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Povzetek 

Varnost v sodobnem okolju postaja vse bolj pomembna. 

Da bi znižali ceno zagotavljanja varnosti in dvignili nivo 

kvalitete smo razvili prototip inteligentnega sistema za 

nadzor gibanja ljudi in opreme, ki deluje v zaprtem 

območju. Programska oprema sistem je zgrajen 

modularno, pričujoči prispevek pa predstavlja enega 

izmed modulov, ki ga imenujemo Modul mehka logika. 

Prispevek predstavi osnovne principe delovanja,  

privzete predpostavke in omejitve ter  se posveča 

tehničnim podrobnostim implementacije predlaganega 

algoritma. Poudarek je predvsem na prostorski in 

časovni učinkovitosti, ki modulu omogočata delovanje v 

realnem času in odpornosti na šum v vhodnih podatkih. 

1  UVOD 

V sodobnem času postaja varnost ljudi, lastnine in podatkov 

iz dneva v dan bolj pomembna. Običajne metode varovanja 

vključujejo fizično prisotnost varnostnega osebja in 

tehnične pripomočke, kot so alarmne naprave in senzorji 

gibanja. V obeh primerih je dejanska varnost odvisna 

predvsem od usposobljenosti, motiviranosti in psiho-

fizičnih sposobnosti varnostnikov. Kot vsi ljudje so tudi 

varnostniki podvrženi utrujenosti, zmotljivosti in 

pristranskosti. Znano je na primer, da ljudje ob spremljanju 

posnetkov iz več video kamer zaradi monotonosti naloge 

hitro postanejo utrujeni in zato pogosto spregledajo 

varnostne grožnje. Kot alternativa monotonemu človeškemu 

delu se ponuja možnost uporabe sodobne informacijske 

tehnologije in metod umetne inteligence, ki lahko zmanjša 

ali celo odpravi številne človeške pomanjkljivosti in 

obenem zniža stroške varovanja. 

Opisana dejstva so nas motivirala za razvoj prototipa 

inteligentnega varnostnega sistema Poveljnikova desna roka 

(PDR). Podrobnejši opis sistema je objavljen v [7], zato 

bomo tu podali le najpomembnejše lastnosti sistema, ki so 

potrebne za razumevanje okvira predstavljenega dela. 

Namen sistema PDR je samodejno zaznavanje nenavadnega 

gibanja oseb in predmetov v stavbi z nekaj sobami ter 

opozarjanje operaterja na varnostne grožnje. Sistem je 

posebej prilagojen za varovanje arhivov tajnih podatkov ter 

je sestavljen iz posebne strojne in programske opreme.  

Podatke o gibanju oseb in pomembnih predmetov sistem 

pridobi s pomočjo sistema za lociranje v realnem času (ang. 

Real-time location system). Lociranje omogočimo tako, da 

na predmete in ljudi, ki jim želimo slediti, pritrdimo 

posebne značke, ki oddajajo signale (npr. radijske ali ultra-

zvočne). Oddane signale sprejmejo senzorji postavljeni v 

nadzorovanem prostoru, specializirana programska oprema 

nato obdela izmerjene signale in izračuna 3D lokacije 

značk. Poleg sistema za lociranje v realnem času sistem 

PDR uporablja tudi več IP video kamer, ki skupaj s 

programsko opremo razvito na Fakulteti za elektrotehniku 

Univerze v Ljubljani omogočajo detekcijo in lociranje 

gibajočih se oseb in predmetov. Sistem video kamer je 

namenjen predvsem zaznavanju oseb brez značk, ker v 

sistemu PDR zahtevamo, da so vse osebe, ki se gibljejo v 

varovanem prostoru, označene z značko za sledenje v 

realnem času. Strojna oprema sistema PDR vključuje tudi 

mrežno infrastrukturo in strežnik, ki procesira zbrane 

podatke ter uporabniku pošilja opozorila in alarme o 

nenavadnem dogajanju v opazovanem prostoru.  

