
مراقبة الحدود

 التوازن بين 

الأمن والراحة.



مراقبة الحدود في ع�صر العولمة.

تعتمد ديرمالوج (DERMALOG) على تجاربها الخارجية في مختلف القارات.

مع التزايد الم�صتمر لنتقال الأفراد والب�صائع في ع�صر العولمة تحتاج الدول اإلى اإحداث توازن بين 

فتح الحدود وتاأمينها ومراقبتها في ذات الوقت. وفي الوقت ذاته يحاول المجرمون عبور الحدود 

بحرية اأكبر وارتكاب جرائم خطيرة. تطرح ديرمالوج الحلول المنا�صبة لتطوير اأنظمة مراقبة 

الحدود وتنفيذها، بالإ�صافة اإلى التحقق من تاأمين اإدارة الحدود، وذلك اعتماًدا على الخبرة 

المكت�صبة من الم�صروعات العالمية. ويت�صمن ذلك تركيب اأنظمة مراقبة حدود كاملة في بروناي 

والكويت وماليزيا. 
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 الم�صح ال�صوئي للوثائق في جزء من الثانية - 

ح�صد جوائز عالمية.

ح�صلت ديرمالوج على اعتراف دولي في عدة دول في عدد من القارات المختلفة، منها اإندوني�صيا، الكويت، 

هولندا، األمانيا، رومانيا، النم�صا، جورجيا، قبر�ص.

تتم عملية الم�صح ال�صوئي لجوازات �صفر الم�صافرين العابرين للحدود �صواء وافدين اأو مغادرين في ثواٍن قليلة. 

وتقدم برمجيات ديرمالوج عدة اإمكانيات تتنوع بين التحقق من �صحة وثائق ال�صفر ومقارنتها بمدخالت قواعد 

البيانات الحالية.

تم بالفعل تطبيق نظام التحقق من الأنظمة البيومترية وجوازات ال�صفر اللكترونية والبطاقات الذكية. نجح 

نظام مراقبة حدود ماليزيا في العمل بنظام AFIS )النظام الآلي للتعرف على الهوية بب�صمة الأ�صابع( والذي 

قدمته ديرمالوج. ومنذ ا�صتخدام هذا النظام الجديد لمراقبة الحدود اأ�صبح من الم�صتحيل على المحتالين دخول 

ماليزيا بهويات مختلفة دون ر�صدها من قبل اإدارات الهجرة.

وفي كمبوديا قامت ديرمالوج بتركيب اأنظمة مراقبة الحدود في المطارات الدولية والمواني ونقاط العبور 

الحدودية البرية. وتوجد قاعدة بيانات مركزية في مطار بنوم بنه الدولي.

نحت ديرمالوج جائزة »الأنظمة البيومترية العالمية 
ُ
وقد ح�صلت م�صروعاتنا المطبقة بنجاح على جوائز عالمية. م

ومراقبة الحدود« التي نظمتها في 14 مايو/اأيار 2013 �صركة ال�صت�صارات العالمية فرو�صت اآند �صوليفان في 

لندن، نظير جهودها لتح�صين القيمة المقدمة للعميل.

اأق�صى درجات تاأمين الحدود  •

�صرعة ا�صتكمال الإجراءات لل�صائحين والزوار  •

الك�صف عن اأية هويات مزيفة اأو مزدوجة  •

ا عند البوابات الإلكترونية، مثل بوابة ديرمالوج البيومترية
ً
ا�صتكمال الإجراءات اآلي  •

اإح�صاءات �صاملة عن الم�صافرين  •

التعاون مع الإنتربول والمنظمات الأخرى  •

الدمج مع بطاقة الهوية وجوازات ال�صفر الإلكترونية  •



ا لينا�صب 
ً

مكن ت�صميم نموذج قيا�صي خ�صي�ص
ُ
ي

قطاع عري�ص من التطبيقات.

 ديرمالوج تلبي اأعلى المعايير والمتطلبات التي تحددها 

�صلطات مراقبة الحدود.

