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"MÉTODO E SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE DADOS DE SENSOR 
UTILIZANDO O ENRIQUECIMENTO DE DADOS PARA O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM"
Antecedentes

Campo da Invenção

[0001] A presente invenção se refere a um novo método 

para o reconhecimento de dados de sensor utilizando dados 

enriquecidos para algoritmos de aprendizagem de máquina.

[0002] Inicialmente, a presente invenção pode ser 

incorporada em telefones inteligentes e relógios 

inteligentes para proporcionar-lhes uma solução melhor (mais 

precisa e menos complexa) para o reconhecimento de atividades 

humanas com base em sensores inerciais. Uma possível 

aplicação que pode se beneficiar da invenção é a estrutura 

de bem-estar (por exemplo, Samsung Health®). Os algoritmos 

de reconhecimento em execução na estrutura de bem-estar podem 

se beneficiar da presente invenção, a fim de gerar melhores 

previsões de atividades do usuário. Além disso, os algoritmos 

implementados no SensorHub podem fazer uso da presente 

invenção para obter melhores precisões de reconhecimento. 

Outro exemplo de uma possível utilização da presente invenção 

é no reconhecimento de atividades de relógios inteligentes, 

tais como Samsung Gear S3. É conhecido que muitos relógios 

inteligentes às vezes confundem atividades como andar de 

bicicleta e dirigir um carro. A presente invenção pode ser 

um método alternativo para melhorar a precisão de 

reconhecimento de algoritmos existentes. A invenção também 

pode se beneficiar e habilitar serviços personalizados, nos 

quais o comportamento da atividade do usuário pode ser
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monitorado. Portanto,

oferecidos com base em

serviços e recomendações podem ser 

seu perfil personalizado de atividades

do usuário.

[0003] Além de sensores inerciais, a invenção também

pode beneficiar o reconhecimento de outros tipos de dados de

sensores, incluindo, por exemplo, humidade, temperatura,

pressão, proximidade, fumaça, gás, som, acústico, vibração

e outros. Portanto, os dispositivos equipados com sensores,

como óculos inteligentes, headsets VR (realidade virtual)/

AR realidade aumentada), cintos inteligentes,

refrigeradores, aparelhos de ar condicionado, dispositivos

conectados à IoT (Internet of Things) e outros podem se

beneficiar da presente invenção se os seus dados precisam

ser reconhecidos por algoritmos de aprendizagem de máquina.

Descrição da Técnica Relacionada

[0004] Com a popularidade recente de dispositivos

móveis, como smartphones e relógios inteligentes, muitas

novas aplicações tornaram-se possíveis. Pessoas portam e

usam seus dispositivos quase um dia inteiro e, como tais

dispositivos estão equipados com sensores inerciais como

acelerômetros e giroscópios, muitas novas inferências sobre

o comportamento do usuário e compreensão se tornam viáveis.

Portanto, o reconhecimento de dados de sensores inerciais a

partir de dispositivos móveis tornou-se um tópico

interessante hoje em dia.

[0005] reconhecimento de dados de sensores

inerciais pode fornecer novas formas de entender o

comportamento das pessoas, criar novas formas de interação

O

e permitir possibilidades relacionadas com serviços
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personalizados. A recente poder cada vez maior de 

dispositivos, as novas capacidades de armazenamento de 

informação e o aumento de novos algoritmos de aprendizagem 

de máquina estão também tornando viável a obtenção da 

verdadeira inteligência artificial no mercado.

[0006] Além de sensores inerciais, existe uma 

elevada disponibilidade de outros tipos de sensores, 

incluindo de humidade, temperatura, proximidade, pressão, 

fumaça, gás, som, acústico, vibração e outros. Muitos 

ambientes hoje em dia estão equipados com um grande número 

de sensores, gerando uma grande quantidade de dados de 

sensores que podem ser analisados e reconhecidos.

[0007] Os sistemas de reconhecimento tradicionais 

para os dados do sensor inercial, especialmente para sensores 

inerciais, baseiam-se numa pipeline comum. Esta pipeline é 

composta da extração de recursos do domínio do tempo e/ ou 

domínio da frequência dos dados brutos do sensor e, em 

seguida, usar esses recursos com algoritmos de aprendizagem 

de máquina. Os recursos no domínio do tempo comuns são 

baseados em medições estatísticas como média, desvio padrão, 

raiz quadrada média, histogramas, etc. Os recursos no domínio 

da frequência são baseados na transformada de Fourier.

[0008] A pipeline explicada acima foi usada por 

muitos anos; no entanto, apresenta algumas desvantagens. Uma 

delas é que o processo de encontrar as melhores 

características para representar os dados, muitas vezes 

requer um especialista humano. Recentemente, com o aumento 

de técnicas de aprendizagem profunda, um processo de 

aprendizagem de ponta a ponta tornou-se o estado da técnica 
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para o reconhecimento. Neste processo, características e 

classificadores são aprendidos juntos, assim, a máquina é 

responsável por obter as melhores características para os 

dados. Os dados brutos podem ser usados como entrada e a 

saída final é a categoria prevista.

[0009] Os processos de aprendizagem tradicional 

(superficial) e profunda têm seus aspectos positivos e 

negativos. Por exemplo, os processos de aprendizagem 

tradicionais são geralmente mais simples e mais fáceis de 

portar para dispositivos móveis. No entanto, eles geralmente 

são menos precisos. Por outro lado, processos de aprendizagem 

profunda são muito precisos, mas geralmente são muito caros 

computacionalmente.

[0010] É desejável ter soluções mais simples e 

precisas para portar os mesmos para aplicações do mundo real 

em dispositivos móveis. Este objetivo pode ser alcançado 

através da combinação das vantagens de ambas as pipelines de 

classificação (superficial e profunda) e/ ou melhorar as 

pipelines através da introdução de elementos inovadores, tal 

como proposto na presente invenção.

[0011] Os seguintes documentos do estado da técnica 

são mais próximos da presente invenção, mas não apresentam 

as vantagens enumeradas a seguir.

[0012] Inicialmente, de acordo com uma concretização 

da presente invenção, a etapa de enriquecimento de dados/ 

característica gera imagens a partir dos dados do sensor de 

entrada.

[0013] Muitos trabalhos científicos existentes 

utilizam gráficos de recorrência (RP) como uma ferramenta 
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para representar dados de sensores ou de séries temporais 

como imagens e depois aplicar Análise de Quantificação de 

Recorrência (RQA) para obter informações sobre os gráficos: 

"Are gait varíabílíty and stability measures influenced by 
dírectíonal changes?" (revista BioMedical Engineering On 

Line, Riva et al., 2014); “Convulsive seizure detection using 
a wrist-worn electrodermal activity and accelerometry 
biosensor” (revista Epilepsia, volume 53, número 5, Poh et 

al, 2012.); "Recurrence quantification analysis of gait in 
normal and hypovestibular subjects"(revista Gait & Posture, 

volume 35, número 1, páginas 48-55, Labini et al, 2012); 

"Comparison of recurrence plot features of swallowing and 
breath sounds" (revista Chaos, Solitons & Fractals, volume 

37, número 2, páginas 454-464, Aboofazeli e Moussavi, 2008); 

“Modelling techniques for analysis of human activity 
patterns” (IEEE International Conference Intelligent 

Systems, páginas 275-280, Holloway et al, 2012.); e 

“Recurrence quantification analysis features for 
environmental sound recognition” (IEEE Workshop on 

Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics, 

Roma et al., 2013).

[0014] Em nossa abordagem, gráficos de recorrência 

são apenas uma das possibilidades para enriquecer os dados 

introduzidos. A principal diferença de RQA e a matéria da 

presente invenção é que muitos trabalhos que empregam RQA 

não empregam classificadores de aprendizagem de máquina para 

os dados. Outras diferenças dependem do tipo de dados gerados 

durante o processamento de RQA e a presente invenção. O RQA 

geralmente gera dados de baixa dimensão (geralmente um único 
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valor numérico para cada gráfico de recorrência). A presente 

invenção processa previamente os dados do sensor de entrada 

para ter mais informações, resultando em dados de alta 

dimensão.

