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Opis:
Celem projektu VISAGE jest rozszerzenie kryminalistycznych badaniach w kierunku tworzenia
portretów pamięciowych nieznanych sprawców na podstawie śladów zabezpieczonych na
miejscu zdarzenia.
Standardowe profilowanie DNA w badaniach kryminalistycznych można przeprowadzić
skutecznie tylko w sytuacji, gdy profil DNA uzyskany ze śladów zabezpieczonych na miejscu
zdarzenia zgadza się z profilem potencjalnego sprawcy, zatrzymanego przez policję lub
którego dane znajdują się w krajowej lub europejskiej bazie danych DNA. W sytuacjach,
kiedy przestępca nie został wytypowany przez policję lub jego profil DNA nie został jeszcze
dodany do bazy danych DNA występuje tzw. luka informacyjna.
Rolą VISAGE jest rozwiązanie powyższego problemu poprzez dostarczenie wiarygodnych
informacji operacyjnych dotyczących wyglądu, wieku i pochodzenia nieznanej osoby,
stanowiących widoczne cechy uzyskane poprzez badania genetyczne zabezpieczonych
śladów DNA.

Informacje uzyskane w czasie prowadzonego postępowania pozwolą na wytypowanie
podejrzanych bądź zawężenie grupy osób, które spełniają kryteria wyglądu opracowanego na
podstawie zabezpieczonych śladów. Ponadto określenie wieku i pochodzenia geograficznego
pozwoli na przeszukanie zbiorów danych, z których można uzyskać dodatkowe informacje
operacyjne.
Zamierzeniem członków konsorcjum projektowego jest osiągnięcie celu badawczego poprzez
zwalidowanie i wdrożenie do praktyki biologicznych badań kryminalistycznych prototypu
narzędzi o nazwie VISAGE, które będą służyły do uzyskania jak najszerszych informacji na
temat wyglądu, wieku i pochodzenia geograficznego nieznanej osoby na podstawie śladów
DNA zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, co pozwoli na opracowanie portretu
pamięciowego tej osoby.

