Uvádíme ….

…. Time of Flight People Counter

Proč Vector 4D ?
Moderní obchod přináší nové výzvy:

•
•
•
•
•
•

Personál, zboží, presentace, pokladny .....
Pružné využití prostorů, obchod v obchodě, apod.
Maloformátové prodejny, kiosky a malé/pružné prodejní prostory
Široké vstupy, průchozí obchodní centra a smíšené nákupní a zábavné komplexy

Široká škála chování; vysoká míra zdržení/Dwell/, pohyb personálu, přítomnost „vítačů“ na vstupech …
Od cílových obchodů („go and shop“) k Lifestylovým obchodům („go there as an event.“) …

Existuje požadavek více měřit …. Výšku osob, děti, skupiny, chování personálu, atp. to vyžaduje jiný způsob počítání
Toto vyžaduje:

•
•
•
•

Nové způsoby detekce a měření
Inovace ve způsobu rozšíření schopností počítání návštěvníků
Nové technologie, portfolio detekce – volba na vstupu.

Nové prvky měření – doba zdržení/Dwell/,vyloučení personálu ze statistik návštěvnosti, měření výšky návštěvníků,
angažmá zaměstnanců a prodejního personálu

Co znamená „ Time of Flight (ToF) „ ?
Rozdíl času měřený mezi vysílanými a
odraženými pulzy poskytuje míru vzdálenosti

Pohled na scénu ze
shora

Co vidí ToF
zobrazovač >
“ obrázek výšek
objektů ”

Paprsek pulzů generuje mapu výšek objektů na
scéně

Co vytváří algorithms
Irisys ? – Identifikaci
lidí, měřené výšky >
sledování & počítání lidí

Vector 4D
Přednosti Vectoru 4D

•
•
•
•
•
•
•

Aktivní infrared ToF technologie – netečná ke změnám intenzity osvětlení a k charakteru pozadí
Vynikající monitoring průchodů a přesnost měření – umožňuje hlubší analytiku chování
Automatické měření/odhad/ výšky nad podlahou
Spolehlivé měření výšky osob i na nerovném povrchu a i v přítomnosti osob
Minimální nároky na instalaci
Funkční na schodištích i nakloněných površích
Přesnost měření výšky objektů v rozsahu ±3cm – (neovlivněna charakterem pozadí, např. eskalátory,

schodiště, atp.)

•
•
•

Vynikající zpracování postávajících/stacionárních cílů
Demografická analýza trendů – schopnost porozumět změnám distribuce výšek v čase

Filtrace výšek na počítacích linií, skupinový (beam-break) modus

Vector4D Demo – jednoduchá scéna (video)

Zvolme jednoduchý příklad:
• 10 osob prochází záběrem scény
• Prochází těsně u sebe při
zachování komfortní chůze
• Všech 10 osob je detekováno a
započteno jakmile opustí záběr
scény
• Současně je změřena výška
všech osob

Reálné výsledky & měření výšek
Prostředí: – frekventovaný obchod v Londýně

Měření zdržení v nastavené zóně /tzv.Dwell /
Nastavením uzavřeného
polygonu v aplikaci
nadefinujeme tzv. ‘Dwell
zónu’ (‘Dwell’ = počet osob
bez pohybu v dané zóně).
Dwell zóna se objeví v registru’
( podobně jako počítací linie).
Osoby, které se zdržují v dané
zóně déle, než v nastavitelném
čase (např. 2 sec) jsou
započítány jako ‘dwelling’ a je
registrován jak počet osob v
zóně, tak doba zdržení
Současně je změřena i jejich
výška
Výstupem je počet osob v zóně
‘Total Dwell Number’, plus
histogram počtu zdržení
„dwelling „ za časovou periodu.

Příklady využití:
Zákaznický obslužný pult,
Displeje s produkty,
Reklamní akce,
Jakékoliv místo, kde lidé stojí a čekají
na obsloužení, atp..

Vyloučení personálu ze statistik návštěvnosti
Personál je vybaven pasivními
tagy (lanyard). Ty jsou
jednoznačně detekovány ToF
detektorem. (Žádné RF prvky
nebo baterie nejsou zapotřebí ! )
Označený zaměstnanec je
identifikován a sledován
algoritmem systému.

Na nastavené počítací linii lze
zvolit 3 režimy výstupů:
Pouze počty personálu,
Počítání s vyloučením personálu
nebo počítání všech osob v
záběru počítadla.

Příklady využití této aplikace:
Ovlivňuje pohyb vašeho personálu
výpočet konverze přeměny návštěvníků
na zákazníky ?
Prostory s malou návštěvností
(klenotnictví, móda, autosalony, atp.)
Chcete počítat zákazníky a ne váš
personál ?
Chtěli by jste porozumět interakci a
chování vašich prodejců se zákazníky ?
Využíváte na vstupu pracovníky
ochranky nebo aktivní „vítače“ ? Chcete
znát jak ovlivňují návštěvnost vaši
prodejny ?
Podnikáte v prostředí s nízkou
návštěvností, kde pohyb vašeho
personálu významně ovlivňuje pohyb –
jak tuto okolnost vyhodnocujete ?

Vyloučení vlivu personálu na statistiku návštěvnosti (video)

Dwell & angažmá personálu a zákazníků
Aplikace
dovoluje
nastavení
polygonů pro měření v zónách.
Měřit lze: Zdržení neboli ‘Dwelling´
osob, personálu a zákazníků.

Údaje z měřených zón jsou
evidovány v registrech pro
následné zobrazení těchto dat.
Zdržení v zóně neboli „Dwell“ v
delší, než nastavený čas ( např.
2 sec) se započítá jako čas
zdržení přítomných osob,
současně s jejich počtem.
Souběžně je měřena i jejich
výška

Příklady využití:
Zákaznické obslužné pulty
Jakékoliv místo, kde lidé stojí a čekají
na obsloužení, atp..

Dwell a angažmá personálu a zákazníků (video)

Funkce volání obsluhy (video)
Časovač registruje
čas prováděných
aktivit

Žlutý terč =
Přítomnost obsluhy

Červený terč =
Zákazník bez obsluhy

Zelený terč =
Obsluhovaný
zákazník

Definovaná zóna pro detekci zákazníků
Definovaná zóna obsluhy

Komplikovaná prostředí

Tmavé prostředí:
( dějiště zábavy).
Žádný problém s nízkým
osvětlením nebo
kompletní tmou.
Neviditelné (IR) LED
pulzy osvětlují scénu pro
ToF systém počítání a
pohybu.

Lesknoucí se podlahy:
(Prodejny obuvi).
Žádný problém s
lesknoucími podlahami.
Detektor není negativně
ovlivněn odrazy světla.

Zářivé světlo a odrazy:
(Venkovní světlo před
prodejnou.)
Žádné problémy s odrazy
světla, stíny nebo
intenzivním osvětlením.
Detektor není ovlivněn
těmito vlivy.

Obsazenost prodejny v čase

•

Vector 4D při počítání osob ve směru
dovnitř a ven (in/out ) v průběhu dne
kumuluje absolutní chybu v průměru
v rozsahu do pouhých 0,45%

•

Žádné předsudky a nejistota v
počtech dovnitř a ven

•

Zlepšená přesnost počítání vytváří

podmínky pro přímé měření
obsazenosti prodejny v čase

•

Platforma Irisys s informacemi o míře
obsazenosti na konci dne přispívá k
řešení problematiky „ smart buildings“

Děkujeme za
pozornost !