[0015] Alguns trabalhos existentes usam RQA com 

classificadores de aprendizagem de máquina. Poh et al. Em 

"Convulsive seizure detection using a wrist-worn 
electrodermal activity and accelerometry biosensor” (revista 

Epilepsia, volume 53, número 5, 2012), usa RQA para extrair 

características de RPs com SVM como classificador com o 

objetivo de classificar dados de acelerômetro de convulsões 

epilépticas. A presente invenção é mais geral em vários 

aspectos, incluindo a possibilidade de usar várias técnicas 

de enriquecimento de dados/ características, a capacidade de 

combinar técnicas de enriquecimento de dados/ 

características juntamente com dados/características brutos 

a serem inseridos da fase de aprendizagem, a capacidade de 

considerar múltiplos sensores e dispositivos, etc.

[0016] Kulkarni e Turaga, em "Recurrence textures 
for human activity recognition from compressive cameras” 
(IEEE International Conference on Image Processing, páginas 

1417-1420, 2012) usa matrizes de recorrência não 

limiarizadas como matrizes de distância e extrai um descritor 

de imagem (Padrões binários locais - LBP) para codificar 

suas propriedades de textura. Tais características são 

usadas com um classificador de vizinhança mais próximo para 

classificar vídeos de atividades humanas capturadas pelas 

câmeras de compressão. A diferença consiste no fato de que
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o Kulkarni2012 é baseado em vídeos, enquanto a presente

invenção funciona com dados de sensores.

[0017] trabalho de Souza et al., intituladoO

“Extracting Texture Features for Time Series Classification” 
(International Conference on Pattern Recognition, páginas 

1425-1430, 2014) propõe o uso de descritores de textura de 

imagem para extrair informações de RPs 

dados da série temporal. Eles usam SVM

visando classificar

como classificador e

consideram as tarefas no UCR Time Series Archive (UCRArchive,

julho de trabalho é semelhante à presente

invenção; no entanto, ele considera somente gráficos em

escala de cinza, enquanto a presente invenção é geral para

usar gráficos RGB em que cada dimensão se refere a um eixo 

dos dados do acelerômetro. A presente invenção também

apresenta as seguintes propriedades, que não são possíveis

no trabalho de Souza 2014: múltiplas técnicas de

enriquecimento de dados/ característica podem ser

utilizadas; os dados/ características enriquecidos podem ser

usados em conjunto com dados/ características brutos no

processo de aprendizagem.

O artigo de revista "Fusion of time series

representations for plant recognition in phenology studies",

por Faria et al. (revista Pattern Recognition Letters, Volume

83, parte 2, páginas 205-214, 2016), propõe o uso de

descritores de imagem sobre RPs para o reconhecimento da

planta. Ele obteve dados de séries temporais de imagens

obtidas de plantas ao longo do tempo. Tais imagens são

segmentadas em regiões e as regiões são consideradas em

termos de como elas contribuem para cada canal R, G e B,
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separadamente. A intensidade de pixels média é então 

calculada por canal e a variação desse valor ao longo do 

tempo é usada como fonte para calcular as séries temporais. 

Como eles têm uma série temporal por canal de cor, ele 

calcula um gráfico de recorrência para cada canal e, em 

seguida, combina os três gráficos em um único gráfico RGB. 

Depois disso, ele extrai descritores de imagens do gráfico 

RGB e usa-os em um protocolo de classificação. Embora este 

documento seja semelhante à presente invenção, a presente 

invenção utiliza os dados a partir dos sensores inerciais 

móveis (por exemplo, acelerômetros) como fonte para os dados 

de séries temporais. Também é considerada a tarefa de 

reconhecimento de atividade e a abordagem atual é mais geral 

sobre como obter o classificador dos RPs. A presente invenção 

também é mais geral no sentido de que outras ferramentas 

diferentes dos RPs também podem ser usadas para 

enriquecimento de dados/ características. A presente 

invenção também permite o uso de dados/ características 

enriquecidos em conjunto com dados brutos a serem inseridos 

no processo de aprendizagem.

[0019] O artigo intitulado “Exercise Motíon 
Classification from Large-Scale Wearable Sensor Data Using 
Convolutíonal Neural Networks", por Um et al., 2016, propõe 

um CNN que tem como entrada o sinal formatado como uma 

imagem. Para gerar esta imagem, é usado um estilo de 

remodelagem diferente, o que leva a diferentes convoluções 

com diferentes elementos vizinhos. Este documento difere da 

presente invenção pelo fato de que o método não usa 

características enriquecidas, mas apenas a característica 
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bruta como entrada. A presente invenção, por outro lado, 

utiliza ambos os dados e características brutas melhoradas 

como entrada para o processo de aprendizagem, 

simultaneamente. A presente invenção também funciona com 

outras técnicas de enriquecimento de dados/ característica 

além da geração de imagem.

[0020] O artigo intitulado "A deep learning approach 
to on-node sensor data analytics for mobile or wearable 
devices" (IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics), por Ravi et al., 2017, propõe uma abordagem 

para combinar características de fábrica, referidas como 

características superficiais, com características aprendidas 

por redes neurais convolucionais (CNNs). Ambas as 

características são extraídas do acelerômetro e giroscópio. 

Depois de extrair esses dois tipos de cracterísticas, uma 

rede neural profunda unificada é treinada, utilizando essas 

características concatenadas, para classificar as 

atividades. Para o módulo de aprendizagem profunda, o artigo 

gera espectrogramas a partir dos dados do sensor, que podem 

ser entendidos como uma etapa de enriquecimento de dados/ 

características. No entanto, o método no artigo tem as 

seguintes diferenças em relação à presente invenção. Em 

primeiro lugar, a presente invenção permite a utilização dos 

dados brutos originais, juntamente com dados enriquecidos 

para a entrada do processo de aprendizagem (as camadas 

convolucionais), enquanto que o método no artigo utiliza 

apenas os dados/ características enriquecidos e depois 

apresentar as características superficiais para a abordagem 

de aprendizagem. Em segundo lugar, as características
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superficiais e profundas são combinadas no método do artigo, 

mas não na presente invenção. A presente invenção trabalha 

com tais características independentemente de serem 

apresentadas diretamente ao algoritmo de aprendizagem 

profunda, permitindo-lhe extrair a informação importante. Em 

terceiro lugar, a presente invenção é mais geral em termos 

que outras técnicas de enriquecimento de dados/ 

características podem ser usadas; o artigo assume apenas o 

uso de espectrogramas. E quarto, a etapa de enriquecimento 

de dados/ características da presente invenção pode ser usada 

tanto para o processo de aprendizagem superficial quanto 

profundo, enquanto o método no artigo aplica o enriquecimento 

de dados/ características apenas ao processo de aprendizagem 

profunda.

[0021] O documento intitulado "Deepmotion: a deep 
convolutional neural network on ínertíal body sensors for 
gait assessment in multiple sclerosis” (Wireless Health - 

WH, IEEE) por Gong et al, 2016, propõe um CNN de aprender 

padrões de locomoção com o objetivo de encontrar uma 

deficiência de locomoção. Esta CNN proposta consiste de uma 

camada convolucional, max-pooling e uma camada totalmente 

ligada para realizar a classificação. O método no artigo 

calcula espectrogramas multicanais e usa estes 

espectrogramas como entrada para o CNN. O cálculo dos 

espectrogramas pode ser visto como um processo de 

enriquecimento de dados/ características, semelhante a uma 

concretização da presente invenção. No entanto, o método no 

artigo não considera a possibilidade de utilizar os dados 

brutos do sensor como entrada para o CNN junto com os dados 
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enriquecidos. Além disso, a presente invenção é mais geral 

e considera múltiplas etapas de enriquecimento de dados/ 

características, não apenas a geração de imagens a partir 

dos dados do sensor. Além disso, a presente invenção está 

orientada para o reconhecimento de atividade humana 

considerando várias atividades e não somente a análise da 

locomoção, como o método no artigo.

