
Μην ενοχλείτε! 
Μπορεί το κινητό μας να μάθει πότε πρέπει να μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία;

Ανδρέας Κομνηνός

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Παν. Πατρών

Μάιος 2020



Το πρόβλημα

• Δεχόμαστε δεκάδες ειδοποιήσεις στο κινητό μας
καθημερινά
• Πρόσθετα events (π.χ. ξυπνητήρια, 

εισερχόμενες κλήσεις κλπ)

• Πολλά από αυτά σε περιπτώσεις που δε θέλουμε
να ενοχληθούμε

• Η διαχείριση είναι συνήθως «χειροκίνητη»

• Αλλάζουμε ringer mode σε αθόρυβο
(δόνηση ή τελείως αθόρυβο)

• Και μετά ξεχνάμε να το γυρίσουμε
• ‘Η δε γνωρίζουμε καν ότι θα έπρεπε να

αλλάξουμε ringer mode

• Θα μπορούσε το κινητό μας να διαχειριστεί τις
αλλαγές αυτόματα;



Γιατί είναι πρόβλημα;

• Η ελαχιστοποίηση της απόσπασης
προσοχής έχει σημαντικά οφέλη
αλλά και μειονεκτήματα (Aranda et 
al. 2016, Kushlev et al. 2016, 
Pielot & Rello 2017, Stothart et al. 
2015), 

• Καλύτερη συγκέντρωση, 
παραγωγικότητα, συμμόρφωση
σε κοινωνικές συμβάσεις

• Άγχος, απομόνωση, fear of 
missing out



Τρέχουσες λύσεις

• Χειροκίνητη αλλαγή ringer mode

• Πολλοί χρήστες αλλάζουν ringer mode μέσα στη μέρα (Komninos et al. 
2018) αλλά επίσης πολλοί δεν αλλάζουν ποτέ (Voit et al. 2018)

• Χειροκίνητη αλλαγή τρόπου ειδοποίησης ανά εφαρμογή
• Σχεδόν όλοι οι χρήστες αποδέχονται τα defaults (Voit et al. 2018)

• Προγραμματισμός αλλαγής ringer mode

• Στατικοί κανόνες με βάση την ώρα ή προγραμματισμένα calendar events 
(Ali-Hasan et al. 2016)

• Προγραμματισμός αλλαγής με βάση events

• Χρήση εφαρμογών όπως IFTTT

• Ωστόσο οι «κανόνες» δεν είναι ευέλικτοι και δεν μπορούν να αντιληφθούν
αλλαγές που δεν έχει προβλέψει ο χρήστης.



Ερευνητικές προσεγγίσεις

• Αυτόματη σύνθεση κανόνων για εφαρμογές τύπου IFTTT (Maues et 
al. 2013) με βάση προηγούμενη συμπεριφορά
• Μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά γρήγορα σε απότομες και μεγάλες αλλαγές
πλαισίου;

• Αλλαγή του ringer mode με βάση στοιχεία πλαισίου
• Μικρόφωνο, φωτισμός, επιταχυνσιόμετρο, ημερολόγιο (Sieworek et al. 2003)

• Δεν μελετήθηκε διεξοδικά

• Μικρόφωνο, φωτισμός, τοποθεσία, πυξίδα, Bluetooth, WiFi (Qin et al. 2014)
• Χρήση ML αλλά μόνο για 4 τύπους τοποθεσίας και χωρίς cross validation



Ερευνητικές προσεγγίσεις

• Βασιζόμενοι στην ανάλυση δεδομένων αλλά χωρίς δυνατότητα επεξήγησης… 
πως επιλέγουμε τα κατάλληλα features;

• Ποιοτική έρευνα με χρήση experience sampling / diary (Chang & Tang 
2015)
• Field (n=28)
• 5 τύποι τοποθεσίας (home, work, catc—up, social, other) και ώρα (περίοδοι).
• Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (log. reg.):

• Silent: Home + 9pm-2am
• Vibrate: Catch-up
• Normal: 4pm-6pm, Other



Ερευνητικές προσεγγίσεις

• Ποιοτική έρευνα με χρήση συνεντεύξεων (Exler et al. 2019)
• Εργαστήριο (n=40)
• Προεπιλεγμένες επιλογές τοποθεσιών και δραστηριοτήτων =

• Επιθυμητό ringer mode
• Receptivity, disruptiveness, task engagement (correlation + MANOVA)

• Ελάχιστα συμπεράσματα για modality (gym, post office, university)
• Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ

• R-D, R-Τ, D-T
• Είδος τοποθεσίας και R, D, T
• Είδος τοποθεσίας και ringermode, και R, D, T

• Ο τρόπος ειδοποίησης (ringer mode) είναι σημαντικός για το αν θα αποδεθχούμε ή όχι μια
ειδοποίηση, ανάλογα με την τοποθεσία που βρισκόμαστε και το τι κάνουμε εκεί.

