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POVZETEK 

 

V prispevku je predstavljen pregled inteligentnih 

algoritmov za gradnjo modelov namenjenih sklepanju iz 

senzorskih podatkov. Opisi takšnih algoritmov se 

najbolj pogosto pojavljajo v kontekstu pametnega 

okolja, v katerem imajo glavno nalogo sklepati o stanju 

in obnašanju uporabnika. Pregled je motiviran znatnim 

porastom raziskovalnih aktivnosti na tem področju in se 

lahko uporabi kot izhodišče za implementacijo 

inteligentnih algoritmov za procesiranje senzorskih 

podatkov. 

 

1  UVOD 
 

Pametno okolje (ang. smart environment) je krovni pojem, 

ki vključuje različna področja uporabe inteligentnih 

algoritmov za procesiranje senzorskih podatkov. V literaturi 

je pametno okolje opredeljeno kot tisto, ki je sposobno 

pridobiti znanje o trenutnih okoliščinah in ga uporabiti, da 

prebivalcem okolja ponudi nove ali izboljšane storitve [12]. 

Slika 1 prikazuje najbolj razširjeno arhitekturo pametnega 

okolja [3]. Avtomatizacija v pametnih okoljih poteka kot 

cikel zaznavanja stanja okolja, sklepanja, ki temelji na 

zaznanem stanju, odločanja, katere akcije je potrebno 

izvesti za dosego zaželenih ciljnih stanj, in izvajanja teh 

akcij. 

Zaznavanje okolja je proces, ki poteka od spodaj navzgor: 

informacije o stanju okolja (npr. zaznana prisotnost pred 

vrati, prebrani prstni odtis, zaznan dotik kljuke), ki jih 

sistem pridobi s pomočjo senzorjev (fizična plast), z 

uporabo komunikacijskih protokolov (komunikacijska 

plast) shrani v bazo. Algoritmi za sklepanje (informacijska 

plast) podatke iz baze pretvarjajo v uporabne podatke in 

znanje, ki je predstavljeno v obliki modela akcij, vzorcev 

ipd. Na podlagi pridobljenih podatkov in znanja algoritmi 

za odločanje (odločitvena plast) izbirajo potrebne akcije 

sistema. 

Izvajanje akcij je proces, ki poteka v nasprotni smeri, torej 

od zgoraj navzdol: izbrane akcije se pošljejo aktuatorjem, ki 

akcije izvedejo v fizičnemu okolju (npr. odklepanje 

ključavnice na vratih). 

Odločanje je običajno zelo odvisno od domene uporabe in 

ga ob dobrem razumevanju domene ni težko razviti. 

Izvajanje akcij je običajno odvisno od dobro 

dokumentiranih komunikacijskih protokolov in aktuatorjev. 

Zato teh dveh področij ne bomo obravnavali podrobneje. 

 

Slika 1: Arhitektura pametnega okolja. 

Prispevek se osredotoča na pregled dveh delov pametnega 

okolja, ki sta tesno povezana s sklepanjem in zahtevata 

dodatna znanja za implementacijo. Predstavljen je pregled 

inteligentnih algoritmov za sklepanje, ter senzorskih 

sistemov, ki se uporabljajo za zbiranje informacij na katerih 

temelji sklepanje. 

 

2  SENZORSKI SISTEMI 
 

Sistem pametnega okolja informacije o trenutnem stanju 

pridobi s pomočjo senzorjev, ki so primerno  razporejeni v 

tem okolju. Senzorje je v sistem možno povezati na dva 

načina. Prvi način je centraliziran: senzorji so povezani na 

centralno procesorsko enoto (CPE), ki zbira in obdeluje 

podatke iz vseh senzorjev sistema ter opravlja naloge 

sklepanja in odločanja. V takšnem sistemu so 

komunikacijska, informacijska in odločitvena plast (Slika 

1) implementirane znotraj ene same procesorske enote. 

Drugi način je decentraliziran: t.i. pametni senzorji (ang. 

motes) zbirajo in obdelujejo podatke lokalno, na CPE pa se 
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pošljejo že obdelani podatki. V takšnem sistemu so 

komunikacijska, informacijska in odločitvena plast (Slika 

1) lahko razdeljene v različnih razmerjih med pametnimi 

senzorji in CPE. Razliko med načini povezovanja je 

mogoče opisati na primeru senzorja pospeška na vratih, ki 

se npr. uporablja za zaznavanje poskusa udora. V 

centraliziranem sistemu senzor zazna pospeške v treh med 

sabo pravokotnih smereh in jih sporoči CPE, ki jih analizira 

in zazna morebiten poskus vdora. V decentraliziranem 

sistemu pa pametni senzor sem ugotovi, ali je prišlo do 

vdora, in CPE pošlje le informacijo o svoji ugotovitvi. V 

literaturi so decentralizirani pristopi pogosto označeni kot 

bolj zanesljivi, hkrati pa predstavljajo osnovno za prenos 

dela inteligentnega procesiranja na vgrajene naprave. 

