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STRESZCZENIE 

Celem niniejszej pracy było utworzenie systemu pobierającego i analizującego zachowania, 

preferencje użytkownika urządzenia mobilnego w celu odkrywania użytecznych reguł 

pozwalających na automatyczną modyfikację ustawień. Opisane zostały techniki realizacji 

odkrywania wiedzy na urządzeniach mobilnych, metody analizy danych, technologie użyte w 

pracy oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne. Praca zawiera przekrojowy opis 

zaimplementowanego systemu, w skład którego wchodzą program kliencki na system 

Android oraz wspomagająca go aplikacja serwerowa. Opisano sposób i rezultaty użycia 

wybranych metod asocjacyjnych, badania sekwencji oraz grupowania w celu odkrycia reguł 

automatyzujących modyfikację ustawień urządzenia mobilnego. W pracy zawarto wyniki 

przeprowadzonych eksperymentów, testów aplikacji, wyciągnięto wnioski dotyczące 

zastosowania technik odkrywania wiedzy w tej dziedzinie oraz przedstawiono perspektywy 

dalszego rozwoju. 

 

Słowa kluczowe: eksploracja danych, odkrywanie wiedzy, Android, metody asocjacyjne, 

wyszukiwanie  sekwencji, analiza skupień 

 
 

DATA MINING USER BEHAVIOURS FOR AUTOMATED SETTING 

MODIFICATION RULE DETECTION ON MOBILE DEVICES 

The subject of this thesis was to create a system focused on gathering and analyzing the 

behaviors of a mobile device user, with an intent of discovering useful patterns, which would 

enable automated modification of specified settings. This work describes the implementation 

of data mining techniques, as well as the technologies and architectural designs used in the 

system. The thesis includes a detailed description of the implemented system, the main 

program, an Android client and a supporting server application. The work presents a range of 

data mining methods, including association rule mining, sequential mining, data clustering 

techniques, all of which were used in order to discover rules used for automated setting 

modification on a mobile device. As a result of conducted experiments, tests and experience 

obtained during the course of implementation, conclusions concerning the use of data mining 

techniques on mobile devices and perspectives for further development were drawn. 

 

Keywords: data mining, knowledge discovery, Android, GSP, affinity analysis, sequence 

mining data clustering
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Wykaz stosowanych skrótów 

GSP 
Generalized 

Sequential Pattern 

Algorytm eksploracji danych, wykrywania wzorców 

sekwencji na zbiorze danych.  

FP-

Growth 

Frequent Pattern 

Growth 

Algorytm eksploracji danych, wykrywanie asocjacji metodą 

przyrostową najczęstszych wzorców danych. 

MVC 
Model-View-

Controller 

Wzorzec architektoniczny model-widok-kontroler 

wykorzystywany do organizacji struktury aplikacji 

posiadających graficzne interfejsy użytkownika. 

SOA 
Service Oriented 

Architecture 

Architektura zorientowana na usługi, koncepcja tworzenia 

systemów informatycznych, w których nacisk kładzie się na 

zdefiniowaniu zestawu usług, które spełnią wymagania 

użytkownika. 

REST 
Representational 

State Transfer 

Wzorzec architektoniczny wykorzystywany do 

projektowania usług sieciowych, wywiedziony z wiedzy o 

protokole HTTP. 

ORM 
Object-Relation 

Mapping 

Mapowanie obiektowo-relacyjne, odwzorowanie obiektu 

programistycznego na obiekt relacyjnej bazy danych. 

URI 
Uniform Resource 

Identifier 

Standard służący do identyfikacji zasobów, określający 

nazwę i adres danych. 

DAO 
Data Access 

Object 

Obiekt realizujący komunikację pomiędzy aplikacją a 

źródłem danych. 

IoC 
Inversion of 

Control 

Odwrócenie sterowania, wzorzec architektoniczny, w 

którym odpowiedzialność za kontrolę wybranych funkcji 

obiektu przeniesiona jest na zewnątrz komponentu. 
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1. Wstęp 

Cechą charakterystyczną współczesnego świata jest nieustający przyrost źródeł 

informacji. Dzięki zastosowaniu coraz bardziej złożonych rozwiązań informatycznych, 

zarówno w licznych dziedzinach nauki jak i życiu codziennym, możemy pozyskiwać 

niespotykane dotąd ilości danych. Rozmiary opracowywanych wolumenów danych często 

przekraczają możliwości analizy przez człowieka. Właściwa implementacja pozyskiwania, 

poprawne mechanizmy interpretacji, przetwarzania informacji są kluczowym elementem 

rozwoju prac badawczych, dziedzin biznesu, poznawania prawidłowości ekonomicznych. 

Eksploracja danych stanowi dziedzinę nauki wywierającą coraz większy wpływ na 

życie codzienne. Dzięki popularyzacji zastosowań systemów umożliwiających gromadzenie, 

przetwarzanie i wykorzystywanie informacji pozyskanych z urządzeń elektronicznych 

otwierają się nowe możliwości wsparcia wielu aspektów życia człowieka przez mechanizmy 

odkrywania wiedzy. 

Rosnące zastosowanie i gwałtowny rozwój technologii mobilnych pozwoliły na 

opracowanie nowych metod zastosowania istniejących technik z różnorodnych dyscyplin 

informatyki. Spopularyzowanie przenośnych maszyn łączących w sobie funkcje telefonu oraz 

komputera kieszonkowego umożliwiło utworzenie coraz bardziej złożonych aplikacji, 

systemów wykorzystujących ich moc obliczeniową oraz dostępność informacji pochodzących  

z czujników. 

Eksploracja danych oraz uczenie maszynowe stanowią dziedziny, które w szczególności 

zyskały na dostępie do nowych, dotychczas nieosiągalnych źródeł danych dotyczących 

użytkowników urządzeń mobilnych. Wiedza uzyskana z gromadzonych danych stosowana 

jest dziś zarówno przez twórców do doskonalenia funkcjonalności własnego produktu, jak  

i brokerów informacji, pobierających użyteczne dane w celach handlowych, często bez zgody 

użytkownika. Informacje zebrane z urządzeń są wykorzystywane przykładowo do 

profilowania klientów, odkrywania ich upodobań, dostosowywania ofert sprzedaży, 

odkrywania prawidłowości na rynkach. 

Korporacje oraz przedsiębiorcy nie ustają w próbach uzyskania dostępu do nowych 

źródeł informacji i opracowaniu coraz lepszych narzędzi umożliwiających skuteczną 

ekstrakcję użytecznej wiedzy. Coraz więcej aplikacji mobilnych zawiera ukryte mechanizmy 

pozyskiwania informacji o użytkownikach, stosujące różnorodne mechanizmy ekstrakcji 

danych o ich zachowaniach [5]. Liczne prace i artykuły naukowe wskazują na alternatywne 

zastosowanie eksploracji danych w tej branży - jako narzędzia wspierającego działania 
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użytkownika [6] [9], element większego systemu realizujący w sposób rozproszony 

wyspecjalizowane zadania [3], metodę personalizowania doświadczeń użytkownika podczas 

interakcji z oprogramowaniem [4].  

1.1. Cel pracy 

Celem pracy jest opracowanie i analiza działania aplikacji wykorzystującej techniki 

eksploracji danych, stanowiącej narzędzie wspierające użytkownika w obsłudze urządzenia 

mobilnego. Aplikacja ma na celu gromadzenie danych, odkrywanie, a następnie zastosowanie 

zbioru reguł dotyczących zachowań wyszczególnionych przez użytkownika, takich jak 

zmiany profilu dźwiękowego telefonu w zależności od położenia lub automatyczne 

odrzucanie połączeń oraz wiadomości od niepożądanych nadawców. 

Projekt obejmuje dostosowanie i implementację wybranych algorytmów eksploracji 

danych, wykorzystywanych przez aplikację mobilną do opracowania reguł dotyczących 

zachowań. Główny aspekt pracy stanowi badanie jakości reguł odkrywanych przez stosowane 

metody eksploracji danych, wskazanie wad i zalet stosowanych rozwiązań, wpływu 

parametrów na osiągane wyniki oraz zaprezentowanie odkrytych podczas badań zastosowań 

dotyczących wsparcia użytkownika. 

Opracowany w ramach pracy system, ma stanowić podstawę do implementacji nowych 

metod analizy zachowań i realizacji spersonalizowanych reguł na urządzeniach mobilnych. 

Wykonane oprogramowanie korzysta wyłącznie z platform aplikacyjnych oraz bibliotek 

dostępnych pod postacią wolnego oprogramowania. Zastosowane technologie wraz  

z implementacją zostały opisane w celu przybliżenia potencjalnym programistom sposobów 

rozwoju aplikacji. 

Niniejsza praca ma zarówno charakter badawczy jak i użytkowy. Podstawowym celem 

jest opis problemu analizy gromadzonych danych, prezentacja rozwiązania oraz porównanie 

zastosowanych metod eksploracji danych na zbiorach dotyczących rzeczywistych zachowań 

użytkowników. Wyniki analizy działania aplikacji na danych właścicieli urządzeń mobilnych 

mają na celu udowodnienie skuteczności i użyteczności zaimplementowanych rozwiązań,  

zasadności stosowania aplikacji do automatyzowania procesu zmiany ustawień. W dalszej 

kolejności zamiarem autora jest opisanie zrealizowanego systemu analizującego, a następnie 

modyfikującego preferencje urządzenia mobilnego przy pomocy wybranych technik 

eksploracji danych. Eksperymenty przeprowadzone na zrealizowanym oprogramowaniu mają 

na celu zaprezentowanie możliwości praktycznego zastosowania systemów mobilnych pod 
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kątem pobierania, składowania danych użytkownika oraz przeprowadzenia lokalnej analizy  

w ramach procesów odkrywania wiedzy. 

1.2. Struktura pracy 

Pracę otwiera rozdział stanowiący wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia 

eksploracji danych. Zawiera opis dziedziny wiedzy, jej zastosowań w kontekście urządzeń 

mobilnych oraz definicje wybranych algorytmów użytych w pracy. Kolejny rozdział 

prezentuje elementy i możliwości wybranego do realizacji projektu mobilnego systemu 

operacyjnego - Android. 

 Rozdział czwarty skupia się na wprowadzeniu czytelnika do problemu badawczego 

pracy. Opisane zostają kwestie dotyczącego pozyskiwania prawidłowych danych  

o zachowaniach użytkowników na urządzeniu mobilnym, kwestia uzyskania kontekstu, na 

podstawie którego opracowywane są reguły zmiany ustawień. Rozdział piąty służy 

omówieniu opracowanych rozwiązań problemów badawczych dotyczących eksploracji 

danych, wraz z prezentacją zastosowanych technik. 

Dalsza część pracy zawiera opis wykonanego systemu, aplikacji składowych 

zaimplementowanych przy użyciu opisanych technologii i wzorców architektonicznych wraz 

z informacjami dotyczącymi rozszerzania ich funkcjonalności. Rozdział siódmy został 

poświęcony zagadnieniom implementacyjnym, wykorzystującym opisane rozwiązania 

technologiczne.  

Rozdział ósmy przedstawia przeprowadzone testy funkcjonalności i wydajnościowe 

wykonanych aplikacji. Rozdział dziewiąty zawiera opisy eksperymentów przeprowadzonych 

z użyciem wykonanego systemu na zbiorach danych zebranych od rzeczywistych 

użytkowników. 

Pracę kończy rozdział dziesiąty, podsumowujący osiągnięte wyniki oraz 

przedstawiający perspektywy dalszego rozwoju systemu. 
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2. Eksploracja danych  

Eksploracja danych (ang. data mining) to zbiór technik stosowanych w ramach etapu 

analizy w procesie pozyskiwania wiedzy (ang. information retrieval). To interdyscyplinarna 

dziedzina informatyki, ściśle powiązana z analizą statystyczną, badaniami nad sztuczną 

inteligencją. Podstawowym zadaniem eksploracji danych jest analiza obszernych zbiorów 

informacji z określonej dziedziny w celu odkrycia ukrytych, niezauważalnych prawidłowości, 

wzorców logicznych stanowiących źródła nowej wiedzy. [1] Szybkość przetwarzania danych 

za pomocą komputerów umożliwia odkrywanie informacji niemożliwych do uzyskania dla 

przeciętnego człowieka, często wymagających długotrwałych badań specjalistów 

powiązanych z dziedziną.  

W ramach data mining stosowane są różnorodne techniki z zakresu m.in. metod 

statystycznych, ewolucyjnych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, logiki rozmytej. 

Obejmuje algorytmy przetwarzania oparte na: 

 klasyfikacji, procesowi podziału obserwowanych danych na zdefiniowane klasy, 

bazując na określonej grupie cech obiektów (np. klasyfikatory liniowe, drzewa 

decyzyjne, sieci bayesowskie), 

 grupowaniu, czyli klasyfikacja bezwzorcowa, operacja podziału obiektów na 

względnie jednorodne klasy zdefiniowane podczas analizy skupień (m.in. metoda  

k-średnich, rozmyta analiza skupień, metody hierarchiczne) 

 poszukiwaniu asocjacji, proces badania relacji pomiędzy danymi (np. algorytmy 

Apriori, FP-Growth), 

 poszukiwaniu sekwencji np. algorytmy GSP, SPADE, 

 analizie statystycznej danych źródłowych, ilościowej, jakościowej, 

 wyszukiwaniu anomalii, czyli wykrywaniu i badaniu występowania interesujących lub 

pojawiających się nieregularnie danych. 

Przetwarzanie danych nie jest jedynym celem data mining - bardzo istotne dla wysokiej 

jakości analizy jest przeprowadzenie właściwej selekcji, wstępna obróbka danych, wykonanie 

metryk zainteresowań, przetwarzanie wyników oraz wizualizacja. Eksploracja danych jest 

szczególnie wrażliwa na występowanie niepożądanych danych źródłowych. W przypadku 

dostarczenia mało wartościowych bądź błędnych danych wyniki przetwarzania będą miały 

znikomą użyteczność lub doprowadzą do dalszych błędów, nawet jeśli procedura obróbki 

podczas analizy była przeprowadzona poprawnie. [2] 
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Techniki data mining są stosowane w wielu dziedzinach. Obecnie, dzięki szerokiemu 

zastosowaniu systemów informatycznych, następuje gwałtowny wzrost objętości hurtowni 

danych. Systemy gromadzące i analizujące informacje stosowane są w szeroko pojętym 

biznesie, ekonomii, badaniach rynku, medycynie, technice, astronomii, również wojskowości. 

Istotną gałęzią data mining stanowią metody wizualizacji wiedzy, pozwalające na lepsze 

zrozumienie procesów zachodzących na zbiorze danych, planowanie zachowań z nimi 

powiązanych. Począwszy od narzędzi oferowanych przez statystykę, wizualizacje osiągają 

często rozmiar skomplikowanych symulacji, pozwalających na przewidywanie i reagowanie 

na występowanie odkrytych zjawisk. 

Rozdział w dalszej części zawiera opis wybranych grup technik eksploracji danych oraz 

przykładowych algorytmów stosowanych podczas realizacji pracy. 

2.1. Metody asocjacyjne 

Pierwszą grupę przedstawianych metod analizy stanowią metody asocjacyjne, 

wykrywające zależności, skojarzenia pomiędzy konkretnymi elementami zbioru danych  

w ramach ich zmiennych. Techniki asocjacyjne są dobrze zbadanymi, skutecznymi, 

powszechnie stosowanymi metodami analizy relacji pomiędzy zmiennymi w dużych zbiorach 

danych [1].  

Pierwotnym celem badań nad regułami asocjacyjnymi było zagadnienie analizy 

koszykowej (ang. Market Basket Analysis), polegający na odkryciu zależności pomiędzy 

najczęściej kupowanymi produktami w sklepach. Przeprowadzenie analizy mającej na celu 

wykrycie reguł asocjacyjnych  pozwala na wykrycie wzorców zachowań konsumentów, 

dostosowania ofert sklepu do ich potrzeb. 

Problem asocjacji został zdefiniowany przez R. Agrawala [7] jako zadanie określenia 

poprzedników (ang. antecedents) i następników (ang. consequents) w następującym 

kontekście: 

   przedmiot I stanowi zbiór n atrybutów, nazywanych 

elementami, 

 Zbiór elementów (ang. itemset) T, gdzie  nazywamy transakcją, 

  baza danych D stanowi zbiór m transakcji, 

 Każda transakcja w D posiada unikalny identyfikator i zawiera podzbiór zawartości I.  

Definicja 2.1.1. Regułą asocjacyjną nazywamy implikację gdzie X, Y, to 

odpowiednio zbiory poprzedników i następników,  oraz  .  
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Istotnym elementem zastosowania asocjacji jest poprawne zdefiniowanie parametrów 

analizy, decydujących o wyborze najistotniejszych reguł spośród wszystkich odnalezionych 

przez zastosowany algorytm. 

Definicja 2.1.2. Wsparcie (ang. support),  stanowi procent transakcji na bazie danych 

D, które zawierają elementu X. Transakcja T całkowicie wspiera poprzedników X, jeśli 

wszystkie elementy z X występują w T. 

Definicja 2.1.3. Ufność (confidence),  to oszacowane prawdopodobieństwo 

 , procent transakcji wspierających następników Y, jednocześnie wspierając zbiór X. 

Odkrywanie reguł asocjacyjnych w bazie danych D stanowi problem znalezienia 

wszystkich silnych asocjacji, których wartości ufności i wsparcia są większe niż wartości 

minimalne podane przez użytkownika. Spełnienie jednego z warunków nie jest gwarancją 

istnienia reguły asocjacyjnej. Silne wsparcie nie gwarantuje prawidłowości , 

 to , gdyż może nie zostać osiągnięty minimalny poziom ufności. Podobnie 

w drugim przypadku, istnienie silnej reguły  może nie spełnić warunku 

minimalnego wsparcia. 

Ogólny przypadek odkrywania asocjacji na zbiorze danych sprowadza się do 

odnalezienia tzw. zbiorów częstych, a następnie opracowanie znalezionego zbioru danych pod 

kątem wygenerowania reguł sekwencyjnych. [7] 

Definicja 2.1.4. Zbiory częste (ang. frequent datasets) F stanowią zbiory n elementów  

o wsparciu wyższym od minimalnego.  

Wygenerowanie silnych reguł asocjacyjnych na podstawie odkrytych zbiorów częstych 

oznacza odnalezienie niepustego zbioru X spełniającego , następnie wyznaczenie 

reguł spełniających warunek: 

 

Naiwne podejście polegające na przeszukiwaniu wszystkich możliwych elementów 

zbioru I, obliczania wsparcia na bazie danych D jest niepraktyczne, ze względu na liczbę 

dostępnych kombinacji, przekładającą się na czas analizy. Realizowane algorytmy mają na 

celu przede wszystkim ograniczenie ilości przetwarzanych elementów.  

Algorytm Apriori jest najlepiej zbadanym, szeroko zastosowanym algorytmem 

asocjacyjnym. Wykorzystuje monotoniczność miary wsparcia do ograniczenia przestrzeni 

przeszukiwania zbiorów częstych - każdy zbiór częsty musi składać się z częstych 
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podzbiorów [7]. Jego działanie polega na rozpoznaniu zbiorów najczęściej występujących, 

pojedynczych elementów bazy danych, a następnie łączeniu je w coraz większe zbiory aż do 

osiągnięcia granicy częstości występowania. Apriori stosuje wyszukiwanie wszerz oraz 

generację H-drzewa o k poziomach do utworzenia reprezentacji zbiorów. Dalszym krokiem 

jest eliminacja grup nie spełniających wymagań częstości występowania. 

Niech zbiór wyszukiwanych zbiorów częstych . Generacja kandydatów do  

przez  Apriori wykonywana jest następująco 

 

Algorytm 1 Generacja kandydatów zbiorów częstych algorytmu Apriori 

Następnie następuje przycinanie zbioru kandydatów (ang. pruning), usuwanie elementów 

zbioru spełniających warunku minimalnej częstości.  

 

Algorytm 2 Obcinanie zbioru kandydatów zbiorów częstych algorytmu Apriori 

 

Rysunek 1 Graficzna reprezentacja eliminacji podzbiorów elementów w algorytmie Apriori - 

AB nie spełnia wymagania częstości występowania - wszystkie zbiory zawierające AB są 

wyłączane z analizy. 
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Po osiągnięciu minimalnego grupy zbiorów spełniających warunek częstości następuje 

weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia minimalnego wsparcia. Iteracyjnie obliczane 

jest wsparcie zbiorów kandydujących, kwalifikujących się pod względem spełnienia 

określonych parametrów.  

Kroki generacji kandydatów, obcinania zbiorów nie spełniających warunku częstości  

i obliczanie wsparcia są powtarzane iteracyjnie od poziomu H-drzewa 1 do k lub do 

przebiegu, w którym przycinanie eliminuje wszystkie elementy na niższych poziomach. 

 

Algorytm 3 Opis działania algorytmu Apriori 

Algorytm kończy działanie w przypadku dojścia do przebiegu, w którym nie zostaje 

odnaleziony nowy zbiór częsty. Wynikiem działania operacji jest zbiór zbiorów częstych, 

stosowanych do wygenerowania silnych reguł asocjacyjnych. 

Inną implementacją metody asocjacyjnej jest algorytm FP-growth (ang. Frequent 

Pattern Growth). Ma on na celu wyeliminowanie dwóch problemów występujących w 

metodach asocjacyjnych [1]:   

 redukcja dużych zbiorów kandydatów, gdyż np. w przypadku występowania 104 

częstych zbiorów 1-elementowych zostanie wygenerowanych ponad 107 zbiorów 2-

elementowych, 

 brak potrzeby powtórnego, iteracyjnego przeglądania treści bazy danych, wyboru 

kandydatów za pomocą przypasowania do wzorca.  

Działanie FP-growth opiera się na strukturze tablicy nagłówkowej (ang. header table), 

zawierającej zliczone wystąpienia elementów bazy danych. W pierwszej fazie algorytmu 

obejmującego odczyt bazy danych obliczana jest tablica nagłówkowa i generowane są FP-

drzewa (ang. Frequent Pattern Tree), sortowane według częstości elementów. Zawartość FP-
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drzew jest zależna od atrybutu σ, określającego próg (ang. threshold). Operacja wstawiania 

węzła weryfikuje częstość węzła przed wstawieniem do FP-drzewa w odniesieniu do 

zdefiniowanego σ. 

 

Algorytm 4 Konstrukcja FP-drzew w algorytmie FP-growth 

Drugi etap działania FP-growth nie korzysta z treści bazy danych - stosowane są 

wyłącznie zawarte w FP-drzewach. W iteracjach po węzłach drzewa od liści do korzenia 

odrzucane są najrzadsze grupy elementów, porównywane z tablicą nagłówkową, aż do 

momentu osiągnięcia minimalnej granicy występowania elementów. Otrzymane w wyniku 

działania algorytmu zbiory wartości są łączone w zbiory poprzedników i następników, 

podobnie jak w przypadku Apriori. 

2.2. Metody badania wzorców sekwencyjnych 

Eksploracja danych w poszukiwaniu sekwencji (ang. sequential pattern mining) stanowi 

rozwinięcie idei metod asocjacyjnych. Realizują eksplorację struktur występujących  

w zbiorze danych - sekwencji, w których występują powiązane zdarzenia, zazwyczaj 

powiązane czasem wystąpienia. Zakłada się, że parametry składowych sekwencji przyjmują 

wartości dyskretne. 

Zagadnienie wyszukiwania wzorców sekwencji zostało opisane w [11]: 

   I stanowi zbiór n atrybutów, nazywanych elementami, 

 zbiór elementów (ang. itemset) T, gdzie  nazywamy transakcją, 

 Sekwencja S jest uporządkowaną listą n elementów , gdzie  stanowi zbiór 

elementów nazywany wyrazem, 

Sekwencja posiadająca n elementów nazywana jest n-sekwencją, jej parametr długości 

(ang. length) wynosi n, określamy go jako . Wyrazy  mogą zawierać co najwyżej 

jedno wystąpienie danego elementu T, ale każdy  może występować wielokrotnie w jednej 

sekwencji. Liczbę wystąpień elementów w sekwencji nazywamy rozmiarem (ang. size), opisujemy ją 

jako . 
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Zastosowanie wyszukiwania sekwencji stawia przed twórcą oprogramowania szereg 

dodatkowych problemów, których rozwiązanie wymagane jest do osiągnięcia pełnej 

skuteczności algorytmu. Przeszkodami napotykanymi podczas przetwarzania są m.in. 

 problemy wynikające z niedostosowania bazy danych - nieindeksowane lub źle 

zaindeksowane pola zmniejszają wydajność procesu analizy, 

 wyszukiwanie i eliminacja podobnych sekwencji oraz sekwencji maksymalnych. 

