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STRESZCZENIE

W pracy poruszono zagadnienie przetwarzania ze świadomością kontekstu. W ramach 

wprowadzenia  teoretycznego  przedstawiono  definicję  kontekstu  i  jego  kategoryzację. 

Następnie zdefiniowano czym są systemy świadome kontekstu, jaka jest ich klasyfikacja oraz 

jak wygląda ich typowa architektura. Przedstawiono pierwsze, historyczne systemy świadome 

kontekstu,  a  także  aktualne  zastosowania  przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu  w 

różnych dziedzinach życia i nauki.

W dalszej części opisano przeprowadzone badanie, którego celem była weryfikacja 

możliwości  zastosowania  danych  pozyskanych  ze  smartphone'a  do  budowy  modelu 

kontekstu.  Na  potrzeby  tego  badania  został  stworzony  system,  którego  zadaniem  było 

pozyskiwanie  i  przechowywanie  danych ze  smartphone'ów do ich  późniejszej  analizy.  W 

pracy szczegółowo opisano architekturę tego systemu. Przedstawione zostały wyniki analizy 

oraz główne problemy, które napotkano w jej trakcie.

Słowa kluczowe: przetwarzanie ze świadomością kontekstu, świadomość kontekstu, systemy 
świadome kontekstu, aplikacje kontekstowe, kontekst, smartphone, smartfon

THE RESEARCH ON APPLICABILITY OF DATA OBTAINED FROM 
SMARTPHONE TO CONSTRUCT A CONTEXT MODEL 

IN CONTEXT-AWARE SYSTEMS

In  the  first  part  of  the  thesis,  theoretical  aspects  of  context-aware  computing  are 

described. The definition of context and categorization of its parts is provided. Later in this 

section,  the  definition  of  context-aware  system  is  given,  as  well  as  classification  of  its 

features. General architecture of such systems is described. 

The main part of the thesis describes the research on how useful are data obtained 

from smartphone in the process of building a context model. It provides detailed information 

on the system that was implemented for research purposes. Data collected from over a dozen 

smartphones were analyzed and its results are described in the thesis. 

Keywords: context-aware computing, context-awareness, context-aware systems, context, 
pervasive computing, ubiquitous computing, smartphone
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„The most profound technologies are those that  

disappear. They weave themselves into the fabric of  

everyday life until they are indistinguishable from it.”

~ Mark Weiser, 1991
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1 Wstęp

1.1 Ewolucja technologii mobilnych

Wiek XX przyniósł wiele zmian w życiu społeczeństwa w skali świata. To właśnie 

wtedy rozpoczęły się dwie, najprawdopodobniej najważniejsze, rewolucje ostatnich czasów – 

technologiczna  oraz  informacyjna.  Niewątpliwie  to  właśnie  rozwój  technologii  w 

największym stopniu wpłynął na upowszechnienie dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. 

Z  kolei  łatwość  i  szybkość  wymiany  wiedzy,  jako  sprzężenie  zwrotne,  doprowadziły  do 

jeszcze szybszego rozwoju nauki i techniki. Dzięki temu, w ciągu zaledwie jednego stulecia, 

na świecie pojawiły się pierwsze maszyny obliczeniowe, olbrzymich rozmiarów komputery 

używane w przemyśle, następnie komputery osobiste, laptopy, aż wreszcie urządzenia PDA 

(ang. Personal Digital Assistant) i telefony komórkowe. 

Historia telefonów komórkowych sięga połowy lat 70. XX wieku, kiedy to Motorola 

zaprezentowała  pionierski  model  przenośnego  telefonu.  W roku  1973  Dr  Martin  Cooper 

wykonał  pierwszą  rozmowę  telefoniczną  z  użyciem  bezprzewodowego  aparatu 

telefonicznego.  Pierwszy,  analogowy,  system  telefonii  komórkowej  –  1G  –  został 

uruchomiony  komercyjnie  w  USA  w  roku  1978.  Posiadał  on  wiele  ograniczeń  i 

niedoskonałości (m.in. brak szyfrowania rozmów). W konsekwencji powstała druga generacja 

sieci komórkowej – 2G. W przeciwieństwie do 1G, był to już system cyfrowy. Pierwsza sieć 

GSM (ang.  Global System for Mobile Communications) uruchomiona została w Finlandii w 

roku 1991. Od tego momentu rozwój technologii mobilnych znacznie przyspieszył. Telefonia 

komórkowa stawała się coraz bardziej popularna, a urządzenia coraz mniejsze i lżejsze. Wraz 

ze  zwiększającą  się  liczbą  użytkowników  urządzeń  przenośnych,  rozrastała  się  również 

infrastruktura  sieci  komórkowej,  która  zaczęła  obejmować  coraz  większe  rejony  świata. 

Kolejnym krokiem milowym było uruchomienie trzeciej generacji sieci komórkowych – 3G, 

która pozwoliła na znaczne zwiększenie szybkości transmisji danych.

Równolegle  do  rozwoju  standardów komunikacji  urządzeń  ze  stacjami  bazowymi, 

ewoluowały również same urządzenia. Pierwszy, historyczny model urządzenia przenośnego 

z  1973 roku ważył  ponad 1 kilogram i  miał  wymiary  około 23 cm na 4,5 cm. Telefony 

produkowane  w  latach  90.  były  znacznie  mniejszych  rozmiarów,  co  umożliwiało  ich 

swobodne  przenoszenie.  Z  czasem  zmieniała  się  także  funkcjonalność  tych  urządzeń. 

Początkowo  służyły  one  jedynie  do  wykonywania  połączeń  głosowych.  Wraz  z 
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wprowadzaniem nowych protokołów komunikacyjnych, stało się możliwe najpierw wysyłanie 

krótkich wiadomości tekstowych (SMS, ang. Short Message Service), następnie wiadomości 

multimedialnych  (MMS,  ang.  Multimedia  Messaging  Service),  aż  wreszcie  przeglądanie 

zasobów Internetu.

Rewolucje  te  jednak  się  nie  skończyły  i  wciąż  jesteśmy  świadkami  kolejnych 

osiągnięć i postępów w miniaturyzacji sprzętu. Podzespoły o parametrach, które do niedawna 

były  dostępne  jedynie  dla  komputerów  stacjonarnych,  a  później  również  dla  laptopów, 

obecnie  są  standardowym  wyposażeniem  smartphone'ów  –  urządzeń  łączących  cechy 

telefonów komórkowych i komputerów osobistych. Bogate wyposażenie, na które składają się 

między  innymi:  odbiornik  GPS  (ang.  Global  Positioning  System),  aparat  fotograficzny, 

kamera wideo, kompas, akcelerometr  czy czujnik temperatury,  w połączeniu z dużą mocą 

obliczeniową,  powoduje,  że  spektrum  ich  zastosowań  jest  ogromne.  Smartphone'y  służą 

zarówno  do  wykonywania  połączeń  telefonicznych,  wysyłania  i  odbierania  wiadomości 

tekstowych oraz  multimedialnych,  jak i  do przeglądania  zasobów Internetu,  uruchamiania 

aplikacji użytkowych, biznesowych, gier i wielu innych.

Przy  okazji  pojawienia  się  na  rynku  smartphone'ów,  dokonała  się  jeszcze  jedna, 

bardzo istotna przemiana. Zwykłe telefony komórkowe (w większości pod kontrolą systemu 

operacyjnego  Symbian)  nie  posiadały  dostatecznie  prostego  interfejsu  programistycznego 

(API, ang.  Application Programming Interface), co skutkowało tym, że powstawało na nie 

bardzo niewiele aplikacji. Tworzeniem ich zajmowały się wyspecjalizowane w tym firmy, a 

instalacja programów nie była zadaniem trywialnym. Pierwszym krokiem ku zmianie było 

powstanie  platformy J2ME (Java  Platform,  Micro  Edition),  która  pozwalała  na  tworzenie 

aplikacji na urządzenia mobilne na wyższym poziomie abstrakcji, niż w przypadku aplikacji 

natywnych. Technologia ta miała  jednak sporo ograniczeń.  Prawdziwa rewolucja nadeszła 

wraz z erą smartphone'ów. Dwa najistotniejsze systemy operacyjne: iOS i Android, posiadają 

stosunkowo proste i dobrze udokumentowane interfejsy programistyczne. Dostawcy obu tych 

systemów (Apple Inc. oraz Google) stworzyli platformy służące do udostępniania i sprzedaży 

dedykowanych dla nich aplikacji - odpowiednio AppStore i Google Play (dawniej Android 

Market).  Każdy  z  tych  systemów  posiada  również  program  do  przeglądania  i  instalacji 

aplikacji z tych platform. Obecnie również każdy inny system operacyjny dedykowany dla 

smartphone'ów  (m.in.  Symbian^3,  Windows  Phone,  Bada)  posiada  podobne  rozwiązanie 

upraszczające  dystrybucję  aplikacji.  Takie  posunięcie  dostawców  urządzeń  mobilnych 

8



sprawiło, że grono firm i pojedynczych programistów tworzących programy na urządzenia 

mobilne rozrosło się bardzo dynamicznie. 

Nowe możliwości wykorzystania sprzętu spowodowały, że aplikacje mobilne stały się 

znacznie bardziej zaawansowane. Jedną z dziedzin, które znalazły praktyczne zastosowanie w 

programach pisanych na nowoczesne telefony komórkowe jest „context-aware computing”, a 

więc przetwarzanie ze świadomością kontekstu.

1.2 Wprowadzenie do „context-awareness”

Oprogramowanie  użytkowe  jest  kategorią  programów  komputerowych,  których 

zadaniem jest wykonywanie zadań, które mają związek z ich użytkownikiem. Może on być 

dostawcą danych przetwarzanych przez taki program, odbiorcą informacji,  bądź też pełnić 

obie te role. 

W przypadku, gdy dane oprogramowanie wymaga dostarczenia danych wejściowych, 

w  tradycyjnym  interaktywnym  podejściu  użytkownik  wprowadza  je  explicite.  Program 

komputerowy, a mówiąc ogólniej – komputer, nie posiada żadnej dodatkowej wiedzy poza tą, 

którą  dostarczył  mu sam użytkownik.  Można powiedzieć,  że komputer  nie  zna kontekstu 

wykonania. Skutkuje to bardzo ubogą interakcją z użytkownikiem, a w konsekwencji program 

pełni jedynie funkcję „wykonawcy” poleceń.

Wraz  z  rosnącą  popularnością  technologii  mobilnych,  wiele  ośrodków naukowych 

zaczęło  zastanawiać  się  nad  nowymi  możliwościami,  jakie  daje  przetwarzanie  informacji 

pochodzących z urządzeń przenośnych. Zauważono bowiem, że skoro sprzęt zmienia swoje 

położenie  wraz  z  użytkownikiem,  miejsce  lokalizacji  urządzenia  wskazuje  na  miejsce 

przebywania  jego  właściciela.  Uznano  więc,  że  lokalizacja  urządzenia  może  być 

wykorzystana  jako  kontekst  wykonania  programu,  który  zmieniałby  swoje  działanie  w 

zależności  od  położenia.  W [2]  można  znaleźć  opis  możliwości  wykorzystania  sygnałów 

nadawanych z  urządzenia  PARCTAB [7],  w celu  lokalizacji  użytkownika  w zamkniętym 

pomieszczeniu i podejmowania na tej podstawie odpowiednich akcji.

W latach 90. XX wieku rozpowszechnione zostało pojęcie „context-awareness” (co w 

tłumaczeniu na język polski brzmiałoby „świadomość kontekstu”), które definiuje nową klasę 

programów komputerowych – takich, które potrafią dostosować swoje działanie do otoczenia, 

w  którym  są  uruchomione  [2].  Z  biegiem  czasu  definicja  ta  się  zmieniała.  Wiele  prac 

naukowych przedstawiało swoją wizję czym jest kontekst, świadomość kontekstu i na jakiej 
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podstawie  klasyfikować  aplikacje  jako  będące  „świadome”  kontekstu.  Dokładniejszy  opis 

został przedstawiony w rozdziale drugim niniejszej pracy.

Przetwarzanie  ze  świadomością  kontekstu  wciąż  jest  obiektem  badań  ośrodków 

naukowych,  a  także  coraz  częściej  firm  produkujących  oprogramowanie.  Tak  szybkie 

rozpowszechnienie  się  technologii  mobilnych  sprawiło,  że  dziedzina  ta  stała  się  bardzo 

ważnym celem badań. Doprowadziło to do powstania licznych systemów eksperymentalnych 

pokrywających duża liczbę przypadków użycia. [1]. 

Nowoczesne  telefony  komórkowe są  na  tyle  zaawansowanymi  urządzeniami,  że  z 

powodzeniem mogą  służyć  zarówno  jako  środowisko wykonania  samodzielnych  aplikacji 

operujących  na  kontekście  działania,  jak  i  jako  element  większego  systemu  opartego  na 

„context-awareness”.  Wykorzystanie  smartphone'a  pozwala  na  zbudowanie  znacznie 

szerszego  kontekstu  dotyczącego  człowieka  i  jego  otoczenia,  niż  w  przypadku  użycia 

jakiegokolwiek innego ogólnodostępnego urządzenia przenośnego. Oprócz posiadania bardzo 

dużej  liczby czujników, pełni  on wciąż funkcję telefonu komórkowego, co sprawia,  że w 

ramach kontekstu mogą być przetwarzane bardzo prywatne dane użytkownika. Należy zatem 

przypuszczać, że odpowiednio skonstruowany program będzie w stanie stworzyć przybliżony 

profil  właściciela  telefonu.  To  z  kolei  pozwoliłoby  na  spersonalizowanie  zachowania 

urządzenia oraz innych, powiązanych aplikacji.

1.3 Cel i organizacja pracy

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie możliwości, jakie daje smartphone, 

w procesie zbierania danych do budowy kontekstu dotyczącego jego użytkownika. Ważnym 

elementem pracy jest zaprezentowanie problemów i trudności napotkanych na etapie analizy 

informacji pozyskanych w ten sposób. W pracy zostały opisane wnioski z przeprowadzonego 

badania  na  grupie  kilkunastu  osób.  Doświadczenie  to  polegało  na  zbieraniu  danych  z 

telefonów  komórkowych  przez  okres  około  miesiąca,  które  następnie  zostały  poddane 

analizie, a wyciągnięte wnioski zostały zweryfikowane na podstawie ankiety. W ten sposób 

możliwe  było  stwierdzenie,  czy  zbudowany  kontekst  w  oparciu  o  tak  pozyskane  i 

przetworzone informacje byłby zgodny z rzeczywistością.

W drugim rozdziale pracy zostało zdefiniowane pojęcie kontekstu oraz przedstawiono 

klasyfikację kontekstu. Następnie została podana definicja systemu świadomego kontekstu, a 

w dalszej  części  zostały  przedstawione  różne  kategorie  funkcjonalności  takich  systemów. 

Omówiona  została  architektura  aplikacji  świadomych  kontekstu  (ang.  context-aware 
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applications). Opisane  zostały  pierwsze  aplikacje  mobilne  świadome  kontekstu,  których 

historia sięga początku lat 90. ubiegłego wieku. Na końcu zaprezentowane zostały możliwości 

współczesnych  aplikacji  mobilnych  i  kierunek  rozwoju  dziedziny  przetwarzania  ze 

świadomością kontekstu.

Rozdział  trzeci  stanowi  opis  przeprowadzonego  badania.  W  pierwszej  kolejności 

omówione  zostały  przyjęte  założenia  i  wynikające  z  nich  konsekwencje.  Zaprezentowana 

została  architektura  stworzonego  systemu.  Przedstawiony  został  protokół  komunikacyjny 

pomiędzy jego elementami. Omówiona została funkcjonalność i budowa aplikacji dla systemu 

operacyjnego  Android.  Następnie  opisano  stworzoną  aplikację  serwerową.  Kolejne 

podrozdziały pokrywają temat analizy zebranych danych, napotkanych przy tym problemów i 

ich  źródeł,  oraz  metody  weryfikacji  wniosków  z  przeprowadzonej  analizy.  Na  końcu 

zaprezentowane zostało podsumowanie przeprowadzonego badania.

Ostatni  rozdział  stanowi  podsumowanie  pracy,  w  którym  przedstawione  zostały 

wnioski  dotyczące  zastosowania  smartphone'a  jako  urządzenia  służącego  do  pozyskania 

danych w procesie przetwarzania ze świadomością kontekstu.
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2 Context-aware computing
Przetwarzanie ze świadomością kontekstu (ang.  context-aware computing) jest klasą 

oprogramowania, która znalazła powszechne zastosowanie w wielu dziedzinach życia i nauki. 

Jest obecnie wykorzystywana w medycynie, marketingu oraz w oprogramowaniu użytkowym 

i  grach.  Bardzo  duża  część  aplikacji  mobilnych  dedykowanych  dla  smartphone'ów  jest 

oprogramowaniem świadomym kontekstu. Bieżące analizy rynku wskazują, że technologia ta 

jest  bardzo  rozwojową dziedziną,  którą  w niedalekiej  przyszłości  będzie  wykorzystywało 

około 10% całej populacji Ziemi [8].

W celu lepszego zrozumienia czym jest  przetwarzanie  ze świadomością kontekstu, 

prześledźmy  efekty  prac  wielu  naukowców  z  całego  świata,  które  można  znaleźć  w  ich 

publikacjach z ostatnich kilkunastu lat.

2.1 Definicja kontekstu

Aby móc  w pełni  zgłębić  temat  przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu,  należy 

najpierw zdefiniować czym tak naprawdę jest kontekst. Termin ten jest wykorzystywany w 

wielu dziedzinach nauki (m.in. w lingwistyce, kognitywistyce i wielu innych), lecz w ramach 

tej  pracy kontekst  będzie  rozpatrywany w odniesieniu do aplikacji  i  urządzeń mobilnych. 

Kontekst w tym ujęciu nie jest pojęciem jednoznacznym, o czym może świadczyć fakt, iż w 

wielu pracach naukowych publikowanych na przestrzeni kilkunastu lat był on definiowany 

odmiennie. Niekiedy do opisu kontekstu używana była jedynie inna terminologia, a czasem 

znacznie tego słowa było reinterpretowane. 

Należy  zaznaczyć,  że  literatury  polskojęzycznej  pokrywającej  ten  temat  istnieje 

bardzo  niewiele,  w  związku  z  czym  w  wielu  miejscach  będę  używał  nazewnictwa 

anglojęzycznego  lub  własnego  tłumaczenia  pojęć,  które  niekoniecznie  znajdują 

odwzorowanie w polskich publikacjach i materiałach wykładowych.

Pierwsze prace, pochodzące z pierwszej połowy lat 90., zajmujące się zagadnieniem 

budowania kontekstu wykonania aplikacji, definiowały kontekst jako: lokalizację, informacje 

dotyczące osób i obiektów znajdujących się w pobliżu oraz zmiany ich dotyczące [9, 2]. Tak 

skonstruowane pojęcie kontekstu jest jednak za mało ogólne, gdyż nie uwzględnia między 

innymi  stanu  samego  środowiska,  które  otacza  urządzenie  (np.  panujących  warunków 

atmosferycznych,  czy warunków oświetlenia).  Autorzy późniejszych publikacji  [10, 6, 11] 
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wskazują,  że  w  przypadku  potrzeby  przetwarzania  innych  danych  niż  wymienione  w 

powyższej definicji nie byłoby oczywiste, czy można je uznać za kontekst.

