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Introducere
Interfețele multimodale oferă multe modalități de interacțiune intre utilizatori și sisteme,
făcând interacțiunile mai naturale pentru utilizatori, așadar mai facile și mai atractive. Interfețele
contribuie la eliminarea barierelor intre tehnologie și utilizatorii fără cunoștințe tehnice sau cei
cu nevoi speciale precum persoanele în vârsta.
In plus față de metodele tradiționale de interacțiune precum prin intermediul unei
interfețe grafice utilizând un mouse și / sau o tastatură, interacțiunile multimodale permit
utilizatorului să interacționeze cu sistemele prin cai naturale de interacțiune bazate pe vorbire,
gesturi pe baza de atingere sau fără atingere, dar și prin alte modalități care sunt naturale pentru
utilizatorii umani.

Motivația Alegerii Temei
Raportul ONU din 2017 privind îmbătrânirea populației arată că numărul de persoane cu
vârste de peste 60 de ani a ajuns la 962 de milioane, adică mai mult decât dublul numărului din
1980. Mai mult, se estimează o dublare a numărului pana în anul 2050 ajungându-se la 2,1
miliarde [1]. De asemenea, raportul arata că numărul de persoane în vârsta care trăiesc
independent în casa lor este în creștere.
Numărul în creștere al oamenilor în vârsta este însoțit de o presiune mare asupra
serviciilor sociale și sistemelor de îngrijire, care se confrunta cu probleme economice legate de
costurile crescute ale serviciilor din domeniul sănătății și asistentei, dar și cu lipsa disponibilității
personalului specializat. Pentru a face fata acestor probleme, îngrijitorii, profesioniștii din
domeniul sănătății, persoanele cu decizie politica dar și inginerii IT caută noi soluții care să
permită persoanelor în vârsta să trăiască în casa lor cu un grad acceptabil de independenta,
asigurându-le calitatea vieții și siguranța. Una din soluțiile recomandate sunt sistemele de tip
AAL (Viață Activă și Asistată).
Pentru că interacțiunea cu sistemele AAL să fie accesibila și mai ușoară pentru vârstnici
și pentru a maximiza beneficiile acestora, orice sistem AAL trebuie să integreze o interfață
multimodala. Aceasta are un rol esențial în determinarea acceptării sistemului de către utilizatori
si, prin urmare, un rol esențial în succesul unui sistem AAL.
Fiecare utilizator al unui sistem AAL are o anumita experiență anterioară, un anumit
buget precum și anumite cunoștințe și preferințe. De asemenea, fiecare utilizator are potențial o
motivație diferita pentru folosirea sistemului pe care îl va utiliza în diferite condiții și medii. Este
deci important că interfața multimodala să integreze unele caracteristici adaptive (capabilități
adaptive automate și caracteristici individualizabile).
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Datorita necesitații mari pentru sistemele AAL și rolului crucial al interfețelor
multimodale, inteligenta ambientala (AmI) și interfețele multimodale sunt în prezent direcții de
cercetare foarte active atât în mediul industrial cat și în cel academic.
Din aceste motive, actualul studiu prezinta problemele de interacțiune dintre vârstnici și
tehnologie și propune o interfață multimodala care integrează diverse capabilități adaptive pentru
un sistem AAL care are că utilizatori ținta persoanele vârstnice.

Scopul Tezei
Scopul prezentei cercetării este identificarea celor mai bune modalități de interacțiune a
vârstnicilor cu calculatoarele și / sau dispozitivele mobile, a identifica practicile de proiectare
adecvate pentru crearea interfețelor multimodale cu caracteristici adaptive și a dezvolta o
interfață multimodala care poate fi integrata într-un sistem de viată asistat și activ. Interfața a fost
create, în mod specific, pentru CAMI, un sistem de asistare a utilizatorilor cu nevoi speciale în
viața de zic cu zi, care include interacțiuni cu un robot umanoid și care poate fi ușor integrată în
orice aplicație AmI.
Interfața multimodala propusă este compusă din 4 module: interfața grafică cu utilizatorul
(GUI), modul de voce, modul de gesturi, modul de emoții. Modulele de voce și emoții cuprind
cate 5, respectiv 2 componente. Modulul de gesturi are 2 submodule: gesturi pe baza de atingeri
și gesturi fără atingeri. Fiecare submodul are 2 componente. în timp ce GUI și modulul de gesturi
operează fără prezenta unei conexiuni active la internet, modulele de voce și emoție au 2 moduri
de operare: online (conexiune activa la internet) și offline (nu necesita o conexiune activă
la internet).
Pentru a oferi utilizatorului flexibilitatea de a interacționa ușor cu sistemul de pe orice
dispozitiv pe care utilizatorul îl deține sau dorește să folosească, interfața multimodala operează
independent de orice dispozitiv sau sistem de operare.
Proiectarea interfeței multimodale prezinta recomandările privind proiectarea interfeței cu
utilizatorul, dar și caracteristicile, respectiv comenzile care sunt constante pentru diverse
dispozitive și module ale sistemului.
Interfața multimodala este multilingvistică și integrează diverse caracteristici particulare
ale utilizatorului și capabilități adaptive automate precum adaptarea la profilul utilizatorului
(preferințele, problemele de sănătate etc.), activitatea utilizatorului, starea sa emoțională sau
configurația sistemului și alți parametri.