 XF9 و XF9e اإن اأجهزة الم�صح ال�صوئي لجوازات ال�صفر التي تقدمها ديرمالوج من طرز

و XF3 هي عبارة عن ما�صحات م�صغوطة ت�صتوعب �صفحة جواز ال�صفر الإلكتروني باأكملها، 

وتقدم لل�صلطات الخارجية المعنية مثل قوات ال�صرطة الفيدرالية والهيئات الحكومية واجهات 

وهياكل لوجي�صتية ونماذج برمجيات.
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اندماج ان�صيابي مع تدابير مراقبة الحدود.

ت�صتخدم اأجهزة الما�صح ال�صوئي ال�صوء المرئي والأ�صعة تحت الحمراء وفوق 

البنف�صجية، بالإ�صافة اإلى ال�صوء المركز (XF3)، كما تقدم اإمكانيات فح�ص 

الأنماط الأمنية با�صتخدام الأ�صعة فوق البنف�صجية وتحت الحمراء. قراءة 

ا 
ً
اإلكتروني MRZ، ومقارنة المنطقة المقروءة  ا 

ً
اإلكتروني المنطقة المقروءة 

VIZ، وهو اإجراء اختياري با�صتخدام الما�صح  بمنطقة التفتي�ص المرئية 

ال�صوئي XF3. عالوة على ذلك ت�صتطيع اأجهزة الما�صح ال�صوئي قراءة الكود 

ال�صريطي ثنائي الأبعاد الموجود على الوثائق الورقية والهواتف الخلوية. 

ت�صتطيع اأجهزة XF3 و XF9e قراءة المعلومات المخزنة على رقائق تحديد 

.RFID الهوية بموجات الراديو

تدعم اأجهزة الما�صح ال�صوئي الخا�صة بديرمالوج والمعنية بمراقبة الحدود 

 (SAC) ومراقبة الو�صول التكميلية (BAC) عمليات مراقبة الو�صول الأ�صا�صية

ومراقبة الو�صول المو�صعة (EAC)، بالإ�صافة اإلى الم�صادقة الفعالة وال�صلبية 

وم�صادقة المحطة الماأذون لها.

تقوم اأجهزة الما�صح ال�صوئي بقراءة بطاقات الهبوط مع تحليل خانات 

الفح�ص. حيث تم�صح بطاقات ال�صعود اإلى الطائرة عن طريق الكود ال�صريطي 

وال�صرائط المغناطي�صية.

عر�ص رحالت ال�صفر ال�صابقة، بما في ذلك ال�صجالت الخا�صة بجوازات �صفر 

مختلفة. ت�صجيل ب�صمات الأ�صابع للتحقق منها لحًقا اأو لمعالجتها بنظام 

AFIS لتحديد الهوية بب�صمات الأ�صابع. عالوة على ذلك يمكن التحقق ال�صريع 

من »هويات الأفراد عن طريق ب�صمة الإ�صبع و/اأو الوجه. ت�صمل حلول 

 AFIS ديرمالوج تحديد الهوية بب�صمة الإ�صبع بنظام 1:ن )من خالل نظام

لتحديد الهوية بب�صمات الأ�صابع(. تت�صمن الخيارات الأخرى الوظائف المتعلقة 

بقوائم المحظورين )مع وظائف التحذير ال�صري الخيارية( بالإ�صافة اإلى 

مكن دمج 
ُ
نظام التعرف على اللوحات المعدنية للمركبة العابرة للحدود. وي

.MIND/FIND نظام قاعدة بيانات �صبكة الإنتربول الثابتة والمتحركة

اأجهزة الما�صح ال�صوئي لديرمالوج 

.XF3 و XF9 و XF9e من طراز

 تدعم عدة 

اأنواع من الم�صادقات.

وثائق ال�صفر. 

وظائف اإ�صافية.



