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ТОВ "Спеціальні Реєструючі Системи" 
 

Система технічної фіксації та протоколювання судового процесу 

"SRS Femida" 
 

  Загальна інформація 
 

Компанія "Спеціальні Реєструючі Системи" працює на ринку інформаційних технологій з 
1993 року і на сьогоднішній день є досвідченим розробником та виробником професійних 
систем цифрового запису.  

 
Система технічної фіксації та протоколювання судового процесу "SRS Femida" є нашим 

інноваційним рішенням, розрахованим для залів засідань, судових слухань, залів для 

переговорів. 

 
Ця система здійснює цифровий багатоканальний аудіо- і відеозапис, що забезпечує  

прозорість судових процесів. Також система автоматизує судове протоколювання завдяки 
застосуванню уніфікованих шаблонів, які можна редагувати. 

 
На сьогоднішній день система "SRS Femida" успішно застосовується у верховних, 

апеляційних, районних судах Вірменії (Проект Світового Банку), Грузії, Гани, Казахстану 
(Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Молдови (проект USAID), України 
(державна програма). 

 
Система "SRS Femida" – це один з базових компонентів в оснащенні залів засідань 

сучасними засобами, що автоматизують роботу судів. Система суттєво спрощує роботу 
секретарів у цілому та дозволяє повністю відмовитись від використання ручки та паперу для 
складання протоколів судових засідань. 

 
Компанія "Спеціальні Реєструючі Системи" встановила понад 15000 цифрових систем 

звукозапису на базі комп'ютерів у понад 16 країнах світу в судах, урядових та фінансових 
установах, організаціях громадської безпеки, аеропортах, електростанціях і т.п. 

 

  Основні функції системи "SRS Femida" 
 

 Цифровий двох, чотирьох чи восьмиканальний аудіозапис; 

 Цифровий відеозапис (опціонально); 

 Створення електронних протоколів судових засідань на основі уніфікованих шаблонів, які 

можна редагувати; 

 Відтворення та перегляд аудіо/відео інформації з синхронізацією з текстом; 

 Збереження та резервне копіювання даних на жорсткий диск, CD/DVD диски, мережеві 

ресурси; 

 Сумісність з Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8.1/10; 

 Підтримка архітектури "Клієнт - сервер" 

 Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

 Можливість автоматичного аварійного відновлення записів; 

 Інтеграція з будь-якими наявними системами судового діловодства; 

 Проста інсталяція, навчання та експлуатація; 

 Система моніторингу працездатності системи. 
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  Переваги системи "SRS Femida" 
 

Прозорість судових процесів досягається завдяки багатоканальному аудіо- та відеозапису. 
Повна легітимність усієї електронної документації, записів та їх копій забезпечується 
накладенням електронного цифрового підпису. 

З системою "SRS Femida" суттєво спрощується процес підготовки протоколів судових 
засідань завдяки спеціальному редактору із застосуванням уніфікованих шаблонів, які можна  
редагувати. Спеціалізоване програмне забезпечення здійснює повну фіксацію усіх 
процесуальних дій (журнал подій) у хронологічній послідовності та одночасну синхронізацію 
цих дій з відповідними фрагментами аудіо-відеозапису. Синхронізація аудіо-відеозаписів і 
тексту забезпечує миттєвий доступ до будь-якої події судового засідання. При необхідності 
секретар може зробити дослівну стенограму судового засідання в цілому чи його фрагмента. 
При ознайомленні зі стенограмою достатньо натиснути на будь-якому слові у тексті 
стенограми та автоматично почнеться відтворення відповідного фрагменту запису судового 
засідання. Точна синхронізація тексту та аудіо-відеозаписів є незаперечною перевагою 
системи "SRS Femida" в порівнянні з аналогічними системами аудіозапису судових процесів. 

Зручний та зрозумілий графічний інтерфейс користувача, а також спеціальна навчальна 
версія програми допомагає секретарям судових засідань швидко освоїти роботу з системою.  
Для роботи з системою досить мати базові навички роботи з ПК і не вимагається досвіду 
швидкого друкування. 

Режим стенографування з функцією контролю відтворення ніжною педаллю і зміною 
швидкості мови без зміни тембру забезпечує зручнішу та ефективнішу підготовку 
(розшифровку) протоколів судових засідань судовими секретарями. 

Вбудований програвач дозволяє відтворювати багатоканальний запис засідання без 
встановлення додаткових програм. 