Structura Tezei
Teza este structurata în 4 parți principale:
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Prima parte, compusa din 2 capitole, prezintă aspectele teoretice din literatura de
specialitate. Capitolul 1 prezinta aspectele generale ale domeniului inteligentei ambientale, ale
sectorului vieții active și asistate, respectiv al interacțiunii multimodale. Capitolul 2 analizează
studiile din domeniul interacțiunii om-mașină și din sectorul vieții active și asistate.
A doua parte a tezei prezintă introducea în sistemul CAMI și prezinta o imagine de
ansamblu privind proiectarea proceselor interfeței multimodale. Partea a doua cuprinde, de
asemenea, 2 capitole. În capitolul 3 se face o scurtă prezentare a sistemului CAMI, subliniind
facilitățile de interacțiune multimodală ale sistemului. Capitolul 4 oferă o imagine asupra
proiectării interfețelor multimodale și ilustrează provocările care ar putea de luat în considerare
în timpul proiectării interfeței multimodale pentru vârstnici, precum și recomandările din punct
de vedere ergonomic, observate în timpul proiectării interfeței. Se prezintă un model al
interacțiunilor multimodale.
A treia parte prezinta proiectarea și implementarea interfeței multimodale și a modulelor
sale. și aceasta partea cuprinde 2 capitole. Capitolul 5 prezinta o imagine de ansamblu asupra
proiectării interfeței multimodale CAMI. Sunt prezentate diferite funcționalități ale interfeței,
precum și caracteristici ergonomice și adaptive ale acesteia. Acest capitol prezinta arhitectura
interfeței și ilustrează elementele de proiectare ale fiecărui modul al acesteia. Capitolul 6 prezinta
o imagine de ansamblu asupra implementării interfeței multimodale și ilustrează aspecte și
caracteristici ale implementării diverselor module ale acesteia.
A patra parte, care cuprinde capitolele 7 și 8 prezinta diferite experimente și evaluarea
interfeței, împreună cu rezultatele obținute, precum și concluziile, respectiv studiile viitoare
planificate. Capitolul 7 prezinta experimentările efectuate și evaluarea rezultatelor obținute.
Capitolul 8 prezintă concluziile generale ale tezei, precum și aspecte viitoare care privesc
continuarea cercetărilor.

Capitolul 1
Definirea problemei
Capitolul prezinta aspectele generale din domeniul inteligentei ambientale, din sectorul
vieții asistate și active, precum și din domeniul interacțiunii multimodale.
Inteligenta ambientala se refera la o lume în care dispozitivele de calcul sunt integrate
peste tot în mediu în mod transparent și formează o rețea de dispozitive inteligente ascunse care
pot recunoaște și interpreta evenimentele umane, comunica intre ele (și / sau cu utilizatorul) și se
pot adapta mediul la nevoile utilizatorului, la obiceiurile sale, la gesturile și emoțiile acestuia. Un
sistem AmI se prezintă următoarele particularități: este sensibil, oferă răspunsuri, este adaptiv,
3

transparent, ubicuu și inteligent. Aplicațiile AmI sunt diverse, de la senzori și comunicații fără fir
la îngrijire personala și interacțiuni om-mașină noi. Unele domenii de aplicații ale AmI sunt
domotică (automatizarea casnica), îngrijirea sănătății, munca, sport, turism, patrimoniu cultural,
vehicule, transport, interacțiuni om-mașină. în domeniul îngrijirii sănătății, AmI oferă numeroase
soluții care nu-i doar că îmbunătățesc starea de sănătate, ci și modifică modul în care se practică
îngrijirea sănătății. Una din soluții se reprezintă prin sistemele pentru o viată activa și asistata.
Modul de viață activ și asistat este un concept în care soluțiile care includ una sau mai
multe componente ICT (tehnologii de informații și comunicare) ajuta vârstnicii să trăiască cu un
anumit grad de independenta în mediul dorit cat mai mult posibil [2]. Soluțiile au o valoare
importanta pentru vârstnici, familiile și îngrijitori lor pentru a le îmbunătăți sănătatea și starea de
bine, dar și independenta [3]. în plus, sistemele AAL au un rol important în reducerea numărului
de solicitări privind sistemele de îngrijire. Conform asociației AAL, sectorul AAL acoperă 8
zone de servicii: sănătate și îngrijire, informații și comunicare, mod de viață și clădiri, siguranță
și securitate, mobilitate și transport, vitalitate și abilități, timp liber și cultură, muncă și antrenare.
Întrucât vârstnicii sunt principalii utilizatori urmăriți ai sistemelor AAL, sistemul
interacționează cu aceștia cat mai natural. Interfețele multimodale prezinta multiple modalități de
interacțiune intre utilizator și sistem precum vocea, gesturile, atingerile, în plus fata de cele
asigurate de interfețele tradiționale.