تطبيق الدخول والخروج

ا يعر�ص التطبيق ال�صورة المم�صوحة 
ً
بعد م�صح وثيقة ال�صفر �صوئي

. يتم تحميل  A ا من جواز ال�صفر اأو المقروءة من الرقاقة 
ً
�صوئي

مكن مقارنة ال�صورة 
ُ
. ي B �صور الم�صافرين من قاعدة البيانات 

ا ب�صورة جواز ال�صفر. وُت�صتخرج بيانات الم�صافرين من المنطقة 
ً
اآلي

. ويتم عر�ص تاريخ ال�صفريات بالكامل، بما في  C ا 
ً
المقروءة اآلي

. D ذلك الوثائق المختلفة التي ا�صتخدمها الم�صافر 

بطاقة الو�صول

بعد فح�ص جواز ال�صفر يتم الم�صح ال�صوئي لبطاقة الو�صول 

. ُت�صتخرج بيانات الراكب المتاحة من خالل  E للم�صافر 

تحليل خانة الفح�ص ويتم ربطها بالم�صافر عن طريق رقم 

الكود ال�صريطي.

مراقبة الحدود - الدخول والخروج.

A

B

C

D



التعرف على الوجه

F تدعم اآلية التعرف على الوجه الفريق الأمني لمراقبة 

الهوية عبر  التحقق من  للبرنامج  الحدود، وتتيح 

مكن دمج 
ُ
مقارنتها بقواعد البيانات الخا�صة بال�صور. ي

تكنولوچيا الكاميرات المقابلة في البوابات اللكترونية، 

مثل DERMALOG BiometricGate )بوابة ديرمالوج 

البيومترية(.

تحليل الخ�صائ�ص الأمنية

G يتيح النظام ل�صباط اإدارة الهجرة فح�ص جميع الخ�صائ�ص 

H يتم التحقق من الأختام  الأمنية الورقية على الفور: 

الفالتر المختلفة  والخ�صائ�ص الأمنية المختلفة. تقوم 

با�صتخال�ص الخ�صائ�ص الأمنية.

H

G

F
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 ديرمالوج تعزز

نظام مراقبة الحدود المتفوق المطبق في بروناي.

 نظام البوابة البيومترية المبتكر اأحادي الباب

بت�صميم م�صغوط �صامل.

لدعم وتح�صين الإجراءات في المطارات وت�صريعها زودت ديرمالوج 

البوابات الإلكترونية الخا�صة بمراقبة الحدود في ال�صلطنة باأنظمة 

�صبكية لمراقبة الحدود والتحقق من جوازات ال�صفر واأنظمة التعرف 

على بطاقات الهوية. �صنتناول لحقَا اأنظمة اأخرى. 

ا عن طريق 
ً
تم تح�صين اأداء البوابات البيومترية المركبة فعلي

تركيب كاميرات جديدة تعمل بتكنولوچيا ثالثية الأبعاد. ومن 

اأهم مزاياها اأنها تتكون من نظام الباب المفرد الآلي بالكامل 

والذي يتمتع بدرجة تاأمين عالية م�صادة للتعقب وت�صميم 

م�صغوط �صامل. عاًدة ما تقت�صي الحاجة ا�صتخدام نظام ثنائي 

الأبواب ل�صمان م�صادقة كل فرد يدخل البالد اأو يغادرها.

بروناي هي اأول دولة في العالم تطرح بطاقة بيومترية للتحقق 

طلق عليها بطاقة هوية 
ُ
من الهوية عبر تحديد ب�صمة الإ�صبع، وي

بروناي الذكية. كما طرحت ديرمالوج نظام مركزي اآلي لتحديد 

الهوية بب�صمات الأ�صابع (AFIS)، وذلك لأغرا�ص تحديد الهوية 

والتحقق منها. وت�صل ال�صعة التعاقدية لقاعدة البيانات المحلية 

الخا�صة بنظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�صمات 

الأ�صابع اإلى 600000 �صجل.

ا اأجهزة م�صح �صوئي لحظية واأجهزة  كما طرحت ديرمالوج اأي�صً

ملحقة مت�صلة بالحا�صب لنظام AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�صمات 

الأ�صابع ودمجها في النظام. تم العمل بنظام AFIS الآلي لتحديد 

الهوية بب�صمات الأ�صابع على نحو كامل في يوليو/تموز 2000. 

