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Úvod 

Mobilné telefóny sa stali bežnou súčasťou života. V posledných rokoch bol zazname-
naný prudký nárast tzv. inteligentných mobilov či smartfónov. Samozrejmým sa postupne 
stáva už aj mobilný internet:, na konci roka 2012 ho podľa Telekomunikačného úradu SR 
využilo aspoň raz za tri mesiace 1,8 milióna Slovákov (Internet 2013). Smartfóny sú pozo-
ruhodné z viacerých dôvodov. Jedným z nich je skutočnosť, že ich mnohí používatelia majú 
neustále pri sebe. Podľa predvlaňajšieho prieskumu českého operátora Vodafone si už vtedy 
polovica Čechov nosila občas svoj mobil aj na toaletu a 46 % do kúpeľne (Polovica 2011). 
Primárne tam posielali textové správy, telefonovali, pristupovali k Facebooku a pozerali 
video. Tomi Ahonen (2013) spomína niekoľko štúdií z USA (AT&T) a aj z Európy (Nokia), 
podľa ktorých ľudia siahnu na telefón v priemere 150 až 200 krát denne. Mnohí ich chápu 
ako rozšírenie či augmentáciu svojho vlastného tela, ako svoju predĺženú ruku. 

Metódy 

Príspevok si kladie za cieľ predstaviť technológie, ktoré umožňujú využitie kontextu 
pre nové typy interakcie smartfónov s používateľom. Zdrojov kontextu je k dispozícii nie-
koľko: poloha, čas, prostredie (vibrácie, atmosférický tlak) a pod. Informácia o polohe je 
jedna z najdôležitejších a zároveň technicky najzložitejších, venujeme jej preto zodpoveda-
júci priestor. 

Využívame kvalitatívne metódy – opis, pozorovanie a syntézu nazhromaždených infor-
mácií. Dáta pochádzajú predovšetkým z vlastného využívania smartfónov na platforme 
Android a čiastočne aj z programátorskej praxe. V budúcom výskume môže byť vhodné 
preskúmať spomínané spôsoby interakcie aj priamo v praxi na Slovensku. 

Lokalizácia pri zariadeniach so SIM kartou 

Na to, aby mobilné zariadenia ako napr. telefón, smartfón, "phablet" (zariadenie, ktoré 
je funkciami aj veľkosťou na rozhraní telefónu a tabletu) či tablet (so SIM kartou) mohli 
využívať dátové alebo hlasové a ďalšie služby (napr. textové správy SMS) prostredníctvom 
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mobilnej GSM siete, komunikujú prostredníctvom tzv. základňovej stanice (BTS, niekedy 
známa aj ako "veža" či "vysielač"). 

Vysielací výkon mobilného zariadenia je obmedzený maximálne na 2 watty, preto mu-
sia byť základňové stanice rozmiestnené pomerne husto, aby zariadenie s takýmto slabým vý-
konom na ne "dosiahlo". Väčší výkon je nepraktický z viacerých dôvodov (znamenal by 
silnejšie elektromagnetické žiarenie v blízkosti hlavy telefonujúcich, ale aj väčší odber z baté-
rie a  jej rýchlejšie vybitie.  

Na plánovanie hustoty základňových staníc vplývajú viaceré faktory, napr. ekonomika 
(nízko zaľudnené oblasti sú pre operátora menej zaujímavé, neoplatí sa investovať do dob-
rého pokrytia), geografia (zastavané územia či geograficky členité oblasti si vyžadujú viac 
základňových staníc ako veľké otvorené priestranstvá), vysielacia frekvencia (signál s väč-
šou vlnovou dĺžkou a nižším kmitočtom pri mobiloch napr. 900 MHz má väčší dosah ako 
signál s kratšou rýchlejšie kmitajúcou vlnou, napr. 1800 MHz), vplyv majú aj interferencie 
(v silno urbanizovaných oblastiach s viacerými mobilnými operátormi je potrebné starost-
livé plánovanie, v prihraničných oblastiach, napr. v niektorých častiach Bratislavy, môže 
nastať problém aj s rušením signálu okolitými krajinami). 

Vzhľadom na tieto dôvody sa môže stať, že niektoré BTS môžu obsluhovať územie  
s rozlohou stoviek kilometrov štvorcových a naopak v niektorých mestách sú ich inštalova-
né desiatky. 