Brezžična senzorska omrežja (BSO, ang. wireless sensor 

networks) so primer decentraliziranega sistema. Sestavljena 

so iz skupine pametnih senzorjev, razporejenih v okolju 

(Slika 2) [1]. Pametni senzorji, kot so opredeljeni s 

standardom IEEE 1451 [7], so majhni senzorji z nizko 

porabo energije, ki poleg modula za zaznavanje okolja 

vsebujejo tudi module za procesiranje zbranih podatkov, 

sklepanje, odločanje in brezžično komunikacijo. Vsak 

senzor ostalim komponentam omrežja nudi storitev 

obveščanja o različnih tipih informacij, ki jih senzor ima na 

voljo: direktno zaznane vrednosti in rezultati sklepanja na 

osnovi zbranih podatkov. 

Poglavitna prednost BSO je samoorganizacija komponent 

omrežja s ciljem izvajanja nalog. Kot primer 

samoorganizacije lahko navedemo uravnavanje temperature 

prostora z vklopom klimatske naprave. Za ta namen sistem 

lahko uporabi temperaturni senzor, postavljen v prostoru. 

Lahko pa uporabi tudi katerikoli drugi pametni senzor, kot 

je senzor temperature v mobilnem telefonu, ki se trenutno 

nahaja v tem prostoru. Prednosti takšnega pristopa so 

očitne: v primeru okvare enega od senzorjev, lahko njegovo 

nalogo prevzame drugi senzor. 

Omejitev BSO je zahteva po nizki porabi energije in 

posledično potreba po racionalizaciji procesiranja 

senzorskih podatkov. Da bi senzorji bili avtonomni, morajo 

imeti lasten vir napajanja, ki je tipično baterija. BSO imajo 

zato pogosto vgrajen mehanizem, ki končnemu uporabniku 

omogoča, da izbere želeno razmerje med časom delovanja 

komponent BSO in količino ali kakovostjo podatkov, ki jih 

omrežje daje na voljo. Problem je mogoče rešiti z izbiro 

primernih algoritmov za procesiranje podatkov znotraj 

omrežja (npr. zlivanje podatkov - ang. data fusion), ki iz 

dostopnih senzorjev zahtevajo samo tiste podatke, ki so v 

dani situaciji nujni za sklepanje in odločanje. 

Uporaba BSO v praksi zahteva izbiro skupine senzorjev, ki 

podpirajo isti standard, ter enega izmed operacijskih 

sistemov za senzorska omrežja. Uveljavljenih je več 

standardov, ki specificirajo BSO: WirelessHART, IEEE 

1451, ZigBee/802.15.4, ZigBee IP in 6LoWPAN. Obstoječi 

sistemi, zasnovani na različnih standardih, niso združljivi. 

Prav tako je na voljo več operacijskih sistemov, 

prilagojenih delu z BSO. TinyOS je prvi sistem namenjen 

BSO [4]. Zasnovan je na modelu dogodkovnega 

programiranja (ang. event-driven programming), pri čemer 

so programi sestavljeni iz upraviteljev dogodkov in nalog, 

ki se kontinuirano izvajajo od začetka do konca. V primeru 

dogodka (npr. podatek je prispel s senzorja, paket podatkov 

je prispel iz omrežja), TinyOS sporoči primernemu 

upravitelju, da začasno ustavi kontinuiran proces in obdela 

prispeli dogodek. Alternativni sistemi so LiteOS [2], 

Contiki [9] in RIOT [6]. 

 

3  INTELIGENTNI ALGORITMI NA SENZORSKIH 

SISTEMIH 
 

Inteligentni algoritmi se v pametnem okolju uporabljajo 

predvsem za potrebe modeliranja obnašanja uporabnikov. 

Točen model obnašanja omogoča, da se okolje bolj 

prilagodi željam in potrebam uporabnikov, tako npr. ohrani 

želen nivo varnosti prebivalcev, ali optimizira porabo 

energije [3]. Namesto modela obnašanja samih uporabnikov 

se lahko inteligentni algoritmi učijo tudi drugih modelov 

opazovanega dogajanja, npr. naravni pojavi, delovanje 

naprav, odvisnosti med zaznanimi dogodki v opazovanem 

okolju ipd. 

