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POVZETEK 

V prispevku sta opisana sistem in postopek za 

identifikacijo omejenega števila oseb ob vstopu skozi 

vrata na podlagi izmerjenih pospeškov vratnega krila z 

uporabo metod strojnega učenja. Postopek je 

preizkušen na več kot 1000 vstopih 12 različnih oseb in 

dosega klasifikacijsko točnost do 82 %. V prispevku je 

podana tudi analiza vpliva razlik v načinu vstopa med 

različnimi osebami na klasifikacijsko točnost 

identifikacije, ki kaže, da je za raznolike in majhne 

skupine oseb mogoče doseči skoraj 100 % točnost, 

medtem ko je pričakovana točnost za zelo homogene in 

velike skupine bistveno nižja. 

1 UVOD 

Identifikacija je postopek, v katerem oseba dokaže svojo 

identiteto, ki se običajno uporablja za pridobitev določene 

pravice, do katere je oseba upravičena. V upravnih 

postopkih, kjer identifikacijo opravlja druga oseba, se 

običajno uporabljajo različne vrste izkaznic (osebna ali 

članska izkaznica, potni list ipd.). Pogosteje pa identifikacijo 

opravljajo naprave, ki po uspešni identifikaciji omogočijo 

vstop v prostor ali dostop do različnih podatkov in storitev. 

V ta namen se uporablja gesla, biometrične senzorje (prstni 

odtis, branje šarenice, prepoznavanje obraza, ali glasu) ali 

identifikacijske elemente in primerne čitalce (RFID, NFC, 

Bluetooth, magnetne kartice, ključ) [1]. Slabost vseh 

naštetih metod je, da mora oseba ob identifikaciji izvesti 

določeno akcijo (npr. vtipkati geslo) in s sabo nositi 

identifikacijski element. 

Namen tega dela je razviti metodo za identifikacijo oseb 

ob vstopu skozi vrata glede na sam način vstopa, kar odpravi 

potrebo po dodatnih akcijah in prenašanju identifikacijskega 

elementa. Na račun udobnosti pa se metoda odpoveduje 

visoki zanesljivosti identifikacije (tolerira se nekaj 

odstotkov napačno identificiranih oseb) in sprejema 

omejitev na manjše število različnih oseb, ki jih je mogoče 

identificirati (optiomalno do 5, maksimalno do 10 ali 15). 

Znano je, da ima vsaka oseba svoje značilnosti, po 

katerih jo je mogoče prepoznati: fizični izgled, glas, prstni 

odtis, način hoje idr. Znanih je precej metod za 

identifikacijo ljudi na podlagi vzorca hoje [2], identifikacija 

pa se v komercialnih produktih uporablja tudi v povezavi s 

senzorji kot je Kinect [3]. 

Poleg tega je znano tudi, da je mogoče iz izmerjenih 

pospeškov vratnega krila med odpiranjem ugotoviti 

morebitne okvare vrat [4] ter da je na podlagi pospeškov 

posameznih delov človeškega telesa mogoče prepoznati 

aktivnost, ki jo trenutno izvaja oseba [5]. Našteta dejstva so 

bila motivacija za razvoj metode za identifikacijo, ki je 

opisana v tem prispevku.  

2 FIZIKALNE ZAKONITOSTI PRI ODPIRANJU 

VRAT 

Pri prehodu skozi vrata lahko opazujemo naslednje faze, ki 

predstavljajo fizikalno podlago za razvoj sistema za 

identifikacijo ob vstopu. Pred vstopom vrata mirujejo, zato 

odstopanja od statičnih vrednosti pospeškov povzroča le 

šum samih senzorjev ali oddaljeni vpliv (npr. tovornjak). Ko 

oseba prične z vstopom, najprej pospeši vratno krilo v smeri 

odpiranja vrat, kar opazimo kot povečevanje kota odprtosti, 

kotne hitrosti in kotnega pospeška vratnega krila. Za tem se 

pospešek prične zmanjševati, dokler ne postane negativen 

(pojemek), ki traja dokler se vratno krilo ne ustavi pri 

maksimalnem kotu odprtosti. V tem stanju lahko vrata 

ostanejo dlje časa ali le za trenutek. Za tem oseba vratno 

krilo pospeši v smeri zapiranja, tako da kotna hitrost postane 

negativna, kot odprtosti pa se začne zmanjševati. Preden se 

kot odprtosti ponovno vrne na 0 (zaprta vrata), oseba 

običajno upočasni zapiranje vrat. Če ga ne upočasni dovolj 

(vrata se zaloputnejo), po popolnem zaprtju opazimo še 

nihanje vrat, ki hitro pojema in izzveni v roku do 1 s. Po tem 

vrata zopet mirujejo, kot so pred odpiranjem. 

