare de bază, deşi, aşa cum se arată în secŃiunea 3.1.5,
suprafeŃele ar trebui să fie dreptunghiulare.
Metoda bazată pe intervale de încredere. Pentru a creşte precizia medierii se foloseşte metoda intervalelor de încredere
pentru media teoretică (notată Mj) pentru calculul valorilor Aj şi Cj, pentru un eşantion aleator care urmează o distribuŃie
necunoscută, dar pentru care avem suficient de multe observaŃii (mai multe de 30) (vezi [Fah01], p. 381).
AplicaŃia de modelare a stărilor afective „FuzzyAffectiveModeller”. Comparând cele două metode de definire a
parametrilor mulŃimilor nuanŃate (fuzzy) se observă că:
- metoda GenFLAVI-P care face doar medierea simplă a valorilor coordonatelor pe fiecare axă determină suprafeŃ e
de definire pentru stările de bază prea mari şi deci nespecifice
- metoda GenFLAVI-CI, care foloseşte intervale de încredere este mai flexibilă, permiŃând controlul procentelor de
acoperire pentru suprafeŃele ocupate de o anumită stare de bază în planul activare-valenŃă (de exemplu, 70% din
punctele care corespuns stării „fericit” sunt prezente în suprafaŃa definită pentru acea stare dacă nivelul de
semnificaŃie este α=0.001).
Axa intensităŃii. R. Plutchik reia, sub o altă formă [Plu80], ideea postulatului 10 în cartea sa despre emoŃii

[Plu94] spunând că „fiecare emoŃie poate exista în diferite grade de intensitate”. O persoană poate avea
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simultan mai multe stări afective dar generate de factori diferiŃi, selectarea stării dominante făcându-se după
intensitatea acelor stări [Slo99].
Intensitatea stării afective este proporŃională cu distanŃa de la origine la cele două axe [Plu94]. Pentru a testa
această ipoteză, s-a procedat în felul următor:
SubiecŃilor din experimentul anterior li s-a prezentat în mod aleator un set de 90 de tablouri selectate din autori
diferiŃi, cu o distribuŃie proporŃională între intensităŃi mici, medii şi mari; pentru fiecare din acestea declarând o stare
afectivă în planul activare-valenŃă şi o intensitate a stării
Furie Surpriză
predominante trăite la vederea tabloului.
Fericire
Frică Anger SurpriseTristeŃe
Sadness
Neutru Happyness
Datele indică o distribuŃie simetrică, aleatoare a
Fear
punctelor pe discul stărilor declarate ca având intensitate mică,
Neutral
respectiv a suprafeŃelor corespunzătoare stărilor afective
Dezgu st
declarate a fi de intensitate medie şi mare. De asemenea putem
Disgust
observa că cercul care delimitează discul stărilor în planul
activare-valenŃă este depăşit într-un număr mic, dar
semnificativ de situaŃii, ceea ce arată că mai degrab ă acest
plan este unul care cuprinde şi stări care se află dincolo de
acest cerc. Acesta arată că în cazul modelului activare-valenŃă
cercul nu este o graniŃă a stărilor posibile. În urma acestei
constatări s-a decis ca în modelul FLAVI suprafeŃele care
definesc stările de bază să fie de formă dreptunghiulară, ceea
ce a făcut ca, în corelaŃie cu funcŃiile triunghiulare ale
funcŃiilor de apartenenŃă, reprezentarea stărilor de bază să fie
una piramidală, aşa cum este ilustrat în Figura 3.1.
Figura 3.1 Un exemplu de model afectiv personalizat.
Evaluarea modelului FLAVI. Modelul FLAVI extinde modelul activare-valenŃă [Cow00b] prin adăugarea dimensiunii
intensitate justificată experimental şi oferă o metodologie de construire a suprafeŃelor de definiŃie a stărilor de bază.
FLAVI rezolvă problema numărului limitat de stări distincte (20 după [Cow00b]), suprapunerea stărilor de bază
reprezentate rigide în spaŃiul activare-valenŃă în [Cow00b]).
În sinteză menŃionăm următoarele avantaje ale modelului FLAVI precum şi ale metodelor de construire a lui,
GenFLAVI-P şi GenFLAVI-CI:
1. permite definirea suprafeŃelor celor şapte stări de bază şi a relaŃiei matematice între orice stare secundară şi
fiecare din stările de bază prin grade de apartenenŃă exprimate pe fiecare dintre axele activare şi valenŃă;
2. definirea relaŃiei dintre stările secundare şi cele de bază se face folosind o interfaŃă grafică cea ce facilitează
utilizatorului introducerea datelor;
3. suprafeŃele stărilor de bază sunt definite şi ele folosind logica nuanŃată (fuzzy) în planul activare-valenŃă ceea
ce permite o nuanŃare a definirii fiecărei stări de bază în parte;
4. permite reglarea parametrului α, cu ajutorul căruia putem redefini cu uşurinŃă, în acelaşi timp, toate definiŃiile
mulŃimilor de aparteneŃă ale stărilor, ceea ce este util în personalizarea modelului FLAVI şi adaptarea lui la diferite
aplicaŃii.
DirecŃii deschise de modelul FLAVI. Într-o manieră similară celei prezentate, se pot defini arii pentru clase de valenŃă
sau clase de activare. Folosirea de mulŃimi nuanŃate (fuzzy) permite personalizarea definŃiilor şi pentru aceste clase.
Este posibilă explorarea avantajului definirii nuanŃ ate a stărilor pentru menŃinerea actuală a modelului în timp. Se
poate propune un mecanism de optimizare şi evoluŃie a modelului prin implicarea utilizatorului în bucla de reglare. O
idee ar fi ca utilizatorul să regleze parametrii mulŃimilor de apartenenŃă. Aceasta se poate face etichetând cu nume de
stări imaginile etalon care îi sunt expuse utilizatorului periodic, într-o ordine aleatoare.

3.2

Extinderea modelului ontologic de context cu modelului afectiv FLAVI

În această secŃiune se arată modul în care s-a extins modelul ontologic SOCAM cu elemente afective pe baza
ontologiei utilizatorului GUMO şi a modelului afectiv propus FLAVI[Ben07a].
Formularea problemei. P1. Reprezentarea ar trebui să fie cât mai generală şi flexibilă cu putinŃă pentru a permite
diferitelor modele existente să fie mapate pe ea, dar totuşi să creeze cadrul descrierii efective a modelului teoretic în
detaliu.
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P2.Cum ar trebui exprimată legătura dintre stările de bază si cele secundare astfel încât stările secundare să se poată
deduce din cele de bază.
P3. Cum să se exprime relaŃia dintre stări potenŃiale şi stările curente (dominante).
P4. Cum putem exprima relaŃii ca: i. a cui este sau cine trăieşte o anumită stare afectivă, ii. care este relaŃia cauzală: stare
afectivă – obiect, iii. care este legatura dintre starea afectivă şi timp?
Reprezentarea ontologică a modelului afectiv FLAVI. Există o distanŃă conceptuală între cele două modele afective
principale (vector şi spaŃiu de stări afective) deoarece nu există niciun mecanism pentru a cuantifica spaŃiul afectiv
continuu într-un set discret de stări afective şi vice-versa. Prin reprezentarea modelului afectiv unificat FLAVI, se
facilitează şi reprezentarea celorlalte modele fie discrete, fie continue.
Se defineşte o clasă State în ontologia de context SOCAM [Wan04] cu trei subclase: Affective, Mental si
Physiological. Clasa Affective are trei subclase: Basic, Secondary şi Current. Affective are atribute care definesc regiunea
ocupată de fiecare stare pe fiecare din cele trei axe: minValence, maxValence ∈[-1,1]; minActivation, maxActivation
∈[-1,1]; intensity ∈[0,1]. Clasa Basic are subclase în funcŃie de modelul afectiv folosit. Se propune folosirea celui cu
şapte stări: furios, neutru, fericit, supărat, surprins, dezgustat şi înfricoşat. Clasa Secondary are ca subclase, un număr de
elemente care sunt specifice aplicaŃiei. În scenariul prezentat se definesc doar curios şi stresat (reprezentate de o formă de
inimă desenată cu linie punctată în Figura 3.12). Clasa Current va fi descrisă în secŃiunea următoare.
Reprezentarea stării afective curente. Starea curentă Ψcurenta ar trebui să fie acea stare care este cea mai puternică
pentru utilizator dintre stările pe care el le trăieşte la acel moment dat. Starea curentă va fi dată de indicele ce corespunde
valorii maxime dintre produsul dintre intensitatea de stare Ψi şi senzitivitatea stării φi pentru fiecare dintre stările ‘i’
considerate.
Stările afective în relaŃie cu alte elemente de context. Se propune ca reprezentarea relaŃiei dintre stările afective şi alte
elemente de context ca proprietăŃi alte claselor stărilor afective: owl:ObjectProperty pentru a-l desemna pe cel sau cea
care tr ăieşte acea stare şi pentru relaŃiile cauzale obiect inductor al acelei stări-stare. Pentru exprimarea atributelor
temporale ale stării afective s-a decis să se folosească owl:datatypeProperty.
Reprezentarea relaŃiei Person este într-o stare afectivă. Aşa cum a fost descris în scenariu, Victor trecea de la
plictiseală la entuziasm. Fiecare din aceste stări secundare pot fi induse de către alte elemente de context. În acest caz
doar plictiseala este ilustrată. Pentru fiecare individ al clasei Person va fi realizată o relaŃie specifică isInTheState
owl:ObjectProperty cu indivizii din Current.
Reprezentarea relaŃia cauzale între starea afectivă şi ceea ce a determinat-o. Victor se află în Camera1 când devine
plictisit, aşa că obiectul plictiselii lui poate fi considerat a fi Camera1. Pentru fiecare stare afectivă curentă Current
propunem o proprietate owl:ObjectProperty numită isInducedBy care indică obiectul acelei stări în acel moment specific,
adică ceea ce a determinat acea stare.
Reprezentarea temporală a stării afective. Stările afective pe care le trăieşte o anumită persoană sunt într-o continuă
schimbare. Se propune adăugarea informaŃiei legată de timp stărilor. Eticheta de timp va permite sistemului automat să
înŃeleagă aceste succesiuni în timp ale stărilor afective ale utilizatorului. Ca o consecinŃă clasa părinte Affective va avea
următoarele instanŃe owl:datatypeProperty : start, stop, duration (durată). SemnificaŃia primelor două (start si stop) este
evidentă. Duration (durata) este valoarea temporală estimată iniŃial de către senzorul care a indicat timpul de viaŃă a stării
afective respective. Este deci o durată estimată, spre deosebire de durata obiectivă care poate fi calculată prin diferenŃa
între valorile parametrilor stop şi start.
Extinderea SOCAM pentru a include informaŃii afective. În capitolul 2 s-a arătat de ce sunt preferate ontologiile
pentru reprezentarea contextului. Dintre ontologiile de context existente s-a ales extinderea ontologiei SOCAM detaliind
descrierea stărilor utilizatorului într-un mod similar cu elementul de context locaŃie şi activitate, genrealizând apoi starea
(mentală, afectivă, fiziologică) de la utilizatorii umani la entităŃi computaŃionale.
Cum se reprezintă mulŃimile nuanŃate în OWL? S-a propus ca, în cadrul modelului FLAVI, să se exprime relaŃia
dintre stările secundare şi cele de bază ca mulŃimi nuanŃate. SOCAM nu oferă suport explicit pentru această reprezentare.
Folosirea logicii nuanŃate mai este menŃionată [Ran04] însă acolo formalizarea este bazată pe logica predicatelor.
Abordarea din această teză o urmează pe cea prezentată în [Wan04]. Este bazată pe OWL, deoarece OWL a devenit
standard al Web Semantic W3C [McG04]. Se propunem ca AffectiveMembershipDegree să aibă două
owl:DatatypeProperty: valenceDegree şi activationDegree. RelaŃia dintre stările Secondary şi Basic, să fie reprezentată
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prin owl:ObjectProperty hasAffectiveMembershipDegree şi isAFuzzyMemberOf, respectiv. Valorile sunt pentru
activationDegree şi valenceDegree şi pot fi determinate experimental.
Exprimarea relaŃiei dintre diferitele stări şi starea predominantă în OWL. OWL nu permite unui ObjectProperty să
aibă atribute. Se foloseşte clasa Sensitivity pentru a stoca valoarea φ (senzitivitate) pentru fiecare dintre stările potenŃiale
curente. Similar clasei AffectiveMembershipDegree relaŃia dintre
Current şi Basic şi Secondary este un
owl:ObjectProperty. Mai mult decât atât fiecare dintre instanŃele Sensitvity sunt specifice pentru o anume persoană (ex.
un coleric este predispus la furie, φFurie=0.9) iar isOwnedBy reprezintă această relaŃie. Valorile pentru senzitivitate sunt
obŃinute prin experimente. Pentru a determina starea curentă dominantă a utilizatorului trebuie scrisă o regulă pentru
motorul de raŃionament.
Evaluarea modelului SOCAM-FLAVI. Sintetizăm evaluarea modelului de reprezentare SOCAM-FLAVI în tabelul 1:
Trăsături caracteristice
Generalitatea utilizării oricărei teorii a emoŃiilor
Reprezentare ontologică
RelaŃia stări secundare-stări de bază
RelaŃia context-emoŃii
RelaŃia emoŃii-canal de exprimare
RelaŃia stări curente-stare predominantă
Personalizarea modelului

