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9:00 – 10:00 
Zarządzanie oprogramowaniem w kontekście przygotowania do RODO 

prezentuje: Jakub Nowakowski, SoftCare Expert COMPAREX Poland 

 
Chociaż RODO nie wspomina wprost o potrzebie zarządzania oprogramowaniem, to 
w rozporządzeniu tym można znaleźć zapisy, które sugerują, że administrator danych osobowych jest 
zobligowany do zapewnienia bezpieczeństwa również pod tym kątem. 
 
Np. w pkt. 49 rozporządzenia znajdujemy informację, że interesem administratora jest zapewnienie 
odporności systemu informatycznego na nieprzyjazne działania naruszające dostępność, 
autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych. Oraz, 
że może to obejmować między innymi przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych. 
Z kolei definicja „naruszenia ochrony danych osobowych” (a więc element bezpośrednio podlegający 
karom) oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z 
prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
 
Co te zapisy oznaczają w praktyce? W kontekście danych na myśl przychodzą coraz częstsze ataki typu 
ransomware, które blokują dostęp do danych, w tym danych osobowych, chronionych przez RODO. 
Skoro tego typu ataki mogą wpływać na przetwarzane dane osobowe, warto wykluczyć element 
związany z zagrożeniem ze strony środowiska software. W tym celu proponujemy Państwu 
skorzystanie z usługi Portfolio Management Platform, która zapewnia konsolidację różnych, 
automatycznie zbieranych danych o oprogramowaniu i sprzęcie w jednym miejscu oraz czytelne i 
szczegółowe raporty z bardzo dokładnymi informacjami. 
Nie da się skutecznie chronić danych osobowych bez szczegółowego określenia zasobów, których do 
tego używamy. Dlatego usługa ta bazuje na danych inwentaryzacyjnych, uzupełnionych o dodatkowe 
informacje zawarte we wciąż rozbudowywanej platformie, obecnie liczącej już ponad 800.000 
wzorców oprogramowania od ponad 14.000 producentów. 
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10:00 – 11:00 
VIRTPOL - Wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu strzeleckiego 
prezentuje: dr Grzegorz Gudzbeler, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

 

 

System Virtpol to mobilny symulator szkoleniowy dedykowany w szczególności funkcjonariuszom 

prewencji Policji, który pozwala na realizację ćwiczeń w czasie rzeczywistym. System zawiera 50 

scenariuszy i wariantów groźnych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się podczas pilnowania porządku 

publicznego. Urządzenie, podczas reakcji policjanta, mierzy wiele czynników psychofizycznych, co 

daje pełny obraz zachowania funkcjonariusza w sytuacji kryzysowej.  

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach 
projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Wyniki projektu zostaną przekazane na rzecz 
Skarbu Państwa.  
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11:00 – 12:00 
Mobilna transmisja telewizyjna z inteligentnymi aplikacjami rozpoznawania 

twarzy – kamery nasobne jako podstawowe źródło sygnału video 
prezentują: Mariusz Krüger Wiceprezes, Paweł Szuber Lider Zespołu, SATLAN Sp. z o.o. 

 

Zaprezentowane zostanie rozwiązanie pozwalające na transmisję online wysokiej rozdzielczości 

obrazu wideo. Transmisja odbywa się poprzez sieci telefonii komórkowej kilku operatorów 

równocześnie, co zapewnia jej bezpieczeństwo przed dostępem osób niepowołanych. Możliwe jest 

przesyłanie obrazu z wielu urządzań równolegle, co ułatwia dowodzenie i podejmowanie decyzji. 

 

Na bazie transmisji obrazu, możliwe jest wykorzystywanie wielu aplikacji, w tym rozwiązań do 

rozpoznawania twarzy, co również zostanie zaprezentowane.  

