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Poveljnikova desna roka (PDR) je inteligenten sistem za 
nadzor gibanja in stanja opreme in ljudi, ki poveljniku 
manjše vojaške enote služi kot inteligentno orodje za 
nadzor manjšega poslopja (nekaj sob). Sistem za 
lociranje v prostoru (RTLS) in sistem kamer zajemata 
podatke, ki jih programska oprema, razdeljena v več 
modulov, obdela s pomočjo metod umetne inteligence 
in tako prepozna nenavadno dogajanje. Poveljnik poleg 
avtomatsko sproženega alarma dobi tudi lahko 
razumljivo sporočilo o vzroku za alarm. Ključna novost 
sistema PDR je, da poleg neposrednih navodil za 
prepoznavanje nedovoljenega ali nenavadnega 
dogajanja uporablja učenje, ki omogoča prepoznavanje 
nepredvidenih nenavadnih situacij. 
 

1 Uvod 

Poveljnikova desna roka (PDR) je inteligentni sistem, ki 
ga razvijamo na Odseku za inteligentne sisteme Instituta 
"Jožef Stefan" v sodelovanju s Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani in podjetjem Špica 
International d. o. o. Projekt poteka v okviru ciljnega 
raziskovalnega programa Znanje za varnost in mir 
2006-2010 in traja od avgusta 2007 do decembra 2009.  
 Poveljnikova desna roka je inteligentni sistem za 
nadzor gibanja opreme in ljudi, ki poveljniku manjše 
vojaške enote omogoča popoln nadzor in kontrolo nad 
stanjem in gibanjem osebja in opreme v manjšem 
zaprtem prostoru (nekaj sob).  
 PDR je tako rekoč nadomestni poveljnik oz. njegov 
asistent, saj v poveljnikovi odsotnosti skrbi za 
opazovani prostor, mu omogoča vpogled v dogajanje na 
opazovanem prostoru in beleži dogodke v preteklosti ter 
omogoča enostavno in učinkovito naknadno analizo 
dogajanja. Ključna novost je sposobnost sprotnega 
opozarjanja na nenavadne situacije (npr. pretep, kraja, 
požar, vstop neznanih oseb, teroristični napad, sabotaža, 
malomarnost osebja itd.).  Sistem zna sprožiti alarm 
ustrezne jakosti in pojasniti vzroke za sprožen alarm na 
uporabniku prijazen in lahko razumljiv način (npr. v 
poenostavljenem naravnem jeziku in s pomočjo 
grafičnega prikaz). Nenavadne dogodke prepozna na 
osnovi neposrednih navodil in naučenega običajnega 
obnašanja, kar pomeni, da se sistem samostojno uči in 
prilagaja dejanskemu dogajanju. Sistem prekaša 
nekatere sposobnosti človeka, saj lahko neprestano 
opazuje več prostorov hkrati, ni pristranski in se ne 
utrudi. Tako so pričakovani učinki sistema povečana 
varnost pred zunanjimi in notranjimi grožnjami, 

povečana urejenost delovanja in zmanjšani stroški 
obratovanja.  
 Zasnova sistema PDR je podobna kot v 
inteligentnem sistemu za nadzor pristopa CIVaBiS ([3], 
[4], [6], [7], [8]), ki smo ga razvili v sklopu ciljnega 
raziskovalnega programa, ki ga je financiralo 
Ministrstvo za obrambo RS. Uspešnost projekta 
CIVaBiS je bila motivacija za začetek projekta PDR.  
 V razdelku 2 bomo predstavili predpostavke sistema 
in uporabljeno strojno opremo, v razdelku 3 programsko 
opremo in opis uporabljenih metod umetne inteligence. 
Zaključki so predstavljeni v razdelku 4. 
 

2 Strojna oprema 

Sistem je sestavljen iz strojne in programske opreme, 
kot je prikazano na shemi sistema PDR (slika 1). Strojna 
oprema je namenjena zajemanju podatkov o gibanju 
oseb in predmetov, ki jih posreduje programski opremi, 
ki nato s pomočjo metod umetne inteligence prepoznava 
nenavadno dogajanje.  

 

Slika 1. Shema sistema PDR. 