[W3C08]
x
-

[Gar06]
x
-

[Fra07]
x
intervale
-

[Cea07]
x
x
x
x
-

[Lop08]
x
x
x
x
-

[Ben07]
unificat
x
logică nuanŃată
x
x
x

Tabelul 3-1 ComparaŃie între modelele de reprezentare existente pentru stările afective (emoŃii)
Avantajul net pe îl are modelul SOCAM-FLAVI este că permite personalizarea reprezentării relaŃiilor dintre
stările de bază şi secundare pe baza definirii unor mulŃimi nuanŃate pe axele activare şi valenŃă şi a relaŃiilor dintre stările
curente şi a stării predominante. De remarcat că este că articolul care prezintă propunerea SOCAM-FLAVI [Ben07a] este
citat în [Lop08] unde se spune „Pe de altă parte, focalizându-se pe context [Ben07a] prezintă o reprezentare bazată pe
ontologii a stărilor afective pentru aplicaŃii senzitive la stările afective care permit exprimarea relaŃiilor complexe care
există între stările afective şi între acestea şi alte elemente de context”.
DirecŃii deschise. Modelul extins SOCAM-FLAVI crează cadrul pentru extinderea SOCAM cu date utilizator ce descriu
stările mentale şi fiziologice şi relaŃia lor cu contextul. Descrierea semantică a acestor stări poate aduce avantaje la
nivelul personalizării aplicaŃiei.
O altă direcŃie interesantă ar fi cuprinderea în modelul SOCAM-FLAVI a variabilelor de evaluare (appraisal
variables) care determină, conform psihologiei cognitive, reacŃiile emoŃionale diferite pentru fiecare individ. Aceste
variabile sunt în legătură cu elementele de context, dar la un nivel înalt de abstractizare. Ca urmare, determinarea lor din
context reprezintă o provocare. Beneficiile previzibile ale acestei direcŃii rezultă din modelarea mai precisă a
utilizatorului din perspectiva ştiinŃelor cognitive (psihologie, inteligenŃă artificială, lingvistică, filozofie, ştiinŃe neuronale
educaŃie şi antropologie). Aceasta poate determina un comportement mai prietenos cu utilizatorul al acelei aplicaŃii.

3.3

Concluzii

S-au propus două modele: un model afectiv FLAVI şi un model de context, care integrează acest modelul afectiv,
numit SOCAM-FLAVI, ambele obŃinute prin extensia unor modele existente.
Modelul afectiv FLAVI extinde modelul activare-valenŃă şi permite cuantizarea spaŃiului activare-evaluare şi
personalizarea lui folosind logica nuanŃată. Acesta constă în definirea pe baze statistice a două mulŃimi nuanŃate
triunghiulare µ x (pe axa valenŃă) şi µ y (pe axa activare) pentru reprezentarea gradului de apartenenŃă a stării secundare la
fiecare dintre stările de bază. Pentru aceasta s-a propus o metodologie de construire a modelului cu doi algoritmi
PersFLAVI şi GenFLAVI. În urma testării ipotezei relaŃiei de proporŃionalitate între distanŃa de la originea planului
activare-valenŃă şi intensitatea stărilor emoŃionale (3 niveluri), s-a dovedit necesitatea dimensiunii distincte intensitate,
care să fie adăugată perpendicular planului activare-valenŃă.
Modelul ontologic de context extins, bazat pe ontologia de context SOCAM, cuprinde şi modelul stărilor afective
FLAVI, conŃinând elemente afective detaliate, faŃă de ontologia existentă pentru descrierea utilizatorilor GUMO. De
asemenea, SOCAM-FLAVI cuprinde reprezentarea ontologică a relaŃiilor dintre stările: curentă, secundare şi de bază pe
de o parte şi a relaŃiei dintre stările afective şi context, pe de o alta.
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4
4 ContribuŃii la detecŃia stărilor afective
Se propun contribuŃii originale pentru determinarea stărilor afective, combinând informaŃiile de context şi profilul
utilizatorului, pe de o parte [Ben08] şi metode de detecŃie adecvate mediului mobil, în situaŃii cât mai apropiate de viaŃa
reală [Ben09c], pe de altă parte. Prin aceasta se înŃelege determinare în timp real, a stărilor afective spontane, nuanŃate
(nu doar un set mic de stări de bază care să aproximeze doar starea utilizatorului), în condiŃiile prezenŃei factorilor
perturbatori şi a mişcării utilizatorului.

4.1

DetecŃia din context a stărilor afective

AplicaŃiile mobile ce se dezvoltă actualmente solicită din ce în ce mai mult o paradigmă în care utilizatorul este
figura centrală (user-centred). Cu toate acestea, există un număr mic de servicii care să Ńină seama şi de starea
utilizatorului (mentală, afectivă, fiziologică). S-a ales să se aprofundeze modalităŃile tehnice de determinare a stărilor
afective, care sunt instrumente important de comunicare socială. Este o chestiune cunoscută din viaŃa de zi cu zi (din
păcate foarte puŃine studii au fost întreprinse în acest sens) că oamenii folosesc informaŃia contextuală pentru a realiza
care este starea afectivă a altei persoane. Există articole din domeniul psihologiei care arată corelaŃii între factori de
mediu (context) şi emoŃii [Plu94]. Însă nimeni, din câte se cunoaşte, nu a încercat să deducă stările afective actuale ale
utilizatorului din context folosind sisteme de calcul. În continuare se prezintă rezultatele acestui demers, publicat în
[Ben08].

Formularea problemei
În psihologie există o distincŃie importantă, cu o largă acceptare, între stările afective de bază şi cele secundare. Plutchik
vorbeşte în [Plu80] despre cele de bază ca fiind dezvoltate în decursul evoluŃiei noastre ca specie. În domeniul calcului
afectiv au fost propuse, cu preponderenŃă, soluŃii pentru determinarea acestor stări de bază. Au existat totuşi preocupări şi
pentru stările secundare (amuzament [Bai08], iubire [Nez08], vinovăŃie [Ton07]), care sunt totuşi prezente şi importante
în viaŃa cotidiană. Mai mult, există cercetători care insistă că stările secundare sunt exclusiv umane [Dem04] şi
dependente cultural [Har89].
Pentru a ilustra utilitatea stărilor afective secundare, menŃionăm ca domeniu de aplicabilitate a lor procesul de
învăŃare. Este cunoscut faptul că tehnologiile care prezintă inteligenŃă socială sunt eficiente ca suport pentru învăŃare
[Wan08] iar studii teoretică au arătat corelaŃii între stările afective şi rezultatul procesului de învăŃare [Kor01]. Un tutore
senzitiv la stările afective, care sunt de cele mai multe ori secundare, poate mai apoi să le folosească [Kap01] pentru
creşterea eficienŃei învăŃării. În articolul [Kor01] au fost enunŃate un număr mare de emoŃii dispuse pe 5 axe (câte 6 stări
pe fiecare axă), cu ar fi anxietate-încredere, frustrare-euforie. Un studiu mai recent al aceluiaşi grup de lucru de la MIT se
focalizează pe un set mai precis de stări, toate secundare relevante pentru învăŃare: frustrare, confuzie şi plictiseală
[Bur06a].
În timp ce abordarea lor este să determine aceste stări secundare din combinarea de detectoare fiziologice, de
presiune şi vizuale, aici se urmăreşte să se verifice în ce măsură se pot extrage aceste informaŃii de stare din context şi pe
baza profilului utilizatorului.
Varianta determinării stărilor secundare din valorile pe care detectoarele de stări de bază ni le furnizează şi pe
baza unui profil individual a fost prezentată în capitolul 4, în acest capitol perspectiva este asupra obŃinerii acestor
informaŃii din context.
O posibilă întrebare este de ce să nu se combine diversele metode existente de detectare a stărilor secundare
pentru a avea cât mai multe dintre ele disponibile? Răspunsul este că metodele de detecŃie a stărilor secundare sunt
realizate pentru medii în care există o mică variabilitate a factorilor de mediu. Astfel, în [Mot03] autorii propuns
utilizarea unui scaun dotat cu senzori de presiune în încercarea de a determina nivelul de implicare al subiectului (interes
ridicat, scăzut şi dorinŃa de a lua o pauză). Din studiul lor rezultă că există 9 posturi relevante pentru detecŃia implicării şi
au folosit HMM pentru a antrena un sistem pentru a asocia posturilor un anumit grad de interes. Rezultatele raportate de
ei au fost de 87.6% clasificări corecte din date de test distincte de cele de antrenare. Un alt articol [Kap01] propune
folosirea unei combinaŃii a mai multor medii (facial, postural şi din activitateta curentă (joc)) pentru determinarea
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interesului (interes puternic, slab, plictiseală, revigorare, neutru sau altele. Rezultatele au arătat 67.8% precizie folosind
HMM pentru antrenare cu valori ce proveneau de la diferitele medii.

