
نظام ديرمالوج الآلي لتحديد 

الهوية بب�صمات الأ�صابع 

Dermalog AFIS
 اأ�سرع مطابقة في العالم - 

في غ�سون ثانية واحدة.



 اأ�سرع نظام 

اآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع في العالم.

يعتبر نظام ديرمالوج لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع 

DERMALOG AFIS هو المنتج الأ�سا�سي في �سركتنا وهو ِنتاج 

خبرة اأكثر من عقدين في مجال تطوير النظم الآلية لتحديد الهوية 

عن طريق ب�سمات الأ�سابع. وقد اأ�سبح هذا المنتج الآن اأحد 

المنتجات الرا�سخة والمعروفة في مختلف اأنحاء العالم، وتم 

تطبيقه في كثير من الم�سروعات الحيوية الكبرى وعلى نطاق 

وا�سع.

وبف�سل التح�سينات التقنية الم�ستمرة قامت ديرمالوج بتطوير 

نظام لتحديد الهوية �سابق لع�سره. فقد حقق الرقم القيا�سي 

العالمي، حيث �سجل اأكثر من 129 مليون ب�سمة اإ�سبع خالل 

ثانية واحدة على اأحد الخوادم القيا�سية بدون الم�سا�س بالدقة. 

ا منذ فترة في اإحداث ثورة في مجال التحليل  كما �ساعد اأي�سً

الجنائي لب�سمات الأ�سابع.

المزايا البارزة

اأ�سرع نظام في العالم لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع AFIS من حيث الترميز والتطابق   ▯ 

مع الحفاظ على اأعلى معدلت الدقة 

اأف�سل اأداء من حيث معدلت التقييم  ▯

اأقل معدل لقبول الخطاأ (FAR) واأقل معدل لرف�س الخطاأ (FRR) في ال�سوق  ▯

ا�ستخدام نظام AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع لتطبيق القانون وتحديد الهوية المدنية  ▯

(LP) والب�سمات الم�ستترة (PP) وب�سمات الكف (TP/4-4-2) قاعدة بيانات لب�سمات الأ�سابع الع�سرة  ▯

LP-ULP اأو LT-UL ،PP-ULP/LT-TP اأو TP-UL ،TP-TP ي�سمل البحث عن  ▯

ا ل�ستخدام اأجهزة قيا�سية تجارية جاهزة
ً
لي�س من ال�سروري وجود اأجهزة خا�سة/�سخ�سية، نظر  ▯

ا�ستخدام قواعد البيانات القيا�سية، مثل الأوراكل  ▯

يعمل على جميع اأنواع الأجهزة واأنظمة الت�سغيل ال�سائعة مثل ويندوز و يونيك�س  ▯

GUI اإمكانية تعديل �سير العمل وواجهة الم�ستخدم الر�سومية  ▯

الترميز ومطابقة ال�سكل، فحو�س الت�سابه المحلي والعالمي وال�ستدلل  ▯

دمج التوقيعات وال�سور الرقمية  ▯

)ABIS اأنظمة لتحديد الهوية بيومترية متعددة قابلة للتو�سيع )ديرمالوج  ▯

قابلية لال�ستخدام فائقة، �سهولة الدمج، اأداء متميز، اأمان ل نظير له  ▯

متوافر بعدة لغات  ▯

يعد نظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات 

الأ�سابع هو اأول نظام برمجيات يعمل على اأنظمة الت�سغيل 

Microsoft Windows )ميكرو�سوفت ويندوز( و Linux )لينك�س(. 

وبالتالي �ساعد نظام ديرمالوج في التغلب على اأ�سلوب ال�سركات 

الم�سنعة التي تفر�س على عمالئها التبعية في ا�ستخدام الأجهزة 

الخا�سة بهم.

اأقر معهد SGS INSTITUT FRESENIUS العالمي ال�سهير اأن نظام 

ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع قد حقق 

اإنجاًزا متميًزا على م�ستوى العالم باأكمله حيث اإنه يجمع بين 

ا.
ً
ال�سرعة والدقة مع

يحقق نظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع 

اأعلى متطلبات الموثوقية والأمان، كما يت�سم بالب�ساطة و�سهولة 

ال�ستخدام.
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 »كلما زادت �سرعة البحث عن ب�سمة الإ�سبع قلت دقة النتائج في الغالب. 

الحظ اأي فاقد في الجودة عند »ا�ستخدام الجيل التالي من نظام 
ُ
ولكن لم ي   

ديرمالوج الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع« - بالرغم من �سرعته الفائقة.    