Definicja 2.2.1. Sekwencje maksymalne (ang. MLS, Maximum Length Sequence) to 

sekwencja, która nie zawiera się w żadnej innej, większej sekwencji. 

Definicja 2.2.2. Sekwencja wyrazów  jest zawarta w sekwencji 

,  w sytuacji, gdy zachodzi związek pomiędzy wyrazami 

. 

Parametrem wyszukiwania sekwencji podobnie jak w przypadku metod asocjacyjnych 

jest wsparcie (ang. support). W przeciwieństwie do wzorców sekwencyjnych wsparcie może 

dotyczyć różnych pojęć w przypadku sekwencji. 

Definicja 2.2.3. Wsparcie sekwencji S przez sekwencję P określamy jako zawarcie sekwencji P  

w sekwencji S. 

Definicja 2.2.4. Wsparcie sekwencji S przez wyraz  to sytuacja, gdy wszystkie elementy z X 

występują w . 

Analiza wzorców sekwencyjnych określa pojęcie sekwencji częstej (ang. Frequent 

Sequence) lub wzorcem sekwencji (ang. Sequence Pattern), jeśli wsparcie sekwencji S  

w zbiorze sekwencji Q spełnia określony warunek progowy minimalnego wsparcia. 

Sekwencje maksymalne stanowiące sekwencje częste nazywane są maksymalnymi wzorcami 

sekwencji (ang. Maximal Sequence Patterns). 

Ogólny przypadek implementacji algorytmu wyszukiwania wzorców sekwencji opisany 

w [11] oparty jest na idei algorytmu Apriori, korzysta z monotoniczności wartości wsparcia 

sekwencji. 

Proces analizy zbioru danych w poszukiwaniu sekwencji dzielimy na następujące etapy: 

 sortowanie elementów bazy danych do postaci sekwencyjnej, 

 eksploracja sekwencyjnej bazy danych w poszukiwaniu zbiorów częstych, 

analogicznie jak w przypadku algorytmu Apriori, z wykorzystaniem wzajemnego 

wsparcia sekwencji, 
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 przekształcenie zbioru sekwencji częstych Q w celu usprawnienia konstrukcji 

wzorców, usuwane są wyrazy , które nie zawierają żadnego z elementów zbioru 

częstego, 

 sekwencjonowanie przekształconych sekwencji, w poszukiwaniu zbioru wzorców 

(realizowany przez różne implementacje algorytmów, np. opisany dalej GSP) 

 wyszukanie maksymalnych wzorców sekwencji spośród znalezionych sekwencji 

częstych za pomocą algorytmu: 

 

Algorytm 5 Wyszukiwanie maksymalnych wzorców sekwencji 

Algorytm GSP (ang. Generalized Sequence Pattern) to najpopularniejszy algorytm 

sekwencjonowania wyszukujący zbiory wzorców sekwencyjnych. Zdefiniowany w [12], 

stanowi dwa główne, wykonywane iteracyjnie kroki, przetwarzające treść powiązanej bazy 

danych. Iteracja n działania GSP wytwarza zbiór n-sekwencji częstych, ograniczonych przez 

określony parametr minimalnego wsparcia. Dodatkowymi, opcjonalnymi parametrami 

algorytmu GSP są rozmiar okna, oraz minimalnego i maksymalnego odstępu pomiędzy 

oknami. Określają one ograniczenia czasowe, pozwalające na łączenie wielu wyrazów 

sekwencji w jeden (jeśli obydwa elementy mieszczą się w jednym oknie). 

Krok pierwszy działania to generowanie kandydatów sekwencji częstych za pomocą 

zbioru sekwencji n-1 elementowych z poprzedniej iteracji lub 1-sekwencji częstych. Etap 

obejmuje obcinanie kandydatów, którzy nie spełniają warunku częstości występowania. Krok 

drugi to oparte na H-drzewie obliczanie wartości wsparcia dla n-sekwencji częstych, 

sekwencje nie spełniające warunku minimalnego wsparcia są usuwane. Dla zbioru sekwencji 

częstych F oraz parametru progu σ algorytm przebiega następująco: 

 

Algorytm 6 Generalized Sequence Pattern 
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2.3. Analiza skupień 

Grupowanie, czyli analiza skupień (ang. data clustering) to technika klasyfikacji 

bezwzorcowej, dokonująca podziału badanych elementów na jednorodne klasy nazywane 

klasami klastrami lub skupieniami, zgodnie z przyjętą funkcją prawdopodobieństwa. [13] 

Klastry definiowane są w następujące sposoby [14]: 

 klaster stanowi zbiór elementów podobnych, różne skupienia zawierają niepodobne 

elementy, 

 skupienie stanowi agregację przypadków testowych takich, w których odległość 

pomiędzy każdymi dwoma elementami jest mniejsza niż odległość pomiędzy 

dowolnym elementem klastra a elementem innego skupienia, 

 klastry są obszarami wielowymiarowej przestrzeni zawierającymi relatywnie wysoką 

gęstość przypadków testowych, odseparowane od innych obszarów regionami  

o niskiej gęstości przypadków testowych.  

Definicja 2.3.1. Podobieństwo elementów X i Y w skupieniu S określamy jako miarę 

odległości elementów w przestrzeni w przyjętej metryce.  

Grupowanie jest wieloetapowym, iteracyjnym procesem, którego punktem wyjścia 

stanowią zbiory grupowanych elementów. Analizowane obiekty muszą być opisane za 

pomocą atrybutów o różnym stopniu znaczenia - pierwszym krokiem analizy jest wybór 

własności najlepiej charakteryzujących typ obiektu. W kolejnym etapie określona zostaje 

miara prawdopodobieństwa pomiędzy grupowanymi obiektami, w końcu zastosowanie 

wybranego algorytmu grupowania. Wynikiem działania procesu jest wygenerowany zbiór 

klastrów, grup obiektów o wysokim podobieństwie. 

 

Rysunek 2 Przykładowa wizualizacja działania algorytmu k-średnich na zbiorze danych za 

pomocą programu Eisen Lab Cluster Visualization [26] 



Odkrywanie i automatyczna modyfikacja ustawień urządzeń mobilnych 

 

19 
 

Techniki implementacji analizy skupień dzielimy na dwa podstawowe podejścia - oparte 

na metodach hierarchicznych (ang. hierarchical clustering) oraz podziału (ang. partitional 

clustering) [13].  

Metody hierarchiczne polegają na dokonaniu podziału zbioru danych w taki sposób, aby 

każdy element stanowił swoją własną klasę, a następnie łączeniu grup, kończąc na podziale, 

w którym wszystkie elementy należą do jednego skupienia. Procedury aglomeracyjne  

i deaglomeracyjne stanowią najpopularniejszą metodę hierarchiczną. Rozpoczynają  

z założeniem, że każdy obiekt stanowi swój własny klaster. Przeprowadzane są następujące 

kroki: 

1. zbiór danych stanowi graf G(0), wszystkie elementy nie posiadają połączeń, k = 1, 

2. utwórz zbiór grafów G(k) zawierający elementy ograniczone przez próg podobieństwa, 

jeśli liczba elementów w grafie G(k) jest mniejsza niż  liczba klastrów badanego 

skupienia, podziel klaster na wiele skupień, z których każde zawiera jeden z elementów 

G(k) 

3. jeśli G(k) zawiera jeden, w pełni połączony graf, zakończ działanie,  

w przeciwnym przypadku , algorytm przechodzi do kroku drugiego. 

Procedury deaglomeracyjne realizują działanie odwrotne - zaczynają od grupy 

zawierającej wszystkie obiekty połączone, w kolejnych krokach dzielą je na mniejsze 

struktury o wyższym stopniu podobieństwa, uwzględniając rosnący parametr progu, aż do 

momentu uzyskania zbiorów o określonym progu maksymalnym. 

Metody podziału skupień opierają się na operacji podziału zbioru w pojęciu 

matematycznym [16]:  

Definicja 2.3.2. Podział zbioru X stanowi zestaw niepustych podzbiorów X takich, że każdy 

element x z X znajduje się dokładnie w jednym z podzbiorów. 

Metoda k-średnich stanowi najpopularniejszy przykład podziału przestrzeni danych. Realizuje 

partycję danych na klasy poprzez losowy wybór k elementów, stanowiących z góry narzuconą 

liczbę klas. Algorytm iteracyjnie dąży do dołączenia do nich elementów o najwyższym 

stopniu podobieństwa.  

Podczas każdej ekspansji zbioru elementów aktualizowana jest definicja tzw. centroidu 

- abstrakcyjnego obiektu stanowiącego uśrednienie wartości cech elementu zbioru. Dołączane 

w kolejnych iteracjach elementy porównywane są z centroidem, dołączane w przypadku 

osiągnięcia wymaganej dokładności (zależnej od liczby iteracji). 
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Istotną wadą algorytmu jest duża wrażliwość na wybór inicjalnych elementów -  

w określonych przypadkach metoda może osiągnąć różne rezultaty w przypadku 

wielokrotnego uruchomienia. 

Metoda rozmytej analizy skupień (ang. fuzzy clustering) stanowi rozwinięcie procesu 

klasteryzacji za pomocą podziału. Wykorzystuje metodę grupowania w powiązaniu  

z klasyfikacją przynależności obiektów za pomocą pomiaru prawdopodobieństwa z użyciem 

logiki rozmytej.  

Logika rozmyta stanowi logikę wielowartościową, opartą na teorii zbiorów rozmytych. 

Definiuje wartości pośrednie występujące pomiędzy stanem 0 reprezentującym fałsz (brak 

przynależności do zbioru) oraz 1, prawdę (przynależność do zbioru).  

W przeciwieństwie do grupowania, fuzzy clustering pozwala na określenie 

przynależności obiektu do wielu zdefiniowanych klas. W wyniku działania otrzymujemy 

dopasowanie do zbioru z pomocą najwyższej wartości podobieństwa określonej  

w wartościach logiki rozmytej.  

Proponowany algorytm c-means [13] jest zmodyfikowaną wersją algorytmu k-średnich 

stosującą logikę rozmytą. Polega na wyborze c punktów (centroidów) w badanej przestrzeni,  

a następnie w kolejnych przejściach określeniu stopnia przynależności każdego elementu do 

grup, aktualizując na tej podstawie wartości centroidów.  

Podobnie jak k-średnich, c-means dąży do minimalizacji wariancji obiektów wewnątrz 

klasy. Posiada też te same wady, jest szczególnie wrażliwy na dobór początkowych 

centroidów, ale pozwala na dokładniejsze rozgraniczenie klastrów w sytuacji, gdy znajdują się 

w niewielkiej odległości w przeszukiwanej przestrzeni. 

2.3.1. Eksploracja danych tekstowych 

Poddziedzinę data mining danych stanowi eksploracja danych tekstowych (ang. Text 

Mining), proces wydobywania ustrukturalizowanych, wysokiej jakości informacji  

z nieustrukturalizowanej treści dokumentów tekstowych, pisanych w języku naturalnym. 

Określane jest jako proces odkrywania nowej, dotychczas nieznanej wiedzy poprzez 

automatyczną ekstrakcję informacji z dokumentów tekstowych [17].  

Techniki eksploracji danych tekstowych pod wieloma względami pochodnymi technik 

klasycznej eksploracji danych. W odróżnieniu od standardowej analizy mamy do czynienia  

z nieustrukturalizowaną treścią, którą należy precyzyjnie wyselekcjonować i obrobić przed 

właściwym przetworzeniem metodami data mining. 
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Przeznaczone do analizy dostosowane są do spójnej formy w etapie wstępnej obróbki. 

"Surowa" treść dokumentu w jednolitym kodowaniu poddawana jest przetwarzaniu - tekst jest 

przeszukiwany i poddawany rozbiorowi w kroku parsowania. Nieistotne semantycznie 

elementy nie zawierające informacji usuwane są z tekstu, wyodrębnione zostają istotne, 

posiadające znaczenie termin. W celu umożliwienia znalezienia wszystkich odmian tych 

wyrazów, pojęć abstrakcyjnych, stosowany jest stemming - sprowadzanie wyrazów do 

podstawy fleksyjnej. 

Efektem przeszukiwania jest wygenerowanie listy kluczowych treści dokumentu, 

statystycznej reprezentacji, wartości opartych na częstości występowania terminów, 

stosowanych następnie w technikach klasycznej eksploracji danych.  

Eksploracja tekstu narażona jest na różnorodne problemy wynikające z przetwarzania 

języka naturalnego [8]. Właściwa realizacja technik text mining wymaga zwrócenie uwagi na 

następujące przeszkody: 

 złożoność - uwzględnienie reguł gramatycznych, odmiany słów, ściśle uzależnione od 

języka badanego tekstu, 

 nieprecyzyjność eksploracji tekstu - potrzeba uwzględnienia fleksji, szyku zdania, 

powieleń, synonimów, różnych znaczeń słów zawartych w dokumencie, 

 wiedza niejawna - metoda analizy dokumentu musi uwzględniać miejsce powstania 

tekstu, modyfikacje zależne od języka branżowego, gwary, rozpoznawanie idiomów, 

kontekstowe analizowanie znaczenia słów. 

Bezładny tekst poddany obróbce za pomocą text mining może stać się nowym źródłem 

informacji, użytecznym w procesie pozyskiwania wiedzy, podejmowania decyzji w procesach 

biznesowych. W związku z dobrym dostępem do danych z sieci WWW, Text mining jest 

szeroko stosowaną techniką, wykorzystywaną w biznesie, medycynie, nauce, urzędy 

państwowe. 

Popularnym przykładem zastosowania eksploracji danych tekstowych są klasyfikacje 

artykułów naukowych, analiza cytowań, prognozowanie kosztu usług na podstawie opisu 

wymagań klienta, filtrowanie wiadomości elektronicznych, analiza reakcji klientów na 

podstawie wystawionych opinii, komentarzy, wykrywanie możliwych przestępstw przez 

policję. 
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2.4. Eksploracja danych na urządzeniach mobilnych 

Obecnie eksploracja danych staje się coraz ważniejszym pojęciem w kontekście 

systemów mobilnych. Wraz ze wzrostem zastosowania nowych typów urządzeń oraz 

oczekiwaniami klientów, rynek oferuje nowe usługi stosujące odkrywanie wiedzy. 

Przeprowadzono wiele projektów rozważających koncepcję systemów, które 

personalizują doświadczenia interakcji użytkownika z oprogramowaniem. Proponowane 

rozwiązania obejmują szeroką gamę technik, począwszy zautomatyzowanych od zmian 

estetycznych interfejsu graficznego, kończąc na złożonych systemach o powszechnym 

zastosowaniu, zarządzającym wieloma elementami życia użytkownika [3] [4] . 

Urządzenia mobilne zapewniają dostęp do nowych, bogatszych źródeł danych, 

wcześniej niemożliwych bądź trudnych do uzyskania. Najprostsze aplikacje np. zliczające 

wejścia użytkownika na strony internetowe mogą zostać użyte do określenia upodobań 

właściciela urządzenia, a następnie przekazanych dalej, w celu zaoferowania mu nowych 

usług.  

Użytkownicy na bieżąco korzystają z różnorodnych funkcji swoich telefonów 

komórkowych, tabletów, PDA. Nagrywanie filmów, dźwięku, robienie zdjęć, wysyłanie 

wiadomości i wykonywanie połączeń w powiązaniu z funkcją nawigacji pozwala na 

zdefiniowanie przyczyny ich zachowań w danym kontekście, a następnie użycie uzyskanej 

wiedzy do profilowania. 

Pojęcie data mining powiązane z urządzeniami mobilnymi przedstawiane jest  

w powszechnie w negatywnym kontekście - jako zagrożenie dla użytkowników, metoda 

kradzieży prywatnych danych, zastosowanie mocy obliczeniowej bez wiedzy właściciela do 

wykonania nieznanych mu operacji. Aplikacje dostępne na rynkach każdego mobilnego 

systemu operacyjnego często posiadają niepożądane, ukryte funkcje. [5] 

Jednym z powodów tego zjawiska jest propagowanie informacji o pozyskiwaniu 

ogromnych ilości pozornie mało istotnych danych przez twórców oprogramowania w celach 

handlowych, marketingowych. Zastosowania edukacyjne, badawcze bądź użytkowe nie są 

popularyzowane, nie znalazły powszechnego zastosowania, przydatnego dla przeciętnego 

właściciela urządzenia mobilnego. [3] 

Metoda realizacji modelu pozwoleń na urządzenia stanowi jedną z przyczyn 

zmniejszenia kontroli użytkowników nad bezpieczeństwem przechowywanych oraz 

pozyskiwanych danych [5]. Przykładowo, system Android informuje o dostępie aplikacji do 

poszczególnych funkcji urządzenia podczas instalacji. Przeciętny użytkownik ignoruje 
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informacje o zezwoleniu na stosowanie listy kontaktów, przestrzeni dyskowej, wysyłania 

wiadomości, korzystania z sieci bezprzewodowej. Akceptuje powiadomienia systemu 

operacyjnego, gdyż tylko wtedy uzyskuje dostęp do aplikacji. Możliwość zablokowania 

konkretnych operacji w kontekście zainstalowanego oprogramowania na poziomie systemu 

operacyjnego została wprowadzona dopiero w wersji 4.3 interfejsu programistycznego. 

Funkcjonalność nie występuje na starszych wersjach, nie jest powszechnie stosowana przez 

właścicieli urządzeń.  

 

Rysunek 3 Ekrany potwierdzenia uprawnień w systemach Android oraz iOS wyświetlane 

kolejno przed instalacją aplikacji i w trakcie użycia funkcjonalności 

Każdy obecnie oferowany mobilny system operacyjny oferuje mechanizmy 

zabezpieczające prywatne dane użytkownika. Nieświadomość kupujących i korzystających  

z urządzeń jest najczęstszą przyczyną ich ekstrakcji, prowadzącą do utraty zaufania do 

technologii mobilnych i wiadomości o użyciu data mining [15]. 

Aplikacje wykorzystujące odkrywanie wiedzy na urządzeniach mobilnych realizowane 

są na wiele różnych sposobów, odzwierciedlające cel stojący za analizą [3].  

W pierwszym przypadku aplikacje przetwarzają dane przesyłane z serwera, pobierane 

od zewnętrznych dostawców. Klienci stanowią w producentów usług sieciowych, serwery 

rejestr usług (dostępnych urządzeń) oraz konsumentów procesów biznesowych. Podejście to 

wymaga podziału informacji na możliwe do autonomicznej analizy pakiety. W tym 

przypadku właściciele nie mają określonego zysku z funkcjonowania aplikacji, o ile nie 



Mateusz Góra – praca dyplomowa magisterska 

 

24 
 

współpracują z dostawcą danych. Moc obliczeniowa ich urządzeń stosowana jest do 

zwiększenia szybkości przetwarzania zbioru danych.  

Przykładem implementacji tego rodzaju architektury jest eksperymentalny system 

powstały na University of Baltimore - MobiMine. Ma on na celu analizę określonych przez 

użytkowników mechanizmów rynkowych na giełdach. Aplikacja kliencka realizowana przez 

wspomniany projekt skupia się na analizie informacji wybranego obszaru, rynku lub listy 

interesujących zjawisk. Wyniki analizy przedstawiane są użytkownikowi po przetworzeniu na 

urządzeniu lub poprzez propagację z serwera, jeśli zostały już obsłużone przez inne 

urządzenie [6]. 

 

Rysunek 4 Przykładowa architektura systemu wykorzystująca mobilne aplikacje do analizy 

gromadzonych danych 

 

Drugi przykład architektury stosującą metody eksploracji danych na urządzeniach 

mobilnych reprezentuje odwrotne założenie - aplikacja stanowi dostawcę danych oraz 

opcjonalnie beneficjenta realizowanej przez serwer usługi. W tym modelu przetwarzanie 

danych często odbywa się na osobnych maszynach, jest poza kontrolą właściciela urządzenia 

mobilnego. 

W rezultacie z tym modelem często powiązane są negatywnie postrzegane aplikacje 

mobilne - złośliwe oprogramowanie, które pobiera prywatne informacje, wysyła je na serwer 
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w celu dalszej obróbki bez wiedzy użytkownika. Nie jest to jednak regułą, utworzono szereg 

aplikacji dla celów treningowych, badawczych, które zbierają informacje w celu ulepszenia 

usług oferowanych klientom [5].  

Pozytywnymi przykładami stosującymi ten model są systemy, których aplikacje 

klienckie oferują usługi przydatne dla właściciela urządzenia np. nauka języka, zbierające 

informacje o jego wynikach, następnie analizująca je zbiorczo na serwerze w celu 

dostosowania usługi do postępów wszystkich użytkowników. 

 

Rysunek 5 Architektura systemu z mobilnym klientem - odbiorcą wyników analizy 

Trzecim, najmniej popularnym modelem wytwarzania oprogramowania mobilnego 

stosującego eksplorację danych jest umieszczenie całego systemu w obrębie urządzenia. 

Dzięki rosnącym możliwościom produkowanego sprzętu oraz oprogramowania systemy 

mobilne mogą przeprowadzać pełną analizę gromadzonych danych.  

Istotnym ograniczeniem wymienionego rozwiązania pozostaje skala przetwarzania 

informacji oraz dostęp do zewnętrznych źródeł wiedzy. Duża ilość gromadzonych danych do 

obróbki jest zwykle niepożądana, ze względu na obciążenie generowane podczas długiego 

czasu przetwarzania, w powiązaniu z ograniczoną pojemnością baterii [3]. Coraz lepiej 

napisane systemy oraz ciągły rozwój możliwości urządzeń sprawiają, że wada ta jest 

eliminowana w dużej grupie aplikacji mobilnych.  
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3. Wybrane zagadnienia dotyczące systemu Android 

System operacyjny Android to projekt nadzorowany przez konsorcjum Open Handset 

Alliance, skupiające przodujące korporacje branży internetowej, producentów sprzętu 

elektronicznego oraz operatorów sieci komórkowych. W chwili pisania pracy stanowi 

najpopularniejszy system mobilny na świecie, z blisko miliardem aktywnych urządzeń [20]. 

Android cechuje się dużymi możliwościami przystosowania funkcji systemu do 

różnorodnych urządzeń mobilnych. Jest popularny zarówno wśród producentów sprzętu 

elektronicznego i programistów ze względu możliwość relatywnie prostej implementacji 

zaawansowanego oprogramowania na bazie istniejących, wolnodostępnych rozwiązań. 

Stanowi dobre środowisko mobilne do implementacji systemów korzystających  

z technik eksploracji wiedzy ze względu na bazową implementację usług systemowych 

odpowiadających za pobieranie informacji z czujników urządzenia oraz wbudowanych 

mechanizmów składowania danych. 

Niniejszy rozdział ma na celu przybliżenie podstawowych mechanizmów 

wykorzystywanych w systemie operacyjnym Android, elementów składowych stosowanych 

podczas wytwarzania oprogramowania. 

3.1. Manifest Aplikacji 

Manifest jest obowiązkowym elementem każdej aplikacji systemu Android.  Stanowi 

podstawowe źródło informacji o programie dla systemu operacyjnego. Przekazuje platformie 

wiedzę o zawartości aplikacji – opisywane są w nim poszczególne aktywności oraz usługi  

z których się składa, definiowane są ich zachowania w przypadku otrzymania obiektu intencji.  

Korzystanie z poszczególnych funkcji systemu Android, w tym użycie wbudowanych 

czujników, opiera się na mechanizmie pozwoleń zawartych w manifeście. Aplikacja nie może 

korzystać z elementów, o których użyciu nie poinformowano [19].  

Opisana konfiguracja jest wymagana do zastosowania elementów wykorzystujących na 

przykład sieć, kamerę, czy wbudowane systemy nawigacji. Pozwolenie na używanie 

poszczególnych elementów jest udzielane przez użytkownika na etapie instalacji 

oprogramowania. System informuje o zdefiniowanych w pliku manifest elementach 

stosowanych przez program, a użytkownik wyraża zgodę na ich użycie. Użycie 

poszczególnych funkcji może być blokowane. 

Należy zwracać szczególną uwagę na zestaw pozwoleń użytych w manifeście oraz ich 

obsługę w kodzie aplikacji, gdyż może to być potencjalne źródło luki w zabezpieczeniach,  

a nawet błędów aplikacji. Przykładowo, użycie pozwoleń dotyczących wykonywania 
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połączeń telefonicznych lub modyfikacji danych w pamięci urządzenia może zostać 

wykorzystane przez złośliwe oprogramowanie oraz jego usługi. Należy unikać nadawania 

aplikacji pozwoleń, których nie zamierzamy poprawnie obsługiwać w kodzie programu. 

