BRIEFCAM
HARTFORD
BRIEFCAMHELPS
POMÁHÁ
POLICIIPOLICE
V HARTFORDU
DEPARTMENT
ACHIEVE
CITY-WIDE CHANGE
VYTVÁŘET CHYTRÉ
MĚSTO

PROTECTING
RESIDENTS
OCHRANA OBYVATEL
&A DRIVING
PODPORAGROWTH
ROZVOJE
The
Hartford
Police
Department
has rozsáhlý
a sweeping
Policejní
oddělení
v Hartfordu
musí řešit
a obtížný
problém, který je společný všem městům a velkoměstům.
Musí ochránit přibližně 125 000 obyvatel města a velké
množství podniků a současně s tím vyvíjí strategii ke snížení kriminality.
Policejní
oddělení crime.
Hartford
má za to, že
develops
strategies
to decrease
However,
jeho úkolem není pouhá ochrana obyvatel Hartfordu, HPD
usiluje o revitalizaci města a povzbuzení ekonomického
protecting Hartford residents, the HPD is striving
růstu tím, že chce udělat z Hartfordu město, které bude
lákat návštěvníky a nové firmy.
Pro dosažení těchto cílů společnost HPD vytvořila Centrum
pro kriminalitu v reálném čase, které zahrnuje bezdrátový
systém FluidMesh, který umožňuje, aby byly kamerové
systémy HPD umístěny téměř kdekoli po celém městě.
Zavedení systému sledování tohoto rozsahu by si obecně
vyžádalo přijetí 30 nových pracovníků, kteří by sledovali to,
co kamera natáčí a včas na to reagovali. Policejní oddělení
Hartford potřebovalo řešení, které by mu umožnilo rychle
kontrolovat a vyhledávat obrovské množství videozáznamů
a přeměnit je na informace, na jejichž základě lze podniknout nějaká opatření. Pro vyřešení tohoto úkolu se rozhodli
pro technologii BriefCam.
®

Policisté například s použitím funkce sledování teplotních
map k identifikaci ohnisek kriminální činnosti sledují úrotveň činností a vytvářejí strategické akční plány v oblastech
podezřelých z distribuce drog. Předtím, než policie začala
tpoužívat BriefCam, by tajný detektiv musel spát v blízkosti
domu, kde existuje podezření, že se zde vyrábí nebo distribuují drogy. Nyní, s použitím moderních technologií, jsou
diskrétně nainstalovány skryté kamery a detektiv si tak
s pomocí technologie BriefCam Deep Learning a SynopVIDEO SYNOPSIS tsolution
sis® může během několika minut prohlédnout celé hodiny
videozáznamů a rychle potvrdit, zda jsou z tohoto místa
distribuovány drogy. Policejní oddělení v Hartfordu může
nyní sledovat šest až deset míst při stejném časovém fondu
t
práce detektivů,
který byl dříve nutný pro jedno policejní
i
sledování. V případech,
kdy HPD nemá v určitém místě kamery, může BriefCam pro podporu vyšetřování také rychle
načíst a analyzovat externí videozáznam z jiných zdrojů.

s

NOVÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ
SOLVING PREVIOUSLY
TRESTNÝCH
ČINŮ
Policejní UNSOLVABLE
oddělení Hartford používáCRIMES
BriefCam k vyřešení
zločinů, které by předtím nikdy nedokázalo vyřešit.

was chosen to solve this challenge.

FORCE
MULTIPLIER
ZNÁSOBENÍ
ÚČINNOSTI
HPD používá BriefCam k zefektivnění operací mnoha způsoby, od sledování a identifikace podezřelých osob až po
aktivní prevenci kriminality.

