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Abstract 
The designed algorithm allows non-intrusive physical activity recognition using 
accelerometer data from the smartphone. Fourteen subjects of the same age (mean = 22 
years) have used the Android application RSAF for a week in free conditions. The ReliefF 
and Sequential Forward Selection methods have been used for feature selection. Different 
Machine Learning models have been assessed for five users: Decision Tree, Naive Bayes 
and Support Vector Machine. In this work is also assessed the caloric expenditure of the 
physical activity. Accuracies up to 88.75% in predicted activities and up to 88.59% in 
caloric expenditure have been obtained. Finally, the results of the acquired information are 
presented in order to give a feedback of the user’s lifestyle. 
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Resum 
L’algorisme dissenyat permet el reconeixement automàtic no intrusiu de l’activitat física 
usant les dades del acceleròmetre del smartphone. Catorze subjectes de la mateixa franja 
d’edat (mitjana = 22 anys) han utilitzat l’aplicació Android RSAF durant una setmana en 
condicions lliures. Els mètodes ReliefF i Sequential Forward Selection han estat utilitzats 
per la selecció de característiques. Diferents models de Machine Learning han estat 
avaluats per cinc usuaris: Decision Tree, Naive Bayes i Support Vector Machine. En 
aquest treball també s’avalua la despesa calòrica en funció del tipus d’activitat física i la 
intensitat de l’exercici físic. S’obtenen precisions fins al 88.75% en la predicció d’activitats i 
fins al 88.59% en la despesa calòrica associada. Per últim, es presenten els resultats de la 
informació analitzada de manera que es pugui donar un feedback al usuari del grau 
d’activitat del seu estil de vida. 
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Resumen 
El algoritmo diseñado permite el reconocimiento automático no intrusivo de la actividad 
física utilizando los datos del acelerómetro del smartphone. Catorce sujetos de la misma 
franja de edad (media = 22 años) han utilizado la aplicación Android RSAF durante una 
semana en condiciones libres. Los métodos ReliefF y Sequential Forward Selection han 
sido utilizados para la selección de características. Diferentes modelos de Machine 
Learning han sido evaluados para cinco usuarios: Decision Tree, Naive Bayes y Support 
Vector Machine. En este trebajo también se evalúa el gasto calórico en función del tipo de 
actividad física y la intensidad del ejercicio físico. Se obtienen precisiones hasta 88.75% en 
la predicción de actividades y hasta el 88.59% en el gasto calórico asociado. Por último, se 
presentan los resultados de la información analizada de manera que se puede dar un 
feedback al usuario del grado de actividad de su estilo de vida. 
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1. Introducció 
En aquest apartat explicaré els objectius plantejats i els requisits i especificacions per 

dur-los a terme. També inclou el fons del projecte, el pla de treball seguit i les incidències 
sorgides. 

1.1. Visió del projecte i objectius 

L’actual projecte “Disseny d’un algorisme per l’avaluació de l’activitat física i l’intensitat 
de l’exercici basat en l’smartphone”, ha estat realitzat en un grup interdisciplinari amb 
enginyers i psicòlegs al departament d’Enginyeria Electrònica de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. 

En els últims anys, les autoritats sanitàries estan intentant promoure en la societat un 
augment de l’adherència a l’estil de vida saludable. En gran part, això és degut a les 
nombroses malalties causades pels estils de vida poc saludables en països desenvolupats. 
Conseqüentment, hi ha una intenció clara per dur una forma de vida activa i sana. 

La finalitat del treball és dissenyar i implementar un algorisme que avalua l’activitat 
física de la persona a partir de les dades extretes de l’aplicació Android RSAF i d’aquesta 
manera fer un seguiment de l’estil de vida. RSAF fa ús dels diferents sensors del 
smartphone com l’acceleròmetre, el sensor de pressió atmosfèrica i el GPS. Per tant, 
aquesta aplicació pretén monitoritzar d’una manera no intrusiva la forma de vida de les 
persones aprofitant els sensors del smartphone. Cal destacar que aquest seguiment es pot 
fer les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. 

Entre altres, un dels camps d’aplicacions seria la gent gran. Sovint aquest col·lectiu per 
prescripció mèdica, ha de seguir unes pautes d’activitat física. Un altre exemple serien les 
persones sedentàries. El sedentarisme pot provocar efectes nocius a llarg termini i per tant 
és recomanable un estil de vida més actiu. El control de l’activitat es podria realitzar a 
través de “RSAF” i així el metge podria dur-ne un seguiment a distància.  

Així doncs, aquest projecte consisteix en realitzar diferents assajos, processar les 
diferents dades dels diferents sensors per tal de dissenyar un algorisme suficientment 
fiable. 

Els principals objectius del treball són: 

1- Dissenyar un algorisme de reconeixement automàtic no intrusiu de l’activitat 
física personalitzat a partir de les dades del acceleròmetre del smartphone. 

2- Avaluar la precisió i la fiabilitat de l’algorisme dissenyat. 
3- Avaluar la despesa calòrica en funció del tipus d’activitat física i la intensitat de 

l’exercici físic. 
4- Presentar els resultats de la informació analitzada de manera que es pugui 

donar un feedback al usuari del grau d’activitat del seu estil de vida. 
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1.2. Requeriments i especificacions del projecte 

El treball ha de complir els següents requeriments: 

- Desenvolupament d’un algorisme fiable que permeti reconèixer automàticament 
l’activitat física de la persona, la intensitat amb la que es realitza i el consum calòric 
sense l’ús dels qüestionaris. Aquest s’ha de dissenyar i implementar en Matlab. 

- Per tal de complir el requeriment anterior, cal verificar i processar les dades 
provinents del acceleròmetre del smartphone i els diferents qüestionaris (RSAF). 

- Cal que el “feedback” amb l’estil de vida de la persona sigui coherent en quan a les 
seves condicions físiques i les dades obtingudes de l’aplicació RSAF 

1.3. Fons del projecte 

El projecte no comença de zero, sinó que parteix de l’aplicació Android RSAF Així 
doncs, cal una documentació i familiarització prèvia que permetrà interpretar les diferents 
dades extretes dels sensors. 

RSAF [1] és una aplicació desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(Federico Guede) i la Universitat Autònoma de Barcelona que a partir dels sensors 
incorporats al  smartphone i uns qüestionaris, recull informació sobre l’activitat física de la 
persona. 

Al iniciar l’aplicació, la persona es registra omplint un formulari on se li demana l’altura, 
el pes, la data de naixement, el gènere i si és una persona activa o no. A partir del registre, 
l’aplicació va adquirint les dades dels diferents sensors del smartphone (si en disposa): 
acceleròmetre, sensor de pressió atmosfèrica i GPS. També utilitza l’aplicació de Google 
“Activity Recognition” per tal de fer una primera aproximació de l’activitat que realitza la 
persona. A més, durant el dia es notifica que s’han de realitzar uns qüestionaris on la 
persona ha d’indicar el què ha estat fent. Totes aquestes dades són enviades a través d’un 
servei web tipus REST. 

1.4. Desglossament del treball 

El treball he decidit estructurar-lo de la següent forma: 
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Proposta TFG i 
pla de treball	
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Memòria TFG	
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treball	


RSAF	
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Familiarització 
de funcions fetes	


Dades sensors	


Assajos 
controlats	


Base de dades 
SQL	


Disseny i 
implementació 
del algorisme	


Transformació 
de les dades	


Primer 
algorisme 
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Validar i ajustar	


Avaluar	


Estudi	


"Feedback" amb 
estil de vida	


Fiablilitat 
algorisme	


Figura 1. Desglossament del treball 
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1.5. Paquets de treball, tasques i fites 

Tot seguit, es mostra una explicació més extensa dels diferents blocs anteriors. 