Definicje kontekstu przedstawiane w późniejszych pracach znacznie rozszerzają jego 

pierwotne znaczenie. W [6] dosyć dokładnie została przedstawiona historia zmian pierwotnej 

i propozycje nowych definicji pojawiających się w publikacjach do roku 1999. W części z 

nich  kontekst  był  przedstawiany  za  pomocą  przykładów  i  wyliczeń.  Podobnie  jak  w 

przypadku pionierskich prac, A. Dey i G. Abdow [6] zaznaczają, że nie jest to dobry kierunek 

ze względu na ograniczoną możliwość stosowania tak określonego terminu.

Autorzy  powyższej  publikacji  zwrócili  uwagę,  że  definicja  kontekstu  powinna 

uwzględniać stale zmieniające się środowisko, w którym działają urządzenia. Odrzucili oni 

wcześniejsze definicje wskazując,  że nie sposób jest  wymienić wszystkie sytuacje i  stany, 

które będą istotne dla aplikacji  przetwarzających kontekst. Dla niektórych aplikacji  pewne 

sytuacje będą bardzo istotne, podczas gdy dla innych mogą być zupełnie bezużyteczne.

W wyniku tej analizy, zaproponowana została nowa definicja kontekstu:

Jako  kontekst  została  uznana  więc  każda  informacja,  która  może  zostać  użyta  do 

scharakteryzowania sytuacji jednostki. Jako jednostkę wskazano osobę, miejsce lub obiekt, 

który jest istotny w interakcji pomiędzy użytkownikiem a aplikacją, włączając w to samego 

użytkownika oraz aplikację.

Tak zdefiniowane pojęcie kontekstu rozszerza znaczenie tego terminu proponowane w 

poprzednich  publikacjach.  W  jego  skład  wchodzą  bowiem  wszystkie  wcześniej 

zaproponowane składowe kontekstu,  m.in. tożsamość użytkownika i innych osób, ich stan 

fizyczny  i  emocjonalny  (lub  bardziej  ogólnie  -  psychiczny),  lokalizacja  i  orientacja,  stan 

obiektów znajdujących się w otoczeniu, warunki atmosferyczne,  data, czas i wiele innych. 

Istotną  różnicą  w  porównaniu  do  poprzednich  prób  określenia  kontekstu  jest  to,  że 

zaproponowana  tu  definicja  nie  jest  zamkniętym  zbiorem  sytuacji  i  stanów  otoczenia. 

Kontekstem w tym ujęciu będą więc dowolne, nawet nigdy wcześniej nie rozpatrywane jako 

kontekst,  informacje,  które  dla  aplikacji  będą  przydatne  w  określeniu  bieżącej  sytuacji 

użytkownika lub urządzenia.
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2.2 Kategorie kontekstu

Podobnie jak w przypadku samej definicji kontekstu, prób jego podziału na kategorie 

było kilka. Za historycznie pierwszą można uznać zaproponowaną przez Shilita, Adamsa i 

Wanta [2] samą definicję kontekstu. Autorzy wskazali trzy najważniejsze aspekty kontekstu: 

gdzie jesteś, z kim jesteś i jakie zasoby znajdują się w pobliżu.

O  wiele  bardziej  dokładną  propozycję  podziału  wskazali  autorzy  [6],  którzy 

przedstawili  kontekst  jako model  dwuwarstwowy.  Jako najważniejsze  kategorie  kontekstu 

wskazali: lokalizację, tożsamość, czynność i czas (ang. location, identity, activity and time). 

Te cztery elementy zostały uznane jako typy kontekstu pierwszego poziomu (ang.  primary 

context  types).  Za  ich  pomocą możliwe jest  uzyskanie  kontekstu drugiego poziomu (ang. 

secondary context) tej samej jednostki lub kontekstu pierwszego poziomu innej jednostki.

Jako przykład  rozpatrzmy kontekst  człowieka.  Znając  jego tożsamość,  jesteśmy w 

stanie określić powiązane z nim informacje (takie jak numer telefonu, adres zamieszkania, 

adres e-mail, listę przyjaciół, itp.), czyli kontekst drugiego poziomu. Znając jego lokalizację, 

możemy  stwierdzić  jacy  inni  ludzie  lub  obiekty  (generalnie  –  jednostki)  znajdują  się  w 

pobliżu, czyli kontekst pierwszego poziomu innych jednostek.

Taki  podział  kontekstu  wynika  ze  spostrzeżenia,  że  skoro  informacje  kontekstu 

drugiego  typu  są  atrybutami  jednostki  identyfikowanej  za  pomocą  kontekstu  pierwszego 

poziomu, to znaczy że można wydobyć informacje kontekstu drugiego poziomu za pomocą 

kontekstu  pierwszego  poziomu.  Aby  to  wyjaśnić,  odwołajmy  się  znów  do  przykładu 

człowieka. Chcąc uzyskać dostęp do jego numeru telefonu (kontekst drugiego typu), możemy 

go wyszukać  w książce  telefonicznej  za  pomocą danych osobistych (kontekst  pierwszego 

typu).

2.3 System świadomy kontekstu

Określenie, czym jest aplikacja świadoma kontekstu1 (ang. context-aware application) 

również nie jest sprawą prostą. Różne źródła podają odmienne definicje tego terminu.

1 W artykułach polskojęzycznych używa się również pojęcia „aplikacja kontekstowa”, które w moim odczuciu 
jest  nieodpowiednim tłumaczeniem. Anglojęzyczne sformułowanie „context-awareness” wydaje się być 
celowym nawiązaniem do cechy ludzkiej, jaką jest „świadomość”. W przeciwnym przypadku używana byłaby 
terminologia „contextual application” lub „context-based application”, które są pozbawione takiego 
nacechowania. Co więcej, jako „contextual application” często określa się jedynie część systemu świadomego 
kontekstu, której zadaniem jest wykorzystanie modelu kontekstu, który wcześniej został skonstruowany przez 
inne elementy systemu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podrozdziale „Architektura systemów 
świadomych kontekstu”.
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W  pierwszej  pracy,  w  której  pojawia  się  pojęcie  oprogramowania  świadomego 

kontekstu (ang. context-aware software), Shilit et al. [2] określili, że jest to oprogramowanie, 

które „dostosowuje się” (ang. adapts) w zależności od kontekstu w którym jest uruchomione.

Znacznie  późniejsze  prace  podchodziły  do  tego  terminu  zdecydowanie  bardziej 

restrykcyjnie. M. Satyanarayanan [3] określa, że system świadomy kontekstu musi znać stan i 

otoczenie  użytkownika  oraz  musi  na  tej  podstawie  modyfikować  swoje  zachowanie  (cyt. 

„must  modify  its  behavior”).  Przyjęcie  takiej  definicji  oznaczałoby,  że  aplikacje  mające 

charakter informacyjny (np. prezentują aktualną temperaturę otoczenia) nie byłyby uznane za 

programy świadome kontekstu, gdyż ich zachowanie, mimo zmieniających się warunków, jest 

stałe.

Wydaje  się,  że  najbardziej  trafną  definicję  programów  świadomych  kontekstu 

przedstawiono w [6]:

Aby móc w pełni zrozumieć tę definicję, niezbędne jest przytoczenie definicji słowa 

„relevance”:

System  jest  więc  świadomy  kontekstu,  jeżeli  wykorzystuje  kontekst  w  celu 

dostarczenia  użytkownikowi  odpowiednich  (istotnych,  użytecznych)  informacji  lub  usług, 

gdzie ich poziom odpowiedniości jest zależny od zadania (roli) użytkownika.

Autorzy zaznaczają, że tak przedstawiona definicja systemów świadomych kontekstu 

jest  znacznie  bardziej  ogólna  od  określeń  spotykanych  we  wcześniejszych  publikacjach. 

Jedynym postawionym wymaganiem jest zapewnienie reakcji na kontekst, bez konieczności 

bezpośredniego  pozyskiwania  kontekstu  przez  tę  samą  aplikację  lub  system.  Zbieranie  i 

analiza danych, które posłużą do skonstruowania modelu kontekstu, mogą być zrealizowane 

w odrębnym systemie  i  jedynie  dostarczone  aplikacji,  która  go  odpowiednio  wykorzysta. 

Definicja  ta  skupia  się  przede  wszystkim  na  użytkowniku,  nie  zaś  na  stawianiu  szeregu 

wymagań odnośnie do konstrukcji aplikacji czy systemu.

15

A system is  context-aware if  it  uses context to provide relevant  
information and/or services to the user, where relevancy depends  
on the user’s task.

Something (A) is relevant to a task (T) if it increases the likelihood  
of accomplishing the goal (G), which is implied by T.

Hjørland, Sejer Christensen, 2002



2.4 Klasyfikacja systemów świadomych kontekstu

2.4.1 Klasyfikacja według Shilita, Adamsa i Wanta

Shilit  et  al. [2]  podzielili  funkcjonalności  realizowane  przez  aplikacje  świadome 

kontekstu  na  5  typów według  4  kategorii:  w zależności  od  tego,  czy  dotyczą  czynności 

wykonywanych automatycznie bądź osobiście przez użytkownika oraz czy dotyczą informacji 

czy poleceń wykonania czynności.

manualne automatyczne

informacja
wybór na podstawie odległości; 
informacje kontekstowe

automatyczna 
rekonfiguracja na podstawie 
kontekstu

polecenie
polecenia kontekstowe działania wyzwalane na 

podstawie kontekstu

Omówmy każdy z wymienionych tu typów funkcjonalności:

• wybór  na  podstawie  odległości   (ang.  proximate  selection)  –  polega  na 

zaprezentowaniu użytkownikowi informacji,  spośród których te dotyczące obiektów 

znajdujących  się  w  najmniejszej  odległości  będą  odpowiednio  wyszczególnione. 

Aplikacje  zaklasyfikowane  do  tej  kategorii  mogą  służyć  do  prezentacji  urządzeń 

znajdujących się w pobliżu w celu wykonania przez nie pewnych operacji. Najczęściej 

przywoływanym  przykładem  jest  wybór  drukarki,  na  której  chcemy  wydrukować 

dokument.  Aplikacja  może  pokazać  użytkownikowi  listę  wszystkich  drukarek 

znajdujących  się  w  okolicy,  która  byłaby  posortowana  na  podstawie  odległości 

użytkownika od tych urządzeń, bądź, alternatywnie, urządzenia byłyby prezentowane 

z użyciem czcionki o wielkości odwrotnie proporcjonalnej do odległości.

• informacje kontekstowe   (ang.  contextual  information)  – na zapytanie zadane przez 

użytkownika  zwracane  są  różne  odpowiedzi  w  zależności  od  kontekstu.  Taką 

funkcjonalność realizuje np. wyszukiwarka oparta na kontekście. Użytkownik może 

chcieć  wyszukać,  na  przykład,  najbliższy  przystanek,  z  którego  odjeżdża  autobus 

numer  X  w  stronę  Y.  W  zależności  od  tego,  gdzie  akurat  będzie  się  znajdował 

użytkownik,  zwrócone  zostaną  różne  wyniki.  Nie  muszą  to  być  jednak  zapytania 

powiązane  z  lokalizacją.  Użytkownik  może  np.  zadać  zapytanie  o  datę  ostatniego 
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spotkania,  w  którym  wziął  udział  A.  Wyniki  są  w  oczywisty  sposób  zależne  od 

kontekstu.

• polecenia  kontekstowe   (ang.  contextual  commands)  –  funkcjonalność  ta  polega  na 

wykonaniu  polecenia  zadanego  przez  użytkownika,  które  ma  różny  skutek  w 

zależności od kontekstu. Użytkownik może np. zażądać wydrukowania dokumentu – 

jego rola  ogranicza  się  wyłącznie  do zlecenia  wykonania  pewnej  akcji.  To w jaki 

sposób  zostanie  ona  wykonana  jest  zależne  od  kontekstu.  W  tym  przypadku, 

dokument  może  być  drukowany  zawsze  na  drukarce,  która  znajduje  się  najbliżej 

użytkownika.  To  jednak  nie  użytkownik  dokonuje  tego  wyboru,  lecz  aplikacja 

świadoma kontekstu.

• automatyczna  rekonfiguracja  na  podstawie  kontekstu   (ang.  automatic  contextual  

reconfiguration)  –  aplikacja  automatycznie  dostosowuje  prezentowaną  treść  w 

zależności  od kontekstu.  Ta  kategoria  oprogramowania  świadomego kontekstu  jest 

ściśle  powiązana  z  dwiema  pierwszymi,  gdyż  dotyczy  wyłącznie  prezentacji 

informacji użytkownikowi, lecz w tym przypadku nie wymaga od użytkownika żadnej 

aktywności.  Aplikacja  realizująca  taką  funkcjonalność  mogłaby  na  przykład 

prezentować  użytkownikowi  aktualne  informacje  na  temat  otoczenia,  takie  jak 

temperatura, poziom natężenia hałasu, poziom natężenia oświetlenia,  itp. Może być 

także powiązana z lokalizacją, np. informować o bieżącym położeniu lub o pobliskich 

zabytkach.  Istotne  jest  to,  że  zmiana  prezentowanych  treści  dokonuje  się 

automatycznie, bez aktywnego udziału użytkownika. 

• działania  wyzwalane  na  podstawie  kontekstu   (ang.  context-triggered  actions)  – 

aplikacja  automatycznie  wykonuje  pewne  działania  przy  spełnieniu  określonych 

warunków dla kontekstu. Podobnie jak w przypadku poleceń kontekstowych, aplikacje 

zaklasyfikowane  do  tej  kategorii  wykonują  pewne  akcje,  jednakże  tutaj  są  one 

uruchamiane  automatycznie,  gdy  zajdą  określone  z  góry  okoliczności.  Spełnienie 

warunków uruchomienia (wyzwolenia działania) jest zależne od bieżącego kontekstu 

urządzenia  lub  użytkownika.  Aplikacja  może  na  przykład  automatycznie  włączać 

światło w pokoju, do którego wchodzi użytkownik w porach wieczornych i nocnych.

2.4.2 Klasyfikacja według Dey'a i Abowda

Alternatywny podział funkcjonalności aplikacji świadomych kontekstu przedstawili A. 

Dey  i  G.  Abowd  [6],  który  jest  połączeniem  klasyfikacji  opisanej  powyżej  oraz 
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zaprezentowanej  przez  J.  Pascoe  [10]  z  dodatkową  reinterpretacją  niektórych  działań 

użytkownika. Jest ona jednocześnie znacznie prostsza, przez co bardziej przystępna. Podział 

ten wyodrębnia trzy kategorie funkcjonalności:

• prezentacja   informacji i usług użytkownikowi (ang.  presentation of information and 

services to a user),

• automatyczne wykonanie usług (ang. automatic execution of a service),

• oznaczanie   kontekstu  dodatkowymi  informacjami  w  celu  ich  późniejszego 

wykorzystania (ang. tagging of context to information for later retrieval)

Porównajmy ten podział funkcjonalności z klasyfikacją zaprezentowaną wcześniej. W 

tym ujęciu nie stosuje się rozróżnienia pomiędzy prezentacją informacji i usług. Bazując na 

przykładzie  drukowania  dokumentów,  zarówno  aplikacja  jedynie  wypisująca  najbliżej 

znajdujące się urządzenia, jak i zezwalająca na wybór jednego z nich w celu wydrukowania 

dokumentu,  będą  zaklasyfikowane  jako  należące  do  pierwszej  grupy.  Wynika  to  ze 

spostrzeżenia,  że kontekst w obu tych przypadkach jest  wykorzystany do prezentacji  listy 

urządzeń,  a decyzja o wydrukowaniu dokumentu jest  akcją samego użytkownika.  Według 

podziału Shilita  et al. pierwsza aplikacja należała do grupy „automatycznej rekonfiguracji”, 

zaś druga do „wyboru na podstawie odległości”. Jak jednak zaklasyfikować aplikację, która 

wyświetla listę z możliwością wydrukowania, lecz użytkownik się na to nie decyduje? Taka 

aplikacja  zapewnia  funkcjonalność  „proximate  selection”,  ale  przy  takim  wykorzystaniu 

zachowywała się jako program typu „automatic contextual reconfiguration”. Z tego właśnie 

względu  autorzy  omawianej  klasyfikacji  zdecydowali  się  na  połączenie  obu  tych  cech. 

Wyszukiwanie informacji na podstawie kontekstu (vide „informacje kontekstowe”) również 

zostało  uznane  jako  „prezentacja”,  ponieważ  dane  te  są  wyszukiwane  właśnie  w  celu 

wyświetlenia ich użytkownikowi.

„Automatyczne wykonywanie usług” jest tą samą klasą funkcjonalności, co „działania 

wyzwalane na podstawie kontekstu” w podziale Shilita.

Ostatni typ funkcjonalności aplikacji świadomych kontekstu – „oznaczanie kontekstu 

dodatkowymi informacjami w celu ich późniejszego wykorzystania” – nie odpowiada żadnej 

z  kategorii  zaproponowanych  przez  Shilita.  Klasa  ta  jest  odpowiednikiem  „rozszerzenia 

kontekstu” (ang.  contextual augmentation) w klasyfikacji J. Pascoe [10]. Funkcjonalność ta 

polega  na  dodaniu  nowych  informacji  do  kontekstu,  z  którego  dotyczą.  Dzięki  temu,  w 
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przyszłości  aplikacja  będzie  miała  dostęp  do  szerszego  kontekstu  i  będzie  mogła 

zaprezentować użytkownikowi więcej informacji.

2.5 Analiza przykładowych aplikacji świadomych kontekstu

W  celu  dokładniejszego  zrozumienia  definicji  kontekstu  i  aplikacji  świadomych 

kontekstu  oraz  ich  klasyfikacji,  przeanalizujmy  kompleksowo  kilka  przykładów  takich 

aplikacji mobilnych.

2.5.1 Nawigacja samochodowa

Jedną  z  najpowszechniej  wykorzystywanych  aktualnie  aplikacji  świadomych 

kontekstu  na  urządzenie  mobilne  jest  nawigacja  samochodowa.  Programy te  dostępne  są 

zarówno  jako  aplikacje  dedykowane  dla  smartphone'ów,  jak  i  jako  oprogramowanie 

zainstalowane  na  specjalnie  do  tego  przygotowanych  urządzeniach,  których  jedyną 

funkcjonalnością  jest  nawigacja.  Niezależnie  od  rodzaju  urządzenia,  każde  z  nich  jest 

wyposażone  w  odbiornik  GPS,  dzięki  któremu  pozyskiwana  jest  bieżąca  lokalizacja. 

Aplikacja  pełniąca  rolę  nawigacji  samochodowej  ma  dostęp  do  danych  pobranych  przez 

odbiornik GPS oraz do mapy świata lub jego części.

Kontekstem aplikacji niewątpliwie jest bieżąca lokalizacja urządzenia oraz informacja, 

czy samochód się porusza, w którym kierunku i z jaką prędkością (są to elementy kontekstu, 

które  są  wynikiem  analizy  kilku  ostatnich  odczytów  lokalizacji  z  odbiornika  GPS). 