Telefónu je známy identifikátor základňovej stanice a z tohto identifikátora je možné 
zistiť jej polohu. Vzhľadom na neuniformnú hustotu BTS je možné zistiť polohu s rôznou 
presnosťou/odchýlkou: od desiatok metrov až po kilometre. Táto informácia je aj napriek 
nedostatočnej presnosti často užitočná: nielen pri softvérových aplikáciách na mobilnom za-
riadení, ale aj pri volaniach na núdzové linky (napr. 112). Operátor takejto špecializovanej 
linky vidí aspoň približnú polohu volajúceho, čo je výhodné vtedy, keď tento nevie opísať, 
kde sa nachádza (napr. pri volaní v noci, na neznámom území na dovolenke, kvôli slabej 
jazykovej vybavenosti v zahraničí a pod.). 

Lokalizácia pomocou Wi-Fi 

Dátové pripojenie pomocou GSM siete je v súčasnosti väčšinou výrazne drahšie ako 
využitie dostupných Wi-Fi sietí. Zároveň má spravidla vyššiu latenciu ako pevné pripojenie 
(optika, DSL a pod.), čo je problémom pri aplikáciách citlivých na rýchlosť odozvy (napr. 
telefonovanie cez služby ako Skype alebo hry). Wi-Fi siete spravidla len zdieľajú pevné pri-
pojenie v domácnosti či vo firme. Môžeme povedať, že pre kvalitné multimédiá, ktoré vyža-
dujú veľkú prenosovú šírku, či príjemné internetové telefonovanie alebo videohovory, je 
pripojenie cez Wi-Fi na mobilných zariadeniach zatiaľ takmer nevyhnutnosťou. 

Pomocou informácie o tom, z ktorej Wi-Fi siete používateľ pristupuje na internet, sa 
dá zistiť aj poloha tejto siete a tým aj poloha mobilného zariadenia, často pomerne presne 
(presnejšie ako pri GSM lokalizácii). Používa sa na to niekoľko rôznych techník. Je potrebné 
upozorniť na občasnú obmedzenú spoľahlivosť (napr. Wi-Fi prístupové body, teda "hotspoty" 
v autobusoch a vo vlakoch sa hýbu). 
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Lokalizácia pomocou GPS 

Najpresnejšia je lokalizácia pomocou satelitov (existujú satelitné navigačné systémy  
americký GPS, ruský GLONASS, pripravuje sa európsky systém Galileo a globálne pokry-
tie zabezpečuje čínsky systém BeiDou). Má zároveň široké (prakticky celosvetové) pokrytie. 

Hoci GPS umožňuje určenie polohy s presnosťou niekoľkých metrov, má aj zásadné 
nedostatky (tieto sa týkajú hlavne civilnej verzie, tzn. mimo armády USA). Prvotné určenie 
pozície (fixácia či "fix") môže trvať aj niekoľko minút, zvlášť pri použití na nových miestach 
(napr. po vystúpení z lietadla). Čiastočným riešením je stiahnutie tzv. aGPS dát z asistenč-
ného servera, ktoré pomôžu prijímaču urýchliť výpočet aktuálnej polohy. Nevýhodou je nut-
nosť internetového pripojenia, ktoré nemusí byť pri cestovaní do zahraničia či v odľahlých 
oblastiach dostupné. 

Ďalšou nevýhodou je výrazná spotreba batérie. Hľadajú sa riešenia, veľmi zaujímavú 
alternatívu s využitím cloudových služieb skúmajú v Microsoft Research (viď Liu et al. 2012). 
Nie sú však ešte masovo nasadené. 

Pri satelitnej navigácii, ktorá pracuje zjednodušene povedané na základe výpočtu vzdia-
lenosti od satelitov na obežnej dráhe Zeme, musí mať prijímač (mobilný telefón s GPS) do-
stupné signály z týchto satelitov. Vzhľadom na ich vzdialenosť a nízky vysielací výkon si 
vyžadujú mobilné telefóny dostatočný "výhľad" na oblohu. Preto presná lokalizáciavnútri 
budov bez využitia iných technológií nefunguje. Ak by existovalo dokonalé pokrytie aj v bu-
dovách, mohli by vzniknúť ďalšie služby: kontextové informácie v múzeách, galériách, kon-
gresových centrách či nákupných strediskách. Dnes sa v oblasti LPS (local positioning sys-
tems), resp. IPS (indoor positioning systems) uskutočňuje akademický aj komerčný výskum 
(napr. spoločnosť Navizon). V situáciách, keď nie je „výhľad“ na oblohu a cez GPS nie je 
možné získať absolútne žiadnu informáciu o polohe, sa hodí mať aspoň približnú informáciu 
z Wi-Fi. 