Najpomembnejši del strojne opreme je sistem za 
lokalizacijo v realnem času (angl. real time location 
system - RTLS) [13] , ki ga dopolnjuje sistem kamer. 
Sistem PDR vključuje tudi možnost razširitve z drugimi 
senzorji, kot so senzor gibanja, dima, ipd. Na trgu 
obstaja mnogo RTLS, ki se močno razlikujejo po 
tehnologiji, natančnosti, zanesljivosti in ceni [9]. Kot 
kompromis med naštetimi faktorji smo za PDR izbrali 
sistem Ubisense RTLS [12], ki je sposoben določati 
položaj več tisoč majhnih in energetsko varčnih aktivnih 
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UWB (ultra-wide band) značk s frekvenco 9 Hz na 15 
cm natančno v 3D prostoru do velikosti 30 x 30 m ter 
pri tem ne potrebuje vidne linije med senzorjem in 
značko ter stane približno 12.000€. Ker je predpostavka 
sistema, da so vsi ljudje in vsa pomembna oprema 
označeni z značkami sistem dopolnjujejo kamere, s 
pomočjo katerih je mogoče zaznati gibanje oseb brez 
značk. RTLS je za večino ljudi manj moteč, ker zbira le 
podatke o lokaciji osebe in ne slike; npr. manj moteče 
je, če RTLS ugotovi, da je oseba na stranišču, kot pa če 
bi bila tam postavljena kamera, ki bi omogočala 
detekcijo prisotnosti ljudi. Sistem PDR omogoča, da del 
prostora nadzoruje le RTLS, sistem kamer pa nadzoruje 
le tiste prostore, kjer je to nujno in ni moteče za 
opazovano osebje. 
 

3 Programska oprema 

Programska oprema je razdeljene v več modulov (slika 
2), ki sprejemajo obdelane podatke (ti se shranjujejo v 
podatkovno bazo) iz RTLS in kamer, jih obdelajo in 
sporočijo morebiten alarm (skupaj z razlago le-tega) 
modulu za integracijo rezultatov in komunikacijo z 
uporabnikom. Vsak modul uporablja različne metode 
umetne inteligence in ima svoje prednosti in slabosti 
pred ostalimi moduli, ki jih bomo predstavili v 
nadaljevanju. 

 

Slika 2. Moduli in podatkovni tokovi sistema PDR. 

3.1 Ekspertni sistem 

Ekspertni sistem je modul, ki uporabniku sistem PDR 
omogoča enostavno definiranje pravil, ki jih značke (oz. 
nosilci značk) ne smejo prekršiti. Definirati je mogoče: 
kdaj in kje mora oz. ne sme biti določena značka, kdaj 
lahko vstopi ali izstopi iz določenega prostora in koliko 
časa mora biti značka prisotna v določenem prostoru, na 
kakšni višini se ne sme nahajati, kako hitro se lahko 
giblje, v bližini katerih značk mora biti ter katere značke 
se morajo premikati skupaj.  
 Modul zajema intuitiven grafični vmesnik za 
enostavno pisanje (sestavljanje) in pregledovanje pravil. 
Vsako pravilo se prevede v nekaj pogojnih stavkov, 
katerih resničnost se preverja, kadar je to za delovanje 
pravila potrebno – ob zajemu novega položaja značke 
ali po potrebi tudi periodično. Modul je najbolj zanesljiv 
od vseh in pokrije veliko število zanimivih scenarijev. 

 Modul Ekspertni sistem si z ostalimi moduli deli 
primitivne rutine, ki so sposobne ugotoviti prisotnost 
značke v določenem prostoru, ločevati med gibanjem in 
mirovanje značke ter ugotavljati katere značke so si 
blizu (upoštevaje stene med prostori), kar glede na 
nenatančnost RTLS ni trivialna naloga. Primitivne 
rutine so zakodirane kot statični klasifikatorji, ki smo jih 
določili s pomočjo strojnega učenja, tako da smo 
algoritmom za strojno učenje ponudili veliko množico 
atributov, ki jih je mogoče izračunati iz gibanja značke. 
Za vsako primitivno rutino smo izbrali klasifikator, ki se 
je v fazi razvoja in testiranja primitivnih rutin izkazal z 
najvišjo klasifikacijsko točnostjo in upošteva le malo 
število hitro izračunljivih atributov. Nekateri 
klasifikatorji imajo tudi parametre, s pomočjo katerih se 
lahko prilagodijo specifičnemu uporabniku (npr. lahko 
upoštevajo višino človeka).  
 Če poveljnik sestavi primeren nabor pravil je modul 
ekspertnih pravil sposoben zaznati vstop nepooblaščene 
osebe v nedovoljen prostor, izstop predmeta ali osebe iz 
prostora v katerem bi morala biti prisotna, nošenje tujih 
predmetov (npr. vojak vzame tujo puško), nenavaden 
čas prihoda ali odhoda iz določenega prostora in tudi 
nenavadno gibanje, kot je npr. tek, plezanje na mizo ali 
plazenje pod njo. Alarmantne dogodke, ki jih zazna ta 
modul je enostavno pojasniti v naravnem jeziku, saj so 
posledica kršitve pravila, ki ga je predpisal poveljnik. 
Poleg opisa v naravnem jeziku, pa si poveljnik lahko 
ogleda tudi sliko, ki so jo posnele kamere ob sprožitvi 
alarma. 
 Poleg pravil, ki jih lahko vpisuje poveljnik obstaja 
tudi množica pravil, ki so v sistem zakodirana in 
delujejo stalno. Taka pravila so sposobna zaznati okvare 
samega sistema PDR, kot je npr. nedelovanje RTLS 
senzorja ali uničenje RTLS značke, onemogočeno 
delovanje video kamere in podobno. To omogoča, da 
sistem PDR ščiti tudi samega sebe. 
 

