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POVZETEK 
 

Naraščajoče zahteve po varnosti in zmanjšanju stroškov so 
privedle do razvoja sofisticiranih načinov za zagotovitev 
varnosti. Tem zahtevam ustrezajo inteligentne metode, ki 
omogočajo zagotovitev višje stopnje varnosti za nižjo ceno 
v primerjavi s tradicionalnim fizičnim varovanjem. Zato 
smo razvili inteligentni varnostni sistem, ki z uporabo 
inteligentnih metod za prepoznavo nenavadnih dogodkov 
omogoča nadzor strogo varovanih objektov, pri čemer se 
zmanjša potreba po fizičnem nadzoru ter se tako zmanjšajo 
stroški varovanja. Varnostni sistem je sestavljen iz več 
inteligentnih modulov: ekspertni sistem, statistika, makro 
učenje, mehka logika in video modul. Ekspertni sistem 
sestoji iz množice pravil, ki so vnaprej določena, statistika, 
makro učenje ter mehka logika ocenjujejo obnašanje ljudi 
na podlagi preteklega obnašanja, medtem ko video modul 
opozarja na nedovoljeno gibanje na podlagi posnetkov iz 
kamer. V članku je predstavljeno delovanje sistema kot 
celote kot tudi posameznih modulov posebej. Poleg tega je 
predstavljen tudi način komuniciranja z nadzornikom, ki je 
ciljni uporabnik predstavljenega sistema. Pri tem je 
poudarek predvsem na razumljivosti razlag alarmov, ki 
morajo biti razumljive tudi ljudem, ki niso eksperti na 
področju umetne inteligence. 

 
1  UVOD 
 

Pomen zagotavljanja varnosti strogo varovanih objektov 
narašča predvsem zaradi vdorov z uporabo najnovejših 
tehnologij. Povečevanje fizičnega zagotavljanja varnosti 
predstavlja predvsem povečevanje stroškov, pri čem pa je 
učinkovitost vprašljiva zaradi npr. utrujenosti ob 
spremljanju dogajanja preko posnetkov nadzornih kamer in 
možnosti podkupovanja. Poleg tega ni zanemarljiva 
težavnost pri zaposlovanju zaupanja vrednih ljudi, 
predvsem za varovanje vojaških objektov, ki se zaradi 
mednarodnih misij nahajajo izven matične države, kjer je 
treba za varovanje zaposliti lokalne prebivalce. Fizično 
varovanje v takih primerih očitno ni ustrezno.    
Inteligentne metode in postopki že nadomeščajo ljudi na 
več področjih, predvsem zaradi višje zanesljivosti in 
natančnosti v primerjavi z ljudmi. Poleg višje zanesljivosti 

pa uporaba takih metod tudi zmanjša stroške poslovanja. 
Te metode je mogoče uporabiti na področju varnosti na več 
načinov, pri čem se zmanjša potreba po fizičnem varovanju 
objektov. Eden izmed načinov uporabe je kontrola 
dostopa, kjer se osebe preverja ob vstopu v objekt [1]. Pri 
tem se lahko preverja različne fizične lastnosti, kot so 
prstni odtis, vzorci hoje, obnašanja [2] itd. Lahko pa 
preverjamo tudi samo obnašanje v objektu. Inteligentne 
metode delujejo na podlagi naučenega fizičnega vzorca 
oziroma vzorca obnašanja, ki je lasten določeni osebi, ga je 
težko posnemati in je zato zadostno zanesljiva mera za 
identifikacijo, verifikacijo in kontrolo ljudi. Zato uporaba 
teh metod za varovanje objektov občutljivo poveča varnost 
za razmeroma nizko ceno, pri čem pa se zmanjša potreba 
po fizičnem varovanju, kar zmanjša skupne stroške 
zagotavljanja varnosti. 
V tem članku predstavljamo inteligentni sistem za 
zagotavljanje varnosti v strogo varovanih objektih z 
nazivom Poveljnikova desna roka (PDR). Vstop in gibanje 
v teh objektih je dovoljeno samo osebam, ki nosijo 
identifikacijske značke, katerih pozicija oziroma gibanje 
sta pridobljena z lokalizacijskim sistemom. Varnost je 
zagotovljena z nadzorom gibanja, pri čem se vzorec 
gibanja preverja s petimi inteligentnimi metodami: 
ekspertna pravila, statistika, mehka logika, video modul ter 
makro učenje. Vsak izmed modulov stalno nadzira prostor 
in asinhrono podaja opozorila o anomalijah, ki jih 
prepozna v obnašanju ljudi v objektu. Pri tem se generira 
tudi razlaga o anomaliji, ki je razumljiva nadzorniku, ki 
uporablja sistem. Na podlagi stanja posameznih modulov 
sistem prikazuje tudi globalno stanje v objektu. Poleg tega 
sistem tudi shranjuje preteklo dogajanje in tako omogoča 
pregledovanje le tega. Tako zasnovan varnostni sistem 
omogoča celovit pregled trenutnega stanja v objektu ter 
pregledovanje preteklih dogodkov, kar zviša kakovost 
varovanja objekta. 
Članek je sestavljen iz dveh glavnih poglavij. Inteligentni 
sistem PDR je opisan v 2. poglavju. Na začetku je opisana 
strojna oprema, ki se uporablja pri tem sistemu, nato pa so 
opisani inteligentni moduli, ki nadzirajo dogajanje v 
objektu. Postopek ter rezultati testiranja sistema pa so 
podani v 3. poglavju. 