Capitolul 2
Stadiul Actual al Cercetării în Domeniu
Acest capitol analizează studiile din domeniul interacțiunii om-mașină (HMI) și sectorul
AAL, la care se raportează cercetările efectuate în aceasta teza.
Evoluția HMI nu a fost limitata nici pentru a îmbunătăți calitatea HMI, nici pentru
proiectarea și implementarea interfețelor obișnuite. Exista diverse concepte precum interfețele
multimodale, interfețele adaptive și interfețele inteligente.
Exista diverse soluții legate de vorbirea om-mașină. Unele sunt soluții comerciale și
altele sunt de tip sursa deschisa. Unele soluții sunt gata de folosire, altele sunt o baza la
construcția altora, în timp ce altele sunt proiecte de cercetare. Tabelul 2.1 compara diversele
soluții existente, identificate.
Recunoașterea vocii integrează 3 modele care lucrează simultan: cel acustic, de pronunție
și de limba, în timp ce procesul de sinteză a vorbirii cuprinde 3 etape: etapa de preprocesare în
care sistemul parcurge diversele cuvinte ale textului pentru a găsi cea mai adecvata modalitate de
a citi respectivul text, urmata de etapa a doua, în care cuvintele sunt transformate în foneme, care
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sunt componente ale sunetului fiecărui cuvânt vorbit. în a treia etapa fonemele sunt transformate
în sunete.
Fata de soluțiile din tabelul 2.1, exista multe studii privind aspectele interacțiunilor de tip
voce intre om și mașină și soluțiile problemelor identificate [4, 5, 6, 7] pentru recunoașterea vocii,
[8, 9, 10] pentru sinteza dialogului, [11, 12, 13] pentru înțelegerea limbajului natural. în ceea ce
privește managementul dialogului (DM) ale interacțiunilor de vorbire om-mașină, exista 2
abordări: DM pe baza de cunoștințe precum sistemele propuse în [14, 15] și DM pe baza de
principii precum studiile [16, 17, 18, 19, 20].
Exista studii care analizează interacțiunile om-mașină prin gesturi bazate pe atingeri. Se
identifica, pe de o parte, un singur gest pe baza de atingere în care utilizatorii folosesc
un deget pentru a interacționa cu sistemul printr-un ecran tactil: pentru a izbi sau a muta [21, 22,
23], pentru a trage sau muta un obiect [24, 25], respectiv pentru a desena un șablon de gesturi
[22, 26].
Pe de alte parte, există studii care prezinta gesturile multiple pe baza de atingere în care
utilizatorii folosesc mai multe degete ale aceleiași mâini sau ale ambelor mâini pentru a
interacționa cu sistemul printr-un ecran tactil pentru a roti [22, 24, 25, 27], pentru a redimensiona
sau conduce. Unele aplicații care suportă gesturile cu mai multe atingeri și se adresează
vârstnicilor, că principali utilizatori, sunt jocurile de antrenare cu mai multe atingeri din proiectul
HERMES [28] și aplicația de e-mail proiectata de Hollinworth și Hwang [29].
Studii multiple analizează gesturile fără atingeri în care utilizatori interacționează cu
sistemul prin mișcarea corpului. Gesturile mâinii sunt cele mai analizate forme de gesturi fără
atingeri, fiecare gest al mâinii fără atingeri poate fi împărțit în 5 faze: poziția de repaus,
pregătirea, gestul de strângere, gestul de apucare/tinere și cel de retragere [30, 31]. Unele studii
propun faze suplimentare ale gesturilor mâinii fără atingeri, cum ar fi faza de recul în [32]. O altă
forma este gestul de mișcare a capului [33, 34]. Gesturile fără atingeri sunt folosite în timpul
programelor de antrenare și reabilitare în care sistemul urmărește mișcările utilizatorilor și le
reproduce pe ecran printr-un avatar în timp real precum jocurile “Voracy Fish” [35] și “Hammer
& Planks” [36]. Gesturile fără mâini sunt folosite în activități de divertisment precum cele din
jocurile Microsoft Xbox și Nintendo Wii.
Mai multe studii analizează interacțiunile om-mașină pe baza emoțiilor utilizatorului,
recunoscute prin perceperea expresiilor faciale ale acestuia [37, 38, 39], limbajul trupului [40,
41], sau vocea utilizatorului [42].
Sistemele multiple care integrează o interfață multimodală exista deja pe piață, printre
exemple numărându-se: Memphis Intelligent Kiosk Initiative [43], MATCHKiosk Multimodal
Interactive City Guide [44], sistemul Canesta [45], sistemul Touch'n'Speak [46], sistemul Put
That There [47] și sistemul de direcționare Gaze pentru oamenii cu dizabilități [48], dar și
asistenți personali care au apărut recent precum Siri, Cortana și Google Assistant.
5

Tabelul 2.1. Comparație privind soluțiile legate de interacțiuni-voce : *: perioada de testare
gratuita și unele tranzacții gratuite lunare, ‡: unele caracteristici sunt gratuite, altele necesita
plata, °: limbaj(e) preconstruit(e), S-t-T: serviciu vorbire-text și T-t-S: serviciu text-vorbire.
Servicii
Soluții

Serv.

S-t-T
T-t-S
S-t-T
Dragon
NaturallySpeaking
T-t-S
S-t-T
Lexix
T-t-S
S-t-T
Windows Desktop
Speech Technology
T-t-S
S-t-T
Azure Speech
Services
T-t-S
Google Cloud Speech S-t-T
Services
T-t-S
All
Alexa Voice Service Servic
es
Julius
S-t-T
Cmusphinx
S-t-T
S-t-T
HTK
T-t-S
Kaldi
S-t-T