Kontekstem  może  być  również  czas,  np.  w  sytuacji  gdy  aplikacja  zmienia  interfejs 

użytkownika na ciemniejszy w porze wieczornej i w nocy (aby nie raził kierowcy w oczy i go 

nie rozpraszał). Mapa (a w zasadzie jej fragment) również może zostać uznana jako kontekst, 

ponieważ zawiera informacje istotne dla użytkownika dotyczące jego najbliższego otoczenia. 

Kontekst jest więc złożeniem wielu informacji.

Określiwszy kontekst, sklasyfikujmy jego składowe zgodnie z podziałem na kategorie 

wg  Dey'a  i  Abowda.  Lokalizacja  oraz  czas  należą  do  kontekstu  pierwszego  poziomu. 

Wszelkie inne informacje należą do kontekstu drugiego poziomu, ponieważ albo wynikają z 

kontekstu pierwszego poziomu, albo są informacjami z nim powiązanymi.

Aplikacja  bez  wątpienia  jest  oprogramowaniem  świadomym  kontekstu,  gdyż 

wykorzystuje  kontekst  w  celu  dostarczenia  użytkownikowi  informacji  przydatnych  w 

czynności, którą wykonuje – w prowadzeniu pojazdu z punktu A do punktu B. Informacjami 
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tymi są m.in.: fragment mapy obrazujący najbliższe otoczenie użytkownika, przebieg trasy, 

którą porusza się pojazd oraz bieżąca prędkość pojazdu.

Aplikacja  dostarcza  dwa  typy  funkcjonalności  wg  podziału  Dey'a  i  Abowda: 

prezentację oraz dostarczanie nowych informacji do kontekstu. Kwestia pierwszej klasy jest 

oczywista. Informacjami, które dostarcza użytkownik do kontekstu są: punkt docelowy trasy 

oraz wybrana trasa spośród tych, które zaproponowała aplikacja. Dzięki tym danym aplikacja 

jest w stanie wyświetlić przebieg trasy na mapie i informować użytkownika w odpowiednich 

momentach o skrętach.

2.5.2 Mobilny przewodnik turystyczny

Drugim  przykładem,  który  chciałbym  omówić,  jest  system  dostarczający 

funkcjonalność mobilnego przewodnika turystycznego. Aplikacja ta służyłaby do prezentacji 

użytkownikowi najciekawszych miejsc  i  atrakcji,  które znajdują  się w pobliżu miejsca,  w 

którym aktualnie przebywa. Opis tych atrakcji zawierałby informacje o godzinach otwarcia 

obiektów.  Wyświetlane  informacje  zmieniałyby  się  wraz  z  przemieszczaniem  się  osoby 

korzystającej z aplikacji. Jedną z funkcjonalności aplikacji byłoby rozpoznawanie budynków 

na  podstawie  zdjęcia  wykonanego  przez  użytkownika  oraz  jego  lokalizacji.  Użytkownicy 

mieliby również możliwość oceniania atrakcyjności zwiedzanych miejsc, dzięki czemu inne 

osoby  korzystające  z  aplikacji  mogłyby  wybierać  tylko  najciekawsze  z  wyświetlanych 

propozycji. Na system ten składałaby się zarówno aplikacja mobilna, której zadaniem byłoby 

pobieranie aktualnej lokalizacji oraz prezentowanie informacji użytkownikowi, jak również 

aplikacja serwerowa, która przechowywałaby i udostępniała całą bazę atrakcji i ich ocen.

Określmy czym jest kontekst w tak zaprojektowanym systemie. Zgodnie z definicją, 

są to wszelkie informacje, które służą do scharakteryzowania sytuacji użytkownika i aplikacji 

oraz  obiektów  z  nimi  powiązanymi.  Najważniejszymi  informacjami  składającymi  się  na 

kontekst jest więc lokalizacja użytkownika oraz aktualna data i czas. Do kontekstu zaliczają 

się również dane pochodzące z aparatu fotograficznego wbudowanego w urządzenie, gdyż na 

podstawie zdjęć wyświetlone będą informacje o obiektach znajdujących się na nich. Kontekst 

stanowią także informacje dostarczone przez innych użytkowników aplikacji,  czyli oceny i 

komentarze.  Kontekstem  jest  wreszcie  sama  baza  informacji  o  zabytkach  i  atrakcjach, 

ponieważ te dane będą wyświetlone użytkownikowi.

Dokonajmy  klasyfikacji  wyżej  zdefiniowanego  kontekstu.  Kontekstem  pierwszego 

poziomu dla użytkownika będzie lokalizacja, data i czas. Kontekstem pierwszego poziomu 
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zabytków i atrakcji turystycznych jest ich lokalizacja. Informacje o atrakcjach turystycznych 

(ich opis, oceny, komentarze)  są danymi należącymi do kontekstu drugiego poziomu tych 

jednostek, które są zadane za pomocą kontekstu pierwszego poziomu (czyli ich lokalizacją).

Zgodnie z analizą klasyfikacji kontekstu wg Dey'a i Abowda, za pomocą kontekstu 

pierwszego  poziomu  użytkownika  można  odwołać  się  do  kontekstu  pierwszego  poziomu 

innych jednostek (zabytków), zaś za pomocą kontekstu pierwszego poziomu jednostek można 

pobrać ich kontekst drugiego poziomu (dodatkowe informacje o zabytkach). Posiadając ten 

kontekst, można zaprezentować użytkownikowi dane pochodzące zarówno z pierwszego jak i 

drugiego  poziomu  kontekstu  obiektów  (zabytków).  Dane  te  mogą  być  dodatkowo 

przefiltrowane  na  podstawie  kontekstu  użytkownika.  W tym  wypadku  brana  byłaby  pod 

uwagę data i czas przebywania użytkownika w danej lokalizacji oraz czas otwarcia atrakcji. 

Nie  budzi  wątpliwości  fakt,  że  system  ten  jest  systemem  świadomym  kontekstu. 

Celem (zadaniem) użytkownika jest odwiedzenie najbardziej atrakcyjnych miejsc w okolicy. 

Aplikacja mobilna dostarcza mu informacji, które są pomocne do zrealizowania tego celu tak, 

aby użytkownik był jak najbardziej usatysfakcjonowany.

Na  koniec  dokonajmy  klasyfikacji  funkcjonalności,  które  udostępnia  analizowany 

system. Wyświetlanie użytkownikowi informacji o atrakcjach turystycznych oraz ocen innych 

osób  należy  do  pierwszej  kategorii  –  prezentacji  informacji.  Wystawianie  własnej  oceny 

atrakcyjności miejsc oraz dodawanie komentarzy na ich temat należy do kategorii trzeciej – 

oznaczania kontekstu dodatkowymi informacjami.

2.6 Architektura systemów świadomych kontekstu

Systemy świadome kontekstu mogą być zaprojektowane na wiele różnych sposobów. 

Można to zauważyć choćby na przykładzie omówionych wyżej dwóch aplikacji.

Pierwsza z nich – nawigacja samochodowa – jest samodzielnym programem, który 

realizuje zbieranie danych do przetwarzania (lokalizacja pobrana z odbiornika GPS, data i 

czas pobrane z zegara urządzenia), analizuje te dane, przechowuje ich historię (kilka ostatnich 

odczytów lokalizacji,  w celu wyliczenia prędkości przemieszczania się),  przechowuje cały 

kontekst oraz prezentuje informacje użytkownikowi.

Odmienną architekturę posiada druga przedstawiona aplikacja – mobilny przewodnik 

turystyczny.  Jest  to  system  scentralizowany,  w  którym  funkcjonalności  rozdzielone  są 

pomiędzy aplikację kliencką (program zainstalowany na urządzeniu mobilnym) a aplikację 

serwerową. Zadaniem aplikacji mobilnej jest pobieranie danych dotyczących zmieniającego 
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się  kontekstu  użytkownika  (lokalizacja,  czas  oraz  obraz  z  aparatu  fotograficznego 

urządzenia),  pobranie  z  aplikacji  serwerowej  informacji  związanych  z  tym  kontekstem, 

prezentacja  danych  oraz  umożliwienie  użytkownikowi  dodawanie  nowych  informacji  do 

kontekstu (oceny i komentarze) i przesłanie ich na serwer. Aplikacja serwerowa zapewnia 

funkcjonalność  przechowywania  danych dotyczących  atrakcji  turystycznych (w tym także 

ocen i komentarzy użytkowników aplikacji mobilnej), dodawania nowych informacji do bazy 

danych  oraz  wyszukiwania  informacji  na  podstawie  kontekstu  pochodzącego  z  aplikacji 

mobilnej.

Już  na  podstawie  analizy  tych  dwóch  aplikacji  widać,  że  architektura  systemów 

świadomych  kontekstu  nie  jest  z  góry  określona  i  zależy  ona  od  funkcjonalności  oraz 

przeznaczenia aplikacji. Większość takich systemów posiada jednak pewne wspólne cechy, 

na  podstawie  których  można  określić  generalną  charakterystykę  budowy  aplikacji 

świadomych kontekstu.

2.6.1 Komponenty systemu

Mimo  iż  definicja  systemów  świadomych  kontekstu  nie  nakłada  na  aplikację 

obowiązku pobierania z otoczenia danych służących do skonstruowania kontekstu, w praktyce 

prawie wszystkie takie programy realizują tę funkcjonalność [12]. Wynika to z faktu, że aby 

jak najdokładniej dopasować prezentowane informacje do aktualnej sytuacji użytkownika (lub 

urządzenia) trzeba posiadać dane dotyczące stanu środowiska, w którym działa aplikacja.

Podstawowymi, wspólnymi elementami, które realizują systemy świadome kontekstu, 

są  więc:  zbieranie  danych  z  otoczenia,  ich  agregacja  i  przechowywanie,  przetwarzanie  i 

aktualizacja kontekstu na podstawie nowych porcji danych oraz udostępnienie kontekstu dla 

dalszego wykorzystania [4, 12].

W bardziej szczegółowym ujęciu, systemy przetwarzania ze świadomością kontekstu 

można przedstawić jako złożenie kilku komponentów [1, 12]:

• czujniki kontekstu – służą do pozyskania danych z fizycznych elementów urządzenia 

(takich jak odbiornik GPS czy akcelerometr) bądź z innych dostępnych źródeł (np. z 

przechowywanych w nim plików lub innych uruchomionych programów);

• syntezerów  kontekstu  –  ich  zadaniem  jest  przefiltrowanie  i  ustrukturalizowanie 

danych  zebranych  z  czujników,  aby ich  dalsze  przetwarzanie  było  jak  najbardziej 

użyteczne;
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• repozytoriów kontekstu – przechowują one zebrany kontekst w postaci odpowiednich 

modeli;

• silników  wnioskujących  –  służą  one  do  wyprodukowania  nowego  kontekstu  na 

podstawie  już  przetworzonych  danych  znajdujących  się  w repozytorium kontekstu 

oraz nowych informacji pochodzących z przetworników danych;

• modułu  dostępowego  –  dostarcza  on  interfejs  dostępu  do  kontekstu  dla  innych 

aplikacji wykorzystujących zebrany kontekst w praktyce;

• aplikacji  kontekstowej  –  jest  to  część  systemu  świadomego  kontekstu,  która 

wykorzystuje  kontekst  pobrany  za  pomocą  modułu  dostępowego  do zrealizowania 

określonej  funkcjonalności.  W  całym  systemie  może  istnieć  wiele  aplikacji 

operujących na kontekście, które mogą służyć do różnych celów;

• moduł komunikacyjny – służy do komunikacji pomiędzy aplikacjami kontekstowymi 

(w przypadku systemu rozproszonego) lub do komunikacji  z  serwerem centralnym 

(architektura typu klient-serwer)

R.  Schmohl  i  U.  Baumgarten  [12]  wymieniają  również  jako  jeden  z  elementów 

architektury systemów świadomych kontekstu „urządzenia uruchamiające” (ang.  actuators), 

które  są  urządzeniami  fizycznymi  kontrolowanymi  przez  ten  system.  Pełnią  one  rolę 

przeciwną do czujników kontekstu  – są  wykorzystywane do realizacji  pewnych zadań na 

podstawie przetworzonego już kontekstu.  Wydaje  się jednak,  że nie  jest  to  część ogólnej 

budowy systemów świadomych kontekstu, gdyż jedynie część takich aplikacji jest powiązana 

z innymi urządzeniami.

2.6.2 Warstwy systemu

We  wcześniejszym  podrozdziale  zostały  opisane  części  składowe  systemów 

świadomych kontekstu. Elementy te stanowią niskopoziomową, płaską reprezentację takiego 

oprogramowania. Architekturę aplikacji świadomych kontekstu można również przedstawić 

na nieco wyższym poziomie abstrakcji, jako system warstwowy [12]. Kolejnymi warstwami, 

które przetwarzają informacje stanowiące kontekst, to:

• warstwa  leksykalna  (ang.  lexical  level)  –  sygnały  z  czujników  kontekstu  są 

przekształcane w podstawowe zdarzenia kontekstowe;

• warstwa  syntaktyczna  (ang.  syntactical  level)  –  zdarzenia  kontekstowe  są 

transformowane  do  postaci  jednostek  informacji  kontekstowej.  Surowe  dane 
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pochodzące z czujników są reprezentowane w postaci odpowiadającej właściwościom 

świata rzeczywistego;

• warstwa wnioskowania (ang. reasoning level) – jednostki informacji kontekstowej są 

odpowiednio  filtrowane  (np.  w  celu  wyeliminowania  ewentualnych  błędów 

pomiarowych  lub  nieprzydatnych  danych)  i  strukturalizowane,  a  następnie 

przekształcane do postaci najwłaściwszej do dalszego przetwarzania;

• warstwa  planowania  (ang.  planning  level)  –  zebrany  kontekst  jest  oceniany, 

wykrywane  są  zmiany  kontekstu  w  czasie,  a  następnie  zostają  zaplanowane  i 

uszeregowane reakcje na zmiany kontekstu;

• warstwa  interakcji  (ang.  interaction  level)  –  reakcje  na  zmiany  kontekstu  zostają 

wykonane w postaci interakcji aplikacji z użytkownikiem lub zewnętrznymi usługami.

2.7 Mobilne aplikacje świadome kontekstu

Mimo  iż  systemy  świadome  kontekstu  nie  muszą  posiadać  cech  mobilnych,  to 

najczęstsze  zastosowanie  „context-awareness”  znajduje  właśnie  w  systemach 

wykorzystujących  potencjał  urządzeń  przenośnych.  Wynika  to  faktu,  że  aby  móc 

skonstruować  model  kontekstu  użytkownika,  potrzebujemy  mieć  dostęp  do  danych 

określających stan jego otoczenia. Gdy system jest projektowany do użytku na ograniczonej 

powierzchni  (np.  biuro,  budynek, kampus),  można pozyskać takie  informacje z czujników 

rozlokowanych  równomiernie  na  danym terenie.  Inaczej  wygląda  sytuacja,  gdy jednym z 

założeń systemu jest możliwość przebywania użytkownika w dowolnym miejscu na świecie 

(lub  na  ograniczonym,  ale  rozległym  obszarze,  np.  w  określonym  państwie).  W  takich 

przypadkach  najrozsądniejszym  (a  często  jedynym)  rozwiązaniem  jest  wyposażenie 

użytkownika w urządzenie przenośne, na którym zainstalowana byłaby aplikacja świadoma 

kontekstu.

2.7.1 Pierwsze aplikacje mobilne świadome kontekstu

The Active Badge Location System

Jednym  z  pierwszych  systemów,  które  wykorzystywały  informacje  pochodzące  z 

urządzeń przenośnych, był „The Active Badge Location System” [13] zrealizowany przez 

pracowników Xerox PARC, Olivetti  Research Ltd, Metaphor Computer Systems oraz Sun 

Microsystems Laboratories Inc. Mimo iż w systemie tym aplikacja nie była zainstalowana na 

urządzeniu mobilnym (był to raczej system świadomy kontekstu, wykorzystujący urządzenia 
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przenośne do pozyskiwania informacji o kontekście), warto o nim wspomnieć ze względów 

historycznych,  gdyż  wiele  późniejszych  publikacji  wskazywało  go  jako  projekt,  który 

zainicjował  rozwój  dziedziny  przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu  z  użyciem 

technologii mobilnych. Pierwszy prototyp systemu został zainstalowany w lutym 1990 roku w 

Cambridge. W 1992 roku system ten obsługiwał ponad 100 urządzeń przenośnych, składał się 

z 200 czujników i 5 sieci przetwarzających informacje.

Ideą  systemu było  umożliwienie  zlokalizowania  pracowników znajdujących  się  na 

terenie biura. Każdy z nich został wyposażony w specjalne urządzenie przenośne nazwane 

„Active  Badge”  o  wymiarach  55x55x7  milimetrów  i  wadze  40  gramów.  Zadaniem  tego 

urządzenia  było  emitowanie  unikalnego  kodu  co  15  sekund  przez  około  1/10  sekundy. 

Wysyłane  były  sygnały  promieniowania  podczerwonego  (ang.  infrared)  z  modulacją 

szerokości  impulsów  (ang.  pulse-width  modulation).  Warte  zaznaczenia  jest  rozwiązanie 

zastosowane  do  zredukowania  zbędnego  zużycia  baterii  w  przypadku  przebywania  poza 

biurem.  Active  Badge  był  wyposażony  w  czujnik  natężenia  światła,  który  w  przypadku 

wykrycia  utrzymującego  się  spadku  natężenia  wyłączał  nadajnik  sygnałów.  Dzięki  temu, 

umieszczenie  urządzenia  w pudełku  lub  szufladzie  po  zakończeniu  pracy  bądź  w trakcie 

urlopu było wystarczające do automatycznego wyłączenia nadajnika, co znacznie zwiększało 

czas działania bez konieczności wymiany baterii. Autorzy systemu rozważali również użycie 

wyłącznika ręcznego zamiast automatycznego, lecz zrezygnowali tego pomysłu zakładając, że 

użytkownicy z  dużym prawdopodobieństwem będą zapominali  o  wyłączaniu  i  ponownym 

włączaniu urządzenia. W ten oto sposób samo urządzenie również stało się w pewnym sensie 

świadome kontekstu, ale za pomocą rozwiązania sprzętowego.

Sygnały  nadawane  z  urządzeń  przenośnych  były  odbierane  przez  czujniki 

rozlokowane na ścianach i sufitach na terenie biura. Detektory sygnałów komunikowały się za 

pomocą specjalnie  skonstruowanej  sieci  ze stacjami  roboczymi,  które były podłączone do 

sieci  ethernetowej.  Stacje  robocze  przesyłały  informacje  do  serwera  centralnego,  który 

przechowywał  informacje  o  bieżącej  i  historycznej  lokalizacji  poszczególnych  urządzeń 

Active Badge.