BriefCam násobně zvyšuje účinnost policejních
sil, šetří čas, urychluje identifikaci cílů a dovolí nám
aktivně identifikovat trestnou činnost a zastavit ji.
Seržant Johnmichael O’Hare
.
z policejního oddělení Hartford

Sgt. Johnmichael O’Hare of the
Hartford Police Department
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VIZE PRO
BUDOUCNOST

Po střelbě v jednom baru, která si vyžádala oběti na lidských
životech, byly jedinou stopou popisy svědků podezřelého
a vozidla. HPD s použitím programu BriefCam prohledala
videozáznamy za několik dní před incidentem, aby identifikovala podobná vozidla, a pak záznamy zvětšila tak, aby
byl vidět obličej řidiče. Porovnali podezřelého a vozidlem
pomocí videa, které bylo pořízeno v několik hodin před
zločinem na semaforu při červené. Na základě těchto informací mohlo HPD získat povolení k prohlídce, odebralo
podezřelému DNA a potvrdilo shodu DNA s důkazy z místa
činu. Bez možnosti rychle si prohlédnout záznamy za několik dní z několika blízkých kamer se vůbec nemuselo podařit
tohoto podezřelého chytit.

Policejní stanice Hartford je přesvědčena o tom, že
BriefCam v sobě skrývá obrovský potenciál pro zlepšení
života ve městě díky využití možností videozáznamů
pro inteligentní, aktivní plánování. „Možnosti využití videozáznamů nejsou zatím ani zdaleka doceněné“ uvedl
O‘Hare. „S technologií BriefCam můžeme hledat lidi
i předměty pomocí konkrétních kritérií. Zatímco dříve si
situace vyžádala hodiny manuálního vyhledávání, nyní
to trvá jen několik minut. Díky tomuto zařízení dokážeme chytit více pachatelů trestné činnosti a rychleji než
kdy předtím. Nejde ale jen o snižování kriminality; důležitou roli hraje i sestavování plánů pro chodce a cyklisty,
které zvyšují bezpečnost a modelů sledování provozu
s cílem najít nejlepší místa pro různé akce, restaurace
a maloobchodní prodejny. Služba BriefCam nám pomáhá spojit bezpečnost s inteligentním přístupem
k plánování měst. Nový systém přináší změnu a přispívá
k tomu, že návštěvníci, kteří do Hartfordu zavítají kvůli
nějaké konkrétní akci, se zde zdrží déle. Zůstanou zde,
dají si večeři, utratí peníze a pomohou oživit město.

SNADNÁ INTEGRACE
A PŘÍPRAVA
Partnerství BriefCam s hlavními společnostmi VMS vytváří bezproblémovou integraci, která šetří čas. Když HPD
prohledává a označuje události v BriefCam budou záložky automaticky přeneseny do jejich milníkové VMS.
Policejní oddělení Hartford tak dokáže pouhým jedním
kliknutím zobrazit stejné označené místo v rozhodující
VMS a připravit důkazy pro soud.

Jsem naprosto přesvědčen, že BriefCam nám umožňuje
hledat a nacházet důkazy, které jsme dříve najít nemohli.
Tento systém používáme nejméně dvakrát denně, přibližně
700 nebo 800 krát za rok.
Seržant John Michael O’Hare
z policejního oddělení Hartford

BriefCam je předním poskytovatelem řešení Video Synopsis® a Deep Learning pro rychlé prohlížení a vyhledávání
ve videozáznamech, rozpoznávání obličejů a registračních značek, upozorňování v reálném čase a kvantitativní
statistiky videa. Transformací provozních videozáznamů do podoby informací, na jejichž základě lze provést
příslušná opatření, BriefCam dramaticky zkracuje dobu reakce na bezpečnostní hrozby a zvyšuje bezpečnost a
optimalizaci provozu.
Produkty BriefCam jsou využívány organizacemi uplatňující zákony, bezpečnostními, vládními a dopravními
agenturami, významnými podniky, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi a samosprávními celky po celém
světě. Více informací ohledně analýzy videozáznamů pro rychlé nalezení relevantních řešení získáte na
www.briefcam.com

Cavid s.r.o. reprezentuje společnost BriefCam na českém
a slovenském trhu a je jeho výhradním autorizovaným
a certifikovaným distributorem. Působí zde pomocí sítě
lokálních obchodních a technologických partnerů.
Více informací na www.cavid.cz
nebo nám pošlete email: info@cavid.cz
Cavid s.r.o., Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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