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Anotácia:
On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou
na reklamných obrazovkách je tvorený: reklamným serverom (1) s reklamnou aplikáciou, s obsiahnutým identifikačným blokom (7) osoby, na ktorý je pripojená databáza (11)
tvárových vektorov a databáza (12) registrovaných návštevníkov; blokom (8) spracovania dát s výstupom (9) personalizovanej reklamy, ktorého prvý vstup je prepojený s prvým
výstupom identifikačného bloku (7) osoby; blokom (10)
generátora playlistu so vstupným webovým rozhraním (22)
pre inzerentov, pričom má ešte aj databázu (23) štatistík,
prepojenú s druhým výstupom identifikačného bloku (7)
osoby, pričom výstup databázy (23) štatistík je prepojený
s blokom (8) spracovania dát a s blokom (10) generátora
playlistu; sústavou reklamných obrazoviek (3) s obsiahnutým procesorovým systémom (5), zobrazovacím modulom
(6) a obvodmi (24) kamerového snímania, prepojeniami
(13) cez internet medzi reklamným serverom (1) a procesorovými systémami (5) sústavy reklamných obrazoviek (3).
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Oblasť techniky

5

Vynález sa týka on-line systému reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách
a spôsobu inzerovania touto reklamnou platformou. Reklamná platforma podľa vynálezu umožňuje inzerovať
on-line na reklamných obrazovkách umiestnených na verejných miestach. Reklamné obrazovky sú vybavené
kamerovou technológiou rozpoznávania tvárí, ktorá u možňuje zbierať a vyhodnocovať anonymné štatistiky
sledovanosti jednotlivých reklám a zároveň sledovať nákupné správanie registrovaných zákazníkov, ktorí dali na tento účel vyslovený súhlas. Vynález spadá do oblasti reklamných systémov.
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Doterajší stav techniky