Programska oprema, ki teče na strežniku, je razdeljena v 

več modulov. Vsak modul uporablja drugačno metodo 

umetne inteligence, ki omogoča zaznavanje skupine 

nenavadnih dogodkov. Video modul skrbi za detekcijo oseb 

brez značk. Modul Ekspertna pravila [6] omogoča 

uporabniku ekspliciten vnos prepovedanih dogodkov v 

obliki pravil, kar omogoča samodejno zaznavanje kršenja 

le-teh. Poleg opisanih modulov sistem PDR vsebuje še tri 

module, ki so se sposobni samodejno učiti vzorcev 

običajnega obnašanje in jih ločiti od neobičajnih vzorcev. V 

tem prispevku opisujemo Modul mehka logika, ki je eden 

od treh učečih modulov in je poimenovan po matematičnem 

modelu [10], ki ga uporablja. Preostala dva učeča modula 

sta Modul statistika, ki se uči statističnih lastnosti gibanja 

oseb in predmetov, ter Makro modul, ki se uči 

makroskopskih lastnosti obnašanja, kot so npr. običajen čas 

vstopa določene osebe v določen prostor, število obiskov 

prostora na dan ipd.  

V naslednjem razdelku smo opisali ključne ideje in 

predpostavke predlagane metode za detekcijo neobičajnega 

obnašanja s pomočjo mehke logike in sistema za lociranje v 

realnem času. V razdelku tri smo opisali pomembne 

tehnične detajle implementacije algoritma. V četrtem 



 

razdelku smo predstavili metodo za vizualizacijo znanja 

Modula mehka logika, v zadnjem razdelku pa smo podali 

zaključke, do katerih smo prišli v okviru opisanega dela. 

2  KLJUČNE IDEJE PREDLAGANE METODE 

Pri razvoju algoritma za zaznavanje nenavadnega obnašanja 

na podlagi podatkov o gibanju po prostoru smo sprejeli 

naslednji predpostavki: 

1. Pogosti dogodki so običajni  in zato nezanimivi.  

2. Redki dogodki so zanimivi in verjetno niso 

dovoljeni.  

O resničnosti predpostavk govori splošno znana teorija 

informacij, zato bomo na tem mestu našteli le posledice za 

uporabnika sistema PDR, ki izhajajo iz predpostavk. 

Uporabnika sistema ne smemo obveščati o pogostih 

dogodkih, ker mu takšna obvestila prinesejo le malo ali celo 

nič informacije in ga zato po nepotrebnem obremenjujejo. 

Pogosti dogodki so v okolju, v katerem večino časa ni 

nezaželenih oz. nedovoljenih dogodkov, dovoljeni in glede 

varnosti nezanimivi. Za primer poglejmo obnašanje 

uradnika, ki dela v pisarni za svojo mizo. To počne zelo 

pogosto, zato sklepamo, da je sedenje za mizo njegova 

običajna aktivnost in da je dovoljena oz. celo zaželena. Po 

drugi strani so dogodki, ki se zgodijo le redko, zanimivi, saj 

je pri le-teh zelo verjetno, da gre za nezaželene ali 

prepovedane dogodke. Redko se na primer zgodi, da 

delavec omedli in pade na tla ter obleži. Za varovanje je 

odkrivanje takšnih in podobnih dogodkov zelo pomembno. 

Z avtomatskim opozarjanjem na redke dogodke je mogoče 

zagotoviti višjo stopnjo varnosti. Očitno je, da vsi redki 

dogodki niso nedovoljeni, so pa gotovo zanimivi vsaj za 

boljše razumevanje dogajanja v opazovanem prostoru. 

Iz sklepanja v prejšnjem odstavku sledi 

najpomembnejša ideja predlagane metode za detekcijo 

nenavadnega obnašanja: za vsak opaženi dogodek je 

potrebno preveriti kako pogost je, če je redek je o tem 

potrebno obvestiti uporabnika varnostnega sistema PDR. 

Ideja naše metode je torej v tem, da »štejemo«, kako 

pogosto se zgodijo določeni dogodki, in da na podlagi 

števila podobnih dogodkov v preteklosti sklepamo o 

zanimivosti trenutnega dogajanja. 