[0022] Nos parágrafos a seguir, destacam-se as 

diferenças da presente invenção especificamente para métodos 

existentes que empregam Redes Neurais Convolucíonaís (CNNs 

ou ConvNets) para obter características/ classificadores 

para os dados do sensor de entrada. Esta categoria de métodos

existentes representa outra concretização possível da

presente invenção. A invenção, no entanto, inclui o

componente inovador de enriquecimento de dados/

característica, que não está presente nos trabalhos 

descritos a seguir.

[0023] O documento de patente WO 2016100814 A1 

intitulado “MULTI-MODAL SENSOR DATA FUSION FOR PERCEPTION

SYSTEMS”, depositado em 18 de dezembro de 2015, por UNITED 

TECHNOLOGIES CORPORATION realiza fusão de sensor, por 

exemplo, visual (imagens RGB), inercial (GPS) e 

infravermelho (infravermelho de comprimento de onda curto). 

O método aplica uma CNN nos patches dos dados. A presente 

invenção propõe a utilização de técnicas de enriquecimento 

de dados/ características para enriquecer os dados para o 

processo de aprendizagem, e tais dados enriquecidos podem 

ser utilizados em conjunto com dados brutos do processo de 

aprendizagem. O método da patente não considera 
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enriquecimento de dados/ característica, que é diferente da 

presente invenção.

[0024] O documento de patente KR 20160069834 A 

intitulado: “APPARATUS AND METHOD FOR TRAINING CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORK FOR APPROXIMATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL 
NETWORK”, publicado em 17 de junho de 2016 pela SAMSUNG 

ELECTRONICS CO, LTD, propõe uma abordagem para gerar uma 

versão simplificada e aproximada de uma CNN. Ele muda algumas 

partes da CNN para alcançar resultados semelhantes de uma 

forma mais eficaz. A presente invenção propõe uma nova 

pipeline de processamento, incluindo uma etapa de 

enriquecimento de dados/ característica, que pode então ser 

usada no processo de aprendizagem, juntamente com os dados 

brutos originais. A presente invenção não propõe 

simplificação nas CNNs e é robusta para trabalhar com outras 

técnicas, além de CNNs.

[0025] O artigo intitulado "Deep Convolutional and 
LSTM Recurrent Neural Networks for Multímodal Wearable 
Actívíty Recognition” (Sensores 2016, 16(1), 115) por 

Ordónez e Roggen, propõe uma estrutura de aprendizagem 

profunda baseada na CNN e rede de memória Long Short-Term 

(LSTM) focadas no reconhecimento da atividade humana e fusão 

de sensores. A presente invenção propõe uma etapa de 

enriquecimento de dados/ características para enriquecer 

dados/ características a serem inseridos no processo de 

aprendizagem junto com dados brutos. Durante o processo de 

aprendizagem, a presente invenção pode fazer uso de CNNs e 

também de outras técnicas de aprendizagem, incluindo aquela 
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proposta em Ordonez et al, 2016. Portanto, a presente 

invenção é diferente do método descrito no artigo.

[0026] O artigo intitulado "Temporal Convolutíonal 
Networks: A Unified Approach to Actíon Segmentation” 
(Computer Vision-ECCV 2016 Workshops) por Lea et al, 2016, 

apresenta um método para unificar o processo de aprendizagem, 

considerando relações temporais. No entanto, a presente 

invenção propõe a inclusão de uma etapa de enriquecimento de 

dados/ características antes do processo de aprendizagem 

para permitir que técnicas de aprendizagem mais simples sejam 

usadas. Tais dados/ características enriquecidas podem ser 

usados em conjunto com os dados brutos no processo de 

aprendizagem proposto na presente invenção.

[0027] O artigo intitulado "3D Convolutíonal Neural 
Networks for Human Action Recognition” (IEEE Transactions on 

pattern analysis and machine intelligence) por Ji et al, 

2013, propõe uma CNN 3D, que calcula características de 

dimensões espaciais e temporais em vídeos. A presente 

invenção, no entanto, considera os dados de sensor.

[0028] O artigo intitulado "Sequential deep learning 
for human action recognition” (International Workshop on 

Human Behavior Understanding) por Baccouche et al., 2011, 

propõe um modelo profundo baseado em rede neural de duas 

etapas para o reconhecimento de ação humana em vídeos. O 

modelo final consiste em uma CNN seguida de uma rede neural 

recorrente. Nosso modelo proposto, no entanto, considera 

dados de sensores inerciais.

[0029] O artigo intitulado "A survey on human 

activity recognition using wearable sensors” (IEEE 
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Communications Surveys and Tutorials) por Lara e Labrador, 

2013, examinou os avanços nos sistemas vestíveis, mas não 

propôs um método novo para abordar o reconhecimento de 

atividade humana com base nos dados do sensor.

[0030] Os artigos "Human activity recognition with 
smartphone sensors using deep learning neural networks” por 

Ronaoe e Cho, 2016 - Expert Systems With Applications 59 

(2016) 235-244, “Evaluation of deep convolutional neural 
network architectures for human activity recognition with 
smartphone sensors” por Ronao e Cho, 2015- Proc. do KIISE 

Korea Computer Congress, e "Deep convolutional neural 
networks for human activity recognition with smartphone 
sensors” por Ronao e Cho, 2015 - International Conference on 

Neural Information Processing, investigam parâmetros e 

configurações com o objetivo de encontrar as melhores 

configurações para representar atividades CNN a partir de 

sensores inerciais (acelerômetro e giroscópio) de telefones 

inteligentes. Os artigos utilizam diretamente os dados do 

sensor como entrada para o processo de aprendizagem. A 

presente invenção, no entanto, propõe o uso de um processo 

de enriquecimento de dados/ características para obter 

melhores dados a serem inseridos no processo de aprendizagem.

[0031] O artigo intitulado "Human activity 
recognition based on a sensor weighting hierarchical 
classifier” (Soft Computing (2013) 17: 333-343) por Banos et 

al, 2013, propõe um método para a fusão de classificadores 

binários, em que ambos são aprendidos por uma estratégia de 

um contra todos. O método leva nas vantagens dos modelos de 

decisão hierárquica e votação por maioria. No entanto, o 
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método deste artigo não propõe uma etapa de enriquecimento 

de dados/ característica para a obtenção de melhores dados 

para o processo de aprendizagem, como a presente invenção.

[0032] O artigo intitulado "Two-stream convolutíonal 
networks for actíon recognition in videos” (Advances in 

neural information processing systems) por Simonyan e 

Zisserman, 2014, propõe uma abordagem de aprendizagem 

profunda para o reconhecimento de ação em vídeos. No entanto, 

a presente invenção é dedicada a dados de sensor.

[0033] O artigo intitulado "The Very Deep Multi

stage Two-stream Convolutíonal Neural Network for Actíon 
Recognítíon” (3rd International Conference on Mechatronics 

and Information Technology - ICMIT) por Gao e Zhang, 2016 

propõe uma abordagem de aprendizagem profunda para o 

reconhecimento de ação em vídeos. Portanto, como sua 

abordagem não é adequada para dados de sensores, é diferente 

da presente invenção.