Do serwera centralnego podłączone były także aplikacje klienckie, które pozyskiwały 

z niego informacje o bieżących lokalizacjach urządzeń przenośnych w celu ich prezentacji. W 

założeniu  system  miał  służyć  recepcjonistce  biura  między  innymi  do  sprawnego 

przekierowywania rozmów telefonicznych.  Aplikacja,  oprócz wyświetlania  listy lokalizacji 

25



pracowników,  umożliwiała  także  wyszukiwanie:  bieżącej  lokalizacji  zadanego  urządzenia, 

pracowników przebywających w tej samej lokalizacji co określony użytkownik, pracowników 

przebywających w podanej lokalizacji oraz powiadamiania użytkownika aplikacji sygnałem 

dźwiękowym w przypadku odebrania nowego sygnału z urządzenia określonego pracownika.

Wdrożenie  systemu  zakończyło  się  sukcesem.  Użytkownicy  (zarówno  ci  noszący 

Active  Badge,  jak  i  recepcjoniści)  docenili  usprawnienia  w  komunikacji  między 

pracownikami,  jakie  wniósł  The  Active  Badge  Location  System  i  po  okresie  próbnym 

zdecydowali się na kontynuowanie noszenia urządzeń w miejscu pracy.

Active Map

System  o  nazwie  „Active  Map”  [9]  powstał  w  1994  roku  dzięki  współpracy 

naukowców z Columbia University oraz pracowników Xerox PARC. Jest to podobny projekt 

do „The Active Badge System” - jego głównym zadaniem jest „śledzenie” użytkowników i 

propagowanie informacji o ich lokalizacji do innych hostów korzystających z systemu. W tym 

przypadku  jednak,  urządzenia  użytkowników nie  pełnią  wyłącznie  roli  nadawców,  ale  są 

także  odbiorcami  komunikatów  z  systemu,  umożliwiają  wyszukiwanie  informacji  i 

dostarczają  je  posiadaczom sprzętu.  Możemy tu więc mówić o systemie,  którego jedną z 

części są aplikacje mobilne świadome kontekstu.

Użytkownicy systemu „Active Map” zostali wyposażeni w urządzenia PDA – Xerox 

ParcTab. Posiadają one wbudowane nadajniki podczerwieni, które pełniły taką samą rolę, jak 

Active Badges w uprzednio omawianym systemie – służyły do lokalizowania urządzeń na 

terenie  biura  lub  kampusu,  na  którym  zainstalowane  były  odpowiednie  czujniki.  Każda 

informacja  wysyłana  z  urządzenia  mobilnego  była  powiązana  z  bieżącą  lokalizacją.  To 

umożliwiało „oznaczanie” (ang. tag) miejsc dodatkowymi danymi (w postaci klucz-wartość), 

takimi jak obecność drukarek czy innych urządzeń, które później mogły być wyszukiwane i 

prezentowane użytkownikom. Dodatkowo,  aplikacja  mobilna  umożliwiała  śledzenie  zmian 

kontekstu  za  pomocą  modelu  publikuj/subskrybuj  (ang.  publish/subscribe).  Każda zmiana 

lokalizacji  urządzenia  powodowała  rozpropagowanie  tej  informacji  do  innych  urządzeń 

działających  w ramach  tego systemu.  Z kolei  aplikacje  mobilne  umożliwiały  subskrypcję 

powiadomień  pochodzących  z  określonej  lokalizacji,  z  innych  urządzeń.  Dzięki  temu 

użytkownicy znajdujący się w jakimś pomieszczeniu mogli być powiadamiani o wejściu lub 

wyjściu z niego innej osoby.
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Architektura systemu była zbliżona do „The Active Bagde Location System”, lecz ze 

względu na dwukierunkową komunikację pomiędzy hostami twórcy musieli poradzić sobie z 

problemem  propagowania  komunikatów.  Dokładniejsze  informacje  na  ten  temat  można 

znaleźć w [9].

Jak  widać,  w  tym  przypadku  mamy  do  czynienia  ze  zdecydowanie  bardziej 

skomplikowanym  systemem  świadomym  kontekstu,  w  którym  urządzenia  mobilne  i 

uruchomione na nich aplikacje również są elementami świadomymi kontekstu.

Cyberguide

Kolejnym,  wartym wspomnienia  systemem,  którego  główną częścią  była  aplikacja 

świadoma kontekstu, jest „Cyberguide” [14]. Powstał on w 1996 roku na Georgia Institute of 

Technology,  a  prace  nad  nim  trwały  rok.  Zadaniem  tego  systemu  było  wspomaganie 

użytkownika w poruszaniu się w terenie (zarówno wewnątrz  budynków, jak i  na otwartej 

przestrzeni), którego nie zna. 

Użytkownicy systemu korzystali  z urządzenia przenośnego Apple MessagePad 100, 

zaś  komputery  pośredniczące  w  komunikacji  między  użytkownikami  były  pod  kontrolą 

systemu Solaris. System był zaprojektowany w architekturze „grubego klienta” (ang.  thick 

client)  –  cała  logika  działania  była  zaimplementowana  po  stronie  aplikacji  mobilnej,  a 

serwery służyły jedynie do zapewnienia komunikacji między aplikacjami klienckimi.

System został podzielony na kilka modułów, które odpowiadały funkcjonalnościom 

realizowanym przez aplikację:

• moduł  map  –  jego  funkcją  było  dostarczanie  informacji  na  temat  infrastruktury 

otoczenia:  położenia budynków, ścieżek turystycznych,  itp.  Zrealizowany został  za 

pomocą zestawu map pokrywających określony teren.

• moduł informacji  – odpowiadał za dostarczanie informacji tekstowych o otoczeniu, 

takich jak dane na temat ludzi związanych z danym miejscem, dodatkowe informacje 

dotyczące budynków lub innych obiektów w danym środowisku.

• moduł wykrywania pozycji (pozycjonowania) – pełnił funkcję wykrywania położenia 

oraz orientacji urządzenia, które zostało zrealizowane z wykorzystaniem odbiornika 

podczerwieni oraz modułu GPS

• moduł  komunikacji  –  służył  do  zapewnienia  komunikacji  między  użytkownikami 

systemu.  Został  zrealizowany  jako  zestaw  bezprzewodowych  serwisów 

komunikacyjnych (ang. set of wireless communications services)
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W przeciwieństwie do obu omówionych wcześniej systemów, w których urządzenie 

mobilne  było  nadajnikiem  sygnałów  pozwalających  na  zlokalizowanie  urządzenia,  w 

przypadku  tego  systemu  zastosowano  odwrotny  system  komunikacji  –  to  urządzenia 

przenośne  były  odbiorcami  takich  sygnałów.  Dzięki  temu,  aplikacja  mobilna  miała 

najszybszy  dostęp  do  informacji  dotyczących  kontekstu  urządzenia,  co  pozwala  na 

natychmiastową jej reakcję na zmiany kontekstu.

W  systemie  Cyberguide  zastosowano  dosyć  ciekawe  rozwiązanie  do  obsługi 

lokalizacji urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ urządzenia mobilne były 

odbiornikami sygnałów promieniowania podczerwonego (IR), rolę nadajników musiały pełnić 

urządzenia umieszczone na sufitach lub ścianach pomieszczeń. Autorzy systemu rozpatrywali 

kilka potencjalnych urządzeń,  które nadawałyby się do takiego zastosowania,  aż w końcu 

wybór padł na odpowiednio zmodyfikowany pilot do telewizora (Ilustracja 1).

Do  obsługi  lokalizacji  na  otwartym  terenie  użyto  odbiornika  Trimble  GPS 

podłączonego do portu szeregowego urządzenia Apple MessagePad. Zestaw taki był mało 

poręczny, lecz wówczas miniaturyzacja sprzętu nie była jeszcze tak zaawansowana.

System  Cyberguide,  mimo  że  został  stworzony  16  lat  temu,  posiadał  wiele 

funkcjonalności,  które spotykane  są  również  w  dzisiejszych  aplikacjach  mobilnych 

świadomych kontekstu – wyświetlanie pozycji użytkownika na mapie, powiązanie informacji 

z określonymi lokalizacjami, komunikacja pomiędzy użytkownikami posiadającymi wspólne 

elementy kontekstu. Dziedzina technologii mobilnych bardzo szybko rozwinęła się od tego 

czasu, dzięki czemu obecnie tego typu system mógłby być zrealizowany znacznie prościej. 
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Niemniej jednak projekt ten zaprezentował bardzo duże możliwości, jakie daje przetwarzanie 

ze świadomością kontekstu.

2.7.2 Współczesne aplikacje mobilne świadome kontekstu

W  pierwszej  dekadzie  XXI  wieku  potencjał  połączenia  technologii  mobilnych  z 

przetwarzaniem ze świadomością kontekstu został dostrzeżony także w innych dziedzinach 

życia  i  nauki.  Nie sposób jest  wymienić  wszystkie  rodzaje  systemów, które wykorzystują 

świadomość  kontekstu  aplikacji  mobilnych,  dlatego  też  przedstawię  niektóre  kierunki  ich 

zastosowań.

Medycyna i opieka zdrowotna

Bardzo  istotnym  kierunkiem  badań  nad  wykorzystaniem  „context-awareness”  jest 

medycyna  i  opieka  zdrowotna.  W ostatnich  latach  znacząco  wzrosła  rola  komputerów w 

procesie  leczenia  pacjentów,  w  zasadzie  na  wszystkich  jego  etapach.  Chorzy  mogą 

zarejestrować  się  do  wybranego  lekarza  przez  Internet,  w  systemach  komputerowych 

przechowywana jest  historia  leczenia  pacjentów,  a  w diagnozie  dolegliwości  wspomagają 

lekarzy systemy eksperckie.

Jednym  z  kolejnych  kroków  w  kierunku  zwiększenia  efektywności  leczenia  jest 

wykorzystanie systemów świadomych kontekstu. Wykorzystanie kontekstu zbudowanego w 

oparciu  o  dane  pochodzące  ze  specjalistycznych  urządzeń  medycznych,  pozwala  na 

automatyczne  dostosowanie  się  zachowania  aplikacji  do  każdego,  pojedynczego  pacjenta. 

Użycie urządzeń przenośnych pozwala na zapewnienie opieki zdrowotnej choremu także poza 

szpitalem i gabinetem lekarskim. 

Ciągły monitoring stanu zdrowia chorego umożliwia zebranie o wiele dokładniejszych 

informacji  o  nim,  niż  podczas  tradycyjnych,  jednorazowych  wizyt  u  lekarza.  Co  więcej, 

urządzenia  kontrolujące  prawidłowe  funkcjonowanie  organizmu  człowieka  w  czasie 

rzeczywistym mogą bardzo szybko reagować w przypadku wykrycia anomalii zagrażających 

zdrowiu  lub  życiu.  Przykładowo,  w  momencie  zasłabnięcia  lub  zatrzymania  czynności 

życiowych pacjenta,  aplikacja może pobrać bieżącą lokalizację i powiadomić odpowiednie 

służby ratownicze, przekazując im bardzo dokładne informacje na temat stanu zdrowia osoby, 

wliczając w to całą historię odczytów z czujników i przebieg wcześniejszego leczenia. To w 

oczywisty sposób przełożyłoby się na szybkość reakcji oraz skuteczność leczenia chorych.
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Część publikacji  omawia także inne wykorzystanie  przetwarzania ze świadomością 

kontekstu  w  dziedzinie  medycyny  i  opieki  medycznej.  Rozpatrują  one  możliwości 

wyposażenia szpitali w urządzenia świadome kontekstu, w tym w urządzenia przenośne, w 

celu wspomagania czynności wykonywanych przez osoby tam zatrudnione.

Powstało na ten temat wiele prac naukowych i publikacji [15, 16], jak również wiele 

eksperymentalnych  systemów  informatycznych  [20,  19].  Wciąż  badane  są  możliwości 

zastosowania  tej  technologii  zarówno  do  ciągłej  kontroli  stanu  zdrowia  pacjentów 

przebywających poza miejscem leczenia, jak i do wzbogacenia wyposażenia samych szpitali.

Marketing

Zupełnie  inną  dziedziną,  w  której  rozpoczęto  badania  możliwości  wykorzystania 

przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu,  jest  marketing.  Przed  rozpoczęciem  akcji 

marketingowych,  agencja  reklamowa  określa  grupę  docelową  odbiorców  (w  żargonie 

marketingowym działanie takie nazywa się „targetowaniem”) dla każdego produktu. Ma to na 

celu opracowanie jak najlepszej strategii marketingowej, której miernikiem jest procentowy 

wzrost liczby sprzedanych sztuk produktu. Dużym wyzwaniem dla agencji reklamowych jest 

dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów. Wykorzystywane są najróżniejsze 

środki  przekazu:  telewizja,  radio,  Internet,  jak  również  rozwieszane  plakaty  i  billboardy. 

Jednym  z  elementów  strategii  marketingowej  jest  zaprezentowanie  treści  reklamy  w 

odpowiednim  czasie,  tak  aby  jak  największa  liczba  ludzi  zaklasyfikowanych  do  grupy 

docelowej zetknęła się (czy to w postaci wizji, głosu, czy tekstu) z materiałem reklamowym. 

Zastosowanie przetwarzania ze świadomością kontekstu wprowadza nową jakość do 

strategii  marketingowych.  Pozwala  ono  bowiem  dość  dokładnie  dopasować  treści 

wyświetlanych reklam do profilu osoby, która jest użytkownikiem jakiegoś urządzenia. Na 

przykład, jeżeli stworzony przez aplikację kontekst wskazuje na to, że użytkownik jeździ na 

nartach,  a  zbliża  się  sezon  narciarski,  może  mu  zostać  zaprezentowana  reklama  sprzętu 

narciarskiego ze wskazaniem najbliższego sklepu, w którym może go zakupić. Taka reklama 

nie byłaby wyświetlana osobom, które w ogóle nie uprawiają sportu.

Ta dziedzina wykorzystania świadomości kontekstu aplikacji jest przedmiotem badań 

ośrodków  naukowych  oraz  korporacji  zajmujących  się  marketingiem.  Powstały  również 

systemy wykorzystujące kontekst do prezentacji spersonalizowanych reklam [17, 18].
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Aplikacje użytkowe

W dzisiejszych aplikacjach mobilnych bardzo dużą rolę odgrywa Internet. Podłączenie 

urządzenia do tej największej sieci teleinformatycznej na świecie pozwoliło na wprowadzenie 

nowej  jakości  w  przetwarzaniu  ze  świadomością  kontekstu.  Choć  definicja  systemu 

świadomego  kontekstu  (podana  aż  kilkanaście  lat  temu)  nie  wymagała,  aby kontekst  był 

budowany  na  podstawie  informacji  pochodzących  wyłącznie  z  czujników  urządzeń  czy 

danych  wprowadzanych  bezpośrednio  przez  użytkowników,  to  w praktyce,  w pierwszych 

systemach  przetwarzających  kontekst,  najczęściej  do  tego się  to  sprowadzało.  Możliwość 

skorzystania z zasobów Internetu powoduje, że wiele dodatkowych informacji związanych z 

bieżącym  kontekstem  użytkownika  można  znaleźć  on-line.  Na  przykład,  jeżeli  aplikacja 

wykryje, że użytkownik przebywa w miejscu, którego nie zna (np. jest w innym mieście) i 

jest aktualnie pora obiadowa, może wyszukać w Internecie znajdujące się w pobliżu bary lub 

restauracje i zaproponować skorzystanie z oferty jednej lub kilku z nich. Co więcej, dzięki 

dostępnym w sieci mapom całego świata, aplikacja jest w stanie wskazać dokładną drogę do 

wybranego miejsca.

Warto zaznaczyć, że od pewnego czasu coraz większą rolę w aplikacjach świadomych 

kontekstu odgrywają również sieci społecznościowe. Użytkownicy takich sieci zamieszczają 

tam bardzo dużo informacji na swój temat – od miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia i 

rodzaju  pracy,  aż  po  bieżące  aktywności  i  zdjęcia  wykonane  podczas  ich  wykonywania. 

Istotnymi  danymi,  które  można  tam  znaleźć  o  użytkowniku,  to  grono  znajomych  i  sieć 

powiązań między nimi. Takie dane mogą stanowić nieocenione źródło informacji, które może 

posłużyć do skonstruowania dość bogatego w informacje o użytkowniku modelu kontekstu.

Potencjał  wykorzystania  Internetu  w  aplikacjach  mobilnych  został  zauważony  już 

kilka lat temu i aktualnie nie jest niczym nowym. Czasem zaskakują jedynie nowe pomysły 

twórców aplikacji,  lecz  ich  idea  jest  taka  sama – skorzystanie  z  serwisów webowych do 

prezentacji informacji powiązanych z kontekstem użytkownika, skonstruowanym za pomocą 

czujników urządzenia.

2.8 Smartphone jako platforma dla aplikacji świadomych kontekstu

Telefony komórkowe, które były produkowane i używane przed erą smartphone'ów, 

były  doskonałymi  urządzeniami  do  komunikacji  między  ludźmi.  Pozwalały  wykonywać 

podstawowe operacje, takie jak połączenia głosowe, wysyłanie wiadomości tekstowych czy 
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multimedialnych. Ich rola de facto się na tym kończyła, gdyż nie były wyposażone w żadne 

dodatkowe czujniki, a integracja z zewnętrznymi systemami była zadaniem nietrywialnym.

Urządzenia  PDA, które  były podstawowym narzędziem używanym w początkowej 

fazie odkrywania możliwości przetwarzania ze świadomością kontekstu, posiadały wszelkie 

cechy, których nie miały telefony komórkowe. Były wyposażone w różnego rodzaju czujniki i 

umożliwiały  podłączanie  innych  urządzeń  w  celu  rozszerzenia  funkcjonalności.  Nie 

udostępniały jednak możliwości komunikacji pomiędzy jednostkami sprzętu z użyciem sieci 

komórkowej. 

Dopiero  pojawianie  się  na  rynku  smartphone'ów  zmieniło  sposób  postrzegania 

telefonów  komórkowych  i  ich  użycia.  Relatywnie  duża  moc  obliczeniowa,  mnogość 

wbudowanych czujników i odbiorników oraz względna łatwość pisania oprogramowania dla 

nich dedykowanego spowodowały, że programiści zaczęli tworzyć aplikacje i systemy, które 

wcześniej  powstawały głównie w warunkach laboratoryjnych, a ich wyprodukowanie było 

kosztownym  przedsięwzięciem.  Platforma  sprzętowa  i  systemowa  smartphone'ów  daje 

twórcom  oprogramowania  możliwość  budowania  systemów  o  bardzo  szerokim  spektrum 

zastosowań.

Patrząc na smartphone'y z punktu widzenia przetwarzania ze świadomością kontekstu, 

połączenie  funkcjonalności  telefonów  komórkowych  z  PDA  daje  nowe  możliwości  w 

konstruowaniu  modelu  kontekstu.  Aplikacje  instalowane  na  smartphone'ach  mogą 

wykorzystywać nie tylko dane z czujników i odbiorników sprzętowych, ale także informacje 

specyficzne dla telefonów komórkowych – spis kontaktów użytkownika, listę wykonywanych 

połączeń  oraz  treści  wiadomości  SMS.  Wszelkie  zachowania  użytkownika  (wykonanie 

połączenia  czy  wysłanie  wiadomości)  mogą  zostać  powiązane  z  innymi  elementami 

kontekstu,  takimi  jak  lokalizacja,  czas  wystąpienia,  czy  aktualnie  zajęcie  użytkownika 

określone  na  podstawie  prywatnego  kalendarza.  Umożliwia  to  tworzenie  jeszcze 

dokładniejszego kontekstu dotyczącego użytkownika, w którym może być badana zależność 

przyczynowo-skutkowa pewnych zdarzeń.

