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Arcfelismerő szoftver felügyeli a 

sörvásárlást 

 

Szupermarketek önkiszolgáló automatáiba ke-

rül az életkor azonosítására alkalmas technoló-

gia Angliában. Ha a tesztek sikeresek lesznek, 

jövőre széles körben elterjedhet a megoldás. 
 

 
 

Újabb bevetési területet találtak az utóbbi évek 

egyik slágertechnológiájának, az arcfelismerésnek. 

Angliában több kiskereskedelmi áruházláncban, 

valószínűleg például a Tesco egyes üzleteiben is 

integrálják a megoldást, amellyel a vásárlók korát 

akarják majd automatikusan ellenőrizni. 

 

Hold my beer! 

 

Az amerikai NCR által gyártott önkiszolgáló auto-

matákba integrálják majd az arcvonásokat feltér-

képező szoftvert, így a vásárlást azért sem kell 

megszakítani majd, hogy a vevő életkorát egy bolti 

munkatárs megerősítse, ha az valamilyen szigorí-

tás alá eső termék, mint amilyen az alkohol. Ezzel 

gyorsulhat az ügymenet, az önkiszolgáló vásárlás 

pedig tényleg az lehet, aminek mondja magát. 

 

A Telegraph értesülései szerint a tesztjellegű beve-

zetésre még idén sor kerül, jövőre pedig egyre több 

helyen találkozhatnak majd a vevők az arcfelisme-

réssel gyorsított vásárlással. Amennyiben a rend-

szer valóban jól működik, az a felmérések alapján 

tényleg sokat segíthet a sorok eltűntetésében, hi-

szen az önkiszolgáló kasszákhoz hívott személy-

zet idejének több mint felét a korengedélyes ter-

méket vásárló személyek ellenőrzése teszi ki. 

 

Maga a rendszer egyébként nem igényel semmifé-

le különleges dolgot az ügyfelektől. Elég a kame-

rába nézniük, az algoritmus pedig automatikusan 

megállapítja, hogy elég érettek-e már egy 6-os 

sörcsomag megvásárlásához. Arról nincs informá-

ció, hogy a szoftver milyen pontossággal képes 

elvégezni a feladatot, de valószínűsíthető, hogy a 

mérnökök inkább szigorúbbra vették a kormegálla-

pítást. Abból ugyanis kisebb baj származik, ha 

valakit fiatalabbnak tippel a gép (ilyenkor hívni kell 

az eladót), mint abból, ha egy gyereket enged 

alkoholhoz jutni. 

 

Mindennapos dolog lett 

 
Ahogy a fenti példa mutatja, az arcfelismerés mos-
tanra olyan érett technológiává vált, amelyre ké-
nyes és emberek nagy tömegeit érintő feladatokat 
is rá mernek bízni. A fejlesztők igyekeznek egyre 
tágítani a megoldás által elérhető iparágak, beve-
tési területek körét, ami az okostelefonos bejelent-
kezéstől a reptéri beléptető rendszerig terjed. 
Egyes szállítók pedig már drónokra telepíthető 
megoldásokat is kínálnak. 

 

A technológia finomodásának azonban van némi 

negatív következménye a magánszféránkra nézve. 

Az amúgy sem liberális vezetőiről híres Kínában 

például kamerák százmilliói figyelik az ország la-

kosságát, amelyeket rendőrök által viselt arcfelis-

merésre képes okosszemüvegek egészíthetnek ki. 

Ami a Távol-Keleten pártutasítás, az nyugatabbra 

üzlet, amiből az olyan cégóriások is szeretnének 

tortaszelethez jutni, mint például az Amazon. 

Utóbbi helyen azonban a dolgozók fellázadtak az 

ötlet ellen, hogy az amerikai rendőrség és más 

kormányzati szervek kaphatnák meg a cég arcfel-

ismerő rendszerét. 

 
Forrás: https://bitport.hu/arcfelismero-szoftver-

felugyeli-a-sorvasarlast 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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