[0034] O documento intitulado "DeepSense: A Unified 
Deep Learning Framework for Time-Series Mobile Sensing Data 
Processing” por Yao et al, 2017, propõe a integração entre 

as CNNs e redes neurais recorrentes (RNNs) para explorar as 

interações locais entre sensores móveis semelhantes, 

combinar interações locais de diferentes modalidades 

sensoriais em interações globais e extrair relações 

temporais para modelar a dinâmica de sinal. O método no 

artigo, no entanto, não inclui uma etapa de enriquecimento 

de dados/ características para obter melhores dados para o 

processo de aprendizagem; portanto, é diferente da presente 

invenção.
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[0035] O artigo intitulado "Convolutional neural 
networks for human activity recognítíon usíng multiple 
accelerometer and gyroscope sensors” (International Joint 

Conference on Neural Networks - IJCNN) por Há e Choi, 2016, 

propõe usar CNNs para o reconhecimento de atividade humana 

com base em sensores inerciais. A presente invenção propõe 

o uso de técnicas de enriquecimento de dados/ características 

para obter melhores dados para o processo de aprendizagem. 

Como o método no artigo não considera o enriquecimento de 

dados/ características, é diferente da presente invenção.

[0036] O artigo intitulado "Action recognítíon with 
trajectory-pooled deep-convolutional descriptors" (IEEE 

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition - CVPR) 

por Wang et al, 2015, propõe um ConvNet para combinar ambos 

as características artesanais e profundas. No entanto, em 

todo o artigo, o método é avaliado no contexto do 

reconhecimento humano baseado em imagens/ vídeos apenas e 

não envolve dados inerciais como a presente invenção, o que 

representa uma diferença significativa.

[0037] O artigo intitulado "Sensor-based Gaít 
Parameter Extraction with Deep Convolutional Neural 
Networks” (IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics) por Hannink et al., 2017, propõe dois tipos de 

ConvNets, visando a modelagem do padrão de locomoção a partir 

de dados do acelerômetro e giroscópio. O primeiro determina 

um conjunto completo de variáveis de saída com um modelo 

combinado. O segundo estima cada variável de saída de forma 

independente com um conjunto de redes. A presente invenção 

visa reconhecer atividades humanas, atribuindo uma categoria 
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para os dados de entrada. O método no artigo, no entanto, 

obtém parâmetros dos movimentos de caminhada (locomoção) e 

não classifica os dados de entrada em categorias. Além disso, 

a presente invenção propõe o uso de uma etapa de 

enriquecimento de dados/ características para obter melhores 

dados para o processo de aprendizagem. Esta etapa não está 

presente no artigo mencionado.

[0038] O artigo intitulado “Deep Recurrent Neural 
Network for Mobile Human Activity Recognition with High 
Throughput” por Inoue et al, 2016, investiga vários 

parâmetros de uma rede neural recorrente profunda com o 

objetivo de mostrar como esses parâmetros podem afetar a 

precisão e desempenho. O método no artigo não tem uma etapa 

de enriquecimento de dados/ características, trabalhando 

diretamente sobre os dados brutos do sensor. A presente 

invenção, no entanto, propõe uma etapa de enriquecimento de 

dados/ características com o objetivo de obter melhores dados 

para o processo de aprendizagem.

[0039] O artigo intitulado “Convolutional neural 
networks for human activity recognition using mobile 
sensors” (6th International Conference on Mobile Computing, 

Applications and Services - MobiCASE) por Zeng et al, 2014, 

propõe uma CNN para aprender recursos para reconhecimento de 

atividade a partir de dados do acelerômetro. Os resultados 

mostraram que o método proposto supera características 

estatísticas e características baseadas em PCA. A presente 

invenção propõe a utilização de uma etapa de enriquecimento 

de dados/ características para obter melhores dados para o 
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processo de aprendizagem. O método no artigo, no entanto, 

não tem uma etapa semelhante.

[0040] O artigo intitulado "Hierarchical Actívíty 
Recognition Using Smart Watches and RGB-Depth Cameras” 
(Sensors, 16(10), 1713) por Li et al, 2016, classifica as 

atividades diárias, combinando os dados dos sensores e 

imagens de profundidade RGB. A ideia de usar imagens de 

profundidade RGB é construir a estrutura do esqueleto humano 

para usar esta informação como uma sugestão para discriminar 

as atividades. Para representar as atividades de dados do 

sensor, os autores empregam características artesanais, por 

exemplo, média, variância e energia espectral. A principal 

diferença com a presente invenção é que a presente invenção 

considera apenas os dados do sensor, enquanto que o artigo 

combina os dados dos sensores e imagens RGB-D. A presente 

invenção também propõe a utilização de uma etapa de 

enriquecimento de dados/ características que não está 

presente no método do artigo.

[0041] O documento intitulado "Inertial Sensor Based 
Modeling of Human Activity Classes: Feature Extraction and 
Multi-sensor Data Fusion Using Machine Learning Algorithms” 
(eHealth 360 ° - Volume 181 da série Notas de Palestras do 

Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 

Telecommunications Engineering, pp 306-314) por Zebin et al, 

2017, propõe uma estrutura para classificar as atividades 

utilizando classificadores como SVM e redes neurais 

artificiais. Esses classificadores são aprendidos a partir 

de dados de sensores, que são representados por 

características artesanais. A principal diferença em relação 
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à presente invenção é que o método para o artigo não 

considera a utilização de uma etapa de enriquecimento de 

dados/ característica, a fim de obter melhores dados para o 

processo de aprendizagem. Além disso, o método da presente 

invenção é mais robusto para usar não somente características 

artesanais, mas também para aprender as melhores 

características para os dados usando técnicas de 

aprendizagem profunda.

[0042] O artigo intitulado “Detecting Activities of 
Daily Living from Low Frequency Power Consumption Data” 
(Proceedings of the 13th International Conference on Mobile 

and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services) 

por Tang e o Nao, 2016, emprega Markov sobre o consumo de 

energia (eletrodomésticos) para discriminar atividades. A 

presente invenção apresenta várias diferenças. Uma delas é 

de acordo com a essência dos dados, em que a presente 

invenção utiliza os dados do sensor de inércia, ao passo que 

o método no artigo considera informações de consumo de 

energia. Outra diferença é que a presente invenção concentra- 

se na apresentação de um conjunto de métodos de 

enriquecimento de dados/ características para melhorar os 

dados para o processo de aprendizagem.

[0043] Nos parágrafos seguintes, são descritas as 

diferenças de uma outra concretização da presente invenção 

para trabalhos existentes.

[0044] Em tal concretização, modelos auto 

regressivos são empregados para o enriquecimento de 

características, nos quais usamos coeficientes de modelos 

auto regressivo de vetor bidimensional obtidos a partir de 
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ângulos de inclinação e rotação da atitude do pulso estimados 

como características a considerar para o reconhecimento de 

atividade humana. Esses modelos são identificados 

considerando duas abordagens diferentes, a saber: (i) 

modelos de domínio do tempo; e (ii) modelos no planos de 

fases. Nenhum artigo científico usando essa ideia de plano 

de fases foi encontrado no estado da técnica. Os documentos 

listados abaixo têm algumas semelhanças, mas suas diferenças 

com a invenção proposta também são explicadas abaixo.

[0045] O artigo intitulado "Activity recognition 
from acceleration data using AR model representation and 
SVM” (International Conference on Machine Learning and 

Cybernetics pp. 2245-2250) por He e Jin, 2008, usa parâmetros 

de modelos auto regressivos (AR) identificados a partir de 

dados do acelerômetro como características para reconhecer 

atividades humanas, empregando um SVM como o classificador. 

Este artigo fornece as comparações favoráveis com outras 

características no domínio do tempo e da frequência que 

normalmente são extraídas para executar HAR.