SoluŃia propusă pentru deducerea de stări afective secundare
S-au propus două metode de deducere a stări afective actuale: prima se bazează pe profilul utilizatorului, extras din
chestionar (cel pe care utilizatorul a trebuit să-l completeze înainte de a folosi acest ghid). Cea de-a doua metodă constă
în îmbunătăŃirea primei metode cu un sistem expert. El învaŃă să prevadă starea afectivă, luând în considerare valorile
factorilor de context actuali şi preferinŃele utilizatorilor existente în profil.
Metoda de deducŃie bazată pe profil ConAff2-UP. Pentru a anticipa starea afectivă curentă, s-au extras factorii
contextuali curenŃi ca un vector F cu 18 valori binare (de exemplu, având în vedere că numărul de persoane este de 3,
atunci valoarea pentru cel de-al 10-lea factor este 1, iar pentru cel de-al 11-lea şi al 12-lea este 0). Profilul utilizatorului
extras din chestionar este o matrice tridimensională (factor, stare afectivă, intensitatea stării afective) numită P. ÎnmulŃind
matricea F şi P se obŃine o matrice bidimensională (stări şi intensitate afectivă). Starea prezisă ar fi cea care este cea mai
intensă (prin adăugarea tuturor valorilor de intensitate pentru o stare afectivă).
DeducŃia bazată pe reŃele neuronale ConAff2-NN. S-a propus folosirea unui sistem expert pentru creşterea ratei de
predicŃie pentru starea afectivă curentă. În urma unei analize comparative (Figura 4.3) s-a decis utilizarea unei reŃele
neuronale perceptron multistrat cu algoritmul propagării inverse (back propagation). Mai întâi s-a folosit un perceptron
simplu cu 18 factori * 30 valori extrase din profilul utilizatorului, adică 540 de valori, ca intrări şi cele şase stări afective
ca ieşiri. S-a testat configuraŃia în Matlab. Rezultatele nu au fost satisfăcătoare datorită numărului mare de intrări. Ca
urmare s-a ajuns la o anumită configuraŃie. Numărul de intrări a fost de 18+30 = 48, numărul de niveluri ascunse a fost 8
(Nhid) şi s-a folosit funcŃia newff pentru perceptronul multistrat pentru calculul valorilor de ieşire (feed forward) cu
funcŃii sigmoid şi pas liniar. Numărul optim de epoci a fost de 150.
S-a antrenat reŃeaua cu un set de 200 de înregistrări obŃinute de la 8 utilizatori. Fiecare înregistrare a fost o
pereche de valori(intrare, ieşire dorite). Ca intrări s-a folosit un vector cu exact acele valori pentru cei 18 factori binari şi
un set de 30 de valori obŃinute din produsul dintre matricile F şi P. Ieşirea dorită a fost starea declarată (una din şase).

Platforma de testare a ghidului muzeal. Lucrarea este bazată pe cercetări anterioare asupra ghidurilor pentru
muzee senzitive la context [Lon05][Sto07]. AplicaŃia, descrisă în detaliu în teză, are două părŃi: una este aplicaŃia web
pentru realizarea profilului utilizatorului, iar cealaltă este ghidul mobil senzitiv la context.
Rezultatele metodelor de deducŃie a stărilor secundare din context ConAff2-UP şi ConAff2-NN
Rezultate pentru metoda de deducŃie bazată pe profilul utilizatorului ConAff2-UP. S-au înregistrat 231 de
evenimente (factori curenŃi contextuali şi stările declarate cu intensitatea corespunzătoare) pentru 8 persoane în diferite
scenarii de test: experienŃă singulară, grupuri mici (2-5 persoane), grup mare. În unele cazuri s-a simulat presiunea de
timp (prin reducerea timpului rămas pentru vizită). Vremea a fost diferită în zilele în care s-au făcut testele, chiar dacă nu
au fost acoperit toate situaŃiile posibile. Tablourile expuse în sală au fost şi ele diverse: unele dintre ele erau renumite
datorită conŃinutului (de exemplu, "Naşterea lui Venus") sau datorită autorului (de exemplu, Paul Cézanne), dar de
obicei, ambele (de exemplu, Leonardo da Vinci, "Mona Lisa") . VariaŃii au fost şi din punct de vedere al conŃinutului
(peisaje, oameni) sau culori (calde şi reci).

Folosind profilul extras din chestionar s-au obŃinut 40 predicŃii corecte din 231 de evenimente, adică un procent
de 17.316%. Pentru a avea o referinŃă cu care să putem compara acest rezultat, s-a calculat probabilitatea de a nimeri
starea afectivă curentă: dat fiind faptul că utilizatorul este într-o stare (să spunem „Fericit”), probabilitatea de a nimeri
corect este de 1/6, adică 16,17%. Comparând procentul de predicŃie corectă, pe bază de profil de utilizator (17.316%), cu
probabilitatea de a nimeri corect (16,17%), putem spune că este aproape nesemnificativă şi deci nesatisfăcătoare.
Rezultatele metodei bazate pe reŃele neuronale ConAff2-NN. S-a antrenat reŃeaua neuronală concepută, descrisă mai
sus, cu 200 din cele 231 de înregistrări şi testat cu cele 31 de valori rămase pentru a afla procentajul de predicŃii corecte.
Rezultatele indică 11 predicŃii corecte din 31, adică 35.484%. Chiar dacă acest rezultat nu e atât de bun ca şi cel
aşteptat, este o îmbunătăŃire comparativ cu cel obŃinut cu soluŃia bazată pe profil. Pentru antrenare au fost considerate
200 de înregistrări, 48 de valori de intrare şi 6 clase de ieşire. Clasificatorul Naïve Based Classifier a avut 0.730288 rata
de clasificare, clasificatorul Gaussian Classifier a avut 0.730288 si pentru t-dist au fost trei situaŃii: a) full rata eroare =
0.730288; b) semi-naïv rata eroare = 0.835835 ; c) naiv rata eroare = 0.835835
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Valoarea optimă a fost obŃinută de către clasificatorul Neural Network Classifier, cu 8 neuroni în stratul ascuns.
Valoarea obŃinută este chiar mai bună decât cea gasită anterior, adică o rată a erorii de 0.68253. S-a făcut, de asemenea,
şi un test pentru metoda SVM [asi09] pe datele prezentate. Rezultatele indică o clasificare corectă de 15.50%. Acest
rezultat este explicabil datorită numărului mare de intrări (48).

Evaluarea metodelor de deducŃie a stărilor secundare din context ConAff2-UP şi ConAff2-NN.
Rezultatele numerice prezentate indică valori reduse, chiar slabe dacă este să comparăm cu valorile detectoarelor de stări
secundare menŃionate în secŃiunea 4.1.1. Comparativ cu valoarea obŃinută dacă s-ar selecta starea afectivă secundară în
mod aleator 16,17%, metoda ConAff2-NN clasifică în mod corect în 35.484% din cazuri. Aceasta indică un număr
dublu de cazuri, dar totuşi de 3 ori mai mic decât 100%. Merită menŃionat că aceste valori au fost obŃinute în timp real şi
în mod neintruziv. Ca urmare, este dificilă o comparaŃie strict numerică deoarece celelelalte metode fie nu funcŃionează
în timp real, fie sunt intruzive (folsesc senzori care se ataşează pe diverse părŃi ale corpului subiectului).
În concluzie, se constată că metodele bazate pe deducŃie din context a stărilor afective sunt recomandate ca sursă
complementară celorlalte metode existente pentru determinarea stărilor afective secundare.

DirecŃii deschise. O ipoteză de luat în calcul este creşterea preciziei determinării stărilor afective dacă se extinde
profilul utilizatorului cu noi parametri cum ar fi: tipul de personalitate al utilizatorilor, starea afectivă de bază curentă şi
folosirea lor ca intrare pentru reŃeaua neuronală.
O altă ipoteză este creşte preciziei determinării stărilor afective dacă se foloseşte reacŃia (feedback-ul)
utilizatorului în legătură cu corectitudinea predicŃiilor sistemului în deducerea stării afective. Pentru aceasta, se poate
dezvolta aplicaŃia astfel încât să permită folosirea GARIC [Ber92], care este un sistemul de învăŃare prin întărire neurofuzzy.
Precizia detecŃiei poate creşte prin folosirea unui model computaŃional cognitiv (evaluativ, appraisal) al
emoŃiilor, de exemplu EMA, pentru determinarea prin deducere/derivare a stărilor afective folosind variabile de apreciere
(relevanŃă, perspective, dezirabilitate, probabilitate, expectanŃă, atribuire cauzală, controlabilitate, capacitate de
schimbare). Valorile variabilelor de apreciere vor trebui să fie extrase folosind infomaŃii provenite din context prin
senzori sau prin raŃionare. De exemplu, relevanŃa unei acŃiuni se poate obŃine pe baza calculului utilităŃii acelei acŃiuni în
trecut. Pentru acesta este, desigur, necesar un algoritm de calcul a utilităŃii acelei acŃiuni pentru utilizator.

4.2

Determinarea valenŃei

ValenŃa (valence, în limba engleză), uneori numită şi măsura plăcerii pe care o provoacă o anumită trăire
(pleasure, în limba engleză) este o proprietate a oricărei stări afective. ValenŃa stării curente a utilizatorului este un factor
important în interacŃiunea om-maşină [Col05] deoarece caracterizează la modul general răspunsul emoŃional în termeni
de acceptare (+), respingere (-) sau neutru (0). Cu toate acestea este arareori adresată în evaluarea non-invazivă a stărilor
afective cum sunt cele bazate pe interpretarea trăsăturilor faciale. În continuare se propune o metodologie de evaluare a
preciziei de măsurare a valenŃei în situaŃii reale şi două metode de determinare a valenŃ ei, una empirică şi cealaltă prin
personalizare.

