
A legnagyobb orosz bank, 
a Sberbank által jelenleg 
tesztelt készülékek feladata 

a hitelbírálat. Ahelyett azonban, 
hogy beküldenék az ügyfelet a 
bankfiókba egy hús-vér ügyintéző-
höz, ahol aztán napokig várhat, a 
gép helyben meghallgatja az ügyfél 
óhaját – számol be a Technet infor-
máció-technológiai portál. Miután 
az eszköz beszkennelte a felhasz-
náló útlevelét, ujjlenyomatait, és 
(az arcfelismerés megkönnyítése 
érdekében) egy háromdimenziós 
arcképet is készített róla, jönnek a 
kérdések. Ezek az ilyen esetekben 
szokványos „van munkája?” és „van 

más hitele?”, azonban egy nagyon 
fontos extrával. A gépet ugyanis 
olyan hangfelismerő szoftverrel 
szerelték fel, amely képes a hang-
lejtés változásaiból megmondani, 
hogy igazat mondott-e az ügyfél. 
Ezt a Speech Technology Center 
fejlesztette ki, amely ügyfelei közt 
még a KGB utódszervezete is meg-
található. A cég vezetője elmondása 
szerint az orosz igazságszolgáltatás 
kihallgatások alkalmával rögzített 
hangfelvételeit használták fel a 
rendszer tökéletesítésére.

A többségében állami tulaj-
donú Sberbank tervei szerint az 
újfajta készüléket országszerte 

telepítenék, bár ennek megkezdé-
sének dátumát sem tűzték még ki. 
Természetesen nem kizárólagosan 
a hangfelismerő szoftver által érzé-
kelt lelki állapottól függne a hitel 
megadása, hiszen bárki lehet épp 
egy kicsit izgatott. Így többek közt 
az ügyfél korábbi hiteltörténetét is 
átnézné az automata.

Nem a Sberbank az egyedüli 
bank, amely futurisztikus techno-
lógiákat tesztel: a Citigroup és a 
Deutsche Bank azonban Berlinben, 
New Yorkban és Tokióban inkább 
az ebben a szegmensben újszerű 
érintőképernyőkkel próbálkoznak. 
Törökországban már a mindenna-
pi élet részévé vált az ATM általi 
hitelbírálat, azonban ott semmi 
ehhez fogható technológiát nem 
vetettek be.

Jelenleg a tesztkészülék egy 
moszkvai laborban található, ahol is 
üdvözli az elé lépő, általa már adatbá-
zisba felvett dolgozókat, az újonco-
kat pedig arra kéri, hogy regisztrálják 
magukat. A tervek szerint az ügyfelek 
különböző biometrikus azonosítóit 
egyébként nem a bank hálózatában 
tárolnák, hanem a chipkártyán, ter-
mészetesen kódolva. Így nem kellene 
attól sem tartani, hogy egy esetleges 
adatszivárgás után illetéktelenek ke-
zébe kerülne bármely ügyfél itt fel-
vett személyes adata.
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> Támadás az IMF ellen. Az elmúlt 
időszakban főleg a pénzügyi válság , illet-
ve az erre nyújtott hitelekkel kapcsolat-
ban merült fel a Nemzetközi Valutaalap 
(International Monetary Fund, IMF) 
neve, és ők is főleg ilyen témákban szólal-
tak fel. Most azonban a szervezet képvi-
selői arról számoltak be, hogy behatolók 
„nagyon komoly rést” ütöttek rendsze-
rükben. A New York Times beszámoló-
ja szerint a behatolók célja az volt, hogy 

későbbi könnyű hozzáférést, „belső jelen-
létet” biztosítson a Valutaalap informá-
cióihoz. A pénzügyi szervezet igen érzé-
keny adatokkal rendelkezik több ország 
gazdasági viszonyairól, illetve a velük 
kötött hitelszerződések hátteréről is. Az 
információkhoz való hozzáférés komoly 
piaci befolyásoló erőhöz juttathat bárkit. 
Az IMF szóvivője megerősítette, hogy 
vizsgálnak egy ilyen esetet, amely valami-
kor idén történt, még a korábbi vezető, 
Dominique Strauss-Kahn botránya előtt. 
David Hawley azonban egyelőre nem 

kívánt több részletet elárulni az ügyről. 
Mivel az IMF több rendszere közvetlen 
informatikai összeköttetésben áll a Vi-
lágbankkal, a támadás után az utóbbi 
szervezet lekapcsolt minden külső hozzá-
férési lehetőséget, de nagy valószínűség-
gel a támadók nem fértek hozzá a World 
Bank érzékeny állományaihoz.