3.2. Usługi Android 

Usługa Android (ang. Android Service) stanowi podstawowy element składowy 

aplikacji realizujący długotrwałe zadania wykonywane w tle. Musi posiadać dobrze 

zdefiniowany, kontrolowany przez programistę cykl życia, gdyż jej wątki funkcjonują nawet 

w przypadku braku interakcji użytkownika z aplikacją, przejścia z aktywności aplikacji na 

pulpit. Są opcjonalnym, ale kluczowym komponentem aplikacji, w sytuacji potrzeby 

wykonania zadań niemożliwe do realizacji poprzez aktywności. 

Usługi Android tworzone są na dwa sposoby – jako autonomiczne, "wolne" obiekty 

powiązane z  aplikacją, które same zarządzają swoim cyklem życia lub powiązane  

z inicjalizującym je klientem - aktywnością lub inną instancją usługi. Metoda wywoływania 

aktywności ma istotny wpływ na jej funkcjonalność i zarządzanie.  

 

Rysunek 6 Schemat przedstawiający cykl życia usługi 
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Usługi inicjalizowane przez klientów są prostsze w utrzymaniu z powodu wymagania 

istnienia co najmniej jednego obiektu podłączonego metodą onBind. Aplikacja automatycznie 

niszczy usługi, w sytuacji, gdy odłącza się od nich ostatni klient. Realizują najczęściej ściśle 

określone funkcje na zlecenie klienta. Wzorcowo wpisują się w ideę SOA, oferują innym 

elementom programu zestaw funkcji biznesowych wywoływanych poprzez intencje.  

Usługi autonomiczne nie wymagają powiązania z klientami, realizują procesy 

biznesowe w tle aplikacji. Tworząc tego typu obiekt musimy zwracać szczególną uwagę na 

ustalenie sposobu i czasu jej zakończenia. Wywołana bez warunków końcowych usługa 

będzie działała tak długo, jak pozwoli jej na to system operacyjny. W skrajnych przypadkach 

zakończenie obciążającej usługi o źle zdefiniowanym cyklu życia spowalnia działanie 

urządzenia, w rezultacie wymaga zabicia procesu aplikacji za pomocą zewnętrznych narzędzi.  

Każda usługa jest ściśle powiązana z procesem aplikacji, który ją wywołuje, nie tworzy 

dodatkowych wątków w chwili utworzenia. Stanowi jedynie sposób przetwarzania informacji 

w tle bądź zapewnia dostęp do pewnego zestawu funkcji dla podłączonych klientów.  

Klientem usługi może zostać każda aktywność bądź inna usługa, również obiekty 

należące do innych procesów. W ramach systemu może funkcjonować tylko jedna usługa 

danego rodzaju. Podczas próby ponownej inicjalizacji nowego obiektu zawsze pobierana jest 

instancja z funkcjonującego w systemie procesu [19].  

Źle skonstruowane usługi nie tylko obciążają system operacyjny, ale też mogą stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. Negatywnym przykładem jest wystawianie usług 

umożliwiających bezpośrednie użycie funkcjonalności urządzenia zadeklarowanych  

w manifeście aplikacji. W takiej sytuacji złośliwe oprogramowanie może w nieautoryzowany 

sposób otrzymać dostęp do istotnych usług systemowych.  

3.3. Aktywności Android 

Aktywność jest podstawowym obiektem wymaganym w każdej aplikacji systemu 

Android. Każdy tworzony program wymaga użycia co najmniej jednej aktywności. Realizuje 

warstwę prezentacji, implementuje interakcję z użytkownikiem, oraz stanowi pojemnik dla 

danych powiązanych z nią operacji.  

W systemie operacyjnym może jednocześnie działać jedna instancja aktywności danego 

rodzaju. Aktualnie wybrana instancja jest wyświetlana na ekranie urządzenia  

i przyjmuje polecenia od użytkownika.   

Zdefiniowane w ten sposób obiekty realizują większość funkcjonalności aplikacji 

systemu Android. Stosowane są powszechnie do wykonywania pełnych bloków operacji. 
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Większość aplikacji wymaga wyłącznie obiektów aktywności do zrealizowania planowanych 

funkcjonalności.   

Aktywności posiadają własne cykle życia. Instancje tworzone są w chwili wywołania 

przejścia przez użytkownika, ale nie są automatycznie niszczone w przypadku przełączenia na 

inne lub wyjścia z aplikacji. Po zatrzymaniu przy pomocy zdalnego wywołania oczekują na 

ponowne przywrócenie. Zainicjalizowane instancje przechowywane są w kontekście aplikacji, 

do momentu zakończenia jej bądź wystąpienia braku pamięci, kiedy jest automatycznie 

zwalniania dla procesów o wyższym priorytecie. 

 

 

Rysunek 7 Schemat przedstawiający cykl życia aktywności 
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Metody zarządzające cyklem życia aktywności mogą być swobodnie modyfikowane, 

uzyskując w ten sposób kontrolę nad konkretnymi zachowaniami występującymi  

w konkretnej fazie życia. Dotyczą one często tworzenia lub wiązania obiektu 

z usługami, przekazywania informacji, wytwarzania intencji, generowania powiadomień. 

3.4. Źródła zasobów aplikacji 

Android oferuje wbudowany system organizowania zasobów aplikacji. Do zasobów 

aplikacji mogą należeć, tablice danych, proste ciągi znaków, zdefiniowane stałe, a także 

obrazy, układy interfejsu graficznego, menu, zdefiniowane użycie ich w aktywnościach. 

Każdy umieszczony w programie zasób musi posiadać nazwę nadaną przez programistę 

oraz identyfikator wygenerowany automatycznie na poziomie SDK. Treść obiektów zasobów 

organizowana jest przez twórcę za pomocą plików XML w wydzielonych katalogach 

projektowych. Korzystanie z zasobu wewnątrz projektu wymaga jedynie uzyskania dostępu 

do kontekstu procesu, który w przypadku realizowanego projektu dostępny jest z każdego 

miejsca w aplikacji klienckiej. Zastosowaniu takiego rozwiązania umożliwia m.in. 

modyfikację wszystkich komponentów warstwy prezentacji, ich treści za pośrednictwem 

usługi lub aktywności w trakcie ich działania.  

Napisane w języku XML układy graficzne aktywności są elementem wymaganym do 

realizacji konkretnego wyglądu GUI. Zdefiniowane wewnątrz nich elementy interfejsu 

użytkownika – listy, widoki, tablice, przyciski – są automatycznie rozpoznawane przez 

organizator zasobów, dzięki czemu możemy stosować ich identyfikatory bezpośrednio  

w kodzie aktywności. Układy graficzne umożliwiają zastosowanie stylów zgodnych  

z HTML5 i CSS oraz motywów graficznych dostosowując wygląd interfejsu do potrzeb 

twórcy wtyczki. 

3.5. Intencje 

Intencje (ang. intent) to komponenty realizujące komunikację pomiędzy obiektami,  

z których korzystają aplikacje systemu Android. Stanowią również mechanizm 

odpowiedzialny za obsługę rozkazów wykonywanych przez użytkownika. Za pośrednictwem 

intencji możemy zlecić operacje, przesłać dane pomiędzy instancjami różnych aplikacji  

i systemem operacyjnym, również poszczególnymi ich komponentami takimi jak usługi, 

aktywności. 
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3.6. Menedżer lokalizacji 

Menedżer lokalizacji (ang. Location Manager) został zastosowany ze względu na łatwą 

implementację wizualizacji jednego z badanych zachowań użytkownika - zmiany położenia, 

wykrywanego za pomocą geolokalizacji. 

Za pomocą menadżera możemy zbierać informacje o położeniu i przemieszczaniu się 

urządzenia, badać wpływ tej akcji na inne operacje wykonywane przez użytkownika. 

Menedżer lokalizacji obsługuje dwa rodzaje systemów nawigacji oraz wspomagający je 

mechanizm pomocniczy, wykorzystujący połączenie sieciowe. 

Pierwszy, dokładniejszy, definiowany pozwoleniem ACCESS_FINE_LOCATION,  

opiera się na sygnale nawigacji satelitarnej GPS. Do otrzymania danych dotyczących 

położenia urządzenia wymaga on uzyskania kontaktu i sparowania z minimum trzema z 31 

satelitów należących do systemu. Nawiązanie łączności i uzyskanie strumienia danych  

z satelitów wymaga czasu, dlatego też nawigacja osiąga pełną skuteczność dopiero po kilku 

minutach działania. Po sparowaniu urządzenia nieprzerwanie otrzymywane są aktualizacje 

lokalizacji aż do momentu utracenia łączności.  

GPS sprawuje się bardzo dobrze na otwartej przestrzeni, stanowi najdokładniejszy 

dostępny system określający położenie urządzenia. Dokładność cywilnego GPS zdefiniowana 

jest prawnie i nie może wynosić mniej niż 20 metrów - poziom precyzji w zupełności 

wystarczający do badania zachowania użytkownika.  

Wadą GPS jest silna zależność skuteczności wykrycia położenia od stopnia 

synchronizacji z sygnałem satelitarnym. Dokładność pomiaru istotnie pogarsza się  

w przypadku przebywania w terenie z wysokimi zabudowaniami, wewnątrz budynków lub 

pod ziemią, kiedy najczęściej kompletnie tracimy sygnał. 

Drugi system geolokalizacji, dostępny poprzez uzyskanie pozwolenia 

ACCESS_COARSE_LOCATION, bazuje na sygnale otrzymywanym z lokalnych masztów 

sieci komórkowej. Wykrycie położenia telefonu odbywa się automatycznie poprzez proces 

triangularyzacji GSM,  otrzymanie sygnału sieci z najbliższych trzech masztów 

komórkowych. Informacja o położeniu dostępna jest automatycznie, w przypadku gdy 

użytkownik ma dostęp do sieci operatora.  

Dokładność tej metody jest znacznie niższa niż w przypadku GSM, położenie 

identyfikowane jest zwykle z dokładnością około 100 metrów i jest całkowicie uzależnione 

od ilości masztów przesyłających sygnał operatora sieci komórkowej. Ograniczenie to nie 

przekreśla jednak przydatności badania. Ważną zaletą tego typu nawigacji jest możliwość 



Mateusz Góra – praca dyplomowa magisterska 

 

32 
 

ustalenia lokalizacji w przypadku, gdy GPS nie może uzyskać sygnału – jeśli jesteśmy  

w stanie uzyskać połączenie z siecią komórkową, pomiar zostanie odczytany. 

System wspomagający opiera się na ustaleniu lokalizacji źródła sieci bezprzewodowej, 

do której został połączony telefon. W praktyce sposób ten jest rzadko stosowany dla operacji 

wymagających precyzyjnego określenia położenia, gdyż wskazywana jest zwykle lokalizacja 

dostawcy usług internetowych, punktu dostępowego WLAN. 

3.7. Menedżer powiadomień 

Menedżer powiadomień (ang. Notification Manager) to jedna z usług systemowych 

implementowana i rozwijana w każdej wersji systemu Android. Jego podstawową funkcją jest 

zawiadamianie użytkownika o zdarzeniach występujących w usługach pracujących w tle 

aplikacji oraz systemu operacyjnego. Funkcjonalność jest dostępna nawet w przypadku 

zablokowania urządzenia, przeniesienia wszystkich aplikacji do tła.  Za pomocą menadżera 

powiadomień realizowane są m.in. standardowe funkcje telefonu, sygnały przychodzących 

połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz poczty elektronicznej, również sygnały 

dotyczące połączenia z siecią komórkową, dostępie do internetu, informacja o stanie baterii.  

Usługa jest wywoływana w miejscu obsługi zdarzenia. Polecenia utworzenia 

powiadomienia przekazywane są poprzez intencje do jedynej istniejącej jednocześnie  

w systemie instancji menedżera powiadomień. Mogą być realizowane poprzez: 

 wiadomości tekstowe, ikony na pasku statusu urządzenia. Zastosowania tej opcji 

umożliwia utworzenie połączenia między powiadomieniem a jego źródłem. 

Użytkownik wybierając powiadomienie np. przechodzi do powiązanej z nim 

aktywności, 

 toasty, czyli informacje tekstowe wyświetlane przez określony czas na ekranie 

urządzenia, 

 sygnały dźwiękowe, 

 wibracje, 

 sygnały świetlne.  

3.8. Inne funkcjonalności, biblioteki zewnętrzne 

System Android oferuje wiele innych funkcjonalności, przydatnych w kontekście tworzenia 

określonego typu oprogramowania. Elementy godne uwagi z punktu widzenia aplikacji 

korzystającej z mechanizmów data mining obejmują z jednej strony mechanizmy składowania 
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danych, z drugiej usługi zapewniające dostęp do dodatkowych informacji wykorzystywanych 

podczas analizy:  

 obsługa tworzenia i zarządzania lokalną bazą danych powiązaną z aplikacją, 

realizowana przez usługę SQLiteOpenHelper, 

 rejestr połączeń i wiadomości przychodzących, wychodzących oraz powiązanych  

z nimi akcji użytkownika, 

 monitorowanie zmian poziomu głośności oraz dźwięków stosowanych przez 

urządzenie, powiązane ze zmianą profilu zdefiniowanego przez użytkownika, 

 obserwacja połączenia z siecią komórkową oraz bezprzewodowego połączenia  

z internetem, włączenia i wyłączenia trybu offline, 

 monitorowanie blokady urządzenia, 

 rejestracja zmian poziomu naładowania baterii, 

 narzędzie deweloperskie logcat, pobierające w chwili wystąpienia logi systemowe 

dotyczące interakcji użytkownika z urządzeniami, zastosowania czujników i usług na 

urządzeniu [19]. 

Dodatkową cechą systemu Android jest duże wsparcie ze strony programistów  

i koncernów w kontekście bibliotek, platform aplikacyjnych oferujących dodatkowe funkcje .  

Przykładem takiej platformy jest Google API [27], zawierające zbiór rozszerzeń do 

SDK systemu Android. Pozwala na integrację aplikacji z usługami Google, w tym Sklepem 

Google Play oraz Google Maps. Zastosowanie API jest sposobem na uzyskanie dodatkowych 

funkcji na poziomie tworzonej aplikacji oraz integracji z rynkiem aplikacji mobilnych. 

Biblioteka jest obsługiwanym na wielu platformach pakietem udostępniającym treści 

oferowane przez usługę Google Maps, zawierającą m.in. aktualne mapy, zdjęcia satelitarne. 

API nie obejmuje gotowego do użycia zestawu aktualnych map. Informacje są pobierane za 

pośrednictwem internetu, a następnie buforowane przez widok w aktywności.  

Funkcje udostępniane przez Google Maps API realizowane są za pomocą rozszerzonej 

aktywności Android, implementującej podstawowy panel z widokiem mapy oraz możliwością 

dodawania do niego nowych elementów. Interaktywne nakładki oraz warstwy interfejsu 

wzbogacają funkcjonalność pobieranych map. Przykładowo, współpracujący z API menedżer 

lokalizacji pozwala na monitorowanie bieżącego położenia urządzenia. W ten sposób 

możemy przykładowo przedstawić trasę przemieszczania się obiektu, punkty bądź obszar na 

mapie oraz zdefiniować obsługę interakcji tych elementów z użytkownikiem. Realizacja tych 

komponentów jest lekka, pozwala na umieszczenie wielu, zależnych od siebie obiektów, 

warstw interfejsu. 
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4. Wprowadzenie do zagadnienia akwizycji i odkrywania reguł 

zachowań użytkowników na systemach mobilnych 

Współczesne urządzenia mobilne stanowią złożone, przenośne komputery oferujące 

szeroką gamę funkcjonalności. Każda kolejna edycja smartfonów oferuje coraz bardziej 

złożone zastosowania, zawiera coraz więcej ustawień, wzbogacanych dodatkowo przez 

instalowane oprogramowanie. Ilość konfiguracji urządzenia jest często przytłaczająca dla 

użytkownika, w rezultacie regularnie korzystającego z ułamka dostępnych operacji.  

W przeciwieństwie do komputerów stacjonarnych i laptopów, urządzenia mobilne  

w założeniu pełnią wiele dodatkowych ról, takich jak telefon, GPS, radio, budzik, 

interaktywny kalendarz i organizer z powiadomieniami. Regularna, kontekstowa organizacja 

konfiguracji tych funkcji jest często uciążliwa dla właściciela. 

Urządzenia mobilne są doskonałymi źródłami informacji o swoich użytkownikach. 

Liczne funkcjonalności opatrzone kontekstem w postaci danych właściciela, sprawiają, że 

każda akcja interakcji z urządzeniem, a nawet sam fakt posiadania go i przenoszenia z jednej 

lokalizacji do innej mogą zostać odczytane do analizy jako zachowanie użytkownika [4]. 

Wspólny kontekst różnych zachowań sprawia, że możemy kwalifikować tego typu dane jako 

obiekt analizy metod eksploracji danych [5]. Uzyskanie wiedzy o prawidłowościach 

dotyczących operacji użytkownika w odniesieniu do zmiany ustawień urządzenia może zostać 

wykorzystane do automatycznej modyfikacji preferencji, ucząc się od właściciela i naśladując 

jego akcje. 

Podstawowe wymagania dotyczące urządzenia mobilnego funkcjonującego w takim 

trybie są następujące [18]: 

 dostęp do danych dotyczących czynników zewnętrznych, danych o interakcji  

z użytkownikiem, 

 przenośność, 

 ciągłe, bez interwencyjne działanie, 

 możliwość lokalnego składowania danych lub możliwość nawiązania połączenia  

z serwerem odpowiedzialnym za gromadzenie informacji. 

Ciekawym spostrzeżeniem autorów [4] jest fakt, że urządzenie dążące do personalizacji 

uzyskuje własny kontekst, niezależny od użytkownika. W przypadku korzystania z urządzenia 

przez kilku aktorów oprogramowanie dostosowuje się do każdego z nich w czasie interakcji.  
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Rozdział ma na celu omówienie problematyki powiązanej z realizacją koncepcyjnego 

systemu, którego zadaniem jest zautomatyzowanie modyfikacji ustawień urządzenia  

w oparciu o wiedzę zdobytą poprzez analizę zachowań użytkownika. 

4.1. Źródła danych o zachowaniach użytkowników 

Podstawowym czynnikiem, decydującym o korzyściach uzyskanych z analizy 

w ramach eksploracji danych jest akwizycja i pozyskanie danych o wysokiej jakości. 

Gromadzenie każdego rodzaju informacji z dostępnych źródeł nie tylko pogarsza wyniki 

opracowywanych reguł, potencjalnie znacząco wydłuża też czas działania algorytmów data 

mining.  

Mobilne systemy operacyjne oferują dostęp do zestawów czujników obsługiwanych 

przez sterowniki sprzętowe oraz logów systemowych, dostępnych z myślą o działaniach 

programistów [19]. Wymienione źródła informacji nie są zwykle zorganizowane w ramach 

jednego mechanizmu, oprogramowanie systemu musi samo odpowiadać za operacje 

pobierania i oceny użyteczności zachowań z różnych usług urządzenia.  

Największym problemem dotyczącym gromadzonych danych jest niejednoznaczność 

wartości dotyczących gromadzonych zachowań. System wymaga opracowania spójnego 

modelu danych, w celu osiągnięcia wydajnego przetwarzania informacje muszą być 

gromadzone w ustrukturalizowanej postaci, decydującej o postaci wejściowej (zachowań 

użytkownika) i wynikowej (opracowywanych reguł). 

4.1.1. Czujniki urządzeń mobilnych 

Każde współczesne urządzenie mobilne posiada wbudowany zestaw czujników 

obsługiwanych na poziomie usług systemu operacyjnego dzięki sterownikom dostarczonym 

przez producenta. Przeciętnej klasy smartfon z dowolnym systemem mobilnym obsługuje 

następujące przykładowe czujniki dostarczające informacje o otoczeniu [18]: 

 pomiar poziomu jasności, w jednostce zależnej od systemu operacyjnego, 

 akcelerometr, informacja w m/s2, 

 termometr, pomiar w °C lub °F, 

 pomiar głośności w decybelach, 

 czujnik zbliżeniowy, reagujący na wystąpienie obiektu, zwykle w odległości kilku cali 

od ekranu [20], wartości logiczne prawda/fałsz, 

 wykrycie lokalizacji urządzenia dzięki nawigacji GSP, informacji od operatora sieci 

komórkowej lub sieci bezprzewodowej, pomiar długości i szerokości geograficznej, 
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 aparat, zazwyczaj z kamerą, umożliwiający przechwytywanie obrazu. 

Powyższa lista ukazuje różnorodność rejestrowanych informacji, które z jednej strony 

pomaga w określeniu dokładnego kontekstu wystąpienia zmiany ustawienia, a z drugiej 

utrudnia skonstruowanie modelu danych zachowań, z uwagi na różne jednostki pomiaru, 

informacje zwracane z czujników. 

Zastosowanie czujników urządzenia mobilnego w planowanym oprogramowaniu opiera 

się na skonstruowaniu mechanizmu systematycznie rejestrującego zmiany ich wartości. 

Kontrola stanu czujników nie musi być przeprowadzana w każdym przypadku z dużą 

częstotliwością. Zarejestrowanie zmian ustawień  

4.1.2. Logi systemu operacyjnego 

Wszystkie dostępne na rynku systemy operacyjne oferują wbudowany mechanizm 

logowania systemowego. Logi mobilnego systemu operacyjnego zawierają informacje  

o wykonywanych operacjach, wykorzystaniu usług systemowych przez użytkownika  

i aktualnie działające aplikacje, automatycznie rejestrowane dane o zmianie stanu urządzenia. 

Umożliwiają wykrycie przyczyn anomalii w działaniu aplikacji, są użyteczne dla 

specjalistów, z punktu widzenia planowanego systemu oferują dodatkowe źródło informacji  

o użytkowniku. 

Zdarzenia przechowywane w logach są dostępne zwykle w postaci zwykłego tekstu, ale 

system i aplikacje rejestrowane zapisują je w ściśle określonej postaci, zawierającej 

zazwyczaj czas wystąpienia, poziom logowania, źródło oraz typ operacji [20]. Wymagane jest 

okresowe przetworzenie buforowanego tekstu za pomocą technik eksploracji tekstu, 

pozwalające na wykrycie zachowań niemożliwych do uzyskania z poziomu usług 

systemowych. 

4.1.3. Składowanie danych 

Dane pozyskiwane ze źródeł danych muszą być przechowywane w ustrukturyzowanej 

formie, dostępnej zarówno od strony mechanizmu gromadzenia danych, jak i przetwarzania 

metodami eksploracji danych. Od wydajności bazy wiedzy uzależniona jest skuteczność 

działania całego systemu, od momentu rejestracji zachowań, przez analizę po wykonywanie 

zapisywanych reguł. 

Operacja pobrania przechowywanych danych musi być łatwa, niezawodna i dostępna 

dla każdego z mechanizmów występujących w planowanym systemie - rejestracji zachowań 

użytkowników, analizy danych metodami eksploracji danych oraz realizacji reguł zmiany 

ustawień. 



Odkrywanie i automatyczna modyfikacja ustawień urządzeń mobilnych 

 

37 
 

Zauważonym na etapie analizy systemu problemem jest ciągły przyrost składowanych 

danych o zachowaniach. Dane pobierane ze źródeł danych mają różny stopień przydatności, 

mogą być bezpośrednią przyczyną opracowania reguły zmiany ustawień, jak również mogą 

być odrzucane podczas kolejnych okresowych analiz. 

4.2. Badanie zachowań metodami eksploracji danych 

Zasady przetwarzania dowolnych informacji zgromadzonych na aplikacji mobilnej metodami 

eksploracji danych nie różnią się od ich standardowych realizacji. Jeśli zostaną spełnione 

warunki niezawodnego dostępu do danych w ustrukturalizowanej formie i ustalenie kontekstu 

badanych zdarzeń, algorytmy wybranych metod data mining mogą pracować  

w uruchamianych okresowo wątkach roboczych. Ich działanie powinno być nieinwazyjne, 

niezauważalne z punktu widzenia użytkownika - jedyną operacją widoczną dla użytkownika 

po ustaleniu metody analizy jest wynik operacji w postaci opracowanej reguły. 

4.2.1. Kontekst badanych zachowań 

Najistotniejszym wyzwaniem powiązanym z realizacją opisanych metod eksploracji 

danych jest ustalenie wspólnego kontekstu rejestrowanych zachowań, w celu wyznaczenia 

przestrzeni przeszukiwania dla algorytmów. Przykładowo, metody asocjacyjne i sekwencyjne 

dotycząca zachowań mogą uwzględniać jedynie kolejność wystąpienia zdarzeń, ale nie 

doprowadzi to opracowania prawidłowej reguły. Rozwiązaniem narzucającym się jest 

kontekst czasowy, ale nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Źródła danych oferują znacznie 

bogatsze informacje dotyczące otoczenia urządzenia, kontekst sekwencji, asocjacji, 

grupowania może opierać się przykładowo na: 

 danych dotyczących lokalizacji, 

 wystąpienia konkretnego rodzaju ustawienia w trakcie wystąpienia sekwencji. 