Dogodke v opazovanem prostoru delimo v dve skupini: 

dogodki, ki so posledica gibanja, in tisti, ki so posledica 

mirovanja. V gibanju je dogodek določen z lokacijo v 

prostoru ter smerjo in hitrostjo gibanja. V mirovanju je 

dogodek določen z lokacijo, stanjem opazovane osebe (leži, 

sedi, stoji) in trajanjem dogodka. Pri beleženju pogostosti 

dogodkov uporabljamo mehko diskretizacijo dogodkov, ki 

nudi številne prednosti. Za posamezen trenutek gibanja s 

pomočjo sistema za lociranje v realnem času izmerimo 

lokacijo v smereh x in y (v ravnini tal), ter ocenimo hitrosti 

v smereh x in y. Lokacijo v vsaki smeri diskretiziramo v 

razrede velikosti 50 cm. Opazovani prostor zato vidimo kot 

mrežo s kvadrati velikosti 50 × 50 cm. Iz hitrosti v 

posamezni smeri izračunamo smer gibanja v ravnini tal ter 

jo diskretiziramo v eno od osmih možnih smeri (S, SV, V, 

JV, J, JZ, Z, SZ). Skalarno vrednost hitrosti diskretiziramo 

v štiri razrede (zelo počasno, počasno, običajno in hitro 

gibanje). Mehka diskretizacija posameznih lastnosti 

dogodkov ima naslednje štiri prednosti. Prva prednost je, da 

za shranjevanje podatkov o številu ponovitev posameznega 

dogodka potrebuje manj pomnilnika, natančnost pa se 

zaradi razmeroma fine diskretizacije bistveno ne zmanjša. 

Druga prednost je, da je časovna zahtevnost štetja 

zabeleženih dogodkov, ki so podobni danemu dogodku, 

zaradi diskretizacije konstantna in ni odvisna od števila 

zabeleženih dogodkov. Tretja prednost je, da mehka 

diskretizacija v sistem samodejno vnese linearno 

interpolacijo in tako omogoči natančnejše ocenjevanje 

pogostosti redkih dogodkov. Četrta prednost pa je, možnost 

hitrega posodabljanja števcev dogodkov, ki ima konstantno 

časovno zahtevnost. 

Poleg predpostavk, ki govorijo o tem, da so redki 

dogodki bolj zanimivi od pogostih, je pomembna še tretja 

predpostavka:  

3. Nenavadnost zaporedja dogodkov narašča s 

številom nenavadnih dogodkov v zaporedju oz. s 

trajanjem zaporedja. 

 Veljavnost predpostavke bomo ilustrirali na primeru: če 

se uradnik iz prejšnjega primera splazi pod pisalno mizo za 

kratek čas (ker npr. pobira svinčnik, ki mu je padel), je to 

manj nenavadno, kot če se pod mizo nahaja dlje časa. 

Stopnjo nenavadnosti opazovanega dogajanja zato 

računamo s pomočjo drsečega okna znotraj katerega 

računamo povprečno nenavadnost dogodkov. Z računanjem 

povprečja nenavadnosti po času se izognemo lažnim 

alarmom, ki bi jih sicer povzročile napake v meritvah 

položajev značk in kratka zaporedja redkih dogodkov. 

Zaporedje dogodkov razglasimo za nenavadno, če je v njem 

dovolj nenavadnih dogodkov oz. če so dogodki v oknu v 

povprečju dovolj redki. 

Nenavadnost posameznega dogodka določimo tako, da  

primerjamo njegovo pogostost s pogostostjo ostalih 

zabeleženih dogodkov iz preteklosti. Uporabnik sistema v 

ta namen določi dve meji. Spodnja meja določa delež 

najbolj redkih dogodkov, ki jih obravnavamo kot 

popolnoma nenavadne in jim pripišemo maksimalno oceno 

nenavadnosti. Obratno določa zgornja meja delež najbolj 

pogostih dogodkov, ki jih obravnavamo kot povsem 

običajne in zaželene ter jim zato pripišemo nenavadnost 

enako 0. Nenavadnost dogodkov, ki so po pogostosti med 

obema mejama, linearno pada z naraščajočim deležem 

dogodkov, ki so redkejši od opazovanega dogodka. 