لإ�صدار جواز �صفر بروناي الإلكتروني يجب اأخذ ب�صمات اأ�صابع 

حامل الجواز الع�صرة اأثناء الت�صجيل. كما طرحت ديرمالوج في 

2008 نظام بالبوابة الإلكترونية البيومترية لبروناي، وهو 

النظام الذي يمكن لمواطني بروناي ممن يحملون بطاقة الهوية 

الذكية لبروناي ا�صتخدامه، وكذلك مواطني ماليزيا ممن يحملون 

بطاقة هوية ماليزية اإلكترونية.

منذ ا�صتخدام هذا النظام الجديد لمراقبة الحدود اأ�صبح من 

الم�صتحيل على المحتالين دخول ماليزيا بهويات مختلفة.

كانت ديرمالوج م�صئولة عن تقديم اأغلب الخدمات للم�صروعات 

�صالفة الذكر. وي�صمل ذلك تطوير الأجهزة والبرمجيات وتهيئتها 

واختبارها وتركيبها ودمجها في الأنظمة. كما قدمت ديرمالوج 

تدريبات ذات م�صتويين، م�صتوى اأول وم�صتوى ثاٍن بالإ�صافة اإلى 

خدمة ال�صيانة.



ال�صين

بروناي

ماليزيا

بروناي
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اأبرز المزايا  

<  قراءة وم�صادقة جوازات ال�صفر والتاأ�صيرات 

وبطاقات الهوية ورخ�ص القيادة

<  درجة عالية من الموثوقية، ول توجد قطع 

متحركة

<  مقارنة الوجه الآلية بين �صورة �صفحة 

البيانات ورقائق تحديد الهوية بموجات 

DG2 الراديو

<  قراءة الأكواد ال�صريطية ثنائية الأبعاد 

 الموجودة على الوثائق

الورقية والهواتف الخلوية

.XF9®
®XF9e و 

اأجهزة م�صح �صوئي ديرمالوج 

 وظائف متعددة - قراءة وثائق الهوية والتحقق منها والتعامل

مع جوازات ال�صفر بالكامل ب�صرعة وبدرجة تاأمين عالية.

التوازن بين الأمن والراحة. 

 XF9 و XF9e تمثل اأجهزة ديرمالوج للم�صح ال�صوئي من طراز

�صل�صة من الما�صحات ال�صوئية الم�صغوطة التي ت�صتوعب �صفحة 

كاملة، وتتيح ال�صتخراج الدقيق الآلي للبيانات والتحقق من الوثائق 

والقدرة على قراءة على اأنماط عديدة من الم�صتندات. وتقوم 

 (XF9e) با�صتخراج البيانات الرقمية من الرقائق غير المت�صلة 

ا. تتم قراءة الرقاقة في خطوة  ومن ال�صرائط المغناطي�صية اأي�صً

واحدة. وتطرح ديرمالوج اأحدث التقنيات في قراءة الهويات 

ال�صخ�صية والتحقق منها على نحو �صريع و�صل�ص. ول توجد اأجزاء 

متحركة ت�صبب ف�صل العملية. تقدم اأجهزة الم�صح ال�صوئي اإمكانية 

الت�صغيل بدون �صيانة.

ديرمالوج XF9 عبارة عن تركيبة من ما�صح �صوئي لقراءة 

ا MRZ من جوازات ال�صفر 
ً
بيانات المنطقة المقروءة اإلكتروني

والهويات التي ت�صتوعب �صفحة كاملة في غالف مالئم 

لال�صتخدام وفائق الن�صغاط.

- XF3 ديرمالوج 

حل اآخر لمراقبة الحدود.