Lokalizácia pomocou NFC / RFID 

Lokalizácia pomocou GPS či iných vyššie spomenutých techník je užitočná pre zistenie 
"absolútnej" polohy zariadenia, tzn. jeho umiestnenia na Zemi. Slovo "absolútne" je v úvo-
dzovkách, pretože aj takéto súradnice určujú iba relatívne vzdialenosti voči súradnicovému 
systému. Zjednodušene povedané: voči rovníku (zemepisná šírka) a observatóriu v Green-
wichi ("základný poludník" tiež známy ako nultý či greenwichský, približne od neho sa me-
ria zemepisná dĺžka). Vďaka tomuto univerzálnemu referenčnému rámcu sa dajú vypočítať 
relatívne polohy jednotlivých mobilných zariadení voči budovám aj prírodným úkazom a môžu 
existovať aplikácie pre navigáciu. 

V bežnom živote sa však používajú aj ďalšie referenčné rámce. Pre smartfón je niekedy 
užitočné vedieť, aká je jeho relatívna poloha vzhľadom k iným objektom, ktoré môžu, ale 
nemusia byť voči Zemi statické (nabíjačka v práci na stole vs. automobil), no sú z určitého  
dôvodu dôležité pre používateľa. Ak sa napríklad telefón zrazu ocitne v aute, jeho používa-
teľ zrejme bude chcieť zapnúť Bluetooth, spárovať telefón s handsfree sadou pre bezpečnejšie 
telefonovanie za jazdy, zapnúť hlasné zvonenie (aby ho bolo počuť v hlučnom prostredí)  
a vypnúť zbytočné vibrovanie, aktivovať GPS (systém, ktorý môže mať štandardne vypnutý 
kvôli šetreniu batérie), zväčšiť písmo na displeji (kvôli lepšej čitateľnosti), vypnúť Wi-Fi, 
zapnúť mobilné dáta alebo aj profil, v ktorom budú povolené len najdôležitejšie prichádza-
júce volania a ostatné budú presmerované do schránky. Toto všetko sa môže udiať automa-
ticky, ak telefón "zistí", že sa ocitol v automobile. 
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Dopravný prostriedok sa však premiestňuje z miesta na miesto (to je jeho hlavný účel), 
preto je zistenie jeho relatívnej polohy vzhľadom k telefónu pomocou GPS komplikované. 
Dalo by sa lokalizovať telefón pomocou satelitu, rovnako lokalizovať aj auto a ak sa tieto 
dve jednotky priblížia k sebe napríklad do vzdialenosti 5 metrov, aktivovať sériu udalostí 
"príchod k autu". Toto je však nepraktické (automobil a telefón by museli spolu priebežne 
komunikovať) a relatívne náročné na energiu v batérii. Jednoduchšie je využiť napríklad 
technológiu NFC (near field communication). Ak používateľ umiestni na palubnú dosku, 
resp. do držiaka mobilu v aute špecializovanú samolepku (Samsung ich predáva pod názvom 
TecTile), môže ju použiť podobne ako RFID systém v knižnici. Keď sa mobil priloží k ná-
lepke, dôjde k jej detekcii (komunikácia cez NFC funguje na krátke vzdialenosti) a aplikácia 
v telefóne môže potom vykonať sériu krokov na prispôsobenie použitiamobilného zariade-
nia za jazdy. Ďalšie NFC "tagy" (samolepky) sa dajú využiť na ďalších miestach, napríklad 
po priložení telefónu k bezdrôtovej nabíjačke sa večer zapne nočný režim, vypne sa zvone-
nie aj vibrovanie, deaktivujú sa všetky prichádzajúce pracovné hovory a zazvoniť v noci 
budú môcť len vybrané "urgentné" čísla (napr. partnerka a deti). Všetky tieto kroky je možné 
nastaviť podľa požiadavky. Dôležité však je,  aby telefón "vedel" detekovať nový kontext  
a mal informáciu, čo má za určitých okolností urobiť. 

Lokalizácia ďalšími spôsobmi 

Pre určenie relatívnej polohy sa dá využiť množstvo ďalších technológií, vyššie sú ro-
zobraté len niektoré. Využiť sa dá technológia Bluetooth, ďalej vlastné označenie polohy na 
mape (tzv. "self-reported positioning"), či korelácia údajov (ak cestujúci využije mobil na-
miesto palubnej vstupenky, tak je zjavné, že v čase T sa jeho mobil nachádzal na mieste M, 
totiž na letisku, resp. pri vstupe do lietadla, rovnako ak niekto bezkontaktne zaplatil pomo-
cou NFC, tak sa jeho mobil nachádzal v konkrétnom čase na známom mieste, teda v obcho-
de). 

Použiteľné je aj rozpoznávanie tváre pre zistenie proximity. Spoločnosť Lenovo inšta-
luje do notebookov softvér, ktorý pomocou zabudovanej webovej kamery v notebooku pe-
riodicky kontroluje, či je používateľ stále prítomný a keď nerozpozná tvár, tak zamkne klá-
vesnicu (toto je vhodné pre zvýšenie bezpečnosti pri práci s citlivými údajmi a v situácii, 
keď majiteľ odíde od počítača a zabudne ho vypnúť). 