 

PAQUETS DE TREBALL 

 

 

Projecte: Documentació Ref. paquet: DC 

Constituent principal: Documents Paquet 1 de 4 

Descripció breu: Redacció dels diferents documents 
del projecte. 

 

 

Data d’inici planejada: 03/03/2014 

Data de fi planejada: 06/07/2014 

Data d’inici real: 03/03/2014 

Data de fi real: 21/07/2014 

Tasca interna T1: Document “Proposta TFG i pla de 
Treball” 

Tasca interna T2: Document “Revisió Crítica” 

Tasca interna T3: Document “Memòria de TFG” 

Tasca interna T4: Defensa oral del treball 

Entregables: 
Documents i 
presentació 
Power Point 

Dates: 

Projecte: RSAF Ref. paquet: RS 

Constituent principal: Documents i codi Paquet 2 de 4 

Descripció breu: Llegir els documents de RSAF per 
tal d’entendre el funcionament de l’aplicació, dels 
diferents sensors i la base de dades SQL. 

 

Data d’inici planejada: 18/02/2014 

Data de fi planejada: 15/05/2014 

Data d’inici real: 18/02/2014 

Data de fi real: 20/04/2014 

Tasca interna T1: Llegir documents RSAF 

Tasca interna T2: Familiaritzar-se i entendre les 
funcions de Matlab implementades. 

Tasca interna T3: Entendre quines dades retorna 
cada sensor i com processar-les 

Tasca interna T4: Realitzar assajos controlats 

Tasca interna T5: Familiaritzar-se amb la base de 
dades SQL i fer les funcions adients a Matlab per 
poder accedir-hi 

Entregables: 

Codi 

Dates: 
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Project: Disseny i implementació de l’algorisme Ref. paquet: DA 

Major constituent: Software Paquet 3 de 4 

Descripció breu: Transformació de les dades 
rellevants. Disseny dels primer algorisme, validar-lo, 
ajustar-lo i avaluar-lo. 

 

Data d’inici planejada: 10/03/2014 

Data de fi planejada:  06/06/2014 

Data d’inici real: 21/04/2014 

Data de fi real: 30/06/2014 

Tasca interna T1: Transformació de les dades. 
Seleccionar les dades estadístiques temporals i 
freqüencials que són rellevants 

Tasca interna T2: Disseny del primer algorisme en 
Matlab que indiqui la activitat física realitzada i la 
intensitat 

Tasca interna T3: Validació del algorisme 

Tasca interna T4: Avaluació del algorisme 

Entregables: Codi Dates: 

Projecte: Estudi Ref. paquet: ES 

Constituent principal: Documents Paquet 4 de 4 

Descripció breu: Realitzar un estudi estadístic de la 
fiabilitat de l’algorisme i un informe que serveix de 
feedback al usuari. 

 

 

Data d’inici planejada: 05/05/2014 

Data de fi planejada: 20/06/2014 

Data d’inici real: 24/03/2014 

Data de fi real: 03/07/2014 

Tasca interna T1:  Realitzar un informe que serveix 
de feedback al usuari 

Tasca interna T2: Avaluar la fiabilitat del algorisme 

Entregables: 
Estadístiques i 
documents 

Dates: 
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FITES 

Ref. paquet Tasca# Títol breu Fita/Entregable Data 

DC T1 Proposta TFG i pla de 
treball 

Document 14/03/2014 

DC T2 Revisió crítica Document 30/04/2014 

DC T3 Memòria TFG Document 11/07/2014 

DC T4 Defensa oral del treball Presentació Power 
Point 

21/07/2014 

RS T1 Documents RSAF  21/02/2014 

RS T2 Familiarització funcions 
fetes 

 28/02/2014 

RS T3 Dades sensors Codi 23/03/2014 

RS T4 Assajos controlats  20/04/2014 

RS T5 Base de dades SQL Codi 20/04/2014 

DA T1 Transformació de les dades Codi 16/05/2014 

DA T2 Primer algorisme Matlab Codi 13/06/2014 

DA T3 Validar i ajustar  25/06/2014 

DA T4 Avaluar  29/06/2014 

ES T1 “Feedback” amb estil de 
vida 

Document 06/04/2014 

ES T2 Fiabilitat algorisme Estadístiques 03/07/2014 
 

1.6. Diagrama de Gantt 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt 
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1.7. Incidències 

El pla de treball s’ha modificat perquè el procés d’analitzar les dades i la informació útil 
dels diferents sensors del smartphone m’ha portat més feina i temps del previst. A més, he 
hagut de relacionar-les i processar-les per dissenyar l’algorisme. Així com també, m’he 
familiaritzat amb la base de dades SQL per tal d’accedir a la informació que els usuaris 
actualitzaven i crear un codi Matlab per poder-les tractar. 

També he focalitzat la major part del temps en analitzar i gestionar el correcte 
funcionament del assajos realitzats en condicions lliures. Així com he avançat la tasca del 
“Feedback” amb l’estil de vida, la realització d’un informe on es mostra el resum setmanal 
del què ha fet aquella persona juntament amb la despesa calòrica associada. Aquest 
avançament de la tasca ha estat dut a terme per la intenció d’enviar aquest informe 
setmanal a tots els subjectes que han participat. Per aquest motiu també he inclòs una 
tasca més al pla de treball. 

Finalment, per tal de facilitar el disseny del algorisme, he decidit dividir-lo en cinc blocs: 

 

A causa d’aquestes incidències no ha estat possible implementar l’algorisme en Java 
com tenia previst a l’inici. Cal destacar, que tots els smartphones no disposen de tots els 
sensors com és el cas del sensor de pressió atmosfèrica ni del sensor extern de ritme 
cardíac tipus Polar. Tot això ha provocat una escassetat en aquest tipus de dades. Així 
doncs, l’estudi de la variabilitat del ritme cardíac no ha estat possible realitzar-lo i el 
disseny de l’algorisme ha estat centrat íntegrament en les dades del acceleròmetre. 

Taula 1. Relació entre setmanes i dies 

Base de dades	

Transformació	


• Extracció	

• Selecció	


Algorisme	
 Validar	
 Avaluar	


Figura 3. Estructura del disseny de l'algorisme 
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En el primer paquet de treball, “Documentació”, he modificat les dates de les dos 
tasques: “Memòria TFG” i “Defensa del treball”, perquè hi ha hagut una modificació en el 
calendari d’entrega d’aquestes. 

En el segon, “RSAF”, he augmentat el temps dedicat a processar les dades dels 
sensors i a disminuir-lo en el cas dels assajos controlats degut a que he trigat menys 
temps del previst en dur-los a terme. També he afegit una nova tasca, la qual ja ha estat 
realitzada, on m’he familiaritzat amb la base de dades SQL i he implementat les funcions 
Matlab adients per processar les dades.  

A “Disseny i implementació de l’algorisme”, he introduït la tasca de “Transformació de 
dades” i així poder completar la distinció entre els cinc blocs de l’apartat anterior. També 
he suprimit la implementació en Java, a causa de totes les incidències sorgides.  

Finalment, en el quart paquet, he avançat el “Feedback” amb l’estil de vida, com es veu 
reflectit en el Diagrama de Gantt de les pàgines anteriors i he suprimit l’estudi de la 
variabilitat del ritme cardíac.  
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2. Estat de l’art utilitzat i aplicat en aquest treball 
He realitzat una recerca bibliogràfica dels treballs més rellevants en l’àmbit del 

reconeixement d’activitat física que utilitzen sensors d’accelerometria.  