Za opazovanje opisanih fizikalnih pojavov se lahko 

uporabijo različni senzorji: npr. pospeškomer, giroskop, 

magnetomer ali merilnik kota odprtosti vratnega krila. 

Zaradi dostopnosti, preteklih izkušenj z uporabo in obilice 

sorodnega dela je bil za senzor izbran triosni pospeškomer. 

Ta je na vrata nameščen tako, da v eni osi meri gravitacijski 

ag, v drugi radialni ar ter v tretji tangencialni pospešek at. 

Gravitacijski pospešek ag je - ob predpostavki, da je 

pospeškomer poravnan z osjo gravitacije - odvisen le od 

geografske lege vratnega krila. Radialni pospešek ar je 

odvisen od kotne hitrosti ω, kot to opisuje enačba (1), 

tangencialni at pa od kotnega pospeška vratnega krila α, kot 

to opisuje enačba (2). Oba sta odvisna tudi od oddaljenosti 

pospeškomera od osi rotacije vratnega krila R, ki mora biti 

zaradi boljšega razmerja signal-šum čim večja. 

        (1) 



       (2) 

3 METODA 

Postopek identifikacije, ki je v nadaljevanju tega razdelka 

opisan bolj podrobno, se prične z zajemom podatkov iz 

pospeškomera. Ti se zbirajo od trenutka, ko se vrata pričnejo 

odpirati, do 1 s po popolnem zaprtju vrat. Za tem se iz 

radialnega pospeška ar izračunata še kotna hitrost ω in kot 

odprtosti vrat φ ter se prehod skozi vrata razdeli na 

posamezne podfaze. V naslednjem koraku se glede na 

določene podfaze izluščijo značilke, ki se jih uporabi za 

gradnjo klasifikacijskega modela za identifikacijo ali za 

samo identifikacijo z uporabo že zgrajenega modela. 

3.1  Računanje kotne hitrosti in kota odprtosti 

Za uspešno strojno učenje, katerega rezultat je 

klasifikacijski model za identifikacijo oseb ob vstopu skozi 

vrata na podlagi izmerjenih pospeškov, je potrebno iz 

surovih senzorskih podatkov pridobiti relevantne značilke. 

Te so povezane s spreminjanjem kotnega pospeška α, kotne 

hitrosti ω in kota odprtosti vrat φ med prehodom. S 

pospeškomerrom je mogoče neposredno izmeriti le kotni 

pospešek α; kotno hitrost ω in kot odprtosti φ pa se 

aproksimira po enačbah (3) in (4), v katerih T pomeni čas 

med zajemom zaporednih vzorcev radialnega pospeška. 
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Dejanske vrednosti kotnega pospeška, kotne hitrosti in 

kota odprtosti niso potrebne, zato lahko zanemarimo 

konstanti R in T, saj so za identifikacijo pomembne le 

razlike v vrednostih med posameznimi osebami in ne 

konkretne vrednosti opisanih parametrov. 

3.2 Določitev podfaz prehoda skozi vrata 

 

Slika 1: Kotna hitrost (roza) in kotni pospešek (zelena) ob 

prehodu skozi vrata ter delitev na podfaze (siva) 