У системі "SRS Femida" забезпечується захист даних від знищення і фальсифікації в 
режимах запису і зберігання завдяки спеціальним заходам контролю автентичності записів. 

Система "SRS Femida" має засоби управління доступом до даних і підтримує 
розрахований на багато користувачів режим з розмежуванням прав користувачів. 

Система "SRS Femida" формує документ протоколу у форматі RTF, тому немає 
необхідності у встановленні додаткового текстового редактора. 

Програвач записів здійснює комплексне очищення звукового сигналу – зменшення шумів і 
перешкод. 

Система "SRS Femida" використовує стандартні диски CD/DVD, що дозволяє скоротити 
витрати судів. Для копіювання та архівації записів не потрібні носії спеціального формату. 

Система "SRS Femida" має стаціонарне або портативне виконання. 
Завдяки наявності дилерських мереж забезпечується повноцінна інсталяція систем, їхня 

технічна підтримка та обслуговування в будь-якому регіоні. Встановлення і налаштування 
обладнання і спеціалізованого програмного забезпечення здійснюють кваліфіковані фахівці, 
які підготують комплекс до роботи, протестують його, проведуть навчання персоналу, а також 
тестове судове засідання. 

 

  Переваги програмного забезпечення системи "SRS Femida" 
 

 Цифровий аудіо- і відеозапис з автоматизованим створенням протоколу судового 
засідання; 

 Інтеграція з будь-якими наявними системами діловодства; 
 Електронний цифровий підпис даних; 
 Редактор шаблонів; 
 Візуалізація фонограм; 
 Багатоканальне оброблення звуку (зміна швидкості відтворення без зміни тембру, 

режими багатоканального одночасного відтворення або відтворення окремих каналів, 
автоматичне регулювання підсилення, еквалайзер, шумоочищення); 

 Вибір мови інтерфейсу програми і шаблонів судових засідань. 
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  Конфігурації системи "SRS Femida" 
 

Система "SRS Femida" може комплектуватися як в стаціонарному виконанні, так і в 
портативному (на базі ноутбука), з можливістю аудіо або аудіо-відеозапису. 

 
 

Рис. 1 Стаціонарна система 

 

 
Рис. 2 Портативна система 
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  Головний інтерфейс системи "SRS Femida" 
 

  
Рис. 3 Інтерфейс системи "SRS Femida" 

 

 – Список всіх можливих процесуальних дій судового процесу. 

 – Список всіх можливих дійових осіб для даного судового процесу. 

 – Журнал подій – список всіх зареєстрованих подій, прив'язаних до часу. 

 – Вікно редагування анотацій (приміток, коментарів). У цьому полі можна вводити і 

редагувати примітку для вибраної в журналі події. 

 – Панель управління записом/відтворенням і вікно стану каналів звукозапису. У цьому 

вікні є різні опції, наприклад, годинник реального часу, візуальне відображення 
наявності звуку в каналах звукозапису, область позиціювання, регулятор гучності, 
регулювання швидкості відтворення, автоматичне регулювання підсилення, 
еквалайзер і т.д. 

 – Вікно перегляду відеозображення – можливість перегляду в реальному часі під час 

запису засідання або при відтворенні. 
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  Принцип роботи системи "SRS Femida" 
 

Система "SRS Femida" в стандартних комплектаціях надає можливість підключення до 8 
мікрофонів. Звукозапис може здійснюватися по двох, чотирьох або восьми окремих каналах, 
залежно від моделі. Відеозапис здійснюється з однієї або декількох телекамер. 

Основою судового протоколу є журнал подій. У ньому секретар відзначає ім'я дійової особи 
і кожну дію, яка відбувається під час даного судового засідання, вибираючи назву події з 
відповідного шаблону. Уніфіковані шаблони, що можуть бути розширені, спрощують судове 
протоколювання.   

Система "SRS Femida" дозволяє секретареві здійснювати аудіо- і відеозапис судового 
процесу і створювати короткий судовий протокол в режимі реального часу з вказівкою 
учасників та процесуальних дій судового засідання в хронологічній послідовності. Під час 
судового засідання секретар може додавати анотації до вибраних подій, крім того кожна подія 
прив'язується до певного фрагменту аудіо-відеозапису. 