 

Prezentacja zostanie oparta o kamerę nasobną NRV – 5L, która jest wyposażona m.in. w podczerwień, 

co pozwala na dokumentację i transmisję na żywo obrazu pracy funkcjonariuszy także przy słabym 

oświetleniu. Kamerę cechuje wzmocniona obudowa zapewniająca odporność na zalania, upadki, kurz 

i pył. Inne cechy kamery to: aparat 21 Mpx, nagrywanie i transmisja wideo w rozdzielczości HD, 

modem 3G/4G/LTE, GPS, Wifi, Bluetooth, bateria 3000 mAh. 
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12:00 – 13:00 

Kierunki rozwoju analizy kryminalnej 
prezentuje: Aleksander Goszczycki, Matic Sp. z o.o. 

 

 
Analiza Kryminalna jest u progu dużych zmian w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to przede 

wszystkim z dwóch zjawisk: dostępności technologii w zakresie możliwości przetwarzania dużych 

zbiorów danych, w tym informacji niestrukturalnych oraz ilości informacji, które potencjalnie mogą 

być dostępne dla prowadzonego postępowania. Zespoły analityczne muszą rozwiązać dwa bardzo 

złożone problemy – pierwszy polegający na metodach akwizycji tych danych i ich dostępności dla 

zespołów analitycznych oraz drugi polegający na możliwościach ich przetwarzania i wizualizacji. 

Rozwiązania Matic adresują oba te problemy. W trakcie prezentacji przybliżymy możliwe kierunki 

rozwoju technologicznego zespołów analitycznych na tle obecnie wykorzystywanych technologii.  
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13:00 – 14:00 

Praktyczne przykłady możliwości i narzędzi informatyki śledczej  
prezentują: Tomasz Tatar, Członek Zarządu,  

Dominik Gierłat, Inżynier ds. bezpieczeństwa Mediarecovery 
 

 

Informatyka śledcza jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów technologii 

wykorzystywanych przez służby. Jeśli nie śledzi się tych postępów na bieżąco niezwykle łatwo 

przeoczyć nowości z nią związane. Podczas prelekcji przedstawione zostaną przykłady z życia 

projektów i analiz realizowanych przez służby w tym zakresie, a także doświadczenia największego 

w Polsce komercyjnego laboratorium informatyki śledczej. Część techniczna prezentacji skupi się 

przede wszystkim na rozwiązaniach do analiz obrazów i filmów oraz wykorzystania potężnych 

możliwości analitycznych informatyki śledczej w OSINT.  
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14:00 – 15:00 

Off-line’owe badanie nośników danych 
prezentuje: prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki,  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 

 

W ramach projektu powstaje program File Seeker 2 (FSK2), który pozwala na wykonanie szeregu 

podstawowych analiz cyfrowych nośników danych, eksploracje ich zawartości, przeszukiwanie treści 

w różnego typu plikach czy tworzenie raportów z przeprowadzonych czynności. FSK2 będzie 

dostosowany do warunków pracy i potrzeb polskich służb mundurowych. 

Kluczowe funkcje programu FSK2 wspierają wyszukiwanie i prezentację informacji pochodzących  

z cyfrowych nośników dyskowych. Pozwalają na prowadzenie wnikliwych analiz uzyskanych 

materiałów poprzez m.in. filtrowanie danych czy wydobywanie treści z szerokiej listy różnych typów 

plików.  

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Wyniki projektu zostaną przekazane na rzecz Skarbu 
Państwa. 
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15:00 – 16:00 
BIOWIZ – system do identyfikacji osób na podstawie zdjęć i materiałów 

wideo, dedykowany służbom mundurowym 
prezentuje: przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 
System BIOWIZ to rozwiązanie do identyfikacji osób na podstawie zdjęć i materiałów wideo. 

Narzędzie ma ułatwić i przyspieszyć pracę Policji i innych służb mundurowych w zakresie poszukiwania 

osób i wykrywania przestępstw.  

 

BIOWIZ ma w założeniu działać w kilku scenariuszach i umożliwić czynności, do których zaliczają się 

m.in.  

 porównanie nagrań i zbiorów zdjęć dowodowych z ze zbiorami zdjęć sprawców przestępstw 

(baza KSIP oraz lokalne bazy zdjęć),  

 śledzenie w tłumie sprawców przestępstw do momentu identyfikacji, na podstawie 

charakterystycznych cech ich ubioru, 

 Przetwarzanie i porównywanie materiałów wideo z różnych źródeł (monitoring miejski, 

monitoring z komunikacji miejskiej, kamer przemysłowych, telefonów komórkowych etc.) pod 

kątem typowania sprawców przestępstw utrwalonych na materiale dowodowym. 