[0046] O artigo intitulado "Actívíty recognition 
from accelerometer signals based on Wavelet-AR model” (IEEE 

International Conference on Progress in Informatics and 

Computing, Shanghai, pp. 499-502) por He, 2010, o primeiro 

autor do artigo acima mencionado combinou a mesma abordagem 

de modelagem AR com coeficientes de Daubechies 3 wavelets na 

tentativa de melhorar os resultados obtidos em 2008 usando 

um vetor de recursos estendidos. A presente invenção é 

diferente em dois aspectos: (i) o modelos AR da presente 

invenção representam a evolução temporal de ângulos de 
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atitude do pulso, que foram obtidos a partir de pré- 

processamento de dados de acelerômetro, em vez da evolução 

no tempo dos próprios sinais de aceleração como é feito por 

He e Jin; e (ii) em conjunto com a série temporal de ângulos 

de atitude, nós também modelamos a evolução do ângulo de 

atitude como uma trajetória em um plano de fases 

bidimensional. Finalmente, vale a pena mencionar que a 

presente invenção também é robusta para lidar com atividades 

complexas realizadas pelos movimentos do pulso, e não apenas 

as atividades que dependem de movimentos de todo o corpo, 

como as consideradas pelos artigos de He e Jin, 2008, ou de 

He, em 2010. O método da presente invenção também é mais 

geral em termos que propõe uma etapa de enriquecimento de 

dados/ características que pode implementar múltiplas 

técnicas, não apenas modelos AR. O método da presente 

invenção também permite o uso de dados originais do sensor 

bruto juntamente com dados enriquecidos para a entrada do 

processo de aprendizagem. Além disso, o método da presente 

invenção também é mais flexível para considerar não apenas 

o processo de aprendizagem superficial, mas também técnicas 

de aprendizagem profunda.

[0047] No artigo intitulado "Accelerometer Signal

based Human Actívíty Recognition Using Augmented 
Autoregressíve Model Coefficients and Artificial Neural 
Nets” (30th Annual International IEEE EMBS Conference (pp 

5172-5175 - British Columbia, Canadá), por Khan et al, 2008, 

os autores usaram modelos auto regressivos para a séria 

temporal de sinais de aceleração, em vez de usar ângulos de 

atitude do pulso como fizemos na presente invenção. Além 
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disso, eles aumentaram o vetor de característica 

adicionando, além dos coeficientes do modelo AR, a assim 

chamada característica Área de Magnitude de sinal (SMA), e 

a característica de Ângulo de inclinação (TA), ambos 

associados com cada janela de tempo a partir dos dados do 

acelerômetro de três eixos para cada atividade. Além disso, 

eles utilizaram uma rede neural artificial de padrão 

perceptron de múltiplas camadas (MLP) para frente como 

classificador, e na presente invenção existe a flexibilidade 

para usar abordagens tradicionais de aprendizagem 

superficial, bem como aprendizagem profunda. Além disso, a 

presente invenção permite o uso de dados brutos e dados/ 

características enriquecidos simultaneamente no processo de 

aprendizagem.

[0048] No artigo intitulado "A Triaxial 
Accelerometer-Based Physical-Activity Recognition via 
Augmented-Signal Features and a Hierarchical Recognizer" 

(IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 

14 (5), 1166-1172), por Khan et al. 2010, os autores 

continuaram usando a abordagem em Khan et al., 2008, ou seja, 

características estatísticas e coeficientes do modelo AR de 

séries temporais dos acelerômetros, com pequenas diferenças. 

Em todos os quatro artigos acima mencionados, somente 

atividades de locomoção foram investigadas, e o acelerômetro 

foi fixado ao peito do sujeito em Khan et al, 2008, Khan et 

al, 2010 e em Lee et al, 2011.

[0049] Apenas em Khan et al, no artigo intitulado 

"Exploratory data analysis of acceleration signals to select 

lightweight and accurate features for real-time activity 
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recognition on smartphones” (Sensors, 2013-13 (10), 13099

13122) os autores consideram acelerômetros em telefones 

inteligentes.

[0050] Diferentemente da presente invenção, em 

qualquer um desses quatro documentos acima mencionados, os 

autores não têm feito uso de qualquer análise do plano de 

fases, tal como descrito na descrição detalhada da invenção 

(seção 9b). A presente invenção também é mais geral em 

relação a que também podem ser utilizados como dados de 

entrada para o processo de aprendizagem, ambos os dados/ 

características enriquecidos e os dados brutos originais. A 

presente invenção também pode trabalhar com ambas as 

abordagens de aprendizagem superficial e profunda.

[0051] A patente US 7,127,435, por Honeywell 

International, tem semelhanças com a nossa invenção 

proposta, no entanto, o seu escopo é muito mais limitado do 

que a invenção proposta, em termos de técnicas de 

enriquecimento que podem ser utilizadas para o 

enriquecimento de dados/ característica. A patente aplica 

enriquecimento de dados/ característica considerando apenas 

estatísticas de média e desvio padrão de dados. Além disso, 

a patente tem uma forte limitação de que ela não permite a 

utilização dos dados de entrada brutos para o processo de 

aprendizagem; apenas os dados enriquecidos são usados como 

entrada para a técnica de aprendizagem por máquina.

[0052] A presente invenção difere da patente US 

7,127,435, por Honeywell International, pelas seguintes 

diferenças:

não assume e não requer escassez de dados;
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permite o uso de dados/ características brutos, 

juntamente com dados/ características enriquecidos para o 

processo de aprendizagem, enquanto o método na patente 

permite que apenas o uso de dados enriquecidos no processo 

de aprendizagem;

emprega qualquer técnica de aprendizagem de máquina, 

não somente as redes neurais como a patente faz;

permite o uso de diversas técnicas de enriquecimento de 

dados/ característica (incluindo a geração de imagem, os 

modelos auto regressivo), enquanto que o método na patente 

enriquece dados dispondo-os de acordo com as estatísticas de 

média e desvio padrão.

Sumário da Invenção

[0053] O método e sistema da presente invenção visa 

lidar com o problema de reconhecimento pela combinação de 

características de ambos os processos de aprendizagem 

tradicional (superficial) e profundo. Essa combinação faz 

com que seja possível obter modelos de classificação mais 

precisos tendo baixa complexidade e, portanto, capacidade 

para execução em dispositivos móveis e similares. A ideia 

principal da presente invenção é proporcionar dados de 

entrada melhores para o processo de aprendizagem, 

introduzindo uma etapa de enriquecimento de dados/ 

característica.

[0054] A presente invenção é composta das etapas a 

seguir: pré-processamento dos dados do sensor de entrada 

brutos, a fim de gerar características mais ricas; entrada 

de dados/ características brutos e ricos para o processo de 

Petição 870170094685, de 06/12/2017, pág. 56/76



25/37

aprendizagem; e aprendizagem das características/ 

classificador.

[0055] A etapa de pré-processamento utiliza os dados 

brutos do sensor para gerar dados/ características mais 

ricas. Por exemplo, no cenário de sensores inerciais móveis, 

o usuário pode calcular características de estimativa de 

atitude a partir de dados de sensor do acelerômetro e 

giroscópio. Outra possibilidade é a de gerar imagens que 

codificam as propriedades dos dados de sensor, como gráficos 

de recorrência e planos de fase. Outra possibilidade é usar 

modelos auto regressivos para obter informações mais ricas 

a partir de dados brutos inseridos. Tais características 

mais ricas ou dados mais ricos são então utilizados em 

conjunto com os dados brutos como entrada para o processo de 

aprendizagem.

[0056] A fase de aprendizagem pode ser o o processo 

de aprendizagem tradicional (superficial) ou aprendizagem 

profunda. O processo irá obter o melhor classificador para 

os dados. Se usando a aprendizagem superficial, pode-se 

definir a priori as características de extrair a partir dos 

dados de entrada brutos/ enriquecidos e então utilizar um 

classificador de aprendizagem de máquina tradicional para 

obter o modelo de classificação final. Se estiver usando a 

aprendizagem profunda, características e classificadores são 

aprendidos simultaneamente em um processo integrado. Como 

temos dados mais ricos como entrada, a arquitetura profunda 

pode obter melhores resultados com uma arquitetura menos 

complexa. Por conseguinte, a principal vantagem da invenção 
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proposta é que pode obter modelos de classificação com maior 

precisão e menos complexidade.