Omenjeni algoritmi spadajo na področje odkrivanja 

zakonitosti v podatkih in (ang. knowledge discovery) in 

podatkovnega rudarjenja (ang. data mining) oz. širše 

področje strojnega učenja (ang. machine learning), katerih 

cilj je iz velike količine podatkov izluščiti zanimive vzorce 

ali znanje. Najdeni vzorci morajo biti novi, veljavni, 

uporabni in pogosto tudi razumljivi. Gre torej za sklepanje 

iz konkretnih primerov na splošne zakonitosti ali pravila 

(indukcija). 

Gradnja modela poteka v treh korakih (Slika 3): 1) zbiranje 

podatkov; 2) priprava podatkov za strojno učenje; 3) 

gradnja modelov z različnimi algoritmi in izbira algoritma 

strojnega učenja, ki je najbolj primeren za določeno 

problemsko domeno. 

Zbiranje podatkov poteka v realnem okolju ali v 

laboratoriju. Npr. podatke o prihodih in odhodih 

prebivalcev lahko zberemo tako, da senzorje namestimo na 

vhod v stanovanje ali iste senzorje namestimo na vratih v 

laboratoriju. Prvi pristop ponuja bolj realne podatke, drugi 

pa pogosto omogoča lažjo implementacijo in boljši nadzor 

nad kakovostjo zbranih podatkov. Poleg zbiranja dejanskih 

Slika 2: Najbolj pogosta topologija BSO. 



 

podatkov s senzorji je mogoče potrebne podatke tudi 

simulirati, če imamo na voljo dovolj natančen simulator – 

ta možnost je običajno najhitrejša in najcenejša. 

Priprava podatkov zajema obdelavo surovih senzorskih 

podatkov z metodami za filtriranje in pretvorbo iz časovnih 

vrst v podatkovne strukture (npr. ang. attribute value 

description, items vectors), ki so primerne kot vhod za 

algoritme strojnega učenja. S filtriranjem se odpravlja šum 

iz senzorskih podatkov. Primeri filtrov so nizkopasovni 

(ang. low-pass) in visokopasovni (ang. high-pass) filter, 

tekoče povprečje in tekoča mediana ter Kalmanov filter. 

Nizkopasovni filter zmanjša ali odstrani vpliv naglih 

sprememb v vrednostih senzorskih podatkov. 

Visokopasovni filter nasprotno poudarja nagle spremembe 

v vrednostih. Tekoče povprečje je primerno za glajenje 

signala zaradi konstantnega šuma, medtem ko je tekoča 

mediana primerna za odstranjevanje občasnih večjih napak 

v izmerjenih vrednostih. Kadar je mogoče analitično opisati 

pričakovan potek merjenega signala kot linearen dinamičen 

sistem, je smiselno uporabiti Kalmanov filter, ki zagotavlja 

statistično optimalno filtriranje šuma, če je le ta Gaussov. 

Algoritmi strojnega učenja gradijo modele iz podatkovnih 

struktur v obliki tabele, v kateri so vrstice (ang. instances) 

primeri dogodkov (npr. vstop) in stolpci značilke (ang. 

attributes, features), ki opisujejo lastnosti posameznega 

dogodka. Najbolj pogost pristop za pretvorbo signala iz 

časovne vrste v obliko primerno za strojno učenje je z 

uporabo tehnike drsečega okna (ang. sliding-window 

technique), pri čemer se določi časovno okno (npr. 1 

sekunda), v katerem vse izmerjene vrednosti (podatki iz 

senzorja) predstavljajo podatke za izračun značilk enega 

primera dogodka. Časovna okna se lahko tudi prekrivajo: 

npr. druga polovica predhodnega okna hkrati predstavlja 

prvo polovico naslednjega okna. V tem primeru se tehnika 

imenuje tehnika prekrivajočega drsečega okna (ang. 

overlapping-sliding-window technique). Za vsak primer se 

izračunajo značilke, kot so povprečje, mediana, standardna 

deviacija, minimalna in maksimalna vrednost, število 

lokalnih ekstremov (minimumov, maksimumov), strmina 

linearne interpolacije, ujemanje s pričakovanim potekom 

signala na podlagi evklidske razdalje ali dinamičnega 

ukrivljanja časa (ang. dynamic time-warping) ipd. 