Za potrebe izračuna značilk se podatki o prehodu v 

naslednjem koraku postopka razdelijo na naslednje podfaze, 

ki so prikazane na sliki 1 in opisane v nadaljevanju: 

 naraščanje pospeška ob odpiranju: od začetka odpiranja 

vrat do maksimalnega kotnega pospeška med odpiranjem 

(kot odprtosti narašča) – 1-2; 

 zmanjševanje pospeška ob odpiranju: od maksimalnega 

kotnega pospeška med odpiranjem do spremembe 

predznaka kotnega pospeška med odpiranjem – 2-3; 

 naraščanje pojemka ob odpiranju: od spremembe 

predznaka kotnega pospeška do maksimalnega pojemka 

med odpiranjem – 3-4; 

 zmanjševanje pojemka ob odpiranju: od maksimalnega 

pojemka med odpiranjem do spremembe predznaka 

kotnega pospeška – 4-5; 

 mirovanje vrat: čas med odpiranjem in zapiranjem, ko je 

kotni pospešek enak 0 (lahko traja samo trenutek ali 

nekaj sekund) – 5-6, 

 naraščanje pospeška ob zapiranju: od začetka zapiranja 

(kot odprtosti prične padati) do maksimalnega pospeška 

med zapiranjem – 6-7; 

 zmanjševanje pospeška ob zapiranju: od maksimalnega 

pospeška med zapiranjem do spremembe predznaka 

kotnega pospeška – 7-8, 

 naraščanje pojemka ob zapiranju: od spremembe 

predznaka kotnega pospeška do maksimalnega pojemka 

med zapiranjem – 8-9, 

 padanje pojemka ob zapiranju: od maksimalnega 

pojemka med zapiranjem do popolne zaprtosti vrat (kot 

odprtosti je enak 0) – 9-10, 

  nihanje vratnega krila: od trenutka popolne zaprtosti vrat 

do konca nihanja vratnega krila zaradi sunka ob zapiranju 

– 10-11. 

3.3 Izračun značilk prehoda skozi vrata 

V naslednjem koraku se za vsako podfazo, za vsak 

parameter (kotni pospešek, kotna hitrost in kot odprtosti 

vrat) izračunajo naslednje statistične značilnosti:  

 ekstremna vrednost parametra v podfazi (različna od 0), 

 strmina linearne interpolacije parametra v podfazi, 

 standardni odklon parametra v podfazi, 

 ploščina pod krivuljo parametra v podfazi (integral). 

Za vsako podfazo se izračuna tudi trajanje. Tako se 

skupaj izračuna 10 (podfaz) × (3 (parametri) × 4 

(značilnosti) + 1 (trajanje)) = 130 značilk, ki se jih uporabi v 

naslednjem koraku. 

3.4 Učenje modela in identifikacija 

Ko je zbranih vsaj 15-20 vektorjev značilk o prehodu skozi 

vrata vsake izmed oseb, ki jo želimo identificirati, se z 

izbrano metodo za gradnjo klasifikatorja zgradi 

klasifikacijski model. Potem se vektorji značilk, pridobljeni 

ob vsakem naslednjem prehodu skozi vrata, uporabijo v 

povezavi z zgrajenim modelom za napovedovanje identitete 

osebe, ki je šla skozi vrata, tj. za identifikacijo. 

4  REZULTATI 

V tem razdelku so opisani rezultati evaluacije opisane 

metode za identifikacijo. Najprej je opisan postopek zajema 

učnih in testnih podatkov, sledijo rezultati identifikacije 

celotne množice razpoložljivih podatkov. V razdelku 4.3 so 

opisane razlike med posameznimi osebami, v razdelku 4.4 

pa je podana analiza vpliva razlik med osebami na 

pričakovano klasifikacijsko točnost opisane metode za 

identifikacijo. 

4.1 Zajem učnih in testnih podatkov 

Učni podatki so bili zajeti na pisarniških vratih, na katere je 

bil s pomočjo stojala pritrjen tablični računalnik Samsung 

Galaxy Tab 10.1, ki je med zajemom podatkov shranjeval 



odčitke vgrajenega pospeškomera v SQLite podatkovno 

bazo, ki je bila po zaključku snemanja prenesena na osebni 

računalnik. Zajetih je bilo 1005 prehodov skozi vrata 

dvanajstih različnih oseb starih od 21 do 87 let. Največ 

prehodov je bilo posnetih za osebo številka 10 (208), 

najmanj pa za osebo številka 8 (38), v povprečju je bilo 

zajetih po 83 prehodov na osebo. Osebe, ki so izvajale 

prehode, v času snemanja niso vedele, da se zbirajo podatki 

o načinu prehoda skozi vrata - da ne bi vplivale na način 

vstopa jim je bila dana naslednja naloga: »V pisarni je 

seznam serijskih številk, ki ga je potrebno prepisati na list 

papirja, ki se nahaja na hodniku, ne daleč od pisarne. 