3.2 Video modul 

Video modul se požene vsakih nekaj sekund (med 0,5 in 
3s) in preveri ali je bilo v opazovanem prostoru zaznano 
gibanje, ki ga ni povzročila oseba označena z značko. 
Modul na vhod dobi podatke o omejujočih 
pravokotnikih znotraj katerih se je zgodil premik 
(položaj v 3D prostoru, velikost in faktor človeškosti) in 
podatke o položaju značk. Vsaki znački, ki se je v 
opazovanem prostoru ob opazovanem času premaknila, 
pripiše premik, ki ga je opazila kamera. Vsakemu 
premiku, ki ga je zaznala kamera, pa skuša pripisati 
značko, ki je povzročila opaženi premik. Če ugotovi, da 
se je neka značka premaknila, premika na kameri pa ni 
lahko sprožimo opozorilo, saj je bila oseba verjetno 
zakrita in zato kamera premika ni zaznala. Možnost za 
lažna opozorila lahko močno zmanjšam s postavitvijo 
več kamer v isti prostor, kar omogoča tudi natančnejše 
zaznavanje položaja premika v 3D prostoru. Če 
postopek ugotovi, da je kamera zaznala premik RTLS 
pa ne, sprožimo alarm, s katerim sporoči, da je bil 
zaznan neavtoriziran premik v nadzorovanem prostoru. 
Iz faktorja človeškosti in velikosti področja v katerem je 
bil zaznan premik lahko sklepamo ali gre za vstop osebe 
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brez značke (vse osebe morajo vedno nositi značko) ali 
za kakšen drugačen premik.   
 Poleg preverjanja ali ima RTLS podatke o lokacijah 
vseh pomembnih objektov (predmetov in ljudi) v 
opazovanem prostoru video modul zaznava tudi 
nenavadno gibanje, ki ga RTLS ne more zaznati. Gre za 
nenavadno gibanje ljudi, kot je npr. kriljenje z rokami. 
Tako gibanje se odraža v hitrem spreminjanju oblike in 
velikosti omejujočega pravokotnika, ki je lahko vzrok 
za sprožitev opozorila ali alarma. 
 Tudi video modul je sposoben podati poročilo o 
vzroku za alarm ali opozorilo, vendar pa za razliko od 
modula Ekspertnih pravil pojasnila niso popolnoma 
zanesljiva, zato jih mora poveljnik preveriti, kar pa je 
preprosto, saj mu sistem omogoča pregledovanje video 
posnetka na katerem so označena področja slike v 
katerih je bilo zaznano neavtorizirano gibanje. Takšen 
posnetek hitro razkrije, kaj je povzročilo alarm. Tako 
poveljniku ali nadzorniku ni potrebno nenehno 
opazovati slik, ki jih zajemajo kamere, saj to namesto 
njega počne sistem PDR, nadzornik pa samo pregleda in 
ukrepa, ko sistem zazna nenavaden ali prepovedan 
dogodek. 
 