W ubiegłych latach prowadzone były prace badawcze nad nowymi możliwościami w 

przetwarzaniu  ze  świadomością  kontekstu  z  użyciem smartphone'ów.  Jedną  z  pierwszych 

aplikacji,  która  do  zbudowania  kontekstu  wykorzystywała  zarówno  dane  z  odbiorników 

sprzętowych,  jak  i  z  danych  telefonu  komórkowego,  był  ContextPhone  [21].  Była  to  w 

zasadzie  platforma,  która  umożliwiała  tworzenie  nowych aplikacji  świadomych  kontekstu 
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poprzez  dostarczanie  nowych,  specyficznych  dla  nich  komponentów.  Autorzy  [22] 

analizowali między innymi możliwość określenia kontekstu na podstawie nagrań z mikrofonu 

telefonu. Przedstawili  szczegółowe wyniki badań dotyczących określania płci użytkownika 

smartphone'a  na  podstawie  rozmów  telefonicznych.  Innymi  zagadnieniami,  które  opisali, 

były:  ustalanie  lokalizacji  wewnątrz  budynków na  podstawie  analizy  mocy  sygnału  sieci 

WLAN oraz określanie rodzaju aktywności użytkownika na podstawie danych odczytanych z 

wbudowanego w smartphone akcelerometru.

Nieprzerwanie  od  kilku  lat,  smartphone'y  zdobywają  coraz  większą  część  rynku 

telefonów komórkowych. Według najnowszej analizy Gartnera [8], przewiduje się że do 2015 

roku około 40% wszystkich użytkowników smartphone'ów będzie korzystać z usług opartych 

na  przetwarzaniu  ze  świadomością  kontekstu,  które  będą  śledzić  ich  aktywności.  Ilość 

użytkowników tych urządzeń będzie wynosić ok. 1,8 miliarda ludzi. Statystyki te pokazują, że 

warto  poświęcić  szczególną  uwagę  smartphone'om,  jako  urządzeniom  służącym  do 

pozyskiwania  danych,  na  podstawie  których  można  zbudować  kontekst  dotyczący  jego 

użytkownika.

2.9 Kwestia prywatności danych

Bogate  wyposażenie  smartphone'ów  stanowi  wiele  źródeł  danych.  Dzięki 

odbiornikowi GPS można pozyskać bieżącą lokalizację z bardzo dużą dokładnością, aparat 

fotograficzny  pozwala  na  uzyskanie  zdjęcia  aktualnego otoczenia,  a  mikrofon – dźwięku. 

Urządzenia te są również wyposażone w akcelerometr,  który jest  bardzo dobrym źródłem 

informacji, czy użytkownik aparatu telefonicznego znajduje się w ruchu, czy też spoczywa w 

jednym miejscu. Do tego dochodzi standardowe wyposażenie telefonu. W jego skład wchodzi 

między  innymi  spis  kontaktów  i  historia  połączeń  telefonicznych.  Odpowiednie 

przetworzenie danych z nich pozyskanych może pozwolić na stworzenie dość dokładnej sieci 

powiązań między ludźmi – zarówno pod kątem ilościowym (z iloma osobami ma się stały 

kontakt) jak i jakościowym (stwierdzając z którymi osobami kontakt jest częstszy, a z którymi 

zaledwie sporadyczny).  Bardzo ważnym źródłem danych są wiadomości tekstowe. W tym 

przypadku uzyskujemy informację nie tylko o gronie odbiorców, ale także mamy dostęp do 

treści konwersacji i dokładnych dat ich przeprowadzenia.

Aż do nastania ery smarpthone'ów, większość z wyżej wymienionych danych była 

dostępna jedynie dla  stron uczestniczących w komunikacji  (nadawcy i  odbiorcy)  oraz dla 

pośrednika, czyli operatora sieci komórkowej. Już sam fakt, że informacje te przechowuje 
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operator2 jest  przez  niektórych  postrzegany  jako naruszenie  prywatności  obywateli.  Są  to 

jednak dywagacje natury prawniczej i nie dotyczą bezpośrednio tematu pracy.

Faktycznym,  potencjalnym  zagrożeniem  dla  prywatności  użytkowników  telefonów 

komórkowych  jest  możliwość  dostępu  do  wspomnianych  wcześniej  danych  z  poziomu 

interfejsu  programistycznego  systemu  operacyjnego  smartphone'a.  W  przypadku  systemu 

Android,  możliwe  jest  uzyskanie  dostępu  zarówno  do  listy  kontaktów,  historii  połączeń 

telefonicznych,  zapisanych  wiadomości  tekstowych,  jak  i  bieżącej  lokalizacji  urządzenia. 

Możliwe  jest  także  stworzenie  aplikacji,  która  zablokuje  prezentację  użytkownikowi 

przychodzących wiadomości tekstowych (wszystkich lub wybranych).

Dopóki pozyskane z tych źródeł dane wykorzystywane są przez aplikacje zgodnie z 

wiedzą i wolą użytkownika smartphone'a,  urządzenie to jest nieocenionym ułatwieniem w 

życiu  codziennym.  Potencjalnie  istnieje  wszakże  możliwość  poważnego  naruszenia 

prywatności użytkownika, tym bardziej gdy weźmiemy pod uwagę zaawansowane aplikacje 

świadome kontekstu wykonania.

2 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 ., Nr 171, poz. 1800, ze zm.)
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3 Opis przeprowadzonego badania

3.1 Cel badania

Głównym zagadnieniem, którego dotyczy niniejsza praca, jest próba stwierdzenia, jak 

wiele można dowiedzieć się o człowieku na podstawie danych pochodzących wyłącznie z 

jego  smartphone'a.  Powyższe  pytanie  jest  równoznaczne  z  bardziej  „technicznym” 

zagadnieniem  –  jak  bogaty  model  kontekstu  o  użytkowniku  można  skonstruować  na 

podstawie źródeł danych dostępnych w smartphone'ie.

Ponieważ zagadnienie to jest bardzo szerokie, którego zbadanie wymagałoby zebrania 

danych  ze  wszystkich  czujników  sprzętowych  urządzenia  oraz  bardzo  skomplikowanej 

analizy  dźwięku,  obrazu  i  innych  informacji  (co  jest  niewykonalne  przez  jedną  osobę w 

relatywnie  krótkim czasie),  w ramach  tej  pracy  wybrane  zostały  tylko  niektóre  elementy 

budowanego kontekstu.

3.1.1 Znaczenie lokalizacji w kontekście użytkownika

Wiele  publikacji  dotyczących  przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu 

koncentrowało się na wykorzystaniu zebranego kontekstu w celu dostarczenia użytkownikowi 

informacji  lub usług,  które są w z tym kontekstem powiązane.  Oczywiście,  każdy system 

realizuje  pewną,  z  góry  przyjętą  funkcjonalność  i  to  od  niej  zależy,  do  czego  będzie 

wykorzystany kontekst.

Najczęściej  rozpatrywanym elementem kontekstu użytkownika jest jego lokalizacja. 

Miejsce przebywania użytkownika jest bardzo istotną informacją, która wpływa w zasadzie 

na wszystkie inne czynniki kontekstu. Położenie użytkownika wskazuje na to, jakie jest jego 

otoczenie  – ludzie  znajdujący  się  w danym miejscu,  pobliskie  budynki  czy inne obiekty. 

Samo  określenie  lokalizacji  użytkownika  za  pomocą  danych  pochodzących  z  jego 

smartphone'a jest zadaniem prostym. W tym celu wystarczy pobrać odczyty z wbudowanego 

urządzenia GPS lub dane dotyczące połączenia ze stacją bazową sieci  komórkowej (BTS, 

ang. Base Transceiver Station).

O wiele trudniejszym zadaniem jest określenie, jakie jest znaczenie danego miejsca 

dla użytkownika. Skoro człowiek przebywa w jakimś miejscu, musi istnieć ku temu powód. 

Jednym z  celów  niniejszej  pracy  jest  próba  odpowiedzi  na  pytanie:  czy  znając  kontekst 

pozyskany za pomocą smartphone'a, można stwierdzić jakie jest znaczenie miejsc w których 
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przebywa użytkownik? Czy da się wywnioskować na podstawie lokalizacji między innymi 

gdzie mieszka użytkownik i gdzie pracuje?

3.1.2 Analiza treści SMS-ów

Jako że smartphone jest narzędziem służącym do komunikacji użytkownika z innymi 

ludźmi,  informacje  przekazywane  za  jego  pomocą  mogą  znacząco  wzbogacić  kontekst. 

Jednym ze środków komunikacji są krótkie wiadomości tekstowe – SMS (ang. Short Message  

Service). 

Według statystyk [23], w roku 2011 zostało wysłanych około 7,8 tryliona SMS-ów, a 

w roku 2012 liczba ta ma wzrosnąć do 9,6 tryliona. Należy więc podejrzewać, że wiadomości 

te mogą wnieść wiele informacji dotyczących ich nadawców oraz odbiorców. Jest to jednak 

zależne od sposobu i częstości korzystania z tej usługi przez użytkownika telefonu. Wiele 

osób, przede wszystkim starszych, preferuje połączenia głosowe niż wiadomości tekstowe, 

głównie ze względu na uciążliwość w ich pisaniu.

Jak  wspomniano  we  wcześniejszej  części  pracy,  z  poziomu  interfejsu 

programistycznego systemu operacyjnego smartphone'a można uzyskać dostęp zarówno do 

historii konwersacji, jak i do nowych wiadomości przychodzących oraz wychodzących. Próba 

odpowiedzi na pytanie jakie informacje o użytkowniku można uzyskać za pomocą analizy 

wiadomości tekstowych jest jednym z celów niniejszego badania.

3.1.3 Analiza połączeń telefonicznych

Inną,  podstawową  i  znacznie  częściej  wykorzystywaną  funkcjonalnością 

smartphone'ów jest wykonywanie połączeń głosowych. Za pomocą tej metody komunikacji 

przekazywana  jest  niewątpliwie  największa  ilość  informacji  pomiędzy  użytkownikami 

telefonów komórkowych.

W  przeprowadzonym  badaniu  zostaje  postawione  inne  pytanie  –  jak  wiele  o 

użytkowniku smartphone'a można się dowiedzieć na podstawie analizy ruchu generowanego 

przez  przychodzące i wychodzące połączenia głosowe, bez dostępu do samej treści rozmów.

3.2 Założenia

Zarówno wiadomości  tekstowe,  jak i  połączenia  telefoniczne  są bardzo osobistymi 

informacjami  użytkowników  telefonów  komórkowych.  Aby  przeprowadzane  badanie  nie 

naruszało w zbyt dużym stopniu prywatności osób w nim uczestniczących, konieczne było 
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ustalenie szeregu założeń i ograniczeń. Ich wprowadzenie niewątpliwie wpłynęło na zakres 

badania oraz jego wyniki, jednakże był to warunek konieczny do jego przeprowadzenia.

Pierwszym  założeniem,  mającym  najmniejszy  wpływ  na  rezultaty,  było  ustalenie 

sposobu i częstotliwości pobierania lokalizacji  urządzenia.  Miejsce położenia smartphone'a 

można ustalić na dwa sposoby: za pomocą wbudowanego odbiornika GPS oraz na podstawie 

lokalizacji  BTS-u do którego połączony jest  smartphone.  Ponieważ sygnał  GPS jest  zbyt 

słaby wewnątrz budynków, konieczne było wykorzystanie drugiego sposobu pozyskiwania 

lokalizacji. Posiada ono jednak dość duże ograniczenie – tak ustalone położenie urządzenia 

jest  przybliżone,  z  dokładnością  równą  zasięgowi  danej  stacji  bazowej.  Wynosi  on  od 

kilkudziesięciu metrów (w dużych miastach, gdzie sieć jest gęsta) do kilkuset metrów a nawet 

kilku  kilometrów  (odpowiednio  w  mniejszych  miejscowościach  i  poza  terenami 

zabudowanymi).  Ponieważ  udział  w  badaniu  wzięły  osoby  mieszkające  na  co  dzień  w 

Warszawie  i  okolicach,  takie  ograniczenie  nie  wpływało  w  zbyt  dużym stopniu  na  jego 

wyniki. 

Do ustalenia była także częstotliwość pobierania lokalizacji urządzenia. Nie mogła być 

ona zbyt wysoka, ze względu na niezerowy wpływ pobierania lokalizacji na zużycie baterii 

smartphone'a. Nie mogła być także zbyt niska, ponieważ wtedy zebrane dane mogłyby być 

niedokładne lub nawet bezużyteczne.  Jako kompromis pomiędzy tymi dwoma czynnikami 

ustalono, że lokalizacja będzie pobierana raz na 10 minut, przez 24 godziny na dobę.

Drugą, o wiele bardziej istotną kwestią, była analiza treści wiadomości tekstowych. 

Najdokładniejsze wyniki tego procesu uzyskano by, gdyby możliwe było przesłanie ich treści 

na serwer, a następnie poddane by były procesowi usuwania „stop words”, stemmingowi i 

innym zabiegom właściwym dziedzinie „text mining”, w tym NLP (ang.  Natural Language  

Processing). Są to jednak bardzo wrażliwe dane, na swobodny dostęp do których z reguły nikt 

nie wyraża zgody, nawet do celów badania. 

Brana  była  pod uwagę również  możliwość  dokonania  analizy  tekstu  wyłącznie  na 

urządzeniu mobilnym i przesłanie na serwer jej wyników. Okazało się to jednak niemożliwe z 

powodu  ograniczonych  zasobów  smartphone'ów.  Samo  przeprowadzenie  stemmingu  z 

użyciem  metody  słownikowej  wymagałoby  dostępności  do  kilkuset  megabajtów  pamięci 

operacyjnej, co w przypadku smartphone'ów jest niemożliwe.

W ramach kompromisu pomiędzy poszanowaniem prywatności uczestników badania a 

chęcią  przeprowadzenia  analizy  wiadomości  SMS,  przeprowadzona  została  bardzo 
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uproszczona forma przetwarzania tekstu. Wyznaczone zostały główne kierunki wyszukiwania 

danych (takie jak studia, hobby, praca czy rodzina) a na ich podstawie została stworzona lista 

ponad dwustu słów kluczowych poszukiwanych we wiadomościach. Podejście takie znacznie 

ogranicza możliwość zbudowania pełnego modelu kontekstu użytkownika, pozwala jednak na 

oszacowanie  czy  i  w jakim stopniu  dane  pochodzące  z  SMS-ów mogą  wpłynąć  na  jego 

powiększenie.

Innym poczynionym założeniem, również mającym swoją podstawę w prywatności 

danych badanych osób, jest anonimizacja wszelkich numerów telefonów. Dane kontaktowe, 

na  których  operowała  aplikacja  mobilna,  znajdowały  się  zarówno  we  wiadomościach 

tekstowych  (numery nadawców i  odbiorców),  jak  i  w liście  połączeń  głosowych.  Należy 

zaznaczyć, że z punktu widzenia przeprowadzonego badania, rzeczywiste wartości numerów 

telefonów  nie  miały  żadnego  znaczenia  –  istotna  była  wyłącznie  możliwość  rozróżnienia 

poszczególnych  nadawców  i  adresatów  wiadomości  oraz  połączeń  głosowych.  Z  tego 

względu numery telefonów zostały przetworzone z użyciem funkcji mieszającej (ang.  hash 

function) SHA-1, co uniemożliwia odtworzenie ich pierwotnej postaci.

3.3 Przebieg badania

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. Grupę 14 

badanych  osób  stanowiła  rodzina  i  znajomi  autora  niniejszej  pracy.  Jest  to  stosunkowo 

niewielka  liczba,  lecz  wystarczająca  do,  przynajmniej  wstępnego,  stwierdzenia  jak  duży 

potencjał leży w badanych obszarach pod kątem pozyskiwania danych do budowy modelu 

kontekstu.  Warto  również  zaznaczyć,  że  główną  przyczyną  dla  której  liczba  ta  była  tak 

niewielka,  było  operowanie  na  prywatnych  danych  użytkowników smartphone'ów.  Drugą 

przyczyną  było  wymaganie  posiadania  smartphone'a  z  zainstalowanym  systemem 

operacyjnym  Android.  Spora  część  potencjalnych  uczestników  badania  nie  posiadała 

smartphone'a,  bądź posiadała  takie  urządzenie,  ale  był  na nim zainstalowany inny system 

operacyjny, co wykluczało ich udział w przeprowadzanym badaniu.

Rola uczestników badania sprowadzała się do zainstalowania przygotowanej aplikacji 

na  swoich  smartphone'ach  i  nadzorowania  prawidłowości  działania  za  pomocą 

zaprojektowanego do tego celu interfejsu użytkownika. Każdemu uczestnikowi został nadany 

automatycznie,  podczas  pierwszego  uruchomienia  aplikacji,  unikalny  identyfikator 

użytkownika.
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Po  upłynięciu  miesiąca  od  czasu  zainstalowania  aplikacji,  uczestnicy  zostali 

powiadomieni o zakończeniu pierwszej części badania, polegającej na zbieraniu danych z ich 

urządzeń.  Następnym  etapem  była  analiza  i  ocena  zebranych  informacji  pod  kątem 

przydatności  do zbudowania  modelu kontekstu.  Sformułowane zostały  hipotezy dotyczące 

stanu i aktywności użytkowników w tych dziedzinach, z których pochodziły wyszukiwane 

słowa kluczowe w wiadomościach oraz w kwestii powiązania użytkowników z określonymi 

lokalizacjami.

Ostatnią  częścią  badania  było  wypełnienie  przez  uczestników  ankiety,  w  której 

podawali  oni  fakty  dotyczące  zagadnień  badanych  w  trakcie  analizy  zebranych  danych. 

Porównanie wysuniętych hipotez z faktami pozwoliło na dokonanie oceny zgodności analizy 

ze stanem faktycznym, co przełożyło się bezpośrednio na wnioski dotyczące głównego celu 

badania  –  sprawdzenia  przydatności  tak  pozyskanych  danych  do  konstrukcji  modelu 

kontekstu.

3.4 Architektura systemu

System  służący  do  zbierania  danych  z  urządzeń  mobilnych  użytkowników  został 

zrealizowany w architekturze klient-serwer, w której aplikacja mobilna była tzw. „grubym 

klientem” (ang. thick client).
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Każdy  z  uczestników  badania  zainstalował  na  swoim  smartphone'ie  aplikację 

stanowiącą część systemu. Jej zadaniem było zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących 

lokalizacji, wiadomości tekstowych oraz połączeń telefonicznych, a następnie przesłanie ich 

przez Internet  do serwera.  Transfer  danych był  możliwy zarówno z wykorzystaniem sieci 

komórkowej  (Internet  dostarczany  przez  operatora  sieci),  jak  i  za  pomocą  sieci 

bezprzewodowej WiFi.

Centralnym punktem systemu jest  aplikacja  serwerowa.  Odpowiada  ona  za  odbiór 

danych z urządzeń mobilnych i ich zapis do bazy danych. Pozyskane w ten sposób informacje 

były  dostępne  dla  koordynatora  badania,  który  dalsze  ich  przetwarzanie  wykonywał  na 

własnym komputerze.