Existujú však ďalšie dôležité rozdiely: kým v prípade lokalizácie pomocou GPS môžu 
zistiť polohu aj autorizované aplikácie (napr. pri systéme android musí mať aplikácia opráv-
nenie "ACCESS_FINE_LOCATION"), pri ďalších metódach sa poloha zisťuje buď na úrovni 
aplikácie (a nezdieľa sa zo zvyškom systému), alebo sa zistí až ex post, napr. pri spracovaní 
údajov o bezkontaktnej platbe. Z tohto dôvodu je teda z pohľadu tvorby softvérových apli-
kácií, ktoré využívajú kontext, o niečo menej užitočná alebo úplne nevyužiteľná. 

Využitie informácie o polohe v softvérových aplikáciách 

"Geographic information retrieval" sa využíva pri vyhľadávaní na webe: ak sa do vy-
hľadávača Google zadá fráza napr. pizza, výsledky vyhľadávania sú závislé na aktuálnej 
(odhadovanej) polohe používateľa. V Bratislave sa zobrazia bratislavské pizzerie, v Prahe 
pražské. Pri geomarketingu (marketingu s využitím geografických informácií) je možná per-
sonalizácia (individuálne prispôsobenie obsahu pre daného používateľa) na základe polohy: 
odporučí sa lokálne webové sídlo, s ktorým je vyššia pravdepodobnosť interakcie ako s tým, 
ktoré sa nachádza v cudzej krajine. Pri zadaní adresy asus.com do webového prehliadača sa 
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otvorí stránka http://www.asus.com/sk/ v slovenskom jazyku. Toto je istá forma "hľadania 
bez hľadania". Návštevník webu dostane informáciu, ktorú pravdepodobne chce, a to bez 
toho, aby musel svoju požiadavku ("nastav jazyk na slovenčinu") explicitne formulovať. 
Okrem geolokalizácie sa v takýchto prípadoch využívajú aj iné informácie, napr. jazyk na-
stavený vo webovom prehliadači či v používateľskom profile po prihlásení na stránku. Preto 
sa Facebook neprepne pri výlete do Nórska hneď do nórčiny, ale mal by si zachovať pôvod-
né nastavenia. 

Geomarketing sa môže využiť aj na odporučenie udalostí, napríklad koncertov, ktoré 
sa budú konať v blízkosti používateľa. Opäť sa využíva kontext polohy, ale pre presnejšie 
cielenie sa dajú využiť aj ďalšie dáta, napr. explicitne definované záujmy ("nemám záujem 
o heavy metal") alebo údaje z iných zdrojov dát (Ticketmaster / Ticketportal vedia o lístkoch 
na podujatia zakúpených v minulosti a majú potenciál lepšie odhadnúť, čo by bolo zaujíma-
vé odporučiť). Niekedy je takýto "náhodný objav" (serendipitous discovery) veľmi príjemný. 
Geomarketing lokálnych podujatí robí napr. služba Google Now. Opäť formou"hľadania bez 
hľadania", tzn. pri otvorení aplikácie rovno upozorní na to, čo sa v najbližšej dobe v okolí 
deje bez nutnosti požiadať o túto informáciu (funkciu je možné vypnúť). Okrem lokálnych 
podujatí informuje Google Now aj o odchodoch spojov z najbližšej stanice či zastávky (pri 
testovaní v USA sa to veľmi osvedčilo, podpora v Európe bola menšia). 

Lokálny kontext sa dá využiť aj v bežnom živote (Kde je najbližší bankomat? Prvá po-
moc? Verejná toaleta?). Namiesto miliónov bankomatov sa zobrazí päť najbližších, namiesto 
všetkých ciest sveta vidieť v navigačnom programe tú, na ktorej sa zariadenie práve nachá-
dza a zobrazí napríklad najoptimálnejšiu cestu do Košíc. 

Mnoho aplikácií využíva lokálny kontext. Okrem "check-inov" a odporúčaní zaujíma-
vých podnikov cez Facebook Places či Foursquare (Foursquare je predstaviteľom "geoso-
ciálnych sietí", resp. príkladom "geosociálnej aplikácie“) sú tu aj zaujímavé aplikácie, vďaka 
ktorým sa môže používateľ dozvedieť hoci aj to, kde si môže požičať bicykel (sú dostupné 
v stovkách miest od New Yorku až po Viedeň a Varšavu, viď StreetBike 2013) či auto (Zip-
Car 2013). 