3.3 Statistika 

Ker ima vsaka oseba značilen vzorec obnašanja, ki ga 
lahko opišemo s statistiko gibanja te osebe, je mogoče 
prepoznati spremembe, ki navadno pomenijo nenavadno 
obnašanje, s primerjanem statistike iz preteklosti s 
trenutno zajeto statistiko. Modul statistika zato beleži 
podatke o tem kako hitro, kako daleč, kje in kako 
pogosto se vsaka oseba giblje ter kje, koliko časa in 
kako pogosto sedi ali stoji. Beleži lahko tudi v bližini 
katerih oseb in označenih predmetov se opazovana 
oseba koliko časa nahaja. Tako zbrane podatke shrani v 
večdimenzionalne vektorje, ki jih lahko obravnava ne 
glede na čas in prostor zajema ali pa jih razvršča glede 
na prostor in čas v katerim so bili podatki zajeti (npr. 
gibanje po vstopu v orožarno, gibanje ob petkih, itd.). 
 S pomočjo metode LOF (local outlier factor [2], [1],  
[11]), ki oceni izjemnost vektorja v večdimenzionalnem 
prostoru glede na množico danih vektorjev (običajno 
gibanje), se oceni nenavadnost opazovanega gibanja. 
Zajemanje podatkov, s katerimi se napolni tak vektor, 
seveda terja določen čas (od 5 minut do nekaj ur), kar 
povzroči, da se morebiten alarm sproži relativno (glede 
na odzivnost ostalih modulov) pozno. Po drugi strani pa 
je modul sposoben zaznati spremembe v načinu gibanja 
opazovane osebe, ki jih drugi moduli ne morejo zaznati. 
Zazna lahko na primer slabo počutje ali bolezen, ki 
povzroči, da se opazovana oseba giblje manj in bolj 
počasi kot ponavadi ali pa bolj aktivno gibanje, ki je 
lahko posledica jemanja poživil. Ob uporabi statističnih 
vektorjev, ki se napolnijo hitro (v nekaj minutah), lahko 
modul relativno hitro zazna tudi to, da je neka oseba 
npr. padla v nezavest in leži na tleh. Modul je sposoben 
dati pojasnilo o alarmu v naravnem jeziku, prikazovanje 
posnetka gibanja pa ni vedno smiselno, saj lahko gre za 
velik časovni interval, ki ga ni mogoče hitro  pregledati. 
Pojasnilo ob alarmu je lahko naslednje: »Janez Novak je 
v preteklih štirih urah hodil znatno počasneje kot 

ponavadi. Več časa je sedel in izjemno malo časa je stal 
na mestu.« 
 Primerno določena občutljivost modula na odmik od 
običajnega gibanja in izbira primernih časovnih 
intervalov je ključna saj določa koliko lažnih alarmov 
bo modul sprožil in kako pogosto ne bo sprožil alarma, 
čeprav bi ga moral [10]. 
 

3.4 Mehka Logika 

Modul poimenovan Mehka logika temelji na tem, da je 
vse, kar je pogosto, običajno in vse, kar je redko, 
nenavadno. Modul si zato zapomni, kako pogosto je 
opazovana oseba izvajala določene akcije v preteklosti 
in glede na število pojavitev določene akcije ugotovi 
nenavadnost opazovanega dogajanja. Če se v kratkem 
času zvrsti veliko dogodkov, ki so se v preteklosti 
dogajali redko, je to razlog za alarm. 
 Znanje o običajnem gibanju osebe je v modulu 
Mehka logika predstavljeno kot večdimenzionalna 
tabela števcev, ki štejejo pogostost določenega tipa 
gibanja. Tip gibanja opišemo z več atributi, vsak od teh 
pa predstavlja po eno dimenzijo opisane več 
dimenzionalne tabele. Modul upošteva atribute kot so x, 
y in z koordinata v prostoru, hitrost gibanja v ravnini tal, 
smer gibanja v ravnini tal ter hitrost gibanja v navpični 
smeri (dvigovanje/spuščanje). Vsak od atributov je 
mehko (fuzzy [14] ) diskretiziran – to je kompromis 
med prostorsko zahtevnostjo predstavitve običajnega 
gibanja in natančnostjo le-te. Gibanje v nekem trenutku 
lahko opišemo npr. tako: oseba se nahaja 3 enote levo, 4 
enote naprej, na višini, ki je običajna za hojo, giblje se v 
smeri severovzhod, s hitrostjo, ki je običajna za hitro 
hojo, višina značke pa se ne spreminja. Vsaka od 
diskretnih vrednosti ima pripisano tudi določeno 
verjetnost. Med vstajanjem osebe iz stola lahko npr. 
višino značke, ki jo nosi opazovana oseba, opišemo 
tako: višina, ki je običajna za sedenje, z verjetnostjo 
32% ali višina, ki je običajna za hojo, z verjetnostjo 
68%. 
 Poleg pomnjenja pogostosti določenih stanj, si 
modul zapomni tudi pogostost prehodov med 
določenimi stanji in povprečen čas, ki ga oseba prebije v 
določenem stanju. Ti podatki služijo za dodatno 
potrditev alarmantonsti nenavadnega dogodka. 
 Edina slabost opisanega postopka je relativno dolg 
čas učenja, ki je potreben preden modul lahko začne 
normalno delovati. Modul je sposoben pozabljati stare 
podatke in jih nadomeščati z novimi, ter se tako 
prilagaja na postopne spremembe v gibanju določene 
osebe. Modul ima visoko odzivnost, saj za sprožitev 
alarma ne potrebuje več kot nekaj sekund (2-3s), vendar 
s časom nenavadnega dogajanja raste tudi stopnja 
prepričanja o alarmantnosti. 
 Opisani modul se samostojno nauči, kaj je običajno 
gibanje in ga loči od neobičajnega. V roku nekaj sekund 
prepozna, da je oseba padla v nezavest in leži na tleh, da 
oseba teče po prostoru, kjer običajno ne teče, da je 
oseba sedla za računalnik, ki ga običajno ne uporablja 
ipd. Žal pa modul opozori tudi na dogodke, ki so se 
zgodili prvič in zaradi njih ne bi bilo potrebno sprožiti 
alarma. Vendar ima ob takem alarmu poveljnik možnost 
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modulu sporočiti, da je tako obnašanje dovoljeno in naj 
ga o tem ne opozarja več. Modul si to informacijo 
zapomni tako, da primerno poveča določene števce v 
opisani večdimenzionalni tabeli. 
 

