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R E F L E K T O R

Csúcstechnológiás háromdimenziós modellezõ és adat-
rögzítõ eszközök használatát vizsgálták hazai szakembe-
rek az iCollWare projektben. Lézerszkenneres felmérés se-
gítségével pontos háromdimenziós digitális modell ké-
szíthetõ a baleseti vagy bûnügyi helyszínrõl, mely utólag
a számítógépen bármely pontból megtekinthetõ, tetszõle-
gesen bejárható.

A 3D-s szkennerek segítségével a helyszín legapróbb
részletei is, akár a milliméternél is nagyobb pontossággal
felmérésre kerülhetnek, színes, realisztikus virtuális mo-
dellt adva eredményül. A berendezések könnyen mozdít-
hatóak, mobilak, és kezelésük kimondottan egyszerû. A

technológia másik hátrá-

nyaként számon tartott bonyolult utófeldolgozásra is egy-
re professzionálisabb, célorientált szoftverek jelennek
meg, és a szakemberhiány is eltûnni látszik hazánkban.

A technológia lehetõvé teszi a baleseti és bûnügyi hely-
színek pontos és valósághû felmérését és archiválását,
legyenek azok kültéren vagy épület belsõ terében. A mo-
dellben a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzete ponto-
san meghatározható, a távolságok könnyen mérhetõek,
de a technológia olyan hatékony nyomozati eszközöket is
lehetõvé tesz, mint a lövedékröppálya rekonstruálása. De
gyorsabb és pontosabb megoldást kínál a helyszínen ta-
lált lábnyom és a feltételezett lábbeli egyezésének vizs-
gálatára is.

Az eredeti állapot minden részletre kiterjedõen, átfogó-
an rögzítésre kerül, így a nyomozás késõbbi szakaszában
is lehetõség van visszatérni virtuálisan a bûntett színhe-
lyére, és egy másik nézõpontból elvégezni a kritikus vizs-
gálatokat.

A berendezés hasznosságát és gyorsaságát jól jellem-
zi, hogy egy közúti baleseti helyszínelésnél alkalmaz-

va az útlezárás szükséges idõtartama jelentõsen
csökkenhet, akár felére is.

A projekt nemcsak a 3D-s technológiák felhasználását
vizsgálta, hanem komplex szoftvermegoldásokat is kifej-
lesztett az igazságügyi szakértõk munkájának megköny-
nyítésére és modernizálására. Ilyen többek között az ügy-
kezelõ keretrendszer vagy a táblagépeken használható
halottszemle alkalmazás.

A technológia mûködését élõben is láthatják a június
18-án megrendezésre kerülõ szakmai nyílt napon, mely-
rõl a projekt honlapján (www.icollware.com) tájékozód-
hatnak.
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