Kontext polohy sa využíva pri vyhľadávaní, identifikácii objektov a osôb v profesionál-
nych službách (záchranná zdravotnícka služba, kuriéri, opravári, sledovanie pohybu vozi-
diel vo firme), ale aj pri zábave (tzv. pervazívne hry, alebo aj "location-based games", napr. 
Ingress od Google). 

Ešte sme nespomenuli, že informácie o polohe sa môžu prostredníctvom internetu či 
iných sietí zdieľať, čím je možné ovplyvniť správanie ostatných. Využitie je v aplikáciách 
na koordináciu záchranných aktivít, ale napr. aj pri navigácii. Na Slovensku sa využíva napr. 
systém Waze, informácie o zdržaní na cestách od "wazerov" sa od roku 2013 vysielajú aj u 
nás v dopravnom servise v rozhlase. A to je zároveň príklad využitia tzv. "collective intelli-
gence" v reálnom čase zdieľaných poznatkov más ľudí. 

Časový kontext 

Ďalším zdrojom kontextu je aktuálny čas: považuje sa za samozrejmosť, že pri zmene 
letného času na zimný a naopak si počítače aj smartfóny korektne "posunú hodiny" a nie je 
potrebné robiť žiadne ručné zásahy. Pri cestovaní môže telefón automaticky aktualizovať 
časovú zónu na základe aktuálnej polohy. Niektoré aplikácie sa vedia prepnúť do tzv. nočné-
ho režimu (nižšia intenzita jasu obrazovky, svetlý text na tmavom pozadí), aby menej una-
vovali zrak. Príkladom je navigácia Sygic. Aplikácie ako Call Master môžu v noci či v iných 
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definovaných časoch automaticky vypnúť prichádzajúce hovory/sms (buď všetky alebo len 
vybrané, napr. pracovné) a ráno ich zase zapnúť, pomocou Tasker pre Android sa zasedá 
naskriptovať akákoľvek akcia aktivovaná periodicky v danom čase. 

Smartfón je programovateľný, ide vlastne o počítač vo vrecku. Vďaka tomu môže rea-
govať na kontext a prispôsobiť interakciu s používateľom aj na základe informácie o čase. 
Ako už bolo spomenuté, aplikácie, napr. Tasker, umožnia reagovať na širokú škálu udalostí 
a "skriptovať" (programovať) Android telefón podľa požiadavky. Webové služby ako ifttt. 
com (If This, Then That) vedia robiť niečo podobné v prostredí webu. 

Kontext s využitím senzorov v mobile 

Moderné zariadenia obsahujú stále väčšie množstvo senzorov, cez ktoré vnímajú svoje 
okolie. Akcelerometre a gyroskopy merajú aktuálne zrýchlenie, resp. polohu zariadenia. 
Notebooky Lenovo Thinkpad (a mnohé iné) vďaka nim dokážu detekovať pád počítača a 
pokúsia sa okamžite (ešte pred dopadnutím na zem) zaparkovať pevný disk a zabrániť tak 
jeho poškodeniu a strate dát. Vďaka akcelerometrom je možná stabilizácia obrazu pri foto-
grafovaní a filmovaní, ale aj automatická zmena orientácie obrazovky, keď sa mobilný tele-
fón drží na výšku alebo na šírku. Akcelerometre sa využívajú na ovládanie hier naklonením 
telefónu, ale aj na spúšťanie aplikácií: telefón Motorola Moto X pri zatrasení okamžite spustí 
fotoaparát. Pretože zatrasenie trvá kratšie ako zapnutie telefónu a niekoľko kliknutí v menu, 
je pri takomto spôsobe interakcie lepšia šanca, že sa nezmešká ideálny záber. Aplikácia 
DashLight zase pri zatrasení zapne diódu na zadnej strane telefónu (bežne využívanú ako 
blesk), ktorá v tme poslúži ako baterka. 

Česká aplikácia s viac ako 5 miliónmi stiahnutí "Sleep as an Android" sa snaží využiť 
akcelerometer v mobile položenom na posteli na meranie kvality spánku. Detekuje, ako sa 
človek v noci prehadzuje na posteli a snaží sa rozpoznať spánkový biorytmus. S ich pomo-
cou budí človeka nie v presne stanovený okamih, ale hoci aj o niekoľko minút skôr podľa 
vypočítanej hĺbky spánku, aby sa zobudil svieži.  

