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Izhodišča in cilj projekta 

Kako je bilo? 
 

• Analogni fotoaparati 
• Omejeno število fotografij ima za posledico slabša stopnja zavarovanja sledi. 
• Razvijanje filmov zahteva drago opremo, kemične snovi in posebne prostore. 
• Shranjevanje fotografij in negativov zahteva veliko prostora. 
• Iskanje negativov in ponovno razvijanje fotografij v primeru obnovitve postopka je zamudno. 
• Izdelava klasičnih foto albumov je organizacijsko in časovno potratno. 

 
• Parcialne lokalne rešitve na posameznih enotah Policije 

• Nepopoln zajem atributov. 
• Nepovezanost in nezdružljivost rešitev. 
• Varnostno sporne rešitve brez kontrole in beleženja pristopa. 
• Vsaka enota ima svoj sistem dela. 
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Izhodišča in cilj projekta 

Kaj smo želeli? 
 

• Bolj kvalitetno in zanesljivo zavarovanje sledi. 
• Razbremeniti preiskovalce časovno potratnega in organizacijsko zapletenega dela. 
• Informacijsko podpreti digitalizacijo sledi in fotografije z namenom povečanja dodane vrednosti in s tem 

prispevati k uspešnemu izidu preiskave. 
• Zagotoviti varnejše shranjevanje in boljšo kontrolo dostopa. 
• Zagotoviti enoten sistem dela. 
• Prihraniti finančna sredstva. 
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Digitalna fotografija 

Problemi in izzivi 
 

• Izvesti projekt z zelo omejenimi sredstvi (razpoložljiva oprema, finance, …) 
• Nevarnost neuspešne izvedbe projekta zaradi obsega in kompleksnosti. 
• Obdelava velikih količin podatkov v realnem času. 
• Shranjevanje velikih količin podatkov na čim bolj ekonomičen način. 
• Podpora različnim standardom: JPEG, GIF, PDF, TIFF, NIST, RAW … 
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Digitalna fotografija 

Zasnova rešitve 
 
Več podsistemov: 

• Uporabniški vmesnik – spletna aplikacija 
• Spletne storitve 
• Asinhrone obdelave in poslovna logika 
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Digitalna fotografija 

Značilnosti in novosti 
 

• Prenos celotne mape slik iz PC, digitalnega fotoaparata, spominske kartice ali skenerja direktno na centralni 
računalnik z enkratnim dejanjem. 

• Zagotavljanje celovitosti prenesenih map in zaključenih foto albumov saj brisanje posameznih slik ni možno. 
• Hitra in enostavna izdelava foto albumov z uporabo povleci in spusti (drag & drop). 
• Hitro in enostavno iskanje ter pregledovanje slik ter foto albumov ter možnost izvoza. 
• Večja varnost podatkov z zagotavljanjem boljše obstojnosti in kontrolo pristopa. 
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Digitalna fotografija 

Statistika 
 

• Trenutno se uporablja le za oglede krajev kaznivih dejanj in prometnih nesreč. 
• S širitvijo področja uporabe se pričakuje velik porast potrebnih kapacitet za shranjevanje ter tudi 

procesorske moči za obdelavo podatkov. 

Leto Št. datotek Velikost 

2011 82266 105 GB 

2012 699987 777 GB 

2013 1046661 1.1 TB 

2014 1302564 1.4 TB 

2015 1501234 1.5 TB 

 

 [1] Zajema prvih 10 mesecev leta 2011 
[2] Zajema le November in December leta 2015 
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Sledi 

Dodana vrednost rešitve 
 

• Možnost iskanja podobnih sledi na podlagi kodiranja ter njihovo povezovanje in s tem posledično 
povezovanje dogodkov. 

• To nam omogoča pridobivanje novih informacij in znanja/vedenja o preiskovanem dogodku. 
• Odprta možnost avtomatizacije in uporaba algoritmov za prepoznavanje vzorcev v sledeh. 
• Možnost uporabe rudarjenja podatkov in iskanje novega znanja in zakonitosti. 
• Večji delež preiskanih dogodkov in učinkovitejša preventiva 
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Zaključek 

Odziv uporabnikov in doprinos k delu 
 

• Odzivi uporabnikov (preiskovalci, eksperti, …) so pozitivni. 
• Boljša in enostavnejša organizacija dela. 
• Dobra preglednost in intuitivnost programske rešitve. 
• Časovni prihranek pri delu. 
• Boljša učinkovitost in kvaliteta dela v preiskavi. 
• Omenjeni sistemi niso primerljivi s “filmskimi CSI” sistemi, saj smo pri delu podrejeni zakonom in drugim 

predpisom, ki ne dopuščajo popolnoma svobodnih rok. 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


