
Моніторинг безпеки (Аудіо) 



Переваги у порівнянні з відеокамерами: 

 Відсутність “сліпої” зони 

 Розуміння ситуації і виявлення подій при засвічуванні, повній 

темряві або при відсутності візуального зображення 

 Мікрофони менш помітні 

 Більш лояльні вимоги до пропускної здатності каналу передачі даних 

 Обладнання та його обслуговування коштують дешевше 

 Краща якість записів – вища точність аналітики  

Звіт “Research and Markets” 
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“Світовий ринок аудіоаналітики у 2018 році сягав 7,5 млрд. дол. США, 

а до 2025 зросте до 24,9 млрд. дол. США“ 

Поширення нових технологій  
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INLIMITED 

    INLIMITED (ТОВ "Новітнє обладнання“) - українська компанія, яка є: 

    - розробником рішень для  інтелектуального аналізу Big Data 

    - системним інтегратором апаратного і програмного забезпечення 

    - постачальником IT-послуг 

Ми допомагаємо втілити у життя унікальні технологічні рішення, які сприяють 

цифровій трансформації, безпеці та автоматизації бізнес-процесів замовників 

Інфраструктурні рішення         Аналітичні рішення            ІТ-консалтинг 
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1. Моніторинг безпеки 

 Відновлення картини подій: крик, сигналізація, 

розбиття скла, постріли, вибухи 

 Автоматичне виявлення ключових слів та  

ненормативної лексики 

 Голосова біометрична ідентифікація за наявними базами мовців 

 Визначення емоційного забарвлення розмови 

 Визначення місцеположення події 

 Робота з аудіоархівами з ціллю пошуку інформації 

(за датою, мовцем, об’єктами, емоційним забарвленням, місцеположенням) 

 Оперативне оповіщення диспетчера про події  

 Інтеграція з: 

- Системою відеоспостереження 

- Системою охоронної сигналізації 

-  Системою оповіщення 

-  Системою  контролю та  управління  доступом 

- Інтерактивною мапою 

   -  Базами  даних 

Inlimited Audio Analytics 
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Приклад впровадження 

Детектування аудіо подій: 

 Агресія (розмова на підвищених тонах) 

 Сигналізація автомобілів 

 Розбиття скла 

 Сигнал клаксону автомобіля 

 Пошук ключових слів ( "поліція", "допоможіть" і т. п.) 

 Розпізнавання пострілів 

 Виявленя плачу дитини 

Реалізація: 

Розміщення мікрофонів у місцях великого скупчення людей, 

громадських місцях, парковках, транспортних зупинках 

Проект «AudioAnalytics» (Великобританія) 
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Результат 
 Виявлення протиправних дій та соціальних конфліктів методами акустичної 

аналітики та семантичного (емоційного) аналізу звукових подій 

 Скорочення часу реагування і прийняття рішень за рахунок залучення 

уваги оператора моніторингу до подій в режимі реального часу 

 Зменшення впливу “людського фактору” 

 Автоматичний поворот камери спостереження на місце події - підвищення 

цінності відеоряду та формування доказової бази 

 Доступ до статистики, динамічні графіки та можливість автоматичного 

формування звітів за визначеними параметрами 

 Розмітка архіву - оптимізація пошуку та зберігання цінних медіа даних 

 Зменшення витрат на ліквідацію наслідків при надзвичайних ситуаціях 
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2. Мовна аналітика 

 Прискорення обробки запитів за рахунок: 

    - перетворення мовлення в текст 

    - автоматичного виявлення теми звернення 

 Голосова ідентифікація оператора для контролю 

відповідності його дій – регламентам  

 Оперативний аналіз для прийняття   

ефективних рішень: 

   - виявлення ключових та заборонених слів і фраз 

   - визначення емоційного забарвлення розмови 

   - виявлення тенденцій, поширених звернень 

 Створення шаблонів звітів та їх автоматичне заповнення 

 Пошук та класифікація аудіоматеріалів 

Inlimited Audio Analytics 

Інтеграція з: 

-  Корпоративними системами 

-  Базами даних 
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Отримання звернення 
Аналіз даних. Порівняння мовлення 

оператора зі скриптом 

Результат у вигляді звітів 

та аналітичних web-панелей 

…Прошу Вас назвати точну адресу… детально опишіть  

місце події, назвіть орієнтири … наприклад  назви  магазинів, 

підприємств чи установ, які знаходяться поряд… 

 

… Не кричіть на мене… 

…Прошу Вас назвати точну адресу… детально 

опишіть місце події, назвіть орієнтири… наприклад 

назви магазинів, підприємств чи установ, які 

знаходяться поряд… 

…Не кричіть на мене… 

Етап: Оформлення звернення 

Заборонені фрази 

♀Оператор:  

Коваленко О.В. 
12:07:22 – 7s  

12:07:29 – 2s  

Приклад впровадження 

Ситуаційний центр 
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Результат 
Підвищення рівня задоволеності обслуговуванням на 20-25% 

 Робота у режимі реального часу забезпечує швидку обробку звернень та оперативне реагування на них  

 Необхідний функціонал – в одному вікні 

 Автоматизація робочих процесів за рахунок інтеграції з іншими системами і налаштування сценаріїв реагування 

 Підвищення контролю відповідності мовлення персоналу – регламентам 

 Виявлення частки незадоволених обслуговуванням та відповідних проблем 

 Автоматичне формування аналітичних звітів 

 Зменшення впливу “людського фактору” 

 Отримання додаткової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень 

 Спрощення процедури проведення внутрішніх розслідувань  

 Ширші можливості прогнозування та формування погляду на поточні та майбутні моделі поведінки потерпілих 
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Платформа IDOL- основа 

аналітичного рішення  

Ми єдині в Україні маємо статус  

Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert 

 Використання технологій глибинного навчання та штучного інтелекту 

 Повне розуміння і контроль ситуації у рамках однієї системи 

 Широкі можливості програмування задач 

2020 Forrester Wave 
Текстова аналітика на базі АІ 

Акустична модель української мови 

INLIMITED (ТОВ “Новітнє обладнання”) заручившись підтримкою Micro 

Focus (Великобританія) і Національної академії наук України, навчили 

штучний інтелект розуміти українську мову  

10 



Наші переваги 

1. Досвід реалізації масштабних проектів національного рівня 

2. Свій штат кваліфікованих розробників та інженерів з великим досвідом роботи 

3. Власні розробки у сфері Artificial Intelligence та створення унікальних проектних 

рішень для ринку України 

4. Повний спектр IT-послуг - від аудиту і проектування до кінцевої реалізації 

та сервісного обслуговування 

5. Партнерство з провідними IT-вендорами світу, що забезпечує  

використання в проектах і рішеннях технологій останнього покоління 

6. Наявність дозволу на реалізацію проектів для підприємств,  

які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею 
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hello@inlimited.ua 

 +38 (044) 222 91 89 

www.facebook.com/InlimitedTM 

www.inlimited.ua 

Дякуємо 

за увагу! 

http://www.facebook.com/InlimitedTM
http://www.inlimited.ua/