PedometerAccupedo zasa sledovaním pravidelných rytmov v zmene polohy telefónu 
dokáže rozpoznať chôdzu a počítať koľko krokov človek urobil (vytvárať prehľady a štatis-
tiky, sledovať, či sa používateľ dosť hýbe). Ak by používateľovi prekážalo mať neustále so 
sebou mobil (napr. pri aktívnom športe či spánku), môže využiť špecializovaný hardvér, napr. 
od spoločností FitBit (v podobe náramku na ruku a pod.), ktorá bude informácie sledovať 
nonstop a dodatočne synchronizovať s mobilným telefónom, počítačom či cloudom. 

Acelerometre sú, ako vidieť, ďalším zdrojom informácií o kontexte a ponúkajú sa stále 
nové možnosti ich kreatívneho využitia. 

Smartfón má aj ďalšie informácie o prostredí, v ktorom sa nachádza. Atmosférický tlak 
prostredníctvom barometra sa dá použiť pri turistike, ale aj pri zbieraní údajov na lepšiu 
predpoveď počasia. Aj tieto informácie sú k dispozícii na úrovni systému, dostane sa k nim 
každá aplikácia, ktorá má potrebné oprávnenia a môže ich využiť. Telefóny, ktoré majú in-
tegrovaný senzor magnetického poľa, je možné využiť ako kompas, fotodióda detekujúca 
svetelnosť umožní automatické prispôsobenie jasu displeja v noci či na slnku, decibelmeter 
zasamôže dodať podklady na automatické zvýšenie hlasitosti zvonenia v hlučnom prostredí  
či jeho stlmenie v tichom prostredí. 

Uviedli sme iba niektoré príklady fungovania senzorov. Niektoré smartfóny môžu mať 
všetky spomínané senzory a niektoré ich majú ešte oveľa viac. Ich prehľad však slúži na 
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ilustráciu toho, že aplikácie môžu na základepodnetov zvonku meniť svoje správanie a inter-
akciu s používateľom. 

Kontext s využitím používateľských dát 

Vyššie uvedené údaje (o polohe, teplote či pohybe) vie telefón získať len na základe 
toho, že ho má používateľ so sebou, nie je potrebná žiadna ďalšia interakcia. Ak však zobe-
rieme do úvahy aj bližšiu interakciu používateľa so zariadením, je možné kontext rozpoznať  
a využiť ešte lepšie. Jedným z príkladov je subjektívne psychické rozpoloženie používateľa. 
Svoju náladu môže používateľ špecifikovať napr. explicitným nastavením (v niektorých cha-
tovacích programoch sa dá vybrať nálada a oznámiť partnerom vo forme statusu či ikony 
radosť, smútok...). Tiež je niekedy možné odvodiť náladu používateľa na základe toho, čo 
so zariadením robí, napr. akú hudbu počúva, aké webové stránky si práve pozerá. Napokon 
sa dá využiť analýza výstupov z web kamery, či sa používateľ usmieva, pôsobí unavene, 
sústredene... Moderné televízory sú vybavené senzormi, ktoré sledujú, čo sa v izbe pred 
obrazovkou deje, takže nielen členovia rodiny niekedy "pozerajú televízor", ale televízor 
môže neustále "pozerať ich". 

Softvér môže na detekované informácie reagovať rôzne, napríklad môže dočasne vyp-
núť notifikácie z Facebooku a iné vyrušenia. Je nejasné, čo robiť v prípade detekovanej de-
presie. Spustiť veselú hudbu by nemuselo používateľa potešiť a spustiť smutnú hudbu by 
mohlo depresiu ešte prehĺbiť a zacykliť slučku spätnej väzby. Otázkou etiky aj práva ostáva, 
kto by mal niesť právnu zodpovednosť v prípade, že depresívny človek skočí pod vlak. Zjav-
ným problémom je tiež nespoľahlivosť pri takomto "hádaní" nálady. Problémom je aj to, že 
detekcia prebieha na úrovni aplikácie, a nie operačného systému, takže ostatné aplikácie ju 
nedokážu zdieľať. 

Niektoré nástroje dnes už vedia analyzovať navštevované webové stránky či používate-
ľom generovaný obsah ("user-generated content", napr. cez chat, e-maily). Keď zistia oblasti 
záujmu, dokážu tieto nástroje ("recommendation engines") informovať napr. o novinkách  
v odbore. Môže to viesť k náhodným objavom ("serendipitous discoveries"). Ak sú "starí 
známi" z USA, s ktorými si používateľ v minulosti e-mailoval alebo chatoval, na výlete  
v Európe, môže byť príjemné, ak na to počítač proaktívne upozorní. 

Nie je tajomstvom, že o podrobnú analýzu správania používateľov (algoritmické "po-
chopenie") sa snaží spoločnosť Google. Detailné informácie o každom kroku na internete, 
ale aj mimo neho (cez mobilný telefón), umožňujú personalizovať vyhľadávanie, ale aj inte-
ligentné odporúčania informácie, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé (napr. pro-
stredníctvom už spomenutej aplikácie Google Now). 