Formularea problemei. Interesul pentru determinarea emoŃiilor ce sunt manifestate spontan este foarte important
pentru aplicaŃii om-calculator în timp real [Seb04]. Numărul de unelte soft să determine stările afective în timp real prin
modalităŃi ne-invazive este redus şi este deficitar în privinŃa evaluării performanŃelor în cazul stărilor ce apar în mod
spontan. FaceReader este unul dintre puŃinele sisteme de recunoaştere automată a trăsăturilo faciale, disponibile public,
ce permite analize avansate şi funcŃii de raportare [FR09]. Deşi FaceReader s-a dovedit a fi destul de precis în cazul unor
expresii faciale “pozate” (ne-spontane) [Kui05], nu există nici un studiu comparativ şi cantitativ care să indice
capabilităŃile sale în privinŃa detect ării emoŃiilor spontane.
PublicaŃii recente [Seb04, Yea06, Bai08] revendică rezultate remarcabile în privinŃa determinării în timp real a
stărilor afective spontane. În privinŃa cadrului de testare există mai multe abordări. În [Seb04] se folosesc filme scurte de
prezentare care au fost urmărite de 28 de subiecŃi şi a căror trăsături faciale au fost capturate şi analizate de o cameră
ascunsă iar apoi clasificate în timp real în 4 stări afective (neutru, bucurie, surpriză şi dezgust). În articolul [Bai08]
emoŃiile sunt provocate cu ajutorul unor filme scurte. Apoi li se preiau participanŃilor, în număr de 41, datele parametrilor
faciali şi fiziologici (soluŃie parŃial invazivă), dar, în final, se clasifică doar în amuzament şi tristeŃe ca stări afective
complementare. O abordare similară găsim în [Yea06] unde se spune că, pe baza trăsăturilor faciale determinate în cei 21
de subiecŃi de filme încărcate emoŃional se face o clasificare în cele 6 stări de bază.
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Observăm că în cazurile expuse stimulii inductori ai stărilor afective nu sunt evaluaŃi înainte pentru a certifica cu
precizie efectul pe care îl are asupra subiecŃilor Ńintă. Ca urmare este dificil de spus ceva despre performanŃele prezentate
în condiŃiile acestei neclarităŃi metodologice.
Ca urmare există două probleme importante ce prezintă o numită dependenŃă:
1. Care este cadrul metodologic în care uneltele soft ce determină stări afective (sau parametric caracteristici
ale lor cum ar fi valenŃa), în cazul stărilor ce sunt spontane, în timp real şi prin metode ne-invazive (în particular
din trăsături faciale) sunt evaluate (testate) pentru a se măsura acurateŃea cu care ele fac determinările?
2. a) Care este precizia cu care pot uneltele soft de determinare a stărilor afective să măsoare valenŃa stării
curente pe care o are utilizatorul?
b) Cum se poate mării acurateŃea cu care se face citirea valenŃei?
DependenŃa menŃionată se referă la faptul că, dacă nu se cunoaşte un cadru metodologic corect, chiar dacă se
revendică procente impresionante de clasificări de exemplu 93%, dar nu se spune clar pe câte persoane s-a făcut
evaluarea, care erau caracteristicile grupului Ńintă, în ce condiŃii a decurs experimentul, cu ce s-a făcut inducerea stării şi
dacă inductorii stărilor au fost prevalidaŃi, nu sunt extrapolabile şi deci nu se poate răspunde la a doua întrebare (2.a). A
treia întrebare 2.b, se poate formula doar după ce avem un răspuns clar la a doua şi care să arate că precizia determinării
valenŃei este nesatisfăcătoare.
Abordarea a fost ca mai întâi, în colaborare cu psihologii să se propună un cadru metodologic de evaluare şi apoi
să se aplice această metodologie la cel puŃin o unealtă de determinare a stărilor afective. Iar apoi să se găsească metode
de ameliorare a preciziei determinării valenŃei.

SoluŃia propusă: metodologia de evaluare a preciziei de măsurare a valenŃei în situaŃii reale din trăsături
faciale FANAR-EM
În urma constatării că în domeniul calculului afectiv, soluŃiile de determinare a stărilor afective nu au o
metodologie de evaluare care să precizeze clar, riguros care sunt paşii şi care sunt condiŃiile în care se face evaluarea,
propusă în [Ben09c] o astfel de metodologie care este detaliată în secŃiunea următoare, după care este aplicată pentru
detectorul FaceReader.
Paşii metodologiei de evaluare a valenŃei în situaŃii reale. Algoritmul FANAR-EM este aplicat pentru fiecare subiect
uman, considerat în continuare ca utilizator al sistemului. Evaluarea valenŃei se face pentru mai mulŃi utilizatori pentru a
avea diversitate atât a caracteristicilor faciale cât şi a caracteristicilor subiective de percepere a stărilor afective.
După autentificarea utilizatorului se iniŃializează un contor în care se memorează în câte cazuri valoarea valenŃei
detectate cu programul de evaluat coincid cu valoarea declarată de utilizator pentru valenŃă. Se prezintă apoi un set de n
imagini, special pregătite, inductoare de diferite stări afective cu valenŃe egal distribuite între tipurile de valenŃe pozitive,
neutre şi negative. Prezentarea fiecărei imagini se face pentru un timp dat. Se recomanda o durată de minim 4.5 de
secunde, valoare pentru care s-a constatat [Ben09c] că apare un maxim al reacŃiei utilizatorului. Pe parcursul prezentării
imaginii sistemul preia imaginea facială a utilizatorului şi îi evaluează valenŃa pe baza valorii stărilor de bază sau cu un
alt algoritm specific acelei aplicaŃii de evaluat. Se solicită apoi utilizatorului să-şi declare valenŃa folosind o modalitate
consacrată; se recomandă folosirea SAM (Self-Assessment Manikin) [Lan80]. Incrementează contorul corect dacă
valoarea declarată a valenŃei şi cea determinată de programul care estimează valenŃa, pe care noi îl evaluăm. În final se
afişează sau se returnează valoarea contorului corect.
Evaluarea metodologiei FANAR-EM. Stabilirea acestei metodologii a apărut ca urmare a lipsei unei metodologii
riguroase pentru evaluarea stărilor afective, în timp real, din trăsături faciale. Comparativ cu metodologiile de testare
existente, vezi secŃiunea 4.2.1, FANAR-EM prezintă un salt calitativ evidenŃiat prin următoarele avantaje:
1. fixează ferm că testarea se face în timp real, ceea ce presupune existenŃa subiectului uman căruia i se preiau
imagini faciale cu o cameră video
2. factorii inductori ai stărilor afective aparŃin unui set de imagini care sunt prevalidate experimental de
psihologi, ele fiind astfel etalonate (IAPS)
3. foloseşte un număr de imagini diferite, cât mai bine distribuite în spaŃiul stărilor de bază pentru a parcurge
întreaga mulŃime de stări posibile
4. fixează ferm numărul de clase ale stărilor de bază la 6+1 (furie, dezgust, frică, fericire, tristeŃe, surpriză şi
starea neutră) iar la evaluarea valenŃei foloseşte SAM (Self-Assessment Manikin) pentru a evalua precizia valenŃei cu 9
niveluri.
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DirecŃii deschise. Există două tipuri de direcŃii de cercetare dechise: unul psihologic şi unul tehnic. Psihologic, există o
provocare pentru inducerea, folosind imagini sau alte modalităŃi, a stărilor de surpriză, furie şi frică. Aceasta deoarece
acestea au fost mai dificil de selectat din mulŃimea de imagini IAPS.
Etalonarea unei mulŃini de imagini inductoare de stări secundare ar fi de asemenea o provocare atât detorită
numărului mare de stări secundare, cât şi a diferenŃelor culturale care există între diferitele fiinŃe umane. Tehnic, testarea
mai multor aplicaŃii de determinare a stărilor afective din trăsături faciale ar fi oportună pentru o mai bună validare a
metodologiei propuse. FANAR-EM ar putea fi extrapolat pentru alte canale de comunicare (vocal, fizilogic, kinestezic şi
chiar multimodal) a stărilor afective.

Metodă de calcul a valenŃei pe baza unor praguri determinate empiric (AVED – Affective Valence
Empirical Determination)
În literatura de specialitate nu s-a găsit o formulă de calcul a valenŃei în funcŃie de stările de bază ale
utilizatorului. Softul FaceReader este singurul care oferă o soluŃie de calcul a valenŃei. Formula, verificabilă practic în
fişierele de log, este:
Valence = Happy - Max(Sad, Angry, Fear, Disgusted), unde fiecare din stările de bază au
valori reale normalizate în intervalul [0,1].
Formularea problemei. Datorită folosirii acestei formule simple, valenŃa este mult mai sensibilă la stări negative şi are
variaŃii importante în zona din jurul valorii zero, zona de valenŃă neutră. Deoarece, aşa cum s-a mai arătat, în literatura de
specialitate se consideră niveluri discrete de valenŃă (3 sau 9), era necesară o prelucrare a valorilor stărilor de bază aşa
încât să se facă o clasificare în trei sau nouă categorii şi care să reducă imprecizia soluŃiei cu funcŃia bazată pe valoarea
maxim instantanee a unui subset al stărilor de bază.
SoluŃia propusă. Metoda de calcul a valenŃei propusă constă din următoarele: i. stabilirea valorii pragurilor determinate
empiric pe baza declaraŃiei clasei de valenŃa pentru o anumită persoană, ii. urmărirea valorilor medii ale eşantioanelor
corespunzătoare celor cinci stări de bază polare (fericire, tristeŃe, supărare (mânie), frică şi dezgust, care) în timp şi
clasificare pe baza valorilor de prag medii, stabilite empiric. Se urmăreşte atât valoarea instantanee, cât şi valoarea în
timp (medie), iar clasificarea se face pe baza unor valori de prag determinate empiric, ca în exememplul dat, pentru
starea „Fericire”, din Figura 4.2. În cazul ariei notate cu valoarea 1 încercuită, valorile instantanee sunt mai mari decât
valoarea de prag 0.4, dar media eşantioanelor nu depăşeşte pragul valorilor medii de 0.47. În al doilea caz, aria cu
valoarea doi încercuit, şi valoarea medie depăşeşte pragul. Ca urmare valoarea valenŃei este clasificată ca pozitivă.
Experimente numerice. Aplicând practic această metodă pentru o
persoană, s-a constatat că anumite stări negative nu ajung să mai influenŃeze
deloc, cum a fost cazul starilor de tristeŃe şi de frică, pentru persoana
considerată, datorită unor particularităŃi fizionomice ale acelei persoane. În
Figura 4.13 s-a reprezentat evoluŃia eşantioanelor pentru starea pozitivă
(fericire) şi pentru stările negative (furie şi dezgust) pe parcursul unui minut.
Ca urmare, experimental s-au stabilit următoarele praguri: fericire: prag
valoare instantanee 0.4, prag valoare medie 0.47; supărare: prag valoare
instantanee 0.78, prag valoare medie 0.68; dezgust: prag valoare instantanee
0.82, prag valoare medie 0.72. Pragul de timp a fost ales în acest caz de o
secundă, ceea ce corespunde la 5 eşantioane, fiecare eşantiol fiind, în cazul
general, 5 dimensional, în acest caz particular, prin simplificare, 3
dimensional.

