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Gure egunerokoan, hainbat eta hainbat gau-
za egiten ditugu: ohetik jaiki, gosaldu, tele-
bista ikusi eta abar. Jarduera horietako ba-
koitza egiteko gaitasuna ezinbestekoa da 
bizi-kalitate ona izateko. Eta hori da, hain 
zuzen ere, etxe adimendunen helburua: 
eguneroko jarduerak egin ahal izateko beha-
rrezko laguntza ematea han bizi diren per-
tsonei.

Zer dira, ordea, etxe adimendunak? Oina-
rrian, etxe arruntak dira, non sentsore eta 
ordenagailu batzuk jartzen diren. Sentso-
reek pertsonek egiten dituzten jarduerei bu-
ruzko informazioa ematen dute, eta ordena-
gailuek informazio hori prozesatzen dute, 
portaerak ulertu, eta hartu beharreko eraba-
kiak hartzeko. Artikulu honetan, lehen zatia 
aztertuko dugu: sentsoreen informazioa bil-
du eta giza jarduerak hautematea.

Hasteko, sentsoreak behar ditugu. Era as-
kotako sentsoreak daude merkatuan, eta 
ezinezkoa litzaiguke denak banan-banan 
azaltzea. Lan honetarako, pentsa dezagun 
sentsoreak gure eguneroko objektu eta 
tresnetan daudela itsatsita. Horrela, adibi-
dez, edalontzi bat hartzean, bertan dagoen 
sentsorea piztuko da, eta ekintza hori erre-
gistratuko du. Mota horretako informazioa 

denboran zehar bilduz, ordenagailuak  
jarduerak ezagutu behar ditu. Esaterako, 
pertsona batek katilu bat hartu badu, kafe- 
makina martxan jarri, eta, ondoren, azukre- 
ontzia hartzen badu, ordenagailuak jakin 
behar luke pertsona hori kafe bat presta-
tzen ari dela.

Nola hautemaN giza jarduerak?
Gaur arte egindako ikerkuntzari so eginez 
gero, bi korronte nagusi topa daitezke giza 
jarduerak hautemateko:

1. Datuetan oinarritutako teknikak: pertsona 
batengandik bildutako sentsore-datuak 
hartzen dira, ikasketa automatikoa aplika-
tzen da, eta giza jarduerak nola egiten di-
ren ikasten da. Ordenagailuak datu gordi-
netatik ikasten du. Teknika hauek alderdi 
positibo asko dituzte, hala nola jarduera 
pertsonalizatuak ikasteko gai direla —per-
tsona bakoitzaren datuetatik ikasten bai-
tute—, eta pertsonen aldaketetara egoki-
tzen direla. Baina alde txarrak ere badira: 
ikasitakoa orokortzeko zailtasunak —ezin 
da pertsona batengandik ikasitakoa beste 
batentzat erabili—, eta ikasketa-fasean 
datu etiketatu asko behar izatea, kasu. Az-

ken hori arazo garrantzitsua da, datu eti-
ketatuak lortzea oso zaila baita.

2. Ezagutzan oinarritutako teknikak: jar-
duera bakoitzari buruz dugun ezagutza 
eredu logiko batzuetan kodetzen da, eta, 
ondoren, sentsoreen informazioa eredu 
horiekin koherentea den ikusten da, jar-
duera egokia topatu asmoz. Alde onak: 
definitutako ereduak edozein pertsonari 
aplika dakizkioke, eta ez dago datuen 
beharrik sistema martxan jartzeko (ez 
dago ikasketa-faserik). Alde txarrak: ere-
du pertsonalizatuak lortzea oso nekeza 
da, zaila baita pertsona bakoitzaren 
xehetasun guztiak aurrez ezagutzea. Bes-
talde, jarduera-ereduak zurrunak dira, 
eta ezin dira egokitu pertsonek denboran 
zehar dituzten aldaketetara.

Bi korronte horien alde onak eta txarrak 
sakonago begiratuz, nahiko argi ikusten da 
ezaugarri kontrajarriak dituztela. Datuetan 
oinarritutako teknikek ongi egiten dutena, 
ezagutzan oinarritutako teknikek ezin dute 
ongi egin, eta alderantziz. Arazo bera kon-
pontzeko bi ikuspegi ezberdin dira; kontra-
jarriak bai, baina bateraezinak ote?

