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POVZETEK 

 

Komercialni sistemi za lociranje v realnem času 

postajajo vse bolj dostopni, s tem pa se odpirajo nove 

možnosti za njihovo uporabo. Ker so dostopnejše 

različice takih sistemov razmeroma nenatančne, jih je 

nujno potrebno podpreti z robustno programsko 

opremo. Mnogo dilem, ki se pojavijo med načrtovanjem 

take programske opreme, je mogoče sistematično rešiti 

z uporabo strojnega učenja. V pričujočem delu bomo 

predstavili primer uporabe strojnega učenja za razvoj 

algoritma, ki z > 96 % zanesljivostjo loči med gibanjem 

in mirovanjem značke za sledenje v realnem času z 

natančnostjo ± 15 cm in frekvenco zajema položaja 

9 Hz. 
 

1  UVOD 

Sistemi za lociranje v realnem času [7] (angl. RTLS – real 

time location system) omogočajo lociranje objektov, ki so 

običajno opremljeni z RTLS značkami (angl. tag), v 2D ali 

3D prostoru v realnem času. Razlikujejo se po [5]: 

 tehnologiji (Ultra-wideband, Wi-Fi, optična, infrardeča, 

ultrazvočna, z žiroskopi in pospeškomeri, idr.); 

 natančnosti (od ± 1 mm do ± 10 m);  

 frekvenci osveževanja (od 0,1 Hz do 60 Hz); 

 ceni (od 2.000 € do 100.000 €); 

 področju delovanja (od nekaj m
2
 do nekaj sto m

2
) 

 zanesljivosti, velikosti značk in senzorjev, raznih 

omejitev za delovanje in drugih dejavnikih. 

Meritve, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, smo 

opravili z RTLS Ubisense [6], ki omogoča določanje 

položaja z natančnostjo ± 15 cm in frekvenco osveževanja 

9Hz. Za mnoge praktične aplikacije je ta natančnost 

premajhna, vendar lahko s primerno obdelavo zaporednih 

položajev izluščimo tip gibanja. V pričujočem delu bomo 

predstavili razvoj algoritma za ločevanje med gibanjem in 

mirovanjem značke, ki jo nosi npr. človek. Taki algoritmi 

so uporabni v dolgi vrsti aplikacij – od zdravstvenih do 

varnostnih [2] in vojaških [3]. 

V razdelku 2 bomo predstavili delovanje in natančnost 

RTLS Ubisense, v razdelku 3 bomo opisali možne postopke 

za ločevanje med gibanjem in mirovanjem. V razdelku 4 

bomo opisali, kako smo s pomočjo strojnega učenja izbrali 

najprimernejše lastnosti, po katerih je mogoče ločiti med 

gibanjem in mirovanjem. V razdelku 5 bomo predstavili 

končne rezultate, v razdelku 6 pa bomo podali zaključke 

opravljenega dela.  

 

2  RAZLIKA MED GIBANJEM IN MIROVANJEM 

RTLS Ubisense je sestavljen iz 4 do 6 senzorjev, ki se 

namestijo in umerijo v prostoru velikosti od 5 × 5 do 

30 × 30 m, značk velikosti 40 × 40 × 16 mm s težo 25 g, ki 

oddajajo UWB radijski signal [8], mrežnega usmerjevalnika 

(anlg. router) in osebnega računalnika, na katerem teče 

posebna programska oprema za obdelavo UWB signalov, 

ki jih izmerijo senzorji. 

Med mirovanjem značke izmerjen položaj niha do 10 cm ob 

idealnih pogojih (linija vidljivosti med senzorjem in značko 

ter minimalna količina odbojev UWB signala od kovinskih 

predmetov), medtem ko so v realnih pogojih odstopanja še 

večja. Poleg običajnega odstopanja meritve od dejanskega 

položaja je v 1 % – 3 %  meritev odstopanje mnogo večje 

(1 m in več), vendar je takšne napake možno izločiti z 

enostavnim filtriranjem. Na sliki 1 je prikazanih 81 

zaporednih meritev (oz. 9 sekund) mirujoče značke v 

idealnih pogojih. Izmerjena povprečna hitrost med dvema 

zaporednima položajema je  ̴  22 cm/s, čeprav značka 

miruje. 

 

 
Slika 1: Posnetek zaporednih položajev mirujoče značke. 