Pomyślne zastosowanie rozszerzonego kontekstu pozwoliłoby na określenie 

trafniejszych reguł,  skuteczniej odzwierciedlających zamierzone zautomatyzowane działanie. 

4.2.2. Wpływ metody analizy na odkrywane reguły 

Obszarem badań pracy jest oszacowanie wpływu opisanych metod eksploracji danych 

na odkrywanie pożądanych reguł zmiany ustawień urządzenia mobilnego. Określenie miary, 

za pomocą której możemy ocenić jakość opracowanej reguły stanowi warunek 

przeprowadzenia eksperymentów na zrealizowanym systemie. 

Problem można rozważać na wiele sposobów - uwzględniając reguły zaakceptowane 

jako poprawne przez rzeczywistych użytkowników, postawienie celów opracowania przez 
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aplikację określonych, zamierzonych działań, badając podobieństwo opracowanych przez 

różne metody reguł. 

Wymienione metody nie uwzględniają jednak podstawowej cechy eksploracji danych - 

dostarczania nowej wiedzy, ukrytej dla użytkownika. Eksperymenty wykonywane na 

realizowanej aplikacji powinny szczególną uwagę poświęcić  niezamierzonym, odkrytym 

regułom zmian ustawień zaakceptowanym przez użytkowników jako poprawne.  

Dodatkowym, ciekawym zagadnieniem jest zdolność zastosowanych algorytmów do 

odkrywania zdarzeń rzadkich. 

Definicja 4.2.2.1 Zdarzeniem rzadkim (ang. rare event) nazywamy obiekt analizy, którego 

szansa wystąpienia wynosi poniżej 5%. Efekt zdarzenia rzadkiego jest istotny z punktu 

widzenia funkcjonowania systemu [10].  

Zastosowane techniki eksploracji danych opierają się na zbiorach częstych  

i podobieństwie, skupieniu danych. Zdarzenia rzadkie będą systematycznie odrzucane przez 

opisane algorytmy, jeśli nie zostaną zastosowane modyfikacje umożliwiające ich wykrycie.  

Planowany system powinien mieć możliwość odkrycia reguły dotyczącej zachowania 

użytkownika występującego nieregularnie, ale mającego wpływ na ustawienia urządzenia 

mobilnego. 

4.3. Automatyzacja zmiany ustawień urządzeń mobilnych 

Ostatnim kluczowym elementem koncepcyjnego systemu jest mechanizm 

umożliwiający modyfikację określonych ustawień urządzenia mobilnego na podstawie 

opracowanych reguł. Rozpoznanie kontekstu na podstawie zachowań użytkownika pozwala 

na dopasowanie i zastosowanie reguły zmiany ustawień.  

Realizacja działań powiązanych z regułami jest ściśle powiązana z procesem 

gromadzenia informacji - wykrycie i zarejestrowanie zachowania użytkownika powinno być 

uwzględnione jako sytuacja kandydująca do wywołania zmiany preferencji urządzenia 

mobilnego. Oddzielny proces musi monitorować kontekst zapisywanych zachowań  

w odniesieniu do zaaprobowanych przez użytkownika reguł.  

Wykonanie mechanizmu jest wymagane w celu spełnienia praktycznej funkcjonalności 

systemu, wspomagającej właściciela urządzenia na podstawie wyników działań metod 

eksploracji danych. 
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5. Zaproponowane rozwiązania  

Opisany w pracy wzorzec systemu stawia przed nami szereg problemów dotyczących 

realizacji gromadzenia, analizy i badania użyteczności odkrywanych danych. Niniejszy 

rozdział ma na celu zaprezentowanie rozwiązań, wykorzystanych w późniejszej 

implementacji projektu. 

5.1. Model danych zachowań użytkownika i reguł zmiany ustawień 

Podstawowe zasada przyjęta przy projektowaniu modelu danych zakłada jak najprostszą 

realizację obiektów przechowujących dane o zachowaniu użytkownika i regułach zmiany 

ustawień. W celu spełnienia tego warunku, w efekcie przyspieszenia analizy 

zarejestrowanych danych postanowiono maksymalnie zredukować podstawową jednostkę 

reprezentującą zdarzenie na urządzeniu wykonane pod wpływem działania użytkownika. 

Planowany obiekt zachowania,  posiada wyłącznie atrybuty zawierające: 

 unikalny w powiązaniu z danymi użytkownika identyfikator, 

 data oraz czas wystąpienia, 

 ustandaryzowany opis zachowania, 

 listę parametrów zachowania. 

Przykładem rejestrowanego zachowania jest zmiana poziomu głośności urządzenia wraz  

z identyfikatorem użytkownika wraz z aktualnym czasem oraz aktualnym poziomem 

dźwięku. 

Rozważana była implementacja zawierająca parametry kontekstu zachowania 

użytkownika, aktualne dostępne położenie urządzenia oraz czas. Zrezygnowano z tego 

podejścia po implementacji pierwszych metod analizy, gdyż kontekst zachowania jest 

określany przez inne zachowania użytkownika w trakcie przetwarzania algorytmami 

eksploracji danych. Zmiana położenia w czasie została potraktowana jako jednostka danych 

analizowana podczas wyszukiwania reguł zachowań. Wiązanie w sztuczny sposób jednego 

zachowania z innym nie tylko tworzy niepotrzebnie dodatkowe powiązania na bazie danych, 

nie usprawnia też w żaden sposób procesu przetwarzania danych. 

Istotną uwagą do badanych zjawisk stanowi fakt, że większość przyjętych metod 

eksploracji operuje na dyskretnych zbiorach danych. Dane pobierane z czujników i logów 

aplikacyjnych są zróżnicowane, ale możliwe do dyskretyzacji. W celu dostosowania zbioru 

danych do wszystkich stosowanych technik, parametry zachowań są przekształcane podczas 

przetwarzania wstępnego, jeśli algorytm eksploracji danych tego wymaga. 
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Reguła zmiany ustawień urządzenia stanowi bardziej skomplikowany obiekt, tworzony 

jako wynik analizy zachowań użytkowników. Posiada następujące własności: 

 unikalny w powiązaniu z danymi użytkownika identyfikator, 

 data i czas utworzenia, 

 metoda analizy zastosowana podczas tworzenia reguły, decydująca o sposobie 

wywołania, 

 parametry metody analizy - czyli np. dla metod asocjacyjnych zbiory poprzedników  

i następników, dla badania sekwencji - sekwencja zachowań, dla grupowania - definicję 

grupy oraz minimalne wymagane podobieństwo. 

Obydwie przedstawione struktury stosowane są przez wszystkie realizowane algorytmy 

odkrywania wiedzy. Jednolita forma prezentacji danych zachowań i reguł umożliwia 

zastosowanie różnych technik do opracowania jednego, spójnego zbioru gromadzonych 

danych. 

5.2. Odczyt zachowań użytkownika z logów systemowych urządzenia 

mobilnego 

Logi systemowe stanowią cenne źródło danych o zachowaniach użytkownika. 

Umożliwiają odczytanie danych nieosiągalnych przez zastosowanie usług oferowanych przez 

system operacyjny. Wszystkie operacje interakcji użytkownika z urządzeniem rejestrowane są 

przez urządzenie i spisywane w formie tekstowej. Narzędzia udostępniane przez system 

operacyjny umożliwiają odczyt tekstu zawierającego złożenie wszystkich aktualnie 

buforowanego rekordów logowania.  

Parsowanie obiektów logów jest zagadnieniem prostszym niż przetwarzanie tekstu 

naturalnego. Analizowane obiekty mają określoną strukturę, pozwalającą na łatwą 

identyfikację czasu, źródła zdarzenia, wykonywanej operacji wraz z parametrami. 

Przykładowy log systemowy informujący o odłączeniu kabla USB od urządzenia w systemie 

Android to: 

14-08 10:32:12.937 I 288 dun_service received event: EVENT_USB_UNPLUG 

Zwykłe filtrowanie obiektu nie sprawdza się, gdyż analizowane obiekty posiadają różne 

nazwy wykrywanych zdarzeń, zależne od wersji systemu operacyjnego i producenta 

urządzenia. Problem został rozwiązany dzięki zastosowaniu słownika terminów powiązanych 

z analizowanymi zachowaniami oraz wybranych technik text mining dotyczących 

przetwarzania tekstu. 
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Odkryte logi zawierające informacje o akcjach użytkownika przetwarzane są do formy 

obiektów zachowań, stosowanych podczas analizy wybranymi metodami eksploracji danych.  

5.3. Proponowana realizacja metod eksploracji danych 

Realizowany system zawiera standardową bibliotekę oferującą metody przetwarzania 

gromadzonych zachowań użytkownika. Wejście wszystkich metod analizy stanowi zbiór 

obiektów zachowań, wyjście to zbiór reguł zmiany ustawień opracowanych na ich podstawie. 

Pakiet implementuje opisane w pracy metody asocjacyjne (Apriori, FP-growth), badania 

sekwencji (GSP) oraz analizy skupień (k-średnich, c-means). Poniżej przedstawiono 

przykłady realizacji poszczególnych grup metod eksploracji danych na zaprezentowanym 

modelu danych. 

Wszystkie metody są parametryzowane poprzez zestaw ustawień wprowadzany przez 

użytkownika aplikacji mobilnej. Oprogramowanie zawiera standardowe ustawienia analizy, 

ale właściciel urządzenia może zmieniać je, w celu dostosowania do własnych potrzeb 

wyników analizy. 

Metody asocjacyjne Apriori oraz FP-growth parametryzowane są za pomocą określenia 

parametru minimalnego wsparcia (min_support) . Kontekstem przetwarzania algorytmów są 

odpowiednio kolejność/czas wystąpienia, inne zarejestrowane zachowanie, takie jak 

położenie urządzenia chwili wystąpienia zdarzenia lub powiązanie obydwu czynników.  

Realizacja reguł opartych na metodach asocjacyjnych jest implementowana przez 

wystąpienie w dowolnej kolejności szeregu czynników, stanowiących poprzedniki 

(antecedents) i następniki (consequents) Przykład reguły automatycznej zmiany poziomu 

głośności na podstawie lokalizacji urządzenia i czasu wystąpienia: 

 poprzedniki: czas o wartości 18:00-20:00, lokalizacja, obszar otaczający współrzędne 

geograficzne 52.23225 N 21.0090 E w promieniu 200 metrów, 

 następniki: zmiana ustawienia głośności dzwonka urządzenia na poziom 3. 

W przypadku technik asocjacyjnych kolejność wystąpienia poprzedników nie ma znaczenia 

dla wywołania zmiany ustawień. Mechanizm wykonujący działania powiązane z regułami 

wywoła modyfikacje powiązane z następnikiem w przypadku wykrycia dowolnego kontekstu 

pokrywającego się z poprzednikami. 

 Metody badania sekwencyjne są bardziej restrykcyjne pod tym względem, zgodnie  

z definicją rozpoznają dokładną kolejność wystąpienia zachowań, pozwalając na lepsze 

doprecyzowanie kontekstu reguły zmiany ustawień. Podobnie jak w przypadku metod 
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asocjacyjnych parametrem określanym dla realizowanego algorytmu GSP jest minimalne 

wsparcie. 

Mechanizm sekwencjonowania zrealizowany w GSP odkrywa wyłącznie reguły 

podparte zachowaniami występującymi w sekwencji, część przypadków wspierających w 

metodach asocjacyjnych jest odrzucana, prowadząc w założeniach do uzyskania lepszej 

jakości uzyskiwanej reguły zmiany ustawień. 

Zaprezentowany wyżej przykład dla reguły opracowanej przez GSP będzie realizowany 

następująco: 

 krok pierwszy, spełniony warunek: czas o wartości 18:00-20:00,  

 krok drugi, spełniony warunek: lokalizacja, obszar otaczający współrzędne geograficzne 

52.23225 N 21.0090 E w promieniu 200 metrów, 

 krok trzeci, wykonanie zmiany ustawienia głośności dzwonka urządzenia na poziom 3. 

 Realizacja metod grupowania jest bardziej złożonym procesem, pod względem doboru 

kontekstu określającego podobieństwo klasyfikowanych obiektów. Obszar występowania 

danych zachowań użytkownika interpretujemy jako wielowymiarową przestrzeń, 

uwzględniającą ich podobieństwo w zależności od czasu, lokalizacji, poziomu baterii oraz 

innych wybranych przez użytkownika czynników. Wszystkie wartości określające położenie 

w przestrzeni są dyskretyzowane, jeśli nie jest to możliwe, nie mogą stanowić element 

kontekstu. Drugim parametrem określanym w algorytmach grupowania jest minimalny 

stopień podobieństwa dwóch rozpatrywanych obiektów (min_similarity). Opracowane  

w wyniku algorytmów k-średnich i c-means klastry stanowią definicje reguł zmiany ustawień 

urządzeń mobilnych.  

 Wykrywanie zdarzeń wywołujących reguły opracowane przez metody grupowania różni 

się od metod zastosowanych w przypadku metod asocjacyjnych i badania sekwencji.  

zadaniem mechanizmu jest weryfikacja podobieństwa zdarzenia i jego kontekstu do 

opracowanych definicji. Przykładowa reguła jest realizowana w następujący sposób: 

 krok pierwszy, wykrycie przez mechanizm wywoływania reguł zdarzenia zmiany 

położenia urządzenia, zapisanie informacji o obecnym kontekście, 

 krok drugi, weryfikacja aktualnego kontekstu po zmianie z zestawem reguł 

definiowanych przez grupowanie, obliczenie podobieństwa, porównanie z wartością 

opisaną w regule, 

 krok trzeci, jeśli zostały spełnione warunki reguły, wywołanie powiązanej z nią zmiany 

ustawienia. 
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5.4. Rozpoznawanie reguł rzadkich 

Standardowe podejścia algorytmów data mining nie sprawdzają się dobrze w przypadku 

analizy występowania zdarzeń rzadkich. Metody asocjacyjne i badania sekwencji oparte na 

zbiorach częstych nie uwzględniają zdarzeń nie podpartych odpowiednio wysoką częstością 

występowania. Pominięte zbiory zachowań są dobrze widoczne w przypadku wizualizacji 

algorytmów stosujących grupowanie. Stanowią wyraźnie odseparowane od pozostałych 

klastrów grupy elementów o dobrze zdefiniowanym kontekście. 

Proponowane rozwiązanie opiera się w pierwszym kroku na odkryciu danych 

stanowiących zbiór kandydatów na zdarzenia rzadkie służące do opracowania reguły.  

W przeciwieństwie do standardowych reguł zmiany ustawień ich wystąpienia są nieliczne, 

często rozłożone w czasie. Kwalifikacja danych oparta jest na wpływie niewielkich 

zgrupowań zachowań na zmiany preferencji urządzenia, im większy wpływ na ustawienie, 

tym większa szansa na uwzględnienie w dalszej analizie.  

Kandydaci nie są uwzględniani w trakcie tworzenia reguł zmiany ustawień do momentu,  

w którym zostanie udowodnione, że ich występowanie jest powtarzane w podobnym 

kontekście. W związku z powyższym potencjalne zdarzenia rzadkie są uwzględniane  

w trakcie procesu usuwania nieprzydatnych danych, oczyszczania zbioru z obiektów nie 

posiadających wartości.  

W przypadku algorytmów asocjacyjnych i badania sekwencji problem rozpatrywany 

jest w ramach przetwarzania wstępnego zbioru danych. Kandydaci typowani są spośród 

wszystkich odkrytych asocjacji, sekwencji przed zastosowaniem warunku ograniczającego 

częstość zbiorów. W przypadku wykrycia przypadków potwierdzających istnienie reguły, 

parametr częstości poszczególnych wyrazów jest zwiększany (metoda wzmacniania [10], ang. 

boosting method), w celu wykrycia nowego obiektu reguły opartej na zdarzeniach rzadkich. 

Metody stosujące grupowanie stosują inne podejście, metodę odkrywania odchyleń [10] 

(ang. deviation detection), polegające na odkryciu wyraźnie odseparowanych grup obiektów 

podczas przeprowadzania standardowego podziału na klastry.  Niewielkie skupienia obiektów 

o wyraźnie określonym kontekście określane są jako nowe klasy reguł, w przypadku 

osiągnięcia odpowiedniej liczności (przynajmniej 5 istotnych zdarzeń o tym samym 

kontekście) lub określonego stopnia podobieństwa (w realizowanym systemie przynajmniej 

80%). 
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6. Opis systemu  

Zaprezentowane w pracy założenia, zdefiniowane rozwiązania architektoniczne oraz 

zastosowane w ich wyniku technologie miały na celu określenie łatwego do modyfikacji 

systemu, stosującego mechanizmy eksploracji danych do rozwiązania problemu 

projektowego. Oprogramowanie wykonane w ramach niniejszej pracy ma na celu realizację  

i połączenie opisanych mechanizmów eksploracji wiedzy w taki sposób, aby otrzymać 

funkcjonalne aplikacje. Główne elementy z których składa się realizowany projekt to:  

 aplikacja kliencka na system Android zawierająca warstwę prezentacji, interfejs 

użytkownika, za pomocą którego możliwa jest zmiana ustawień analizy danych, 

wizualizacje funkcjonowania rozpoznanych przez moduł analityczny reguł. Klient 

odpowiada za zbieranie danych dotyczących zachowań użytkownika pobieranych 

poprzez usługi i logi systemowe oraz automatyczną realizację rozpoznanych reguł 

zachowań. Wymienione składniki mogą w zależności od decyzji użytkownika, 

korzystać z lokalnej bazy danych do przeprowadzania analizy na urządzeniu lub  

z serwisu komunikacyjnego, którego zadaniem jest wymiana informacji z serwerem, 

 

Rysunek 8 Graficzna reprezentacja architektury systemu 
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 aplikacja serwera zaimplementowana na podstawie elementów szkieletu aplikacji 

Spring Framework osadzonych na serwletach Java, przechowywanych w kontenerze  

zgodnym z Java EE np. Apache Tomcat. Program wykonuje zadania analizy za 

pomocą wątków roboczych, pełni rolę pośrednika pomiędzy aplikacją kliencką  

a zewnętrzną bazą danych, zarządza jej zawartością, udostępnia użytkownikom usługi 

za pośrednictwem kontrolerów HTTP, 

 baz danych - lokalnej SQLite obsługiwanej na urządzeniu mobilnym oraz mySQL 

dostępnej za pomocą biblioteki Hibernate poprzez usługi serwera.  Bazy przechowują 

informacje dotyczące zachowań użytkowników oraz aktualne spersonalizowane 

zestawy reguł. Stanowią źródła danych, których treść dostępna jest wyłącznie poprzez 

zapytania usługi gromadzenia i realizacji danych lub usługi serwerowej obsługiwanej 

przez Hibernate. 

Rozdział opisuje zrealizowane funkcjonalności systemu, określając ich cel, miejsce 

działania w zaproponowanej strukturze. 

6.1. Architektura systemu 

6.1.1. Architektura trójwarstwowa i składowanie danych 

Architektura trójwarstwowa to rodzaj architektury typu klient-serwer, w której interfejs 

użytkownika (warstwa prezentacji), przetwarzanie danych (warstwa logiki biznesowej) oraz 

składowanie danych (warstwa danych) są implementowane w postaci osobnych modułów. 

Opisana struktura pozwala na aktualizowanie lub zastępowanie poszczególnych warstw 

systemu niezależnie od siebie, w miarę jak zmieniają się warunki techniczne, wymagania  

i projekt aplikacji.  

Przykładowo zmiana systemu operacyjnego w warstwie klienckiej wpływa wyłącznie 

na warstwę prezentacji, ale nie wpływa na przetwarzanie i składowanie danych. 

Oprogramowanie może być stopniowo wymieniane, modernizowane w celu dostosowania do 

nowych wprowadzanych standardów. 

 W opracowywanym systemie warstwa prezentacji służy do wyświetlania aktualnych 

wyników działania systemu oraz zapewnienia sposobu konfiguracji ustawień przetwarzania 

danych. Wykonuje zapytania do usług serwerowych celem pobrania aktualnych informacji 

oraz modyfikacji stosowanych podczas analizy ustawień. Warstwa prezentacji systemu 

zawarta jest w całości po stronie aplikacji klienckiej.  
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Rysunek 9 Architektura trójwarstwowa w systemie (z aplikacją serwerową) 

 Elementy odpowiadające za przetwarzanie oraz składowanie danych znajdują się 

zarówno po stronie klienta jak i serwera. Przetwarzanie danych po stronie klienckiej 

wykonywane jest za pomocą zaplanowanych wywołań usług systemu Android. Za 

przetwarzanie po stronie serwera odpowiadają wywoływane przez zapytania usługi sieciowe 

oraz wątki robocze (worker threads) wykonujące zdefiniowane zadania zgodnie ze 

zdefiniowanym harmonogramem.  

 Najwydajniejszym sposobem gromadzenia danych i zapewnienia wydajnego, 

niezawodnego dostępu do dużej ilości informacji jest wykorzystanie jednej z wielu 

dostępnych relacyjnych baz danych. Dane w tego typu strukturach są gromadzone w tabelach, 

zgrupowaniach informacji tego samego typu. Tabele powiązane są relacjami, czyli 

zależnościami pomiędzy dwoma bądź większą ilością elementów. Taką bazę możemy 

zdefiniować jako zbiór powiązanych danych zgrupowanych w sposób zapewniający 

optymalny dostęp za pomocą zapytań.  

   Bazy danych zapewniają ścisłą transakcyjność wykonywanych operacji – 

przekształcenia dokonywane w ramach jednego zapytania wykonywane są zawsze w całości 

lub ulegają niepowodzeniu. Zapewnia to spójność przetwarzania oraz umożliwia równoległy 

dostęp wielu procesów do przechowywanych danych. 

6.1.2. Service Oriented Architecture oraz REST 

W celu częściowego odciążenia urządzenia mobilnego oraz wprowadzenia nowych 

funkcji odkrywania wiedzy opartych na informacji o wielu użytkownikach postanowiono 

zaimplementować opcję gromadzenia i analizy danych na zewnętrznej aplikacji serwerowej. 

Rozszerzenie zakresu systemu powiązane jest z realizacją metody komunikacji pomiędzy 

mobilną aplikacją kliencką a serwerową. 
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Aplikacja zorientowana na usługi (ang. SOA - Service Oriented Architecture) to idea 

tworzenia systemów informatycznych zakładająca podział programu na samodzielne 

komponenty (usługi), zorganizowane w taki sposób, aby na podstawie określonych danych 

i założeń realizowały zaplanowane na etapie projektowania procesy biznesowe [21]. Z punktu 

widzenia programisty to wskazania dotyczące infrastruktury potrzebna do dostarczenia 

wymaganych przez klienta funkcjonalności. Podstawowe założenia SOA to: 

 luźne powiązanie komponentów systemu – każda z usług może pracować jako 

autonomiczny element, wykonując proste procesy lub we współpracy z inną, poprzez 

wymianę komunikatów występujących w określonym formacie. Umożliwia to 

projektowanie i zastosowanie funkcjonalności do przeprowadzania mniej lub bardziej 

skomplikowanych procesów biznesowych, 

 ukrycie przed odbiorcą elementów składowych usługi, zastosowanie „czarnych 

skrzynek” oczekujących zdefiniowanego zestawu danych wejściowych oraz 

produkujących określone dane na wyjście, 

 celem SOA w przeciwieństwie do standardowych systemów informatycznych nie jest 

działanie modułu czy funkcjonalności aplikacji lecz przeprowadzenie w pełnym 

wymiarze opisanego procesu biznesowego, zapewniając wymagany poziom usługi, 

 stosowanie w miarę możliwości bezstanowych usług, w celu optymalizacji ich 

działania, uproszczenia komunikacji serwer-klient.  

Podział systemu na komponenty usługowe pozwala na jasne zdefiniowanie architektury 

aplikacji klienckiej, z mapowanymi na interfejs użytkownika funkcjami konfiguracyjnymi 

oraz wywoływanymi zdalnie procedurami modyfikacji ustawień, jak również aplikacji 

serwerowej, realizującej funkcjonalności składowania i analizy danych poprzez wywołanie 

zawartych w niej usług sieciowych.  