 

 
2  I�TELIGE�T�I SISTEM PDR 
 

Inteligentni sistem Poveljnikova desna roka (PDR) je 
sistem, ki nadzira dogajanje v objektu, prepoznava 
nenavadne dogodke, jih sporoča nadzorniku ter tako zviša 
nivo varnosti objekta. Sestavljen je iz treh sistemov na 
nivoju strojne opreme ter iz več modulov na nivoju 
programske opreme, ki so združeni v integriran inteligentni 
sistem. V naslednjih poglavjih bomo prvo predstavili 
delovanje strojnega nivoja, potem pa še delovanje 
inteligentnega sistema. 
 
2.1  Strojni nivo sistema PDR  
 

Strojna oprema je sestavljena iz lokalizacijskega sistema 
Ubisense [3], množice kamer ter procesnega strežnika. 
Ubisense je sistem, ki vrši identifikacijo pozicije oseb s 
pomočjo radijskih valov [4]. Vsaka oseba, ki vstopi in se 

giblje po objektu, mora imeti pripeto identifikacijsko 
značko, s pomočjo katere zna Ubisense v vsakem trenutku 
lokalizirati to osebo. Trenutna implementacija Ubisensa 
ima naslednje lastnosti. Napaka pri določanju pozicije 
mirujoče značke je v povprečju okoli 5 cm, ki pa naraste, 
ko se značka premika ter ko se značka nahaja na robnem 
območju možne lokalizacije, kjer lahko naraste tudi čez 50 
cm. Največje število dobljenih pozicij za eno značko je 10 
na sekundo. To drži pri pogoju, da spremljamo največ 4 
značke. Glede na to, da tehnologija temelji na radijskih 
valovih, zaznavanje pozicije motijo vsi elementi, ki motijo 
radijske valove, npr. voda in kovine. 
Kamere snemajo prostor iz več kotov. Postavljene morajo 
biti tako, da pokrijejo celoten prostor. Poleg tega se morajo 
njihovi vidni koti prekrivati, da lahko vsaki točki v 
prostoru določimo točno pozicijo s pomočjo slik iz kamer. 
Procesni strežnik hrani programsko opremo za nadzor 
prostora. Povezan je z Ubisensom in kamerami, pri čem 

Slika 1: Grafični vmesnik sistema PDR. Zgoraj levo se nahaja stanje celotnega sistema – trenutno ni alarmov, a manjši 

rdeči križec nakazuje, da so v preteklosti bili še nepotrjeni alarmi. Za vsak modul je prikazano trenutno stanje v obliki 

alarmov oziroma opozoril ter splošne razlage (levi del okna). 'a dnu so prikazani nepotrjeni alarmi ter slike iz kamer. 

Glavni del okna prikazuje trenutno obnašanje v prostoru, kjer se nahajata dve osebi: vojak in obiskovalec. Obe osebi 

sedita. Poleg njiju je v prostoru tudi predmet vsebnik, označen s krogcem. Prikazano je tudi nekaj zadnjih pozicij značk. 

 



 

procesira lokacije iz Ubisensa in slike iz kamer v realnem 
času. Nahaja se v nadzornem prostoru, do katerega ima 
dostop samo nadzornik, kateri je tudi zadolžen za ukrepanje 
ob prepoznavi alarma s strani inteligentnega sistema. 
 
2.2  Inteligentni nivo sistema PDR 
 

Inteligentni sistem je sistem, ki nadzira prostor tako, da 
procesira pozicije pridobljene z Ubisensom in slike 
pridobljene s kamerami z inteligentnimi metodami ter 
prepozna nenavadne dogodke, katere sporoči nadzorniku 
preko uporabniškega vmesnika, prikazanega na sliki 1. Poleg 
tega prikaže tudi razlago, zakaj je nek dogodek nenavaden. 
Zgrajen je modularno, kar omogoča enostavno dodajanje 
novih modulov. Opisan sistem je sestavljen iz petih 
modulov, ki so predstavljeni v naslednjih podpoglavjih. Na 
koncu so predstavljeni načini razlage klasifikacij modulov.  
 
