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Opis inteligentnega sistema PDR 

 Poveljniku manjše enote bo omogoča popoln nadzor nad stanjem 
in gibanjem osebja in opreme, znotraj opazovanega prostora. 

 Ključna novost bo sposobnost sprotnega opozarjanja na 
nenavadne situacije (napada, rop, sabotaža, malomarnost osebja). 

 Na osnovi neposrednih navodil in preteklih opažanj bo ločil med 
običajnim in neobičajnim (sumljivim) obnašanjem. 

 Sistem se bo samostojno učil in prilagajal dejanskemu dogajanju. 

 Sposoben bo obvladovati širše dogajanje kot človek:  

 na več mestih hkrati 

 24 ur na dan 

 nepristranski, zanesljiv, se ne utrudi ... 

 

 



Opis inteligentnega sistema PDR 

Zmožen bo zaznati: 

 vstop neznanih oseb na nadzorovano območje, 

 prepovedana dejanja znanih ali neznanih oseb in  

 neobičajna dejanja znanih ali neznanih oseb. 

 

Opozorilo poveljnika z: 

 alarmom ustrezne jakosti, 

 grafični prikazom tekočega dogajanja in 

 razumljivim sporočilom na visokem nivoju. 

 

Pozitivni učinki: 

 povečana varnost pred zunanjimi in notranjimi grožnjami, 

 povečana urejenost delovanja in 

 zmanjšani stroški obratovanja. 



Zasnova inteligentnega sistema PDR 

Integracija 

M1 M2 M3 Mn … 

Strojna oprema: 

 RTLS (± 15 cm, 10.000 €) 

 Sistem video kamer 

 

 Več modulov sistema 
neodvisno oceni 
nenavadnost opazovanega 
dogajanja 

 

 Modul za integracijo 
poda skupno oceno in 
omogoča enostavno 
komunikacijo z 
uporabnikom 
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Obdelava RTLS podatkov 
Meritve 5 mirujočih točk 

A

B

C

D

E

 Ubisense RTLS sistem sestavlja: 

 4 – 6 senzorjev na sobo 

 UWB značke (do 1000) 

 PC in potreben SW 

 Usmerjevalnik 

 

 Natančnost: ± 15 cm 

 Frekvenca osveževanja: 9 Hz 

 Trajanje baterij: 1 - 5 let 

 Področje delovanja: do 30 x 30 m 

5 mirujočih značk v sobi 4 x 7 m 



Obdelava RTLS podatkov 

m
e

tr
o

v
 

točka 

standardni odklon 

x

y

x avr x

 Z obdelavo izmerjenih 
položajev značk lahko 
pridemo do natančnejše 
ocene položaja le-teh. 

 

 Šum je dovolj velik, da ga je 
nujno potrebno upoštevati 
pri načrtovanju algoritmov. 

 

 Glede na ceno in 
performanse je Ubisense 
RTLS optimalna izbira. 
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Video modul 

 Dve glavni funkciji: 

 Sledenje osebam brez značk. 

 Vizualni prikaz alarmov – prikaz 
koordinat, na katerih se je zgodil 
alarm, na sliki iz kamere. 

 

 Scenariji:  

 V opazovani prostor vstopi oseba 
brez značke. 

 V opazovani prostor vstopi 
predmet (robot) brez značke. 

 V opazovanem prostoru se pojavi 
gibanje, ki ga ne povzroča nobena 
od prisotnih oseb (požar). 

 

 

 



Video modul 

 Sledenje osebam brez značk: 

 Detekcija premikov s pomočjo 
kamer 

 Pretvorba pozicij v koordinatni 
sistem RTLS 

 Ocena “človeškosti” zaznanega 
objekta 

 

 Prikaz alarmov: 

 Pretvorba iz koordinatnega 
sistema RTLS v pozicijo na sliki 

 Označitev problematične situacije 
za prikaz slike poveljniku 

 

 



Video modul 

 Prednosti modula: 

 Zazna gibanje oseb brez značk. 

 Zazna premikanje, ki ga neposredno ne povzroča 
nobena oseba (požar). 

 Preverja konsistentnost podatkov RTLS. 

 Uporabniku lahko posreduje sliko dogajnja. 

 Na sliki lahko avtomatično označi pomembne dele. 

 Slabosti modula: 

 Zahteva dodaten HW – kamere, ki jih ni mogoče 
uporabljati vedno (tema) in povsod (WC). 

 Možnost zakrivanja. 

 Ob uporabi le ene kamere na prostor izračun pozicije 
ni zanesljiv. 
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Ekspertni sistem – primer scenarijev 

 Oseba je vstopila v prostor, za katerega nima odobrenaga vstopa. 

 V določen prostor je nekdo prinesel prepovedan predmet. 

 Oseba je nepričakovano zapustila svoje delovno mesto. 

 Oseba ni (pravočasno) prišla v službo. 

 Določena oprema ni bila pravočasno vrnjena. 

 Oseba teče po opazovanem prostoru. 

 Oseba je padla po tleh ali stoji na mizi. 

 Nekdo je označen predmet skril (položil na tla ali na vrh omare). 

 Vojak je vzel tujo puško. 

 Obiskovalec se je preveč oddaljil od  spremljevalca. 

 Vojak s sabo ne nosi svojega orožja. 



Ekspertni sistem 
 

 Uporabnik sistema PDR določi množico pravil za sprožanje alarmov. 

 Pravila so vezana le na gibanje RTLS značk. 