Diskusia 

Mobilné zariadenia, ktoré so sebou používatelia nosia, generujú denne veľké množstvo 
informácií, mnohé z nich citlivého charakteru. Kým donedávna mali k nim prístup len "veľ-
kí hráči", ktorí ovládali platformy (Google, Apple, Facebook), s nástupom cloudových slu-
žieb a intenzívneho využívania webu dostáva prístup k citlivým údajom stále viac entít, čas-
tokrát veľmi pochybných (napr. autori facebookových aplikácií). 

 Na jednej strane je skutočnosť, že sa zdieľa oveľa viac informácií, ako používateľ často 
vôbec tuší. Napríklad pri využívaní cloudových služieb či webových aplikácií cez Wi-Fi sa 
pri komunikácii vždy odosiela aktuálna IP adresa, z ktorej je možné presne zrekonštruovať 
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pohyb používateľa a sledovať ho v období celých mesiacov, či dokonca aj rokov. Inak po-
vedané: aj keď sa niekto rozhodne nepoužívať Foursquare či Facebook Places, pretože mu 
pripadajú príliš vtieravé a nechce, aby niekto cudzí vedel o jeho pohybe, no počúva naprí-
klad hudbu cez Spotify, synchronizuje na svojom mobilnom zariadení dáta cez Dropbox 
alebo pravidelne číta správy cez SME.sk, tak tieto služby budú v každom okamihu, keď sa 
využívajú, vedieť o polohe používateľa pomocou IP lokalizácie. 

Ďalším problémom je, že natívne aplikácie inštalované v telefóne, vykonávajú niekedy 
veci, o ktorých používateľ často ani nevie. Keby o nich vedel, nesúhlasil by s nimi. Niektoré 
populárne chatovacie aplikácie môžu napríklad skopírovať celý adresár (všetky kontakty) 
prevádzkovateľovi služby. Ak by používateľovi niekto pozeral ponad plece a odpísal by si 
všetky kontakty z adresára, odniesol si ich domov, považovalo by sa to zrejme za neprime-
raný, nechutný zásah do súkromia, ktorý by pravdepodobne vyprovokoval reakciu. Množ-
stvo aplikácií však robí niečo veľmi podobné. Nejde pritom o nejakých bezvýznamných po-
skytovateľov, ale aj o extrémne populárne služby, napr. Viber, ktorý má podľa informácií 
na svojej Google Play stránke viac ako 200 miliónov inštalácií (Viber 2013) a kopíruje obsah 
celého adresára v telefóne na svoje servery. WhatsApp (350 miliónov aktívnych používate-
ľov mesačne, viď Russel 2013) periodicky ukladá kontakty v hashovanej podobe, čo je síce 
o niečo lepšie ako čistý text, ale aj tento pokus o ochranu môže byť (v závislosti od imple-
mentácie) ľahko prelomiteľný pomocou hrubej sily. Za dobrú anonymizáciu údajov sa po-
važovať nedá. Skype (jeden z najväčších hráčov na trhu) zbiera a uchováva dokonca aj obsah 
textovej komunikácie a tiež hlasové a video odkazy (čiže nielen metadáta, ale aj obsah ko-
munikácie samotnej (Skype 2013). 

Dôvodov, prečo používatelia takéto niečo dovolia, môže byť celá škála: od nevedomosti, 
že sa takéto niečo deje, cez apatiu až po rezignáciu. Pri inštalácii sa zvyknú zobraziť povo-
lenia, ktoré aplikácia vyžaduje, tie však nie každý číta. A z tých, čo ich čítajú, im nie každý 
rozumie. A ten, čo im rozumie, často nemá na výber. Teoretickou alternatívou je aplikáciu 
neinštalovať, to je však v dnešnej dobe, keď správy cez mobilné chaty predbehli SMS (Clark-
Dixon 2013), prakticky vylúčené. Existujú alternatívy, ktoré sú pre uchovanie ochrany sú-
kromia lepšie, no nie je jednoduché presvedčiť všetky kontaktované osoby, aby si ich tiež 
stiahli a začali používať. Sieťové efekty hrajú rolu. 

Navyše existujú aplikácie (pre mobily, ale aj "klasické" počítače), ktorých jediným cie-
ľom je získať čím viac údajov o používateľovi a predať ich niekomu inému. Niektoré o tom 
otvorene informujú v dlhých právnych dokumentoch pri inštalácii, ktoré ale aj tak málokto 
číta. Po odkliknutí "OK" sa už používateľ ani nemôže sťažovať, pretože s tým všetkým sú-
hlasil. Aj Skype, Viber a WhatsApp informujú o tom, čo robia s dátami, no je otázne, koľko 
ľudí si tento dokument naštudovalo, pochopilo ho a skutočne úprimne s ním aj súhlasilo. 

