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Dnevne poti zaposlenih, 
ki so pogosteje upora-
bljane so označene z 
bolj izrazito barvo.

V tem časovnem intervalu 
se je zgodilo 1 primerov 
kjer ni bila vzdržana 
varnostna razdalja.

15.6.2020

PRIPOROČA SE UKREPANJE

Število srečanj na prekratki razdalji 
je preveliko. Zmanjša se jih lahko z 
boljšo pretočnostjo prostora.

Zagotavljanje varne 
razdalje v proizvodnem 

procesu
V interdisciplinarnem projektu smo se študentje ALUO (Niki 
Kuhar, Matevž Breznikar) in EF (Anže Dovžan Perovič, 
Gašper Kastelic, Nemanja Mihajlović) ukvarjali z problema-
tiko Covid-19 na delovnem mestu oz. kako zagotoviti varno 
razdaljo za preprečevanje okužb. V začetku projekta je bila 
naša tema kvaliteta zraka v proizvodnjah, vendar se je 
vmes zgodila epidemija in tako smo se odločili redefinirati 
izbrano temo. Želeli smo zagotoviti varnost preko 
vzdrževanja razdalje. Kot najbolj efektivno metodo merjen-
ja smo uporabili kamero, katera je opremljena z umetno 
inteligenco, ki smo jo preko algoritma naučili prepoznati 
ljudi in meriti razdaljo. Podatki se preko Raspberry PI 
posredujejo v cloud, slednji pa izdela poročilo in ga uporab-
niku posreduje na e-mail naslov.

Po osnovanem prototipu pa smo razmišljali na kakšen 
način bi se našo rešitev uporabljalo. Ugotovili smo, da po-
trebujemo uporabniški vmesnik, ki naše orodje za nadzoro-
vanje razdalje preobrazi v orodje, ki bi ga uporabljali zapos-
leni na rizičnih delovnih mestih. Konceptualizirali smo 
načrt storitve in aplikacijo, s katero bi pomagali podjetjem, 
katera si ne morejo privoščiti zaustavitve proizvodnega 
procesa v času krize. S kombinacijo storitve in aplikacije bi 
pomagali zaposlenim,  da na svojem delovnem mestu 
zmanjšajo tveganja za okužbo. Aplikacija s podatki, ki jih 
nabirata AI in kamera, pomaga predlagati rešitve in 
pomaga pri vzdrževanju nemotenega delovnega procesa.
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Pozdravljeni
ostanite varni!
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Nevarnost srečanja na 
vaši poti.

Priporoča se premik po 
drugi poti.

Obvestilo! Obvestilo! Obvestilo!
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Prosto mesto za malico 
bo na voljo ob : 
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Posredovano vam je bilo 
današnje naročilo.

Prispela je nova izmena, 
ko boste pripravljeni, 

pritisnite gumb: 

Pričetek izmene.

Vam ta termin ustreza?

DA NE

Naročilo                         +

Seznam materialov      + Pričetek izmene
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