15

20

V stave techniky je známe množstvo systémov rozpoznávania tvárí osôb využiteľných pre rôzne ciele.
Pre cielenú reklamu sú známe dokumenty CN104778581A, kde sa využíva síce face-recognition ale spolu
s dotykovou obrazovkou to slúži na nákup produkto v cez obrazovku. V CN104715699A sa využíva facerecognition podľa čoho sa personalizuje obsah. Pre kiná je známy dokument US2009060256, kde sa vyhodnocuje demografia cez infrakameru. Pre mobily a tablety je známy dokument CN104598869A
a KR2014012153, kde sa zabezpečuje prístup k používaniu mobilu a tabletu. Pre otváranie dverí je známy
dokument CN203720896U, kde sa využíva rozpoznávanie ľudí na otváranie dverí. Pre šetrenie obrazovky je
známy dokument CN103345902A, ktorý pojednáva o šetrení elektriny, keď o brazovka nevidí tvare. Pre bankomaty KR20090064814A na prístup k účtom.
Na základe vyššie uvedeného bolo vyvinuté úsilie o riešenie tohto problému a výsledkom tohto úsilia je
návrh na on-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsob inzerovania reklamy podľa predkladaného vynálezu.
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Vyššie uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené on -line systémom reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsobom inzercie podľa predloženého vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že systém reklamnej platformy je tvorený reklamným serverom s prístupnou reklamnou aplikáciou s webovými rozhraniami, sústavou reklamných obrazoviek a Internetom. Hlavným cieľom
reklamného servera je personifikovať reklamu na základe kamerovým systémom zosnímaných tvárí návštevníkov. Personifikovaná reklama sa zobrazuje na reklamných obrazovkách, kt oré zároveň slúžia aj na zber
a predspracovanie dát z kamery. Reklamná obrazovka je zložená zo samotnej obrazovky, kamery a procesorového systému (zvyčajne PC) s nainštalovanou reklamnou aplikáciou. Systém reklamnej platformy je aplikovateľný na verejných priestranstvách, vstupoch do veľkých obchodných centier, staniciach metra, letiskách
a pod., ale aj v samotnej predajni, kde slúži na identifikáciu zákazníka prostredníctvom kamerového systému
po vstupe do predajne, pričom je prepojený s pokladničným systémom predajcu a dokáže identifikovať osoby
registrované vo vernostnom programe predajcu, oznámiť predajco vi túto informáciu predajcovi na tablete
a po nákupe zaznamenať obsah nákupného košíka. Systém reklamnej platformy môže obsahovať aj mobilnú
aplikáciu slúžiacu na registráciu zákazníkov do vernostných programov tretích strán. Systém dovoľuje aj
uchovávanie a spracovanie dát vrátane osobných údajov koncových zákazníkov. Jadrom reklamného servera
je v ňom obsiahnutý identifikačný blok osoby, blok spracovania dát s výst upom personalizovanej reklamy
a blok generátora playlistu so vstupným webovým rozhraním pre inzerentov.
Jadrom každej reklamnej obrazovky je procesorový systém, zobrazovací modul a obvody kamerového
snímania. Procesorový systém reklamnej obrazovky obsahuje register playlistov, register reklamných vizuálov, obvody tvorby tvárových vektorov a analytické obvody so zberom dát.
Pre on-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách sú charakteristické jeho vstupy/výstupy a aj interné/externé väzby (prepojenia) medzi blokmi reklamného servera ako je
ďalej uvedené. Na identifikačný blok osoby je pripojená databáza tvárových vektorov a databáza registrovaných návštevníkov. Prvý výstup identifikačného bloku osoby je pripojený na prvý vstup bloku spracovania
dát. Reklamný server ďalej obsahuje databázu štatistík, ktorej výstup je prepojený s druhým vstupom bloku
spracovania dát a s druhým vstupom bloku generátora playlistu. Druhý výstup identifikačného bloku osoby je
pripojený s druhým vstupom databázy štatistík. Blok spracovania dát má administratívny výstup spoplatnenia
reklamy a administratívny výstup generovania reportov.
K bloku generátora playlistu sú cez webové rozhranie pripojené hardvérové prostriedky inzerentov a prípadne aj je pripojená externá databáza počasia. Existujú aj prepojenia cez Inte rnet medzi reklamným serverom a procesorovými systémami sústavy reklamných obrazoviek. Tu existuje prepojenie výstupu bloku generátora playlistu s registrom playlistov, prepojenie výstup personalizovanej reklamy bloku spracovania dát