Gratuit

IBM Watson

Jasper

S-t-T

Apple Speech
Framework

S-t-T

EN FR RO SW DA PL IT Adi.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✓

✓

✓*

✓

✓

Depinde de
internet

✓

✓

Depinde de
internet

✓

✓

Depinde de
Microsoft
Windows

✓

✓

Depinde de
internet

✓

✓

Depinde de
internet
Dispozitiv
dependent de
internet și de
compatibilitate

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓°
✓° ✓°

✓°
✓°

✓

✓
✓°

ResponsiveVoice.JS

T-t-S

✓‡

LUIS

NLP

DialogFlow

NLP

✓‡

RASA NLU

NLP

✓

Wit.ai

NLP

✓

Azure Bot Service

DM

Bot Builder SDK

DM

Orice limbaj
Orice limbaj
Orice limbaj

✓°

Depinde de placa
Rpi
Orice limbaj

✓

✓

Depinde de iOS
și internet

✓

✓

Depinde de
internet

✓° ✓° ✓° ✓°

✓° ✓° ✓°

✓°

✓‡

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✓

✓

✓

✓

✓‡

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Orice limbaj

✓

✓°

eSpeak

Observații

✓

✓

S-t-T
T-t-S
T-t-S

Ispeech

Cu
plată

Limbaje

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

Depinde de
internet
Depinde de
internet
Depinde de
internet
Orice limbaj

✓

✓

✓*
✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

Depinde de
internet

N/A

Depinde de
internet

N/A

Depinde de MS
Windows

Ca urmare a eforturilor comunității AAL de a încuraja implementarea de sisteme care
oferă la un loc mai multe soluții proiectate sau propuse în domeniul managementului sănătății, al
stării de bine și al îmbătrânirii la domiciliu, exista diverse sisteme și proiecte AAL precum
proiectul inCASA [49] platforma Persona [50], proiectul NITICS [51], platforma Sociable [52],
proiectul PersonAAL [53], CareWell [54], proiectul healthy@work [55], proiectul Wellbeing
[56] și proiectul EldersUP! [57].
În ceea ce privește soluțiile analizate legate de modulul de voce, majoritatea soluțiilor
trebuie combinate cu alte soluții pentru a opera că un modul de voce funcțional care
poate interacționa cu utilizatorul fără a fi necesare alta soluție. Unele soluții sunt pe baza de
cloud, iar altele pot fi implementate local. Majoritatea soluțiilor sunt în limba engleza, dar
și în alte limbi. Performanta acestor soluții este foarte variata, iar fiecare performanta este
diferita în funcție de limba pentru care este folosit. Performanta soluțiilor cloud este mai buna
decât cea a soluțiilor implementate local. Totuși, aceasta depinde de disponibilitatea conexiunii
la internet.
În ceea ce privește modulul de gesturi, diverse studii propun soluții pentru gesturile pe
baza de atingeri, în timp ce alte studii propun soluții pentru gesturile fără atingeri.
În ceea ce privește modulul de emoții, cercetătorii folosesc diverse abordări de
determinare a emoției utilizatorului precum determinarea emoției pe baza expresiei faciale, a
limbajului corporal, sau a vocii utilizatorului.
În ceea ce privește sistemele multimodale, se menționează că modalități de intrare
sistemele care integrează vorbirea cu alta modalități. Ele suporta o singura limba și majoritatea
sistemelor depind de dispozitive, nefiind compatibile pe toate platformele și nu oferă capabilități
adaptive.
În ceea ce privește sistemele AAL analizate, majoritatea integrează diverse servicii de
asistare a vârstnicilor în viață de zi cu zi și să ii ajute să-si mențină un stil de viață sănătos.
Majoritatea acestor sisteme permit interacțiunea cu utilizatorii prin interacțiuni multimodale. Cu
excepția platformei Sociable, nici o soluție din setul de sisteme prezentate nu integrează un
modul de exercițiu fizic care ii ajuta pe vârstnici acasă, foarte important pentru a menține o viață
sănătoasă.
Cu excepția proiectelor PersonAAL și EldersUP!, niciuna dintre soluții nu ia în
considerare importanța integrării capabilităților adaptive pentru interfețele utilizatorilor lor.
Toate soluțiile menționate (comerciale sau proiecte de cercetare) au funcționalități
limitate și nu acoperă toate funcționalitățile urmărite de un sistem AAL. Din punct de vedere
al arhitecturii sistemului, soluțiile sunt legate de o singura tehnologie dominanta
care restricționează implementarea și necesita eforturi de a integra noile funcționalități și
module.
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Capitolul 3
CAMI – Un sistem pentru un Mod de Viață Activ și Asistat
O parte semnificativa a studiului prezentat în teza vizează proiectul european “CAMI:
Artificial intelligent ecosystem for self-management and sustainable quality of life în AAL” în
cadrul programului Uniunii Europene 2015-2018 “Viață activa și asistata” [58].
CAMI este un ecosistem de inteligenta artificiala pentru autoadministrare și o calitate
sustenabila a vieții în AAL. Consorțiul proiectului cuprinde 8 parteneri din 5 tari europene,
coordonator fiind Universitatea Politehnica din București (UPB).
Acest capitol prezinta sistemele CAMI. CAMI cuprinde principalele funcționalități ale
sistemelor AAL precum planificarea activității, detectarea eșecurilor, exerciții fizice supervizate,
monitorizarea sănătății, automatizarea [59]. CAMI include o unitate robotica de teleprezența și
integrează o interfață multimodala care permite interacțiunea ușoară a utilizatorului cu sistemul.
Utilizatorii de baza ai sistemului sunt persoane în vârstă (55-75 de ani). Îngrijitorii și
profesioniștii din sănătate pot accesa sistemul de la distanta, pot vizualiza datele privind starea de
sănătate a persoanei și activitățile în timp real. De asemenea aceștia pot înregistra activitatea
utilizatorului, precum și aspecte privind starea sănătății acestuia. Îngrijitorii și profesioniștii din
sănătate, în funcție de poziție și de specializare, pot ajusta medicația, exercițiile zilnice și unele
sarcini zilnice ale utilizatorului. Utilizatorul poate adaugă, șterge orice serviciu când dorește.