L’Aprenentatge Automàtic és un camp de la intel·ligència artificial que està dedicat al 
disseny, anàlisi i desenvolupament d’algorismes capaços de generalitzar comportaments a 
partir del reconeixement de patrons o classificació de classes. Tot sistema basat en 
aprenentatge automàtic parteix de les següents fases: extracció de les característiques 
temporals i freqüencials, selecció de les més rellevants i disseny i avaluació del model [10]. 

2.1. Reconeixement automàtic d’activitats basats en Aprenentatge Automàtic 

La majoria de treballs en el sector del reconeixement d’activitat física adquireixen 
mostres d’assajos realitzats en condicions controlades. Els usuaris han de complir un patró 
amb les activitats que han de realitzar cada cert temps. A més, utilitzen sensors distribuïts 
per tot el cos com la cintura, el pit o el braç [2]. D’altra banda, la major part només 
reconeixen les activitats més típiques: caminar, córrer, bicicleta i està estirar i dret [18]. 

2.2. Característiques temporals i freqüencials 

Les característiques temporals i freqüencials permeten caracteritzar el senyal adquirit 
d’una manera diferent i identificar-lo segons els valors obtinguts. És important saber per a 
què serveix cada característica i quina informació et proporciona. 

En la major part de treballs realitzats anteriorment, les característiques temporals 
típiques són la mitjana i la desviació estàndard [3]. Altres característiques en el domini 
temporal que també destaquen són la correlació entre dos eixos, el Mòdul de l’Àrea del 
Senyal (SMA) i els coeficients AR aplicant el mètode de Burg’s [13]. 

Pel que fa a les característiques freqüencials, les més usades són l’energia de la FFT i 
l’Entropia perquè donen informació sobre la periodicitat del senyal. 

2.3. Mètodes per la selecció de característiques 

La selecció de les característiques més rellevants és un dels passos més importants 
per tal de no sobreentrenar el model i optimitzar els recursos necessaris. Aquest mètode 
consisteix en escollir les característiques del senyal que aporten més informació. Hi ha 
diversos mètodes (Taula 2) [14]: 

- Filters Methods: Els mètodes depenen generalment de les característiques del 
senyal sense tenir en compte el tipus d’algorisme que es farà servir després. En la 
majoria de casos s’usen com un pas previ perquè són simples i ràpids. Entre altres, 
destaquen el T-test per classificacions binàries i el ReliefF per classificacions de 
multi-classes. Aquests dos mètodes ordenen les característiques més importants i 
els hi assignen un pes en funció de la rellevància. Una de les limitacions que tenen 
és que no consideren la interacció entre característiques i per tant, les 
característiques més rellevants poden ser escollides erròniament.  

- Wrapper Methods: Són mètodes que basen la seva selecció en la informació del 
model escollit o d’altres generals com el Quadratic Discriminant Analysis (QDA) o el 
Linear Discriminant Analysis (LDA). Els Wrapper Methods consideren la 
dependència entre característiques i són afegides una a una avaluant el resultat. A 
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diferència dels mètode anteriors, són més lents i complexes. El Sequential Forward 
Selection (SFS) és un dels més destacats. Alhora d’avaluar cada característica 
utilitza un mètode configurat com potser el QDA o LDA. Et permet trobar el nombre 
mínim de característiques necessàries per entrenar el model en òptimes condicions. 

- Embedded Methods: La selecció de característiques forma part de l’entrenament 
del model escollit. Destaca el LASSO com a construcció d’un model lineal [15].  

Mètode Criteri Cerca Avaluació 
Filter Característiques rellevants Ordenació Tests estadístics 

Wrapper Característiques útils Subgrups en tot l’espai Validació creuada 
Embedded Característiques útils Guiada pel procés d’aprenentatge Validació creuada 

Taula 2. Mètodes de selecció de dades 

2.4. Models i la seva avaluació 

De l’àrea d’Aprenentatge Automàtic, els quatre models més utilitzats en el 
reconeixement d’activitat física són els següents [16]: 

- Decision Tree: És un classificador on les classes són seqüencialment refusades 
fins que s’aconsegueix la classe final acceptada. Un dels principals reptes és la 
poda: s’ha de saber quan parar de podar per tal d’aconseguir un arbre que no 
estigui sobreentrenat. Si això succeís, l’arbre tindria mals resultats per predir altres 
observacions. És molt útil per classificar variables categòriques tot i que també 
serveix per variables continues. A més, també són fàcils d’interpretar. El principal 
desavantatge és la propagació d’errors causat en nodes alts perquè es propaga 
cap a les seves branques filles. 

- Naive Bayes: És un model que basa la seva classificació en l’estimació de la funció 
de densitat i és considerat el més elegant perquè tot està basat en parametrització. 
Tot i això, aquest excés de elegància a vegades pot causar una falta de robustesa 
amb dades desordenades. Parteix de la hipòtesis que les característiques són 
independents, per tant proporciona molt bons resultats quan aquestes ho són. Les 
principals distribucions que utilitza són la Gaussiana, la multinomial i l’estimació 
mitjançant kernel [17]. 

- K-Nearest Neighbor: És l’algorisme de l’Aprenentatge Automàtic més simple. Donat 
un grup de dades d’entrenament, emmagatzema totes les dades assignant una 
referència. Per classificar les mostres de test, compara amb les dades 
d’entrenament per arribar a una decisió de classificació. Per obtenir bons resultats 
cal normalitzar els valors de les característiques perquè característiques amb rangs 
elevats poden dominar. El principal desavantatge és el cost computacional: si el 
nombres de característiques i mostres és alt, la duració de l’entrenament i 
classificació serà lenta. 

- Support Vector Machine: Són classificadors binaris i obtenen millor resultats que 
classificadors lineals. Tot i això, requereixen més afinament que els altres models. 
Per usar el model en classificacions de multi classes, s’utilitzen mètodes com el 
One versus One (ONO) o One versus All (OVA). També destaquen diversos tipus 
de kernels: Radial Basis Funtion (RBF), lineal, polinòmic o sigmoid [8] [9]. 
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El principal procediment per avaluar els models és la matriu de confusió (Taula 3) 
usant una validació creuada. Les columnes de la matriu són les classes predites, mentre 
que les files són les actuals. Mostra la precisió del model, així com la precisió per a cada 
classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Exemple d’una matriu de confusió. Font: http://stats.stackexchange.com 
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3. Metodologia i desenvolupament del projecte  
El desenvolupament del projecte s’ha dividit en les següents fases (Figura 4): 

adquisició de dades dels diferents assajos realitzats, transformació de les dades 
adquirides (extracció de les característiques temporals i freqüencials; i selecció de les més 
importants), divisió de les dades en tres grans grups, disseny dels primers algorismes, 
validació creuada i avaluació.  

3.1. Adquisició de les dades 

Per tal de obtenir les dades suficients pel desenvolupament del projecte, catorze 
subjectes de la mateixa franja d’edat (mitjana = 22 anys) han utilitzat l’aplicació Android 
RSAF durant una setmana en condicions lliures. Aquest període de temps és suficient per 
identificar les activitats quotidianes de cada usuari i fer-ne la seva predicció. Durant aquest 
temps, han completat els qüestionaris de l’aplicació indicant les activitats físiques amb 
intervals de 15 minuts. Aquest valor ha estat escollit perquè els assajos en condicions 
lliures són difícils de reconèixer en intervals de temps petits. S’han elegit els cinc usuaris 
amb un percentatge alt de qüestionaris emplenats per dissenyar un model personalitzat 
per a cada un d’ells. De la resta d’usuaris no és té tanta informació i per tant seria 
necessari recopilar-ne més. 