• Πιθανότατα συγκεκριμένοι τύποι τοποθεσίας συσχετίζονται ισχυρά με το task engagement.



Τελικά τι γνωρίζουμε;

• Ελάχιστα πράγματα

• Μικρό δείγμα πληθυσμού
• Τα αποτελέσματα δεν επαληθεύονται με εμπειρικά δεδομένα

• Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αυτό-αναφορές και παρατήρηση, χωρίς
κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο

• Δεν υπάρχουν άλλες σχετικές έρευνες

• Βασικά ερωτήματα:

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την διαδικασία λήψης απόφασης για την
αλλαγή ringer mode;

• Μπορούμε (έχοντας ανακαλύψει τέτοιους παράγοντες) να προβλέψουμε το
κατάλληλο ringer mode για τις περιστάσεις;



Ανθρώπινη συμπεριφορά

• Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen 2011)

• Μοντέλο υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς, προβλέποντας την ΠΡΟΘΕΣΗ, με βάση
συγκεκριμένους παράγοντες:

• Attitudes (π.χ. θεωρώ ότι η συμπεριφορά θα με
οφελήσει και θα ήθελα να την υιοθετήσω)

• Norms (π.χ. βλέπω ότι και άλλοι υιοθετούν τη
συμπεριφορά, ή θα περίμεναν να την υιοθετώ κι εγώ)

• Control factors (π.χ. δυσκολεύομαι να υιοθετήσω τη
συμπεριφορά γιατί…)



Reasoned Action Approach



Μελέτη 1: ερωτηματολόγιο

• Ορισμός συμπεριφοράς
• Να αλλάξω το ringer mode του κινητού μου σε αθόρυβο, όταν είναι πρέπον για τις
τρέχουσες συνθήκες και τους στόχους μου

• Πληθυσμός
• Νεαροί ενήλικες συμπ. φοιτητών και εργαζομένων που έχουν κινητό τηλέφωνο με
δυνατότητα αλλαγής ringer mode

• Ερωτηματολόγιο
• Όπως προβλέπεται από τη θεωρία, με ερωτήσεις για κάθε παράγοντα

• Ελεύθερη απάντηση με 1-3 στοιχεία
• N=30 (14f), 18 φοιτητές



Ερωτηματολόγιο

• Attitudes
• Πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα υιοθέτησης συμπεριφοράς
• Άλλες σκέψεις

• Injunctive Norms
• Ποιοι θα ήθελαν / δε θα ήθελαν να υιοθετήσω τη συμπεριφορά
• Άλλες σκέψεις

• Descriptive Norms
• Ποιοι άλλοι υιοθετούν / δεν υιοθετούν τη συμπεριφορά
• Άλλες σκέψεις

• Control beliefs
• Τι με διευκολύνει / δυσκολεύει να υιοθετήσω τη συμπεριφορά



Ευρήματα

• Attitudes
• Σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώσαμε τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών
σχετικά με τη συγκέντρωση και την αποφυγή ενοχλήσεων, αλλά και το
άγχος και πίεση από την «αποσύνδεση» με τον υπόλοιπο κόσμο

• Νέα ευρήματα:
• Ιδιαίτερη έμφαση στο να μην ενοχλήσουμε άλλους

• Διατήρηση της ιδιωτικότητας
• Διατήρηση ζωής μπαταρίας



Ευρήματα

• Norms
• Πολύ μεγάλη ποικιλία συνδυασμών referents 
και location contexts

• Αντικρουόμενα συμφέροντα σε ποικιλία
contexts

• Σε πολλά contexts το «σωστό» επιβάλλεται
από την παρουσία ενός ατόμου με εξουσία
πάνω στο χώρο (ή τις δραστηριότητες που
συμβαίνουν εκεί)