Capitolul 4
Proiectarea Interfețelor Multimodale
Acest capitolul prezinta aspecte generale ale proiectării interfețelor multimodale. Înainte
de a începe procesul de proiectare, este foarte importanta identificarea utilizatorii țintă ai
sistemului și unde vor folosi aceștia funcționalitățile sistemului. Doar după aceea, procesul de
proiectare a interfeței multimodale poate începe.
De obicei, proiectarea unei interfețe a unui sistem complex este o sarcină foarte delicată,
mai ales pentru un sistem de viață activă și asistată, în care interfața are un rol decisiv în
acceptarea sistemului de către utilizatori, deci pentru asigurarea succesului întregului sistem.
Provocările luate în considerare în timpul proiectării interfeței multimodale ale oricărui sistem se
împart în 2 grupuri principale: provocările legate de factorii umani și cele legate de factorii
tehnici. Provocările legate de factorii umani depind de utilizatorii țintă ai sistemului și se împart
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în 3 categorii de nivele, în funcție de factorul cauza: probleme fizice, probleme cognitive,
experiența cu calculatorul [60]. în afara provocărilor legate de factorii umani exista și cele legate
de factorii tehnici precum comenzile simultane contradictorii, fuziunea și fisiunea datelor,
problemele privind siguranță și confidențialitate.
Pentru a crea o experiența facila și plăcută a interacțiunii cu utilizatorii, proiectarea
oricărei interfețe trebuie să urmeze câteva recomandări. în ceea ce privește conținutul interfeței
care trebuie afișat pe ecran, unele aspecte trebuie să se comporte în mod constant pe diversele
ecrane (pagini) ale interfeței. Terminologia interfeței și fontul folosit, dimensiunea sa, icon-urile
și culorile trebuie să fie constante pe diversele ecrane. Interfața trebuie să fie simpla, icon-urile
folosite să fie cunoscute de utilizatori, secvențele lungi și sarcinile complexe să fie fragmentate
în pași separați și teme simple. Informația afișata trebuie organizata într-un număr limitat de
alegeri. Ea trebuie să ofere indicii de explorare pentru că utilizatorul să știe pe ce ecran se afla,,
trebuie să ofere răspunsuri informative despre ce se întâmplă sau despre ce s-a întâmplat și
trebuie să genereze avertismente când este cazul. Cantitatea de informații trebuie minimizata, iar
câmpurile cu datele de intrare trebuie să fie formatate automat și validate pentru a ajuta
utilizatorul, trebuie să fie evitate erorile simple, iar informațiile trebuie să fie afișate vizual, pe
ecran o anumita perioada. Interfața trebuie să aibă repere vizuale adecvate pentru că utilizatorul
să exploreze interfață și să găsească mai ușor informațiile importante.
În ceea ce privește datele de intrate de tipul gesturilor (cu și fără atingeri) și sunetelor
fonetice, comenzile trebuie să fie constante atât pe diverse dispozitive, cat și pentru serviciile și
modulele sistemului. Datele de ieșire fonetice, mai ales în cazul răspunsului fonetic, trebuie să
fie constante pe diversele ecrane ale interfeței. Daca interfață are capabilități adaptive diferite,
fiecare din acestea trebuie introdusa în mod clar către utilizator la prima folosire. Utilizatorul
trebuie să aibă o opțiune de a dezactiva fiecare caracteristica adaptiva, dar și întreaga capabilitate
adaptivă.

Capitolul 5
O Interfață Multimodală Adaptivă pentru CAMI
Capitolul prezinta aspecte generale privind proiectarea interfeței multimodale a
sistemului CAMI. Întrucât sistemul urmărește vârstnicii că principali utilizatori, interfață este
proiectata să îndeplinească necesitățile și cerințele acestora precum fonturile mari, butoanele
mari, navigarea facila, volumul sunetului, interacțiunea cat mai naturala cu sistemul. Interfața
permite un acces facil la diversele caracteristici ale sistemului, întrucât utilizatorii sunt din
diverse tari, au diverse istorii personale și culturi cu preferințe diferite, obiceiuri și cunoștințe,
dar și probleme diferite. Interfața este multilinguala, suportând diverse limbi ale consorțiului
CAMI (engleza, franceza, romana, suedeza, daneza, poloneza, italiana), cu excepția modulului
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de voce (engleza, franceza, romana). Se pot adaugă mai multe limbi la interfață, inclusiv în
modulul de voce.
Interfața are funcționalități multiple. Permite utilizatorului să interacționeze ușor cu
sistemul prin interacțiunile multimodale folosind GUI sau vocea, gesturile pe baza de atingeri și
comenzile cu gesturi fără atingeri. Interfața permite sistemului să genereze rezultate vizuale și
fonetice și să urmărească starea emoțională a utilizatorului, dar și evoluția să în timpul diverselor
sesiuni de exerciții fizice. Interfața permite utilizatorului accesul facil de pe orice dispozitiv
pentru datele privind starea de sănătate (date în timp real), întâlnirile, memento, notificări
inteligente, exerciții fizice și diverse caracteristici ale sistemului. Interfața permite utilizatorului
să o poată individualiza (culori, ordinea afișării modulelor, forma răspunsului primit, limba
interfeței etc.) și să pornească / oprească diverse module, capabilități adaptive sau module de
intrare sau de ieșire. Interfața are o capabilitate de adaptare automata. Interfața este proiectata că
sistemul să o adapteze automat, conform profilului și stării utilizatorului, dar și conform
activității sale, configurației și altor parametri ai sistemului, precum condițiile de mediu. Interfața
poate comunica preferințele utilizatorului aplicațiilor terțe. în plus, aceasta permite îngrijitorului
să vadă, în timp real, de pe orice dispozitiv, datele și diversele rapoarte privind starea de sănătate
a utilizatorului. Interfața permite îngrijitorului să particularizeze planul de medicație al
utilizatorului pentru normalizarea valorilor variabilelor analizelor stării de sănătate. De asemenea,
interfața permite îngrijitorului să ajusteze profilul stării de sănătate a utilizatorului și exercițiile
care trebuie efectuate de către acesta, precum și alte opțiuni că de exemplu înălțimea
utilizatorului. în unele cazuri, foarte specifice, interfața permite îngrijitorului să adapteze orice
dorește în sistemul utilizatorului.
Interfața operează pe mai multe
platforme și dispozitive. Suporta
interacțiuni multimodale și cuprinde
4 module: interfața grafica cu
utilizatorul, voce, gesturi și emoții.
Deși modulele operează împreună,
fiecare este proiectat să funcționeze
independent.
Figura
5.1 prezinta
arhitectura interfeței.