Протокол судового засідання генерується на основі сформованого журналу подій і включає 
обов'язкові дані згідно з чинним законодавством, а саме: номер і назва справи, серійний 
номер CD/DVD диска, на який зберігаються записи, дата, учасники судового засідання, події 
в хронологічній послідовності. У відкладеному режимі протокол судового засідання можна 
розширити або зробити стенограму за допомогою спеціального редактора, що забезпечує 
моментальний доступ до будь-якої події. Коли стенограма судового засідання буде готова, 
аудіо- і відеозаписи будуть синхронізовані зі словами тексту стенограми. Із застосуванням 
даної системи суддям, прокурорам, адвокатам та іншим співробітникам суду стає зручнішим 
ознайомлюватися з протоколом судового засідання, оскільки забезпечується негайний доступ 
до вибраного фрагмента запису. 

На файли протоколу судового засідання, а також на аудіо-відеозаписи можна накласти 
електронний цифровий підпис для забезпечення підтвердження цілісності даних. Система 
"SRS Femida" унеможливлює несанкціонований доступ і фальсифікацію записаної 
інформації. 

Записи судових процесів зберігаються в електронній формі на жорсткому диску, CD/DVD 
дисках або мережевих ресурсах і можуть відтворюватися на будь-якому мультимедійному 
комп'ютері без установки спеціального програмного забезпечення. 

 

  

Відео 

Звук 

Анотації 

ПРОТОКОЛ 

Події 

Учасники 

Протокол 
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  Комплексне устаткування залу судових засідань "під ключ" 
 

 
 

 
 

 
Компоненти комплексного устаткування залу судових засідань: 

1  – Підсистема виклику свідка в зал судових засідань; 

2  – Система відеоконференцзв'язку; 

3  – Обвинувачені; 

4  – Свідки; 

5  – Адвокати; 

6  – Судді; 

7  – Секретар; 

8  – Присяжні; 

9  – Гучномовці підсистеми озвучування залу; 

10 – Інформаційна панель; 

11 – Спостерігачі; 

12 – Прокурори; 

13 – "Секретна" кімната для допиту особи, яка перебуває під захистом; 

14 – Система "SRS Anonymity System"; 

15 – Серверна кімната. 

   

     1                       2                       3        4      5                                     6           7        8       9 

                                                 10               11              12        13            14                                   15 
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  Система "SRS Anonymity System" 
 

Система "SRS Anonymity System" є технічною основою для забезпечення неможливості 
упізнання свідка (особи, що перебуває під захистом) при наданні свідчень на судовому 
засіданні і може інтегруватися з системою технічної фіксації і протоколювання судового 
процесу "SRS Femida". 

Під час судового засідання особа, що перебуває під захистом, знаходиться в окремій 
кімнаті, куди транслюються відеозображення і звук із залу судових засідань, а в зал 
транслюється змінений голос цієї особи. Звук передається в обидві сторони без чутних 
затримок, без неприємного відгомону. 

 

 
Схема з'єднання компонентів системи "SRS Anonymity System" 

 
Компоненти системи, розташовані в "секретній" кімнаті: 

 Пристрій зміни голосу "SRS Voice Changer"; 

 Панель управління, яка конструктивно об'єднана з пристроєм зміни голосу; 

 Мікрофон для особи, яка перебуває під захистом. Зазвичай використовують 
направлений мікрофон; 

 Монітор; 

 Телекамера (опціонально); 

 Навушники чи активна акустична система. 

Пристрій зміни голосу 
"SRS Voice Changer" 

Зал судового засідання  

Кімната свідка 

 

LAN / 

Система передачі 
даних по IP-мережі 

Система 
озвучування 

Відеосистема                             Мікрофонна система 

Телекамера 

Система передачі 
даних по IP-мережі 
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Компоненти системи, розташовані в залі судового засідання: 

 Телекамери і відеомультиплексор системи "SRS Femida"; 

 Система озвучування чи окремі активні гучномовці для виводу зміненого голосу свідка 
(особи, що перебуває під захистом); 

 Монітор (опціонально); 

 Пристрій зменшення зворотного акустичного зв'язку, який усуває ефект збудження 
(сторонній гул і свист) в системі озвучування. 

На аудіо-відеомонітори, які знаходяться в "секретній" кімнаті, надходять аудіо-
відеосигнали із залу судових засідань від системи озвучування і від системи "SRS Femida". 
Аудіосигнал з виходу пристрою зміни голосу "SRS Voice Changer" надходить до входу 
мікшера в залі судових засідань, і далі надходить до системи озвучування і записується 
системою "SRS Femida". 