Breve Descrição dos Desenhos

[0057] Os objetivos e vantagens da presente 

divulgação se tornarão mais claras através da descrição 

detalhada de um exemplo e figuras não limitativos 

apresentados no final do presente documento, em que a seguir:

A Figura 1 ilustra um cenário de uma concretização 

preferida do invenção proposta sendo utilizado, no qual temos 

um dispositivo móvel que executa a presente invenção e um 

usuário que executa as atividades com o dispositivo, em que 

as atividades do usuário são automaticamente reconhecidas 

pela invenção proposta, gerando uma saída, que é a categoria 

de atividade;

A Figura 2 ilustra a pipeline da abordagem proposta, 

tendo os dados do sensor como entrada, em seguida, um 

processo para enriquecer os dados de entrada é realizado, 

seguido por uma etapa de aprendizagem de característica/ 

classificador, e finalmente a saída;

A Figura 3 ilustra resultados experimentais de uma 

concretização da invenção proposta, a qual considera a 

utilização de gráficos de recorrência (RP) para enriquecer 

os dados de sensor de entrada, combinada com os sacos de 

palavras visuais para representar os gráficos e, em seguida, 

usa a máquina de vetor de suporte como classificador.

A Figura 4 ilustra os resultados experimentais de uma 

concretização da invenção proposta, que é o uso de 

características enriquecidas (características de estimativa 

de atitude incluindo inclinação, rotação e aceleração de 
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translação) com uma rede neural convolucional profunda e com 

o aumento de dados.

A Figura 5 apresenta um exemplo de plano de fases 

(ângulos de inclinação e rotação de pulso) quando utilizando 

os coeficientes de modelos de auto regressivo (AR) para o 

processo de enriquecimento de dados/ característica. 

DESCRIÇÃO DETALHADA

Cenário e aplicação
[0058] O principal objetivo da presente invenção é o 

reconhecimento dos dados do sensor. A concretização 

preferida da presente invenção é o reconhecimento de 

atividades humanas com base em sensores inerciais móveis, 

como acelerômetros e giroscópios. Tais sensores são 

comumente disponíveis em smartphones e relógios 

inteligentes, tornando-se possível reconhecer os movimentos/ 

atividades do usuário diretamente no dispositivo. Um cenário 

típico para o reconhecimento de atividade humana é quando um 

usuário está usando seus dispositivos durante suas 

atividades diárias. Os algoritmos de reconhecimento 

reconhecem atividades dos usuários, tais como sentar, ficar 

de pé, deitar, andar, comer, beber, subir escadas, e outros. 

Como mostrado na Figura 1, um usuário (101), portando ou 

vestindo um dispositivo (102) de execução da presente 

invenção tem suas atividades reconhecidas. As atividades 

reconhecidas são a saída (103) da presente invenção. O 

dispositivo (102) compreende um telefone inteligente, um 

relógio inteligente, um fone de ouvido inteligente, ou 

qualquer outro dispositivo móvel, em que a invenção proposta 

deve estar em execução a fim de obter o sistema de 
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reconhecimento de atividades humanas especificado. A 

presente invenção também se pode considerar a utilização de 

vários dispositivos, tais como relógios inteligentes e 

telefones inteligentes sincronizados/ emparelhados. Além de 

sensores inerciais móveis, a invenção também é aplicada ao 

reconhecimento de outros tipos de dados de sensores, 

incluindo, por exemplo, humidade, temperatura, proximidade, 

pressão, fumaça, gás, som, acústico, vibração, etc. A 

invenção pode também ser aplicada para reconhecer padrões em 

tais sensores diferentes. A presente invenção proporciona a 

vantagem de permitir que os sistemas de reconhecimento com 

as taxas de precisão mais elevadas e de menor complexidade 

do que os sistemas existentes.

Descrição
[0059] A Figura 2 ilustra as etapas da invenção 

proposta. Na concretização preferida da invenção, os dados 

de entrada (201) são os dados do sensor inercial. Os dados 

de entrada (201) são, então, processados (202), a fim de 

obter dados mais ricos ou características mais ricas para 

serem inseridas para o processo de aprendizagem (203). O 

processo de aprendizagem (203) vai aprender as melhores 

características e/ ou o melhor classificador para o 

reconhecimento das atividades humanas. As características/ 

classificadores aprendidos são utilizados para prever o tipo 

de atividade dos dados de entrada, gerando uma saída (204), 

que é a atividade reconhecida.

[0060] Os dados do sensor de entrada (201) podme ser 

obtidos a partir de qualquer tipo de sensor, incluindo mas 

não se limitando a, acelerômetros, giroscópios, barômetros, 
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magnetômetros, de pressão, de proximidade, de humidade, de 

temperatura, de som e outros. Tais sensores geram dados ao 

longo do tempo, análogo aos dados de séries temporal. Os 

dados de entrada podem ser obtidos a partir de um único 

dispositivo (como um único telefone inteligente ou um único 

dispositivo de sensor) ou a partir de vários dispositivos 

sincronizados (como relógio inteligentes e dispositivos de 

telefones inteligentes emparelhados, ou um conjunto de 

sensores de ambiente). No entanto, a solução pode trabalhar 

para qualquer outro dispositivo que tem sensores, incluindo, 

mas não se limitando a, fones de ouvido, headsets de VR/ AR, 

cintos, óculos, refrigeradores, aparelhos de ar 

condicionado, etc. Além disso, a localização dos 

dispositivos não se restringe às posições específicas no 

corpo humano, nem a posições no ambiente.

[0061] Os dados de entrada (201) podem ser 

processados (202) de formas diferentes, a fim de obter dados 

mais completos ou características mais ricas (202) para o 

processo de aprendizagem (203). Tal processamento pode ser, 

por exemplo, a extração de informação a partir dos dados 

brutos do sensor, como computação de características de 

estimativa atitude (202); pode incluir abordagens de 

filtragem, como remoção de gravidade, remoção de ruído, e 

outros (202). Outra possibilidade de processamento consiste 

em gerar as imagens a partir dos dados do sensor (202). Tais 

imagens podem ser gráficos de recorrência (RP), que é uma 

técnica para representar as propriedades de recorrência de 

dados de séries temporal. O gráfico de recorrência pode ser 

definido como R (i, j) = θ (ε - || xi- xj||2), em que xt é o 
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referido valor de série temporal em um determinado tempo t 

e θ() é a função de etapa Heaviside. Em outras palavras, 

quando os dados trajetória chegam perto o suficiente (isto 

é, dentro ε) para onde ele esteve antes, uma recorrência 

ocorre. Outra possibilidade é a de representar os sinais do 

sensor em forma de matriz, que pode, então, ser entendida 

como imagens (202).

[0062] Outra possibilidade para gerar dados mais 

completos para o processo de aprendizagem é a utilização de 

coeficientes de modelos multivariados/ de vector auto 

regressivo (AR) n-dimensional utilizados para representar o 

tempo de evolução das variáveis estimadas calculadas a partir 

de sinais medidos, tais como y(k) = A1 y (k-1) + A2 y (k-2) + 

... + Am y (km), com y(k) uma variável prevista n-dimensional 

no amostragem k; e A1, A2, ..., Am são matrizes reais (n x 

n) de coeficientes que são as características que devem ser 

consideradas por um classificador.