Les dades són enviades a un servidor de tipus REST i analitzades usant el Matlab: 
identificació dels valors d’acceleració per a cada eix i l’instant de temps al qual van 
associats; i representació de l’espectre freqüencial. La freqüència d’adquisició del 
acceleròmetre del smartphone no és uniforme i conseqüentment, les dades s’han 
remostrejat mitjançant una interpolació lineal per obtenir una freqüència de mostreig 
constant de 50 Hz. Aquest valor ha estat escollit perquè els moviments de l’ésser humà 
poden està modelats fins a 18 Hz, per tant, ha estat suficient per complir el criteri de 
Nyquist [2]. 

Les dades dels qüestionaris s’han extret fent consultes a una base de dades SQL 
emmagatzemada a un servidor remot. Les següents dades antropològiques dels usuaris 
seleccionats han estat importades: edat, pes, altura, gènere i freqüència d’activitat física de 
la persona (persona activa o no). 

3.2. Transformació 

Les dades provinents de l’acceleròmetre són les més rellevants degut a que els seus 
tres eixos (x, y, z) aporten molta informació sobre el moviment de la persona (Figura 5). 
Per aquest motiu, l’estudi ha estat centrat en l’acceleròmetre. 

 

Adquisició de 
les dades	


Transformació	

•  Extracció	

•  Selecció	


Divisió de les 
dades	


Disseny 
d'algorismes	


Validació 
creuada	
 Avaluació	


Figura 4. Diagrama de blocs del desenvolupament del projecte 
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La transformació de les dades es divideix en dues parts: extracció 
de les característiques temporals i freqüencials; i selecció de les més 
rellevants i que aporten més informació. 

3.2.1. Extracció de les característiques 
La informació dels qüestionaris té una duració de 15 minuts. Tot i 

això, una finestra de 10 segons amb un solapament del 50% ha estat 
utilitzada per tal de poder analitzar de manera òptima el senyal. 
Aquest temps és suficient per identificar les característiques temporals 
i freqüencials. Una finestra amb solapament del 50% permet tenir més 
informació sobre mostres contigües i per tant, s’obtenen més bons resultats [3]. 

Les característiques temporals (Taula 5) calculades per a cada eix (x, y, z) en aquest 
interval de 10 segons (N mostres) han estat les següents: 

- Mitjana (𝜇) i Variància (𝜎!): Són les característiques típiques analitzades en la 
major part de treballs. Permeten reconèixer el valor mig de les mostres i el rang que 
abasten, respectivament. 

- Temps entre pics: Diferencien les activitats que presenten certa periodicitat. Per 
estimar aquest valor, cal seguir les següents fases: identificar tots els pics del 
senyal, distingir el més alt, seleccionar un llindar respecte aquest últim i identificar 
els pics que assoleixen o sobrepassen aquest llindar. Si tres pics no són 
seleccionats, el senyal és considerat no periòdic [4]. El temps entre pics final és la 
mitjana dels temps entre els pics seleccionats. 

- Correlació entre dos eixos (𝑟!"): Diferencia activitats que inclouen translació, és a 
dir, moviment amb varies parts del cos. Per exemple, en el cas de caminar o córrer 
inclouen translació en una dimensió mentre que en l’activitat d’escalar, la translació 
és en dos dimensions. 

- Mòdul de l’àrea del senyal (𝑆𝑀𝐴): Diferencia les activitats dinàmiques de les 
estàtiques. Quan aquest valor és gran, indica que la persona està en moviment. 
Mentre que si és petit, la persona es manté en repòs. 

- Part del dia: Indica a quina part del dia es realitza l’activitat. És una variable 
categòrica: 

Part del dia Franja horària Valor 
Matí 06h - 14h 0 
Tarda 14h - 22h 1 

Nit 22h - 06h 2 
 

Taula 4. Característica temporal part del dia. Variable Categòrica 

- Angle d’inclinació (𝑇𝐴): Distingeix les diferents postures de l’usuari. 
- Coeficients AR (mètode de Burg’s): Permet modelar el senyal de manera que cada 

activitat té uns coeficients semblants, és a dir, representa el senyal d’una manera 
diferent. 

- Distribució escalonada: Mostra com estan distribuïdes les mostres del senyal. Cal 
determinar el rang de valors de la finestra (el màxim i el mínim), dividir aquest rang 
en 10 bins situats a la mateixa distància un de l’altre i calcular el percentatge de 
mostres que hi ha a cada bin.  

Figura 5. Eixos del 
smartphone 
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- Les següents característiques analitzen les dades en finestres més petites (0.5 
segons, Ns=0.5*50Hz=25 mostres) per veure la transició entre activitats: mitjana de 
la moda (𝜇𝑇), mitjana de la diferència (𝜇𝐷), variància de la moda, (𝜎𝑇!) variància 
de la diferència (𝜎𝐷!), diferència màxima de cada eix (𝑑𝑎!)  i la total (𝑑𝐴!"# ) [2] 

Característica temporal Fórmula 

Mitjana 𝜇 =
1
𝑁

𝑥!

!

!!!

 

Variància 𝜎! = (𝑥! − 𝜇)!
!

!!!

 

Correlació entre dos eixos 𝑟!" =
(𝑥! − 𝜇!) ∗ (𝑦! − 𝜇!)!

!!!

(𝑥! − 𝜇!)!!
!!! ∗ (𝑦! − 𝜇!)!!

!!!

 

Mòdul de l’àrea del senyal 𝑆𝑀𝐴 = 𝑎!!

!

!!!

+ 𝑎!!

!

!!!

+ 𝑎!!

!

!!!

 

Angle d’inclinació 𝑇𝐴 = cos!!(𝑎!) 

Mitjana de la moda 𝜇𝑇 = 𝜇! − 𝜇!!!

!"

!!!

 

Mitjana de la diferència 𝜇𝐷 = 𝜇 − 𝜇!

!"

!!!

 

Variància de la moda 𝜎𝑇! = 𝜎!! − 𝜎!!!!
!"

!!!

 

Variància de la diferència 𝜎𝐷! = 𝜎! − 𝜎!!
!"

!!!

 

Diferència màxima de cada eix 𝑑𝑎! = max 𝑎! −min  (𝑎!) 

 

Diferència màxima total 𝑑𝐴!"# = 𝑑𝑎!! + 𝑑𝑎!! + 𝑑𝑎!! 
 

Taula 5. Característiques temporals 

 

Pel que fa a les característiques freqüencials (Taula 6) utilitzades han estat les 
següents: 

- Energia de la FFT (𝐸): Precisa i reconeix certes activitats. A més, distingeix senyals 
periòdics. 

- Energia incorrelada entre dos d’eixos (𝐸𝑈!") : Permet veure la transició entre 
activitats al igual que el grup de característiques temporals anterior. 

- Entropia en el domini freqüencial (𝐻): Discrimina activitats amb valors similars 
d’energia. El valor calculat és l’entropia normalitzada de les components FFT. 
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Característica freqüencial Fórmula 

Energia de la FFT 𝐸 =
1
𝑁

𝑋[𝑘] !          𝑜𝑛  𝑋 𝑘 = 𝐹𝐹𝑇(𝑥
!

!!!

[𝑛]) 

Energia incorrelada entre dos eixos 𝐸𝑈!" = 2 ∗ 𝐸! + 𝐸! − 𝑟!" ∗ 𝐸! + 𝐸!  

Entropia en el domini freqüencial 𝐻 =
1

𝑙𝑜𝑔!𝑁
𝑃! ∗ 𝑙𝑜𝑔!(𝑃!)

!

!!!

 
 

Taula 6. Característiques freqüencials 

3.2.2. Selecció de les característiques 
La selecció de les característiques temporals i freqüencials és el procés d’elegir un 

subgrup de característiques rellevants per la construcció del model. Aquesta selecció 
proporciona una millor interpretació, una disminució en el temps d’entrenament i una millor 
generalització reduint el sobreentrenament (overfitting).  