Jednym z elementów badania było przeprowadzenie ankiety wśród uczestników. Do 

tego celu został wykorzystany system ActiveForms3, który służy do budowania formularzy 

internetowych.  Udzielone  odpowiedzi  były  przesyłane  za  pomocą  wiadomości  e-mail  do 

koordynatora badania, który mógł porównać je z wnioskami z analizy danych zebranych z 

urządzeń mobilnych.

3.4.1 Protokół komunikacyjny

Tak jak wspomniano wcześniej,  komunikacja  pomiędzy urządzeniami mobilnymi a 

serwerem odbywała się za pomocą sieci Internet. Była to jednokierunkowa komunikacja, w 

której stroną inicjującą połączenie był smartphone. 

Mimo  iż  aplikacja  mobilna  była  dedykowana  wyłącznie  dla  jednego  systemu 

operacyjnego, dzięki dobrze zaprojektowanemu protokołowi komunikacji z serwerem, dane 

mogłyby  być  przesyłane  w  zasadzie  z  dowolnych  innych  aplikacji  i  urządzeń.  Zarówno 

format  samych  danych,  jak  i  protokół  są  niezależne  od  dostawcy  sprzętu,  systemu 

operacyjnego czy języka programowania, w których tworzone są aplikacje.

Do przesłania  danych wykorzystany został  protokół  HTTP (zgodny z  RFC 2616). 

Zapewniło to niezależność protokołu od konkretnej platformy sprzętowej i oprogramowania. 

Żądania dodania przesyłanych informacji do bazy danych były wykonywane metodą POST.

Dane były przesyłane w formacie JSON4. Został on wybrany z kilku względów. Po 

pierwsze, jest to format tekstowy, co bardzo ułatwia proces tworzenia modułów komunikacji 

(w  kontekście  debugowania).  Po  drugie,  powoduje  on  niewielki  narzut  na  wielkość 

3 Szczegóły dotyczące systemu dostępne są na stronie internetowej: http://activeforms.com
4 Szczegółowe informacje na temat tego formatu można znaleźć pod adresem: http://json.org/
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przesyłanych danych ze względu na bardzo prostą składnię. Po trzecie wreszcie, dla wielu 

języków  programowania  istnieją  biblioteki  ułatwiające  proces  serializacji  i  deserializacji 

danych zapisanych w tym formacie.

Na  całość  protokołu  komunikacji  składały  się  cztery  różne  typy  przesyłanych 

komunikatów, mapowane na różne ścieżki URL:

• /location –  dane  o  lokalizacjach,  w  których  przebywał  użytkownik  od  czasu 

ostatniej integracji z serwerem

• /calls_stats – dane o wykonanych i odebranych połączeniach użytkownika od 

czasu ostatniej integracji z serwerem

• /sms_sex_analysis – wiadomość przesyłana jednorazowo, będąca informacją o 

wynikach analizy płci użytkownika na podstawie historycznych wiadomości SMS

• /sms_stats – dane o wystąpieniu poszczególnych słów w SMS-ach przesłanych i 

odebranych od czasu ostatniej integracji z serwerem

Wszystkie przesyłane komunikaty miały wspólną postać (Listing 1). Różniły się one 

jedynie obiektami specyficznymi dla poszczególnych typów wiadomości.

Każdy  komunikat  zawierał  identyfikator  użytkownika,  którego  dotyczy  oraz 

wspomniany wcześniej obiekt zawierający szczegółowe dane związane z komunikatem.
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{
 "apiVersion":"1.0",
 "userId":~user_unique_identifier~,
 "dataObject":~message_specific_data~
}

Listing 1: Ogólna postać przesyłanych komunikatów

{
 "apiVersion":"1.0",
 "userId":"d4b1d077-1e25-47a3-8e40-f8e4137e753f",
 "dataObject":{
   "word1":{"fromTime":1339326055428,"occurencesNumber":13,

"toTime":1339326071469},
   "word2":{"fromTime":1339326055428,"occurencesNumber":2,

"toTime":1339326071469},
 }
}

Listing 2: Przykładowy zestaw danych przesyłanych do serwera



Listing 2 przedstawia przykładowy „pakiet”  informacji  o ilości wystąpień słów we 

wiadomościach tekstowych we wskazanym przedziale czasowym. Warto zwrócić uwagę, że 

wśród  przesyłanych  danych  nie  występuje  numer  telefonu,  z  którego  następuje  transfer 

danych.  Jedynym  elementem  identyfikującym  nadawcę  komunikatu  jest  unikalny 

identyfikator aplikacji klienckiej – „userId”. 

3.4.2 Aplikacja serwerowa

Aplikacja serwerowa, której zadaniem było odbieranie danych z klientów mobilnych i 

ich zapis do bazy danych, została zrealizowana w technologii J2EE. Wykorzystana została 

jedynie niewielka część tego standardu, a mianowicie: serwlety, JNI, JPA i JDBC. Aplikacja 

ta  nie  posiadała  interfejsu  użytkownika  –  służyła  jedynie  do  komunikacji  z  aplikacjami 

klienckimi.  W  tym  celu  udostępnione  zostało  API,  które  obsługiwało  żądania  zgodne  z 

przedstawionym wcześniej protokołem komunikacyjnym.

Architekturę  aplikacji  serwerowej  przedstawia  Ilustracja  3.  Żądania  HTTP  były 

obsługiwane przez serwlet  APIServlet. Następnie, przetwarzanie było przekazywane do 

obiektu  APIRequestDispatcher,  którego  zadaniem  było  delegowanie  wykonania 
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Ilustracja 3: Architektura aplikacji serwerowej



operacji  na  podstawie  ścieżki  URL  do  odpowiedzialnego  za  daną  funkcjonalność 

komponentu.

Zgodnie  z  tym,  co  opisano  w poprzednim podrozdziale,  dane  otrzymywane  przez 

aplikację serwerową były w formacie JSON. Do ich deserializacji wykorzystano bibliotekę 

Flexjson5 w wersji 2.1. Zapewnia ona automatyczną konwersję danych tekstowych do postaci 

obiektów języka Java.

Warstwa dostępu do bazy danych została zrealizowana z użyciem standardu JPA (ang. 

Java  Persistence  API).  Zapewnia  on  odwzorowanie  rekordów i  relacji  bazodanowych  na 

obiekty  (tzw.  O/R  mapping)  języka  Java.  Jako  silnik  implementujący  JPA  został 

wykorzystany Hibernate6 w wersji 4.0.1. 

Rolę  kontenera  serwletów  pełnił  Apache  Tomcat  7.0.23.  Działał  on  pod  kontrolą 

maszyny  wirtualnej  Java  1.6.0_29  (HotSpot).  Ruch  do  kontenera  serwletów  był 

przekazywany  za  pomocą  modułu  mod_jk współpracującego  z  serwerem Apache  HTTP 

Server  2.2.22.  Rozwiązanie  takie  zapewniło  dostępność  usługi  realizowanej  w kontenerze 

serwletów na standardowym porcie dla serwisów WWW (port 80).

3.4.3 Baza danych

Do  realizacji  trwałego  przechowywania  danych  został  wykorzystany  system 

zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS, ang. Relational Database Management System) 

PostgreSQL w wersji 9.1.4. 

Ilustracja 4 przedstawia schemat zaprojektowanej bazy danych. W tabeli users były 

przechowywane  unikalne  identyfikatory  użytkowników.  Nowe  rekordy  były  do  niej 

dodawane  w  przypadku  otrzymania  przez  aplikację  serwerową  pierwszego  żądania  od 

użytkownika, który nie był wcześniej zarejestrowany. 

Tabela  agent_app służyła do identyfikacji  aplikacji  klienckiej,  za pomocą której 

były  pozyskane  dane.  Z  punktu  widzenia  zrealizowanego  systemu  okazała  się  ona 

nadmiarowa,  gdyż tylko powstała  tylko jedna  taka  aplikacja.  Daje  ona jednak możliwość 

skalowalności  systemu,  w  przypadku  gdyby  powstało  więcej  klientów  dostarczających 

informacji. 

5 Informacje na temat tej biblioteki można znaleźć pod adresem: http://flexjson.sourceforge.net
6 Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://hibernate.org
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W  tabeli  word przechowywane  były  słowa  poddane  stemmingowi  (pełniące  rolę 

rdzeni  słów,  mimo  iż  nie  były  rdzeniami  de  facto),  które  były  wyszukiwane  we 

wiadomościach tekstowych użytkowników smartphone'ów. Podobnie jak w przypadku tabeli 

users,  rekordy  były  dodawane  w  przypadku  otrzymania  od  aplikacji  klienckiej  danych 
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Ilustracja 4: Diagram związków encji bazy danych. W celu zwiększenia czytelności  
usunięte zostały relacje z encją agent_app



zawierających  słowo,  które  wcześniej  nie  było  zarejestrowane.  Taki  zabieg  miał  na  celu 

możliwość powiększania zbioru wyszukiwanych słów niezależnie od aplikacji serwerowej.

Tabela  sms_stats służyła  do  ewidencji  wystąpień  słów  we  wiadomościach 

użytkownika  w  określonym  przedziale  czasu.  Podobne  role  pełniły  tabele 

sms_number_stats, location oraz  calls_stats –  były  w  nich  rejestrowane 

odpowiednio: ilość wysłanych i  odebranych SMS-ów od innego numeru telefonu, zebrane 

lokalizacje  oraz  wykonane  i  odebrane  połączenia  telefoniczne  w  zadanych  przedziałach 

czasowych.

Ostatnia tabela – sms_sex_analysis – zawierała informacje o wynikach analizy 

wiadomości  tekstowych  (wykonanej  na  urządzeniu  mobilnym)  pod  kątem określenia  płci 

użytkownika smartphone'a. Wśród przechowywanych danych była informacja czy analiza ta 

się  powiodła  (tj.  czy  istniały  dane  pozwalające  ten  proces  przeprowadzić)  oraz  jakie  jest 

prawdopodobieństwo,  że  właściciel  telefonu  jest  mężczyzną.  Relacja  z  tabelą  users 

określała, że może istnieć więcej niż jeden wynik analizy dla pojedynczego użytkownika (np. 

gdyby taki  proces  był  przeprowadzany wielokrotnie),  jednak w praktyce  operacja  ta  była 

przeprowadzana jednorazowo.

3.5 Aplikacja mobilna

Aplikacja  kliencka  została  zaprojektowana  i  zrealizowana  dla  smartphone'ów 

działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 1.6 lub wyższej. 

Program  ten  znacznie  różnił  się  od  standardowych  aplikacji  instalowanych  na 

smartphone'ach.  Jego  podstawowe  działanie  było  realizowane  w  tle,  bez  interfejsu 

użytkownika.  Wszystkie  usługi  uruchamiane  były  przy  starcie  systemu  operacyjnego,  co 

eliminowało konieczność ręcznej obsługi aplikacji.

Aby użytkownicy aplikacji mieli nad nią przynajmniej minimalną kontrolę (np. w celu 

uruchamiania  integracji  z  serwerem  centralnym  tylko  gdy  połączenie  z  Internetem  jest 

zapewnione za pośrednictwem sieci WiFi, aby wyeliminować ewentualne koszty transmisji 

danych), graficzny interfejs również został stworzony (Ilustracja 5). Składał się on z części 

informacyjnej oraz z części umożliwiającej zmianę zachowania aplikacji.
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W części informacyjnej prezentowane były takie dane, jak: identyfikator użytkownika, 

stan usług działających w tle oraz dane statystyczne dotyczące tych usług. W ramach akcji 

udostępnionych w panelu sterowania, użytkownik mógł rozpocząć działanie lub zatrzymać 

serwis  pobierający  lokalizacje  urządzenia,  uruchomić  pojedynczą  integrację  z  serwerem 

centralnym, jak również włączyć lub wyłączyć proces okresowej integracji z serwerem, który 

jest  wykonywany automatycznie.  Warto zaznaczyć,  że prawie wszyscy uczestnicy badania 

stwierdzili w wypełnionej ankiecie, że nie mieli potrzeby ręcznej kontroli stanu programu.

Aplikacja składała się z trzech niezależnych od siebie modułów:

• usługi zbierania lokalizacji,

• analizatora wiadomości SMS,

• analizatora połączeń telefonicznych.

Ostatnim  modułem,  który  korzystał  ze  wszystkich  powyższych,  był  serwis  integracji  z 

serwerem centralnym.
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Ilustracja 5: Interfejs użytkownika aplikacji  
mobilnej: część informacyjna (po lewej) oraz panel sterowania (po prawej)



3.5.1 Zbieranie lokalizacji

Usługa zbierania lokalizacji wykorzystywała kilka mechanizmów platformy Android. 

Pierwszym z  nich  jest  BroadcastReceiver,  który  służy  do  odbierania  komunikatów 

wysyłanych  przez  system  operacyjny.  Korzystała  z  niego  klasa 

LocationAlarmReceiver,  która  pełniła  rolę  odbiorcy  komunikatów  dotyczących 

pobierania  lokalizacji.  Po  pierwsze,  jej  zadaniem  było  odpowiednie  skonfigurowanie 

okresowego pobierania  lokalizacji  po otrzymaniu  komunikatu  o uruchomieniu  (ang.  boot) 

systemu  operacyjnego  lub  przyciśnięciu  przez  użytkownika  przycisku  startującego  lub 

zatrzymującego ten proces. Po drugie, odbierała ona powiadomienia o konieczności zapisania 

bieżącej  lokalizacji  urządzenia,  co  skutkowało  zainicjowaniem  serwisu 

LocationService. 

Konfiguracja okresowego pobierania lokalizacji była zrealizowana za pomocą serwisu 

systemowego  AlarmManager,  który służy do harmonogramowania  zadań do wykonania 

(jednokrotnie  lub  wielokrotnie)  w  przyszłości. Odebranie  przez 

LocationAlarmReceiver komunikatu  nakazującego  zbieranie  lokalizacji  skutkowało 

ustawieniem  poprzez  serwis  AlarmManager cyklicznych  powiadomień  o  konieczności 

pobrania aktualnej lokalizacji.

Pobieranie  lokalizacji  odbywało  się  za  pomocą  serwisu  LocationService. 

Uruchamiał on dedykowany do tego osobny wątek (LocationGetterRunnable), który 

do  pozyskania  lokalizacji  korzystał  z  mechanizmu  platformy  Android  – 

LocationManager, a następnie zapisywał te informacje do lokalnej bazy danych.  W ten 

sposób historia lokalizacji urządzenia była przechowywana w pamięci trwałej smartphone'a, 

co umożliwiało później wysłanie jednej, zbiorczej paczki danych do serwera centralnego.

3.5.2 Analiza wiadomości tekstowych

W  systemie  Android  istnieją  dwa  sposoby,  aby  móc  odczytać  przychodzące 

wiadomości SMS. Pierwszym z nich jest  utworzenie odbiorcy komunikatów systemowych 

(BroadcastReceiver), którego zadaniem będzie oczekiwanie na komunikat o nadejściu 

nowej wiadomości SMS. Jeżeli aplikacja posiada stosowne uprawnienia, może odczytać treść 

takiej wiadomości. Rozwiązanie to ma jedną podstawową wadę – nie pozwala na odczytanie 

historycznych  wiadomości  tekstowych.  Z  punktu  widzenia  funkcjonalności  aplikacji 
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analizującej wiadomości (która powinna mieć dostęp do jak największej ich liczby) jest to 

poważne ograniczenie.

Drugą, nieudokumentowaną i niewspieraną oficjalnie przez twórców systemu Android 

([24]) metodą jest odczytanie zapisanych wiadomości tekstowych za pomocą dostawcy treści 

(Content Provider). Polega to na zadaniu zapytania do dostawcy identyfikowanego przez URI 

(ang.  Uniform  Resource  Identifier)  „content://sms”  przekazując  mu  warunki,  które 

muszą spełniać zwrócone wiadomości (np. datę odebrania). Problem w tym, że dostawca ten 

może nie posiadać żadnych wiadomości. Wynika to z faktu, że aplikacja, która korzystałaby z 

wcześniej opisanego mechanizmu dostępu do przychodzących wiadomości, może wstrzymać 

dalszą  propagację  zdarzenia.  Aplikacje,  oprócz  odpytywania  dostawcy  treści,  mogą  je 

również usuwać.

Mimo iż drugi sposób uzyskiwania dostępu do wiadomości tekstowych jest niepewny, 

to właśnie on został wykorzystywany w aplikacji mobilnej. Poczynione zostało założenie, że 

zdecydowana  większość  użytkowników  smartphone'ów  korzysta  ze  standardowego 

mechanizmu  odbierania  i  wysyłania  SMS-ów.  Jak  się  okazało,  założenie  to  okazało  się 

prawdziwe i podczas etapu zbierania danych z telefonów uczestników badania nie wystąpił 

ani jeden przypadek braku dostępu do wiadomości tekstowych.

Treści  SMS-ów  zostały  poddane  analizie,  polegającej  na  wyszukiwaniu  słów 

kluczowych,  zliczeniu  ilości  wiadomości  odebranych  i  wysłanych  do  poszczególnych 

numerów telefonów oraz, jednokrotnie, na analizie płci użytkownika smartphone'a. 

O ile dwa pierwsze typy analizy są dość oczywiste, o tyle trzeci z nich może wymagać 

krótkiego wyjaśnienia. Określenie płci użytkownika jest możliwe na podstawie wiadomości 

przez niego wysyłanych, w których opisuje swoje działania. Język polski cechuje się tym, że 

odmiana czasowników w czasie przeszłym zawiera również informację o rodzaju podmiotu. 

Oznacza to, że analizując sufiksy czasowników w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej 

możemy wywnioskować, czy czynność tę wykonywała kobieta czy mężczyzna. Nie można 

jednak mówić tu o pewności wyniku analizy, lecz raczej o jego prawdopodobieństwie. Należy 

bowiem wziąć poprawkę na możliwość cytowania przez użytkownika innych osób, np.: „[...] 

Powiedziała  wtedy:  poszłam  do  teatru  z  rodziną”.  Na  podstawie  takiej  wiadomości 

wywnioskowalibyśmy, że nadawcą jest kobieta, mimo iż nie ma tu informacji na temat płci 

nadawcy.  Należy  jednak  przypuszczać,  że  użytkownik  telefonu  znacznie  częściej  opisuje 

własne czynności, niż cytuje wypowiedzi innych.
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Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, podczas analizy wiadomości tekstowych w 

celu  określenia  płci  użytkownika  telefonu  wyliczany  był  stosunek  liczby  wystąpień 

czasowników  w  rodzaju  męskim  do  sumy  wystąpień  czasowników  w  rodzaju  męskim  i 

żeńskim.  Stosunek  ten  jest  równoznaczny  z  prawdopodobieństwem,  że  użytkownik  jest 

mężczyzną. Podczas analizy były wyszukiwane sufiksy najczęściej używanych czasowników, 

a  mianowicie:  „szedłem”,  „byłem”,  „ąłem”  oraz  ich  odpowiedniki  w  rodzaju  żeńskim: 

„szłam”, „byłam” i „ęłam”. Ponieważ większość użytkowników telefonów komórkowych nie 

używa  w  SMS-ach  polskich  znaków  diakrytycznych,  wyszukiwane  były  również 

odpowiedniki tych sufiksów bez znaków specyficznych dla języka polskiego.