3  IMPLEMENTACIJA ALGORITMA 

Ker uporabljen sistem za lociranje v realnem času izmeri le 

lokacijo v 3D prostoru, je za delovanje predlagane metode 

potrebno iz zaporednih izmerjenih lokacij izračunati hitrosti 

v posameznih smereh, ugotoviti ali se človek, ki nosi 

značko premika ali miruje in v kakšnem stanju se nahaja: 

leži, sedi ali stoji. V ta namen smo razvili tri primitivne 

rutine, ki jih uporabljajo tudi ostali moduli sistema PDR. 



 

Prva primitivna rutina računa hitrosti z uporabo 

Kalmanovega filtra. Za stanje filtra smo izbrali vektor s 

šestimi komponentami: oddaljenosti od koordinatnega 

izhodišča v vsaki od treh smeri in hitrost premikanja vzdolž 

vsake osi. Novo stanje se iz prejšnjega izračuna kot vsota 

prejšnje lokacije z produktom hitrosti in časa med 

zaporednima meritvama za vsako smer posebej. 

Kovariančno matriko šuma meritev Kalmanovega filtra smo 

določili glede na specifikacijo natančnosti sistema za 

lociranje v realnem času, parametre šuma procesa, ki 

generira vhodne podatke za Kalmanov filter, pa smo uglasili 

eksperimentalno. Poleg ocenjevanja hitrosti je Kalmanov 

filter primeren tudi za glajenje šuma sistema za lociranje v 

realnem času. 

Druga primitivna rutina je binarni klasifikator za 

ločevanje med gibanjem in mirovanjem, ki smo ga zgradili s 

pomočjo strojnega učenja. Razred klasifikatorja je gibanje 

ali mirovanje, atributi pa so izračunani znotraj drsečega 

okna, ki vsebuje po 20 zaporednih meritev položaja. Za 

atribute smo uporabili povprečno hitrost gibanja v oknu, 

dolžino prepotovane poti, razdalje med zaporednimi 

lokacijami značke in povprečno spremembo smeri gibanja. 

Za učenje smo uporabili približno eno uro ročno označenih 

posnetkov gibanja in mirovanja. Zaradi šuma v meritvah 

pozicij je klasifikacijska točnost za posamezen izmerjen 

položaj približno 95 %. Več o samem klasifikatorju je 

zapisano v [8]. 

Tretja primitivna rutina oceni stanja osebe (leži, sedi, 

stoji) iz zaporedja oddaljenosti značke od tal. Algoritem za 

določanje stanja ima 3 parametre. Prva dva parametra sta 

meji tlo in thi med posameznimi stanji, tretji parameter pa je 

toleranca d. Algoritem v spominu hrani stanje v prejšnjem 

trenutku in glede nanj dinamično določi mejo med 

posameznimi stanji, tako da mejama tlo in thi ustrezno 

prišteje ali odšteje vrednost parametra d. Če je trenutno 

stanje pod določeno mejo algoritem poveča mejo za d, sicer 

pa jo zmanjša za d. Kot trenutno stanje se določi tisto, ki je 

v opazovanem oknu zaporednih višin opazovane značke 

glede na dinamično postavljene meje najbolj pogosto. S 

primerno nastavitvijo parametra d, preprečimo 

preskakovanje med sosednjima stanjema, ki bi se sicer 

zgodilo kot posledica šuma v meritvah višine značke. Meji 

tlo in thi smo določili s pomočjo strojnega učenja, tako da 

smo ju odčitali iz odločitvenega drevesa, ki glede na višino 

značke klasificira stanje osebe v ležanje, sedenje ali stanje. 

V ta namen smo posneli in označili pol ure ležanja, sedenja 

in stanja.  

Vse tri primitivne rutine so robustne na šum v meritvah 

lokacij značk in so prilagojeni sistemu za lociranje v 

realnem času, ki ga uporabljamo v prototipu sistema PDR. 

Za določanje parametrov primitivnih rutin smo uporabili 

meritve šuma uporabljenega sistema za lociranje in strojno 

učenje v programskih paketih Orange [3] in Weka [9]. 