ReliefF ha estat el mètode utilitzat: ordena les característiques i els hi assigna un pes 
en funció de la seva rellevància. És un procediment que no considera la dependència entre 
característiques i per tant, no té en compte les que són redundants. 

El Sequential Forward Selection (SFS) soluciona el problema anterior perquè considera 
la interacció entre característiques. El SFS afegeix les característiques una a una fins a 
trobar un mínim local en el Mis Classification Error (MCE). Aquest error indica el nombre 
d’observacions classificades erròniament respecte el total de mostres. El MCE és calculat 
mitjançant una validació creuada de 10 grups escollits aleatòriament i de 10 iteracions.  

Cal tornar a aplicar el SFS perquè és possible que el mínim local no sigui l’absolut. En 
conseqüència, es restringeix que el mètode finalitzi al haver recorregut un nombre de 
mostres fixat. El grup de característiques que ocasionen l’error absolut és seleccionat. 

3.3. Divisió de les dades 

La divisió de les dades és un procediment per separar les diferents fases de 
l’entrenament de l’algorisme, evitar el sobreentrenament i obtenir resultats més fiables. 

Les observacions es divideixen aleatòriament en tres grans grups: entrenament, 
validació i avaluació. Cada agrupació li correspon el 60%, 20% i 20% de les dades totals, 
respectivament (Figura 6). La major part de dades correspon a l’entrenament, amb la qual 
es dissenyen els primers models de cada tipus: Decision Tree, Naive Bayes i Support 
Vector Machine. La segona part, és utilitzada per la validació creuada dels tres tipus de 
models. Finalment, el 20% restant és usat per avaluar i calcular la fiabilitat del model final 
seleccionat [12]. 

Cada grup dels anteriors conté un múltiple de 179 mostres perquè és la quantitat que 
comprèn cada qüestionari (15 minuts). Aquest valor ha estat imposat explícitament: 

#
𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖
= 15

𝑚𝑖𝑛
𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖

∗ 60
𝑠𝑒𝑔
𝑚𝑖𝑛

∗
1  𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
10  𝑠𝑒𝑔

∗
1
0.5

− 1 = 179 

El factors de 10 i 0.5 són deguts a la duració de la finestra i al solapament del 50%, 
respectivament. 
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La restricció anterior permet validar i avaluar els models tant a nivell d’observacions (10 
segons) com de qüestionaris (15 minuts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Disseny d’Algorismes 

El coneixement del Aprenentatge Automàtic (Machine Learning, en anglès) ha estat 
aplicat per dissenyar els diferents algorismes, ja que és capaç de generalitzar 
comportaments a partir de classificació de classes. S’han escollit els següents models 
perquè són els més utilitzats i amb més bons resultats en classificacions: Decision Tree, 
Naive Bayes i Support Vector Machine. Tres variants diferents de cada model anterior han 
estat dissenyades configurant diversos paràmetres. Per cada un dels tres tipus de models, 
la variant amb l’error mínim ha estat escollida a partir d’una validació creuada de 10 grups i 
10 iteracions (Figura 7, Figura 8 i Figura 9). 

3.4.1. Decision Tree 
El Decision Tree és un model de classificació que utilitza construccions lògiques. Els 

paràmetres més rellevants són els anomenats Criteri de Divisió (Split Criterion) i Criteri de 
Poda (Prune Criterion). Cada criteri de divisió té associat el seu criteri de poda (Taula 7). 

Criteri de Divisió Criteri de Poda 
Twoing Rule Node Error 

Gini's Diversity Index Impurity 
Maximum Deviance Reduction Impurity 
Taula 7. Criteri de Divisió i el Criteri de Poda associat 

Tres arbres han estat dissenyats configurant els diferents tipus de criteri de divisió i de 
criteri de poda. El nombre mínim d’observacions necessàries per a que hi hagi una fulla a 
l’arbre també és una característica important per tal de no tenir una arbre molt gran i 
sobreentrenat. El valor òptim és identificat calculant el MCE a través d’una validació 
creuada de 10 grups i de 10 iteracions. Cal destacar, que la variable categòrica de la 
característica temporal del dia s’ha d’identificar mitjançant un altre paràmetre. 

 

 

Entrenament���
60%	


Validació���
20%	


Avaluació���
20%	


Figura 6. Divisió de les dades 
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3.4.2. Naive Bayes 
El classificador Naive Bayes basa la seva predicció en l’estimació de la densitat de 

distribució de la variable. Conseqüentment, el paràmetre més important a modificar és la 
distribució de les característiques. El dos tipus de distribucions elegides han estat les 
següents: 

- Distribució Gaussiana: És un tipus de mètode paramètric. Segons el 
Teorema Central de Límit, al tenir un nombre elevat d’observacions es pot 
aproximar la variable aleatòria com a Gaussiana. 

- Distribució Kernel: És un tipus de mètode no paramètric per estimar la 
distribució d’una variable aleatòria. Hi ha diversos tipus de kernels, entre els més 
rellevants: 

§ Normal: La més comuna i escollida en la majoria de projectes. 
§ Epanechnikov: És la òptima en termes de mínima variància [6]. 

La característica categòrica de la part del dia té associada una distribució diferent dels 
tres casos anteriors: Distribució Multinomial Multivariada. Aquesta és l’apropiada per 
variables categòriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Support Vector Machine 
El Support Vector Machine (SVM) és un classificador binari. Diversos mètodes com 

One versus One (OVO) i One versus All (OVA) generalitzen el classificador per més d’una 
variable. Els dos mètodes presenten una exactitud semblant. El OVO ha estat escollit 
perquè l’entrenament del model és computacionalment més ràpid tal i com s’observa a la 
Taula 8:  

Millor 	

Decision Tree	


Gini's 
Diversity 

Index	


Maximum 
Deviance 
Reduction	
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Kernel: 
Normal	
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Figura 7. Elecció del millor Decision Tree 

Figura 8. Elecció del millor Naive Bayes 
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Mètode # Problemes # Dades/problema 

OVO 𝑘 ∗ (𝑘 − 1)
2

 
2 ∗ 𝑙
𝑘

 

OVA 𝑘 𝑙 
 

Taula 8. Comparació entre OVO i OVA 

La llibreria LIBSVM ha estat utilitzada per implementar el OVO perquè Matlab no 
disposa de cap funció que permeti la multiclassificació [7]. 

La característica categòrica de la part del dia ha estat dividida en tres de diferents 
perquè el SVM no tracta amb variables categòriques. Pel cas de matí (1,0,0), pel cas de 
tarda (0,1,0) i pel de nit (0,0,1). També cal escalar les dades de -1 a 1 per tal d’evitar que 
les característiques amb rang elevat puguin dominar.   

El paràmetre a configurar és el kernel empleat. El dos més comuns són el Radial Basis 
Function i el polinòmic de grau 2. Aquest grau és escollit perquè graus més grans 
tendeixen a sobreentrenar el model. El tercer kernel utilitzat és el lineal, ja que don bons 
resultats quan el nombre de característiques és alt [8] [9].  

Els paràmetres òptims per a cada kernel (Taula 9) han estat analitzats a través d’una 
validació creuada de 10 grups i de 10 iteracions, tal i com s’ha fet en els altres models. 