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so zobrazovacím modulom, prepojenie výstupu obvodov tvorby tvárových vektorov s databázou tvárových
vektorov a prepojenie výstupu analytických obvodov a zberu dát s databázou štatistík.
On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách je možné rozšíriť
tak, že procesorový systém reklamnej obrazovky obsahuje obvody identifikácie oblečenia návštevníka a databázu oblečení, ktoré sú prepojené, pričom obvody identifikácie oblečenia návštevníka sú pripojené na blok
spracovania dát s výstupom personalizovanej reklamy. Prípadne na zobrazovací modul je pripojená lokálna
databáza produktov.
Na on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách je možné prevádzkovať spôsob inzerovania reklamy, ktorého podstata v základe spočíva v personalizovanej reklame založenej na postupnosti krokov:
– registrácia inzerenta
– spustenie reklamnej kampane
– schválenie reklamnej kampane
– generovanie playlistu
– stiahnutie playlistu na zariadenie
– stiahnutie reklamných vizuálov na zariadenie
– zobrazovanie reklamného banneru
– detekcia tvárí
– analýza tváre a zber dát
– identifikácia osoby
– spracovanie dát
– zobrazovanie personifikovaného reklamného banneru
– spoplatnenie reklamy
– vygenerovanie reportov.
V rámci personifikácie reklamy je možné zaznamenávať unikátny reklamný zásah v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcie tvárí, analýze tváre a zberu dát a identifikácií osoby, kde sa indikuje zhoda
medzi tvárovými vektormi z dvoch reklamných obrazoviek, výsledkom čoho sú dáta bez duplicitných
vzhliadnutí reklamy tou istou osobou.
V rámci personifikácie reklamy je možné vykonávať anonymné meranie návštevných konverzií v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcií tvárí pred reklamnou obrazovkou a na predajnom mieste,
analýzou tváre a zberu dát a identifikácií osoby, kde sa indikuje zhoda medzi tvárovými vektormi z reklamnej obrazovky a z predajného miesta, výsledkom čoho je zvýšená sadzba spoplatnenia za vzhliadnutie reklamy.
V rámci personifikácie reklamy je možné vykonávať OOH remarketing v krokoch zobrazov ania reklamného banneru, detekcií tvárí, analýzy tváre a zberu dát a identifikácie osoby, kde sa indikuje zhoda medzi tvárovými vektormi z reklamnej obrazovky a z návštev predajných miest, výsledkom čoho je prerušenie aktuálne prehrávanej reklamy a následné zobrazenie reklamy produktu v predajni.
V rámci personifikácie reklamy je možné vykonávať personalizovanú reklamu na základe rozpoznávania
oblečenia v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcií tvárí a obleče nia, analýzy tváre, oblečenia
a zberu dát a identifikácie osoby, kde na základe počítačového videnia a umelej inteligencie sa hľadá zhoda
oblečenia osoby voči databáze oblečení, výsledkom čoho je prerušenie aktuálne prehrávanej reklamy a následné zobrazenie oblečenia s podobným štýlom osoby a od rovnakého výrobcu.
Výhody on-line systému reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsobu
inzerovania touto reklamnou platformou podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita predloženého systému a spôsobu spočíva v tom, že oproti
iným digitálnym reklamným plochám, v systéme podľa vynálezu:
– inzerent platí iba za skutočné videnia jeho reklamy cieľovou skup inou zákazníkov, pričom cena
za vzhliadnutie je stanovená automaticky na základe aktuálneho dopytu a ponuky zo strany inzerentov;
– je umožnené plánovať reklamnú kampaň cez webové rozhranie a spustiť reklamu prakticky okamžite
po schválení administrátorom;
– je umožnené reklamnú kampaň cieliť podľa geografických kritérií, času, počasia a teploty, demografie
a záujmov cieľovej skupiny;
– sa využíva umelá inteligencia na lepšie zacielenie reklamnej kampane na demografickú cieľovú skupinu.
Vyhodnocovanie správy kampane v reálnom čase neumožňuje reklamný systém „CITYLIGHTY“, ale reklamný systém podľa vynálezu to umožňuje. Merateľnosť efektivity reklamy neumožňuje reklamný systém
„CITYLIGHTY“ ale reklamný systém podľa vynálezu to umožňuje.
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Prehľad obrázkov na výkresoch