م�صمم للقراءة الآلية والتحقق من �صحة جوازات ال�صفر 

وبطاقات الهوية والتاأ�صيرات والوثائق الأخرى. يتيح 

اإمكانية التعرف على البيانات الن�صية وقراءة الكواد 

ال�صريطية و�صرائح تحديد الهوية بموجات الراديو 

والبطاقات الذكية.
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XF9 البيانات التقنية

125 مم x 88 مم )4.92 بو�صة x 3.46 بو�صة(منطقة الم�صح الن�صطة

�صوء اأبي�ص مرئي بدايود �صوئي، واأ�صعة تحت الحمراء (B900)، واأ�صعة فوق بنف�صجية )اختيارية(م�صادر الإ�صاءة

500 بك�صل لكل بو�صةالنقاء/الأبعاد

ال�صور المقدمة 

ا 
ً
�صورة مرئية، الأ�صعة تحت الحمراء، الأ�صعة فوق البنف�صجية (UVA)، �صور بوا�صطة اأجهزة متغيرة ب�صري

(OVD)، �صور خالية من الوهج وال�صطوع

PNG ،JPG2000 ،JPG ،BMPن�صق ال�صور

24 بيت/بك�صل )اآر جي بي، 8 بيت/بك�صل )�صور مم�صوحة بالأ�صعة تحت الحمراء((عمق األوان ال�صورة

قدرة القراءة

الك�صف الآلي للوثائق (ADD)، واإزالة النعكا�ص، وثائق منظمة الطيران المدني المتوافقة موا�صفات منظمة 

 ID-1 3 من التعرف الب�صري على الأنماطv2 1 و 2 و 3 وv2 الطيران المدني الدولية رقم 9303 الأجزاء 1 و

ا، و قراءة منطقة التفتي�ص المرئي المتاحة، وقراءة الكود ال�صريطي، 
ً
و ID-2 و ID-3 في المنطقة المقروة اآلي

وخيار تحديد الهوية بموجات الراديو والخيار المغناطي�صي، وخيار الت�صال بالبطاقة الذكية

الوزن/الأبعاد

 1.1 كجم )2.43 رطل(، العر�ص: 178 مم x العمق: 176 مم x الرتفاع: 146 مم 

)7.01 بو�صة x 6.93 بو�صة x 5.75 بو�صة(

درجة حرارة الت�صغيل/

درجة الرطوبة عند الت�صغيل

5 اإلى 45 درجة مئوية )45 اإلى 113 درجة فهرنهايت( في درجة رطوبة من 0 اإلى 95% )غير مكثفة(

م�صدر كهرباء خارجي عام، 100 - 240 ڤولت تيار متردد، 60/50 هرتزم�صدر الكهرباء

و�صلة USB 2.0 فائقة ال�صرعةالواجهة

ل توجد اأجزاء متحركة، ول تحتاج عملية الت�صغيل اإلى �صيانةال�صيانة

عزى ذلك لالبتكارات التقنية الم�صتمرة.
ُ
تخ�صع الموا�صفات الفنية للتعديل دون اإخطار م�صبق، وي



  info@dermalog.com • www.dermalog.com • + 49 )0( 40 413 227 - 0 :هاتف • DERMALOG Identification Systems GmbH

2016© جميع المحتويات وال�شور مملوكة ل�شركة DERMALOG Identification Systems GmbH ومحمية بموجب حقوق الطبع والن�شر.
Mittelweg 120 ،DERMALOG Identification Systems GmbH، 20148 هامبورج، األمانيا

للمزيد من المعلومات:

طلب موعد

اح�شل على ن�شائح من فريق مبيعاتنا الماهر

+49 (0) 40 413 227 - 0
info@dermalog.com

الإنترنت

�شتجد المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لل�شركة

www.dermalog.com

مكتب ماليزيا

DERMALOG AFIS Asia Sdn Bhd
8-4, 8th Floor, Bangunan Malaysia RE

No. 17, Lorong Dungun
مرتفعات دامان�شارا

50490 كوال لمبور

المقر الرئي�سي

DERMALOG Identification Systems GmbH
 Mittelweg 120

20148 هامبورج 
األمانيا

مكتب �سنغافورة

DERMALOG Singapore Technical Services Pte. Ltd.
ال�شفة الجنوبية

883 North Bridge Road, #17-02
198785 �شنغافورة

مكتب برلين

DERMALOG Identification Systems GmbH
Kronenstrasse 1

10117 برلين 
األمانيا

HIGH TECH 
MADE IN GERMANY