Kernel Paràmetres 
Radial Basis Function C i γ 
Lineal C 
Polinòmic C, γ i Coef0 

Taula 9. Tipus de kernel i els seus paràmetres 

El paràmetre C quantifica com de bona ha de ser la classificació. Per valors grans, 
classifica totes les observacions correctament, mentre que per valors petits, tot el contrari. 
Pel que fa a γ, marca la influència d’una sola observació. Per valors grans, la influència 
d’una observació és baixa mentre que per valors petits, la influència és alta. El Coef0 és el 
valor del primer coeficient del polinomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millor	

SVM	


Radial 
Basis 

Function	


Lineal	


Polinòmic	


Figura 9. Elecció del millor Support Vector Machine 
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Validació Creuada	


Entrenament 20%	


Entrenament 20%	


Entrenament 20%	


Validació 20%	


3.5. Validació creuada 

La millor variant dels diferents models ha estat avaluada mitjançant un validació 
creuada de k-grups per escollir el model final (Figura 10). Aquest tipus de validació és una 
tècnica utilitzada per avaluar els resultats i garantir que són independents de la partició 
entre dades d’entrenament i prova. El valor de k escollit ha estat 4 perquè el grup de dades 
de validació correspon a una tercera part del grup d’entrenament (Figura 11). D’aquesta 
manera s’obté un grup (validació) no utilitzat per entrenar el model. Per a cada combinació 
de grups s’han entrenat i validat quatre models diferents. Tres grups han estat utilitzats per 
entrenar i un grup per  avaluar. 

La matriu de confusió és una eina que visualitza els resultats de la predicció. Cada 
columna representa els valors predits i cada fila els valors reals de cada activitat. S’han 
creat quatre matrius diferents i s’ha calculat l’exactitud de cada una: sumar els elements de 
la diagonal principal i dividir el resultat pel nombre total d’elements de la matriu. Per 
avaluar l’exactitud final s’ha calculat la mitjana i la desviació estàndard. Aquest 
procediment ha estat realitzat a nivell d’observacions (10 segons) i a nivell de qüestionaris 
(15 minuts). Per avaluar els resultats a nivell de qüestionaris s’ha seguit el següent 
procediment: fer grups que continguin el mateix número de mostres que hi ha en un 
qüestionari (apartat 3.3) i aplicar un criteri de decisió de l’activitat basat en la majoria per a 
cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Avaluació 

L’avaluació s’ha realitzat el millor model escollit a l’apartat anterior que és anomenat 
model final. S’ha realitzat una validació creuada de cinc grups per avaluar-lo i per tant 
s’han entrenat cinc models diferents (Figura 12). Quatre grups han estat escollits per 
entrenar cada un dels models i un per provar-los. S’ha calculat l’exactitud mitjana i la 
desviació estàndard seguint el mateix procediment que en l’apartat anterior.  

L’exactitud per a cada activitat també ha estat determinada: dividir el valor de la 
diagonal principal entre la suma dels valors de la fila de la activitat escollida. Els resultats 
obtinguts permeten diferenciar quines activitats es prediuen més malament i per tant, 
necessiten més entrenament. L’error del càlcul de la despesa calòrica en METs (el relatiu i 
l’absolut) també ha estat estimat usant la despesa calòrica associada a cada activitat [1].  

Com en l’apartat anterior, aquests procediments han estat executats per observacions i 
per qüestionaris.  

Model Final	


Millor	

 Decision Tree	


Millor	

 Naive Bayes	
 Millor	


 SVM	


Figura 10. Elecció del model final Figura 11. Grup de dades utilitzat 
en la validació creuada 
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Avaluació	


Entrenament 20%	


Entrenament 20%	


Entrenament 20%	


Validació 20%	


Avaluació 20%	


 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. “Feedback” amb l’estil de vida 

La despesa calòrica associada a una persona al llarg d’un dia és deguda a: activitats 
físiques, metabolisme basal i efecte tèrmic del menjar. La despesa calòrica s’expressa en 
calories o en METs. El MET és una mesura fisiòloga definida de la següent manera: 

1  𝑀𝐸𝑇 = 1  
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 ∗ ℎ

 

Cada activitat física té associada un consum calòric expressat en METs [1]. Aquest 
valor també et don una aproximació de la intensitat amb la qual s’està realitzant l’exercici 
físic.  

El Metabolisme Basal (BMR) és la quantitat d’energia necessària perquè subsisteixin 
els éssers humans [5]: 

𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠:  𝐵𝑀𝑅   𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 66.5   +    13.7 ∗   𝑝𝑒𝑠  𝑒𝑛  𝑘𝑔   +   5 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑒𝑛  𝑐𝑚 −    6.8 ∗   𝑒𝑑𝑎𝑡  𝑒𝑛  𝑎𝑛𝑦𝑠   

 

𝐷𝑜𝑛𝑒𝑠:  𝐵𝑀𝑅   𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 655.1   +   (9.6 ∗ 𝑝𝑒𝑠  𝑒𝑛  𝑘𝑔   +   1.8 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑒𝑛  𝑐𝑚)   −   (4.7 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑡  𝑒𝑛  𝑎𝑛𝑦𝑠)  

 

L’Efecte Tèrmic del Menjar (TEF) és la despesa calòrica associada al digerir els 
aliments. Representa aproximadament un 10% de la suma de les dues despeses 
calòriques anteriors: activitat física i metabolisme basal. 

Per tal d’avaluar la despesa calòrica en funció del tipus d’activitat física i la intensitat de 
l’exercici físic, s’ha elaborat un resum setmanal. L’objectiu és donar un feedback al usuari 
del grau d’activitat del seu estil de vida. Mitjançant el coneixement de les activitats físiques 
realitzades i les dades antropològiques dels usuaris s’estima el consum energètic total. 

  

Figura 12. Grup de dades utilitzat 
en l'avaluació del model final 
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4. Resultats 
En aquest apartat es mostren i es justifiquen tots els resultats obtinguts en les diferents 

seccions: adquisició de les dades, selecció de les característiques, disseny d’algorismes, 
validació creuada i avaluació. Totes les figures mostrades són d’un sol usuari (idUser 65), 
la resta es troben a l’Annex A: Figures dels altres usuaris. 

4.1. Adquisició de les dades 

Els senyals de l’acceleròmetre disposen de tres components: x, y i z (Figura 5).  El 
senyal rebut i el seu espectre freqüencial son expressats a les figures 13 i 14, 
respectivament. L’espectre identifica les zones periòdiques (color verd) tal i com s’identifica 
en certes zones del senyal (per exemple, de 16h a 19h). 

 

4.2. Selecció de les característiques 

El nombre de característiques temporals i freqüencials per entrenar els models ha estat 
diferent per a cada usuari (Taula 10). La millora dels resultats aplicant el SFS davant del 
ReliefF s’evidencia a la Figura 16. El mètode SFS resulta més òptim degut al considerar la 
interacció entre les característiques. La quantitat final és escollida al identificar el mínim 
absolut (Figura 15) en l’error comès.  

 

 Figura 15. Comparació entre el mètode 
ReliefF i el SFS 

Figura 2. Selecció de les característiques 
mitjançant SFS 

Figura 14. Espectre freqüencial de l’acceleròmetre Figura 13. Senyal mostrejat de l'acceleròmetre 
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Les característiques més rellevants que han estat seleccionades per tots els usuaris 
són: El mòdul de l’àrea del senyal (Signal Magnitude Area) i l’energia de la FFT de la 
component x. És raonable que aquestes dos característiques siguin les més importants 
perquè tant una com l’altra discriminen activitats estàtiques de les de moviment. Una altra 
característica molt rellevant ha estat la de la part del dia (tots els usuaris menys un). 
Aquesta aporta informació sobre a quina part del dia es realitza l’activitat física. Sembla 
doncs, que les activitats quotidianes es duen a terme a la mateixa franja horària. 

4.3. Disseny d’algorismes 

Tot seguit es presenten els resultats obtinguts per cada un dels models: Decision Tree, 
Naive Bayes i Support Vector Machine. 