Figura 5.1. Arhitectura interfeței.

Interfața grafica cu utilizatorul ii oferă acestuia o alternativa clasica la alte module ale
interfeței pentru a interacționa cu sistemul prin intermediul acestora.
Modulul de voce are 5 componente: preprocesarea audio, recunoașterea automata a vocii
(ASR), înțelegerea limbajului natural (NLU), managementul dialogului (DM), sinteza text-voce
(TTS). Se identifica doua moduri de operare: online și offline. Variabilele de intrare ale
sistemului sunt: comenzile vocale (de vorbire) ale utilizatorului sau comenzile sintetizate de
vorbire din sistem (inițializate de către sistem sau de către utilizator pentru alt modul de intrare).
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Variabilele de ieșire sunt informațiile audio sintetizate în urma vorbirii sau informațiile vizuale.
Modulul de gesturi are 2 submodule: gesturile pe baza de atingeri și gesturile fără atingeri.
Primul submodul are 2 componente: achiziția de date și procesarea datelor; variabila de intrare
este comanda de tip atingere data de utilizator, iar variabila de ieșire este variabila de ieșire a
comenzii utilizatorului și / sau comanda trimisa la sistem. Al doilea submodul cuprinde 2
componente: achiziția și transformarea datelor. Variabila de intrare este comanda cu gesturi fără
atingeri a utilizatorului și cea de ieșire este o comanda trimisa către sistem sau coordonatele 2D
ale mișcării utilizatorului, reproduse pe ecranul sistemului în timpul sesiunilor de exerciții fizice.
Modulul de emoții are 2 componente: achiziția datelor și transformarea datelor. Are doua
moduri de operare: online (direct) și offline (indirect). Modulul are că variabila de intrare emoția
utilizatorului și că rezultat starea emoțională a utilizatorului, care se trimite către sistem.

Capitolul 6
Implementarea Interfeței
Capitolul prezinta aspecte generale privind implementarea interfeței multimodale.
Pentru a asigura o funcționare adecvata a interfeței pe diverse dispozitive și platforme,
interfața a fost implementata cu limbajele HTML5, CSS3 și JavaScript. Totuși, unele module ale
interfeței pot fi implementate folosind alte limbaje. Folosind Bootstrap, GUI se adaptează la
dimensiunea ecranului dispozitivului. Sistemul de tip Grid al Bootstrap ajuta la alinierea
elementelor diferite ale paginii pe baza rândurilor și coloanelor. Pagina este compusa din unul
sau mai multe containere. Fiecare container cuprinde unul sau mai multe rânduri, un rând putând
fi descompus în maxim la 12 coloane. Datorita variabilei booleene globale asociate fiecărui
modul al sistemului, interfața verifica configurația sistemelor și daca un modul al sistemului nu
este disponibil sau este inactiv, informațiile legate de modul vor fi ascunse în GUI și comenzile
asociate modulului vor fi dezactivate.
Interfața extrage din fiecare profil al utilizatorului informația legata de preferințele GUI
ale utilizatorului și adaptează GUI pentru a le satisface. Pentru a implementa aceasta
caracteristica, fiecare grup de elemente are o culoare proprie asociata unei variabile. Valoarea
variabilei se extrage din culoarea aleasa de utilizator pentru grupul memorat în profil. Fiecare
poziție a modulului depinde de o variabila. Valoarea variabilei se extrage din ordinea modulelor
alese de utilizator și memorate în profilul sau. Pagina web a GUI este prezentata în figura 6.1.
Aceasta prezinta rezultatele ultimelor analize ale stării de sănătate, numărul zilnic de pași și
durata somnului în acea zi. De asemenea, aceasta afișează și numărul de memento-uri, întâlnirile
zilnice și unele notificări inteligente privind starea sănătății și activitatea. Toata comunicarea cu
sistemul are loc pe baza JSON Web Tokens. Interfața extrage din fiecare profil al utilizatorului
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informații despre înălțimea sa, gama acceptabila pentru fiecare valoare a indicilor sănătății,
numărul de pași necesari zilnic și durata de somn necesara zilnica. Sistemul adaptează
notificările conform informațiilor extrase pentru a se adapta la fiecare cerința privind sănătatea
utilizatorului.