[0063] Na concretização preferida da invenção, os 

modelos de AR são usados para representar a evolução temporal 

dos vetores de atitude bidimensionais estimados 

compreendidos pelos ângulos de inclinação e rotação 

calculados a partir dos sinais de aceleração medidos. Estes 

modelos podem ser obtidos considerando duas abordagens 

diferentes, a saber: (i) modelos no domínio do tempo; e (ii) 

modelos de plano de fases. Os modelos no domínio do tempo 

visam descrever como os valores atuais das variáveis 

estimadas podem ser explicados como funções dos valores 

anteriores destas mesmas variáveis. Os modelos de plano de 

fases, por outro lado, baseiam-se na representação da 
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trajetória das variáveis estimadas, resultante da sua 

evolução no tempo, em um espaço euclidiano n-dimensional, de 

tal modo que cada atividade pode ser representada como um 

percurso gráfico, ou assinatura gráfica, neste espaço, que 

é dividido em caixas mais pequenas associados com um nível 

desejado de quantização (por favor, vide exemplo na Figura 

5 para o caso de ângulos de atitude de inclinação e rotação 

estimados a partir de dados de aceleração medidos). No caso 

plano de fases, o modelo auto regressivo pretende explicar 

como a posição atual da trajetória em uma região retangular 

pode ser explicada por ter regiões retangulares diferentes 

visitadas anteriormente. Neste sentido, se os valores das 

variáveis estimadas evoluir lentamente ou rapidamente, as 

mesmas regiões retangulares serão visitadas, e, portanto, o 

número e a sequência de regiões visitadas tende a ser 

independente do tempo gasto na geração dos sinais medidos a 

partir dos quais os valores estimados foram obtidos. Na 

concretização preferida da invenção, o uso de modelos de 

plano de fases faz com que a classificação de atividades 

humanas utilizando a evolução dinâmica de ângulos de atitude 

de rotação e inclinação mais independente da velocidade com 

a qual a atividade foi realizada. A ideia de usar planos de 

fase também pode ser explorada no cálculo outras 

características relacionadas com a forma das trajetórias 

para cada atividade.

[0064] As técnicas de enriquecimento de dados / 

características explicadas acima pode ser aplicada ao longo 

de períodos de tempo específicos dos dados do sensor. Por 

exemplo, pode-se calcular gráficos de recorrência sobre 
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janelas de tempo sobre os dados, e essas janelas podem variar 

de alguns segundos a vários minutos, sendo sobreposta ou não 

com janelas anteriores. O tamanho da janela de tempo a ser 

utilizada depende da aplicação desejada. Se alguém precisa 

de classificação em tempo real dos dados do sensor (apenas 

depois que os dados são coletados), janelas menores podem 

ser usadas (por exemplo, alguns segundos). Por outro lado, 

se o feedback não precisa ser fornecido imediatamente após 

a coleta de dados, janelas maiores podem ser usadas ou mesmo 

uma combinação de vários tamanhos de janela podem ser usados.

[0065] Os dados/ características enriquecidas 

geradas são usados como entrada para o processo de 

aprendizagem de máquina (203). O processo de aprendizagem 

também pode fazer uso dos dados brutos originais em 

combinação com os dados/ características enriquecidas. O

processo de aprendizagem pode ser baseado em esquemas

tradicionais (superficiais) ou em abordagens de aprendizagem

profundas.

[0066] No processo de aprendizagem superficial,

pode-se extrair outras características dos dados de entrada 

e esses recursos serão utilizados para o classificador de 

aprendizagem de máquina para aprender a melhor maneira de 

discriminar entre as categorias de dados do sensor. Ao 

calcular características adicionais a partir de dados brutos 

do sensor, pode-se empregar recursos no domínio do tempo ou 

no domínio da frequência, como média, o desvio padrão, 

histogramas, picos, correlação, características com base na 

transformada de Fourier, e outros. As características 

calculadas em seguida, alimentam um classificador de 
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aprendizagem de máquina, que pode ser de qualquer classe de 

classificador, incluindo, mas não limitado a, Support Vector 

Machine (SVM), Random Forest, Naive Bayes, os vizinhos mais 

próximos, redes neurais, e outros. O modelo de classificação 

aprendida pelo classificador é então usado para prever a 

categoria de dados do sensor quando um dado de sensor de 

entrada é fornecido ao sistema.

[0067] No caso de utilização de aprendizagem 

profunda, ambas as características e o classificador são 

aprendidos em um processo unificado, geralmente chamado de 

aprendizagem de ponta a ponta. Uma diferença entre a presente 

invenção e os sistemas existentes, que os dados utilizados 

como entrada para o processo de aprendizagem da presente 

invenção, mesmo no processo de aprendizagem profunda, é 

enriquecido pela fase de dados/ característica de 

enriquecimento (202) acima explicado. Em tal etapa (202), 

várias técnicas podem ser usadas, como aquelas explicadas 

nos parágrafos anteriores (isto é, características de 

estimativa de atitude, gráficos de recorrência, os recursos 

com base em modelos auto regressivos, etc.). No topo disto, 

os dados/ características enriquecidos pode ser usados em 

conjunto com os dados do sensor brutos como entrada para o 

processo de aprendizagem de característica/ classificador 

(203). Para o processo de aprendizagem profunda, pode-se 

empregar Redes Neurais Convolucionais (CNN), Redes Neurais 

Recorrentes (RNN), redes adversárias, e outros tipos de 

arquiteturas de aprendizagem profunda. Quando o processo de 

aprendizagem profunda for concluído, o classificador 

aprendido compreenderá tanto o procedimento de extração de 
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características de dados e do classificador para discriminar 

os dados.

[0068] A principal inovação da presente invenção é o 

pipeline de processamento de reconhecimento de dados de 

sensores, incluindo a etapa de enriquecimento de dados de 

entrada para ter melhores dados para o processo de 

aprendizagem. Com essa melhoria, a complexidade das 

características/ classificadores podem ser reduzidos e a 

precisão do sistema pode ser aumentada. Por conseguinte, a 

invenção proposta pode se beneficiar da utilização de 

sistemas de reconhecimento de dados do sensor para 

dispositivos com poucos recursos, como a capacidade de 

processamento e de memória. Outra vantagem proporcionada 

pela presente invenção é a redução do consumo da bateria.

[0069] Os sistemas de aprendizagem de máquina, 

normalmente têm duas etapas principais: (i) treinamento e 

(ii) a utilização do modelo de classificação. O treinamento 

do classificador, independentemente do seu tipo, pode ser 

realizado separadamente da utilização do classificador. 

Pode-se treinar o classificador em um computador/ servidor 

separado e depois usar o modelo de classificação aprendido 

em um dispositivo móvel, por exemplo. Outra possibilidade é 

ter ambos os estágios (treinamento e utilização) no mesmo 

local, e tais locais podem ser um computador/ servidor ou um 

dispositivo móvel. A disponibilidade atual de ferramentas 

poderosas para a aprendizagem de máquina para dispositivos 

móveis torna possível até mesmo treinar o classificador em 

períodos de tempo. Também é possível atualizar ou re-treinar 

o modelo de classificação usando novos dados de usuários 
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adicionados, em esquemas relacionados com o reforço e/ ou 

aprendizagem online. Portanto, a invenção proposta tem 

qualquer restrição sobre onde podem ocorrer as fases de 

treinamento e de utilização.

[0070] As experiências em conjuntos de dados de 

sensores demonstram as melhorias na precisão sobre as linhas 

de base existentes quando se utiliza a presente invenção. A 

Figura 3 mostra resultados experimentais comparando uma 

concretização da presente invenção com as linhas de base. 

Tais linhas de base incluem recursos no domínio do tempo e 

no domínio da frequência. A concretização cujos resultados 

são mostrados na Figura 3 corresponde ao cálculo do gráfico 

de recorrência (RP) ao longo de dados do sensor, a extração 

de características visuais dos gráficos, e, em seguida, o 

processo de aprendizagem com classificadores superficiais 

tradicionais. Os níveis mais elevados de precisão são obtidos 

quando se utiliza RPs RGB no qual cada canal corresponde a 

um eixo diferente (x, y, e z) dos dados do sensor. As melhores 

características, neste caso, consideram sacos de palavras 

visuais baseados em descritores SIFT RGB. Como 

classificadores, os resultados correspondem ao uso de 

Support Vector Machine (SVM) com o kernel linear.

