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Пошук типових шаблонiв в задачах мультимодальної взаємодiї
В задачах мультимодальної взаємодiї вирiшуються проблеми прогнозування поведiн-

ки людини, для прийняття системою вiдповiдних рiшень. Деякi методи прогнозування
базуються на пошуку вiдповiдностей мiж реальними даними та типовими шаблонами.
В данiй роботi розглядається метод автоматичного визначення шаблонiв, виходячи з
тривалих спостережень за поведiнкою.
Розглянемо деякий набiр сервiсiв, кожен з яких має свою мiтку. Через певнi промiж-

ки часу система отримує iнформацiю про кiлькiсть викликiв кожного сервiсу за цей
промiжок часу. Виходячи з отриманих даних визначити характернi шаблони роботи з
сервiсами в залежностi вiд часу доби.
Задача пошуку шаблонiв зводиться до задачi кластеризацiї вхiдного набору спосте-

режуваних даних. Опишемо вимоги до алгоритму кластеризацiї:
• Невiдома кiлькiсть кластерiв.
• Важливим є визначення центру кластера.
• Обов’язковою є збiжнiсть алгоритму.
• Максимально точна кластеризацiя.
Алгоритм, що максимально задовольняє даним вимогам – алгоритм формального

елемента (ФорЕл). Розглянемо характернi особливостi використання алгоритму ФорЕл
для даної задачi.
Для алгоритму ФорЕл вхiдними даними є множина точок в n-мiрному просторi. В

данiй задачi елементом множини виступатиме вектор x:

x = (t, s1, . . . , sm)

де si, i = 1,m – кiлькiсть викликiв i-го сервiсу, m – кiлькiсть сервiсiв, t – час доби в
який знiмалися вимiри si.
В процесi роботи, алгоритм ФорЕл намагається покрити максимальну кiлькiсть точок

мiнiмальною кiлькiстю сфер заданого радiуса R. Це досягається змiщенням центрiв
сфер до центрiв мас точок, що потрапляють в задану сферу. Початковi центри сфер
вибираються з вхiдної множини випадково. Точки належать одному кластеру, якщо
вони потрапили в одну сферу.
Результатом роботи алгоритму ФорЕл є набiр множин (кластерiв), об’єднання яких

дає вхiдну множину. З вихiдного набору кластерiв вибираються множини, потужнiсть
яких суттєво бiльша потужностi iнших множин. Кожному з вибраних кластерiв ста-
виться у вiдповiднiсть його центр мас, що i буде типовим шаблоном в контекстi даної
задачi.
Використання даного алгоритму дозволить видiлити типовi шаблони роботи з сер-

вiсами в певний час доби. Крiм того можлива динамiчна корекцiя шаблонiв: оскiльки
шаблони також є елементами n-мiрного простору – їх можна розглядати як елементи
вхiдної множини разом iз новими даними.
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