2.2.1  Ekspertni sistem 
 

Prvi modul je ekspertni sistem, kateri vsebuje množico 
generičnih pravil. Z definiranjem vrednosti parametrov 
pravil dobimo pravila, katera določajo dovoljeno obnašanje 
v objektu. Vsako kršenje pravil sproži alarm. 
 
2.2.2  Mehka logika 
 

Drugi modul je mehka logika, ki na podlagi preteklega 
obnašanja določene osebe oceni opazovano obnašanje. Pri 
tem modul ocenjuje pot, kjer je oseba hodila, hitrost hoje, 
smer gibanja, višino značke itd. Prostor je razdeljen na 
območja, kjer se za vsako območje za vse pretekle sprehode 
shranjuje statistika navedenih atributov. Poti, po katerih se je 
oseba statistično največ gibala, hitrost, s katero se je 
največkrat gibala itd. predstavljajo običajno hojo osebe. Če 
opazovana hoja ni podobna običajni hoji osebe, modul 
sproži opozorilo, saj predvideva, da je nekaj narobe z osebo 
oziroma da oseba, ki nosi značko, ni ista kot identificirana 
oseba. 
 
2.2.3  Video modul 
 

Tretji modul je video modul. Za razliko od ostalih modulov 
je ta edini modul, ki procesira slike iz kamer. Pri tem 
prepoznava vsako gibanje, ki se zgodi v prostoru. Gibanje je 
sprememba na določenem področju zaporednih slik 
določene kamere. Ob zaznavi gibanja se izračuna pozicija 
gibanja v prostoru ter verjetnost, da se na tej poziciji nahaja 
oseba. Nato modul preveri, če se na izračunani poziciji 
nahaja kakšna značka, ki označuje osebo, če je verjetnost, da 
se giblje oseba, velika. Če tam ni take značke, se sproži 
alarm, saj je prišlo do vdora v objekt. V nasprotnem 
primeru, ko je verjetnost, da se giblje oseba, nizka, pa je 
prišlo do gibanja predmetov. Predmeti se ne morejo sami 
premikati ter jih ne smejo premikati neavtorizirane osebe, 
npr. obiskovalci. Zato se preveri, če se v bližini predmeta 
nahaja značka osebe, katera ima dovoljenje, da premika 
predmete. Če se v bližini ne nahaja takšna oseba, je prišlo do 
nedovoljenega dogodka npr. kraje in se sproži alarm.  

 
2.2.4  Statistika 
 

Četrti modul je statistika, ki ocenjuje opazovano obnašanje  
vsake osebe na podlagi preteklih vzorcev obnašanja te 
osebe. Pri tem za preteklo obnašanje shranjuje podatke o 
začetnem in končnem času zbiranja podatkov vzorca 
obnašanja, trajanju zbiranja podatkov vzorca, dnevu, ko je 
bil vzorec pridobljen, odstotku časa, ko je oseba ležala, 
hodila, sedela in stala, ter hitrosti gibanja. Vzorci gibanja se 
shranjujejo preko različnih časovnih intervalov: 30 s, 1 min, 
2 min, 4 min itd. Za opazovano obnašanje prav tako 
izračuna statistični vzorec, ki se primerja z ostalimi vzorci. 
Pri tem se z algoritmom LOF [5] določi, ali opazovani 
vzorec odstopa od običajnega vzorca obnašanja [6]. Če 
pride do odstopanja, se sproži opozorilo, saj je z osebo 
nekaj narobe oziroma je prišlo do kraje identitete in vdora v 
objekt. 
 
2.2.5  Makro učenje 
 

Peti modul je makro učenje, ki deluje podobno kot 
statistika. Prav tako zbira statistične podatke obnašanja 
osebe, kjer pa ni osredotočeno na trenutno statistiko 
obnašanja, ampak obravnava obnašanje na drugem, 
prostorskem nivoju. Tako se shranjujejo vzorci obnašanja 
za vsak prostor posebej, saj se osebe v različnih prostorih 
različno obnašajo. Podatki se ne zbirajo preko različnih 
časovnih intervalov, ampak preko različnih bivanj v 
prostorih. Zbirani podatki so: čas vstopa v prostor, čas 
izstopa iz prostora, trajanje bivanja, dan bivanja, prostor 
bivanja, odstotek časa, ko je oseba ležala, hodila, sedela in 
stala, ter hitrost gibanja. Nenavadno bivanje se prav tako 
kot pri statističnem modulu prepozna z algoritmom LOF.   

 

Slika 2: Razlaga statistike in makro učenja prikazuje 

dogodek, opisan s petimi atributi. Dogodki, ki 

prikazujejo preteklo obnašanje osebe, so zelene barve. 