W zaprezentowanym modelu przełożonym na realizowany system klient wykonuje 

zapytania do usług serwerowych, które następnie przetwarzają żądanie  

i przesyłają w odpowiedzi wynik operacji. Skuteczność funkcjonowania systemu stosującego 

taką architekturę jest uzależniona od szybkości przetwarzania żądań wykonywanych 

niezależnie przez dużą liczbę klientów. Świadczone przez serwer usługi muszą 

charakteryzować się wysoką szybkością realizacji. Klient musi otrzymywać informacje, 

których potrzebuje, w rozsądnym czasie.  

Z uwagi na założenia projektowe, całościowa analiza danych na serwerze nie powinna 

być przeprowadzana na życzenie klienta, gdyż wynik operacji analizy nie byłby dostępny 
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natychmiast po wywołaniu. Przetwarzanie informacji odbywa się więc zgodnie  

z zaplanowanym okresowym wywołaniem usługi serwera, niedostępnym dla klienta. Serwer 

w dowolnym momencie udostępnia wyniki analizy oraz umożliwia rejestrację nowych danych 

od klienta. 

Rozważono dwie opcje realizacji komunikacji klient-serwer - powiązaną z popularnym 

protokołem SOAP (Simple Object Access Protocol) oraz opartą na prostszym koncepcyjnie 

wzorcem architektonicznym REST (ang. Representational State Transfer) [22]. 

SOAP stanowi protokół wymiany komunikatów wykorzystujący język znaczników 

XML. Nie jest ściśle powiązany z określonym protokołem transportowym, ale najczęściej 

korzysta z ogólnie przyjętych standardów, takich jak HTTP bądź SMTP. Oparty jest na 

przesyłaniu dokumentów SOAP zawierających kopertę, która musi zawierać zestaw reguł 

kodujących wymaganych do rozszyfrowania wiadomości oraz definicji dotyczących 

wywołania zdalnych metod i odczytu ich rezultatów. 

Zaletą SOAPa jest zintegrowanie standardu WS-Security, który umożliwia dodanie 

mechanizmu zabezpieczeń, kodowania, tokenów zabezpieczających przesyłane dane. 

Najistotniejszą wadą SOAP jest wymaganie ciągłego przetwarzania treści przesyłanych 

komunikatów. Podczas korzystania z protokołu należy zdefiniować zbiór reguł dotyczących 

transformacji dokumentów. Zestaw ten musi być zawarty zarówno po stronie serwera jak  

i klienta. Konsekwencją użycia SOAP jest znaczna długość przesyłanych komunikatów, 

wynikająca z zastosowania kopert oraz przesyłania danych w nieoptymalnej formie tekstowej. 

Skomplikowany, często długotrwały sposób przesyłania i przetwarzania komunikatów 

klienckich/serwerowych sprawiło, że zastosowanie tego rozwiązania zostało wykluczone.  

Architektura REST bazuje na doświadczeniach wyciągniętych z funkcjonowania 

protokołu transportowego – HTTP, operacjach wykonywanych w jego ramach: GET (odczyt), 

POST (aktualizacja), PUT (tworzenie) oraz DELETE (usuwanie). Wykonywane za ich 

pomocą zapytania mają kompaktową formę, nie zawierają dodatkowej koperty ani opisu 

przetwarzania. Dane dołączane są w skompresowanej postaci, co zmniejsza czas konwersji  

i przesyłania danych. Standard nakłada również szereg ograniczeń [21]. 

Należy również wspomnieć o wadach REST, który podobnie jak SOAP nie zakłada 

domyślnie żadnego mechanizmu zabezpieczeń, ale w przeciwieństwie do niego nie posiada 

pokrewnych standardów które mogłyby je zapewnić w formie rozszerzenia. Wyklucza to 

zastosowanie jego podstawowej implementacji w modelu, gdzie żądanie musiałoby 

przechodzić przez pośredników. W związku z powyższym REST sprawdza się najlepiej  

w architekturach nie zawierających pośredników, gdzie klient kontaktuje się bezpośrednio  
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z serwerem, który jest mu w stanie bezpośrednio dostarczyć wymagane dane.  Inną istotną 

wadą REST jest ścisłe powiązanie z modelem transportowym HTTP, przez co nie można 

zaimplementować żądań innych niż te oferowane przez HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). 

W implementowanym systemie komunikację wykorzystano wyłącznie do rejestrowania 

danych oraz pobierania spersonalizowanego zestawu reguł - dzięki zapewnieniu dodatkowych 

mechanizmów zabezpieczających wady architektury nie stanowiły dużej przeszkody,  

w związku z czym wybrano REST do zrealizowania modelu SOA.  

6.2. Aplikacja kliencka 

Ze względu na skupienie uwagi projektu na badaniu metod eksploracji danych, 

zadecydowano o implementacji wyspecjalizowanej aplikacji klienckiej wyłącznie na jedną  

z dostępnych platform - system operacyjny Android. Wybrany system spełnia wszystkie 

wymagania niezbędne do utworzenia autonomicznej aplikacji spełniającej wymagania 

projektu z rozdziału czwartego.  

Dostęp do czujników i funkcji urządzenia realizowany jest za pomocą dobrze 

udokumentowanych usług systemowych [20]. Obsługa gromadzenia danych, zastosowanie 

metod biblioteki implementującej techniki odkrywania wiedzy oraz zastosowanie odkrytych 

reguł mogą zostać wykonane za pomocą jednego mechanizmu - usług (Android Services). W 

ramach projektu utworzono klasy usług wykorzystujące obydwie dostępne metody wywołania, 

w formie powiązanej z obiektem Android oraz autonomicznej:  

 przykładem usługi podłączanej, jest realizacja interfejsu komunikacyjnego z klientem 

REST, dostępna dla wszystkich obiektów aplikacji. Za jej pośrednictwem warstwa 

prezentacji wykonuje zapytania do serwera lub lokalnej bazy danych w celu, 

otrzymania wymaganych informacji,  

 usługi „wolne” stosowane w aplikacji z jednej strony odpowiadają za gromadzenia 

danych z czujników i logów systemowych, realizują działania opracowanych reguł 

automatycznej zmiany ustawień, okresowo wywołują analizę na danych  

o zachowaniach użytkownika z lokalnej bazy, w sytuacji gdy funkcja jest włączona. 

Sygnałem do zakończenia ich działania jest otrzymanie informacji o zatrzymaniu 

monitorowania i analizy od użytkownika, powodujące pełne zamknięcie procesu. 

Android oferuje wbudowaną obsługę bazy danych SQLite, dostępnej bez potrzeby 

instalacji dodatkowego oprogramowania, stosowania dodatkowych bibliotek. Dzięki tej 



Mateusz Góra – praca dyplomowa magisterska 

 

50 
 

funkcji możemy w prosty sposób zaimplementować składowanie danych przeznaczone do 

dalszej analizy bezpośrednio na urządzeniu. 

Interfejs graficzny użytkownika stosowany do monitorowania i konfiguracji aplikacji 

realizowany jest za pomocą aktywności (Android Activities). Wszystkie wtyczki aplikacji 

klienckiej realizujące warstwę prezentacji zostały wykonane w postaci aktywności 

rozszerzających bazowe obiekty, przedstawiające m.in. sposób wiązania usługą realizującą 

interfejs komunikacyjny. 

Dzięki zastosowaniu powiadomień w realizowanej użytkownik automatycznie 

informowany jest o odkryciu nowych reguł dotyczących zachowań, nawet jeśli aplikacja nie 

znajduje się na pierwszym planie.  

Zrealizowano usługę lokalizacyjną pobierającą pomiary za pomocą wszystkich 

dostępnych metod określania położenia. Lokalizacja użytkownika aktualizowana jest poprzez 

pobranie w pierwszej kolejności najbardziej precyzyjnych, a w drugiej najbardziej aktualnych 

danych. Realizacja ta pozwala na zidentyfikowanie informacji o położeniu urządzenia przez 

większość czasu jego funkcjonowania.  

Aplikacja kliencka korzysta z Google Maps API w ramach wtyczki umożliwiającej 

wizualizację położenia użytkownika oraz obszaru działania reguł powstałych na etapie 

analizy danych zachowań. Treść wyświetlanych na niej obiektów jest aktualizowana 

automatycznie w przypadku przeprowadzenia analizy w aplikacji serwera,. Moduł ten jest 

jednocześnie rozszerzalnym wzorcem, za pomocą którego twórca oprogramowania może 

definiować nowe warstwy obiektów nakładane na mapie oraz interakcję z nimi za 

pośrednictwem aktywności. 

6.3. Aplikacja serwera 

6.3.1. Spring Framework 

Spring Framework stanowi jeden z ogólnodostępnych szkieletów aplikacji (application 

framework) w języka Java dla platformy Java EE. Określa szablony obejmujące rozwiązania 

dla programistów piszących aplikacje realizujące usługi sieciowe. Każdy z elementów 

aplikacji osadzonych w Spring Framework reprezentowany jest za pomocą ustawień 

zdefiniowanych w plikach konfiguracyjnych XML, np. poprzez obiekty Java Beans [23].  

Najistotniejszą z punktu widzenia wykonywanego systemu cechą Spring jest 

różnorodność oferowanych szablonów zawierających rozwiązania dla zagadnień dotyczących 

implementacji wątków roboczych serwera, obsługi żądań HTTP, realizacji ORM oraz 

wprowadzenia mechanizmów bezpieczeństwa w aplikacji serwerowej. 
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Platforma Spring została zastosowana z uwagi na łatwość tworzenia kontrolerów 

serwera REST, konfiguracji Hibernate ORM oraz zarządzania połączeniem z zewnętrzną baza 

danych. Zaimplementowany serwer udostępnia wszystkie usługi za pomocą prostych zapytań 

HTTP,  w przystępny sposób realizuje idee architektury SOA. 

W opracowywanej aplikacji serwera zastosowano następujące elementy Spring 

Framework [25]: 

 szablon MVC (Model-Widok-Kontroler) dający wysoki stopień kontroli poprzez 

użycie przez programistę interfejsów zawierających strategie. Kontrolery 

oferowane przez bibliotekę realizują dostęp do usług REST oraz pomocniczych 

stron administracyjnych systemu wykorzystujących technologię JSP, 

 bibliotekę kontenera IoC, zapewniającą zastosowanie wzorca architektonicznego 

odwrócenia sterowania, pozwalającego na prostsze zarządzanie zasobami 

aplikacji poprzez przeniesienie poza obiekty Java Beans odpowiedzialności za 

wykonywanie ich operacji,  

 Spring Task, szablon serwerowych wątków roboczych, 

 Spring  Security – dodatkowa biblioteka pełniąca rolę szablonu 

udostępniającego mechanizmy uwierzytelniania oraz autoryzacji, 

zabezpieczające dostęp do usług aplikacji, 

 

Rysunek 10 Schemat zrealizowanego modelu MVC, komunikacji z nadawcami i odbiorcami 

usług 
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 szablon mapowania obiektowo-relacyjnego Spring ORM, stanowiący warstwę 

abstrakcji opakowującą mechanizmy JDB, Java Data Objects, będący punktem 

integracji programu z biblioteką Hibernate. 

6.3.2. Zewnętrzna baza danych, Hibernate ORM 

Podczas implementacji aplikacji serwera założeniem była realizacja składowania danych  

w zewnętrznej bazie danych, zapewniającej szybki dostęp do gromadzonych informacji. 

Wybrano technologię MySQL, jedną z najpopularniejszych, wolnodostępnych platform 

zarządzania relacyjnymi bazami danych. Sterownik MySQL jest zastosowany przez szkielet 

aplikacyjny ORM Hibernate odpowiadający za mapowanie obiektowo-relacyjne w aplikacji 

serwera [24].  

Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) to metoda odwzorowania struktur 

programowania obiektowego z systemu informatycznego na element bazy danych  

o charakterze relacyjnym. Stosując technikę mapowania możemy łatwo przetwarzać obiekty 

stworzone przez aplikację serwerową do bazy i na odwrót. Użycie mechanizmu ORM w 

dużym stopniu zmniejsza ilość kodu wymaganą do przeprowadzenia operacji na bazie danych, 

eliminuje potrzebę ręcznego definiowania zapytań. 

Inne istotne zalety wynikających z zastosowania Hibernate  ORM to: 

 całkowita niezależność, odseparowanie od bazy danych – obsługujemy każdą bazę, 

dla której został napisany dialekt Hibernate, 

 opcja użycia modułu gromadzącego często pobierane dane w pamięci podręcznej 

(cache). 

6.4. Komunikacja serwer-klient, transmisja danych 

Implementacja wzorca architektury REST w systemie do przeprowadzenia komunikacji 

klient-serwer narzuca zastosowanie zapytań odpowiadających żądaniom HTTP. Oznacza to, 

że serwer nigdy nie przesyła informacji do klienta z własnej inicjatywy, nie musi 

przechowywać informacji o stanie komunikacji, realizować mechanizm sesji. Aplikacja 

serwera z punktu widzenia klienta stanowi jedynie pośrednika pomiędzy urządzeniem 

mobilnym a źródłem informacji pobieranych poprzez żądanie HTTP. 

Alternatywną implementację komunikacji klient-serwer spełniłoby zastosowanie gniazd 

TCP do realizacji komunikacji sieciowej. Wszechstronność oraz wysoka wydajność 

oferowanych przez język Java gniazd powoduje, że mogą być użyte do realizacji operacji 

REST zamiast protokołu HTTP. Nawiązane za ich pomocą połączenie klient-serwer byłoby 
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realizowane dwukierunkowo, umożliwiłoby strumieniowe przesyłanie danych pomiędzy 

aplikacjami. 

W projekcie wybrano standardową implementację REST poprzez żądania HTTP  

z uwagi na ścisłe dopasowanie wzorca do operacji protokołu. Zastosowanie gniazd jest 

porównywalne pod względem wydajności. Architektura REST istotnie ogranicza 

funkcjonalność gniazd, redukuje możliwe do wykonania operacje, w wyniku potrzeby 

implementacji własnego API odpowiadającego operacjom HTTP. 

Dane zarejestrowane przez aplikację kliencką są przesyłane automatycznie za pomocą 

wywołań usługi komunikacyjnej i klienta REST. Przyjęcie przez kontroler serwera żądania 

zawierającego dane o zachowaniach użytkownika np. zmianę położenia lub ustawień 

urządzenia powoduje zapis informacji w zewnętrznej bazie danych. Rezultaty analizy danych 

na poziomie serwera są również  pobierane za pomocą żądania - aplikacja kliencka 

automatycznie pobiera aktualny zestaw spersonalizowanych reguł. 

Zapytania wykonywane przez klienta Android występują w następującej formie: 

GET /service/user/1/rules HTTP/1.1 

Host: 192.168.1.100  

Accept-Charset: utf-8 

Żądanie HTTP formułowane przez klienta zawiera jedynie rodzaj żądania, nazwę hosta, 

położenie zasobu oraz nagłówek zawierający informację o stosowanym w oczekiwanej 

odpowiedzi kodowaniu. Żądanie klienta nie różni się od zapytania formułowanego za pomocą 

przeglądarki internetowej. Nie zawiera dodatkowych kopert ani dokumentów, co pozytywnie 

wpływa na czas przetwarzania i w konsekwencji wydajność, zgodnie z wzorcem REST. 

Zapytanie skierowane pod określony adres URL wykonuje mapowaną na niego operację. 

Wysłanie odpowiedzi zawierającej treść, dane żądane przez użytkownika, wymaga 

zastanowienia nad optymalną formą przedstawienia przesyłanych obiektów. Dokument 

HTML generowany przez JSP nie jest dobrym rozwiązaniem, z uwagi na potrzebę kosztownej 

interpretacji treści odpowiedzi w poszukiwaniu danych na poziomie aplikacji klienta.  

Zastosowanie przez projekt REST narzuca przesyłanie odpowiedzi zawierającej dane 

zapisane w czytelny, łatwy do deserializacji sposób. Zdecydowano się na zastosowanie 

jednego ze standardowych formalnych języków wymiany danych, XML lub JSON, do 

tekstowej reprezentacji danych w treści zapytań i odpowiedzi. 

XML to najpopularniejszy stosowany język formalny posługujący się znacznikami. 

Format jest niezależny od platformy, stale rozszerzalny. Umożliwia definiowanie schematów 
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wykorzystywanych do weryfikacji struktury oraz umieszczanie niestandardowych typów 

danych wewnątrz dokumentów. 

JSON stanowi lekki format wymiany danych o prostej składni, w podstawowej wersji 

nie posiadający znaczników. Umożliwia definiowanie jedynie standardowych typów danych, 

w związku z czym analiza składniowa dokumentu jest łatwiejsza, parsowanie przebiega 

szybciej niż w przypadku XML. Język znaczników JSON (JsonML) jest znacznie mniej 

popularnym rozwiązaniem, w związku z realizowaniem funkcji przybliżonych do podstawy 

języka XML, przy jednoczesnej utracie prostoty i wydajności bazowego języka JSON.  

Przykładowe żądanie HTTP odpowiadające za rejestrację zachowania użytkownika  

w systemie, jego wersje w JSON i XML wyglądają w następujący sposób: 

JSON     XML

HTTP/1.1 200 OK    HTTP/1.1 200 OK      

Content-Type: application/json; Content-Type: application/xml; 

Content-Length: 53   Content-Lengths: 84 

{“login”:“testUser”,   <user> 

“event”:"batteryLevel", value:15}  <login>testUser</login> 

      <event>batteryLevel</event> 

      <value>15</value> 

     </user>

Jak widać w powyższym przykładzie, już w przypadku serializacji prostego obiektu 

zawierającego trzy pola widzimy, że JSON zawiera prostszą strukturę, której użycie skraca 

długość żądania. W przypadku niniejszego projektu użycie znaczników jest wymagane do 

interpretacji, weryfikacji treści, gdyż nie stosujemy korzystających z nich procesów. Różnica 

długości dokumentu, komplikacji składni rośnie wraz z rozmiarem przesyłanego obiektu. 

Kolekcje klas zagnieżdżonych w złożonych obiektach reguł zachowań stosowanych  

w systemie mogą zawierać nawet kilkakrotnie więcej znaków w przypadku XML, co skutkuje 

dłuższym czasem parsowania podczas deserializacji. 

W systemie zależy nam na szybkim przetwarzaniu zapytań w celu gromadzenia  

i przetwarzania jak największej ilości użytecznych danych. Spowolnienia związane  

z serializacją/deserializacją obiektów Java nie wpływają dobrze na skuteczność działania 

komunikacji. W rezultacie zrezygnowano z dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez 

XML i języki znaczników, wybrano język JSON do tekstowej reprezentacji danych  

w żądaniach. 
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Do przeprowadzenia konwersji, serializacji do języka JSON oraz deserializacji do 

obiektów Java zastosowano bibliotekę pomocniczą. Podczas wyboru kierowano się przede 

wszystkim jej wydajnością, wpływającą na czas przetwarzania danych.  

Pierwszym z rozważanych wolnodostępnych pakietów był json.org, rozbudowany 

zestaw narzędzi do transformowania obiektów Java, mapowań, kolekcji, treści XML do 

języka JSON. Do tworzenia dokumentów stosuje mechanizm dostępu do funkcji klasy 

wykorzystywany m.in. w Java Beans – własności get oraz set na polach. 

Biblioteka Gson - druga z rozpatrywanych opcji, również pozwala na przekształcanie 

obiektów Java do formatu JSON, nie obsługuje transformacji treści XML. W odróżnieniu od 

pierwszej opcji, Gson korzysta z mechanizmu Java Reflection do tworzenia dokumentów, 

dzięki czemu serializuje każde pole klasy nieposiadające znaczników transient lub static. 

 Obydwie biblioteki pozwalają na prostą implementację serializacji obiektu do 

dokumentu JSON oraz deserializację tekstu do określonego typu obiektu Java. Obsługują 

zarówno prymitywy, jak i złożone obiekty, w tym zdefiniowane kolekcje oraz klasy 

zagnieżdżone. GSON daje możliwość zastąpienia implementacji metod 

serializacji/deserializacji obiektów własnymi funkcjami, podczas gdy json.org jest w stanie 

serializować różnorodne obiekty.  

Ze względu na przyjęte założenia dotyczące wydajności zdecydowano się na wybór 

biblioteki GSON. Twórcy tego pakietu skupiają się na osiągnięciu jak najlepszej wydajności 

przetwarzania dla systemów mobilnych, w związku z czym stanowi naturalny wybór dla 

systemu posługującego się komunikatami JSON. Json.org zawiera wiele dodatkowych 

elementów, które nie są pomocne podczas realizacji systemu. 

GSON został zastosowany w komunikacji klient-serwer do formułowania zapytań oraz 

odpowiedzi HTTP. Dzięki wysokiej skuteczności przetwarzania wspomaga wymianę 

informacji pomiędzy serwerem a klientem. 
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7. Implementacja 

Rozdział opisuje implementację funkcjonalności systemu, metody rozwijania aplikacji 

mobilnej i serwerowej poprzez modyfikacje istniejących komponentów, sposób dodawania 

nowych elementów do systemu oraz opis parametrów konfiguracji aplikacji mobilnej, 

wymaganych do osiągnięcia pożądanych wyników analizy. 

Opracowany system, aplikacje kliencka i serwera zostały w całości zaimplementowane 

w języku Java, w środowiskach Eclipse Kepler oraz SpringSource Tool Suite 3.6.3, zgodnie  

z założeniami przyjętymi w rozdziałach piątym i szóstym. 

7.1. Realizacja aplikacji klienckiej 

Klasy zaimplementowanej aplikacji klienta możemy podzielić na dwie podstawowe 

kategorie, obejmujące usługi oraz aktywności systemu Android. Wszystkie zrealizowane 

bazowe klasy obiektów, usług i aktywności, implementują interfejsy opisujące kluczowe 

operacje wymagane do zastosowania w aplikacji bądź rozszerzenia istniejącego obiektu.  

7.1.1. Usługi Android 

Na potrzeby programu utworzono dwie grupy usług, realizujące model usług 

autonomicznych oraz powiązanych z klientami. BackgroundService stanowi klasę bazową 

wszystkich usług w aplikacji, zapewniającą dostęp do menedżera notyfikacji oraz metody 

zarządzania statusem usługi. 

Połączenia z serwisami dziedziczącymi po BackgroundService realizowane jest za 

pomocą instancji klasy BackgroundServiceConnection, implementującego należący do 

pakietu systemowego interfejs ServiceConnection. Celem użycia obiektu realizującego 

ServiceConnection jest opisanie operacji wykonywanych w metodach onServiceConnected 

oraz onServiceDisconnected, wykonywanych odpowiednio w chwili utworzenia połączenia  

z wybraną usługą Android oraz rozłączenia z nią.  

Instancje obiektów wypełniane w BackgroundServiceConnection umożliwiają 

stosowanie publicznych metod podłączonych instancji klas, zarówno po stronie usługi jak  

i klienta utrzymującego powiązanie z obiektem.  

Klasy wykorzystujące usługi REST, wysyłające żądania na serwer muszą posiadać 

powiązanie z usługą CommunicationService, inicjalizowaną w następujący sposób: 

 BackgroundServiceConntection Connection = new     
       BackgroundServiceConnection(this); 
 Intent serviceIntent = new Intent(this, CommunicationService.class); 
 startService(serviceIntent); 

 bindService(serviceIntent, mConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE); 
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Powyższy kod powoduje przywołanie istniejącej instancji usługi, a następnie powiązanie za 

pomocą BackgroundServiceConnection, z klientem wywołującym intencję. 

 Realizacja połączenia z autonomiczną usługą musi być wykonywana w metodzie 

onCreate, jeśli klientem jest inna usługa Android bądź w przypadku aktywności - w metodzie 

onResume wywoływanej podczas jej aktywacji. 

 

Rysunek 11 Diagram klas powiązanych z autonomicznymi usługami BehaviourService, 

DataAccessService oraz CommunicationService 

Wywoływanie usług REST serwera wykonywane jest poprzez użycie publicznej 

metody callRestService z usługi CommunicationService. Operacja wysłania żądania na serwer 
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odbywa się na podstawie obowiązkowego argumentu type, definiującego typ żądanej usługi 

oraz opcjonalnego parametru value określającego argument wywołania serwisu sieciowego. 

Pierwszy z obiektów przyjmuje wartości enumeracji ServiceType, opisującej wszystkie 

dostępne dla klienta mobilnego usługi, natomiast drugi może być dowolnym obiektem, 

interpretowanym przez usługę serwera.  

