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1 Objetivos

Baseado na tese  de  doutoramento  do  Ivan Pires,  pretende-se  a  implementação  do
método AdaBoost para a identificação de atividades diárias em prol da melhoria da
condição física. Num mundo cada vez mais influenciado pelas tarefas do quotidiano, a
atividade física é bastante importante, seja no final do dia com idas ao ginásio ou até
mesmo pequenas caminhadas. É importante ter algo que nos motive ou ate ajude de
certa forma para a realização de atividades físicas.
Na criação de um Personal Digital Life Coach uma das partes mais importantes é a
identificação de atividades diárias, tais como conduzir, correr, subir e descer escadas
entre outras. Pretendendo-se com este projeto testar a eficiência de implementação do
AdaBoost tendo em conta os dados anteriormente apresentados.
Atualmente existem diversas aplicações móveis a monitorizar os planos alimentares e
de treinos, mas uma aplicação que controle e detete todas a nossa atividade diária é
escasso, onde a parte central da implementação deve incidir sobre a identificação de
atividades diárias.
Os desafios associados a este trabalho centram-se na implementação do método que
consiga obter bons resultados relativos aos movimentos do utilizador,  tendo assim
uma monitorização das atividades físicas, para melhoria da saúde e de certa forma a
qualidade de vida desses mesmos.

No final deverá ser produzido um relatório que detalhe o desenvolvimento do método,
bem como a arquitetura do mesmo a desenvolver.  Inicialmente,  deve ser feito um
estudo das aplicações existentes no mercado, podendo culminar com a elaboração de
uma revisão sistemática.

2 Tarefas a Realizar

T1 - Estudo do problema e estado da arte

T2 -  Escrita de revisão de literatura sobre o AdaBoost para identificação de 
atividades diárias.

T3 – Implementação do método.

T4 - Escrita do relatório de projeto

T5 -  Escrita de um short paper



3  Cronograma

Fev Fev Mar Mar Abr Abr Mai Mai Jun Jun
T1 X X X
T2 X X
T3 X X X X X
T4 X X
T5 X

4 Requisitos Técnicos/Académicos

Conhecimento sobre o desenvolvimento de métodos de inteligência artificial 
Bons conhecimentos de análise de dados.

5 Elementos de avaliação
A(o) aluna(o) deverá entregar os seguintes elementos para avaliação:
- relatório impresso (ver regulamento sobre número de exemplares);
- CD ou DVD (ou outro elemento de memória de massa) com os vários 
cenários e ambiente de virtualização e simulação e cópia do relatório em 
formato PDF;
- Short paper em formato digital a incluir no CD ou DVD.

6 Resultados esperados
 Um protótipo da aplicação móvel;
 Um relatório de projeto;
 Um short paper.
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