Preberite in si zapomnite čim večji del posamezne serijske 

številke, ki ga nato napišite na list (na hodniku). Postopek 

ponovite za čim več serijskih številk.«  

Med samim snemanjem je oseba, ki je nadzorovala 

snemanje, s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu, ki je 

bil preko Bluetooth-a povezan s tabličnim računalnikom, 

označila začetke in konce posameznih prehodov skozi vrata 

ter zabeležila ime osebe, ki je izvedla prehod. 

4.2 Identifikacija vseh 12 oseb 

Za gradnjo klasifikatorjev za identifikacijo oseb ob vstopu 

skozi vrata so bile uporabljene naslednje metode strojnega 

učenja: metodo k najbližjih sosedov [6], odločitveno drevo 

C4.5 [7], umetno nevronsko mrežo [8], metodo podpornih 

vektorjev [9], naivni Bayesov klasifikator [10], CN2 

odločitvena pravila [11] in naključni gozd [12]. 

Uporabljene so bile implementacije algoritmov v 

programskem paketu Orange [13], parametri učnih 

algoritmov so bile privzete vrednosti razen naslednjih izjem: 

število sosedov za kNN 5, minimalno število primerov v 

listu za odločitveno drevo 8, število skritih nevronov 30. 

Rezultati identifikacije z uporabo naštetih algoritmov, 

pridobljeni z metodo 5-kratnega prečnega preverjanja, so 

prikazani v tabeli 1. Najvišjo klasifikacijsko točnost 82,09 

% je dosegel algoritem umetna nevronska mreža. 

Metoda CA AUC Brier 

k najbližjih sosedov 75,32 96,53 0,358 

Odločitveno drevo C4.5 63,18 91,06 0,550 

Umetna nevronska mreža 82,09 98,90 0,264 

Metoda podpornih vektorjev 66,47 97,32 0,484 

Naivni Bayesov klasifikator 78,24 97,96 0,413 

Odločitvena pravila CN2 59,20 90,74 0,554 

Naključni gozd 69,35 96,17 0,407 

Večinski razred 20,80 50,00 0,8931 

Tabela 1: mere uspešnosti identifikacije z različnimi 

algoritmi: klasifikacijska točnost (Ca), površina pod ROC 

krivuljo (AUC) in Brier score. 

V tabeli 2 je prikazana matrika zamenjav najboljšega 

modela za identifikacijo 12 oseb ob prehodu skozi vrata. 

Model 5 osebe identificira pravilno z verjetnostjo večjo od 

85 % medtem, ko razmeroma pogosto zamenja osebo 

številka 11 za sebo številka 12 ali osebo številka 9, osebo 

številka 9 za osebo številka 7, osebo številka 5 za osebo 

številka 6 in osebo številka 4 za osebo številka 7. 

4.3 Analiza razlik med osebami 

Da bi ugotovili, kako se načini prehoda posamezne osebe 

skozi vrata razlikujejo od načinov prehoda ostalih oseb, smo 

zgradili še dodatnih 12 binarnih klasifikatorjev, katerih 

naloga je bila ločiti eno izmed oseb od preostalih enajstih. 

Rezultati so predstavljeni v tabeli 3, iz katere sledijo 

podobni zaključki kot iz tabele 2. Določene osebe je lahko 

identificirati z veliko točnostjo, ker imajo značilen način 

prehoda skozi vrata, ki se dovolj razlikuje od načinov 

prehoda ostalih oseb. Nekaj oseb pa prehaja skozi vrata na 

način, ki je podoben vsaj eni drugi osebi, zato model take 

osebe težko loči, posledično pa je klasifikacijska točnost za 

te osebe občutno nižja. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 96 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