Drseča okna smo uporabili za dodatno zmanjšanje vpliva 

šuma in za glajenje zaporedij klasifikacij. Če bi imeli na 

voljo natančnejši sistem za lociranje (npr. na ± 1 cm), bi 

lahko bile vse tri primitivne rutine bistveno enostavnejše in 

natančnejše. Kljub omejeni natančnosti uporabljenega 

sistema za lociranje (± 20 cm) so opisane primitivne rutine 

uporabne, ker sistem omogoča dovolj hitro osveževanje – 

pozicije posameznih značk zajema s frekvenco 9 Hz. Če 

sistem za lociranje ne bi bil dovolj natančen in bi imel poleg 

tega še prenizko frekvenco osveževanja, bi predlagane 

primitivne rutine odpovedale. Zato je kvaliteta sistema za 

lociranje ključnega pomena za dobro delovanje Modula 

mehka logika. 

Poleg primitivnih rutin je za delovanje Modula mehka 

logika v realnem času pomembna tudi časovna in prostorska 

zahtevnost uporabljenih algoritmov. V nadaljevanju sledita 

opisa dveh najbolj pomembnih detajlov prototipa Modula 

mehka logika. 

Za shranjevanje števcev dogodkov lahko uporabimo dve 

štiri dimenzionalni tabeli. Prva tabela vsebuje števce 

dogodkov v gibanju druga pa je namenjena števcem 

dogodkov v mirovanju. Vsaka od dimenzij tabele ustreza 

eni lastnosti dogodka (položaj v x ali y smeri, hitrost, smer, 

stanje, trajanje dogodka). Posodabljanje števcev v 

večdimenzionalnih tabelah ima konstantno časovno 

zahtevnost in je hitro, če so lahko celotne tabele za vsako 

osebo shranjene v notranjem pomnilniku računalnika. Če so 

tabele prevelike in jih je preveč postane delo z njimi zaradi 

omejene velikosti hitrega pomnilnika počasno. Druga 

slabost tabele je, da porabijo preveč pomnilnika: za vsako 

stanje namenijo svoj števec, tudi če je ta enak nič. V praksi 

se mnogi dogodki nikoli ne zgodijo in imajo zato njihovi 

števci vedno vrednost nič. Tabela je torej redka (sparse) in 

zato pomnilniško neučinkovita.  

Druga možnost je, da namesto tabele uporabljamo npr. 

rdeče-črno [2, 4] ali AVL drevo [1]. V drevesu so shranjeni 

le števci, ki so večji od nič. Na ta način je mogoče prihraniti 

pri velikosti potrebnega pomnilnik. Za ključ v drevesu 

uporabimo indeks iz opisane štiri dimenzionalne tabele, za 

vrednost pa števec. Iskanje, posodabljanje vrednosti in 

vstavljanje novih števcev v drevo ima logaritemsko časovno 

zahtevnost v odvisnosti od števila vstavljenih števcev, kar je 

nekoliko počasneje od operacij v večdimenzionalni tabeli, 

vendar je v praksi dovolj hitro za delo v realnem času.  

Odločitev med tabelo in drevesom je torej odvisna 

predvsem od števila opazovanih oseb, velikosti 

opazovanega prostora in od deleža predvidenih dogodkov, 

ki se nikoli ne zgodijo. 

Drugi pomemben detajl implementacije Modula mehka 

logika je povezan z učinkovitostjo računanja nenavadnosti 

posameznih dogodkov. Ker je v prvi fazi izračuna potrebno 

po velikosti sortirati vse števce pogostosti posameznih 

dogodkov, je pomembna predvsem izbira algoritma za 

sortiranje. V ta namen smo uporabili algoritem quicksort 

[5], ki je v praksi hitrejši od ostalih algoritmov za sortiranje 

s časovno zahtevnostjo Θ(n log n). Ker se vrstni red števcev 

spreminja počasi, je potrebno sortiranje pognati le občasno; 

med posameznimi sortiranji privzamemo približno sortiran 

vrstni red števcev kot dovolj dober približek za ocenjevanje 

pogostosti posameznih dogodkov.  



 

V drugi fazi računanja nenavadnosti posameznih 

dogodkov je potrebno s pomočjo sortirane tabele ugotoviti, 

kakšen delež dogodkov ima manjšo pogostost od danega 

dogodka. Za iskanje po urejeni tabeli smo uporabili 

algoritem binarnega iskanja, ki ima časovno zahtevnost 

Θ(log n), kjer je n število elementov v tabeli.  