Przykładowe wywołanie metody callRestService w aktywności obsługującej 

wiadomości użytkowników to: 

connection.boundService.callRestService(ServiceType.PostBehaviour,behaviourContent); 

Zaimplementowana metoda callRestService nie obsługuje bezpośrednio żądań klientów –

zapytania przesyłane są do obiektu realizującego polecenia REST - RestClient. Zadaniem 

klienta jest interpretacja rodzaju polecenia, pobranie danych użytkownika i uwierzytelniania 

za pomocą metod getUserData oraz getAuthenticationData, na końcu wywołanie jednej  

z czterech możliwych operacji REST. Obiekt oferuje metody GETRequest, PUTRequest, 

POSTRequest DELETERequest odpowiadające idei architektury REST, oparte na protokole 

HTTP.  

Zapytanie REST realizowane jest za pomocą API org.apache.http. Stosuje następujące 

elementy pakietu: 

 HttpGet, HttpPost, HttpPut, HttpDelete – obiekty reprezentujące żądanie HTTP, 

również treść zapytania (entity) oraz nagłówek (header), 

 HttpClient – klient HTTP wysyłający sformułowane żądania poprzez metodę execute, 

 HttpParams – zestaw parametrów klienta HTTP, 

 HttpResponse – obiekt zawierający wynik wykonania metody execute w HttpClient, 

jego własnością jest kod odpowiedzi HTTP (httpStatusLine) oraz treść (entity). 

Przykładowe wywołanie operacji POST na poziomie kodu wygląda następująco: 

// Konwersja obiektu zachowania do JSON 
StringEntity content = Gson.ToJson(behaviour); 
// Określenie zawartości żądania, kodowania 
content.setContentEncoding(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, 
"application/json")); 
// Utworzenie HTTP POST, załączenie treści, utworzenie nagłówka żądania 
HttpPost post = new HttpPost(getServerURL()+serviceCall); 
post.setEntity(se);  
post.setHeader("Accept","*/*;");  
post.setHeader("Authentication", getUserAuthentication()); 
// Wykonanie zapytania za pomocą obiektu HttpClient 
HttpResponse response = client.execute(post); 

Wszystkie zapytania REST wykonywane są w osobnych wątkach, gdyż nie jesteśmy  

w stanie przewidzieć czasu otrzymania odpowiedzi HttpResponse oraz 

przetwarzania jej treści z JSON do obiektów Java za pomocą biblioteki Gson. Wątki 
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realizowane są za pomocą mechanizmu Android AsyncTask, klasy składającej się z metody 

doInBackGround opisującej działania wykonywane w tle oraz onPostExecute określającej 

obsługę wyniku zwracanego przez doInBackGround. Wywołanie żądania HTTP wykonywane 

jest w doInBackGround, natomiast obsługa rezultatu HttpResponse realizowana jest  

w onPostExecute. 

Kluczową rolę w działaniu aplikacji klienckiej pełni usługa BehaviourService, której 

zadaniem jest gromadzenie informacji o zachowaniach użytkownika z wszystkich 

podrzędnych usług realizowanych przez wtyczki oraz realizację reguł opracowanych na 

podstawie analizy. Udostępnia metody wywołania analizy danych gromadzonych na 

urządzeniu za pomocą metody runLocalAnalysis, pobierania aktualnego zestawu reguł  

z serwera - updateRulesFromServer oraz szereg prywatnych własności, wykorzystywanych 

przez powiązane usługi realizujące monitorowanie zachowań i realizację reguł. 

Rejestrację danych na urządzeniu, w lokalnej bazie danych SQLite realizuje usługa 

DataAccessService, korzystająca z obiektu SQLiteHelper. Jej zadaniem jest inicjalizacja bazy 

danych za pomocą załączonych w aplikacji skryptów oraz obsługa żądań operacji na źródle 

danych. 

Grupa usług tworzonych poprzez wywołanie klienta reprezentowana jest przez usługi 

rejestrujące poszczególne zachowania użytkownika.  Dostęp do informacji o lokalizacji 

urządzenia realizowany za pomocą usługi LocationService korzystającej z systemowego 

obiektu LocationManager oraz implementującą systemowy interfejs LocationListener 

wykrywające zmianę położenia na podstawie czujnika podanego podczas ich inicjalizacji.  

Rejestracja nasłuchu zmian położenia za pomocą wybranego narzędzia geolokalizacji 

realizowana jest w kodzie w następujący sposób:  

LocationManager locationManager = (LocationManager) 
getApplicationContext().getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
String provider = locationManager.getBestProvider(criteria); 
locationManager.requestLocationUpdates(provider, 5000, 50, this); 
 

Zastosowanie podanego kodu powoduje wywołanie menedżera lokalizacji  

i wykonywanie operacji onLocationChanged opisaną w LocationService w przypadku 

przemieszczenia się urządzenia o minimum 50 metrów, w czasie minimum 5 sekund 

pomiędzy wywołaniami. 

Dostęp do logów systemowych został zrealizowany za pomocą usługi 

LogReaderService uruchamiającą w osobnym wątku proces narzędzia logcat. Usługa pobiera 

gromadzi na bieżąco treści logu, okresowo wywołując metodę analizy danych tekstowych. 
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Wyniki eksploracji - obiekty Behaviour przekazywane są do BehaviourService w celu 

dalszego przesłania na serwer poprzez CommunicationService lub zapisu w lokalnej bazie 

danych za pomocą DataAccessService. 

Trzecie źródło informacji o zachowaniach stanowi usługa SystemMonitorService, która 

okresowo weryfikuje zmianę ustawień urządzenia. W przypadku zarejestrowania nowej 

wartości po zmianie parametru wysyła informację do BehaviourService. 

Implementacja i umieszczenie w aplikacji nowego obiektu dziedziczącego po klasie 

Service z pakietu android.app, oprócz zdefiniowania cyklu życia wymaga uzupełnienia 

deklaracji zastosowania usługi w pliku AndroidManifest.xml w następującej postaci : 

     <service  
         android:enabled="true"  

     android:name="com.autoprofilemanager.services.ImplementedAndroidService" 

 />  

W przypadku braku powyższej deklaracji z chwilą podjęcia próby uruchomienia serwisu za 

pomocą intencji aplikacja zostanie zakończona z błędem wywołanym przez systemowy 

mechanizm zabezpieczający stosowanie nieautoryzowanego kodu. 

7.1.2. Aktywności Android 

Aktywności Android zrealizowane tworzone są poprzez rozszerzanie klasy bazowej 

BaseActivity.  Zapewnia ona dostęp do mechanizmu połączenia z usługami poprzez obiekt 

BackgroundServiceConnection oraz szeregu funkcjonalności aplikacji: 

 automatyczna implementacja menu kontekstowego aktywności oraz obsługa zdarzeń 

za pomocą metod createOptionsMenu oraz onOptionsItemsSelected – element ten jest 

rozszerzany w dziedziczących aktywnościach, standardowo posiada operację ręcznego 

wywołania aktualizacji położenia użytkownika, 

 dostęp do globalnego kontekstu aplikacji, co umożliwia realizację powiadomień 

wyświetlanych bezpośrednio na aktywności (okien dialogowych, toastów), 

Wyjątkami, niepowiązanymi z BaseActivity są aktywności wykorzystujące Google Maps API, 

które muszą stanowić rozszerzenie klasy bazowej pakietu - MapActivity. 

Zadaniem głównej aktywności aplikacji klienckiej MainMenuItemList jest identyfikacja 

komponentów warstwy prezentacji opisanych w zasobach aplikacji, a następnie zapewnienie 

do nich dostępu poprzez umieszczenie ich w głównym menu. W celu umieszczenia nowego 

obiektu na liście należy opisać go w zasobach – pliku arrays.xml znajdującym się w katalogu 

projektowym res/values. Przykład dodania aktywności zarządzającej ustawieniami: 
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<string-array name="SettingsActivity"> 
   <item name="uri">com.autoprofilemanager.activities.SettingsActivity</item> 

<item name="text">@string/SettingsActivity</item> 
</string-array>  

Mechanizm powoduje utworzenie tablica zawierająca URI dostępnych klas aktywności oraz 

tekst wyświetlanego w menu. W celu zastosowania aktywności w połączeniach z usługami 

poprzez BackgroundActivityConnection należy dodać utworzony obiekt w tym samym pliku 

do tablicy activities pod postacią: 

<array name="activities"> 
<item>@array/SettingsActivity</item> 

</array> 

MainMenuItemList również czyta treść tablicy activities za pomocą obiektu ActivityManager, 

stosując metodę getComponentsList umieszcza wszystkie zidentyfikowane elementy zasobów 

na liście.  

 

Rysunek 12 Diagram klas aktywności stosowanych w aplikacji klienckiej 
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Obsługa wywołania jednego z elementów listy powoduje utworzenie instancji 

aktywności za pomocą mechanizmu intencji, korzystającego z URI obiektów pobranego  

z zasobów aplikacji, pobranych za pomocą ActivityManager: 

Intent intent = new Intent(activityManager.getComponentUri(selectedItem)); 

startActivity(intent); 

Uruchomienie aktywności za pomocą intencji, podobnie jak w przypadku usług Android, 

wymaga zadeklarowania obiektu w manifeście aplikacji w sekcji application: 

<activity> 
android:name="net.mmoplatform.activities.RulesMapActivity"  
android:label="@string/rulesMapActivityString"> 

 <intent-filter> 
  <action          
 android:name="com.autoprofilemanager.activities.RulesMapActivity"/> 
 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

</intent-filter> 
</activity> 

Implementacja nowej aktywności i dodanie jej do aplikacji klienckiej polega na połączeniu 

wyżej opisanych kroków:  

 rozszerzeniu klasy BaseActivity lub utworzeniu innej klasy dziedziczącej po 

systemowej klasie Activity, 

 następnie zdefiniowaniu dostępu do niej poprzez umieszczenie odnośników  

w zasobach, pliku arrays.xml, 

 uzupełnienie informacji o aktywności w manifeście aplikacji.  

Drugim rozszerzalnym elementem aplikacji jest zestaw globalnych ustawień 

implementowanych wtyczek, wykonany za pomocą obiektu GlobalSettings – singletonu 

udostępniającego listę właściwości opisanych w zasobach aplikacji, 

w tablicy settings. Ustawienia wtyczek definiowane są w pliku arrays.xml, poprzez podanie 

struktury opisującej typ, wyświetlaną nazwę, domyślnie przyjmowaną wartość, widoczności 

ustawienia w aktywności SettingsActivity oraz potrzebę wysyłania ustawienia do aplikacji 

serwera: 

<string-array name="analysisMethodSetting"> 
<item name="type">java.util.List</item> 
<item name="name">Metoda analizy</item> 
<item name="values">@array/analysisMethodSettingValues</item> 
<item name="hidden">false</item> 
<item name="serverSetting">true</item> 

</string-array>  

GlobalSettings obsługuje ustawienia typu logicznego, znakowego, liczbowego, może 

przyjmować wartości enumeracji z listy zdefiniowanej w zasobach.  



Odkrywanie i automatyczna modyfikacja ustawień urządzeń mobilnych 

 

 
 63 

 

Rysunek 13 Klasa GlobalSettings 

 

Wykonane w ten sposób ustawienia pobierane są i wyświetlane w aktywności 

SettingsActivity. Widok umożliwia modyfikację wartości wyświetlanych ustawień, obok ich 

nazwy w zależności od typu dostępne jest pole tekstowe bądź wyboru opcji pobranych  

z enumeracji.  

Wartości ustawień po zmianie przez użytkownika są zapisywane i przechowywane po 

zakończeniu pracy programu dzięki zastosowaniu wbudowanego mechanizmu składowania 

danych aplikacji - SharedPreferences. Preferencje użytkownika nie muszą być ponownie 

wprowadzane za każdym razem, gdy uruchamiamy aplikację. Zdefiniowane wartości zasobu 

settings określają dane użytkownika – login oraz hasło stosowane podczas uwierzytelniania, 

adres serwera, maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź, stosowanie sieci Wi-fi do 

wykrycia lokalizacji oraz parametry wtyczek gromadzenia danych i analizy zachowań. 

 

Rysunek 14 Aktywność SettingsActivity z podstawowymi ustawieniami aplikacji 
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Zapisane w SettingsActivity ustawienia mogą zostać pobrane w każdym miejscu 

aplikacji, korzystają z nich również usługi sieciowe serwera, dlatego po zdefiniowaniu flagi 

serverSetting na wartość true zmiany ustawienia wysyłane są na odpowiadającą usługę REST. 

Moduł Google Maps API został zastosowany w aktywności RulesMapActivity, 

rozszerza zawartą w pakiecie klasę bazową MapActivity. Realizowana przez aktywność 

metoda initializeOverlays pobiera stosowane aktualnie reguły, następnie wybiera możliwe do 

zwizualizowania w przestrzeni. Ustala również sposób wyświetlania ich w warstwie 

prezentacji - poprzez obrazy lub obszary wyszczególnione na mapie. 

 Zainicjalizowane reguły są nakładane na panel mapy za pomocą metody 

updateOverlays w momencie wejścia do aktywności bądź w przypadku wystąpienia 

aktualizacji.  

 

Rysunek 15 Aktywność RulesMapActivity wyświetlająca położenie użytkownika oraz 

obszary realizacji reguł na mapie  

W celu dodania dodatkowych obrazów obiektów do wyświetlenia należy zdefiniować  

w zasobach nową tablicę zawierającą nazwę oraz sposób reprezentacji (nazwę obrazu),  

a następnie dodać element do mapOverlays w pliku arrays.xml: 

 

     <array name="RuleOverlay"> 
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        <item name="image">ruleOverlay</item> 
        <item name="name">Rule Overlay</item> 
     </array> 
    <array name="mapOverlays"> 
        <item>@array/RuleOverlay</item> 
    </array> 

W celu implementacji interakcji z obiektem warstwy prezentacji należy opisać działanie 

poprzez nadpisanie obsługi w zdarzeniu onTap w zainicjalizowanym obiekcie 

ItemizedOverlay. Interakcja z mapą nie jest ograniczona do obiektów warstw, w metodzie 

initializeControls mogą zostać dodane nowe kontrolki dające możliwość przybliżania, 

oddalania, centrowania mapy na lokalizacji użytkownika, napisy wyświetlające jego aktualne 

współrzędne geograficzne.  

7.1.3. Połącznie z wewnętrzną bazą danych SQLite 

Implementacje warstw dostępu dodanych zarówno w przypadku klienta jak i serwera 

realizowane są przez implementację interfejsów z pakietu com.autoprofilemanager.idao. 

Pakiet stanowi wspólny element systemowy, stosowany w obydwu programach do określenia 

metod wykonywanych na bazach danych. 

Obiekty DAO (ang. data access object) udostępniające operacje na wewnętrznej bazie 

danych urządzenia klienckiego muszą implementować funkcje interfejsów wspólnych baz 

danych oraz rozszerzać klasę SQLiteHelper. Zapewniają warstwę dostępu do wbudowanej 

bazy danych usłudze analitycznej, rejestrującej zachowania oraz przeprowadzającej działania 

opisywane przez reguły. 

Obsługiwana natywnie przez system Android baza danych SQLite inicjalizowana jest 

poprzez dodanie uprawnienia WRITE_EXTERNAL_STORAGE w manifeście oraz 

zastosowanie wbudowanego pakietu android.database.sqlite. W danych zainstalowanej 

aplikacji utworzony zostaje katalog zawierający wersjonowane pliki bazy danych, stosowane 

przez oprogramowanie. 

Klasa SQLiteOpenHelper stanowi obiekt nadzorujący operacjami na bazie danych  

w urządzeniu mobilnym. Odpowiada za nadzór instancji baz danych przypisanych do 

przestrzeni dyskowej aplikacji, w tym działań polegających na tworzeniu, modyfikacji, 

aktualizacji, migracji, usuwaniu danych. Klasa zakłada zastosowanie SQLite w systemie  

o monotonicznej aktualizacji wersji bazy danych. 

Każda z klas rozszerzających obiekt musi zawierać dostęp do zestawu skryptów SQL, 

opisujących tworzenie, usuwanie oraz operacje wykonywane podczas zmiany wersji bazy 
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danych. Skrypty inicjalizacji oraz usuwania bazy zostały udostępnione bezpośredniemu 

rozszerzeniu bazy - SQLiteHelper.  

 

Rysunek 16 Diagram klas warstwy dostępu do danych w aplikacji klienckiej, powiązanie  

z bazą SQLite 

Inicjalizacja oraz definicje poszczególnych tabel stosowanych w aplikacji klienckiej 

zostały rozpisane w statycznych metodach initializeUsers, initializeRules, 

initializeBehaviours, initializeUserData zawartych w klasach nadzorujących tabele. Operacje 

posiadają dostęp do plików skryptów, umieszczonych w zasobach aplikacji, katalogu 

res/scripts. 
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7.2. Realizacja aplikacji serwera 

Klasy aplikacji serwera zawierane są w komponentach Java Beans, opisanych  

w plikach konfiguracyjnych context.xml oraz servlet.xml. Inicjalizowane w projekcie Java 

Beans dzielimy na obiekty reprezentujące kontrolery Spring Framework, warstwy dostępu do 

danych (DAO - data access objects) oraz wątków roboczych harmonogramu wykonanego za 

pomocą pakietu  Spring Task. 

7.2.1. Kontrolery Spring 

Kontrolery Spring są oznaczone za pomocą adnotacji @Controller zapisanej nad nagłówkiem 

klasy. Ich zadaniem w realizowanym systemie jest wystawienie usług serwera na 

wyszczególnione adresy dostępne za pomocą zapytań REST. Przykładowa metoda kontrolera 

przyjmującego żądania od urządzeń mobilnych BehaviourController wstawiając do bazy 

danych przesłane dane o zachowaniu użytkownika: 

@RequestMapping(method=RequestMethod.POST, value="/logdata") 
@ResponseStatus(value = HttpStatus.CREATED) 
public ModelAndView addBehaviourData(@RequestBody String body, 
@RequestHeader(value = "Authentication", required = true) final String 
httpAuthentication)  
throws PermissionDeniedException 
{ 
 if(HttpAuthenticate.authenticate(httpAuthentication, userDao)) 
 { 
  Behaviour e = (Behaviour) gson.fromJson(body, Behaviour.class); 
  dao.saveBehaviour(e); 

 return new ModelAndView(BaseController.OBJECT_VIEW_NAME,"object",e); 
 } 
 throw new PermissionDeniedException(null,"Authentication failed"); 
 } 

Adnotacja RequestMapping wskazuje na typ obsługiwanego przez metodę żądania 

HTTP oraz przyrostek dodawany do adresu serwera, informujący o URL usługi. Jeden adres 

może być obsługiwany przez wiele kontrolerów przez różne metody, o ile innych rodzajów 

żądań. Adnotacja ResponseStatus mówi o wartości kodu statusu HTTP otrzymywanego po 

poprawnym przetworzeniu żądania - HttpStatus.CREATED (kod HTTP 201, określający 

zakończenie żądania utworzeniem nowego obiektu). 

Adnotacja @RequestBody uzupełniona treścią żądania HTTP wraz z argumentem 

httpAuthentication w @RequestHeader wskazuje na oczekiwanym przez kontroler dane 

nagłówka w zapytaniu. Poprawne wykonanie operacji przekształca treść żądania z JSON na 

obiekt Behaviour, a następnie wstawia go do bazy danych za pomocą obiektu DAO. 



Mateusz Góra – praca dyplomowa magisterska 

 

 68 

Każdy z wykonanych kontrolerów zawiera odwołanie do przynajmniej jednego obiektu 

DAO, danych dzięki czemu może dostarczając informacje gromadzone w bazie danych lub 

wykonywać zadania zlecone poprzez wstawianie, modyfikacje bądź usuwanie zasobów. 

Wszystkie udostępniane przez serwer usługi sieciowe REST realizowane są za pomocą 

kontrolerów Spring. 

 

Rysunek 17 Diagram klas kontrolerów Spring 

 

Metoda authenticate obiektu HttpAuthenticate ma realizuje operację uwierzytelniania 

wykonawcy żądania poprzez weryfikację danych przesłanych w nagłówku HTTP.  

W przypadku niepomyślnej weryfikacji danych metoda rzuca jest wyjątek 

PermissionDeniedException obsługiwany w klasie bazowej BaseController: 

@ExceptionHandler(PermissionDeniedException.class) 
@ResponseStatus(value = HttpStatus.FORBIDDEN, reason = "Authentication failed") 
public ModelAndView handlePermissionDeniedException(PermissionDeniedException ex) 
{ 
 logger.info(ex.getMessage()); 

return new ModelAndView("forbidden", "object", HttpStatus.FORBIDDEN, 
ex.getMessage()); 

} 
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W przypadku wystąpienia błędu uwierzytelniania generowana przez metodę treść 

odpowiedzi HTTP informuje o zaistniałej sytuacji, widocznej w przypadku wywołania URL 

usługi na stronie przeglądarki internetowej oraz za pomocą kodu HttpStatus.FORBIDDEN, 

który informuje przeglądarkę lub aplikację kliencką o niepowodzeniu żądania. 

Wystawione za pomocą kontrolerów usługi REST mogą posiadać argumenty zawarte  

w adresie URL żądania : 

@RequestMapping(method=RequestMethod.DELETE,value="/removeBehaviourData/{userId}") 
@ResponseStatus(value = HttpStatus.OK) 
public String removeBehaviourData(@RequestBody final String body,  

@PathVariable final String userId,  
@RequestHeader(value = "Authentication", required = true)  
final String httpAuthentication)  
throws PermissionDeniedException 

Nagłówek powyższej metody określa argument userId pobierany z adresu żądania. Żądanie 

danych zawierające pojedyncze argumenty w adresie są wydajne w realizacji. Nie potrzebują 

treści żądania w RequestBody, w rezultacie nie wymagają przesłania żądania HTTP oraz 

dodatkowej konwersji na obiekty. 

Wykonane za pomocą kontrolerów Spring Framework usługi sieciowe REST dzielimy 

ze względu na operacje wykonane na konkretnych typach obiektów. Zaimplementowane 

klasy dotyczą danych zachowań, reguł oraz użytkowników.  

Wywołanie  metod kontrolerów za pomocą wskazanych metod HTTP powoduje 

wymianę danych pomiędzy aplikacjami klientów a serwerem. Każda opisana usługa sieciowa 

zmapowana jest na pojedynczą metodę kontrolera odwołującą się do unikalnego adresu URL. 

 Klasa kontrolera BehaviourController implementuje usługi sieciowe modyfikujące 

dane zachowań użytkowników: 

Nazwa Metoda HTTP Argumenty Opis działania 

getBehaviourData GET identyfikator 

użytkownika 

pobranie zgromadzonych 

zachowań użytkownika 

o podanym identyfikatorze 

addBehaviourData POST identyfikator 

użytkownika, 

zachowanie 

dodanie zachowania użytkownika  

o podanym identyfikatorze 

removeBehaviourData DELETE identyfikator 

użytkownika 

usunięcie gromadzonych 

zachowań użytkownika  

o podanym identyfikatorze 
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getBehaviourList GET - pobranie listy aktualnie 

analizowanych zachowań 

użytkowników  

Tabela 1 Lista usług sieciowych kontrolera BehaviourController 

 Kontroler UserController wykorzystywany jest do zarządzania obiektami 

użytkowników przechowywanych na serwerze oraz konfiguracjami analizy ich 

danych. Należą do niej metody:  

Nazwa Metoda HTTP Argumenty Opis 

getUserData GET identyfikator 

użytkownika 

pobranie danych oraz konfiguracji 

użytkownika o podanym 

identyfikatorze 

getUserList GET - pobranie listy profilów wszystkich 

użytkowników - operacja 

administratora 

addUserData POST Dane 

użytkownika 

zarejestrowanie lub aktualizacja 

danych użytkownika podczas 

pierwszego uruchomienia aplikacji, 

zmianie ustawień lub danych 

użytkownika 

getUserDataByLogin GET login 

użytkownika 

pobranie danych konfiguracyjnych 

wtyczek, profilu użytkownika po 

loginie 

removeUser DELETE Identyfikator 

użytkownika 

usunięcie danych użytkownika o 

podanym identyfikatorze, wraz z 

danymi zachowań, opracowanymi 

regułami oraz danymi 

konfiguracyjnymi 

resetConfiguration GET Identyfikator 

użytkownika 

Przywrócenie domyślnych wartości 

atrybutów wtyczek dla podanego 

użytkownika 

Tabela 2 Lista usług sieciowych kontrolera UserController 

 Klasa RuleController opisuje usługi obiektów reguł oraz zdalnych wywołań analizy  

w aplikacji serwera. Utworzone w ramach klasy usługi to: 
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Nazwa Metoda HTTP Argumenty Opis 

getRulesList GET - pobranie listy wszystkich 

utworzonych obiektów reguł - 

operacja administratora 

markRuleForDeletion DELETE Identyfikator 

użytkownika, 

identyfikator 

reguły 

wskazanie przez użytkownika 

niepoprawnej/nieaktualnej reguły 

- oznaczenie do usunięcia 

getRulesForUser GET identyfikator 

użytkownika 

pobranie zestawu reguł 

opracowanych dla danego 

użytkownika podczas ostatniej 

analizy danych 

getRulesByLogin GET login 

użytkownika 

Pobranie zestawu reguł 

użytkownika po loginie 

runDataAnalysis GET - zdalne uruchomienie analizy 

danych zachowań, odkrywania 

reguł metodami eksploracji 

danych dla wszystkich 

użytkowników 

runDataAnalysisUser GET identyfikator 

użytkownika 

Zdalne uruchomienie analizy 

danych pojedynczego 

użytkownika, tworzenie zestawu 

spersonalizowanych reguł 

Tabela 3 Lista usług sieciowych kontrolera RuleController 

7.2.2. Warstwa dostępu do danych 

Dostęp do danych systemu przechowywanych po stronie serwera realizowany jest 

poprzez obiekty Data Access Object (DAO) bazujące na odpowiadających im interfejsach.  