Figura 6.1. Pagina web principala a CAMI.
În ceea ce privește modulul de voce, componenta de preprocesare audio extrage datele
utile modulului din profilul utilizatorului și din setările sistemului (precum limba, adâncimea în
biți audio, frecventa audio adecvata, soluția TTS, soluția ASR etc.). Pentru modul online/direct
de operare în cazul componentei de recunoaștere automata a vorbirii sunt folosite serviciile
vorbire-text Microsoft sau Google pentru engleza și franceza (utilizatorul poate alege între ele).
Pentru limba romana, se folosește serviciul Google vorbire-text. Sistemul captează comanda
vocala a utilizatorului și trimite fișierul audio în cloud, la serviciul folosit, ambele servicii
returnând traducerea textului în timp real. Pentru modul offline/indirect de operare, numărul de
comenzi recunoscute este mai mic. Se folosește tehnologia Microsoft Windows Desktop Speech.
Pentru modul direct/online de operare al componentei de înțelegere naturala a limbii, se folosește
serviciul inteligent de înțelegere a limbii (LUIS) al Microsoft, pentru franceza și engleza, care
permite sistemului să înțeleagă ce vor utilizatorii când se exprima oral. Prin trimiterea textului
rezultat de la componenta ASR la LUIS, sistemul primește informații detaliate și relevante
despre cerințele utilizatorului într-un fișier JSON. Pentru limba romana, se folosește wit.ai API.
Fluxul de operare și datele de ieșire sunt similare celor LUIS. Pentru modul indirect/offline de
operare, se folosește RASA NLU, furnizat de Rasa Technologies GmbH. Pentru modul
direct/online de operare al componentei text – vorbire, se folosesc serviciile Google și Microsoft
de tip text-vorbire în engleza și franceza (utilizatorul le poate alterna). Pentru limba romana, se
folosește ResponsiveVoice.JS API. Pentru modul indirect/offline de operare, se folosește
tehnologia Microsoft Windows Desktop Speech.
În ceea ce privește submodul-ul de gesturi pe baza de atingeri, acesta suporta gesturi cu
una sau mai multe atingeri. Acest submodul colectează datele introduse de utilizator prin ecranul
tactil al dispozitivului.
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În ceea ce privește submodul-ul de gesturi pe baza de atingeri, acesta este compatibil cu
gesturile cu o singura atingere sau mai multe atingeri. Colectează datele de intrare ale
utilizatorului prin ecranul tactil al dispozitivului de pe care se accesează interfață. Ecranul tactil
este componenta de achiziție a datelor. Datele colectate sunt transmise la componenta de
procesare a datelor, unde sunt procesate de către sistemul de evenimente al dispozitivului. Unele
comenzi sunt executate direct de dispozitiv, altele fiind trimise la nucleul sistemului, unde sunt
executate. Pentru a implementa acest modul, se folosește Hammer.js, o biblioteca JavaScript,
care permite crearea de gesturi pe baza de atingeri (doar pentru cele cu atingeri multiple).
În ceea ce privește submodul-ul cu gesturi fără atingeri, componenta de achiziție a datelor
urmărește mișcările corpului utilizatorului prin senzorul Kinect V2 și primește de la acesta
coordonatele mișcărilor corpului (coordonatele 3D), trimise la componenta de transformare a
datelor în care sunt convertite în coordonate 2D folosind transformări afine și de vizualizare
clasice. Coordonatele 2D sunt trimise în nucleul sistemului.
În ceea ce privește modul indirect de operare al modulului de emoții, componenta de
achiziție a datelor urmărește chipul utilizatorului prin senzorul Kinect V2 de la care primește
coordonatele 3D ale chipului. Coordonatele sunt trimise la componenta de transformare a datelor,
unde sunt convertite în coordonate 2D folosind transformările afine și de vizualizare clasice.
Coordonatele 2D sunt trimise la sistem.
În cazul operării directe/online a modulului de emoții, componenta de achiziție a datelor
urmărește chipul utilizatorului cu o camera de la care primește un clip video, trimis apoi la
componenta de transformare a datelor în care sunt extrase cadrele video, care sunt la rândul lor
trimise la Microsoft Azure Face API unde sunt analizate, iar cloud trimite înapoi un fișier JSON
cu rezultatul analizei.
Capitolul 6 prezinta detalii despre implementarea altor caracteristici și aspecte precum
imaginea de profil, portabilitatea interfeței, securitatea și confidențialitatea, comunicarea cu
aplicațiile terțe, fuziunea și fisiunea datelor, cazurile comenzilor simultane contradictorii.

Capitolul 7
Experimente și evaluare
Capitolul prezinta o prezentare generala a implementării interfeței multimodale.
Cele 2 capitole anterioare au prezentat proiectarea și implementarea interfeței
multimodale. S-au testat diversele module ale interfeței în diferitele etape pentru a îmbunătăți
soluția finala. Rezultatele testelor din etapele anterioare ale implementării sunt prezentate în
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studiile [61, 62, 63, 64]. Modulele au fost testate în laborator, dar și la domiciliile utilizatorilor.
La sfârșit, întreaga interfață a fost testata că o soluție unitara.
Procesul de evaluare a determinat asigurarea unor funcționalități adecvate pentru diverse
caracteristici și module ale interfeței integrate într-o singura soluție, dar și că o soluție autonoma
pentru fiecare modul și caracteristica. Procesul de evaluare ia în considerare principalii utilizatori
ai interfeței, adică persoanele vârstnice.
Rezultatele testelor fiecărui modul și caracteristici făcute în laborator și la domiciliul
utilizatorilor sunt satisfăcătoare. Rezultatele testului care iau în considerare întreaga interfață că
o soluție unica sunt, de asemenea, satisfăcătoare. Detaliile testelor sunt prezentate în capitolul 7.