 

  Пристрій зміни голосу свідка "SRS Voice Changer" 
 

Пристрій зміни голосу "SRS Voice Changer" є основним компонентом системи 
"SRS Anonymity System" і використовує звук від мікрофонів і зображення від телекамер, які 
встановлені в залі судових засідань, або комплектується відповідним додатковим 
обладнанням. 

З метою попередження випадкового відключення функції зміни голосу свідка в ході 
судового процесу, в пристрої відсутній режим трансляції голосу без зміни. 

 
Компоненти пристрою "SRS Voice Changer": 
 Апаратний пристрій зміни голосу свідка в режимі реального часу "SRS Voice Changer"; 
 Панель для управління режимом трансляції; 
 Мікрофон свідка. 
 
Розробники пристрою "SRS Voice Changer" приділили особливу увагу розбірливості мови, 

яка не втрачається після зміни голосу, і неможливості відновлення вихідного голосу будь-
якими відомими засобами. 

Алгоритм зміни голосу працює в реальному часі і ґрунтується на вокодерній технології з 
синтезуванням зміненого голосу на основі наступних операцій: 

 Фонемна сегментація мовного сигналу; 
 Розділення сигналу на необхідну кількість спектральних смуг; 
 Застосування фонемного аналізу до кожної спектральної смуги. 
Після набуття фонемних ознак здійснюється тембральний аналіз голосу, завдяки якому 

мовний сигнал класифікується відповідно до об'єктивних характеристик голосу, наприклад: 
 Жіночий/чоловічий; 
 Грубий/ніжний; 
 Різкий/м'який і т.д. 
Далі здійснюється приведення тембрових складових вихідного сигналу до попередньо 

встановленого вигляду або на основі випадкової функції. 
Таким чином, змінюються лише темброві і звуковисотні складові мовного сигналу. 

Смислова (текстова) складова залишається без зміни. 
Додатковий ефект "монотонність" (так званий "робот") дозволяє повністю виключити 

інтонаційне забарвлення мови, що робить змінений голос свідка повністю невпізнанним. 
Темброві і звуковисотні характеристики, отримані в результаті обробки (зміни) мовного 

сигналу, залежатимуть не від характеристик вихідного сигналу, а від попередньо 
встановленого  мовного зразка і/або випадкової функції. При цьому жодні шуми або імпульсні 
перешкоди, як це зроблено в аналогічних програмних реалізаціях, до сигналу не додаються, 
що дозволяє поліпшити розбірливість мови.   
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  Підсистеми "SRS Femida" 
 

Підсистема озвучування залу судових засідань 
 
Підсистема озвучування – важливий і необхідний елемент 

оснащення сучасних великих залів засідань, який дозволяє 
формувати комфортну роботу суду в цілому. 

Основне завдання такої підсистеми – посилення і трансляція 
звукових джерел сигналу (відеоконференція, мікрофони, магнітофон, 
відеомагнітофон), що використовуються під час судового процесу. 

 
Виходячи з важливості процесів, що відбуваються, підсистема озвучування залу судових 

засідань повинна відповідати особливим вимогам до використовуваних апаратних 
компонентів для забезпечення якості, надійності та узгодженості. 

Основною вимогою до підсистеми є гучне, розбірливе відтворення аудіосигналу без 
спотворень. 

 
Склад підсистеми: 
 Акустичні системи в залі (гучномовці); 

 Підсилювач потужності; 

 Звуковий процесор - пристрій придушення зворотного акустичного зв'язку (опціонально); 

 Модуль управління (опціонально); 

 Кабельна система. 

Підсистема інтегрується з системою "SRS Femida", а також може включатися до складу 
обладнання для проведення відеоконференцій. 

 
Підсистема виклику свідка в зал судових засідань 
 
Підсистема спрощує роботу секретаря і призначена для забезпечення 

виклику в зал судових засідань свідків, що знаходяться в спеціально 
відведеній кімнаті для свідків або в загальному коридорі. 

 
Склад підсистеми:   

 Мікрофонний пульт секретаря з кнопкою виклику; 

 Акустичні системи в будівлі суду; 

 Підсилювач потужності; 

 Кабельна система. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТОВ "Спеціальні Реєструючі Системи" 
 

Адреса: вул.Солом'янська, 5, офіс 409 
 м. Київ, Україна, 03110  
Тел/Факс: +380 44 248-7990 
 +380 44 248-7991 
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Веб-сайт: www.courtrecording.org 
 www.srs.kiev.ua 
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