• Αρκετά έντονη η δυσαρέσκεια απέναντι σε
άτομα που δεν αντιλαμβάνονται το «σωστό»



Ευρήματα

• Control
• Γενικά εύκολο να αλλάξει κανείς ringer mode αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις

• Η συσκευή είναι κάπου που έχουμε ξεχάσει ή μακριά (π.χ. τσάντα)

• Ξεχνάμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο mode

• Δυσκολία με ορισμένους τρόπους αλλαγής (π.χ. κουμπιά ήχου)



Συμπέρασμα

• Καλά νέα
• Εύκολο να αλλάξεις ringer mode
• Πολλά πλεονεκτήματα => θετική προδιάθεση

• Κακά νέα
• Η αλλαγή εξαρτάται κυρίως από την παρουσία άλλων και το ρόλο τους
• Εξαρτάται από την τρέχουσα δραστηριότητα

• Πιο ψύχραιμα
• Οι πιο πολλές τοποθεσίες συσχετίζονται ισχυρά με παρουσία άλλων και συγκεκριμένη δραστηριότητα
• Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε και την ώρα της ημέρας
• Μπορούμε να τα μάθουμε από τον ίδιο το χρήστη, ή καλύτερα, από μια κοινότητα χρηστών.
• Ίσως αυτά αρκούν σε μεγάλο βαθμό για να κάνουμε μια καλή πρόβλεψη



Μελέτη 2: εμπειρικά δεδομένα

• Συλλογή δεδομένων από πολλούς χρήστες, με μια απλή εφαρμογή
android
• ESM: περιοδικά ερωτηματολόγια για το context του χρήστη
• Data log: αυτόματη καταγραφή context

• Συγκεντρώσαμε άλλους χρήστες από τον ίδιο τύπο πληθυσμού (n=44, 
26f)
• Όλοι ανέφεραν ότι αλλάζουν ringer mode τουλάχιστον 1 φορά / εβδομάδα
• Συλλογή δεδομένων για ελεύθερο χρονικό διάστημα (ως 3 μήνες)

• Όλοι τερμάτισαν νωρίτερα (μ.ο. 22.72 ημέρες, σ=10.4 μέρες)



Μελέτη 2: ESM

• Ανάδυση ερωτηματολογίου
μετά την αλλαγή ringer mode
• Το πολύ 4 την ημέρα
• Πληροφορίες για την τοποθεσία, 

την παρουσία τρίτων και
τρέχουσα δραστηριότητα, 
συνθέτοντας από τα ευρήματα
της μελέτης 1 και από τους
Rauthmann et al. (2014) και
Saucier et al. (2007)

• Επιλογή πρώτα Category και
στη συνέχεια Options



Μελέτη 2: ESM

• Σύνολο 5,743 ringer mode changes

• Τελικά όμως μόνο από 15 χρήστες (μ=5.116/μέρα, σ=6.53)

• Οι περιορισμοί κατέληξαν στην ανάδυση 726 ερωτηματολογίων (13%,  
μ=45.4/άτομο, σ=26.26)

• Απαντήθηκαν τελικά μόνο 155 ερωτηματολόγια (82 για αλλαγή σε
silent και 73 σε κανονικό)

• Μετατρέψαμε τις απαντήσεις με 1-hot encoding εκτός από την ώρα



Μελέτη 2: ESM

• Ανάλυση συσχέτισης
(αρνητικό = normal)



Μελέτη 2: ESM

• Προσπάθεια
πρόγνωσης
10FXV με
απλούς ML 
αλγόριθμους
• Καλύτερο το

knn25 με
75.54%



Μελέτη 2: Logging

• Περιοδική δειγματοληψία του context του χρήστη
• Με στατικά ορισμένο χρονικό διάστημα

• Αν είναι μικρό, μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας, 
• Περιττά δεδομένα αφού οι χρήστες μένουν στην ίδια τοποθεσία για αρκετή ώρα

• Με τυχαίο δείγμα
• Κάθε φορά που έρχεται ένα notification
• Το κινητό είναι ήδη σε κατάσταση ενεργοποίησης (=λιγότερη μπαταρία)
• Αποφεύγουμε τα περιττά δεδομένα και στατικούς κανόνες μείωσής τους (π.χ. 
νύκτα)