Prečo je to teda problém? Na jednej strane spomenuté technológie umožňujú vznik za-
ujímavých aplikácií, vrátane hodnotných, ktoré občas dokonca zachraňujú životy. Na druhej 
strane tieto údaje prúdia zo zariadení nevedno kam a môžu sa dostať tam, kde by ich pôvodný 
používateľ mať nechcel. Po rokoch môžu byť znovu zhromaždené na jedno miesto, analy-
zované dnes ešte nepoznaným softvérom na dnes ešte nepoznané účely. Takéto špekulácie 
sa môžu javiť ako "FUD" (fear, uncertainty and doubt), no opatrnosť je azda na mieste, zvlášť 
vo svetle odhalenia toho, čo už dnes robí americká National Security Agency. 
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Záver 

Edward Snowden, ktorý bol nominovaný časopisom Time na "človeka roku" 2013 (na-
pokon vyhral pápež František, Snowden skončil na druhom mieste), poukázal na temnú 
stránku zneužívania informácií a pomohol ju dostať do verejného povedomia. Vo svojom 
vianočnom prejave (Britská 2013), ktorý odvysielala britská televízia Channel 4, povedal: 
"Máme v našich vreckách senzory, ktoré nás sledujú všade, kam ideme. (...) Deti, ktoré sa 
dnes narodia, vyrastú (…), nebudú nikdy vedieť, čo to znamená mať súkromný moment pre 
seba, mať myšlienku, ktorú nik nenahráva a neanalyzuje. A to je problém, pretože na súkro-
mí záleží, súkromie je to, čo nám umožňuje rozhodnúť sa, kto sme a kým chceme byť." 

Tieto slová varovania sú opodstatnené. Ako sme videli, keď mobilné zariadenie má ne-
pretržité kontextové informácie a detailne pozoruje používateľa, umožní sa tým nielen vznik 
nových a mimoriadne užitočných softvérových aplikácií, no je tu tiež veľké riziko zneužitia. 
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Resumé 

VYUŽITIE KONTEXTU V MOBILNÝCH APLIKÁCIÁCH 

Ján Gondoľ  

Mobilné zariadenia obsahujú hardvérové senzory a softvérové nástroje, ktorých synergia umožňuje 
nové spôsoby interakcie s používateľom. Pokročilý telefón s podporou geolokácie má vďaka SIM karte 
pripojenej na GSM stanicu, Wi-Fi čipu alebo GPS modulu približnú alebo aj veľmi presnú informáciu 
o svojej polohe, s pomocou akcelerometra vie rozoznať, či sa jeho používateľ aktuálne pohybuje (krá-
ča, beží, cestuje dopravným prostriedkom), „cíti“ zmeny teploty v okolí, vníma zmeny tlaku vzduchu 
pri zhoršení počasia aj jasu svetla pri vybratí z vrecka či kabelky, „počuje“ hluk okolo... Navyše je 
s používateľom spravidla deň čo deň a naučí sa jeho návyky. Toto všetko vedie k novým spôsobom 
interakcie: keď telefón zistí, že jeho majiteľ odišiel z práce a kráča smerom k stanici, môže proaktívne 
automaticky ponúknuť odchody vlakov či iné potenciálne zaujímavé informácie. Príspevok si všíma 
dnes dostupné technológie a načrtáva možnosti vzniku nových spôsobov interakcií za predpokladu, že 
mobilný softvér lepšie využije informácie o používateľovi. 

Summary 

USE OF CONTEXT IN MOBILE APPLICATIONS 

Ján Gondoľ  

Mobile devices are equipped with hardware sensors and software tools whose synergy enables new 
ways of interaction with the user. An advanced telephone with geolocation support is aware of its loca-
tion thanks to the SIM card connected to a GSM base station, or Wi-fi or GPS module. This location 
awareness has varying degrees of precision. Thanks to the accelerometer smartphone "knows" whe-
ther the user is moving (walking, running, traveling), it "feels" changes of temperature in its surroun-
dings, changes of atmospheric pressure, brightness of light, "hears" the noise in the environment. Mo-
reover, the phone accompanies the user daily and can learn his or her habits. These abilities enable 
new ways of interaction: when the telephone becomes aware that its owner left work and is walking 
towards a train station, it can pro-actively and automatically offer train departures or other potentially 
interesting information. The article discusses technologies available today and suggests what kinds of 
interaction can occur when mobile software better employs information about the user's context. 
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