[0071] Os resultados mostrados na Figura 4 comparam 

um método de aprendizagem existente com uma outra 

concretização da presente invenção. Esta concretização 

considera o enriquecimento dos dados do sensor matérias 

usando recursos atitude de estimativa (inclinação, rotação 

e aceleração de translação) e redes neurais convolucionais 

profundas. Os valores correspondem à precisão de 
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reconhecimento (%) quando utilizando Redes Neurais 

convolucionais (CNN) sobre os dados de entrada distintos 

(cada linha). A tabela compara os resultados do método 

proposto com uma linha de base existente. Resultados 

consideram a classificação de janelas deslizantes temporais 

de 5 segundos de dados do sensor. Deve-se notar na Figura 4 

que a presente invenção alcança as taxas de precisão mais 

elevadas.

[0072] A Figura 5 apresenta um exemplo de plano de 

fases (ângulos de rotação e inclinação de pulso) quando 

utilizando os coeficientes de auto regressivos (AR) para o 

processo de enriquecimento de dados/ característica. Tais 

curvas são divulgadas como uma assinatura gráfica dos 

movimentos realizados pelo usuário ao realizar uma 

determinada atividade.

[0073] Numa concretização preferida, a invenção 

proposta pode ser utilizada para o reconhecimento de muitos 

tipos diferentes de atividades humanas, incluindo, mas não 

limitados a: em pé, sentado, deitado, pentear, escovar os 

dentes, subir e descer escadas, subir e descer encostas, 

beber, comer sopa, comer carne, despejando água, usar o 

telefone, condução, caminhar, correr, assistir TV, e outros. 

Para utilizar a presente invenção para o reconhecimento de 

um dado conjunto de atividades, o usuário apenas necessita 

fornecer dados de treinamento suficientes para o processo de 

aprendizagem que compreende as atividades desejadas.

[0074] A invenção proposta pode funcionar 

independentemente do hardware específico ou dispositivos. A 

invenção pode ser executada completamente no mesmo 
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dispositivo que coleta os dados de sensores ou pode ser 

executada em vários dispositivos. Por exemplo, poderia haver 

um módulo específico, dispositivo ou equipamento de obter 

dados do sensor; tais dados do sensor podem ser processados 

para enriquecimento de dados/ características localmente no 

dispositivo ou remotamente na nuvem; a etapa de classificação 

também pode acontecer em um determinado dispositivo ou na 

nuvem; e a saída pode ser analisada no mesmo dispositivo que 

processou os dados ou em outro dispositivo de exibição. Um 

sistema para implementar a invenção proposta, por 

conseguinte, pode ser composto ou não de vários dispositivos 

para executar as várias etapas da invenção e obter os efeitos 

da invenção proposta.

[0075] Embora a presente invenção tenha sido 

descrita em conexão com certas concretizações preferenciais, 

deve ser entendido que não se pretende limitar a invenção a 

essas concretizações particulares. Em vez disso, pretende- 

se cobrir todas as alternativas, modificações e equivalentes 

possíveis dentro do espírito e escopo da invenção como 

definido pelas reivindicações anexas.
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REIVINDICAÇÕES
1. Método para o reconhecimento dos dados do sensor 

utilizando dados enriquecidos para o processo de 

aprendizagem baseado em sensores inerciais móveis 

caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de:

receber dados (201) a partir de sensores como entrada;

enriquecer dados/ características (202) a partir dos 

dados brutos do sensor de entrada;

aprender as características/ classificador (203) com 

base em dados de entrada brutos e em dados enriquecidos;

emitir (204) a informação de classificação gerada pelo 

classificador aprendido.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os dados do sensor de entrada 

(201) são obtidos durante um determinado período de tempo.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os dados do sensor de entrada 

(201) compreendem os dados a partir do acelerômetro, 

giroscópio, barômetro, e magnetômetro como sensores 

inerciais.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os dados do sensor de entrada 

(201) são obtidos a partir de mais do que um dispositivo.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os dados do sensor de entrada 

(201) podem ser aumentados por técnicas de aumento de dados.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados/ característica (202) calcula características de 
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estimativa de atitude e tais características de atitude são 

inclinação, rotação, e aceleração da translação.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados/ característica (202) gera de imagens a partir de 

dados do sensor (201).

8. Método, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que as imagens geradas a partir 

de dados do sensor (201) compreendem gráficos de recorrência, 

sinais do sensor em forma de matriz e com base em 

coeficientes de modelos autor regressivos.

9. Método, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que as imagens geradas pela 

técnica de enriquecimento dados/ característica (202) são 

processadas a fim de obter efeitos visuais a serem usados no 

processo de aprendizagem superficial.

10. Método, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que as imagens geradas pela 

técnica de enriquecimento de dados/ característica (202) são 

processadas a fim de obter efeitos visuais a serem usados no 

processo de aprendizagem profunda.

11. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados/ característica (202) para enriquecer dados brutos 

de entrada utiliza modelos autor regressivos.

12. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados / característica (202) usa coeficientes de modelos 
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autor regressivos bidimensionais obtidos a partir dos 

ângulos de rotação e inclinação de pulso estimados.

13. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados/ característica (202) utiliza modelos autor 

regressivos no domínio do tempo.

14. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a técnica de enriquecimento 

de dados/ característica (202) utiliza modelos autor

regressivos de plano de fases.

15. Método, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizado pelo fato de que a aprendizagem de

característica/ classificador 203) baseia-se em

classificadores superficiais, tais classificadores

compreendendo Support Vector Machine, Random Forest,

vizinhos mais próximos, Naive Bayes e Redes Neurais.

16. Método, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizado pelo fato de que a aprendizagem de

característica/ classificador (203) baseia-se em

classificadores profundos, tais classificadores

compreendendo redes neurais convolucionais, redes naurais 

recorrentes, ou outros tipos de arquiteturas de aprendizagem 

profunda.

17. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os resultados de classificação 

emitidos (204) são armazenados num perfil de usuário.

18. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os resultados de classificação 
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emitidos (204) são apresentados ao usuário numa interface 

visual.

19. Sistema para reconhecimento de dados de sensor 

adaptado para executar as etapas do método como definido em 

qualquer das reivindicações 1 a 18 para a obtenção de dados 

enriquecidos para o processo de aprendizagem baseado em 

sensores inerciais móveis caracterizado pelo fato de que 

compreende:

um módulo de entrada de dados para receber dados a partir 

de sensores inerciais estimulados pelo usuário;

um módulo de enriquecimento de dados/ características 

para enriquecer a entrada de dados brutos dos sensores;

um módulo para aprender características e 

classificadores com base na entrada de dados brutos e 

enriquecidos a partir do módulo de enriquecimento de dados/ 

características; e

um módulo de saída para analisar as informações de 

classificação geradas pelo classificador aprendido.
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FIGURA 1

201 202 203 204

FIGURA 2

FIGURA 3
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Característica

Linha de base - Chen Xue e -
“ Uma abordagem de 
aprendizagem profunda para 
reconhecimento de atividade 
humana baseada no único 
acelerômetro ” (IEEE 
Conferência Internacional sobre 
Sistemas de 2015 )

Método 

proposto

Método proposto 

(Com o aumento de dados)

sinal bruto 72.2 75.2 77,6

Pitch and roll 67,3 71,5 73.5

aceleração Translational 68,8 69.9 75,9

Concatenação 74,8 76.2 79.3

FIGURA 4

FIGURA 5
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RESUMO

"MÉTODO E SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE DADOS DE SENSOR 
UTILIZANDO O ENRIQUECIMENTO DE DADOS PARA O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM”

A presente invenção refere-se a um método e sistema para 

o reconhecimento dos dados do sensor (201), como acelerômetro 

e giroscópio. A invenção inclui a etapa de enriquecimento de 

dados/ característica (202) antes de o processo de 

aprendizagem (203). Assim, o processo de aprendizagem (203) 

pode se beneficiar de melhores dados, que inclui tanto os 

dados brutos do sensor (201) e os dados/ características 

enriquecidos (202). Como consequência, os modelos de 

classificação podem se tornar menos complexos, sem 

prejudicar a precisão e, portanto, podem ser mais facilmente 

implantados em dispositivos móveis, consumindo menos 

potência de processamento e bateria.
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