5

On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsob inzerovania reklamy podľa vynálezu budú bližšie ozrejmený na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený pohľad na reklamnú obrazovku. Na obr. 2 je znázornená bloková schéma on -line systému reklamnej platformy s cielenou
reklamou na reklamných obrazovkách. Na obr. 3 je znázornený segment anonymného merania unikátneho
reklamného zásahu. Na obr. 4 je znázornený segment anonymného merania návštevných konverzií. Na obr. 5
je znázornený segment OOH remarketingu. Na obr. 6 je znázornený segment personalizovanej reklamy
na základe rozpoznávania oblečenia.
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení.
Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov.
Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie
a výberu jeho prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný on -line systém reklamnej platformy s cielenou
reklamou na reklamných obrazovkách podľa vynálezu, ako je znázornený na obr. 1 a 2. On -line systém reklamnej platformy je tvorený reklamným serverom 1 s prístupnou reklamnou aplikáciou LURITY Vision
s webovými rozhraniami na Internet 13 a sústavou reklamných obrazoviek 3. Reklamná obrazovka 3 je zložená zo zobrazovacieho modulu 6 t. j. obrazovky, obvodov 24 kamerového snímania t. j. kamery a procesorového systému 5 t. j. PC s nainštalovanou reklamnou aplikáciou LURITY Vision. Procesorový systém 5 reklamnej obrazovky 3 obsahuje register 17 playlistov, register 18 reklamných vizuálov, obvody 14 tvorby tvárových vektorov a analytické obvody 15 so zberom dát. Jadrom reklamného servera 1 je v ňom obsiahnutý
identifikačný blok 7 osoby, blok 8 spracovania dát s výstupom 9 personalizovanej reklamy a blok 10 generátora playlistu so vstupným webovým rozhraním 22 pre inzerentov. Na identifikačný blok 7 osoby je pripojená databáza 11 tvárových vektorov a databáza 12 registrovaných návštevníkov. Prvý výstup identifikačného
bloku 7 osoby je pripojený na prvý vstup bloku 8 spracovania dát. Reklamný server 1 ďalej obsahuje databázu 23 štatistík, ktorej výstup je prepojený s druhým vstupom bloku 8 spracovania dát a s druhým vstupom
bloku 10 generátora playlistu. Druhý výstup identifikačného bloku 7 osoby je pripojený s druhým vstupom
databázy 23 štatistík. Blok 8 spracovania dát má administratívny výstup 19 spoplatnenia reklamy a administratívny výstup 20 generovania reportov. K bloku 10 generátora playlistu sú cez webové rozhranie 22 pripojené hardvérové prostriedky 2 inzerentov. Existuje prepojenie výstupu bloku 10 generátora playlistu s registrom 17 playlistov, prepojenie výstupu 9 personalizovanej reklamy bloku 8 spracovania dát so zobrazovacím
modulom 6, prepojenie výstupu obvodov 14 tvorby tvárových vektorov s databázou 11 tvárových vektorov
a prepojenie výstupu analytických obvodov 15 a zberu dát s databázou 23 štatistík.
V alternatívnom rozšírení je možné aby k bloku 10 generátora playlistu bola cez webové rozhranie 22
pripojená externá databáza 16 počasia. Je možné ďalšie rozšírenie také, kde procesorový systém 5 reklamnej
obrazovky 3 obsahuje obvody 25 identifikácie oblečenia návštevníka a databázu 26 oblečení, ktoré sú prepojené, pričom obvody 25 identifikácie oblečenia návštevníka sú pripojené na blok 8 spracovania dát s výstupom 9 personalizovanej reklamy. Prípadne na zobrazovací modul 6 je pripojená lokálna databáza 27 produktov ako je to zobrazené na obr. 6.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej
platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa vynálezu prevádzkovaný na vyššie on -line
systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou opísanom v príklade 1. V spôsobe podľa vynálezu je personalizovaná reklama založená na postupnosti krokov:
– registrácia inzerenta
– spustenie reklamnej kampane
– schválenie reklamnej kampane
– generovanie playlistu
– stiahnutie playlistu na zariadenie
– stiahnutie reklamných vizuálov na zariadenie
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–
–
–
–
–
–