ValenŃa
1

Fericire
1

2

0.4 7

PragF ericire

t (sec)
0

30

60

Figura 4.1Modul de calcul al valenŃei

Evaluarea metodei AVED. Comparând metoda iniŃială (cu funcŃie) şi cea propusă, se observă două elemente ce fac
diferenŃa calitativă între ele (avantaje): 1. analiza şi în timp a eşantioanelor pentru o anumită fereastră de timp, 2.
existenŃa pragurilor de clasificare determinate pentru acel utilizator.

Metodă de creştere a preciziei deteminării valenŃei din trăsături faciale prin personalizare (PAVD)
Formularea problemei. Ca urmare a situaŃiei prezentate în finalul secŃiunilor 4.2.2 şi 4.2.3, formulăm următoarea
problemă. Factorii individuali, subiectivi ai modului în care utilizatorul se exprimă facial, atunci când trăieşte o anumită
stare, nu sunt luaŃi în calculul valenŃei de către unelte de detecŃie a trăsăturilor faciale, în particular FaceReader. Astfel,
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utilizatorul nu poate interveni în nici un fel în a indica în ce măsură valoarea determinată de acea unealtă (FaceReader)
pentru valenŃa stării sale curente este cea trăită de el în realitate.
SoluŃia de principiu. În Figura 4.3 se arată componentele de adăugat unei unelte de detecŃie a stărilor afective din
trăsături faciale (de exemplu FaceReader) pentru personalizare. Astfel s-a adăugat o aplicaŃie web care prezintă aleator
pentru utilizatorul pe care îl modelează, într-o interfaŃă web, subsetul de 175 de imagini evaluat în prealabil. Această
interfaŃă declaraŃiile valenŃei dup ă formatul specific SAM cu 9 niveluri şi ale stării de bază predominante din cele 7 stări
de bază posibile.
Personalizarea. Descriem acum
partea care face personalizarea.
Modulul de selecŃie eşantioane
şi
sincronizare
extrage
eşantioanele semnificative din
setul continuu de eşantioane
generate în timp real de
FaceReader şi memorate într-un
fişier de log, fiecare înregistrare
fiind formată din vectorul
stărilor de bază Ψj. Tot în acest
modul
se
sincronizează
eşantioanele preluate cu valorile
auto-evaluării stării şi valenŃei.
Astfel se pregătesc pe rând
perechile de vectori stări de
bază-valenŃă (cu 9 niveluri)
declarată (Ψij,vi9). Sistemul
expert va fi antrenat cu acest set
de perechi de valori pentru
personalizare. Baza de date va
stoca parametrii rezultanŃi în
urma antrenării.

Utilizatorul
Preia
imaginea
facială
În timp real

Urmăreşte şi
răspunde

GUI aplicaŃie web

Citeşte
valenŃa
declarată
SAM
Prezintă
imaginile
inductoare

Nu este în timp real

Date de intrare

FaceReader

Valorile instantanee ale
stărilor de bază
SelecŃie
eşantioane
şi
sincronizare

AplicaŃie web pentru
imaginile inductoare

Antrenarea sistemului
expert pentru personalizarea
pe baza declaraŃiilor
utilizatorului

Bază de date cu
modelul
personalizat al
utilizatorului

Bază de date cu
imaginile inductoare
şi declaraŃiile
utilizatoruluui

Clasificarea
personalizată

Algoritmul de personalizare
PersFR. Se propune un
algoritm pentru personalizare,
Valorea instantanee personalizată a
numit PersFR. Acesta are două
stării de bază şi a nivelului valenŃei
etape: I. Antrenarea sistemului
Figura 4.2 Noua arhitectură pentru personalizarea detecŃiei valenŃei
expert pentru memorarea caracteristicilor individuale, subiective ale trăirii specifice a stărilor afective,
FuncŃionarea personalizată de după antrenare.

şi II.

Algoritmul de antrenare constă în prezentarea într-o interfaŃă grafică pe rând, în mod aleator a celor 175 de
imagini etalon validate în experimentele anterioare. Imaginile faciale ale utilizatorului ce corespund perioadei în care
acesta vizionează fiecare imagine şi imediat următoare (în perioada de pauză dintre imaginile inductoare ale stărilor
afective) sunt prelucrate de FaceReader care generează un set de 5 eşantioane pe secundă ce constă din vectorul celor 7
stări de bază Ψj, unde j=1,..., 7. Eşantionul optim din perioada corespunzătoare prezentării unei anumite imagini
inductoare este considerat, împreună cu indicele nivelului de valenŃa declarat ca pereche intrare-ieşire din sistemul expert
care învaŃă răspunsul personalizat pe care îl doreşte utilizatorul. După un număr de repetări se ajunge la o eroare de
predicŃie convenabilă şi sistemul se consideră antrenat pentru acea pereche şi se continuă până ce toate cele 175 de
perechi au fost folosite pentru antrenare.
În etapa a doua, fiecare imagine facială a utilizatorului este prelucrat ă de FaceReader pentru a obŃine valorile
instantanee ale vectorului stărilor de bază Ψj, j=1,..., 7. Acestea sunt apoi aduse ca intrări ale sistemului expert şi se
calculează indicele nivelului de valenŃă în funcŃie de parametri personalizaŃi memoraŃi de către sistemul expert.
Proiectarea modulului de personalizare. Modulul de personalizare constă într-un sistem expert cu următoarele
caracteristici:
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Intrări – se aduc la intrare cele 7 ieşiri produse de FaceReader corespunzătoare stărilor de bază, adică Ψj,
unde j=1,7 şi Ψj=[0,1].
• Ieşirea – este valenŃa, considerată conform modelului SAM (Self Assessment Manikin) cu nouă niveluri
posibile {0,..., 8}, v9.
Pentru alegerea sistemului expert care să permită aproximarea acelei funcŃii care mapează vectorul stărilor de
bază pe nivelurile de valenŃă declarate de utilizator s-au studiat mai multe variante de învăŃare maşină.
S-a folosit Weka 3.7. cu 175 vectori dintre care 144 de antrenare şi 31 de vectori de testare pentru a menŃ ine
semnificaŃia statistică. Deoarece era un volum foarte mare de date complexe, s-a ales să se exploreze subiecŃii pentru care
s-au obŃinut valori extreme de precizie pentru situaŃia în care se considerau 9 niveluri de valenŃă, respectiv un subiect ale
cărui valori de precizie a valenŃei sunt uşor superioare mediei: u13 cu 14.85714%, u11 cu 21.71429% şi u3 cu 25.5814%.
•

Metoda de învăŃare maşină
NaiveBayesMultinomial
LibSVM
RBFNetwork
MultilayerPerceptron

u13
25.8065
25.8065
16.129
29.0323

u11
25.8065
25.8065
25.8065
32.2581

u3
29.0323
25.8065
22.5806
35.4839

Tabelul 4-1 ComparaŃie între diferite soluŃii de învăŃare maşină pentru personalizarea valenŃei
Cele mai bune rezultate se obŃin folosind reŃ elele neuronale de tip perceptron multistrat. ReŃeaua optimă pentru
pentru subiectul u3 are configuraŃia: niveluri ascunse 1, cu 6 neuroni în stratul ascuns, rata de învăŃare 0.4, momentul 0.2,
număr de epoci optim 500, pentru care se ajunge la eroarea minimă de 0.0764. Cu această configuraŃie se ajunge de la
54,65117% acurateŃ e la măsurarea valenŃei cu 3 niveluri cu FaceReader la 93,5484 % cu FaceReader personalizat cu
perceptronul multistrat prezentat.
Evaluarea metodei PAVD. S-a aplicat PAVD pentru aplicaŃia FaceReader. În acest caz PAVD creşte acurateŃ ea
măsurării valenŃei cu 3 niveluri de la 54,6% la 93,5 %. Această îmbunătăŃire este importantă în raport cu valoarea
probabilistică de 33,3% şi acurateŃea determinărilor făcute de observatorii umani 44,8%. Din perspectiva psihologiei
cognitive există o anumită limitare. Anume, în experimentele făcute cu subiecŃii umani, se ignoră procesele de reevaluare
(re-appraisal) a stării afective (emoŃiilor) şi controlul cognitiv asupra emoŃiilor pe baza criteriului de timp. Astfel că se
consideră că în medie, în timpul celor 4.5 secunde de vizionare, subiectul reacŃioneză afectiv cu o stare asimilabilă uneia
din cele 6 stări de bază + starea neutră.
DirecŃii deschise. DetecŃia stărilor afective de bază ar putea beneficia şi ele de algoritmul PAVD, principiul rămânând
acelaşi, doar că la ieşierea reŃelei neuronale se vor afla 7 clase corespunzătoare claselor de bază. Similar se poate aplica şi
pentru stările secundare. AcurateŃea clasficărilor ar putea creşte dăugând un mecanism de reglare în care utilizatorul să
poată corecta clasificările făcute de reŃeaua neuronală. Ar fi interesant de cercetat cum se modifică acurateŃ ea
determinarii valenŃei dacă s-ar defini funcŃii de aparteneŃă pentru nivelurile de valenŃă.

4.3

Concluzii

S-au propus metode pentru determinarea stărilor afective, fie folosind contextul, fie personalizarea.
S-a propus metoda ConAff-UP de detecŃie a stărilor afective secundare din context, folosind metoda profilelor
utilizator şi îmbunătăŃirea acestei metode folosind o reŃea neuronală care personalizează detecŃia prin feedback de la
utilizator.
Pentru generalitate, s-a propus metoda ConAff-NN de evaluare pentru detectoare ale stărilor afective ce
funcŃionează în timp real, pentru stări afective spontane şi aplicarea ei pentru unealta soft FaceReader pentru
determinarea valenŃei cu 3 şi 9 niveluri din trăsături faciale în cazul utilizării de trăsături faciale induse în mod spontan
prin prezentare de imagini subiectului, comparativ cu valenŃele etichetate IAPS şi prin comparaŃie cu trei experŃi umani.
S-a descris metoda AVED de calcul a valenŃei cu trei niveluri, pe baza analizei în timp a eşantioanelor
corespunzătoare stărilor de bază detectate de o unealtă soft (FaceReader) pentru starea curentă, pe baza unor valori de
prag determinate empiric.
S-a propus metoda de creştere a procentului de detecŃii corecte ale valenŃei PAVD, cu 3 şi 9 niveluri, a unui
detector al stărilor afective. Acesta era bazat pe analiza trăsăturilor faciale (FaceReader), în timp real. Aceste trăiri
corespund unor trăiri spontane induse prin prezentare de imagini subiectului, folosind pentru personalizare învăŃarea
supervizată.
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5
5 Adaptarea la contextul afectiv
Se prezintă un mecanism de reglare a comportamentului unui sistem senzitiv la context, pe baza reacŃiei afective a
utilizatorului la deciziile sale. Mecanismul propus permite descoperirea, memorarea şi folosirea preferinŃelor de
comportament pentru a răspunde nevoilor utilizatorului, care sunt mereu în schimbare. Se exemplifică acest mecanism
pe cazul concret al unei case senzitive la context (SmartHouse) [Ben09a] [Ben09b] [Ben09c].