Na sliki 2 je predstavljen posnetek 11 s trajajočega 

enakomernega, premočrtnega gibanja mobilnega robota s 

hitrostjo ̴ 40 cm/s v idealnih pogojih. Če bi na sliki 2 

povečali manjši kos zaporedja, bi bil videti precej podoben 

sliki 1. 



 

 
Slika 2: Posnetek zaporednih položajev premočrtno 

gibajoče se značke. 

Iz primerjave slike 1 in 2 vidimo, da ni mogoče enostavno 

ločiti med gibanjem in mirovanjem opazovanega objekta 

niti ob idealnih pogojih. Če pogledamo več zaporednih 

položajev (npr. 20), opazimo, da je med gibanjem 

povprečna hitrost večja, da se smer gibanja spreminja manj 

in da je opravljena pot med začetnim in končnim položajem 

večja. Opisane lastnosti lahko strnemo v izračunljive 

količine, ki jih uporabimo kot atribute za ločevanje med 

gibanjem in mirovanjem opazovanega objekta. 

 

3  ATRIBUTI 

V tem razdelku bomo predstavili metode za omilitev šuma 

in atribute, s pomočjo katerih lahko ločimo med gibanjem 

in mirovanjem. V nadaljevanju dela bomo naleteli na 

številne konstante, ki jih bo potrebno primerno nastaviti, 

več o tem pa bomo povedali v naslednjem razdelku. 

 

3.1  Kako omiliti šum 

Kot smo omenili v prejšnjem razdelku, je potrebno najprej 

popraviti meritve z veliko napako. Za neko meritev 

položaja Ti (ti,x, ti,y) pravimo, da ima veliko napako, če je od 

predhodne in sledeče meritve oddaljena za več kot d. 

Konstanto d nastavimo glede na lastnosti gibanja 

opazovanega predmeta (pospešek in maksimalna hitrost). 

Meritve z veliko napako nadomestimo z linearno 

interpolacijo med predhodno in sledečo meritvijo. 

Običajen šuma v meritvah lahko omilimo s pomočjo 

povprečenja, kot prikazuje enačba 3.1. Položaj določimo 

kot uteženo vsoto položaja treh zaporednih meritev Ti-1, Ti 

in Ti+1, posebej za koordinati x in y.  

𝑇 𝑖 =
𝑤

2
𝑇𝑖−1 + (1 − 𝑤)𝑇𝑖 +

𝑤

2
𝑇𝑖+1 ;  0 ≤ 𝑤 ≤ 1 

 

[3.1] 

Utež w je prva lastnost ciljnega algoritma, ki jo bomo 

določili s pomočjo strojnega učenja. 

Šum lahko zmanjšamo tudi tako, da namesto vektorjev 

premika med dvema zaporednima meritvama 𝑇𝑖  𝑇𝑖+1
             

 

upoštevamo vektorje med meritvami, ki so dlje narazen – 

npr. vektor med 𝑇𝑖  𝑇𝑖+𝑛
             , saj je v tem primeru razmerje med 

šumom in dejansko razdaljo ugodnejše. Tudi konstanto n 

bomo določili s pomočjo strojnega učenja. 

Tretja konstanta, ki jo bomo določili s pomočjo strojnega 

učenja, je število zaporednih vektorjev premika N (oz. 

število meritev položaja zmanjšano za  n + 2) iz katerih 

izračunamo potrebne atribute za ločevanje med gibanjem in 

mirovanjem značke. Premajhno število takšnih vektorjev 

povzroči premajhno zanesljivost ciljnega algoritma, 

medtem ko preveliko število poleg tega povzroči tudi večjo 

zakasnitev algoritma, ki za delovanje potrebuje več 

zaporednih meritev.  

 

Slika 3: Primer izračuna vektorjev za N = 2 in n = 2. 

Primer izračuna zaporedja dveh vektorjev premika iz šestih 

zaporednih meritev položaja je prikazna na sliki 3. 

 

3.2  Hitrost gibanja 

Očitno je, da je razlika med gibanjem in mirovanjem v tem, 

da je hitrost ob mirovanju 0, sicer pa je večja od 0. Vendar 

smo že opazili, da zaradi šuma, ki je posledica 

nenatančnosti meritev RTLS, tudi ob mirovanju izmerimo 

nezanemarljivo hitrost, ki je v rangu hitrosti ob počasni 

hoji. Zato poleg povprečne hitrosti, ki jo izračunamo kot 

povprečno dolžino opisanih vektorjev (enačba 3.2), 

izračunamo še standardni odklon hitrosti po enačbi  3.3 in 

vsoto razlik hitrosti po enačbi 3.4. 