Μελέτη 2: Logging

• Συλλέγουμε το τρέχον ringer mode

• Στέλνουμε τις συντεταγμένες του χρήστη στο
Places API

• Επιστροφή τρέχοντος venue και της
κατηγορίας του με εμπιστοσύνη [0,1]

• Το Places API έχει 127 διακριτές
κατηγορίες, οπότε συμπτύξαμε και
αντικαταστήσαμε τις πολύ γενικόλογες (π.χ. 
”point of interest” με την αμέσως
επόμενη)

• Σύνολο captures: 170k

• Χρήσιμα captures: 58k (68.8% σε normal ringer 
mode)

• Σύνολο κατηγοριών: 23



Μελέτη 2: Logging

• Δημιουργία απλού μοντέλου deep learning σε tensorflow
• 3 layers (L1: 128 units, RELU, dropout 0.4; L2: 64 units, RELU, 

dropout 0.3; L3: 1 unit, sigmoid); binary cross entropy loss 
function; ADAM optimizer

• Επιλογή batch size (20) & training epochs (12) με παρακράτηση 30% 
του training set (80/20)

• Εκτέλεση k-fold cross validation: ακρίβεια 70.06%



Μελέτη 2: Logging

• Επαναλάβαμε τη διαδικασία, 
αφήνοντας έξω από το dataset 
διάφορα σημεία ανάλογα με το
βαθμό εμπιστοσύνης τους

• Τ>=0.9; Ακρίβεια 73.01%



Μελέτη 2: Logging

• Παρατηρήσαμε ότι δεν έχουν όλες οι κατηγορίες την ίδια συχνότητα εμφάνισης. 

• Παίρνοντας τις top-10 επαναλάβαμε τη διαδικασία χωρίς κατώφλι και με κατώφλι
T>=0.7

• Ενδιαφέρον ακόμα είναι ότι μαντεύουμε με περισσότερη επιτυχία πότε πρέπει να μπει το
κινητό στο αθόρυβο, παρά πότε πρέπει να μπει στο normal…

All data Top10 cat. All data 
with thr.

Top10 with 
thr.

70.06%
(σ=0.49%)

69.49% 
(σ=0.74%)

66.88% 
(σ=0.83%)

72.07% 
(σ=1.10%)



Μελέτη 2: Logging

• Συμπερασματικά
• Σχετικά καλή επίδοση, δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε ελάχιστη
πληροφορία για το χρήστη (είδος τοποθεσίας και ώρα) και μαντεύουμε
για 23 διαφορετικές τοποθεσίες (σε σχέση με τους Qin et al. 2015, που
είχαν μόνο 4).

• Είμαστε πιο επιτυχείς στην πρόβλεψη του πότε πρέπει να μπει στο
αθόρυβο



Συζήτηση, περιορισμοί και επεκτάσεις

• Επιβεβαιώσαμε τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας και προσθέσαμε
νέα αναφορικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή ringer 
mode, αλλά και τις επιπτώσεις της
• Οι σημαντικοί παράγοντες είναι δυστυχώς δύσκολο να ανιχνευθούν
από τους αισθητήρες του κινητού, ωστόσο το είδος τοποθεσίας και
ώρας φαίνεται να αποτελεί ικανοποιητικό υποκατάσταστο
• Audio data / GSR data / Eyetracking data / Activity data?

• Μαντεύουμε πιο επιτυχημένα την αλλαγή σε αθόρυβο – αυτό ίσως
είναι καλύτερο από το αντίθετο



Συζήτηση, περιορισμοί και επεκτάσεις

• Περιορισμένο δείγμα και τύπος πληθυσμού – περισσότεροι χρήστες και
δεδομένα θα ήταν καλύτερα.

• Η επιβεβαίωση πολλών συναισθηματικών παραγόντων ίσως κάνει το RAA 
λιγότερο κατάλληλο μοντέλο σε σχέση με άλλα (π.χ. Thory of Interpersonal 
Behavior, Moody & Siponen 2013).

• Μια ανάλυση της «επιτυχίας» ανά κατηγορία θα ήταν επίσης επιθυμητή

• Ανάλυση με διαφορετικά temporal aggregates?

• Αξιοπιστία του Places API?
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