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zobrazovanie reklamného banneru
detekcia tvárí
analýza tváre a zber dát
identifikácia osoby
spracovanie dát
zobrazovanie personifikovaného reklamného vizuálu
spoplatnenie reklamy
vygenerovanie reportov.
Registrácia inzerenta prebieha tak, že inzerent ako fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu sa zaregistruje svojimi hardvérovými prostriedkami cez online reklamnú platformu vložením osobných údajov.
Po schválení obchodných podmienok inzerent vytvorí reklamnú kampaň a pomenuje ju. Zároveň vloží
reklamný vizuál (obrázok alebo video) a nastaví obdobie trvania kampane, denný rozpočet a maximálnu cenu
za vzhliadnutie, ktorú je ochotný zaplatiť. Inzerent má okrem toho možnosť nastaviť cielenie reklamnej kampane podľa veku a pohlavia okoloidúcich. Reklama sa zo brazuje najmä v časoch a na zariadeniach okolo ktorých sa pohybuje najčastejšie vybraná cieľová skupina ľudí. Inzerent platí iba za vzhliadnutia reklamy vybranou cieľovou skupinou zákazníkov. Taktiež sa určuje cielenie kampane podľa geografických kritérií. Inzerent
má možnosť výberu reklamných obrazoviek podľa štátov, miest alebo konkrétnych objektov a na konkrétne
dni a hodiny. Reklama sa zobrazuje celý čas počas trvania kampane alebo iba vo vybraných hodinách
a dňoch. Nastavuje sa aj cielenie kampane počasia a minimálnej/maximálnej teploty v lokalite, na ktorej sa
nachádza reklamné zariadenie. Reklama sa zobrazuje iba pri zvolenom počasí a iba vo vybranom teplotnom
rozsahu. Na základe historických dát a strojového učenia sa odhaduje pre inzerenta reklamný zásah jeho
kampane na základe zvolených kritérií a cielení:
a) Audience size – predpokladaný počet oslovených ľudí na základe vybraných reklamných obrazoviek
b) Impressions – vzhliadnutia reklamy (celkový počet videní reklám, tzv. 1 človek môže reklamu vzh liadnuť
za deň aj viac krát na jednom alebo viacerých reklamných obrazovkách)
c) Reach – unikátne vzhliadnutia reklamy (počet ľudí ktorí videlo reklamu aspoň raz, tzv. očistené o duplicitné vzhliadnutia reklám).
Systém generuje playlisty pre reklamnú obrazovku samostatne každých 15 minút. Systém pri každom generovaní playlistu hľadá najvyššiu zhodu medzi vybranou cieľovou skupinou zákazníkov a demografickou
skladbou zákazníkov v blízkosti reklamnej obrazovky v danom čase. Na základe demografie v danom čase
systém zvyšuje/znižuje intenzitu zobrazovania konkrétnych reklám na danej obrazovke.
Príklad: kozmetická firma má cieľovú skupinu zákazníkov „ženy 18 – 25 rokov“. Na základe dlhodobých
dát vieme určiť, že táto cieľová skupina sa najčastejšie vyskytuje v blízkosti konkrétnych reklamných obrazoviek v čase od 10:00 do 12:00 preto v danom čase zvyšujeme intenzitu zobrazovania reklamy na tomto zariadení.
Systém pri generovaní playlistu využíva databázy so štatistikami sledovanosti, ale aj externé služby, napríklad databázu s počasím a teplotou pre jednotlivé lokality v ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia.
Na základe korelácie medzi počasím a návštevnosťou dokážeme predikovať sledovanosť jednotlivých reklamných obrazoviek.
Playlist vo formáte JSON sa stiahne na stiahne lokálne na PC, ktoré je pripojené k reklamnej obrazovke.
Na základe playlistu sa reklamné bannery (obrázky/videá produktov) stiahnu lokálne na PC, ktoré je pripojené k reklamnej obrazovke. Reklamné bannery sa na obrazovke menia každých 15 sekúnd a čím väčší rozpočet na deň je zvolený, tým častejšie sa reklamné bannery zobrazujú.
V ďalšej fáze kamera sníma celý priestor pred zariadením. Aplikácia LURITY Vision nainštalovaná
na PC neustále hľadá v kamerovom dátovom toku tváre. Aplikácia LURITY Vision dokáže identifikovať tváre návštevníkov 4 na základe jednoznačných identifikovateľných rysov (markanty tváre) ako sú napríklad ústa, oči, nos a obočie. Súčasná verzia algoritmu dokáže rozpoznať 20 jednoznačných identifikovateľných rysov tváre a sledovať naraz až 15 ľudí v pohybe do vzdialenosti 10 až 15 metrov od reklamnej obrazovky. Na
