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● Problem bezpieczeństwa w przemyśle.

● Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa pracy. 

● Co potrafi kamera inteligentnego monitoringu?
 

● Wizja komputerowa w praktyce.
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AGENDA



PROBLEM
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CZYNNIK LUDZKI WIEDZANIEJEDNOLITY NADZÓR
Celowe łamanie procedur BHP oraz 

brak należytej uwagi.
Braki zasobów oraz braki kadrowe 
zmniejszają jakość wykonywanego 

nadzoru.

Świadomość o mierzalnym stanie 
faktycznym przestrzegania zasad.

Technologia adresuje problemy związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.



ZASADA DZIAŁANIA
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MONITORING SYGNAŁYSZTUCZNA INTELIGENCJA
Kamery obserwują środowisko 

pracy i przekazują obraz do analizy.
Na podstawie analizy strumieni 
obrazu automatycznie wyciąga 

wnioski.

Sygnały o incydentach trafiają bazy 
danych oraz do osób 
zainteresowanych.

Wszystkie systemy automatycznego nadzoru wizyjnego oparte są o następujące składniki.
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FUNKCJONALNOŚCI
Najważniejsze możliwości systemów wizyjnych opartych o sztuczną inteligencję.

ŚLEDZENIE ZASOBÓW DOSTĘP OSÓB
Analiza w czasie rzeczywistym 
gwarantuje natychmiastową 

reakcję i maksymalizuje szansę 
zapobiegania.

Dostarcza i prezentuje informacje 
na temat tego jak zasoby poruszają 

się po zakładzie produkcyjnym.

Weryfikacja tożsamości pozwala na 
pilnowanie stref ograniczonego 

dostępu oraz sprawdzanie “czarnej 
listy”.

WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ
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KORZYŚCI
Wykorzystanie wizji maszynowej do optymalizacji procesów przynosi wiele korzyści.

BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA OPTYMALIZACJA
Podwyższony poziom 
bezpieczeństwa dzięki 

automatyzacji interwencji.

Katalog incydentów pozwala na 
budowanie świadomości i 
wyszukiwanie zależności.

Wdrożenie nowych regulacji na 
podstawie wyciągniętych 

wniosków.



PRZEMYSŁ 4.0



MAPA
EWAKUACJI

System w czasie rzeczywistym 
generuje mapę zakładu 
przemysłowego i lokalizuje na niej 
wszystkie osoby i ważne zasoby.
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WYKRYWANIE
ZAGROŻEŃ

System wygeneruje powiadomienie 
gdy śledzony obiekt będzie w 
nieprawidłowym miejscu lub 
położeniu. 
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NAWIGACJA
LOGISTYCZNA

Dzięki umiejętności czytania tablic 
oraz lokalizowania pojazdów system 
potrafi pokierować dostawę do 
odpowiedniego gate.
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KONTROLA
ZASOBÓW

Automatycznie pilnuje czy osoby 
wykonujące prace mają na sobie 
odpowiednie środki ochrony 
osobistej.
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Pozwala zapobiegać przed wstępem 
do strefy kontrolowanej przez osoby 
niepowołane.
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KONTROLA
DOSTĘPU
OSÓB
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