 

Obecnie trwają prace nad rozwojem systemu BIOWIZ o następujące funkcjonalności:  

 poszukiwanie profili biometrycznych na zdjęciach i w filmach wideo umieszczonych w sieci 

Internet,  

 umożliwienie prezentacji i zarządzania wieloma materiałami wideo równocześnie,  

 tworzeniem lokalnych baz profili biometrycznych (np. na potrzeby danej sprawy),    

 optymalizacji jakości i wydajności wyszukiwania, czego efektem może być identyfikacja 

poszukiwanych osób w nagraniu wideo przesyłanym w czasie rzeczywistym.  

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Wyniki projektu zostaną przekazane na rzecz Skarbu 
Państwa. 
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16:00 – 16:30 
Integrator Sygnałów Wizyjnych (ISW) 

prezentuje: dr hab. inż. Krzysztof Późniak, Politechnika Warszawska 
 

 

W ramach projektu powstaje platforma zapewniająca integrację sygnałów wizyjnych pochodzących 

z wielu źródeł. Źródła to zarówno istniejące systemy monitoringu bazujące na kamerach 

analogowych, nowoczesne systemy bazujące na kamerach IP oraz pojedyncze kamery 

o zróżnicowanych typach. System składać się będzie z przenośnych urządzeń zapewniających 

konwersję sygnału, jego kodowanie i przesył. Będzie także zawierał system do archiwizacji 

i udostępniania danych oparty o rozproszony system plików. 

 

System jest w pełni modułowy przez co możliwa jest rozbudowa zarówno części sprzętowej jak 

i oprogramowania. Dzięki użyciu standardu przemysłowego, możliwa będzie także sukcesywna, 

częściowa modernizacja technologiczna w trakcie wieloletniej eksploatacji. 

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2018 roku.  

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Wyniki projektu zostaną przekazane na rzecz Skarbu 
Państwa. 
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16:30 – 17:00 

System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony 

morskiej granicy państwowej (STRUGA) 

prezentuje: dr hab. inż. Jacek Stefański, Politechnika Gdańska 

 

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie projekt, którego celem jest zbudowanie demonstratora 
technologicznego, składającego się z radiowego terminala użytkownika (RTU) i radiowego 
wyposażenia stacji bazowej (RWSB), pozwalającego na szybką transmisję danych, w tym strumieni 
multimedialnych, w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Przewiduje się, że moduł RTU będzie 
instalowany na szybko poruszających się jednostkach mobilnych (JM) Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej (MOSG), natomiast moduł RWSB będzie umieszczany w wybranych punktach 
obserwacyjnych (PO), należących do infrastruktury telekomunikacyjnej MOSG.  
 
Moduły RTU i RWSB będą współpracować z uniwersalnymi sterownikami radiowymi (USR), które 
w punktach obserwacyjnych będą podłączone do istniejącej, zamkniętej sieci szkieletowej (SS) MOSG.  
Wymiana danych pomiędzy modułami RTU a USR oraz RWSB a USR i dalej w sieci SS będzie 
realizowana za pomocą protokołu IP. 
 
Zrealizowany demonstrator technologiczny obsługuje dwa rodzaje transmisji: 
− strumieniową (związaną z tzw. usługami czasu rzeczywistego, typu wideopołączenie 
z zastosowaniem kamery dziennej lub na podczerwień) 
− pakietową (związaną z przesyłaniem np. sygnałów mowy i obrazów nieruchomych wysokiej 
rozdzielczości lub plików komputerowych). 
 
Transmisja danych w kanale radiowym jest szyfrowana w celu ochrony przesyłanej informacji przed 
niepowołanym dostępem. 
 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Wyniki projektu zostaną przekazane na rzecz Skarbu 
Państwa. 
 

 