sledovanie ľudí v pohybe aplikácia využíva lokálne rozpoznávanie tvárí, ktoré pracuje s markantami tváre
uloženými v dočasnej pamäti po dobu 5 minút. Aplikácia pret o dokáže rozpoznať že sa jedná o tú istú osobu
aj po tom, čo sa osoba na krátku dobu stratí z dohľadu kamery a následne sa opäť objaví pred obrazovkou.
LURITY Vision po identifikovaní tváre v dátovom kamerovom toku dokáže na základe tvárových čŕt anonymne vyhodnotiť vek a pohlavie osoby. Tieto údaje následne cez zabezpečený kanál odošle na API server
LURITY:
– ID interakcie
– Čas začiatku interakcie (HH:MM:SS)
– Čas ukončenia interakcie (HH:MM:SS)
– Odhadovaný vek osoby s presnosťou cca 95% +/– 3 roky
– Odhadované pohlavie osoby s presnosťou cca 95 %
– Vzdialenosť tváre v čase od reklamnej obrazovky
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– ID reklamy ktorú osoba sledovala
– Dĺžka sledovania reklamy danou osobou
– Fotku tváre na ďalšiu identifikáciu (aplikácia fotku tváre okamžite po úspešnom odo slaní zmaže z HDD
počítača).
Neanonymné dáta (fotka tváre) sú okamžite po prijatí na API server LURITY spracované. Server na rozpoznávanie tvári okamžite po prijatí uloží markanty do databázy interakcií. Tieto markanty tváre sú následne
porovnávané s markantami tvárí uloženými:
a) v databáze registrovaných osôb – hľadá zhodu za účelom zistenia, či osoba pred reklamnou obrazovkou je
registrovaná cez mobilnú aplikáciu LURITY v niektorom z vernostných programov tretích strán.
b) v databáze interakcií – hľadá zhodu za účelom zistenia, či osoba pred reklamnou obrazovkou už videla
danú reklamu na tejto prípadne inej reklamnej obrazovke počas posledných 180 dní.
Anonymné dáta ako napríklad vek/pohlavie osoby, dĺžka sledovania reklamy sú po prijatí na API server
LURITY uložené a dodatočne sú spracovávané na štatistické účely. Inzerent má cez online administračné
rozhranie dostupné iba kumulované štatistiky týchto údajov.
Inzerentovi je reklama spoplatnená dvoma možnými formami:
a) Pay-per-view pri ktorom inzerent platí iba za skutočné vzhliadnutia jeho reklamy osobami, ktoré sú
zhodné s vybranou cieľovou skupinou. Cenu za vzhliadnutie automaticky určuje systém na základe aktuálneho dopytu inzerentov.
b) Návštevná konverzia pri ktorej inzerent platí fixnú sumu iba za n ávštevu predajne zákazníkom, ktorý videl danú reklamu
c) Nákupná konverzia pri ktorej inzerent platí fixnú sumu iba za realizovaný nákup na predajni zákazníkom,
ktorý videl danú reklamu.
Počas celej doby spustenia reklamnej kampane má inzerent dispozícii š tatistiky v reálnom čase. Okrem
sledovanosti kampaní či jednotlivých reklám sa dozviete aj reklamný zásah do demografickej skupiny jeho
potenciálnych zákazníkov. Týmto spôsobom si inzerent môže kampane a reklamy vyhodnocovať aj priebežne a upravovať ich priebeh.
Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané anonymné meranie unikátneho reklamného zásahu
v spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa vynálezu prevádzkovaný na vyššie on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou,
čo je znázornené na obr. 3. Osoba vidí náhodnú reklamu inzerenta X pri prvej reklamnej obrazovke. Osoba je
detegovaná kamerou pripojenou do PC s aplikáciou LURITY Vision. Tvárový vektor je ulo žený do anonymnej databázy interakcií spolu s ID reklamy. Osoba vidí náhodnú reklamu inzerenta X pri druhej reklamnej obrazovke. Osoba je opäť detegovaná kamerou pripojenou do PC s aplikáciou LURITY Vision. Tvárový vektor
je uložený do anonymnej databázy zákazníkov spolu s ID reklamy. Server nájde zhodu medzi tvárovým
vektormi z prvej reklamnej obrazovky a z druhej reklamnej obrazovky. Inzerent získa dáta očistené o duplicitné vzhliadnutia jeho reklamy tou istou osobou.
Príklad 4
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané anonymné meranie návštevných konverzií v spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách
podľa vynálezu prevádzkovaný na vyššie on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou, čo je
znázornené na obr. 4.