2 0 96 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

3 0 0 87 4 0 2 0 0 0 0 0 6 

4 0 0 0 66 4 2 15 2 2 4 0 4 

5 1 0 1 0 73 8 9 2 2 1 0 3 

6 2 1 1 1 8 77 3 4 1 0 1 2 

7 0 2 1 2 5 1 73 2 6 3, 0 3 

8 5 0 0 0 3 3 3 85 0 3 0 0 

9 0 0 3 1 4 1 7 1 70 0 6 6 

10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 98 1 0 

11 0 0 0 0 6 0 2 2 13 0 59 18 

12 0 0 3 1 2 3 5 1 5 1 4 76 

Tabela 2: matrika zamenjav pri identifikaciji ( verjetnost %) 

4.4 Analiza vpliva razlik med osebami na točnost 

klasifikacije 

Da bi ocenili maksimalno in minimalno pričakovano točnost 

identifikacije skupine ljudi z omejeno velikostjo, smo iz 

celotne množice zbranih podatkov izločili vsako možno 

podmnožico s po štirimi osebami. Za vsako podmnožico 

smo z metodo 5-kratnega prečnega preverjanja izračunali 

pričakovano klasifikacijsko točnost identifikacije z naštetimi 

algoritmi. Graf, ki prikazuje klasifikacijsko točnost metode 

podpornih vektorjev, je prikazan na sliki 2 iz katere je 

razvidno, da je najmanjša klasifikacijska točnost skupine 4 

oseb 75,4 % najboljša pa 99,2 %. 

 

Slika 1: Klasifikacijska točnost za različne podmnožice 

štirih oseb za večinski razred (modra) in SVM (rdeča)  

Graf podatkov za skupino 4 oseb, med katerimi model 

ločuje z največjo verjetnostjo, je prikazan na sliki 3, graf za 

skupino štirih oseb, med katerimi model loči najslabše, pa 

na sliki 4. 
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Slika 2: Najčistejša vizualizacija podatkov za skupino štirih 

oseb, med katerimi model ločuje z največjo verjetnostjo 

 

Slika 3: Vizualizacija podatkov za skupino štirih oseb, med 

katerimi model loči z najmanjšo verjetnostjo 

5  ZAKLJUČEK 

V prispevku sta predstavljena sistem in metoda za 

identifikacijo oseb ob vstopu skozi vrata z uporabo 

pospeškomera in strojnega učenja. Prednost metode je, da 

od uporabnika razen samega vstopa ne zahteva dodatnih 

akcij ali prenašanja identifikacijskega elementa. V zameno 

za udobnost identifikacije pa postopek ne zagotavlja visoke 

zanesljivosti identifikacije in deluje s točnostjo primerno za 

uporabo v praksi samo na omejenem številu oseb (do 10). 

Postopek deluje tako, da zbrane podatke o pospešku 

vratnega krila med prehodom razdeli v več podfaz in v vsaki 

izmed njih izračuna statistične lastnosti naslednjih 

parametrov: kot odprtosti, kotna hitrost in kotni pospešek. 

Le-te se uporabijo kot značilke za gradnjo klasifikatorja, ki 

se uporablja za identifikacijo osebeob vstopu skozi vrata. 

Metoda je bila preizkušena na 1005 prehodih skozi vrata, 

ki jih je izvedlo 12 različnih oseb. Metoda jih identificira s 

klasifikacijsko točnostjo 82,09 %. Izmed 12 oseb jih ima 

vsaj 5 značilen način vstopa, ki se močno razlikuje od vseh 

ostalih, in jih je mogoče identificirati z klasifikacijsko 

točnostjo nad 85 %. Izmed 12 oseb je mogoče zbrati 273 

različnih podmnožic s po 4 osebami, za katere identifikacija 

deluje z več kot 90% točnostjo. Najbolj homogeno 

podmnožico štirih oseb pa je mogoče identificirati s 

točnostjo 99,2 %. 

V nadaljnjem delu načrtujemo uporabo Kalmanovega 

filtra za odstranjevanje šuma v izmerjenih podatkih in 

izračun kotne hitrosti ter kota odprtosti, povečanje 

robustnosti algoritma za delitev na podfaze ter natančno 

analizo pomembnosti posameznih značilk z namenom 

zmanjšanja števila le-teh. Metode bomo preizkusili tudi na 

podatkih zajetih v realnih pogojih tekom več mesecev ter 

skušali uporabiti še dodatne senzorje, npr. merilec kota 

odprtosti vratnega krila.  
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