W celu konstrukcji zapytań HQL obiekty DAO muszą rozszerzać klasę 

HibernateDaoSupport, realizowaną przez pakiet Spring ORM, zapewniającą dostęp do 

metody getHibernateTemplate.  
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Rysunek 17 Diagram klas reprezentujący warstwę dostępu do zewnętrznej bazy danych 

MySQL 

 

Zaimplementowane obiekty UserDaoDao, BahaviourDao, RuleDao, UserDataDao 

realizują pełny dostęp do gromadzonych w bazie danych MySQL obiektów systemu - danych 

użytkowników, zachowań, reguł, oraz konfiguracji wtyczek. Zapytania realizowane są za 

pomocą sparametryzowanych zapytań HQL tworzonych automatycznie przez pakiet 

Hibernate ORM poprzez zastosowanie metod: 

 getHibernateTemplate().get – zapytanie SELECT, pobierające obiekty danej klasy na 

podstawie identyfikatora, 

 getHibernateTemplate().saveOrUpdate – zapytanie INSERT LUB UPDATE, 

wstawiające lub aktualizujące treść obiektu o danym typie i identyfikatorze, 

 getHibernateTemplate().delete – zapytanie DELETE, usuwające elementy  

o podanych atrybutach z bazy danych, 

 getHibernateTemplate().select – do realizacji zapytań SELECT, wybierający dane na 

podstawie podanych warunków, w tym innych niż dotyczących identyfikatora. 
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Połączenie z bazą danych konfigurowane jest w obiekcie Java Bean connectionData, 

opisanym się w pliku rest-context.xml. Określa rodzaj zastosowanego sterownika, adres URL 

bazy danych, nazwę stosowanego przez serwer użytkownika bazy oraz hasło. 

Przykład poprawnego skonfigurowania obiektu dataSource dla bazy mySQL:  

<bean id="connectionData" 
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"> 

<property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
 <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/autoprofilemanager" 
/> 
 <property name="username" value="login" /> 
 <property name="password" value="password" /> 
</bean> 

 Wszystkie obiekty zastosowane w mapowaniach obiektowo-relacyjnych za pomocą 

Hibernate, czyli realizowany w ramach kontrolera Spring Framework, musi zostać opisany za 

pomocą adnotacji wewnątrz klasy lub mapowany na element bazy w pliku HBM. Mapowania 

ORM zdefiniowane są w Java Bean sessionFactory, elemencie mappingResources w pliku 

rest-context.xml.  

7.2.2.1. Obiekty danych systemu 

Poniżej zostały opisane obiekty zmapowane relacyjnie za pomocą biblioteki Hibernate. 

Stosowane są do wymiany informacji z bazą danych za pośrednictwem wskazanego DAO, 

wywoływanego za pomocą podanego kontrolera Spring. 

Zdefiniowane obiekty znajdują się w obydwu programach, w pakiecie wspólnym 

com.autoprofilemanager.common. Służą do przechowywania informacji stosowanych 

zarówno w aplikacji klienckiej jak i serwera, ich treść przesyłana jest w zapytaniach REST. 

Nazwa klasy DAO Kontroler Opis zawartości 

User UserDao UserController profil użytkownika, zawiera login, 

hasło oraz dane podawane przy 

rejestracji 

Behaviour BehaviourDao BehaviourController zachowanie użytkownika, 

obejmuje identyfikator 

użytkownika, rodzaj zachowania, 

powiązane parametry 

Rule RuleDao RuleController obiekt reguły, zawiera 

identyfikator użytkownika, 
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informacje o zachowaniach 

stanowiących poprzedniki oraz 

następniki reguły 

UserData UserDataDao UserController obiekt konfiguracji wtyczek 

rejestracji zachowań oraz metod 

analizy 

Tabela 4 Opis dopasowania obiektów systemu do kontrolerów i DAO serwera 

7.2.3. Wątki robocze aplikacji serwera 

Główną grupą obiektów realizującą zadania analizy są klasy realizujące interfejs IWorker, 

wywoływane za pomocą harmonogramu zadań Spring Task Scheduler jako wątki robocze.  

Java Bean taskScheduler opisuje dostępną pulę procesów za pomocą parametr pool-size 

oraz czas lub okres wykonania operacji określane za pomocą wyrażania regularnego cron 

(parametr cron) lub określony interwał w milisekundach (fixed-delay) w sekcji scheduled-

tasks.  

Obiekty wykonujące zapisane w harmonogramie operacje muszą być zdefiniowane  

w postaci Java Beans oraz implementować interfejs IWorker, z pakietu Task Scheduler, 

definiujący zestaw wywoływanych działań. Wykonano w ten sposób stale realizowane 

zadania: 

 DataAnalysisWorker – analizuje zgromadzone dane użytkowników, w celu odkrycia 

spersonalizowanych reguł zachowań. Dane użytkowników przetwarzane są zbiorczo, 

wyniki analizy realizowane są oddzielnie dla każdego użytkownika, 

 DataCleanupWorker – usuwający nieaktualne dane zachowań użytkowników oraz 

przeznaczone do usunięcia reguły, 

Przykładowa konfiguracja Java Bean taskScheduler to: 

<task:scheduler id="taskScheduler" pool-size="5"/>   
<task:scheduled-tasks scheduler="taskScheduler"> 
<task:scheduled ref=" dataAnalasysWorker" method="work" 
cron="0 0 * * *  ?"/> 
<task:scheduled ref="dataCleanupWorker" method="work" fixed-  
delay="10800000"/> 

</task:scheduled-tasks> 

Podany przykład wywołuje operacje work obiektów Java Bean o nazwach 

DataAnalysisWorker oraz DataCleanupWorker kolejno raz dziennie o północy oraz co 3 

godziny. 
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7.3. Przykłady komunikacji klient-serwer 

Operacje gromadzenia danych zachowań użytkownika, analiza danych oraz pobieranie reguł 

przez aplikację kliencką stanowią opcjonalną ścieżkę przetwarzania, udostępnianą poprzez 

zaznaczenie ustawienia "Zewnętrzna analiza danych" (w kodzie externalDataAnalysis)  

w aktywności ustawień ogólnych aplikacji (SettingsActivity). Poniżej przedstawiono 

przykładowe przebiegi komunikacji klient-serwer podczas cyklu wymiany danych 

realizowanych przez aplikacje mobilną i serwerową. 

 Rejestracja zachowania użytkownika – w przypadku otrzymania informacji  przez 

usługę Android BehaviourService obiekt Behaviour wysyłany jest na serwer za 

pomocą metody callRestService usługi Android CommunicationService. Instancja 

klienta REST, obiekt RestClient tworzy zapytanie HTTP POST z zapisanymi w JSON 

danymi wysłanymi pod adres usługi serwera. Żądanie obsługiwane jest za pomocą 

kontrolera BehaviourController, usługi addBehaviourData, Kontroler korzysta  

z pakietu Gson do deserializacji treści żądania oraz obiektu BehaviourDao do 

wstawienia informacji do bazy danych za pomocą zdefiniowanej w IBehaviourDao 

metody saveBehaviour. Aplikacja kliencka otrzymuje odpowiedź HTTP z kodem 201. 

 Pobranie zestawu reguł użytkownika – operacja wywoływana okresowo bądź na 

żądanie użytkownika lub przez usługę BehaviourService, w celu pobrania aktualnego 

zestawu reguł. Informacja zawierająca identyfikator użytkownika zostaje wysłana 

metodą callRestService usługi CommunicationService. Obiekt  RestClient tworzy 

zapytanie HTTP GET z zapisanym w adresie URL identyfikatorem użytkownika. 

Żądanie obsługiwane jest za pomocą kontrolera RuleController (usługa 

getRulesForUser). Kontroler pobiera obiekt reguły za pomocą RuleDao, a następnie 

wysyła go w postaci JSON (konwersja obiektem Gson) do klienta wraz z kodem 200. 

 Usunięcie danych użytkownika - wywoływane przez operację 'Usuń zewnętrzne dane' 

z menu głównego. Aplikacja wysyła za pomocą usługi CommunicationService, 

metodą callRestService żądanie HTTP DELETE z zapisanym w adresie URL 

identyfikatorem użytkownika.  Zapytanie HTTP przyjmuje kontroler UserController, 

poprzez zmapowaną metodę removeUser. Operacja stosuje obiekty UserDao, 

UserDataDao, RuleDao oraz BehaviourDao do usunięcia wszystkich danych 

powiązanych z użytkownikiem o podanym identyfikatorze z bazy. Usunięciu ulegają 

powiązane zachowania, opracowane reguły, dane konfiguracyjne oraz podstawowy 

rekord z tabeli USERS. Usługa REST zwraca odpowiedź HTTP z kodem 204. 
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7.4. Przykładowe zrealizowane funkcjonalności 

Po zaprojektowaniu i implementacji systemu, wtyczek realizujących monitorowanie 

zachowań oraz analizę gromadzonych danych utworzono przykładową aplikację kliencką oraz 

serwerową, mającą na celu sprawdzenie działania systemu w praktyce. Elementy systemu 

zostały zrealizowane w celu przetestowania wszystkich dostępnych funkcjonalności aplikacji 

klienckiej oraz serwera.  

System wymaga sprecyzowania przez użytkownika urządzenia mobilnego wymagań, na 

podstawie których wtyczki działają zgodnie z jego potrzebami. Prawidłowa konfiguracja 

parametrów aplikacji klienckiej stanowi podstawowy warunek podjęcia oczekiwanych 

działań.  

Warunek ten realizowany jest za pomocą ustawienia parametrów w panelach ustawień 

programu Android. Aktywność SettingsActivity, dostępna w menu głównym pod nazwą 

"Ustawienia" obejmuje podstawowe opcje oprogramowania, takie jak ustawienie danych 

profilu użytkownika oraz opcji zewnętrznego gromadzenia danych. Aktywność 

PluginSettingsActivity, uruchamiana przez wybór "Ustawienia wtyczek" w menu głównym 

zawiera ustawienia wtyczek, wyszczególnienia pobieranych automatyzowanych zachowań 

oraz stosowanych algorytmów. 

Obsługiwane przez zaimplementowane wtyczki badane zachowania to: 

 zmiana lokalizacji urządzenia - ustawienia wykrywania poprzez nawigację GPS, GSM, 

sieci lokalnej, 

 monitorowanie połączenia z operatorem, siecią bezprzewodową i bluetooth, 

 zmiana ustawień dźwięku i wibracji urządzenia - poziomu głośności dzwonka, 

powiadomień, wiadomości przychodzących, alarmów, rozmów, tryb wyciszenia, 

 monitorowanie połączeń, wiadomości przychodzących oraz akcji wykonywanych w ich 

kontekście - odbiór, odrzucanie, usuwanie, 

 badanie poziom baterii, trybu sieci danych, offline, oszczędzania energii, wyłączenia 

oraz ponownego uruchomienia urządzenia, manualnej zmiany poziomu jasności. 
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Aplikacja działa w tle, informując użytkownika o opracowaniu nowych reguł za pomocą 

mechanizmu powiadomień. Poinformowany o wykryciu nowej reguły użytkownik musi 

zaakceptować jej realizację lub odrzucić wynik analizy w aplikacji w aktywności 

RulesActivity. Zaakceptowane, aktualnie działające reguły również dostępne są z poziomu 

aktywności, która pozwala na podgląd metody działania oraz operację usunięcia.  

Dodatkowe operacje dostępne z poziomu aplikacji klienckiej to: 

 usunięcie danych użytkownika przechowywanych po stronie serwera, 

 reset lokalnej bazy danych - usunięcie aktywnych reguł oraz usunięcie 

przechowywanych zachowań, 

 pobranie danych zachowań/reguł przechowywanych po stronie serwera do lokalnej bazy 

danych. 

Aplikacja serwera stanowi opcjonalny element systemu, wykorzystywany poprzez 

zaznaczenia opcji "Zewnętrzna analiza danych" w ustawieniach aplikacji klienckiej. Rodzaje 

składowanych zachowań użytkowników nie mają istotnego znaczenia dla opracowania przez 

aplikację serwera spersonalizowanych reguł, analiza zbiorcza wykonywana jest oddzielnie dla 

każdego klienta - identycznie jak w przypadku analizy lokalnej na urządzeniu mobilnym. 

Dodatkową opcją w ustawieniach wtyczek użytkownika jest analiza zbiorcza zachowań, 

która udostępnia możliwość opracowania dodatkowych reguł w zależności od zachowań 

wszystkich użytkowników. Jeśli istnieją użytkownicy korzystający z tej usługi, po 

przeprowadzeniu analizy prywatnych zachowań wykonywana jest jedna, zbiorcza analiza, 

której reguły wynikowe prezentowane są dla wszystkich zainteresowanych. 

Przykładem takiego zachowania jest automatyczne usuwanie wiadomości oraz 

odrzucanie połączeń od usług reklamowych, kiedy konkretne adresy  

i numery telefonów są uzupełniane na podstawie akcji wielu różnych użytkowników. Akcje 

wykonywane są przed pojawieniem się powiadomienia o wiadomości, połączeniu 

przychodzącym - informacja o odrzuceniu znajduje się w logu aplikacji klienckiej. 

Dodatkową usługą oferowaną przez serwer jest implementacja panelu 

administracyjnego, wykonanego za pomocą technologii JSP. Strony administracyjne dostępne 

są po podaniu danych zdefiniowanych w plikach konfiguracyjnych serwera, udostępniają 

podgląd obecnej zawartości tabel, listy użytkowników, zachowań, reguł oraz linki do usług 

REST np. wywołania przeprowadzenia analizy na serwerze, usunięcia danych wybranego 

użytkownika. 
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8. Testy, weryfikacja działania systemu   

Zaimplementowany system z przykładowymi wtyczkami poddano weryfikacji w ramach 

testów funkcjonalności oraz wydajnościowych. 

8.1. Testy funkcjonalności 

Pierwszy przeprowadzony zestaw testów miał na celu weryfikację poprawnego działania 

zaimplementowanych funkcji systemu, zarówno pod względem operacji gromadzenia danych 

jak i realizacji opracowanych reguł zmiany ustawień.  W celu skutecznego sprawdzenia 

działania elementów systemu zastosowano zestawy prawdziwych danych o zachowaniach 

i powiązane z nimi reguły modyfikacji preferencji urządzenia mobilnego. Testy 

przeprowadzono na smartfonach Samsung Galaxy S2, S3, HTC One, tabletach Samsung 

Galaxy Tab 3, Note 10, Goclever Insignia 5x. 

W pierwszym etapie testów wydajnościowych zgromadzono lokalne bazy danych od 

rzeczywistych użytkowników. Testy podzielono na grupy dotyczące: 

 gromadzenia danych z czujników oraz logów systemowych - weryfikacja, czy 

dane dotyczące zachowań uwzględnionych przez danego użytkownika zostały 

zarejestrowane w formie obiektów zachowań, 

 automatycznej zmiany ustawień na podstawie opracowanych reguł. 

W czasie przeprowadzenia testu zwrócono szczególną uwagę na wpływ poszczególnych 

typów urządzeń na wyniki testów. Aplikacje klienckie zostały zainstalowane na urządzeniach 

mobilnych różnych producentów z różniącymi się parametrami sprzętowymi, wersjami 

systemu Android. Aplikację tworzono w trybie kompatybilności z systemami android od 

wersji 2.3 (Gingerbread) do wersji docelowej 4.4.3 (KitKat). Pomimo teoretycznego 

spełnienia wymogów sprzętowych na wszystkich testowanych urządzeniach oraz 

dysponowania wszystkimi niezbędnymi czujnikami, niektóre wersje systemu operacyjnego 

zawierały blokadę do określonych usług telefonu. W momencie wywołania narzędzia logcat, 

monitorowaniu danych lokalizacyjnych, obserwacji zmiany trybu dźwiękowego telefonu 

usługa systemowa zwracała błąd, powodujący zakończenie pracy aplikacji.  

W celu rozwiązania problemów z dostosowaniem działania aplikacji do różnych wersji 

systemu operacyjnego opracowano dodatkowy mechanizm identyfikacji dostępnych 

czujników, usług, uruchamiany w momencie rozpoczęcia pracy aplikacji klienckiej. Celem 

procesu jest zablokowanie i ukrycie możliwości analizy niedostępnych czujników oraz usług 

systemowych. 
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8.2. Testy wydajnościowe 

Testy wydajnościowe miały na celu sprawdzenie skuteczności analizy zachowań użytkownika 

na urządzeniu mobilnym oraz wydajności zastosowanej architektury REST w powiązaniu 

z działaniem mechanizmów eksploracji danych.  

Testy aplikacji klienckiej miały na celu sprawdzenie szybkości przeprowadzania analizy 

zgromadzonych danych, opracowania reguł automatyzujących zmianę ustawień urządzenia 

różnymi metodami eksploracji danych. Przeprowadzono je na smartfonach Samsung Galaxy 

S3 oraz tablecie Goclever Insignia 5x. 

Do przeprowadzenia testów aplikacji klienckiej użyto bazy danych zgromadzone od 

badanych rzeczywistych użytkowników. Zastosowano następujące zbiory o zachowaniach: 

 zbiór 1 - zestaw 70 tysięcy obiektów, zawiera wyłącznie wybrane przez użytkownika 

dane dotyczące zmian poziomu głośności, lokalizacji urządzenia, zmiany stanu baterii, 

 zbiór 2 - zestaw danych zawierający około 260 tysięcy rekordów, cechuje się dużą 

różnorodnością obiektów, zachowania pochodzą ze wszystkich zaimplementowanych 

czujników i rozpoznawanych logów systemowych. 

Testy uwzględniają przetwarzany zbiór danych, rodzaj zastosowanej metody data 

mining oraz środowisko (urządzenie mobilne), na którym został przeprowadzona weryfikacja. 

Czasy wykonania analizy zostały uśrednione, ze względu na wykonanie około 10 uruchomień 

na metodę, z różnymi parametrami, zależnymi od zastosowanej techniki. Testy 

wydajnościowe nie uwzględniają wyników analizy, które zostały badane w rozdziale 

poświęconym eksperymentom. 

Wnioskiem uzyskanym z testu jest informacja, że czasy przetwarzania informacji są 

ściśle uzależnione od zastosowanej techniki analizy oraz od rozmiaru wolumenu danych. Moc 

obliczeniowa urządzenia ma znaczenie, ale nie stanowi najistotniejszego czynnika 

wpływającego na wynik testu. Najszybsze metody, opierające się na algorytmach 

asocjacyjnych Apriori oraz FP-growth osiągały cel opracowania reguł w czasie wielokrotnie 

szybszym czasie niż analiza metodami grupowania. 

Zauważono, że stare dane o zachowaniach nie tylko powodują opracowanie 

nieprawidłowych reguł, ale istotnie spowalniają szybkość całego procesu. W konsekwencji 

opracowano mechanizm czyszczenia baz, usuwania nieaktualnych informacji, na serwerze 

realizowany przez wątek roboczy DataCleanupWorker, na kliencie przez usługę Android 

BehaviourService.  
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Numer zbioru Metoda 

data mining 

Urządzenie mobilne Średni czas wykonania 

analizy [ms] 

1 Apriori Samsung Galaxy S3 10 250 

1 Apriori Goclever Insignia 5x 11 758 

1 FP-growth Samsung Galaxy S3 8 461  

1 FP-growth Goclever Insignia 5x 9 842 

1 GSP Samsung Galaxy S3 18 072 

1 GSP Goclever Insignia 5x 19 864 

1 k-średnich Samsung Galaxy S3 32 425 

1 k-średnich Goclever Insignia 5x 40 916 

1 Fuzzy clustering Samsung Galaxy S3 62 247 

1 Fuzzy clustering Goclever Insignia 5x 73 861 

2 Apriori Samsung Galaxy S3 44 942 

2 Apriori Goclever Insignia 5x 51 092 

2 FP-growth Samsung Galaxy S3 33 218 

2 FP-growth Goclever Insignia 5x 39 729 

2 GSP Samsung Galaxy S3 99 895 

2 GSP Goclever Insignia 5x 110 408 

2 k-średnich Samsung Galaxy S3 196 380 

2 k-średnich Goclever Insignia 5x 248 209 

2 Fuzzy clustering Samsung Galaxy S3 274 734 

2 Fuzzy clustering Goclever Insignia 5x 305 269 

Tabela 5 Wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych przetwarzania 

Test wydajnościowy komunikacji klient-serwer wykorzystuje sztuczne dane przesyłane 

przez żądania generowane za pomocą narzędzia Apache JMeter. Opracowano scenariusze 

testowe, polegające na rejestracji konkretnych zachowań użytkownika  

w określonych odstępach czasu za pomocą żądań HTTP na usługi REST serwera oraz 

pobieraniu aktualnego zestawu reguł dla użytkownika testowego. Test miał z jednej strony 

określić wydajność realizacji żądań HTTP, z drugiej weryfikować szybkość opracowania 

zaktualizowanych reguł użytkownika. 

Narzędzie JMeter uruchomiono na pięciu maszynach, symulujących do stu 

użytkowników każde (sto wątków realizujących wysyłanie żądań).  Każdy użytkownik 

wysyła informację o zarejestrowanym zachowaniu lub pobiera zestaw reguł co określoną 
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liczbę sekund. Założeniem pomyślnego przejścia testu była z jednej strony realizacja żądań 

HTTP w czasie co najwyżej 3 sekund w przypadku rejestracji i sekundy w przypadku 

pobrania opracowanych reguł.  

Liczba  

użytkowników 

Częstotliwość 

żądań [ms] 

Rodzaj żądania Maksymalny czas 

wykonania [ms] 

20 5000 Rejestracja 1683 

20 3000 Rejestracja 1708 

20 1000 Pobranie 402 

100 5000 Rejestracja 1854 

100 3000 Rejestracja 1902 

100 1000 Pobranie 438 

200 5000 Rejestracja 1929 

200 3000 Rejestracja 1977 

200 1000 Pobranie 425 

300 5000 Rejestracja 2011 

300 3000 Rejestracja 2075 

300 1000 Pobranie 468 

400 5000 Rejestracja 2178 

400 3000 Rejestracja 2242 

400 1000 Pobranie 512 

Tabela 6 Wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych komunikacji serwer-klient 

Test wydajnościowy komunikacji klient-serwer został zakończony powodzeniem, 

maksymalna długość przeprowadzania żądania HTTP wynosiła 2242ms w przypadku 

rejestracji zachowania i 512ms w przypadku pobrania reguły zachowania. 

Ostatnia grupa przeprowadzonych testów wydajnościowych dotyczyła pomiaru czasu 

wykonania analizy danych zachowań wielu użytkowników różnymi metodami eksploracji 

danych przez wątki robocze aplikacji serwera. Analiza została przeprowadzona na danych 

rejestrowanych przez Apache JMeter.  