> Kalózmásolatok miatt vezekel Ma-
gyarország. Felfigyeltek Magyarországra 
az amerikai filmstúdiók, mert azt tapasz-
talták, filmjeik első kalózmásolatai az 

utóbbi időben mindig Magyarországról 
kerülnek fel torrent-oldalakra, általában 
a vetítések minimum igénytelennek ne-
vezhető kézi kamerás felvételeként. Ezért 
a Warner Bros. úgy döntött, később mu-
tatja be Magyarországon a filmeket, 
mint a világ más országaiban. A döntés 
által érintett mostani legfontosabb film a 
Harry Potter és a Halál Ereklyéi 2., me-
lyet július 7-én mutatnak be Londonban, 
13-án már minden nagy európai mozi ve-
títi, de Budapesten csak 15-én kerül majd 
a vászonra.

Hitelnyújtás keresztkérdésekkel
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Ha szemüveget kell be-
szereznünk, nem olyan 
nagy ördöngösség el-

menni egy optikába, és felpróbál-
ni a készlet nekünk tetsző tagjait, 
viszont aki szeretné ezt megspó-
rolni, azoknak létrehoztak egy 
olyan honlapot, amelyre csak fel 
kell töltenünk a fotónkat, és már 
meg is nézhetjük, hogy milyen-
fajta szemüvegkeret állna jól ne-
künk. Ha szemüvegesek vagyunk, 
prímán elszórakozhatunk órákig 
a szoftverrel, illetve már eleve fel 
vannak töltve hírességek fotói 
(Marilyn Monroe például). Szé-
pen látszik az abbéli tendencia, 
miszerint lassanként egyáltalán 
nem kell kimozdulnunk a lakásból 

ahhoz, hogy megtaláljuk, mi áll 
jól nekünk. A honlapot a http://

www.desig nyourowne yewear.
com cím alatt lehet elérni.

Honlapajánló

Hogy néznék ki szemüvegesen?
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péntek – június 17.
16.00–20.00 – turisztikai vásár, fotókiállítás, borvízkiállítás

Helyszín: Ciucaş Konferenciaközpont
17.00 – „Zöld Sátor” – A „Sólyomkő” Természetvédelmi Rezervátum népszerűsítése 

Helyszín: Millenium Park
17.00–19.00 – férfi minifoci-bajnokság tusnádfürdői csapatokkal 

Helyszín: műgyepes minifocipálya
18.00–20.00 – Hordozóeszközök és a hinta szerepe a kisbabák életében 
– Szentes László előadása

Helyszín: Szent Anna Foglalkoztató Központ
18.00 – „Szent László” Gyerekvédelmi Központ előadása
19.00 – Árvácska Együttes: „Rózsafán termettem”
20.00 – SEMNAL M-koncert, Helyszín: Millenium Park

szombat – június 18.
10.00 – „Zöld Sátor”, Helyszín: Millenium Park
10.00–12.00 – gyerekprogramok 0–4 éveseknek, kézműves-foglalkozás

Helyszín: Szent Anna Foglalkoztató Központ
10.00–12.00 – férfi minifoci-bajnokság tusnádfürdői csapatokkal
16.00–17.00 – női minifoci-mérkőzés
17.00–18.00 – döntő – férfi minifoci-bajnokság tusnádfürdői csapatokkal

Helyszín: műgyepes minifocipálya 
10.00–20.00 – turisztikai vásár
10.00–20.00 – fotókiállítás, borvízkiállítás

Helyszín: Ciucaş Konferencia Központ
12.00–16.00 – főzőverseny
16.00 – díjátadó – főzőverseny 
13.00 – gyerekvetélkedők (arcfestés)
16.30 – értékelés és díjátadás – gyerekvetélkedők
17.00 – Tusnádfalusi Fúvószenekar
17.30 – Reménység Nyugdíjas Kórus: „Népdalcsokor”
18.00 – Real Dance tánccsoport
19.00 – Gyöngyvirág Néptáncegyüttes gyerek- és ifjúsági csoportja
19.30 – díjátadó – minifoci-bajnokság
20.00 – díjátadó – „Tusnádfürdői fiatalság”– 2010–11-es Csík körzeti idény
labdarúgó-bajnokságának győztese 
20.30 – Role-koncert, Helyszín: Millenium Park

Vasárnap – június 19.
10.00 – „Zöld Sátor”, Helyszín: Millenium Park
10.00–20.00 – turisztikai vásár
10.00–20.00 – fotókiállítás, borvízkiállítás

Helyszín: Ciucaş Konferenciaközpont
10.30 – ünnepi szentmise, Helyszín: helyi római katolikus templom
12.00 – 25 és 50 éves házasok köszöntése
          – 18 és 80 évesek köszöntése
17.00 – Csíkszentgyörgyi Székely Góbék előadása
18.00 – Folker Együttes: „ Kecsketánc” – gyerektáncház
19.00 – Nagy Loránd és Krizba Imre klasszikusgitár-duo
20.00 – Party Cover Band-koncert

Helyszín: Millenium Park