Nola prestatzeN duzu kafea?
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tekNika hiBridoeN Bila
Ederra litzateke bi korronteok nolabait el-
kartzea eta bi munduen gauza onenak bate-
ratzea, ezta? Hori da, bada, tesi honetan egin 
dena. Giza jarduerari buruzko ereduak lor-
tzeko prozesu berri bat proposatu, garatu 
eta probatu da. Prozesu berri horren diagra-
ma 2. irudian ikus daiteke. Proposamenean, 
ezagutzan eta datuetan oinarritutako tekni-
kak elkartzen dira, eta konponbide hibrido 
bat eskaintzen da. Lehenik eta behin, aditu 
batek jarduera-eredu orokorrak definitzen 
ditu, edozein pertsonari aplika dakizkiokeen 
ereduak. Ondoren, etxe adimendun batean 

bizi den pertsona batek sortutako sentsore- 
informazioa hartzen da. Eredu orokorrak eta 
datuetan oinarritutako ikasketa-algoritmo 
bat erabiliz, hasierako ereduak aberasten 
dira, pertsona konkretu horren xehetasunak 
ikasiz. Horrela, eredu pertsonalizatuak ikas-
ten dira. Eredu horiek adituari aurkezten 
zaizkio, hark ezagutza-basera gehi ditzan.

Modu horretara, bi korronteen ezaugarri 
onenak elkartzen dituen sistema bat sortu 
da. Alde batetik, gizakion ezagutza baliatzen 
da eredu orokorrak sortzeko. Eredu orokor 
horiek jarduera baten ezaugarri orokorrak 
biltzen dituzte, eta, beraz, edozein pertsona-

ri aplika dakizkioke. Beste alde batetik, ere-
du pertsonalizatuak ikasteko gai da, pertso-
na baten sentsore-informazioa bildu eta 
datuetan oinarritutako algoritmoak aplika-
tuz. Gainera, ikasketa horretan eredu oroko-
rrak erabiltzen direnez, ez dago datu etiketa-
tuen beharrik; hala, datuetan oinarritutako 
teknikek duten alderdi txar bat gainditzen 
da. Horrela, pertsona baten portaera alda-
tzen doan neurrian, ikasten diren eredu per-
tsonalizatuak egokitu egiten dira.

adiBide BatekiN hoBeto
Saia gaitezen 2. irudian aurkezturiko propo-
samena hobeto ulertzen adibide sinple bate-
kin. Har dezagun kafea egiteko jarduera. De-
nok dakigunez, kafea egiteko, beharrezkoa 
da kafea hartzea eta ontzi bat edukitzea 
kafe hori edateko. Beraz, kafea egiteko jar-
duerak bi derrigorrezko ekintza izango ditu: 
kafea hartzea eta ontzia hartzea. Ikusten 
den bezala, jarduera bat ekintzatan bana-
tzen da. Eredu orokor bat definitu berri dugu 
bi ekintza konposatuz. Eredu hori edozein 
pertsonari aplika dakioke, munduan ez bai-
tago inor kafe bat egiteko gai denik kaferik 
eta edalontzirik gabe (3. irudia).

Orain, demagun etxe adimendunean bizi 
den pertsonak bi eratara prestatu ohi duela 
kafea: batzuetan, kafesnea prestatzen du, 
kafea, esnea, ontzia eta azukrea erabiliz; 
besteetan, kafe hutsa prestatzen du, kafea, 
ontzia eta azukrea soilik erabiliz. Tesian pro-
posaturiko prozesuak eredu pertsonalizatu 
horiek ikasten ditu, eredu orokorrak eta sen-
tsoreen datuak hartuz oinarritzat. Berriro 
esan beharra dago sentsoreen datu horiek 
ez daudela etiketatuak; hala, datu erabilie-
netan oinarritutako tekniken ahultasuna 
gainditzen da.

eredu pertsoNalizatuak  
ikasteko algoritmoa
Ez da artikulu honen helburua tesian garatu 
den ikasketa-algoritmoa zehaztasunez des-
kribatzea, baina saia gaitezen ideia nagusiak 
azaltzen (4. irudia). Pertsona baten ekintzak 
hiru ardatzetan koka daitezke:

1. Pertsonak ekintza gauzatu duen lekua: 
sukaldea, bainugela...

2. Egindako ekintzaren helburua (mota): 
garbiketa, sukaldaritza, aisia...

3. Ekintza gertatu den unea (eguna eta ordua).

Ekintza horiek sentsoreen bitartez haute-
maten dira. Beraz, pertsona bat bere egune-
roko jarduerak egiten ari den heinean hiru 
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3. irudia. Eredu orokor bat izanda eredu pertsonalizatuak ikasteko adibide bat. IrudIA: GOrKA AzKunE.
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2. irudia. Giza jarduerari buruzko ereduak lortzeko tesian proposaturiko prozesu berria. IrudIA: GOrKA AzKunE.
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ardatz horietan marrazten baditugu haute-
mandako ekintzak, gauza batez ohartzen 
gara: jarduerak elkarrengandik gertu dau-
den ekintzak bilduz deskriba daitezke.

Beraz, tesian garatu den ikasketa-algorit-
moak ondorengo hau egiten du:

1. Jardueren espazioan gertu dauden ekin-
tzak biltzen ditu talde ezberdinetan (horri 
clustering deitzen zaio).

2. Eredu orokorrak erabiliz, talde horietako 
bakoitza zer jarduerari dagokion asma-
tzen du. Horretarako, eredu orokorrak 
ekintza talde horiekin koherenteak diren 
ikusten da.

3. Jarduera batentzako ekintza-talde guztiak 
hartu, eta bilakaera komunak topatzen 
ditu; hala, eredu pertsonalizatuak ikasten 
ditu.

Modu horretara, pertsona bakoitzarentza-
ko jarduera-eredu zehatzak ikasten dira, 
pertsona bakoitzak egindako ekintza guz-
tiak ikasiz. Gainera, ikasketa-prozesu hori 
denboran zehar errepikatzen bada, datu be-
rriak bildu ahala, pertsona batek denbora 
horretan izan ditzakeen bilakaerak haute-
man daitezke, eta pertsona horren ebolu-
zioa behar bezala ikasi. Hots, pertsona batek 
jarduera berak gauzatzeko moduan izan di-
tzakeen aldaketak ikas daitezke, ekintza 
konkretuak ikasiz.

oNdorioak
Zergatik dira hain garrantzitsuak eredu per-
tsonalizatuak? Alde batetik, pertsona bakoi-
tzari behar duen moduko laguntza ematea 

ahalbidetzen dutelako. Adibidez, pertsona 
batek kafeari beti azukrea botatzen badio 
(eredu pertsonala) eta momentu batean 
ikusten bada azukrerik ez diola bota, gogora-
razi egin dakioke. Etxe adimenduna hobeto 
egokituko da bertan bizi diren pertsonetara.

Beste alde batetik, osasunean izan deza-
keten erabilerarengatik dira garrantzitsuak 
eredu pertsonalizatuak. Geriatrek eta neuro-
logoek erakutsi dute eguneroko jardueretan 
izaten diren aldaketek aukera ematen dute-
la buruko gaitzak aurrez diagnostikatzeko. 
Tesi honetan garatutako teknikak bilakaera 
eta aldaketa horiek zehaztasunez aztertze-
ko bidea izan daitezke. Beraz, jarduera per-
tsonalizatuak denboran zehar ikasteak asko 
lagundu dezake gaitz horiei aurre egiterako 
orduan, bestelako sintoma medikoak eraku-
tsi aurretik jada gaixotasuna tratatzen has 
baikaitezke.

Etorkizunean, lanean jarraitu beharko 
dugu oraindik airean dauden arazoak kon-
pontzeko. Nola zabaldu era honetako solu-
zioak egoera errealagoetara? Hots, etxe be-
rean pertsona asko bizi badira eta jarduerak 
elkarrekin egiten badituzte? Nola ekidin de-
zakegu etxeko txoko eta objektu bakoitzean 
sentsore bat jartzea jardueren xehetasunak 
lortzeari uko egin gabe?

Oraindik ere lan handia geratzen da egite-
ko giza jarduerak hautemateko sistemetan, 
baina merezi duelakoan gaude, ekar ditza-
keten onurak handiak izan bailitezke. Per-
tsonen bizi kalitatean hobekuntza nabarme-
nak lortzeko bide baten aurrean egon 
gintezke, eta hori aprobetxatu beharrean 
gaude.•
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