3.5.3 Analiza połączeń telefonicznych

Analiza połączeń telefonicznych wykonywana na urządzeniu mobilnym sprowadzała 

się  wyłącznie  do  zgrupowania  połączeń  przychodzących  i  wychodzących  na  podstawie 

numeru telefonu, z którym następowało połączenie. Do serwera centralnego wysyłane były 

jedynie  statystyki  dotyczące  przeprowadzonych  rozmów telefonicznych  z  poszczególnymi 

numerami w zadanym okresie czasu, które obejmowały: ilość połączeń przychodzących, ilość 

połączeń  wychodzących,  sumaryczny  czas  połączeń  przychodzących  oraz  łączny  czas 

połączeń wychodzących.

3.5.4 Integracja z serwerem

Nie mniej  ważnym elementem aplikacji  mobilnej  był  moduł  integracji  z  serwerem 

centralnym. Jego rolą było zebranie danych z pozostałych modułów, zserializowanie ich do 

formatu JSON, a następnie przesłanie do serwera.

Podobnie jak w przypadku zbierania  lokalizacji,  integracja  z serwerem przebiegała 

cyklicznie – co godzinę. Do realizacji tej funkcjonalności zostały użyte te same mechanizmy 

systemu  Android  –  AlarmManager oraz  BroadcastReceiver.  Rolą  odbiorcy 

komunikatów  był  PeriodicalIntegrationReceiver.  Jego  zadaniem,  oprócz 

konfiguracji okresowego uruchamiania integracji, było inicjowanie akcji integracyjnych.

Jednym z  ograniczeń  narzucanych  przez  platformę  Android  jest  maksymalny  czas 

obsługi zdarzenia dotyczącego pojawienia się nowego komunikatu, który wynosi 10 sekund. 

Ponieważ żądania HTTP wysyłane do serwera mogą trwać znacznie dłużej niż 10 sekund, 

konieczne było wydzielenie tych części kodu, które mogą wykonywać się relatywnie długo, 
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do  obsługi  w  osobnym  wątku.  W  ten  sposób  powstały  4  osobne  klasy  dla  akcji 

integracyjnych:

• LocationIntegrationRunnable –  wysyła  dane  dotyczące  lokalizacji 

zapisanych w bazie danych aplikacji;

• CallsStatsIntegrationRunnable –  uruchamia  analizator  połączeń 

głosowych i wysyła te dane do serwera;

• SmsStatsIntegrationRunnable –  uruchamia  analizator  wiadomości 

tekstowych do wyszukania słów kluczowych i wysyła te dane do serwera;

• SexAnalysisIntegrationRunnable –  uruchamia  analizator  wiadomości 

tekstowych do określenia płci użytkownika smartphone'a i wysyła wynik do serwera.

Podobnie jak w przypadku aplikacji serwerowej, konwersja danych do formatu JSON 

odbywała  się  z  użyciem  biblioteki  Flexjson.  Obsługę  połączeń  HTTP  z  serwerem 

zrealizowano  przy  pomocy  klas  z  biblioteki  HttpCore  należącej  do  projektu  „Apache 

HttpComponents”.

3.6 Analiza danych

Sposób przeprowadzenia procesu analizy zebranych danych zależał od ich typu oraz 

ilości.  Przetwarzanie  dziesiątek  tysięcy  lokalizacji  musi  zostać  wykonane  automatycznie, 

podczas  gdy  analizę  niewielkiej  ilości  danych  tekstowych  (w  postaci  statystyk  częstości 

występowania)  łatwiej  jest  przeprowadzić  w  sposób  „ręczny”,  niż  algorytmiczny.  W 

podrozdziale tym zostaną opisane metody analizy poszczególnych typów danych.

3.6.1 Lokalizacje

Kierunkiem analizy  zebranych  lokalizacji  użytkownika  była  próba  określenia  jego 

miejsca  zamieszkania  oraz  miejsca  pracy.  Przy  założeniu,  że  uczestnicy  badania  mają 

stacjonarną pracę, w obu tych lokalizacjach sumarycznie powinni spędzać większą część dnia. 

Ponieważ termin badania przypadł na okres wakacyjny, jednym z elementów analizy była 

również próba określenia, w jakim czasie użytkownik był na ewentualnym urlopie.

Podczas trwania badania, do bazy danych serwera centralnego zostało wstawionych 

ponad 50000 rekordów z informacjami o lokalizacji  użytkowników. Dla tych uczestników 

badania,  którzy mieli  włączoną aplikację  mobilną przez okres całego miesiąca,  zebranych 

zostało ponad 4300 pojedynczych danych o lokalizacji.
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Informacje o lokalizacji  użytkowników były przybliżone,  gdyż wskazywały one na 

położenie  stacji  BTS, która może być odległa nawet  o kilkaset  metrów od rzeczywistego 

miejsca  przebywania  użytkownika  telefonu  komórkowego.  Co  więcej,  w  przypadku  gdy 

użytkownik przebywa w miejscu, które jest pokryte zasięgiem przez więcej niż jedną stację 

bazową (co jest bardzo częste w terenach zabudowanych), telefon może się łączyć z różnymi 

stacjami nawet przy braku zmiany położenia. Powoduje to dodatkowe trudności w analizie 

lokalizacji użytkownika.

We  względów  opisanych  powyżej,  analiza  danych  dotyczących  lokalizacji  została 

wykonana przy pomocy stworzonego do tego celu programu. Został on napisany w języku 

Java  i  jego  zadaniem  było  znalezienie  obszarów,  w  których  użytkownik  przebywał 

najczęściej. W tym celu przyjęto, że każdy punkt lokalizacji jest środkiem koła o promieniu 

około 500 metrów, które wyznaczało potencjalny obszar miejsca zamieszkania (była to więc 

jednocześnie dokładność wyniku analizy). Następnie dla każdego z takich kół wyliczana była 

jego waga, zdefiniowana jako liczba wszystkich punktów lokalizacji mieszczących się w polu 

tego koła. W ten sposób możliwe było stwierdzenie, które z kół pokrywa największą liczbę 

lokalizacji. Jest to równoznaczne z wyznaczeniem obszaru, w którym użytkownik przebywał 

najczęściej.

Mając  tak  skonstruowany  program,  wystarczyło  dostarczyć  mu na  wejściu  dane  z 

odpowiedniego przedziału czasowego. Do wyznaczenia miejsca zamieszkania użyta była lista 

wszystkich lokalizacji  danego użytkownika pomiędzy godziną 0:00 a 6:00. Wybór takiego 

przedziału  wynikał  ze  spostrzeżenia,  że  najwięcej  czasu  w  nocy  spędza  się  właśnie  we 

własnym  domu  –  podczas  snu.  Podobnie,  do  wyznaczenia  miejsca  pracy  wykorzystane 

zostały dane użytkowników z przedziału godzinowego od 10:00 do 16:00.

Potrafiąc wyznaczyć najbardziej prawdopodobne miejsce zamieszkania użytkownika, 

określenie  zakresu  dat  kiedy  najprawdopodobniej  przebywał  na  urlopie  było  nietrudnym 

zadaniem. W tym celu wystarczyło znaleźć przedział dat, w którym nie zarejestrowano ani 

jednej  lokalizacji  należącej  do  koła  wyznaczającego  obszar  miejsca  zamieszkania. 

Oczywiście, nie wiążąc tych danych np. z treścią wysyłanych wiadomości tekstowych, trudno 

jest z odpowiednio dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że użytkownik w tym czasie 

przebywał na urlopie.  Mógł on równie dobrze być w delegacji,  czy w szpitalu.  Ponieważ 

jednak nie wszyscy uczestnicy badania konwersowali na temat urlopu, przyjęto że absencja w 

domu jest równoznaczna przebywaniu na wakacjach.
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3.6.2 Słowa kluczowe

Analiza  słów  kluczowych  została  zrealizowana  na  dwa  sposoby.  Pierwszy  z  nich 

polegał na wykorzystaniu języka Prolog do przeprowadzenia wnioskowania którzy uczestnicy 

badania są, lub w niedalekiej przeszłości byli, studentami.

W  pierwszej  kolejności,  informacje  przechowywane  w  bazie  danych  zostały 

przekształcone  do  postaci  predykatów  języka  Prolog.  Listing  3 przedstawia  wycinek  tak 

przetworzonych  danych,  które  stanowią  zbiór  faktów,  na  podstawie  których  odbyło  się 

wnioskowanie. Zawierają one informacje o użytkownikach, słowach kluczowych, wskazaniu 

które słowa są związane ze środowiskiem studenckim (te fakty zostały dodane ręcznie),  a 

także o liczbie wystąpień poszczególnych słów we wiadomościach użytkowników.

Następnie  zostały  skonstruowane  reguły  wnioskowania  wykorzystujące  zbiór 

poprzednio  zdefiniowanych  faktów.  Przyjęto,  że  uznaje  się  za  studenta  użytkownika,  w 

którego  wiadomościach  SMS  wykryto  co  najmniej  trzy  różne  słowa  związane  ze 

środowiskiem studenckim, gdzie każde z nich występowało co najmniej czterokrotnie. Drugą 

regułą definiującą studenta było co najmniej dwukrotne wystąpienie każdego z pięciu różnych 

słów zaklasyfikowanych jako „studenckie”. 
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is_user(user("bc662715-77a6-43f5-8284-3cc8df65f70f")). 
[...] 

word(egzamin). 
word(inzyniersk). 
word(magisterk). 
[...] 
word(sport). 
word(mecz). 
word(koszykowk). 
word(siatk). 
[...] 

study_word(word(egzamin)). 
study_word(word(inzyniersk)). 
study_word(word(magisterk)). 
[...] 

word_occurences(user("bc662715-77a6-43f5-8284-3cc8df65f70f"),  
word(egzamin), 18). 

word_occurences(user("bc662715-77a6-43f5-8284-3cc8df65f70f"),  
word(inzyniersk), 2). 

word_occurences(user("bc662715-77a6-43f5-8284-3cc8df65f70f"),  
word(magisterk), 3). 

[...] 

Listing 3: Zbiór predykatów faktów
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at_least_four_occ(User, Word) :- 
    word_occurences(User, Word, A1), 
    A1 @> 3. 

at_least_two_occ(User, Word) :- 
    word_occurences(User, Word, A1), 
    A1 @> 1. 

study_at_least_four_occ(User, [X, Y, Z]) :- 
    study_word(X), at_least_four_occ(User, X), 
    study_word(Y), at_least_four_occ(User, Y), 
    study_word(Z), at_least_four_occ(User, Z), 
    X \== Y, X \== Z, Y \== Z. 

study_at_least_two_occ(User, [X, Y, Z, Q, W]) :- 
    study_word(X), at_least_two_occ(User, X), 
    study_word(Y), at_least_two_occ(User, Y), 
    study_word(Z), at_least_two_occ(User, Z), 
    study_word(Q), at_least_two_occ(User, Q), 
    study_word(W), at_least_two_occ(User, W), 
    X \== Y, X \== Z, Y \== Z, 
    Q \== X, Q \== Y, Q \== Z, 
    W \== X, W \== Y, W \== Z, W \== Q. 

write_list([]). 
write_list([X|L]) :- 
    write(X), nl, 
    write_list(L). 

% wersja z wyszukaniem 3 roznych slow wystepujacych co najmniej 4 razy 
student_users(B, L) :- 
    is_user(U), 
    \+ member(U, B), 
    study_at_least_four_occ(U, Words), 
    append([U], B, B1), 
    student_users(B1, B2), 
    append([], B2, L). 

% wersja z wyszukaniem 5 roznych slow wystepujacych co najmniej 2 razy 
student_users(B, L) :- 
    is_user(U), 
    \+ member(U, B), 
    study_at_least_two_occ(U, Words), 
    append([U], B, B1), 
    student_users(B1, B2), 
    append([], B2, L). 

student_users(B, B). 

write_user(user(X)) :- 
    atom_codes(STR, X), 
    write(STR). 

write_users_list([]). 
write_users_list([X|L]) :- 
    write_user(X), nl, 
    write_users_list(L). 

write_students :- 
    student_users([], L), 
    write_users_list(L), !.

Listing 4: Zbiór reguł



Taka postać reguł miała za zadanie wyeliminowanie uznania za studentów osób, które 

sporadycznie wysyłały lub otrzymywały wiadomości związane ze studiami. Takimi osobami 

mogą być na przykład rodzice, rodzeństwo lub znajomi studenta, którzy rozmawiają z nim na 

temat jego postępów w nauce. Z drugiej strony, dolna granica ilości i częstości występowania 

słów nie mogła być zbyt duża, gdyż zwykle jedynie niewielka część wszystkich SMS-ów 

studentów dotyczy studiów.

Listing 4 przedstawia pełny zestaw reguł wykorzystanych do wnioskowania. 

Wykonanie zapytania:

?- write_students.

spowoduje  wypisanie  identyfikatorów  wszystkich  użytkowników,  którzy  spełnili  warunki 

określone w regułach.

Do przeprowadzenia wnioskowania z użyciem języka Prolog wykorzystano darmowy 

kompilator i interpreter tego języka – GNU Prolog7.

Ponieważ taki sposób analizy danych wymaga zdefiniowania reguł dla każdego typu 

wykrywanej  aktywności  lub  stanu  użytkownika,  a  uczestników  badania  było  niewielu, 

pozostałe  słowa  kluczowe  zostały  przeanalizowane  „ręcznie”  na  podstawie  zapytań  SQL 

wykonywanych bezpośrednio  na bazie  danych.  Metoda ta  okazała  się  niezbyt  uciążliwa i 

równie skuteczna, jak w przypadku wnioskowania za pomocą języka Prolog. Gdyby jednak 

uczestników  badania  było  co  najmniej  dwukrotnie  więcej,  konieczne  byłoby 

zautomatyzowanie tego procesu.

3.6.3 Połączenia głosowe

Aplikacja  mobilna  wysyłała  do  serwera  statystyki  odbieranych  i  wykonywanych 

połączeń telefonicznych. Były one zbierane dla każdego numeru telefonu oddzielnie – tak, 

aby można było wyznaczyć najbliższe otoczenie uczestnika badania.

Analiza  połączeń  polegała  na  konstruowaniu  odpowiednich  zapytań  SQL do  bazy 

danych.  Dzięki  nim  można  było  stwierdzić  z  kim  uczestnik  badania  komunikował  się 

najczęściej,  a z kim sporadycznie. Numery telefonów, jeszcze przed wysłaniem danych do 

serwera, były poddane przekształceniu za pomocą funkcji mieszającej, jednak ten sam numer 

(i  tylko  on)  zawsze  miał  taką  samą  postać.  Tak  jak  zaznaczono  w  podrozdziale  pt. 

„Założenia”,  z  punktu  widzenia  tego  badania  dokładne  wartości  numerów  telefonów  nie 

miały znaczenia.

7 Strona internetowa projektu GNU Prolog: http://www.gprolog.org/
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Analiza  połączeń  telefonicznych  pozwalała  także  stwierdzić,  w  połączeniach  z 

którymi numerami użytkownik pełni najczęściej czynną rolę (inicjuje połączenia), a wobec 

których – bierną. Taka informacja może posłużyć do oceny związku użytkownika z osobą po 

drugiej stronie słuchawki. Jeżeli użytkownik nigdy lub prawie nigdy nie wykonuje połączenia 

pod określony numer, oznaczać to może, że nie jest to szczególnie ważny dla niego kontakt.

Inną  ważną  cechą  analizowanych  połączeń  telefonicznych  był  czas  ich  trwania 

(zarówno  pojedynczych  rozmów,  jak  i  sumaryczny  czas  połączeń  przychodzących  i 

wychodzących).  Można  by  wywnioskować,  że  im  więcej  czasu  trwa  rozmowa,  tym, 

najprawdopodobniej, jest ona bardziej istotna. Zdarzało się jednak, że uczestnicy badania w 

historii połączeń posiadali bardzo długo trwające rozmowy z numerami, z którymi kontakt był 

sporadyczny  (a  czasami  nawet  jednorazowy).  Mogły  to  być  na  przykład  rozmowy  z 

konsultantami na infolinii lub kontakty w bardzo specyficznych przypadkach.

Analiza  ta  pozwoliła  stwierdzić,  że  w ocenie  znaczenia  kontaktu  dla  użytkownika 

telefonu  należy  brać  pod  uwagę  zarówno  dwukierunkowość  komunikacji,  czas  trwania 

połączeń, jak i częstość występowania rozmów.

3.7 Potwierdzenie zgodności wyników analizy z faktami

W celu potwierdzenia wyników analizy danych dotyczących lokalizacji i wiadomości 

tekstowych, uczestnicy badania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. Spośród 14 osób, 

które  zainstalowały  aplikację  mobilną,  formularz  wypełniło  10.  Pozostałe  osoby bądź  nie 

wypełniły ankiety, bądź przekazały wszelkie niezbędne informacje autorowi badania w inny 

sposób.

W przeprowadzonej ankiecie wnioski dotyczące analizy połączeń głosowych nie były 

weryfikowane  ze  względu  na  to,  że  numery  telefonów  były  zmodyfikowane  za  pomocą 

nieodwracalnego algorytmu, co spowodowało, że nie można było ich przedstawić w czytelnej 

i zrozumiałej formie do potwierdzenia.

Formularz,  który  wypełniały  osoby  uczestniczące  w  badaniu,  składał  się  z  trzech 

części. W pierwszej z nich znajdowały się pytania ogólne dotyczące uczestnika (jego płeć 

oraz  czy  jest  studentem),  smartphone'a  na  którym była  zainstalowana  aplikacja,  sposobu 

korzystania z telefonu, a także dotyczące samej aplikacji  mobilnej.  Część druga zawierała 

pytania  o  zainteresowania  sportowe,  zachowania  i  aktywności  życia  codziennego  oraz 

ewentualne  używki  stosowane  przez  uczestnika.  Wszystkie  te  zagadnienia  miały 

odwzorowanie  w  słowach  kluczowych  wyszukiwanych  we  wiadomościach  tekstowych 
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znajdujących się na telefonie użytkownika aplikacji. W części trzeciej znajdowały się pytania 

dotyczące  potwierdzenia  wywnioskowanego  miejsca  zamieszkania  oraz  miejsca  pracy,  a 

także ewentualnego urlopu w trakcie trwania etapu zbierania danych. Spis pytań zawartych w 

formularzu wypełnianym przez uczestników badania znajduje się w Dodatku B. 

Analiza płci użytkowników okazała się najbardziej skuteczna. Wszystkie osoby, które 

przekazały  informacje  pozwalające  ją  zweryfikować,  zostały  sklasyfikowane  poprawnie. 

Tylko  w  przypadku  jednej  osoby  aplikacja  mobilna  nie  była  w  stanie  określić  płci 

użytkownika  smartphone'a  (co  oznacza,  że  nie  wykryto  ani  jednego  z  poszukiwanych 

sufiksów słów).

