Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Kryminalna aplikacji informatyków z AGH

Unowocześnieniem i przyspieszeniem prac śledczych kryminalnych zajęli się
naukowcy z Katedry Informatyki AGH. Narzędzie, którego są twórcami, służy łącznie
jedenastu instytucjom, m.in. Policji i Służbie Granicznej. Dzięki rozwiązaniom
informatycznym analityk może szybciej wykonać prace, które wcześniej zajmowały mu wiele
godzin.
System LINK 2, bo o nim mowa, to narzędzie, nad którym pracował przez kilka lat kilkuosobowy
zespół, na czele z profesorem Edwardem Nawarecki, dr inż. Markiem Kisielem-Dorohinickim
i profesorem Grzegorzem Dobrowolskim. Swój udział w pracach mieli także studenci i doktoranci
którzy, jak podkreśla prof. G. Dobrowolski, pracując nad projektem szkolą się, zdobywają nowe
umiejętności i pracują nad realnym zadaniem. Różne inspiracje zaczerpnięte w pracach nad tym
projektem można odnaleźć później w ich pracach laboratoryjnych i dyplomowych. W AGH jest kilka
grup pracujących nad projektami związanymi z bezpieczeństwem. Wszystkie one mają za zadanie
stworzyć narzędzia i aplikacje komputerowe wykorzystywane w dziedzinie bezpieczeństwa.
Zintegrowane środowisko analizy kryminalnej LINK, bo tak brzmi pełna nazwa, ma na celu przede
wszystkim wspieranie skomplikowanej analizy kryminalnej. Projekt powstał na zamówienie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach Platformy Bezpieczeństwa.
Głównym zadaniem narzędzia jest wczytywanie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych
pochodzących z różnych źródeł. Najważniejszą kwestią dla autorów było stworzenie takiego
narzędzia, które będzie inspirujące dla oficera śledczego czy analityka kryminalnego.
Program pomaga także w analizie wszelkiego rodzaju zdarzeń, np. sprawdza operacje bankowe,
ułatwia ustalić uczestników procederu zwanego potocznie „praniem brudnych pieniędzy". Straż
graniczna wykorzystuje narzędzie do analizy zarejestrowanych przekroczeń granic. Inne dane
wykorzystywane w analizie to np. informacje pochodzące z systemów informatycznych- loginy do
serwerów. Link łączy obiekty z konkretnym miejscem i czasem oraz interesujących śledczego
zdarzeniem. Pierwsze, główne założenie programu to wczytywanie i przechowywanie różnego
rodzaju danych. Drugie to efektywne składanie i analiza informacji pozwalająca użytkownikowi na
tworzenie różnych perspektyw. Więcej na: www.agh.edu.pl
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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