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Motivația cercetării 
 
Senzorii vizuali, auditivi si olfactivi (chimici) pot fi folosiți în numeroase situații ce implică probleme               
ce sunt de regulă raportate de membrii comunității. Amplasarea unor astfel de senzori permite              
colectarea și analiza datelor în timp real, fără obligativitatea nevoii unui feedback din partea              
martorilor / persoanelor ce de regulă raportează incidentul. 
 
O mare problemă a acestor rapoarte (de regulă apeluri telefonice sau mesaje scrise) este timpul de la                 
înregistrare până la răspuns, când calitatea informațiilor transmise către dispecerat este neclară, atunci             
problema poate fi amânată / tratată cu un caracter de incertitudine. De asemenea, în cazurile urgente,                
timpul de la întâmplarea faptei până la raportarea ei este esențial, și nu trebuie lăsat la voia unor                  
martori externi. 
 
Metodologia 
 
Pornind de la o bază de date cu evenimentele întâmplate într-o comunitate și locația lor, se pot stabili                  
anumite zone de risc încadrate în diferite categorii pe baza tipului de eveniment. Există o multitudine                
de algoritmi ce sunt demonstrați deja ca eficienți în rezolvarea problemelor de infrastructură urbană cu               
aplicații GIS cu ar fi: TSP pentru a stabilii cel mai scurt drum între regiuni închise [1], calcularea                  
suprafeței unei regiuni închise [2], cel mai scurt drum între regiuni deschise [3] etc. Aceștia pot fi                 
folosiți pentru a determina locurile de amplasare ale respectivilor senzori în zonele unde este necesar.  
 
Tipurile de evenimente pot fi legate de un singur senzor sau de mai mulți. De exemplu, în Statele                  
Unite ale Americii se folosesc senzori audio (microfoane) în zonele cu criminalitate ridicată pentru a               
se putea triangula sunetele produse de focuri de armă [4]. Ne putem imagina un scenariu în care există                  
de asemenea senzori vizuali amplasați în acea zonă; chiar dacă fapta nu a fost înregistrată pe o                 
cameră, motivul pentru care un grup de oameni aleargă în direcții diferite este ușor determinabil               
folosind locația zgomotului produs de armă. 
 
Implementare 
 
Ca punct de referință al integrării consider prioritară librăria fast.ai (cu PyTorch) ce oferă și               
posibilitatea antrenării modelelor pentru diferitele tipuri de senzori: vision (object recognition [7],            
video action recognition [8]) și audio [9]. 
FastAI folosește o singură clasa learner construită pentru integrare ușoară cu modele deja existente, pe               
care le parametrizează valori inițiale ce sunt dovedite că dau rezultate favorabile [5, 6]. 
 
Abilitatea de a crea modele noi într-o manieră flexibilă, ușor integrabile într-un sistem scalabil              
consider că este cea mai rapidă cale spre autonomia instituțiilor publice. 
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