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• Asmens atvaizdas su dokumento nuotrauka
sulyginamas „iš akies“;

• Nenaudojami dokumentų bekontaktėse
laikmenose įrašyti skaitmeniniai veido
atvaizdai.

• Per mėnesį Migracijos departamentas asmens
tapatybę nustato apie 30-40 tūkst. kartų;

• Asmens tapatybės nustatymas trunka nuo 1 iki
5 minučių, bet kartaisužtrunka keletą valandų;

• Per metus asmens atvaizdo klastojimas
(neteisėtas panaudojimas) nustatomas tik 1-2
kartus.

• Rizika išduoti dokumentą ne tam
asmeniui;

• Rizika suklysti identifikuojant asmenį;
• Rizika sukurti naują tapatybę

(„morfingas“):
− tapatybės vagystės grėsmė;
− grėsmė viešajai tvarkai ir valstybės

saugumui;
− grėsmė teisingumo vykdymui;
− ilgiau trunkančios migracijos

procedūros.

ESAMA SITUACIJA

MASTAS

PROBLEMA

MIGRACIJOS 
DEPARTAMENTAS 

PRIE VRM



Mes siekiame, kad susitikimo su žmogumi
metu tapatybės patikrinimas įvyktų kuo
patikimiau ir greičiau.
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• 1 lygis: veido atvaizdų tapatumo patvirtinimas
(verification) – tikrumo, kad 2 atvaizdai yra
tapatūs, procento nustatymas. Veido atvaizdų
šaltiniai: gyvas žmogus; skaitmeninė nuotrauka
paso bekontaktėje laikmenoje; popierinė
nuotrauka; skaitmeninė nuotrauka duomenų
bazėje;

• 2 lygis: 1 lygis + veido atvaizdo atpažinimas kitoje
atvaizdų grupėje (identification);

• 3 lygis: 1 ir 2 lygiai + to paties veido atvaizdo
atradimas dviejose atvaizdų grupėse (clustering).

• Padidėjęs nustatytų asmens tapatybės klastojimo
atvejų skaičius;

• Sutrumpėjusios migracijos procedūros, kuriose
nustatoma asmens tapatybė.

• Atvaizdo sutikrinimo tikslais veido
atvaizdas negali būti išsaugomas ar (ir)
perduodamas trečiajai šaliai;

• Atsakymas turi būti duotas akimirksniu;
• Programa turi veikti mobiliajame

įrenginyje ir stacionariame
kompiuteryje;

• Sulyginant atvaizdus turi būti
įvertinamas galimas veido atvaizdo
pasikeitimas dėl amžiaus, ligos,
chirurginės operacijos, priklausomybės
nuo alkoholio ar narkotikų, pasikeitusios
šukuosenos, užaugintos barzdos ar ūsų,
uždėto galvos apdangalo ir pan.; taip pat
dėl skirtingos veido išraiškos, galvos
posūkio;

• Galimybė išsisaugoti sulyginimo
ataskaitą.
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• Prireikus duosime medžiagos prototipo bandymams;

• Jeigu patiks – pirksime;

• Jeigu labai patiks – pirksime ir reklamuosime.

• Produkto nereikia kurti nuo 0 (rinkoje yra įvairių panašių sprendimų);

• Poreikis tiksliai ir greitai nustatyti asmens tapatybę yra didelis – ne tik viešajame, bet ir
privačiame sektoriuje.
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