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Czym jest FIDO AI ?
FIDO to hybrydowy, wielopoziomowy algorytm głębokiego uczenia, który analizuje częstotliwości wibracyjne i
funkcje falowe dowolnego pliku audio i kinetycznego na osiem różnych sposobów.
Najpierw decyduje, czy sygnał, który analizuje, jest wyciekiem, a następnie oblicza jego prawdopodobny rozmiar
w stosunku do linii bazowej.
FIDO jest w pełni niezależny od sprzętu i może pracować z danymi z dowolnego czujnika, uwzględniając różne
dostępne dane, takie jak informacje o przepływie, ciśnieniu i rozdzielczości wycieków.
FIDO jest zgodny z branżowymi protokołami udostępniania danych, ponieważ przetwarza i uczy się zdalnie.
Wyszkolony przy użyciu rosnącej biblioteki ponad 2,4 miliona próbek zawierających wycieki i próbki, które nie są
wyciekami, algorytm FIDO jest ponad 700 razy szybszy niż ludzie w identyfikowaniu prawdziwych wycieków.
Jego dokładność przekroczyła już 92% i rośnie.

Jak to działa ?
Sercem systemu jest oparty na chmurze algorytm FIDO. Pliki audio i kinetyczne z dowolnego zasobu klienta,
takiego jak czujniki, aplikacje innych firm lub własna aplikacja FIDO na smartfony, są automatycznie przesyłane
na platformę FIDO w celu analizy.
Dostęp do danych klienta odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej wymiany danych i nie jest przechowywany
przez FIDO Tech.
FIDO natychmiast porównuje nowe pliki z ponad 2,4 milionami zweryfikowanych próbek wycieków i nie
wycieków w swojej rosnącej bibliotece, aby podjąć decyzję o prawdopodobieństwie wycieku i rozmiarze, co po
zweryfikowaniu dodatkowo zwiększa jego wiedzę o głębokim uczeniu się i poprawia dokładność.
Kwartalne aktualizacje oprogramowania przechodzą przez szeroko zakrojone testy i rozwój koncepcji offline,
zanim zostaną udostępnione klientom na platformie.
FIDO AI to jedyne rozwiązanie do wykrywania wycieków typu data-as-a-service (DaaS), które identyfikuje
wycieki i rozmiar wycieków, które mocno wpływają na straty wody
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