5.1

Formularea problemei

Sistemele senzitive la context, casele inteligente în particular, nu îşi adaptează comportamentul în funcŃie de
dorinŃele sau nevoile utilizatorilor, care au ap ărut ulterior momentului în care specialistul a scris regulile de
comportament, ele fiind dificil de cunoscut în mod anticipat în detaliu, dinainte.
Subprobleme. 1. Cum să se facă reprezentarea cunoaşterii sistemului senzitiv la context cu comportament adaptabil în
funcŃie de dorinŃ ele sau nevoile utilizatorilor? Cum să se reprezinte contextul (inclusiv datele despre utilizator)? Cum să
se reprezinte preferinŃele utilizatorului privind comportamentul sistemului ?
2. Cum să se facă descoperirea preferinŃ elor utilizatorului pentru ca sistemul să se comporte astfel încât să răspundă
dorinŃelor sau nevoilor lui? Cum să se definească reacŃia utilizatorului? Cum să se interpreteaze această reacŃie? În ce
constă mecanismul prin care sistemul învaŃă noul comportament?

5.2

SoluŃia propusă

Pentru reprezentarea cunoştinŃelor din casa senzitivă la context, s-au luat următoarele decizii:
1. Utilizarea ontologiilor pentru reprezentarea serviciilor şi a contextului
2. Reprezentarea relaŃiei context-serviciu, reprezentarea preferinŃelor comportamentale ca ponderi, stocate în
ontologie
3. Actualizarea preferinŃelor se va realiza în conformitate cu reacŃia afectivă a utilizatorului (emoŃii) la deciziile
sistemului .
În principiu, s-a considerat contextul C ca fiind compus din elemente de context relaŃionate între ele, un vector
de servicii S şi un vector de ponderi W. În ponderi se înregistrează comportamentul preferat, şi anume serviciul care
trebuie ales atunci când contextul C este prezent, utilizatorul U având starea afectivă Ψ.
Reprezentarea preferinŃelor. Se argumentează că stocarea preferinŃelor într-o reŃea neuronală sub formă de ponderi este
o abordare mai bună decât utilizarea Meta-ReŃelelor Bayes RN (Bayes RN Meta-networks) aşa cum este realizată în
[Has06] prin următoarele aserŃiuni:
1.
ReŃeaua neuronală permite antrenarea iniŃială printr-un set de exemple de antrenare, ceea ce simplifică mult
munca în această etapă, în comparaŃie cu necesitatea calculării unor probabilităŃi prealabile.
2.
Spre deosebire de abordarea bazată pe reguli sau reŃele Bayes care necesită o descriere exhaustivă a
comportamentului (toate combinaŃiile de valori de context şi comportamentul dorit pentru fiecare dintre aceste
cazuri), o reŃea neuronală poate rula şi cu câteva exemple (dacă şi acelea există), datorită capacit ăŃii de
generalizare şi de adaptare online.
3.
ReŃelele neuronale au capacitatea de a generaliza pornind de la un set de exemple dat
Reprezentarea preferinŃelor în ontologie este justificată deoarece:
1.
Ontologia asigură distribuŃia şi reutilizarea preferinŃelor învăŃate în alte aplicaŃii care utilizează aceleaşi elemente
de context sau similare (creşterea sau scăderea numărului de elemente de context sau servicii).
2.
ReŃeaua neuronală poate fi reconfigurată în mod dinamic (parametrii reŃelei se pot modifica la runtime: număr
de niveluri ascunse, număr de neuroni pe fiecare nivel, tipul funcŃiei de activare, rata de învăŃare pentru neuronii
de pe fiecare nivel)
Pentru moment, parametrii reŃelei neuronale sunt salvaŃi într-un fişier.
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Principiul mecanismului buclei de control afectiv (ACBAM). Se propune înlocuirea mecanismului decizional bazat
pe reguli cu o reŃea neuronală care învaŃă care este noul comportament preferat de utilizator din răspunsul afectiv al
acestuia. Scopul învăŃării fiind de a răspunde adecvat la noile necesităŃi ale utilizatorului. Se denumeşte acestă soluŃie
ACBAM – Affective Controlled Behaviour Adaptation Mechanism, adică mecanism de adaptarea a comportamentului
prin control afectiv.
t1

Ψ
U
t0
C

w

S

Figura 5.1 Principiul actualizării preferinŃelor bazat pe răspunsul afectiv al utilizatorului
Pentru a putea estima starea afectivă curentă ar trebui să se utilizeze o unealtă software capabilă să estimeze
emoŃia curentă predominantă a unei persoane din trăsăturile ei faciale (Figura 5.1).
Mecanismul este explicat în cele ce urmează:
1. La momentul t0 sistemul va alege un serviciu pentru contextul prezent în funcŃie de valorile actuale ale ponderilor
reŃelei neuronale antrenată in mod aleatoriu sau în prealabil (cu valori din istoricul de comportament al
utilizatorului sau în condiŃii similare) (feedforward).
2. Decizia pentru alegerea unui serviciu la t0 va determina o reacŃie a utilizatorului în următorul interval t1. Din
această reacŃie este de interes doar valenŃa emoŃiei: pozitivă (însemnând acceptarea) sau negativă (respingere).
3. Acceptarea sau respingerea va determina modificarea adecvată a ponderii w. Ciclul se reia de la pasul 1.
În acest fel sistemul se adaptează în etape succesive.

5.3

Implementarea soluŃiei pentru cazul unei case inteligente

Implementarea soluŃiei propuse are trei p ărŃi: 1. platforma care asigură suportul implementată cu agenŃi JADE, 2.
descrierea ontologică a preferinŃ elor şi 3. implementarea mecanismul ACBA. Prezentăm în continuare aceste părŃi.
Platforma JADE. JADE este o platformă foarte populară, în deplină concordanŃă cu standardele FIPA, cu foarte bune
facilităŃi de securitate, având integrate cu mai multe protocoale de comunicare, precum şi un suport pentru mobilitatea
agenŃilor, îmbunătăŃită permanent nu doar de către programatorii de la Tilab, dar şi de către membrii comunităŃii JADE.
Platforma Jade a fost aleasă în implementarea sistemului multi-agent pentru sistemul Smart House.
Reprezentarea cunoştinŃelor. Utilizarea ontologiilor în modelarea contextului este importantă deoarece este
independentă de orice limbaj de programare şi asigură reprezentarea formală a contextului. Ontologia permite
diseminarea şi reutilizarea informaŃiei, raŃionarea bazată pe contextul logic (verificarea consistenŃei, raŃionarea bazată pe
subsumare, inferenŃe implicite) [Yau06], având putere expresivă (e.g. OWL integrează constrângeri de cardinalitate),
organizare ierarhică, utilizând standarde pentru eficientizarea raŃionării, programare abstractă şi interoperabilitate. Prin
utilizarea mecanismelor de raŃionare, contextul poate fi augmentat, îmbogăŃit şi sintetizat [Bur06b]. De asemenea,
rezolvă aspectele legate de heterogenitate, ambiguitate, calitate şi validitate a datelor de context.
Pentru proiectarea ontologiei de context s-a utilizat ca punct de pornire ontologia SOCAM [Wan04][Gu05], care s-a
extins astfel:
- s-a înlocuit clasa Utilizator („User”) cu clasa Actor şi subclasele Grup („Group”), Individ, Om („Human”) şi
Entitate non-umană („NonHuman”)

-

s-a adăugat clasa Stare („State”), cu subclasele: Mental, Fiziologic („Physiological”) şi Afectiv („Affective”)

-

s-a adăugat clasa ReŃeaNeuronală („NeuralNetwork”) (pentru utilizare ulterioară) şi Sensibilitate („Sensitivity”)
[Buc05]

S-a realizat împărŃirea ontologiei pe două niveluri principale:
- nivelul superior – concepte generale pentru aplicaŃii senzitive la context, şi
- nivelul inferior –specific aplicaŃiei „Smart House”.
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Pentru moment, Jadex suportă doar comunicarea prin mesaje ontologice, RDF. Comparat cu OWL, RDF este
mai puŃin expresiv (indică doar relaŃii între subiecte-predicat-obiect, neavând integrate restricŃii (universale, cardinale,
etc.) sau caracteristici ale proprietăŃilor. În aplicaŃia noastră, ontologia de comunicare inter-agenŃi este prezentată în
Figura 5.5. ConŃine în plus clasele necesare pentru comunicarea între agenŃi.
S-a utilizat limbajul de conŃinut Nuggets XML Content Language pentru realizarea comunicării inter-agenŃi
bazate pe ontologie. Acesta este un pachet specific platformei Jadex. Ontologia de comunicare permite accesul la un
model structurat al domeniului de cunoştinŃe şi facilitează crearea obiectelor Java-Bean [Bea09]. Pentru a exporta
obiectele într-un format compatibil cu Nuggets XML, s-a utilizat un plug-in Protégé, numit Beanynizer.
Sistemul expert de reguli şi de comportament (Rule and Behavior Expert System). Pentru a susŃine mecanismele de
raŃionare şi de decizie a agentului RaŃionator (Brain Agent), localizat la nivelul de raŃionare şi decizie, s-au integrat în
sistemul „Smart House” două subsisteme:
- un sistem care stochează regulile şi istoricul informaŃiilor de context în mod persistent