𝑣 =  𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1
𝑁  

 

[3.2] 

𝑠𝑡𝑑𝐷𝑒𝑣𝑣 =   (𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1
− 𝑣 ) 𝑁  

 

[3.3] 

𝑠𝑢𝑚𝐷𝑖𝑓𝑣 =   𝑣𝑖 − 𝑣𝑖−1 
𝑁

𝑖=2
𝑁  

 

[3.4] 

Enačbi 3.3 in 3.4 vrneta podobne atribute, kateri je boljši,  

bomo ponovno določili s pomočjo strojnega učenja. Ker je 

povprečna hitrost med počasno hojo in mirovanjem 

podobna, bomo dodali atribut dolžina poti. 

 

3.2  Dolžina poti 
 

Dolžina poti je prav tako kot povprečna hitrost očitna 

lastnost, po kateri je mogoče ločiti med gibanjem in 

mirovanjem. Vendar atribut dolžina poti deluje bolje v 

primeru, ko se oseba giblje zelo počasi, saj je v tem primeru 

kljub podobni izmerjeni povprečni hitrosti dolžina poti 

različna. Dolžino poti izračunamo po formuli 3.5, v kateri 

pomeni d(T1,T2) evklidsko razdaljo med točkama T1 in T2 v 

ravnini, položaji točk pa so izračunani po formuli 3.1. 

𝑑 = 𝑑 𝑇 2 , 𝑇 𝑀 2  + 𝑑 𝑇 𝑀 2 , 𝑇 𝑀−1   

𝑀 =  𝑁 + 𝑛 + 2 
 

[3.5] 

Pot računamo kot vsoto razdalj med prvo in srednjo ter 

srednjo in zadnjo točko in se tako izognemo napačnemu 

izračunu v primeru, ko se značka na koncu zaporedja 

položajev vrne v bližino začetne točke. V primeru, ki je 

prikazan na sliki 3, bi dolžino poti izračunali kot vsoto 

razdalj 𝑑(𝑇 2,𝑇 3) in 𝑑(𝑇 3,𝑇 5). 



 

3.2  Smer gibanja 

Manj očiten atribut za ločevanje med gibanjem in 

mirovanjem značke je smer gibanja. Do tega pride zaradi 

narave šuma v meritvah položaja z RTLS. Izmerjeni položaji 

mirujoče značke naključno poskakujejo okrog dejanskega 

položaja, kot to prikazuje slika 1. Zato se smeri zaporednih 

vektorjev premika med seboj močno razlikujejo. Med 

gibanjem (tudi med zavijanjem)  so si zaporedne smeri dosti 

bolj podobne, ker v tem primeru  na smer bolj vpliva gibanje 

kot šum. Podobno kot za hitrost lahko tudi za smer premika 

izračunamo dva atributa, in sicer standardni odklon kotov po 

enačbi 3.6 in vsoto razlik kotov po enačbi 3.7. 

𝑠𝑡𝑑𝐷𝑒𝑣𝜑 =   𝑚𝑖𝑛(𝜑𝑖

𝑁

𝑖=1
− 𝜑 ) 𝑁  

 

[3.6] 

𝑠𝑢𝑚𝐷𝑖𝑓𝜑 =  𝑚𝑖𝑛(𝜑𝑖 − 𝜑𝑖−1

𝑁

𝑖=2
) 𝑁  

 

[3.7] 

V enačbah 3.6 in 3.7 min(φi - φj) pomeni minimalno razliko 

v kotnih stopinjah med smerema φi in φj, kot je definirano v 

enačbi 3.8. 

𝑚𝑖𝑛 𝜑 ≡  
𝜑 ; 𝜑 ≤ 180°

360° − 𝜑 ; sicer
  ;  𝜑 =  𝜑𝑖 − 𝜑𝑗    

 

[3.8] 

 

4  STROJNO UČENJE 

Strojno učenje smo izvedli v dveh fazah. V prvi fazi smo 

izbrali najprimernejši algoritem za strojno učenje, v drugi 

fazi pa smo določili optimalne vrednosti konstant w, n in N, 

opisanih v razdelku 3.1. 