45

Priemyselná využiteľnosť

50

Priemyselná využiteľnosť on-line systému reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách a spôsobu inzerovania touto reklamnou platformou podľa vynálezu je predovšetkým v oblasti reklamy.
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NÁROKY

1. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený: reklamným serverom (1) s reklamnou aplikáciou, s obsiahnutým
identifikačným blokom (7) osoby, na ktorý je pripojená databáza (11) tvárových vektorov a databáza (12) registrovaných návštevníkov; blokom (8) spracovania dát s výstupom (9) personalizovanej reklamy, kto rého
prvý vstup je prepojený s prvým výstupom identifikačného bloku (7) osoby; blokom (10) generátora playlistu
so vstupným webovým rozhraním (22) pre inzerentov, pričom má ešte aj databá zou (23) štatistík, prepojenú
s druhým výstupom identifikačného bloku (7) osoby, pričom výstup databázy (23) štatistík je prepojený
s blokom (8) spracovania dát a s blokom (10) generátora playlistu; sústavou reklamných obrazoviek (3) s obsiahnutým procesorovým systémom (5), zobrazovacím modulom (6) a obvodmi (24) kamerového snímania,
prepojeniami (13) cez Internet medzi reklamným serverom (1) a procesorovými sys témami (5) sústavy reklamných obrazoviek (3).
2. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že reklamná obrazovka (3) je umiestnená v predajnom mieste.
3. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nárokov
1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že každá sústava reklamných obrazoviek (3) ďalej obsahuje register (17) playlistov, register (18), obvody (14) tvorby tvárových vektorov a analytické obvody (15) a zber dát.
4. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa aspoň
jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v prepojeniach (13) cez Internet medzi reklamným serverom (1) a procesorovými systémami (5) sústav y reklamných obrazoviek (3) je obsiahnuté
prepojenie výstupu bloku (10) generátora playlistu s registrom (17) playlistov, prepojenie výstupu (9) personalizovanej reklamy bloku (8) spracovania dát so zobrazovacím modulom (6), prepojenie výstupu obvodov
(14) tvorby tvárových vektorov s databázou (11) tvárových vektorov a prepojenie výstupu analytických obvodov (15) a zberu dát s databázou (23) štatistík.
5. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1
až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že blok (8) spracovania dát má administratívny výs tup (19) spoplatnenia reklamy a administratívny výstup (20) generovania reportov.
6. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1
až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na webové rozhranie (22) sú pripojené hardvérové prostriedky
(2) inzerentov.
7. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1
až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k bloku (10) generátora playlistu je cez webové rozhranie (22)
pripojená externá databáza (16) počasia.
8. On-line systém reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1
až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že procesorový systém (5) reklamnej obrazovky (3) obsahuje obvody (25) identifikácie oblečenia návštevníka a databázu (26) oblečení, ktoré sú prepojené, pričom obvody
(25) identifikácie oblečenia návštevníka sú pripojené na blok (8) spracovania dát s výstupom (9) personalizovanej reklamy; na zobrazovací modul (6) je pripojená lokálna databáza (27) produktov.
9. Spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy s cielenou reklamou na reklamných obrazovkách podľa nároku 1 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že personalizovaná reklama je založená
na postupnosti krokov: registrácia inzerenta, spustenie reklamnej kampane, schválenie reklamnej kampane,
generovanie playlistu, stiahnutie playlistu na zariadenie, stiahnutie reklamných vizuálov na zariadenie, zobrazovanie reklamného banneru, detekcia tvárí, analýza tváre a zber dát, identifikácia osoby, spracovanie dát,
zobrazovanie personalizovaného reklamného vizuálu, spoplatnenie reklamy, vygenerovanie reportov.
10. Spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že sa zaznamenáva unikátny reklamný zásah v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcia tvárí, analýza tváre a zber dát, identifikácia osoby, kde sa indikuje zhoda medzi tvárovými vektormi
z dvoch reklamných obrazoviek, výsledkom čoho sú dáta bez duplicitn ých vzhliadnutí reklamy tou istou
osobou.
11. Spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že sa vykonáva anonymné meranie návštevných konverzií v krokoch zobrazovania reklamného
banneru, detekcia tvárí pred reklamnou obrazovkou a na predajnom mieste, analýza tváre a zber dát, identifikácia osoby, kde sa indikuje zhoda medzi tvárovými vektormi z reklamnej obrazovky a z predajného miesta,
výsledkom čoho je zvýšená sadzba spoplatnenia.
12. Spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že sa vykonáva OOH remarketing v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcia tvárí,
analýza tváre a zber dát, identifikácia osoby, kde sa indikuje zhoda medzi tvárovými vektormi z reklamnej
obrazovky a z návštev predajných miest, výsledkom čoho je prerušenie aktuálne prehrávanej reklamy a následné zobrazenie reklamy produktu v predajni.

7

S K 37-2018 A3

5

13. Spôsob inzerovania na on-line systéme reklamnej platformy podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že sa vykonáva personalizovaná reklama na základe rozpoznávania oblečenia v krokoch zobrazovania reklamného banneru, detekcia tvárí a oblečenia, analýza tváre, oblečenia a zber dát, identifikácia
osoby, kde na základe počítačového videnia a umelej inteligencie sa hľadá zhoda oblečenia osoby voči databáze oblečení, výsledkom čoho je prerušenie aktuálne prehrávanej reklamy a následné zobrazenie oblečenia s
podobným štýlom osoby a od rovnakého výrobcu.
4 výkresy
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