-

un sistem expert

Motorul de reguli este bazat pe subsistemul de inferenŃe Jena2 [Jen09], care integrează mai multe motoare de
inferenŃă sau raŃionatoare ( RaŃionator tranzitiv, RDFS- raŃionator bazat pe reguli, OWL, OWL Mini, micro raŃionatorul
OWL, micro raŃionatorul DAML, raŃionator de reguli generice). Motorul de reguli rulează regulile stocate în modulul
Reguli BD (DB Rules Repository) şi monitorizează modificările la nivelul valorilor datelor de context ontologice.
Motorul de reguli susŃine inferenŃa pe obiectele de context iar apoi actualizează modelul ontologic cu contextul dedus în
urma inferenŃei.
Modulul de Reguli BD stochează regulile pentru domeniu într-un format specific (cerut de Jena) şi include
parametri care urmează a fi modificaŃi de către sistemul expert (valorile ponderilor din matrice).
Ontologia stochează conceptele, reprezentate ca şi clase precum şi relaŃiile dintre ele. Pe măsură ce modelul
ontologic este actualizat cu noi valori pentru elementele de context (obŃinute de la senzori, aparate sau alte surse ce oferă
informaŃii de context), valorile vechi sunt înregistrate în baza de date persistentă a ontologiei în asociere cu marcajul de
timp.
Sistemul Expert învaŃă în conformitate cu reacŃia utilizatorului, care ar fi răspunsul cel mai bun aşteptat de
utilizator din parte sistemului. ReŃeaua neuronală este antrenată prin utilizarea unui set general de exemple pre-definite.
După aceasta sistemul rulează şi se adaptează online în funcŃie de reacŃia utilizatorului (e.g. nivelul de satisfacŃie măsurat
sin reacŃiile afective la comportamentul sistemului).
Editorul ontologic citeşte caracteristicile reŃelei neuronale (e.g. matricea ponderilor, numărul nivelurilor ascunse,
tipul funcŃiei de prag) şi le stochează în ontologie pe măsură ce valorile se modifică în timp.
Proiectarea interfeŃei utilizator. Sistemul „Smart House” include mai multe interfeŃe utilizator menite să ofere suport
pentru reprezentarea vizuală a informaŃiei de context furnizată de către senzori, aparate şi obiecte şi de asemenea pentru
interacŃiunea vizuală cu sistemul ca întreg (prin comandarea unor noi planuri şi misiuni sau prin emiterea unor comenzi
specifice către obiectele din interior).
S-a dezvoltat un sistem de agenŃi mobili bazat pe Jade-Leap (Lightweight) pentru monitorizarea şi controlul
senzorilor şi dispozitivelor din casa inteligentă. S-a implementat agentul de autentificare care rulează pe container-ul
FrontEnd şi care comunică cu agentul responsabil cu efectuarea autentificării, localizat în Back-end. Agentul de
monitorizare mobil solicită informaŃia de context de la agentul ontologic (care rulează pe container-ul Back-End) şi o
prezintă într-o formă grafică pe ecranul dispozitivului mobil.
Implementarea stratului fizic. La acest nivel s-a folosit o reŃea fără fir compusă dintr-o staŃie master şi mai
multe staŃii slave. O altă parte a fost implementată folosind două platforme Phidgets [Phi09], una pentru senzori şi alta
pentru actuatori.
Reprezentarea cunoştinŃelor afective. S-a adăugat în ontologie conceptul „Stare” („State”) ca şi în [Ben07a], însă,
deoarece interesul era pentu reprezentarea valenŃei pentru starea curentă, s-a definit subclasa „StareCurent ă”
(CurrentState) cu proprietatea „valenŃă” având trei valori posibile (pozitivă, negativă şi neutră) aşa cum este descrisă în
Figura 5.2:
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Figura 5.2 Fragment din ontologia SH_lower ilustrând o instanŃă a conceptului „CurrentState” (stânga) şi proprietatea
asociata, „valence”, cu cele trei valori posibile (dreapta).
Modelarea preferinŃelor într-o reŃea neuronală MLP. În această fază s-a implementat perceptronul multi-nivel
(MultiLayer Perceptron) (MLP) utilizând un API pentru reŃele neuronale, implementat în Java [FNN09], care salvează
parametrii reŃelei într-un fişier.
ReŃeaua MLP are două intrări, valoarea luminozităŃii din cameră (LightSensor1) şi luminozitatea din exterior
(LightSensor0), cu trei valori posibile (joasă, medie şi ridicată), fiind actualizată în ontologie de către agentul senzor:
light_indoor=sensorMap.getSensorById("LightSensor1").getSensorValue();
Există singură ieşire a reŃelei neuronale, poziŃia jaluzelelor (deschis/închis) care trebuie actualizată la luarea
deciziei: deviceMap.setDeviceStatus("Blind_2","ON");

5.4

Testarea soluŃiei propuse

S-au utilizat senzorii Phidgets [Phi09] pentru a măsura luminozitatea din interiorul şi din exteriorul camerei, un
cititor RFID pentru autentificarea utilizatorului şi un motor pentru închiderea/deschiderea jaluzelelor. S-a rulat mai
aplicaŃia SmartHouse cu reguli pentru a-i verifica funcŃionalitatea. În pasul următor s-a pus problema reglării
parametrilor reŃelei neuronale care înlocuieşte regulile.
Calculul parametrilor reŃelei neuronale. Setul iniŃial de antrenare al reŃelei este generat prin utilizarea unei reguli
predefinite, doar pentru faza de testare: atunci când luminozitatea din exterior este mai mare decât în interior, jaluzelele
se vor deschide, altfel vor fi închise; un total de 9 combinaŃii de intrări, cu normalizarea valorilor de la intrare şi ieşire (0.5 pentru luminozitate scăzuta, 0.0 pentru luminozitate medie, 0.5 pentru luminozitate ridicată). În condiŃii reale, datele
istorice pot fi utilizate (intrări, combinaŃiile de ieşiri dorite) pentru această antrenare. După repetarea mai multor simulări,
configuraŃia optimă a parametrilor MLP obŃinută a fost cea cu 6 neuroni pe nivelul ascuns şi 50000 de epoci, sau o rată
echivalentă a erorii de antrenare de 0.05.
Rezultate. S-au realizat 100 de simulări pentru două intrări (luminozitate din exterior, luminozitate în cameră) cu trei
niveluri (scăzut, mediu, ridicat) şi o ieşire (deschis/închis) şi s-a variat numărul neuronilor în stratul ascuns (1-10) şi
numărul exemplelor de antrenare (1-9) pentru a determina care este minimul de exemple necesare pentru a învăŃa noile
preferinŃ e, după antrenarea iniŃiala. Cea mai buna configuraŃie a fost cea cu 6 neuroni în nivelul ascuns, fiind necesare
minimum 3 exemple din 9 posibilităŃi pentru a estima 80% din comportamentul corect la apariŃia unui nou
comportament, procent care creşte la 90% pentru 6 exemple. Durata reantrenării este de 780 milisecunde, mai puŃin decât
1 secundă, timpul considerat pentru ca o persoană să exprime o emoŃie.
S-a realizat experimente pilot, în condiŃii reale în laboratorul nostru de cercetare (platforma de senzori, motor
care acŃionează jaluzelele, camera web pentru captarea feŃei utilizatorului pentru ca FaceReader-ul să poată evalua
emoŃiile) pentru o singură persoană, în care reŃeaua neuronală pre-antrenată a înlocuit setul de 9 reguli de comportament.
În majoritatea cazurilor de test regulile de antrenare au fost substituite cu succes. S-a reuşit să obŃinem o reantrenare cu
succes cu un nou comportament preferat cu doar 3 exemple, dar sunt necesare câteva modificări pentru ca sistemul sa
ruleze la parametrii optimi: creşterea numărului de exemple de antrenare aleatorii la 6, reducerea ferestrei de timp pentru
exprimarea emoŃiilor şi creşterea acurateŃ ei valenŃei.

5.5

Evaluarea ACBAM

Putem compara rezultatele obŃinute cu soluŃia utilizării reŃelelor echivalente Bayes (Bayes RN Metanetworks)[Has06], unde avem o creştere importanta a probabilităŃilor iniŃiale o dată cu creşterea numărului de intrări. În
scenariul prezentat era avea nevoie să se completeze 3 2*21=18 combinaŃii, iar prin adăugarea unei singure intrări binare
(utilizator autorizat/neautorizat) numărul de probabilităŃi estimate anterior s-ar dubla: 36. Deci, o creştere exponenŃială.
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În plus, prezenŃa a două cereri ale utilizatorilor pentru încă un nivel, rezultă că pentru 2 utilizatori sunt necesare n+1
niveluri Bayes. Prin urmare 3*36=108 valori care trebuie calculate.
Complexitatea meta-reŃelelor Bayes (Bayes RN Meta-networks) este:
O(N*p*qα+qα*N*p)

(5.1)

Unde N este numărul utilizatorilor, p este probabilitatea ca utilizatorului sa aibă o anumită locaŃie, q este numărul
valorilor serviciilor sau numărul acŃiunilor posibile, α este o valoare proporŃională cu numărul de elemente de context
multiplicat cu numărul valorilor posibile pentru acel element. Pentru exemplul dat, complexitatea ar fi O (1*1*26+26*1*1)
=O (128).
În cazul reŃelelor neuronale putem reduce complexitatea la:
O(e*q).

(5.2)

Unde e este numărul elementelor de context, q este numărul valorilor serviciilor sau acŃiunilor posibile, deci
avem O (2*2) =O (4). Aceasta reduce complexitatea de 32 de ori.

5.6

DirecŃii deschise

Rămâne să se cerceteze următoarea chestiune: cum evoluează numărul de exemple de antrenare date de
utilizator pentru învăŃarea preferinŃelor pe măsură ce incrementăm numărul elementelor de context.
Metoda PAVD de estimare a valenŃei cu nouă niveluri ar permite varierea ratei de învăŃare a reŃelei neuronale în
acord cu nivelul de acceptare sau refuz al utilizatorului la deciziei casei.
DiferenŃa ce apare între curba de învăŃare şi cea de re-învăŃare (descoperire a preferinŃelor) poate să indice fie o
inerŃie în învăŃare, fie o „uitare” de către sistem a ceea ce învăŃase înainte. În oricare dintre aceste cazuri, este de dorit să
se exploreze şi alte variante de soluŃii de învăŃare maşină.
Stocarea parametrilor de comportament pentru personalizare în reprezentarea ontologică ar permite reutilizarea
preferinŃ elor de comportament ale acelui utilizator într-un context similar.
Adaptarea unui sistem senzitiv la context poate fi îmbunătăŃită prin folosirea unui model evaluativ (appraisal) al
emoŃiilor de către un agent conversaŃional emoŃional care oferă o interfaŃă cu facilităŃi emoŃionale utilizatorului.