Algoritme strojnega učenja lahko razdelimo na 

nadzorovane (ang. supervised) in nenadzorovane (ang. 

unsupervised). Pri nadzorovanemu učenju so znane vhodne 

(atributi) in izhodne vrednosti (razred), cilj pa je poiskati 

preslikavo med njimi oz. model. V primeru, da želimo 

zgraditi model za napovedovanje nenavadnosti vstopa 

osebe v nadzorovani prostor, mora biti vsak primer 

dogodka vstopa (vhodne vrednosti določene z vrednostmi 

značilk) označen kot običajen ali nenavaden (izhodna 

vrednost). V tem primeru bi bil cilj algoritma strojnega 

učenja zgraditi model, ki bo čim bolj točno napovedal, ali je 

vstop običajen ali navaden, na osnovi podanih vrednosti 

značilk za prej še ne videne primere. Značilka z izhodno 

vrednostjo oz. oznako nenavadnost vstopa se imenuje ciljna 

vrednost (ang. target value). Če je ta značilka diskretna, se 

proces učenja in uporabe modela za napovedovanje imenuje 

klasifikacija. V nasprotnem primeru, ko je ta značilka 

numerična, se proces imenuje regresija. Pri 

nenadzorovanemu učenju ciljna vrednost ni določena. 

Tipična tehnika, ki se uporablja, je gručenje (ang. 

clustering). V primeru prepoznavanja nenavadnosti vstopov 

lahko zgradimo model tudi če ne poznamo ciljne vrednosti.  

V ta namen se izračuna podobnost novega dogodka s 

preteklimi dogodki vstopa določene osebe: če oseba vstopi 

na način, ki je se dovolj razlikuje od preteklih vstopov te 

osebe, se dogodek označi kot nenavaden sicer pa kot 

običajen. Med nenadzorovane metode spada tudi iskanje 

asociacijskih pravil (ang. association rules), kjer je cilj najti 

relacije, ki se pogosto pojavljajo v učnih podatkih in držijo 

z veliko verjetnostjo. Ko gre za podatke v obliki časovnih 

vrst (ang. time-series), pa se za nenadzorovano učenje 

uporabljajo metode za iskanje časovnih vzorcev (ang. 

sequential patterns). 

Model je mogoče zgraditi enkrat samkrat pred začetkom 

uporabe le-tega (ang. batch learning). Druga možnost pa je 

pristop z inkrementalnim učenjem (ang. incremental 

learning), kjer se model po zaznavi vsakega novega 

dogodka osveži in na ta način zajame tudi nove vzorce. 

Prednost prvega pristopa je, da v fazi delovanja sistema ni 

obremenjen z dodatnimi operacijami nujnimi za 

posodabljanje modela. Slabost pa je, da v primeru 

spremembe vzorcev obnašanja sklepanje in napovedovanje 

na osnovi starega modela ni več točno in lahko povzroči 

izbiro neprimernih akcij sistema. 

Slika 3: Koraki gradnje modela. 



 

Za primerjavo primernosti različnih algoritmov strojnega 

učenja na določeni problemski domeni se običajno 

uporablja okolje za analizo podatkov, kot je WEKA 

(Waikato Environment for Knowledge Analysis) [11], 

Orange [5], Matlab [10], ali R [8]. Našteti programski 

paketi omogočajo pripravo podatkov, gradnjo 

klasifikacijskih in regresijskih modelov, gručenje, 

asociacijska pravila, vizualizacijo podatkov in modelov, ter 

evaluacijo zgrajenih modelov in primerjanje uspešnosti 

različnih algoritmov strojnega učenja. Weka in Orange za 

večino od teh nalog ponujata grafični uporabniški vmesnik. 

Vsi od naštetih paketov pa ponujajo programske knjižnice v 

različnih programskih jezikih: Weka-Java, Orange-Python, 

Matlab-Matlab, R-R, ki jih je možno uporabiti v lastnih 

implementacijah inteligentne programske opreme. 

 

4  ZAKLJUČEK 
 

V članku je predstavljen pregled inteligentnih algoritmov, 

ki se uporabljajo za sklepanje iz senzorskih podatkov. Jedro 

prispevka predtavlja pregled dobrih praks na področjih 

senzorskih sistemov in inteligentnih algoritmov na način, 

da se rezultati lahko uporabijo kot izhodišče za 

implementacijo teh algoritmov v konkretni aplikaciji. 

Pri senzorskih sistemih se priporoča decentralizirani pristop 

brezžičnih senzorskih omrežij. Priporočen pristop je bolj 

zanesljiv in omogoča lažjo nadgradnjo z naprednimi 

storitvami z večjo dodano vrednostjo. Pri izbiri senzorjev 

omrežja je treba biti pozoren na to, da se izberejo senzorji, 

ki podpirajo isti standard, ter na izbiro operacijskega 

sistema, ki podpira želene lastnosti. 

Pregled inteligentnih algoritmov v prispevku je osredotočen 

na postopke od zajemanja podatkov iz senzorjev do gradnje 

in uporabe modelov, ki se uporabljajo za delovanje 

pametnega okolja. Podani so primeri okoliščin, v katerih so 

omenjeni algoritmi primerni, in reference na zbirke 

opisanih inteligentnih algoritmov. 
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