Bardzo  dobry  wynik  analizy  został  osiągnięty  w  kwestii  określenia  miejsca 

zamieszkania  oraz  miejsca  pracy.  Tylko  jedna  osoba  zaznaczyła,  że  ani  jedna  ani  druga 

lokalizacja nie została wskazana poprawnie. Błąd ten może zostać wytłumaczony małą ilością 

danych przesłanych do serwera przez tego użytkownika. Podczas gdy średnia ilość rekordów 

w tabeli  location przypadająca na użytkownika wynosiła ponad 3500 (a mediana ponad 

3800),  użytkownik,  dla  którego  lokalizacje  zostały  wyznaczone  błędnie,  przesłał  jedynie 

poniżej 1500 lokalizacji. Ilustracja 6 przedstawia sposób prezentacji wyników analizy miejsca 

zamieszkania oraz pracy zaprezentowany uczestnikom badania w ankiecie.
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Ilustracja 6: Graficzna prezentacja wyników analizy lokalizacji w ankiecie



Wyniki  analizy  słów kluczowych  we  wiadomościach  tekstowych  można  uznać  za 

zadowalające. Poprawnie sklasyfikowane jako student zostały trzy z siedmiu osób faktycznie 

będących studentami. Wśród jednej z niezaklasyfikowanej do tej kategorii osób występowały 

słowa  związane  ze  środowiskiem  studenckim,  jednak  było  ich  zbyt  niewiele,  aby  z 

odpowiednio  dużym prawdopodobieństwem można  było  stwierdzić,  że  jest  studentem.  W 

przypadku trzech pozostałych osób takich słów nie znaleziono wcale. Mogło to wynikać albo 

ze  zbyt  krótkiego  czasu  posiadania  smartphone'a,  albo  z  bardzo  rzadkiego  wymieniania 

wiadomości na ten temat.

Analiza pozostałych słów kluczowych również przyniosła dobre rezultaty. Najczęściej 

prawidłowo identyfikowane były aktywności sportowe (bieganie, jazda na rowerze, pływanie 

itp.), zainteresowanie EURO 2012 oraz ulubione alkohole (piwo, wino, wódka). Pojawienie 

się  w  SMS-ach  słów  związanych  z  dziećmi  („dzieci”,  „przedszkol”,  „szkol”)  słusznie 

wskazywało  na  ich  posiadanie,  a  brak  tych  słów  najczęściej  pokrywał  się  z  brakiem 

potomków. W przypadku pozostałych dziedzin rezultaty były różne – od zupełnego braku 

wykrycia (głównie w kwestii wykorzystywanych środków transportu) do potwierdzenia tezy 

o ich występowaniu (np. palenia papierosów, czytania książek czy wyjść do kina).

3.8 Napotkane problemy w przetwarzaniu i analizie danych

Podczas  analizy  danych  napotkano  szereg  przeszkód.  Dotyczyły  one  zarówno 

przetwarzania  informacji  w  formie  tekstowej,  jak  również  lokalizacji  i  spisu  połączeń 

telefonicznych.

W przypadku przetwarzania lokalizacji, głównym problemem była ich niedokładność. 

Ponieważ dane te pochodziły ze stacji bazowych, które pokrywając swoim zasięgiem te same 

fragmenty obszaru niejednokrotnie były od siebie znacznie oddalone, podczas analizy trzeba 

było  znaleźć  kompromis  pomiędzy  niską  dokładnością  wyników  a  ich  użytecznością. 

Określenie  miejsca zamieszkania ze zbyt małą dokładnością (np. jako obszar o promieniu 

dwóch kilometrów) mija się z celem badania, podczas gdy próba zapewnienia dokładności na 

poziomie  kilkudziesięciu  metrów  mogłaby  spowodować  pojawienie  się  nieprawidłowych 

wyników.

Przy przetwarzaniu danych tekstowych największym ograniczeniem (wynikającym z 

poczynionych założeń) było analizowanie jedynie słów kluczowych. Nie mając dostępu do 

całości tekstu, nie można (a co najmniej jest to bardzo utrudnione) przeprowadzić korekcji 

błędów.
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Analizowanie treści SMS-ów niesie za sobą pewne trudności wynikające z języka w 

nich używanego. W takich wiadomościach bardzo często pojawia się slang, skrótowce (takie 

jak  „tnx”  czy  „lol”),  czy  uproszczona  forma wyrazów (np.  „egzam”,  „dzięks”,  „pozdro”, 

„nara”). Powoduje to, przynajmniej przy wyszukiwaniu słów kluczowych, znaczne trudności 

w dopasowaniu do poszukiwanych rdzeni słów.

Z kolei w przypadku analizy historii połączeń telefonicznych problematyczny okazał 

się zbyt krótki czas trwania badania. Podczas przetwarzania zebranych danych okazało się, że 

jest ich zbyt mało, aby móc przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę, jak na przykład 

wykrywanie korelacji wykonywanych połączeń ze zmianą lokalizacji użytkownika.

Niewątpliwie  największym  ograniczeniem  w  przeprowadzonym  badaniu  była  zbyt 

mała liczba jego uczestników. Gdyby było ich co najmniej o rząd wielkości więcej, można by 

dokonać analizy posiłkując się bardziej wyrafinowanymi metodami,  jak choćby systemami 

uczącymi się.

3.9 Wnioski

Przeprowadzone badanie potwierdziło tezę,  iż dane przetwarzane przez smartphone 

doskonale  nadają  się  do utworzenia  bądź  wzbogacenia  kontekstu  o jego użytkowniku.  W 

przeciwieństwie  do  innych  urządzeń  zbierających  informacje  o  otoczeniu  wyłącznie  za 

pomocą  wbudowanych  czujników,  smartphone  dodatkowo  umożliwia  dostęp  do  bardzo 

prywatnych  danych  dotyczących  ludzi,  miejsc,  czy  obiektów.  Przede  wszystkim  analiza 

wiadomości SMS pozwala na rozpoznanie zainteresowań i stanu (socjalnego, materialnego, 

zawodowego)  użytkownika  tego  typu  urządzenia  mobilnego.  Jest  to  dobry  sposób  na 

zbudowanie kontekstu trwałego, niezmiennego w czasie, gdyż ludzie dość rzadko zmieniają 

swoje upodobania i zachowania (np. w kwestii alkoholu, palenia papierosów czy uprawianego 

hobby).

Ponieważ smartphone wciąż głównie pełni rolę urządzenia służącego do zapewnienia 

komunikacji z innymi ludźmi, jego użytkownicy rozstają się z nim bardzo rzadko. Sprawia to, 

że jest to idealne narzędzie do ciągłej aktualizacji kontekstu. Prawie każda zmiana otoczenia 

przez człowieka korzystającego ze smartphone'a może być rozpoznana. Badanie wiadomości 

tekstowych  umożliwia  wczesne  wykrycie  zmian  kontekstu  –  jeżeli  użytkownik  nigdy 

wcześniej nie korespondował na dany temat, a nagle zaczął to robić, może to wskazywać na 

pojawienie się nowego, nieznanego wcześniej  elementu kontekstu.  Podobnie w przypadku 

analizy  lokalizacji  –  nagłe,  częste  odwiedzanie  przez  użytkownika  miejsca,  w  którym 
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wcześniej nie przebywał, świadczy o zmianie w jego zachowaniu, co jest równoznaczne ze 

zmianą kontekstu. Pozwala to na bardzo szybką reakcję aplikacji na zachodzące zmiany, co 

jest bardzo pożądaną cechą systemów świadomych kontekstu.

W przeprowadzonym badaniu, głównie ze względu na założenia dotyczące ochrony 

prywatności jego uczestników, dokonano jedynie bardzo uproszczonej formy analizy danych. 

Mimo  to,  uzyskane  rezultaty  są  bardzo  rokujące.  Pozwala  to  więc  przypuszczać,  że 

konstrukcja modelu kontekstu przy braku ograniczeń występujących w opisanym badaniu, 

mogłaby być o wiele  bardziej  efektywna, a  sam model  – o wiele  bogatszy.  Niewątpliwie 

wpłynęłoby  to  na  zwiększenie  stopnia  skomplikowania  syntezerów  kontekstu  i  silników 

wnioskujących,  lecz  przyniosłoby  to  znaczną  poprawę  jakości  budowanego  modelu 

kontekstu.
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4 Podsumowanie
Celem niniejszej  pracy było zbadanie  możliwości  zastosowania  smartphone'a,  jako 

urządzenia  służącego  do  pozyskiwania  danych  w  celu  zbudowania  modelu  kontekstu 

dotyczącego jego użytkownika. Smartphone, w odróżnieniu od innych urządzeń przenośnych, 

łączy w sobie cechy telefonu komórkowego oraz komputera, który jest wyposażony w dużą 

ilość  dodatkowych  czujników  sprzętowych.  Na  wstępie  pracy  postawiono  tezę,  iż  takie 

narzędzie może doskonale sprawdzić się w procesie pozyskiwania informacji wchodzących w 

skład kontekstu.

W ramach wprowadzenia do głównej części pracy,  szczegółowo opisano czym jest 

przetwarzanie  ze  świadomością  kontekstu.  Przedstawiono  podstawy  teoretyczne  oraz  ich 

zmiany na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Omówiono dwie najczęściej przytaczane w 

innych  pracach  naukowych definicje  kontekstu  oraz  jego podział  na  kategorie.  Następnie 

zostało  wyjaśnione  czym cechują  się  systemy świadome kontekstu,  a  także  jaka  jest  ich 

klasyfikacja.  Aby  ułatwić  czytelnikowi  zrozumienie  teoretycznych  rozważań  na  temat 

świadomości  kontekstu,  przeanalizowane  zostały  dwa  przykłady  aplikacji  pozyskujących 

dane o kontekście i dostosowujących swoje zachowanie do jego zmian. Wskazano składowe 

kontekstu,  wytłumaczono  ich  przynależność  do  poszczególnych  kategorii,  a  następnie 

dokonano klasyfikacji  tych aplikacji ze względu na dostarczane przez nie funkcjonalności. 

Następnie przedstawiono ogólną architekturę systemów świadomych kontekstu – ich podział 

na komponenty oraz warstwy. W dalszej części zostały zaprezentowane pierwsze aplikacje, w 

których  autorzy  wykorzystali  możliwości  przetwarzania  ze  świadomością  kontekstu.  W 

ramach  porównania  pokazano  również  aktualne  zastosowania  świadomości  kontekstu  w 

systemach informatycznych.

W celu weryfikacji postawionej tezy, przeprowadzone zostało badanie. Polegało ono 

na zbieraniu danych ze smartphone'ów kilkunastu osób przez około miesiąc, aby następnie 

mogły one zostać poddane analizie służącej do wyciągnięcia wniosków na temat posiadaczy 

urządzeń. W dalszej części badania, wnioski te zostały zweryfikowane za pomocą ankiety, 

którą wypełniali uczestnicy badania.

Specjalnie dla potrzeb przeprowadzenia tego eksperymentu, został zaprojektowany i 

zrealizowany  system  w  architekturze  klient-serwer.  Część  serwerowa  służyła  do 

przechowywania  danych otrzymywanych  od aplikacji  klienckich.  Klientem była  aplikacja 

mobilna dedykowana dla smartphone'ów z systemem operacyjnym Android. Operowała ona 
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na  informacjach  dotyczących  lokalizacji,  wiadomości  tekstowych  SMS  oraz  połączeń 

telefonicznych.  W  przypadku  wiadomości  tekstowych,  jej  zadaniem  było  także  wstępne 

przetworzenie danych.

Analiza  zebranych  lokalizacji  umożliwiła  w  znacznej  większości  przypadków 

prawidłową identyfikacje miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy uczestników badania. Na 

podstawie wiadomości SMS bezbłędnie udało się określić ich płeć, a także – choć już nie ze 

stuprocentową  skutecznością  –  między  innymi  zainteresowania,  aktywność  sportową, 

posiadanie dzieci, czy ulubione typy napojów alkoholowych.

Sposób  przeprowadzenia  tego  badania  był  uwarunkowany  szeregiem  ograniczeń 

wynikających z poczynionych założeń, które zostały szeroko opisane w pracy. Ograniczenia 

te   uniemożliwiały  bardziej  dokładną analizę  wszystkich  informacji,  które  są  możliwe do 

uzyskania  za  pomocą  smartphone'a.  Niemniej  jednak  nawet  zastosowana  tu  uproszczona 

forma analizy pozwoliła wyciągnąć wniosek, iż smartphone bardzo dobrze sprawdza się jako 

narzędzie do pozyskiwania danych, które służą do zbudowania modelu kontekstu człowieka. 

Co więcej, urządzenie to pozwala na dostęp do informacji, które są nieosiągalne za pomocą 

innych urządzeń mobilnych. To potwierdza postawioną wcześniej tezę.
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Dodatek A: Spis słów kluczowych wyszukiwanych we 
wiadomościach SMS
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Studia
egzamin 
sesja 
inżynierk 
inzynierk 
inżyniersk 
inzyniersk 
magisterk 
magistersk 
licencjat 
licencjac 
studia 
podyplom 
nauka 
promotor 
dziekan 
prodziekan 
recenzent 
uczelni 
politechnik 
uniwersytet 
doktorat 
doktorski 
kolokwi 
projekt 
seminarium 
akademik 

Taniec
sals 
boogi 
bachat 
taniec 
tanc 
rocknroll 
tango 
kizomb 
rumb 
mambo 
rued 
dance 
reggaeton 
samba 

Sport
sport 
mecz 
koszykowk 
siatk 
nba 
fifa 
uefa 

stadion 
snooker 
pilk 
wyscig 
liga 
puchar 
euro 
kibic 
rower 
rolki 
biegan 
biegać 
biegac 
basen 
plywa 
pływa 
zeglow 
żeglow 
łódk 
lodk 
motorowk 
motorówk 
zaglow 
żaglów 
żagle 
zagle 
jacht 
trening 
trener 
łyżw 
lyzw 
lodowisk 
gokart 
squash 
turniej 
narty 
snowboard 
biegowki 
biegówki 
        
Praca
prac 
klien 
nadgodzin 
konferencj 
wyplat 
wypłat 
urlop 
wakac 
biuro 
szkolen 
prezentacj 

homework 

Przekleństwa
kurw 
pierdol 
jeban 
zajeb 
huj 
        
Dzielnice Warszawy
centrum 
srodmiesc 
wola 
mokot 
ursynow 
ursynów 
bielan 
praga 
zolibo 
żolibo 
mlocin 
młocin 
imielin 
natolin 
kabat 
        
Państwa Euro
polsk 
rosj 
czech 
francj 
niemc 
hiszp 
wloch 
włoch 
grecj 
portugal 
angli 
szwecj 
ukrain 
chorwa 
irland 
dania 
szwajc 
austri 
belgi 
        
Dzieci
cork 
córk 
dziecko 
dzieci 

przedszkol 
szkola 
zlobek 
żłobek 
zlobk 
żłobk 
niania 
wywiadówk 
wywiadowk 
        
Imprezy
imprez 
browar 
piwo 
piwko 
wino 
wodk 
wódk 
whisky 
zapitk 
papieros 
fajk 
klub 
dyskoteka 
drink 
pijem 

Skrótowce
tnx 
thx 
pls 
lol 
rotfl 
afaik 
afair 
        
Inne
poker 
brydż 
brydz 
szach 
tatr 
morze 
plaż 
plaza 
lezak 
leżak 
ognisk 
grill 
spacer 
pociąg 
pociag 

autobus 
tramw 
samolot 
tax 
taks 
ksiazk 
książk 
czyta 
bibliot 
kino 
kina 
seans 
film 
teatr 
spektakl 
koncert 
koncerc 
telewiz 
wycieczk 
wypraw 
zwiedza 
samoch 
motocykl 
motor 
pizz 
kebab 
kebs 
kredyt 
bank 
mieszk 
dom 
działk 
dzialk 
pies 
kot 
remont 
mebl 
przeprow



Dodatek B: Formularz ankiety wypełnianej przez 
uczestników badania
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1. Podaj swoją płeć: 
• Kobieta 
• Mężczyzna 

2. Czy w ciągu ostatniego roku byłeś/-aś studentem 
(dowolnego stopnia studiów)?  

• Tak 
• Nie 

3. Jak długo posiadasz telefon, na którym była zainstalowana 
aplikacja? 

• mniej niż pół roku 
• od pół roku do roku
• powyżej roku 

4. Czy przed wzięciem udziału w badaniu wyczyściłeś/-aś 
skrzynkę SMS? 

• Tak 
• Nie 

5. Czy telefon na którym była zainstalowana aplikacja był 
jedynym, z którego korzystałeś/-aś w trakce badania? 

• Tak 
• Nie 

6. Jak często poruszasz się bez telefonu? 
• bardzo rzadko
• rzadko 
• często 
• bardzo często 

7. Jak często zdarza Ci się wysłać SMS z błędami (literówki, 
błędy ortograficzne, itp.)? 

• wcale lub bardzo rzadko 
• rzadko 
• często 
• bardzo często 

8. Czy od momentu zainstalowania ostatniej wersji aplikacji 
musiałeś/-aś ręcznie uaktywniać zbieranie lokalizacji lub 
integrację? 

• wcale 
• raz lub dwa razy 
• kilka razy 
• bardzo często 

9. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. aplikacji 
GetToKnowMe?
10. Którymi z poniższych dyscyplin/aktywności sportowych 
się interesujesz lub uprawiasz? 

• piłka nożna 
• koszykówka 
• siatkówka 
• jazda na rowerze 
• jazda na rolkach 
• bieganie 
• pływanie 
• żeglowanie 
• jazda na łyżwach 
• gokarty 
• squash 
• jazda na nartach 
• snowboard 
• snooker 

11. Czy oglądałeś/-aś mecze na Euro 2012? 
• Tak 
• Nie 

12. Czy oglądałeś/-aś któryś z meczów Euro 2012 w strefie 
kibica? 

• Tak 
• Nie 

13. Czy masz co najmniej jedno dziecko? 
• Tak 
• Nie 

14. Które z wymienionych alkoholi pijasz najczęściej? 
• piwo 
• wódka 
• wino 
• whisky 

15. Czy palisz papierosy? 
• Tak 
• Nie 

16. Jakimi środkami transportu poruszałeś/-aś się w trakcie 
trwania badania? 

• samochód 
• motocykl 
• autobus 
• tramwaj 
• metro 
• pociąg 
• samolot 

17. Czy w trakcie trwania badania czytałeś/-aś książkę? 
• Tak 
• Nie 

18. Z których z wymienionych rozrywek korzystałeś/-aś w 
trakcie badania? 

• kino 
• koncert 
• teatr 

19. Które z wymienionych zwierząt posiadasz? 
• pies 
• kot 

20. Jak często przeklinasz? 
• wcale 
• bardzo rzadko 
• rzadko 
• często 
• bardzo często

21. Czy to jest (w przybliżeniu) Twoje miejsce zamieszkania? 
• Tak 
• Nie 

22. Czy przez większość czasu pracujesz w jednej 
lokalizacji? 

• Tak 
• Nie 

23. Czy to jest (w przybliżeniu) Twoje miejsce pracy? 
• Tak 
• Nie 

24. Czy od (...) do (...) byłeś na urlopie? 
• Tak 
• Nie
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