3.5 Mikro u čenje 

Ker opazovane osebe v določenih situacijah vedno 
izvajajo podobna zaporedja akcij, lahko z opazovanjem 
takih zaporedij odkrijemo nenavadno dogajanje. Oseba, 
ki dela v določeni pisarni, se običajno po vstopu v to 
pisarno sprehodi do svojega stola, sede in prične 
opravljati svoje delo. Tat pa bi po vstopu v to pisarno 
verjetno začel pregledovati omare in predale, ter nato 
hitro zapustil pisarno. 
 Znanje o običajnem zaporedju akcij je v modulu 
mikro učenje predstavljeno kot verjetnostna 
porazdelitev podzaporedij akcij. Akcija je določena s 
približnim položajem osebe v prostoru (prostor je 
diskretiziran kot v modulu Mehka logika) in njeno 
dejavnostjo, ki je lahko hoja, tek ali hitra hoja, sedenje 
ali stanje na mestu. 
 Nenavadnost opazovanega dogajanja v določenem 
časovnem intervalu (nekaj minut) po določeni situaciji 
(npr. vstop v pisarno) ocenimo s pomočjo metode 
ABCD (Agent Behavior Classifier based on 
Distributions of Relevant Events [5]). 
 Modul Mikro učenje je sposoben zaznati nenavadno 
dogajanje že po eni minuti, kar je relativno zgodaj. 
Prednost modula je, da se samostojno uči običajnih 
zaporedij akcij določene osebe. Ob morebitnem lažnem 
alarmu lahko uporabnik sistema PDR modulu za Mikro 
učenje sporoči, da je bil alarm lažen in ga tako »nauči«, 
da je tako obnašanje dovoljeno. Tudi sicer ima opisani 
modul podobne prednosti in slabosti kot modul Mehka 
logika. 
 

4 Zaklju ček 

Opisani inteligentni sistem je s pomočjo učenja in 
inteligentnega prepoznavanja nenavadnih dogodkov  
sposoben pomagati poveljniku manjše vojaške enote in 
mu močno olajša delo saj namesto njega opravlja 
marsikatero neprijetno nalogo ter ga minimalno dodatno 
obremeni. Ključ do uspeha sistema je uporaba 
najsodobnejše strojne oprema za lociranje v realnem 
času (RTLS) v kombinaciji z vrsto metod umetne 
inteligence, ki so prilagojene specifični aplikaciji in se 
medsebojno dopolnjujejo. Vsak od modulov sistema 
PDR ima določene prednosti in slabosti, ki pa jih omili 
ali popolnoma odstrani s pomočjo integracije modulov v 
celoten sistem. Pomemben del je tudi prijazen 
uporabniški vmesnik ter komunikacija z uporabnikom v 
naravnem jeziku, ki je podkrepljena z grafično 
predstavitvijo.  
 Ker se RTLS sistem zelo hitro razvijajo, lahko 
pričakujemo, da bo njihova cena kmalu dosti nižja, 
natančnost in zanesljivost pa dosti večja. Tako si lahko 
obetamo, da bodo sistemi, ki bodo podobni 
inteligentnemu sistemu PDR, v prihodnosti bistveno 
povečali varnost in učinkovitost v okoljih, ki zahtevajo 
visoko varnost, umetna inteligenca pa bo v tem okviru 

odigrala pomembno vlogo in razbremenila ljudi. 
Aplikacije podobnih sistemov so možne v zdravstvu, pri 
skrbi za ostarele, v bankah in drugje. 
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