4  VIZUALIZACIJA  

Ko Modul mehka logika zazna nenavadno gibanje o tem 

obvesti uporabnika z opozorilom. Ker opozorilo tipa: 

“Janez Novak se giblje nenavadno,”  za uporabnika ni 

dovolj informativno smo razvili metodo za vizualizacijo 

znanja, ki ga ima Modul mehka logika o opazovanih 

dogodkih.  

V vsak kvadrat mreže, s katero razdelimo opazovani 

prostor ob mehki diskretizaciji, narišemo graf v obliki tarče. 

Vsak kos tarče predstavlja posamezen dogodek gibanja. 

Koncentrični krogi “tarče” predstavljajo hitrost gibanja ob 

dogodku: kolobarji z manjšim premerom pomenijo manjšo 

hitrost, tisti z večjim polmerom pa večjo hitrost. Trikotni 

izrezi “tarče“ pa predstavljajo smer gibanja. Vsak kos tarče 

pobarvamo s sivino, ki je odvisna od pogostosti dogodka, ki 

ga posamezen kos opisuje. Bela barva pomeni, da se 

dogodek še nikoli ni zgodil, črna barva pa pomeni, da je 

dogodek najbolj pogost izmed vseh opaženih dogodkov. 

Dogodke, ki so v trenutnem drsečem oknu za izračun 

nenavadnosti, pobarvamo podobno, a uporabimo barvno 

skalo od rdeče (za nenavadne dogodke) do zelene (za 

običajne dogodke), da izbrane dogodke ločimo od ostalih. 

Za dogodke v mirovanju namesto grafov v obliki tarče 

uporabimo grafe v obliki tabel. Vsaka vrstica tabele 

predstavlja po eno stanje (ležanje, sedenje, stanje), stolpci 

pa predstavljajo trajanje dogodka. Levi stolpec pomeni 

trajanje ene sekunde, vsak naslednji stolpec pa predstavlja 

dvakrat daljši dogodek. 

Iz takega grafa lahko uporabnik z malo prakse hitro 

razbere v katerem delu prostora je prišlo do nenavadnega 

dogodka in kakšen je ta dogodek bil. Poleg razlage opozoril 

je vizualizacija primerna tudi za splošno analizo dogajanja 

v opazovanem prostoru. 

5  ZAKLJUČEK 

V prispevku smo predstavili enega izmed učečih modulov 

inteligentnega varnostnega sistema Poveljnikova desna roka, 

ki je namenjen nadzoru nad gibanjem ljudi in pomembne 

opreme v omejenem prostoru. Modul bazira na predpostavki, 

da so pogosti dogodki običajni in nezanimivi, med tem ko so 

redki dogodki zanimivi, ker so z veliko verjetnostjo 

nedovoljeni ali vsaj nezaželeni. Modul Mehka logika deluje 

tako, da šteje število ponovitev podobnih si dogodkov in 

glede na  število opaženih podobnih dogodkov v preteklosti 

izračuna nenavadnost krajšega zaporedja opazovanih 

dogodkov.  

Modul mehka logika določi tip dogodka iz zaporedja 

3D lokacij značke, ki jo nosi opazovana oseba. Za 

klasificiranje dogodkov smo razvili tri primitivne rutine, ki 

ocenijo kako hitro se giblje značka, ali se premika ali miruje 

in ali oseba, ki nosi značko, leži, sedi ali stoji. Za 

shranjevanje števcev dogodkov smo predlagali dve 

podatkovni strukturi, ki smo ju primerjali po prostorski in 

časovni zahtevnosti. Za računanje nenavadnosti dogodkov 

smo predlagali poseben algoritem in razložili vpliv 

implementacije predlaganega algoritma na sposobnost 

delovanja modula v realnem času. Za potrebe razlage 

opozoril, ki jih opisani modul pošlje uporabniku, in analizo 

dogajanja v opazovanem prostoru smo razvili in opisali 

metodo za vizualizacijo znanja, ki ga modul hrani o 

preteklem dogajanju v opazovanem prostoru. Opisani 

modul je sposoben zaznati veliko število nezaželenih 

dogodkov in o njih v razumljivi obliki opozoriti uporabnika 

sistema Poveljnikova desna roka. 
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