5.7

Concluzii

S-a propus şi testat un nou mecanism de control comportamental pentru sisteme senzitive la context, bazat pe
reacŃiile afective ale utilizatorului la deciziile sistemului. Acesta permite descoperirea, stocarea, utilizarea preferinŃelor
pentru a răspunde la nevoile în continuă schimbare ale utilizatorului.
Pentru a determina reacŃia afectivă s-a utilizat varianta personalizată a soft-ul FaceReader cu algoritmul AVED,
care estimează valenŃa stării curente cu trei niveluri (pozitiv, negativ şi neutru).
S-a implementat o ontologie centrală pentru reprezentarea contextului, a actuatorilor şi pentru a oferi suport
pentru modificările comportamentale conform reacŃiei afective a utilizatorului. Reprezentarea preferinŃelor de
comportament ale sistemului senzitiv la context s-a făcut prin ponderi salvate în fişier. Pentru a personaliza şi optimiza
comportamentul casei inteligente, s-au implementat regulile sub forma unei reŃele neuronale a cărei ieşiri se activează la
schimbarea contextului. Aceasta reprezintă o abordare mai flexibilă decât soluŃia cu reguli if-then pentru situaŃia în care
se doreşte includerea de noi elemente de context în sistem.
La nivel de platformă suport, s-a proiectat şi implementat platforma de agenŃi JADEX folosind TAOM4E, s-a
creat ontologia de agenŃi a casei inteligente, au fost integraŃi senzorii şi actuatorul Phidgets.
AplicaŃia a fost testată pentru funcŃionalitate atât cu reguli cât şi cu mecanismul ACBA (Affective Controlled
Behaviour Adaptation Mechanism). În urma testării pentru două intrări ternare şi o ieşire binară, ACBA reînvaŃă noua
preferinŃă a utilizatorului în procent de 80%, după 3 exemple din 9 posibile. Rămâne de testat cum variază numărul
minim de exemple pe care trebuie să le dea utilizatorul odată cu creşterea numărului de elemente de context şi ce
consecinŃ e decurg de aici.
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6
6 Concluzii şi perspective
Obiectivul tezei a fost crearea unui cadru de lucru destinat dezvoltatorilor de aplicaŃii senzitive la context. Cadrul
propus constă în modele, metode, algoritmi. El permite modelarea, reprezentarea, achiziŃia, interpretarea stărilor afective
ale utilizatorului şi adaptarea comportamentului aplicaŃiilor senzitive la context. Adaptarea se face în funcŃie de
răspunsurile afective ale utilizatorului, pentru a fi adecvat necesităŃilor şi preferinŃelor sale, care se modifică în timp.
Din studiul literaturii de specialitate s-au constatat următoarele probleme grupate în funcŃie de locul unde apar ele
în arhitectura unei aplicaŃii senzitive la context (modelarea şi reprezentarea, preluarea valorilor instantanee
corespunzătoare elementelor de context şi adaptarea la context). Astfel, în cazul comportamentului preferat al aplicaŃiilor,
soluŃiile existente se bazau pe reguli care erau dificil de editat sau pe soluŃii cu complexitate ridicată (reŃele Meta-Bayes).
Acestea ridicau probleme la creşterea numărului de elemente de context. De asemenea, reprezentarea acestor preferinŃe
se făcea fără a permite actualizarea valorilor acestor preferinŃ e la rulare şi fără memorarea în ontologia de context a
acestora.
Pentru descoperirea preferinŃ elor s-a adoptat varianta utilizării reacŃiilor afective, operaŃionalizabile prin
parametrul valenŃă, care să indice gradul subiectiv de satisfacŃie al utilizatorului. S-a constatat lipsa, din literatura de
specialitate, a unei metode riguroase de evaluare a detectoarelor stărilor afective, şi implicit şi a valenŃ ei lor, pentru trăiri
spontane şi detecŃie ne-intruzivă (din trăsături faciale). Ca urmare, nu se cunoştea nici precizia cu care se poate măsura
valenŃa.
Determinarea stărilor afective, mai ales cele secundare, se făcea cu dificultate şi nu lua în calcul informaŃiile
provenite de la valorile curente ale elementelor de context care acŃionau ca factori inductori sau favorizanŃi pentru starea
curentă.
În privinŃa reprezentării stărilor afective, în sistemele senzitive la context, se ignorau, la momentul propunerii
soluŃiei din teză, parametrii caracteristici stărilor afective (valenŃă, activare, intensitate) şi relaŃiile atât între diferitele
tipuri de stări (curentă, de bază şi secundare) cât şi între stările afective şi alte elemente de context. De asemenea,
modelarea stărilor afective suferea de lipsa dimensiunii distincte a intensităŃii, care se considera, fără o demonstraŃie, a fi
implicit prezentă şi proporŃională cu distanŃa stării de la centrul planului activare-valenŃă. La fel, lipsea nuanŃarea relaŃiei
dintre stările secundare şi cele de bază.
În teză se propun soluŃii pentru problemele formulate mai sus, sintetizate în secŃiunea următoare.
Înainte de a prezenta contribuŃiile, menŃionăm că acestea prezintă, din perspectiva psihologiei cognitive, două
limitări. Prima este că în cazul contribuŃiilor propuse se urmăresc aspectele de la nivelul reprezentaŃional-algoritmic al
sistemului cognitiv din care decupează emoŃiile, neglijând relaŃia lor cu cogniŃia. Şi a doua este că în experimente se
ignoră procesele de re-apreciere a stării afective (emoŃiilor) şi controlul cognitiv asupra emoŃiilor pe baza criteriului de
timp. Mai precis, în experimentele de evaluare a capacităŃii uneltei soft care determină stările afective din trăsături faciale
(FaceReader), se consideră că, în medie, în timpul celor 4.5 secunde de vizionare, subiectul reacŃioneză afectiv cu o stare
asimilabilă uneia din cele 6 stări de bază + starea neutră.

6.1

Principalele contribuŃii din teză
Principalele contribuŃii pentru crearea cadrului de lucru pentru sisteme senzitive la context personalizate afectiv

sunt:
1. Un model unificator al stărilor afective, numit FLAVI (Fuzzy Logic Activation Valence Intensity), care permite
cuantizarea spaŃiului activare-evaluare şi personalizarea lui folosind logica nuanŃată. Cuantizarea se bazează pe definirea
statistică a două mulŃimi nuanŃate (fuzzy) triunghiulare pentru reprezentarea gradului de apartenenŃă a stării secundare la
fiecare dintre stările de bază pe fiecare dintre axele activare şi evaluare. În urma testării ipotezei relaŃiei de
proporŃionalitate între distanŃa de la originea planului activare-valenŃă şi intensitatea stărilor emoŃionale (3 niveluri), s-a
dovedit necesitatea dimensiunii distincte intensitate care să fie adăugată perpendicular planului activare-valenŃă. S-a
propus o metodologie de construire a modelului constând în doi algoritmi, unul pentru modelul personalizat PersFLAVI
şi celălalt pentru modelul general GenFLAVI-P/CI [Ben05][Ben07b] (cap.3).
2. Modelul ontologic de context SOCAM extins cu modelul stărilor afective FLAVI pentru a cuprinde elemente
afective detaliate, faŃă de ontologia existentă pentru descrierea utilizatorilor GUMO. Noul model, SOCAM-FLAVI,
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permite în plus reprezentarea ontologică a relaŃiilor dintre stările curentă, secundare şi de bază, pe de o parte şi a relaŃiei
dintre stările afective şi context, pe de o alta [Ben07a] (cap3).
3. Metoda ConAff2-UP (Context Affective Secondary(2) - User Profile) de detecŃie a stărilor afective secundare
din context folosind metoda profilelor utilizator. Varianta îmbunătăŃită a acestei metode, numită ConAff2-NN (Context
Affective Secondary(2) Neural Network) foloseşte o reŃea neuronală care personalizează detecŃia prin feedback de la
utilizator [Ben08] (cap.4).
4. Metoda de calcul AVED (Affective Valence Empirical Determination) a valenŃei cu trei niveluri, pe baza
analizei în timp a eşantioanelor corespunzătoare stărilor de bază detectate de o unealtă soft (FaceReader) pentru starea
curentă pe baza unor valori de prag determinate empiric [Ben09c] (cap.4).
5. Metoda FANAR-EM (Facial Assessment for Natural occuring Affective states in Real-time - Evaluation
Method) de evaluare a preciziei pentru detectoare ale stărilor afective ce funcŃionează în timp real, pentru stări afective
spontane, naturale. S-a aplicat metoda pentru unealta soft FaceReader pentru determinarea valenŃei cu 3 şi 9 niveluri din
trăsături faciale. S-a considerat cazul utilizării de trăsături faciale induse în mod spontan prin prezentare de imagini
subiectului, comparativ cu valenŃele etichetate IAPS şi prin comparaŃie cu trei experŃi umani [Ben09c] (cap.4).
6. S-a propus metoda PAVD (Personalized Affective Valence Determination) de creştere a procentului de detecŃii
corecte ale valenŃ ei, cu 3 şi 9 niveluri, în timp real, din trăsături faciale. S-a considerat cazul utilizării de trăsături faciale
ce corespund unor trăiri spontane induse prin prezentare de imagini subiectului, folosind pentru personalizare învăŃarea
supervizată. S-a aplicat metoda pentru unealta soft FaceReader [Ben09c] (cap.4).
7. S-a propus mecanismul ACBAM (Affective Controlled Behaviour Adaptation Mechanism) de reglare a
comportamentului unei case inteligente pe baza reacŃiei afective la deciziile sale, care permite descoperirea, memorarea
şi folosirea preferinŃelor pentru a răspunde nevoilor utilizatorului, care sunt mereu în schimbare. S-a proiectat şi
implementat platforma de agenŃi JADEX folosind TAOM4E, s-a creat ontologia casei inteligente, s-au integrat senzorii şi
actuatorul Phidgets. Reprezentarea preferinŃelor comportamentului unui sistem senzitiv la context s-a făcut prin ponderi
salvate în fişier, în timp ce contextul şi actuatorii au fost reprezentaŃi în ontologie[Ben09a][Ben09b] (cap.5).

6.2

Dezvoltări ulterioare

Cercetările din teză au generat câteva probleme deschise şi direcŃii de continuare a cercetării. Principalele direcŃii
de continuare sunt:

•
•

•
•
•

•
•
•

Modelarea stărilor afective în sisteme senzitive la context:
optimizarea în timp a modelului FLAVI prin implicarea utilizatorului în bucla de reglare,
folosirea unui model computaŃional cognitiv al emoŃiilor pentru determinarea prin deducere/derivare a stărilor
afective folosind variabile de apreciere (relevanŃă, dezirabilitate, expectanŃă etc.).
DetecŃia stărilor afective:
crearea de modele temporale pentru facilitarea detecŃiei stărilor secundare din trăsături faciale (folosind, de
exemplu, unealta soft FaceReader),
creşterea procentului de clasificări corecte a stărilor afective (de bază şi secundare) prin personalizare, urmând
metoda aplicată pentru valenŃă (PAVD),
explorarea detecŃiei multimodale a stărilor afective în context mobil.
Adaptarea aplicaŃiilor senzitive la context cu un comportament personalizat afectiv:
adaptarea unui sistem senzitiv la context poate fi îmbunătăŃită prin folosirea unui model evaluativ al emoŃiilor de
către un agent conversaŃional emoŃional care oferă o interfaŃă cu facilităŃi emoŃionale utilizatorului,
stocarea parametrilor de comportament pentru personalizare în reprezentarea ontologică ar permite reutilizarea
preferinŃ elor de comportament ale acelui utilizator într-un context similar,
studiul comparativ de soluŃii de învăŃare rapidă şi persistentă a comportamentului pentru sisteme senzitive la
context pe baza reacŃiei (feedback-ului) de la utilizator.
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