4.3.1. Decision Tree 
El nombre mínim d’observacions necessàries per a que hi hagi una fulla a l’arbre és 

l’anomenat paràmetre Min Leaf. El seu valor ha de ser raonable al fer l’equivalència en 
temps, és a dir, no es pot escollir un nombre inferior a 179 perquè seria més petit que els 
15 minuts que dura un questionari (apartat 3.3). La fita superior seria al voltant de les 700 
mostres perquè significaria que l’activitat s’hauria entrenat una mínim d’una hora en la 
setmana que van durar els assajos.  

Els tres criteris de poda (Gini's, Deviance i Twoing) han estat avaluats per diferents 
valors de Min Leaf  tal com podem veure a la següent figura: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10. Nombre de característiques escollides 
per a cada usuari associat al error 

idUser Num. Feat CV. MCE 
50 42 29.78% 
51 25 18.4% 
60 17 13% 
65 9 11.56% 
77 42 30.89% 

Figura 17. Comparativa del tres models de Decision Tree 
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La Taula 11 mostra els valors de MinLeaf òptims per a cada un dels cinc usuaris 
juntament amb l’error comès per cada un dels tipus de criteri de poda. El millor model per 
cada usuari ha estat escollit. Generalitzar el millor criteri de poda per tots els usuaris és 
difícil, ja que hi ha hagut diversitat en els millor models de cada usuari.  

idUser MinLeaf Gini's Deviance Twoing Millor Model 
50 546 22.56% 23.38% 21.52% Twoing 
51 521 13.05% 11.93% 13.12% Deviance 
60 658 7.06% 6.93% 7.67% Deviance 
65 792 6.4% 6.42% 9.31% Gini's 
77 521 22.54% 22.05% 21.88% Twoing 

 

Taula 11. Disseny i error dels tres Decision Trees per a cada usuari 

4.3.2. Naive Bayes 
Els resultats del tres diferents models de Naive Bayes (Taula 12) evidencien que en la 

major part dels casos la millor distribució és la kernel on el millor tipus és el Normal. 
Aquesta distribució també és la més comuna i utilitzada en la majoria de projectes. 

idUser Gaussian Kernel Normal Kernel Epanechnikov Millor model 
50 36.46% 24.12% 25.34% Kernel Normal 
51 18.59% 22.31% 32.41% Gaussian 
60 16.21% 3.97% 5.57% Kernel Normal 
65 11.38% 8.9% 9.93% Kernel Normal 
77 35.7% 32.91% 39.44% Kernel Normal 

Taula 12. Disseny i error dels tres Naives Bayes per a cada usuari 

4.3.3. Support Vector Machine 
Els dos primers models entrenats han estat els que utilitzen com a kernel el Radial 

Basis Function (RBF) i el Lineal, respectivament. Per obtenir els valors òptims de C i γ en 
el primer cas i C en el segon, s’ha efectuat una validació creuada (Figura 18 i Figura 19). 

 

Figura 18. Kernel Radial Basis Function. 
Validació creuada per obtenir C i γ 

 

Figura 19. Kernel Lineal. Validació creuada per 
obtenir C 
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El model amb kernel  polinòmic és el tercer model entrenat. La validació creuada 
(Figura 20 i Figura 21) per aquesta variant ha estat computacionalment més costosa 
perquè té més paràmetres a configurar: Constraint (C), Gamma (γ) i primer coeficient del 
polinomi (Coef0). 

 

 

 

El tipus de kernel RBF ha estat l’òptim en tots els usuaris (Taula 13). També cal 
destacar que computacionalment, el RBF és el model més ràpid d’entrenar. En canvi, el 
polinòmic i encara més el lineal, són molt més lents que el primer. Per tant, el RBF és 
l’òptim tant en error com en velocitat d’entrenament. 

 

4.4. Validació creuada 

Les següents taules mostren la precisió obtinguda al haver aplicat la validació creuada 
en 4 grups pels tres millors models de cada tipus: Decision Tree, Naive Bayes i Support 
Vector Machine (apartat 3.5). Les dos primers columnes corresponen a la mitjana i 
desviació estàndard de la precisió en observacions. Les dues últimes corresponen als 
qüestionaris. 

 

 

 

 
RBF Lineal Polinòmic 

idUser C γ Error C Error C γ Coef0 Error Millor model 
50 25 2 10.49% 213 13.82% 211 2-3 1 11.35% RBF 
51 25 2 2.28% 213 4.37% 213 2-1 1 2.48% RBF 
60 215 2-3 4.04% 29 12.24% 211 2-1 1 4.07% RBF 
65 219 23 2.5% 217 7.42% 26 23 1 5.17% RBF 
77 27 2 9.53% 29 22.76% 213 2-1 0 12.36% RBF 

Taula 13. Disseny i error dels tres SVM per a cada usuari 

Figura 20. Kernel Polinòmic. Validació creuada 
per obtenir C i γ per Coef0=0 

Figura 3. Kernel Polinòmic. Validació creuada 
per obtenir C i γ per Coef0=1 
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idUser ObsMean ObsStd QuestMean QuestStd 
50 57.09% 17.07% 56.55% 18.58% 
51 73.89% 12.16% 75% 13.01% 
60 83.2% 5.62% 83.87% 5.89% 
65 84.26% 8.01% 85.19% 7.41% 
77 64.91% 15.04% 63.64% 16.37% 

Taula 14. Resultat de la validació creuada del millor Decision Tree 

idUser ObsMean ObsStd QuestMean QuestStd 
50 48.97% 19.68% 46.43% 22.04% 
51 71.76% 11.79% 73.44% 13.86% 
60 79.76% 6.51% 79.84% 6.65% 
65 85.63% 7.59% 84.26% 8.21% 
77 66.68% 9.34% 63.64% 12.06% 
Taula 15. Resultat de la validació creuada del millor Naive Bayes 

idUser ObsMean ObsStd QuestMean QuestStd 
50 65.19% 14.77% 65.48% 12.67% 
51 76.82% 12.01% 77.34% 12.34% 
60 88.96% 6.11% 88.71% 6.18% 
65 77.48% 10.56% 78.7% 10.64% 
77 65.82% 16.12% 64.77% 20.34% 

Taula 16. Resultat de la validació creuada del millor Support Vector Machine 

Pels diferents usuaris s’ha elegit el model que tenia una precisió més alta en quan a 
observacions i a qüestionaris (Taula 14, Taula 15 i Taula 16). Pels usuaris 50, 51 i 60, el 
millor model és el SVM tot seguit del Decision Tree i del Naive Bayes. En canvi, pel usuari 
65 el model òptim és el Naive Bayes per observacions i el Decision Tree per qüestionaris. 
Tot i això, la diferència d’exactitud entre un i altre és mínima (84.26%-85.63% en 
observacions i 85.19%-84.26% en qüestionaris). El model escollit en aquest cas és el 
Decision Tree per dos raons. La primera perquè té una exactitud una mica més alta i la 
segona, perquè computacionalment és menys costós que el Naive Bayes. Pel últim usuari, 
les precisions són molt semblants en els tres models. Per tant, l’escollit és el Decision Tree 
per la seva velocitat d’entrenament. Cal destacar que la diferència de precisions entre 
usuaris és deguda principalment al tipus d’smartphone utilitzat i a la fiabilitat dels 
qüestionaris que s’obté de cada usuari. 