Capitolul 8
Concluzii
Capitolul 8 prezinta concluziile studiului din teza.
Studiul din teza a condus la crearea unei interfețe multimodale care poate fi integrata, în
principal, în sistemele AAL, dar și pentru alte sisteme. Interfața multimodala integrează o
interfață grafica cu utilizatorul, un modul de voce, unul de emoții și unul de gesturi cu sau fără
atingeri. Interfața multimodala este în mai multe limbi, operează independent pe orice dispozitiv
sau sistem de operare și integrează caracteristici individualizabile și capabilități adaptive
automate.
Mai mult, teza prezinta o privire de ansamblu asupra domeniului inteligentei ambientale,
asupra domeniului AAL precum și asupra proiectului CAMI. Se prezinta aspectele de ultima ora
privind interacțiunea om-mașină, respectiv privind domeniul AAL.
In cele ce urmează, sunt prezentate contribuțiile științifice la domeniul menționat mai sus:
•

S-a creat o interfață multimodala pentru un sistem tip AAL care integrează 4 module
și operează pe diverse platforme și dispozitive. Sistemele AAL integrează o interfață
multimodala care, la rândul ei, integrează doua module sau o interfață tradițională.

•

S-a creat posibilitatea că utilizatorul să poate modifica modul de operare pentru
modulele de vorbire și emoție intre direct/online și indirect/offline. Aceste module au
un singur mod de operare în diverse sisteme.

•

S-a creat posibilitatea că utilizatorul să poată alege ce soluții de recunoaștere a vocii
și sinteza a vocii dorește să folosească în modul de operare online/direct pentru
modulul de vorbire. Pe alte sisteme este disponibila doar o alegere implicita.
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•

S-au permis interacțiuni de vorbire cu modul de tip AAL în limba romana. Nu exista
alt astfel de sistem care să poată avea interacțiunile de vorbire în limba romana.

•

S-a creat o gama larga de caracteristici adaptive pentru interfață (capabilități automate
adaptive și caracteristici individualizabile). De obicei, sistemele integrează
capabilități adaptive limitate.

•

S-a creat un modul de recunoaștere a emoțiilor care face recomandări privind
exercițiile fizice pe care un utilizator ar trebui să le practice bazându-se pe starea
emoționale a utilizatorului în timpul fiecărei practici anterioare.

•

S-a creat o interfață portabila integrata atât pentru sistemele AAL, cat și pentru alte
tipuri de sisteme. Interfețele multimodale de obicei nu sunt portabile.

•

S-a creat posibilitatea că interfață să poată comunica automat preferințele
utilizatorului către orice aplicație terța care poate fi individualizata conform
preferințelor utilizatorului.

•

S-a testat extensiv diferitele module și caracteristici ale interfeței ca soluții autonome,
dar și integrate împreună într-o singură soluție cu un număr important de utilizatori.

•

S-a creat un set de reguli privind comenzile contradictorii primite simultan. S-a avut
în vedere că setul de reguli să asigure neexecutarea vre-unei acțiuni că urmarea a unor
comenzi contradictorii cu orice parametru reglat de îngrijitor, în pofida gamei largi de
capabilități adaptive automate și de caracteristici individualizabile.

Se vor proiecta și alte teme în viitor :
•

La început, implementarea curentă a modului indirect/offline de operare a
modulului de emoții și a submodul-ului de gesturi fără atingeri depinde de
prezenta senzorului Microsoft Kinect V2, astfel că prima tema este modificarea
implementării modulului și submodul-ului anterior astfel încât să poată fi
eliminata dependenta de Microsoft Kinect V2.

•

O altă temă planificată care urmărește îmbunătățirea implementării modulului de
emoții este de a adaugă capacitatea de a recunoaște emoția din vocea utilizatorului.
Implementarea extrage în afara de caracteristicile expresiei faciale a utilizatorului
și pe cele ale vocii acestuia pentru a îmbunătăți detectarea emoției, dar și bazarea
doar pe vocea utilizatorului pentru a detecta emoția acestuia când sistemul nu
poate identifica chipul utilizatorului.

•

O altă temă recomandată este compusă din 3 etape și urmărește modul
indirect/offline de operare a modului de vorbire: în prima etapa, studiul dorește
creșterea performantei recunoașterii automate a vocii și componentele text-vorbire,
în a doua etapa se dorește extinderea numărului de comenzi recunoscute (pentru a
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adapta pe cele recunoscute în modul direct/online de lucru), iar în a treia etapa se
adaugă suportul tehnic în limba romana (si poate și în alte limbi).
•

O altă temă planificată este îmbunătățirea implementării motorului de fuziune prin
luarea în considerare a informațiilor contextuale care pot fi extrase din mediul
înconjurător, precum și a beneficia mai mult de modulul de emoție.

•

O temă recomandată este identificarea automata a utilizatorilor prin vocile și / sau
chipurile lor în cazul sistemelor de tip AAL sau a altor sisteme folosite de mai
mulți utilizatori. Odată ce utilizatorul este identificat, interfața are acces la
informația legata de acesta și se va adapta conform preferințelor utilizatorului
identificat.

Studiile efectuate în teza au stat la baza publicării a 9 lucrări de cercetare, din care 7 în
conferințe indexate WoS și una într-o conferință în curs de indexare WoS. O lucrare de cercetare
a fost acceptata a fi publicata în următoarele luni ca un capitol dintr-o carte în seria “Recent
Advances în Intelligent Assistive Technologies: Paradigms and Applications”. În plus, studiile
care au stat la baza acestei teze au fost prezentate la diverse evenimente științifice. În timpul
lucrării, am participat la diverse proiecte de cercetare.
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