Prvo fazo strojnega učenja smo pričeli z zajemanjem učnih 

podatkov. Posneli smo po 4 sprehode po sobi velikosti 7 x 

3,5 m z nizko, običajno in višjo hitrostjo. Med zaporednima 

sprehodoma smo posneli še po ̴ 5 s mirovanja. Posnetke 

smo izvedli s pomočjo RTLS Ubisense s frekvenco 

osveževanja 9Hz in jih ročno označili – za vsako meritev 

položaja smo določili, ali gre za mirovanje ali gibanje.  

Nato smo iz izmerjenih podatkov izračunali vseh 6 

atributov opisanih v razdelku 3 in tako pridobili učno 

množico. Razred za vsak učni primer smo določili glede na 

število meritev, označenih kot mirovanje oz. gibanje, iz 

katerih smo izračunali atribute za dani učni primer. Učne 

množice smo izračunali za naslednje kombinacije 

parametrov: w{0; 0,333; 0,5; 0,75; 1} × n{1; 4; 7; 10} × 

N{9; 14; 19; 24}. Nato smo na vsaki učni množici pognali 

več algoritmov strojnega učenja z privzetimi nastavitvami v 

programskih paketih Orange [1] in Weka [9]: naivni 

Bayesov klasifikator, metodi podpornih vektorjev in 

10-najbližjih sosedov, AdaBoost, odločitvena drevesa C4.5 

in odločitvena pravila RIPPER. Rezultate smo preverili z 

10-kratnim prečnim preverjanjem. Algoritme smo ocenili 

glede na klasifikacijsko točnost in ugotovili, da sta 

najuspešnejša algoritma C4.5 in JRip, ki na desetih 

najboljših učnih množicah v povprečju klasificirata z 

97,6 % klasifikacijsko točnostjo. Tesno za njima je 

algoritem 10-najbližjih sosedov, najslabše pa sta se 

odrezala metoda podpornih vektorjev in naivni Bayesov 

klasifikator.  

V drugi fazi strojnega učenja smo kot učni algoritem 

uporabljali le C4.5 [4], ki gradi odločitvena drevesa, ker je 

ob najboljšem in najslabšem izboru konstant w, n in N v 

prvi fazi poskusov deloval najbolje in ker je odločitve tega 

algoritma lahko interpretirati. Preveliko prileganje 

naučenega modela učnim podatkom smo preprečili tako, da 

smo omejili minimalno število primerov v listu drevesa na 

10 ali več. Učenje in 10-kratno prečno preverjanje smo 

tokrat izvedli za vseh 3069 smiselnih kombinacij konstant 

w, n in N in tako določil optimalno kombinacijo konstant 

ter optimalno odločitveno drevo za ločevanje med gibanjem 

in mirovanjem. Utež w smo izbrali med 0 in 1 s korakom 

0,1, število vektorjev za izračun učneg primera N med 5 in 

28 s korakom 1 in razmik med meritvama položaja značke 

(za gradnjo vektorjev premika) n med 1 in 9 s korakom 1. 

Na sliki 4 je prikazan graf odvisnosti klasifikacijske 

točnosti od parametrov n in N pri uteži w = 0,5. Podatki za 

del grafa manjkajo, ker določene kombinacije atributov 

niso možne (n < N – 3). Klasifikacijska točnost z 

naraščajočim N narašča do N = 14 in nato pade. Dvigne se 

šele pri N > 21. Ker želimo algoritem, ki bo deloval v 

realnem času, se odločimo za N = 14. Po drugem parametru 

klasifikacijska točnost narašča do n = 3 in nato pada do 

n = 8, nakar se ponovno dvigne. Tudi tu se odločimo za 

manjšo vrednost parametra, ker le-ta pri nespremenjenem 

številu meritev za en učni primer prinese večje število 

vektorjev  premika, kar omogoča zanesljivejši izračun 

standardnega odklona hitrosti in kota. 

 

Slika 4: Klasifikacijska točnost v odvisnosti od parametrov 

n in N pri w = 0,5. 

Grafa odvisnosti klasifikacijske točnosti od parametrov n in 

w pri N = 14 je potrdil, da je optimalna vrednost n 2 ali 3. 

Omenjeni graf je pokazal, da vrednost parametra w pri 

optimalni izbiri parametrov n in N ne igra ključne vloge, 

zato smo izbrali vrednost w = 0,5, ki tudi ob suboptimalni  

izbiri vrednosti parametrov n in N zagotavlja visoko 

klasifikacijsko točnost. 

