
Automatisk uppskattning av besökstider 

Besökstider skulle kunna användas för smartare kassabemmaning för att minimera 
kötider vilket leder till en mer positiv butiksupplevelse för kunden. Det har visat sig att 
för en mindre butik vara möjligt att uppskatta besökstider med god tillförlitlighet. 
Ytterligare användningsområden för besökstider är att jämföra hur länge personer 
vistas i olika områden. Besökstider är en möjlighet för butiksägare att få tillgång till 
högkvalitativ information om sina kunder. Information som sen kan användas för att 
förbättra butiken. Webbshopar har tillgång till mycket detaljerad information om sina 
kunder vilket inte finns är möjligt i samma utsträckning för fysiska butiker 
Vi har undersökt möjligheten att automatiskt uppskatta besökstider i butiker. 
 
Ett sätt att automatiskt uppskatta besökstid är att upptäcka en person i ingång och 
sedan upptäcka samma person i utgång. För att göra detta måste man kunna avgöra 
om två bilder föreställer samma person. När man har har matchat personer i olika 
kameror kan man sen jämföra tidsstämpeln på de resulterande bilderna och på så 
sätt få ut en besökstid. Att automatiskt matcha personer i bilder tagna från olika 
vinklar är inte ett enkelt problem då stor variation kan uppkomma med bland annat 
ljussättning och bakgrund. För att kunna utföra matchningen har 
maskininlärningstekniker använts. Det innebär att en matematisk modell får se olika 
exempel med facit för att försöka “lära” sig att gissa rätt på exempel som inte tidigare 
setts av modellen. Målet är att modellen skall lära sig att hitta mönster i bilderna som 
inte enbart är specifika för de exempel som setts under inlärningsfasen. 
Vi har undersökt två olika kameravinklar, en som filmar snett uppifrån där ansikte 
och andra detaljer som möjliggör identifiering syns. Den andra vinkeln är en kamera 
monterad i taket som pekar rakt nedåt. Det finns för- och nackdelar med båda 
vinklarna där den som pekar rakt nedåt kan undvika att en person blockeras av ett 
föremål eller helt enkelt en annan person. Denna kameravy kan även ses som bättre 
ur en integritetssynpunkt eftersom den inte fångar ansikten på bild. Däremot finns 
det betydligt fler exempel med facit för den vyn som filmar snett uppifrån vilket leder 
till att den matematiska modellen kan bli bättre. 
 