 

 Na voljo je 9 vrst pravil: 

 V PROSTORU se med časoma Tmin in Tmax ne sme nahajati ZNAČKA. 

 V PROSTORU se mora med časoma Tmin in Tmax more nahajati ZNAČKA. 

 Čas vstopa ZNAČKE v PROSTOR MORA/SME biti med  Tmin in Tmax. 

 Čas izstopa ZNAČKE iz PROSTORA MORA/SME biti med  Tmin in Tmax. 

 Čas zadrževanja ZNAČKE v PROSTORU mora biti med  Tmin in Tmax. 

 ZNAČKA se ne sme gibati hitreje kot V m/s. 

 ZNAČKA ne sme biti nižje kot Hlow ali višje kot Hhigh. 

 Če se ZNAČKA A premika, se mora premikati skupaj z ZNAČKO B. 

 ZNAČKA A in ZNAČKA B morata vedno biti blizu. 



Ekspertni sistem 
 

 Prednosti modula: 

 Zelo zanesljiv. 

 Detektira veliko pomembnih scenarijev. 

 Ob alarmu poda opis le-tega v naravnem jeziku. 

 Dela natančno to, kar specificira uporabnik. 

 

 Slabosti modula: 

 Uporabnik mora ročno sestaviti množico pravil. 

 Uporabnik mora prilagajati/vzdrževati množico pravil. 

 Se ne uči. 
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Mehka logika- scenariji 

 Oseba je padla. 

 Oseba se ne premika – nezavest. 

 Oseba se nahaja v delu prostora, kjer se običajno ne nahaja. 

 Oseba se giblje nenavadno hitro ali počasi. 

 Oseba spleza na ali pod mizo. 

 Oseba je izvedla nenavadno zaporedje premikov. 

 

 

 



Mehka logika 

 Ideja za algoritem: 

 Kar je pogosto je običajno. 

 Kar je redko je nenavadno. 

 Kar je nenavadno je zelo verjetno alarmantno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Za vsak možen način gibanja vodimo števec pogostosti, glede na 
števec pa določimo (ne)običajnost opazovanega gibanja. 

 

 



Mehka logika 

 Način gibanja mehko diskretiziramo 

glede na: 

 Položaj v (x,y) ravnini 

 Višino značke v z smeri 

 Smer gibanja 

 Hitrost gibanja v ravnini (x,y) 

 Hitrost gibanja v smeri z 

 

 

 Dodatni podatki: 

 Trajanje določenega tipa gibanja  

 Način predhodnega gibanja (v 
katerem stanju smo bili preden 
smo prešli v trenutno stanje) 

 



Mehka logika 

 Prednosti modula: 

 Modul se samostojno uči in prilagaja opazovanem dogajanju. 

 Modul hitro (<5 s) zazna alarmantne dogodke. 

 Ne potrebuje navodil uporabnika. 

 Uporabnik lahko modul nauči, da je bil sprožen alarm lažen. 

 

 Slabosti modula: 

 Možni so lažni alarmi. 

 Za zanesljivo delovanje modul potrebuje daljšo zgodovino 
gibanja opazovane osebe. 

 Natančna reprezentacija znanja zahteva preceje pomnilnika. 
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Statistika in makro učenje - scenariji 

 Statistika 

 Splošno slabo počutje. 

 Nenavadno obnašanje: šepanje, 
zaspanost, utrujenost, bolezen, pod 
vplivom mamil. 

 

 Makro učenje 

 Nenavaden čas prihoda / odhoda. 

 Nenavadno število vstopov / izstopov iz 
prostora v določenem časovnem obdobju. 

 Nenavadno dolg čas interakcije z drugo 
osebo oz. predmetom. 



Statistika in makro učenje 

Atributi premikanja opazovanih oseb, ki jih beležimo: 

 Skupen čas in povprečno trajanje sedenja/stanja/hoje, povprečna hitrost , ... v 
časovnem intervalu (5 min, 1 ura, 1 dan) 

 Čas prihoda/odhoda osebe v/iz opazovan/ega prostor glede na dan v tednu, 
delavnik/praznik ...  

 S katerimi osebami se opazovana oseba druži, katere označene predmete uporablja 
(kako pogosto, kdaj in koliko časa)... 

 Na katerih delih opazovanega prostora se nahaja (kdaj, koliko časa, kako pogosto) in 
kako pogosto prehaja med najpogosteje obiskanimi deli prostora. 



Statistika in makro učenje 

 Prednosti modula: 

 Modul se samostojno uči in prilagaja opazovanem dogajanju. 

 Opazuje osebe na dolgi rok. 

 Opazuje način (utrujen, zagnan) in ne le tip gibanja (kaj natančno dela). 

 Namenjen bolj opozorilom, kot kritičnim alarmom. 

 

 Slabosti modula: 

 Relativno dolg čas pred sprožitvijo alarma. 

 Možni lažni alarmi. 

 Bolj opozorila kot alarmi. 

 



Zaključek 

 S pomočjo ločenih modulov, ki upoabljajo različne 
metode, ugotavljamo ali je opazovano dogajanje 
alarmantno. 

 Skupni odziv sistema dobimo skozi integracijo odzivov 
posameznih modulov. 

 Vsak modul ima svoje prednosti. 

 Slabosti posameznih modulov izničimo s prednostmi 
ostalih modulov. 

 Uporabnik ima popoln nadzor s pomočjo ekspertnih pravil. 

 Ostali moduli odkrivajo nenavadno dogajanje, ki ga ni 
mogoče predvideti. 



Hvala za pozornost. 
 

? 