Opazovani dogodek, ki odstopa od preteklih dogodkov 

in zato sproži opozorilo, je rumene barve. 



 

2.2.6  Razlaga klasifikacij 
 

Poleg alarmov in opozoril, ki jih moduli vračajo, omogoča 
inteligentni sistem tudi več načinov prikazovanja razlag o 
tem, zakaj je bil nek dogodek v določenem trenutku 
nenavaden. Vsak izmed opisanih modulov poda razlago, 
zakaj je dogodek nenavaden, ki je razumljiva nadzorniku. 
Poleg tega statistika in makro učenje podata tudi razlago v 
obliki slike (kot je prikazano na sliki 2), video modul pa 
shranjuje in na nadzornikovo zahtevo prikaže video o 
nenavadnem dogodku. Dodaten mehanizem je tudi 
predvajanje preteklih dogodkov, kjer se izrisujejo alarmi, ki 
so bili sproženi z ekspertnimi pravili (kot je prikazano na 
sliki 3). Tako inteligentni sistem podaja celovit pregled ne 
samo tekočega ampak tudi preteklega dogajanja.  
 

3  POSKUSI I� REZULTATI 
 

Testiranje sistema je bilo izvedeno v več fazah. V prvi fazi 
testiranja je bil testiran ekspertni sistem. Vsako ekspertno 
pravilo je bilo testirano po predhodno definiranem scenariju. 
Rezultati testiranja so pokazali, da pravila delujejo, ko 
Ubisense vrača pozicijo značk z zadostno natančnostjo. 
Sicer pa lahko pride do določenih anomalij, npr. ko se 
pozicija neke značke v desetinki sekunde premakne za več 
kot 1 m. Take Ubisensove napačne zaznave pozicije značk 
so razmeroma redke, a ko pride do njih, pride do kršenja 
pravil. Verjetnost takih situacij smo zmanjšali z uporabo 
različnih filtrov (Kalmanov filter [7], mediana filter [8]), a še 
vedno se anomalije pojavljajo.  
V drugi fazi smo testirali video modul. Pri tem je bila 
kritična časovna usklajenost med Ubisensom in kamerami, 
saj vsako odstopanje privede do napačnih alarmov. Na 
primer zaostajanje ur v kamerah glede na uro v Ubisensu 
privede do tega, da video modul preverja, če je bila kakšna 
značka na poziciji gibanja, ki so jo vrnile kamere, pred 

časom, ko se je značka dejansko tam nahajala. Posledično 
tam značke še ni bilo in sproži se alarm. Glede na to, da je 
popolna časovna usklajenost praktično nedosegljiva, lahko 
še vedno pride do napačnih alarmov. 
V tretji fazi sta bila testirana modula statistika in makro 
učenje. Pri tem sta sodelovali dve osebi, ki sta se gibali po 
dvema nadzorovanima prostoroma približno eno uro ter 
naredili vsaka okoli 12 normalnih in 12 nenavadnih vhodov 
in izhodov. Izvedeno je bilo leave-one-out testiranje, pri 
čem smo dobili za statistiko 99,3% ter za makro učenje 
96,2% točnost prepoznave normalnih in nenavadnih 
dogodkov.  
V zadnji fazi bomo testirali mehko logiko in celoten sistem. 
 
4  ZAKLJUČEK 
 

Razvili smo inteligentni sistem za nadzor objektov, ki z 
uporabo inteligentnih metod prepozna nenavadne dogodke 
ter jih sporoča nadzorniku. Tako se zmanjša potreba po 
fizičnem varovanju objekta, kar zniža stroške varovanja, 
poveča pa se varnost, saj je sistem zanesljiv in robusten. 
Sistem prepoznava nenavadne dogodke predvsem na 
podlagi preteklega obnašanja oseb. Sprememba obnašanja 
namreč pomeni, da je z osebo nekaj narobe ali pa da je 
prišlo do kraje identitete. V obeh primerih predstavljen 
sistem sproži alarm. Takšne situacije smo tudi simulirali 
med testiranjem, kjer jih je sistem uspešno prepoznal. Tako 
uspešno stestiran sistem je uporaben v objektih, kjer je 
zahtevana višja stopnja varnosti, saj pripomore k povišanju 
varnosti ter izboljšanju preglednosti in nadzora nad 
objektom s strani nadzornika.   
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Slika 3: Prikaz razlage preteklega alarma, ki je označen 

na glavnem predelu uporabniškega vmesnika z daljico, 

ki povezuje preveč oddaljeni znački, ki kršita pravilo o 

obvezni bližini značk, npr. nadzornika in njegovega 

osebnega računalnika. 

 