Weryfikacja uwzględnia liczbę użytkowników, dla których przeprowadzono analizę, 

zastosowane metody data mining, rozmiar puli wątków roboczych oraz średni czas 

przeprowadzenia analizy dla różnych parametrów algorytmów. 
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Liczba 

obsługiwanych 

użytkowników 

Metoda 

data mining 

Liczba 

uruchomionych 

wątków roboczych 

Średni czas 

wykonania procesu 

analizy [ms] 

100 Apriori 10 10 250 

100 Apriori 25 11 758 

100 FP-growth 10 8 461  

100 FP-growth 25 9 842 

100 GSP 10 18 072 

100 GSP 25 19 864 

100 k-średnich 10 32 425 

100 k-średnich 25 40 916 

100 Fuzzy clustering 10 62 247 

100 Fuzzy clustering 25 73 861 

400 Apriori 10 44 942 

400 Apriori 25 51 092 

400 FP-growth 10 33 218 

400 FP-growth 25 39 729 

400 GSP 10 99 895 

400 GSP 25 110 408 

400 k-średnich 10 196 380 

400 k-średnich 25 248 209 

400 Fuzzy clustering 10 974 734 

400 Fuzzy clustering 25 518 145 

Tabela 7 Wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych przetwarzania 

Zgodnie z oczekiwaniami, zwiększenie rozmiaru puli wątków spowodowało znaczny 

wzrost szybkości przeprowadzania analizy. Podobnie jak w przypadku aplikacji klienckiej,  

oraz opracowanie reguł przez serwer jest uzależnione od zastosowanego algorytmu 

odkrywania wiedzy. Na realistycznym zbiorze danych, pobranym z różnych urządzeń długość 

czasu przetwarzania przyjęłaby uśrednioną wartość, ze względu na różne ustawienia 

poszczególnych użytkowników dotyczące metody analizy ich zachowań. 
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9. Eksperymenty 

Przeprowadzone eksperymenty miały na celu zbadanie skuteczności rozwiązań 

zaprezentowanych w rozdziale piątym, dotyczących odkrywania automatycznych reguł 

modyfikacji ustawień urządzenia mobilnego na podstawie zachowań użytkownika. Badania 

przeprowadzono na zaimplementowanym w pracy systemie. 

Miary przydatności stosowane podczas poszczególnych eksperymentów zostały 

określone w poszczególnych podrozdziałach. Wyniki eksperymentów są uśrednionymi  

i zaokrąglonymi wartościami, otrzymanymi z pięciu iteracji przetwarzania każdego  

z badanych zbiorów danych. 

Rozdział zawiera również spostrzeżenia dotyczące odkrywania niejawnych reguł 

modyfikacji ustawień oraz reguł opartych na zidentyfikowanych zbiorach zdarzeń rzadkich. 

9.1. Zbiory danych użyte w eksperymentach 

Najważniejszym problemem napotkanym podczas przeprowadzania badań wpływu 

algorytmów odkrywania wiedzy na jakość opracowywanych reguł był brak gotowych 

zestawów danych testowych zawierających informacje o zachowaniach, które pozwoliłyby na 

weryfikację zaimplementowanego systemu. Wygenerowanie sztucznych danych  

o zachowaniach mogłoby doprowadzić do zafałszowania wyników badań, dla tego 

zdecydowano się na inne rozwiązanie. 

Do przeprowadzenia eksperymentów zostały wykorzystane prywatne bazy danych  

prawdziwych użytkowników, korzystających z wykonanej aplikacji w okresie od jednego do 

dziesięciu miesięcy. Oprogramowanie powstałe podczas projektu zostało rozprowadzone  

i zainstalowane na 10 urządzeniach o różnych właścicielach. 

Każdy z uczestników badań został poproszony o świadome określenie reguł, jakie 

chciałby, aby zostały wykryte przez program oraz podjęcie działań prowadzących do ich 

powstania. Zabieg ten miał na celu określenie możliwości systemu pod względem 

wykrywania niejawnych reguł automatycznej zmiany ustawień, założenie zostało 

uwzględnione w wynikach badań. Konfiguracja wszystkich baz danych użytkowników, 

ustalenie parametrów algorytmów metod eksploracji danych została przeprowadzona przez 

piszącego pracę przed wykonaniem testu. 

Poniżej zamieszczono opis zastosowanych zbiorów danych, zawierający liczbę 

rekordów zarejestrowanych zachowań użytkownika oraz pulę monitorowanych akcji, 

określonych przez właściciela w konfiguracji.  



Mateusz Góra – praca dyplomowa magisterska 

 

 84 

 

L.p. Liczba 

rekordów  

Liczba 

oczekiwanych  

reguł 

Obszary monitorowanych zachowań 

1 264 491 13 lokalizacja, stan baterii, poziomy głośności, rejestr 

rozmów i wiadomości, połączenie z siecią 

bezprzewodową, operatorem, bluetooth, tryb 

offline, oszczędzania energii poziom jasności 

2 72 064 5 lokalizacja, stan baterii, poziomy głośności, 

połączenie z siecią bezprzewodową, operatorem, 

bluetooth 

3 70 358 5 lokalizacja, stan baterii, poziomy głośności, rejestr 

rozmów i wiadomości, 

4 63 908 4 lokalizacja, poziomy głośności, stan baterii, rejestr 

rozmów i wiadomości 

5 58 810 3 lokalizacja, poziomy głośności, rejestr rozmów  

i wiadomości, połączenie z siecią bezprzewodową, 

operatorem, bluetooth 

6 36 214 3 lokalizacja, poziomy głośności, rejestr rozmów  

i wiadomości 

7 23 750 2 stan baterii, poziomy głośności, rejestr rozmów  

i wiadomości 

8 12 512 3 stan baterii, poziomy głośności, rejestr rozmów  

i wiadomości 

9 5 841 2 stan baterii, poziomy głośności, rejestr rozmów  

i wiadomości 

10 5 182 2 stan baterii, tryb offline, poziomy głośności 

Σ 613 130 42 - 

Tabela 8 Charakterystyka zbiorów danych zastosowanych podczas eksperymentów 

9.2. Wpływ metod odkrywania wiedzy na reguły zmiany ustawień 

Pierwszy obszar badań funkcjonowania systemu obejmuje wpływ realizowanych metod 

eksploracji danych na wykrywane reguły automatyzacji ustawień. Eksperymentom podlegają 

algorytmy asocjacyjne Apriori i FP-growth, badania sekwencji GSP, grupowania k-średnich 

oraz c-means.  

Przyjętą miarą skuteczności stosowanego algorytmu jest liczba zaakceptowanych przez 

użytkownika opracowanych reguł w odniesieniu do wszystkich wykrytych przez algorytm. 

Eksperymenty uwzględniają różne wartości wsparcia w przypadku metod asocjacyjnych  

i wykrywania sekwencji, rozmiar i odległości okna dla algorytmu GSP, minimalny stopień 

podobieństwa elementów w przypadku grupowania. 
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Przyjęto następujące oznaczenia parametrów, miar skuteczności działania algorytmów: 

 R - liczba reguł modyfikacji ustawień odkrytych przez algorytm odkrywania wiedzy, 

 R+ - liczba reguł zatwierdzonych przez użytkownika, określonych jako prawidłowe, 

 N - liczba zatwierdzonych przez użytkownika reguł niejawnych,  

 σ+ - miara wyników fałszywie dodatnich (ang. false positive rate), procent odrzuconych 

przez użytkownika reguł, 

 p - miara pełnienia wymagań, czyli liczba zaakceptowanych reguł pokrywających się  

z oczekiwanymi przez użytkownika.  

Numer 

zbioru 

Algorytm 
 

R 

 
R+ 

 

N σ+  
[%] 

 

p 

[%] 

1 Apriori 18 14 2 22.2222 92.3076 

1 FP-growth 20 13 2 0.35 84.6153 

2 Apriori 10 5 1 50 80 

2 FP-growth 9 5 1 44.4444 80 

3 Apriori 8 6 2 25 80 

3 FP-growth 10 6 2 40 80 

4 Apriori 11 5 0 54.5454 100 

4 FP-growth 7 4 0 42.8571 75 

5 Apriori 8 4 1 50 66.6667 

5 FP-growth 8 4 1 50 66.6667 

6 Apriori 10 5 2 50 66.6667 

6 FP-growth 9 6 3 33.3333 100 

7 Apriori 5 4 0 20 100 

7 FP-growth 6 4 0 33.3333 100 

8 Apriori 4 2 0 50 66.6667 

8 FP-growth 4 3 0 25 100 

9 Apriori 3 2 1 33.3333 50 

9 FP-growth 3 1 0 66.6667 50 

10 Apriori 3 2 0 66.6667 100 

10 FP-growth 2 2 1 100 50 

Wartości średnie 42.8819 79.4294 

Tabela 9 Wyniki działania algorytmów asocjacyjnych Apriori i FP-growth dla wartości 

minimalnego wsparcia min_support = 40% 
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Wyniki osiągnięte przez reguły asocjacyjne wskazują na generowanie dużej ilości 

nadmiarowych reguł. Ponad 43.60% reguł opracowywanych przez algorytmy jest odrzucane 

przez użytkowników, pokrycie oczekiwanych reguł wynosi blisko 80%. Użyte algorytmy 

osiągają lepsze wyniki w przypadku większych zbiorów danych o dobrze zdefiniowanych 

powiązaniach zachowań. Zestaw pierwszy osiągnął najlepsze wyniki spośród testowanych 

zbiorów, nie wykrywając jedynie jednej reguły opartej na zdarzeniach rzadkich oraz do  

4 reguł niejawnych, zaakceptowanych przez użytkownika. 

Łączna liczba unikalnych reguł niejawnych odkrytych przez algorytmy asocjacyjne 

wynosi 11, w większości w przypadku większych zbiorów danych (numery 1,2,3), 

gromadzonych przez dłuższy okres czasu.  

Numer 

zbioru 

 

R 

 
R+ 

 

N σ+ [%] 
 

p 

[%] 

1 15 14 2 6.6667 92.3076 

2 6 5 1 16.6667 80 

3 7 6 2 14.2857 80 

4 4 4 1 0 75 

5 3 3 1 0 66.6666 

6 6 5 0 16.6667 100 

7 3 3 0 0 100 

8 3 2 0 33.3333 100 

9 2 2 0 0 100 

10 2 1 0 50 50 

Wartości średnie 13.7619 84.3974 

Tabela 10 Wyniki algorytmu GSP dla minimalnego wsparcia min_support = 40% 

Algorytm GSP osiąga średnio lepsze wyniki niż metody asocjacyjne. Odrzuconych 

zostało jedynie 13.76% reguł wygenerowanych przez metodę, co stanowi istotną poprawę  

w stosunku do wyników Apriori oraz FP-growth. GSP stosunkowo niewielkim kosztem 

czasowym, uwidocznionym w przeprowadzonych testach wydajnościowych, otrzymuje 

dokładniejsze zbiory reguł, lepiej określające wymagania użytkownika. 

Pokrycie oczekiwanych reguł również ulega polepszeniu, jedynie około 15% 

oczekiwanych wyników nie zostało wykrytych. Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte 

przez zestawy 7 oraz 9, które osiągnęły 100% pokrycia oczekiwanych reguł i nie 

wygenerowały nadmiarowych, nieprawidłowych wyników.  
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Przyczyną ciągłego występowania braku pełnego pokrycia, podobnie jak w przypadku 

metod asocjacyjnych jest ograniczona zdolność algorytmu do wykrywania reguł opartych na 

zdarzeniach rzadkich. Oszacowano, że około 15% reguł (6 przypadków z 42 rozpatrywanych)  

wskazanych przez użytkowników jako oczekiwane bazują na zdarzeniach rzadkich. Suma 

reguł niejawnych w przypadku GSP wynosi 7, mniej niż metody asocjacyjne, ale tendencja 

wykrywania ich w zbiorach o większej liczności utrzymała się. 

Numer 

zbioru 

Algorytm 
 

R 

 
R+ 

 

N σ+  
[%] 

 

p 

[%] 

1 k-średnich 13 13 1 0 92.3076 

1 c-means 13 13 0 0 100 

2 k-średnich 5 5 0 0 100 

2 c-means 5 4 0 20 100 

3 k-średnich 5 4 0 20 80 

3 c-means 5 5 1 0 80 

4 k-średnich 4 4 0 0 100 

4 c-means 4 4 0 0 100 

5 k-średnich 3 2 0 33.3333 66.6667 

5 c-means 3 2 0 33.3333 66.6667 

6 k-średnich 3 2 0 33.3333 66.6667 

6 c-means 3 3 1 0 66.6667 

7 k-średnich 2 2 0 0 100 

7 c-means 2 2 0 0 100 

8 k-średnich 3 2 0 33.3333 66.6667 

8 c-means 3 3 0 0 100 

9 k-średnich 2 2 0 0 100 

9 c-means 2 3 0 0 100 

10 k-średnich 2 2 0 0 100 

10 c-means 2 2 0 0 100 

Wartości średnie 8.6666 89.2820 

Tabela 11 Wyniki grupowania dla wartości minimalnego podobieństwa kontekstu 

zachowań min_similarity = 60% oraz parametrami k, c równymi liczbie oczekiwanych 

reguł 
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Zastosowane metody eksploracji danych oparte na metodach grupowania cechują się 

bardzo wysokim pokryciem reguł oczekiwanych przez użytkowników, w związku  

z przyjęciem dla algorytmów k-średnich, c-means parametrów powiązanych z liczbą 

oczekiwanych reguł.  

Metody grupowania osiągają najlepsze wyniki pokrycia oczekiwanych reguł,  

w przeprowadzonych badaniach 89.28% oraz generują najmniejsze ilości błędnych wyników, 

8.67%. Odkrywają jednak najmniejsze ilości niejawnych reguł. W niewielu przypadkach 

(łącznie trzy reguły, w zbiorach 1, 3, 6) istnieje w zbiorze lepiej zdefiniowana reguła niejawna 

niż oczekiwana przez użytkownika. Zajmuje ona w takim przypadku miejsce oczekiwanej 

reguły jawnej. Zwiększenie wartości parametrów k oraz c powoduje wykrycie większej ilości 

reguł niejawnych, ale jednocześnie znacznie zwiększa liczbę przypadków fałszywie 

dodatnich. 

9.3. Odkrywanie niejawnych reguł automatyzujących zmianę ustawień 

Podczas przeprowadzania eksperymentów dotyczących skuteczności wykrywania reguł 

zachowań napotkano dodatkowe reguły generowane przez zastosowane algorytmy,  

nieokreślone przez użytkowników jako oczekiwane. 

Regułami niejawnymi odkrytymi podczas badań przez użytkowników są przykładowo: 

 zmiana ustawień głośności urządzenia w określonej lokalizacji, 

 wyciszenie urządzenia, wyłączenie łączności z siecią bezprzewodową, bluetooth  

w przypadku niskiego poziomu baterii, 

 włączanie sieci bezprzewodowej w określonej lokalizacji, 

 manualne przyciemnienie ekranu w określonej lokalizacji. 

Reguły niejawne odkryte przez zrealizowane metody stanowią nową wiedzę, odkrywaną 

bez świadomej ingerencji użytkownika, czyli cel przeprowadzanej eksploracji danych. 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi podczas porównania skuteczności zastosowanych 

technik, metody asocjacyjne generują najwięcej akceptowanych przez użytkowników reguł 

niejawnych, GSP również umożliwia wykrycie mniejszej liczby dobrze zdefiniowanych reguł. 

Postanowiono dokładnie zbadać zależności występujące w algorytmach bazujących na 

grupowaniu, w przypadku gdy określana jest liczba klastrów większa niż oczekiwana. 

Eksperyment przeprowadzono na wybranych, większych zbiorach danych. Badanie polegało 

na stopniowym zwiększaniu parametrów k i c algorytmów k-średnich i c-means, analizie 

wpływu zmiany konfiguracji algorytmów na liczbę osiąganych reguł niejawnych. 
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Numer 

zbioru 

Algorytm 
 

k/R R+ 
 

N σ+  
[%] 

 

p 

[%] 

1 k-średnich 15 13 1 13.3333 92.3076 

1 c-means 15 14 1 6.6666 100 

1 k-średnich 18 15 2 16.6666 100 

1 c-means 18 16 3 11.1111 100 

1 k-średnich 20 15 2 25 100 

1 c-means 20 16 3 20 100 

3 k-średnich 7 4 0 42.8571 80 

3 c-means 7 4 0 42.8571 80 

3 k-średnich 9 5 1 44.4444 80 

3 c-means 9 6 1 33.3333 100 

3 k-średnich 12 7 2 41.6667 100 

3 c-means 12 8 3 33.3333 100 

6 k-średnich 4 2 0 50 66.6667 

6 c-means 4 3 1 25 66.6667 

6 k-średnich 5 4 1 20 100 

6 c-means 5 4 1 20 100 

6 k-średnich 7 4 1 42.8571 100 

6 c-means 7 4 1 42.8571 100 

Wartości średnie 29.5546 92.5356 

Tabela 12 Wyniki algorytmów grupowania w zależności od zmiennej liczby 

oczekiwanych klastrów 

Wyniki przeprowadzonej analizy metod grupowania wskazują na wzrost liczby 

rozpoznawanych reguł niejawnych wraz ze zwiększaniem liczby klastrów. Technika ta nie 

gwarantuje jednak odkrycia nowej wiedzy, istotnie zwiększa liczbę fałszywych pozytywnych 

wyników, nie stanowiących wartości dodanej. 

Pożądanym efektem ubocznym zwiększania ilości klastrów jest maksymalizacja 

pokrycia oczekiwanych reguł. Najlepiej zdefiniowane reguły, skupiające największą ilość 

danych, wykrywane dla mniejszego parametru k wciąż zostają uwzględnione w analizie np. 

zbiory 1,3,6 dla kolejno k = 15, 7, 4. Zwiększanie wartości parametru k powoduje, że wyniki 

analizy są wzbogacane o nowe klastry, reprezentujące reguły oczekiwane przez użytkownika, 
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reprezentowane przez mniejsze zbiory danych np. algorytmy osiągają 100% podkrycia 

oczekiwanych reguł dla maksymalnych badanych wartości k reprezentujące kolejno 20, 12,7 

klastrów. 

9.4. Odkrywanie reguł dotyczących wielu użytkowników 

Ostatnim elementem badanym podczas eksperymentów była możliwość 

przeprowadzenia odkrywania reguł dotyczących wielu użytkowników. Dane chętnych 

użytkowników zostały zgromadzone na aplikacji serwerowej, w celu przeprowadzenia 

zbiorczej analizy.  

Reguły automatycznej modyfikacji preferencji urządzenia odkryte przez system podczas 

wspólnego przetwarzania wszystkich danych dotyczą: 

 włączania łączności bezprzewodowej w określonej lokalizacji, 

 automatycznego usuwania wiadomości SMS od niechcianych nadawców, 

rozpoznawanych po numerze, po wielokrotnym otrzymaniu informacji o operacji 

usuwania bez odczytu przez użytkowników, 

 automatycznego odrzucania połączeń telefonicznych od niechcianych nadawców, 

przykładowo dotyczy połączeń operatorów sieci komórkowych składających oferty 

reklamowe, systematycznie ignorowanych bądź odrzucanych przez użytkowników. 

Reguły te były z zasady akceptowane przez wszystkich użytkowników dotyczących 

testów, ocenione jako najbardziej praktyczna z oferowanych funkcji systemu.  
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10. Podsumowanie 

Ostateczny cel projektu, opracowanie i przeprowadzenie badań na programach gromadzących 

informacje o zachowaniach użytkowników urządzeń mobilnych, analizujących zebrane dane, 

a następnie automatyzujących proces zmiany ustawień, został spełniony. Utworzony szkielet 

systemu realizuje komponenty wykorzystujące szereg rozwiązań systemu Android, 

umożliwiające badanie różnorodnych zachowań i preferencji użytkownika. 

 Zastosowane technologie Spring Framework oraz Android dysponują skutecznymi 

środkami umożliwiającymi realizację wyznaczonych celów. Dobrze udokumentowane 

elementy technologii oraz liczne przykłady implementacji zastosowanych komponentów 

okazały się pomocne podczas realizacji projektu. Biblioteki oraz pakiety użyte podczas 

implementacji wzorców architektonicznych SOA i REST sprostały wymaganiom 

wydajnościowym, wystarczającej skuteczności przesyłania danych w komunikacji klient-

serwer. 

Skuteczność zaimplementowanych metod eksploracji danych okazała się ściśle zależna 

od wolumenu gromadzonych danych, sposobu ich pobierania i oczekiwań użytkownika. 

Wytwarzanie reguł asocjacyjnych za pomocą algorytmów Apriori/FP-growth oraz sekwencji 

zdarzeń algorytmem GSP to najwydajniejsze z zastosowanych technik, w szczególności 

w przypadku zbiorczej analizy wszystkich danych użytkowników. Opracowanie reguł 

z użyciem tych metod jest dużo prostsze i skuteczniejsze niż w przypadku analizy opartej na 

grupowaniu. Z drugiej strony zastosowanie wolniejszej, zmodyfikowanej wersji klasteryzacji, 

zarówno w przypadku k-średnich jak i c-means pozwala na skuteczniejsze odkrywanie reguł 

opartych na zdarzeniach rzadkich, niepodlegających ograniczeniom ilościowym. 

Uzyskane wyniki eksperymentów wskazują na możliwość odnalezienia przez system 

niejawnych reguł automatycznej zmiany ustawień, nieoczekiwanych przez użytkownika, 

stanowiących nową wiedzę odkrywaną bez świadomej interwencji właściciela urządzenia 

mobilnego. 

Różnorodność implementacji systemu operacyjnego Android przekładająca się na 

funkcjonowanie czujników urządzeń stanowi istotną wadę utrudniającą realizację aplikacji 

całkowicie spełniającej oczekiwania użytkowników. Rozwiązania stosowane przez różnych 

producentów oraz zjawisko fragmentacji Androida ze względu na urządzenia i wersje systemu 

powodują problemy wynikające z braku zgodności oferowanych wbudowanych funkcji. 

Istniejące problemy zostały w dużej mierze rozwiązane, dzięki wykrywaniu przez aplikację 
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dostępnych funkcjonalności, blokowaniu dostępu do badań zachowań np. o niedostępnych 

czujnikach zapewniających informacje. 

Najistotniejszym problemem napotkanym podczas testów aplikacji i eksperymentów 

była konieczność zastosowania zestawów danych otrzymanych od prawdziwych 

użytkowników w celu poprawnego zbadania działania systemu.  

Wprowadzenie użytkowników w ideę projektu, nauczenie ich metody konfiguracji 

wtyczek w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu działania aplikacji było trudnym procesem. 

Pomysł świadomego pozwalania na automatyczną modyfikację ustawień urządzenia, 

zbierania danych, dostępu do funkcjonalności telefonu jest kontrowersyjną kwestią. Wymaga 

oswojenia użytkownika, przekonania do pozytywnych skutków stosowania aplikacji. 

Rozbudowanie aplikacji mobilnej o samouczek, za pomocą którego użytkownik dowiedziałby 

się, jak poprawnie stosować oprogramowanie, utworzenie demonstracyjnych reguł 

prezentujących możliwości systemu pomogłoby w rozwiązaniu tej przeszkody. 

W rezultacie, zrealizowany system pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów 

wykonywanych manualnie przez użytkownika, ciągłą analizę zachowań w celu odkrycia 

nowych reguł oraz zarządzanie nimi, usuwanie nieaktualnych bądź błędnych wyników 

analizy, kompensowane przez algorytmy eksploracji danych. 

Rynek aplikacji mobilnych na system Android nie zawiera w chwili pisania pracy 

programu udostępniającego funkcjonalności utworzonego systemu. Pokrewne 

oprogramowanie umożliwiające ręczne definiowanie reguł zmiany ustawień nie stosuje metod 

eksploracji danych. Projekt stanowi dowód na to, że techniki data mining mogą zostać użyte z 

pożytkiem dla użytkownika, nawet w przypadku, gdy nie jest świadomy możliwych korzyści 

zastosowania eksploracji danych w życiu codziennym.  

Realizacja programów profilujących użytkowników w celu automatycznej realizacji 

aktualizacji ustawień i preferencji stanowi przyszłościowe zagadnienie. Rozwój urządzeń oraz 

nowych metod monitorowania zachowań pozwolą w niedalekiej przyszłości na realizację 

bardziej skomplikowanych systemów obejmujących szereg urządzeń, wymieniających 

informacje pomiędzy sobą. Rosnące z roku na rok możliwości urządzeń mobilnych sprawiają, 

że rozpowszechnione, komercyjne zastosowanie zaprezentowanych technik jest realistyczną 

perspektywą. 
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Dodatek A - Opis zawartości dołączonej płyty CD 

Dołączona płyta CD zawiera: 

 elektroniczną wersję pracy dyplomowej magisterskiej, 

 pliki aplikacji serwera, wykonanego w środowisku SpringSource Tool Suite 3.6.3, 

 pliki aplikacji klienckiej z zaimplementowanymi przykładowymi wtyczkami, wykonane 

w środowisku Eclipse Kepler z wtyczką Android Development Tools 23.0.0, razem ze 

skryptami inicjalnymi bazy danych SQLite, 

 plik tekstowy zawierający listę zastosowanych bibliotek, wymaganych do uruchomienia 

aplikacji serwera oraz skompilowania aplikacji klienckiej, 

 skrypty inicjalne zewnętrznej bazy danych MySQL. 