 

 



 

5  REZULTATI 

Za potrebe testiranja robustnosti predstavljenega algoritma 

smo posneli testno množico podatkov. Posneta je bila v 

enakih pogojih kot učna množica, le da jo je posnela druga 

oseba, ki namenoma ni mogla vplivati na rezultate, ker ni 

vedela, kakšen algoritem načrtujemo. Zato so podatki v 

testni množici nekoliko drugačni od tistih v učni množici.  

Učni algoritem, pognan na učnih podatkih in testiran na 

testnih podatkih, je deloval s klasifikacijsko 

točnostjo  ̴  94 %. Testiranje algoritma, ki se je učil na 

združeni množici podatkov (učna + testna), z 10-kratnim 

prečnim preverjanjem je pokazalo 96,6 % klasifikacijsko 

točnost. 

Eno izmed dreves, ki je bilo rezultat slednjega testiranja, je 

prikazano na sliki 5. Vidimo, da 87 % primerov konča v 

dveh najbolj zastopanih listih z največjo čistostjo. V teh 

primerih gre za enostavne primere daljšega mirovanja in 

gibanja. Primeri, ki se zgodijo na začetku ali koncu gibanja, 

so za predstavljeni algoritem težji, zato se v njih zgodi 

večina napačnih klasifikacij. Če večkrat poženemo učni 

algoritem na različnih podmnožicah učnih podatkov, vedno 

dobimo podobno odločitveno drevo, ki se razlikuje le v listih 

z majhnim številom primerov – v robnih primerih. Opozoriti 

je potrebno tudi na to, da ročno označevanje učnih in testnih 

podatkov ni popolnoma zanesljivo, saj je praktično 

nemogoče na desetinko sekunde natančno določiti, kdaj se 

značka začne ali preneha gibati. Testiranje algoritma na 

podatkih, iz katerih smo izločili primere, za katere je težko 

določiti, ali gre za gibanje ali mirovanje, je dalo še nekoliko 

boljše rezultate od predstavljenih. 

 

Slika 5: Primer klasifikacijskega drevesa, ki odgovarja na 

vprašanje ali se značka giblje. 

Dobra stran predstavljenega algoritma je tudi v tem, da je v 

velikem deležu primerov za pravilno klasifikacijo potrebno 

izračunati največ dva atributa, kar zagotavlja večjo hitrost 

algoritma. 

Za končno verzijo algoritma bo potrebno posneti večjo učno 

množico podatkov o gibanju več različnih ljudi, ki jo bo 

neodvisno označilo več oseb. Odločitveno drevo, ki bo 

zgrajeno na taki učni množici, bo predvidoma bolj robustno 

in bo imelo večjo klasifikacijsko točnost. Zaradi željene 

robustnosti algoritma ni mogoče doseči 100 % 

klasifikacijske točnosti, vendar je dosežena klasifikacijska 

točnost dovolj visoka za praktično uporabo algoritma. 

 

6  ZAKLJUČEK 

V prejšnjih razdelkih smo predstavili postopek načrtovanja  

algoritma za ločevanje med gibanjem in mirovanjem RTLS 

značke ob predpostavki, da so meritve položaja razmeroma 

nenatančne, vendar dovolj pogoste. Da bi bolje razumeli 

problem, smo v začetku posneli nekaj testnih podatkov, ki 

smo jih nato predstavili grafično in jih statistično obdelali. 

Iz rezultatov te obdelave smo izpeljali množico atributov, ki 

so sposobni ločevati med gibanjem in mirovanjem ter so 

prilagojeni specifičnosti šuma v dani aplikaciji. Nato smo s 

pomočjo strojnega učenja izbrali optimalen algoritem in 

najprimernejše vrednosti parametrov. V zaključni fazi smo 

generirali učno množico primerov za klasifikacijo s prej 

določenimi atributi in vrednostmi parametrov. Pognali smo 

izbrani algoritem in kot rezultat dobili odločitveno drevo, ki 

optimalno ločuje med gibanjem in mirovanjem. Tako 

pridobljeno odločitveno drevo smo implementirali skupaj z 

delom programa za izračun potrebnih atributov. Kot končni 

rezultat smo izdelali robusten algoritem za reševanje 

specifične naloge. Pri tem smo izbiro primernih 

parametrov, atributov in vrednosti atributov, ki ločijo 

mirovanje od gibanja, določili s pomočjo strojnega učenja. 

Tako smo se elegantno izognili nehvaležni nalogi ročnega 

nastavljanja in izbiranja omenjenih vrednosti. 
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