4.5. Avaluació 

El model final ha estat avaluat: càlcul de la precisió final (Taula 17), dels METs (Taula 
18) i de cada activitat (Taula 19). El procediment seguit és l’explicat al apartat 3.6. 

idUser Millor model ObsMean QuestMean 
50 SVM 71.47% 72.86% 
51 SVM 86.67% 88.75% 
60 SVM 86.71% 87.1% 
65 Decision Tree 82.34% 81.48% 
77 Decision Tree 68.53% 68.18% 

Taula 17. Precisió dels models finals 
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idUser Millor model ObsMETsMean ObsMETsABS QuestMETsMean QuestMETsABS 
50 SVM 76.57% 0.52 79.25% 0.58 
51 SVM 88.63% 0.33 88.59% 0.4 
60 SVM 84.35% 0.51 87.53% 0.52 
65 Decision Tree 63.97% 0.6 67.78% 0.53 
77 Decision Tree 67.33% 0.81 73.01% 0.84 

Taula 18. Precisió i mitjana del error absolut en METs/h 

Activitat física | idUser 50 51 60 65 77 
Dormir 95.69% - 99.18% 89.57% 81.93% 
Desplazamiento sentado 0% 76.19% - - 84.34% 
Desplazamiento de pie - 60% - - - 
Asistir a clase - - 100% - - 
Escuchar o escribir sentado 86.67% 92.86% 29.41% 28.57% 19.05% 
Estudio 12.5% 94.12% - - - 
Desayunar, comer… 23.81% 93.75% - 55.56% 20% 
Tareas domésticas sentado - - 60% - - 
Tareas domésticas de pie - - 0% - 5.26% 
Actividad laboral sedentaria - 98.15% - - - 
Actividad laboral de pie 70% - - - - 
Ejercicio: Ciclismo carretera - 100% - - - 
Ejercicio: Excursionismo 87.5% - - - - 
Ejercicio: Esquí al pino 39.13% - - - - 
Ejercicio: Mountain Bike - - - - 38.1% 

Taula 19. Precisió per a cada activitat física en qüestionaris 

En general, la precisió obtinguda (Taula 17) en observacions per cada un dels usuaris 
és més baixa que en els qüestionaris perquè en la seva predicció s’utilitza un criteri de 
majoria. Succeeix el mateix en el càlcul de la despesa calòrica (Taula 18). L’error absolut 
en METs és similar tant en observacions com en qüestionaris. Comparant les taules 17  i 
18, generalment la precisió en el càlcul de METs és més gran que en el cas del 
reconeixement d’activitat. Això és degut a que hi ha activitats físiques que tenen el mateix 
valor de MET/h associat. En canvi, l’usuari 65 té una precisió molt més baixa en el càlcul 
de la despesa calòrica perquè prediu molt bé una activitat (Dormir) i no tant bé la resta. 
Això, juntament amb la diferència de METs entre activitats, provoca aquest diferència 
(Taula 19).  

Les activitats que tenen un percentatge baix de predicció (Taula 19), són activitats 
probablament poc entrenades i per les quals es necessitarien més mostres per tal 
d’augmentar la seva precisió.  
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5. Costos 
El temps empleat en aquest projecte ha estat aproximadament de 20 hores setmanals 

durant unes 23 setmanes: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑡 = 20  
ℎ
𝑠𝑒𝑡

∗ 23  𝑠𝑒𝑡 = 460  ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 

Considerant que el cost per la universitat d’un enginyer júnior és de 27€/hora (inclosa 
la despesa de la la Seguretat Social), el cost de l’enginyer és: 

𝐶𝑜𝑠𝑡  𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 =
27€
ℎ

∗ 460  ℎ = 12420€ 

Al fer ús del software Matlab, requereix pagar varies llicències segons els recursos que 
utilitzis. En el cas d’aquest treball, els productes utilitzats a banda del principal són: Signal 
Processing Toolbox i Statistics Toolbox [11]. El primer es fa servir per tractar el senyal 
provinent dels sensors, com per exemple representar l’espectrograma o trobar els pics 
principals en una finestra de temps. El segon recurs és utilitzat per tal de poder disposar 
de totes les funcions i classes relacionades amb els algorismes dissenyats i implementats. 
A més, la llibreria LIBSVM [7] també ha estat empleada en aquest projecte, però aquesta 
és de distribució lliure i per tant, no té cap cost. Així doncs, el cost d’utilitzar aquest 
software és: 

𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 = 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 + 𝑆𝑃𝑇 + 𝑆𝑇 = 2000€ + 1000€ + 1000€ = 4000€ 

Finalment, el cost total és la suma dels dos anteriors: 

𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 = 12420€ + 4000€ = 16420€  



 

 37 

6. Conclusions i futur desenvolupament 
L’objectiu de dissenyar un algorisme de reconeixement automàtic no intrusiu de 

l’activitat física personalitzat a partir de les dades del acceleròmetre del smartphone ha 
estat complert. Els paràmetres òptims per entrenar un model personalitzat han estat 
identificats, tot i que els assajos s’han realitzat en condicions lliures implicant una limitació 
de fiabilitat de la informació rebuda. Per aquesta raó moltes activitats presenten un 
percentatge baix de reconeixement. En aquests casos, l’usuari hauria d’entrenar aquestes 
activitats per tal que el model adquirís més mostres i en pogués augmentar la precisió. 

S’han obtingut precisions raonablement bones per certs usuaris (fins al 88.75% en la 
predicció d’activitats i fins al 88.59% en la despesa calòric) que provoquen que l’algorisme 
sigui suficientment fiable. 

També s’han pogut presentar els resultats de la informació analitzada per tal de donar 
un feedback al usuari del grau d’activitat del seu estil de vida. Aquesta informació és molt 
útil per usuaris que vulguin controlar la despesa calòrica setmanal o vulguin seguir un pla 
d’entrenament personalitzat. 

Per tal de que el reconeixement automàtic es pogués dur a terme en òptimes 
condicions, el model s’hauria d’anar realimentant de les mostres rebudes. El millor model 
per complir aquest requisit és el Decision Tree perquè és computacionalment el més ràpid 
i el que consumeix menys recursos.  

Com a futur desenvolupament seria interesant tractar amb tots els sensors del 
smartphone a part de l’acceleròmetre: sensor de pressió atmosfèrica i GPS. D’aquesta 
manera es podrien afinar més els models i es tindria més informació de l’altura actual de la 
persona i de la velocitat amb què es mou. Un altre futur projecte seria la implementació en 
Java perquè permetés predir l’activitat física a temps real. 

Finalment aquest projecte demostra que la tecnologia actual avança molt ràpidament i 
astutament: és possible reconèixer les activitats físiques realitzades per un usuari 
solament amb les dades de l’acceleròmetre del seu smartphone. Aquest reconeixement 
pot implicar un gran avanç en quant a la monitorització no intrusiva. 

La feina duta a terme de la qual neix aquest document ha donat lloc a una publicació 
d’un article de congrés acceptat, que serà presentat el proper setembre de 2014 [19] on es 
mostra l’aplicació Android RSAF. 
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Glossari 
C: Constraint 

ECG: Electrocardiograma 

FFT: Fast Fourier Transform 

GPS: Global Positioning System 

LDA: Linear Discriminant Analysis 

MET: Metabolic Equivalent of Task 

MCE: Mis Classification Error 

OVA: One versus All 

OVO: One versus One 

QDA: Quadratic Discriminant Analysis 

REST: Representational State Transfer 

RSAF: Registro Semanal de Actividad Física 

SFS: Sequential Forward Selection 

SMA: Mòdul de l’àrea del senyal (Signal Magnitude Area, en anglès) 

SPT: Signal Processing Toolbox 

SQL: Structured Query Language 

ST: Statistics Toolbox 

SVM: Support Vector Machine 

TA: Angle d’inclinació (Tilt Angle, en anglès) 

TEF: Thermic Effect of Food 

TFG: Treball de Final de Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