والأكثر من ذلك: اأنه ي�ستخدم اأجهزة قيا�سية«  

 SGS INSTITUT FRESENIUS ،دكتور بيرند جراب   

�سركة SGS )اإ�س جي اإ�س( هي ال�سركة العالمية الرائدة في مجال الفح�س والتحقق والختبار والعتماد   

 129 مليون 
ب�سمة اإ�سبع في ثانية واحدة

»ا�ستطاع »الجيل التالي من نظام ديرمالوج AFIS الآلي 

لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع« اإجراء مطابقة/ 

وبحث اأثناء اختبار 129296050 ب�سمة اإ�سبع على 

�سفرة اإنتل قيا�سية في غ�سون ثانية واحدة.

�سجل تطابق واحد خطاأ في قاعدة البيانات التي 
ُ
لم ي

تحتوي على ع�سرة مليون ب�سمة اإ�سبع اأثناء بحث 

ب�سمات الأ�سابع الع�سرة بنظام AFIS، حيث جاءت 

جميع النتائج الحقيقية في المرتبة الأولى.«

المزايا البارزة

اأ�سرع نظام في العالم لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع AFIS من حيث الترميز والتطابق   ▯ 

مع الحفاظ على اأعلى معدلت الدقة 

اأف�سل اأداء من حيث معدلت التقييم  ▯

اأقل معدل لقبول الخطاأ (FAR) واأقل معدل لرف�س الخطاأ (FRR) في ال�سوق  ▯

ا�ستخدام نظام AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع لتطبيق القانون وتحديد الهوية المدنية  ▯

(LP) والب�سمات الم�ستترة (PP) وب�سمات الكف (TP/4-4-2) قاعدة بيانات لب�سمات الأ�سابع الع�سرة  ▯

LP-ULP اأو LT-UL ،PP-ULP/LT-TP اأو TP-UL ،TP-TP ي�سمل البحث عن  ▯

ا ل�ستخدام اأجهزة قيا�سية تجارية جاهزة
ً
لي�س من ال�سروري وجود اأجهزة خا�سة/�سخ�سية، نظر  ▯

ا�ستخدام قواعد البيانات القيا�سية، مثل الأوراكل  ▯

يعمل على جميع اأنواع الأجهزة واأنظمة الت�سغيل ال�سائعة مثل ويندوز و يونيك�س  ▯

GUI اإمكانية تعديل �سير العمل وواجهة الم�ستخدم الر�سومية  ▯

الترميز ومطابقة ال�سكل، فحو�س الت�سابه المحلي والعالمي وال�ستدلل  ▯

دمج التوقيعات وال�سور الرقمية  ▯

)ABIS اأنظمة لتحديد الهوية بيومترية متعددة قابلة للتو�سيع )ديرمالوج  ▯

قابلية لال�ستخدام فائقة، �سهولة الدمج، اأداء متميز، اأمان ل نظير له  ▯

متوافر بعدة لغات  ▯



تاأمين الهوية الفريدة:

نظام ديرمالوج AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع.

ي�ساهم نظام ديرمالوج AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع م�ساهمة 

مهمة وحا�سمة في منع تزوير الهوية. فهو يمنع البع�س من محاولة الت�سجيل المتعدد في 

نف�س الموؤ�س�سة. حيث يتم التعرف عليهم بب�سمات اأ�سابعهم مما يمنع الت�سجيل المتعدد.

يتم تح�سين نظام AFIS الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع - باعتباره المنتج الأ�سا�سي 

لديرمالوج- با�ستمرار ل�سمان موثوقية المنتجات: النظام الح�سابي لتحديد ب�سمات الأ�سابع 

في قواعد البيانات الكبرى ذات القيا�سات الحيوية. ونتيجة لذلك اأ�سبح نظام ديرمالوج 

AFIS لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع ل مثيل له من حيث اأدائه في مطابقة ب�سمات 

الأ�سابع دون الم�سا�س بالدقة.

عالوة على ذلك ي�ستطيع نظام ديرمالوج AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد الهوية بب�سمات 

الأ�سابع اأن يتتبع بكل موثوقية الن�سخ المكررة و »ال�سور ال�سعيفة« من الوثائق مثل 

رخ�س القيادة وجوازات ال�سفر ورخ�س الأ�سلحة وت�سجيالت الناخبين اأو في المواقف 

المتعلقة بمدفوعات المعا�سات وتحديد مواقع الممتنعين عن دفع النفقات وغير ذلك. يمكن 

الجمع بين نظام ديرمالوج AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع 

.(ABIS) واإمكانية التعرف على الوجه وقزحية العين

 الخدمات

المدنية

موؤ�س�سات مكافحة المخدرات  ▯

الهيئات ال�سريبية  ▯

الرعاية الجتماعية  ▯

�سناديق المعا�سات التقاعدية  ▯

النتخابات  ▯

موؤ�س�سات مكافحة الف�ساد  ▯

الت�سجيل القومي  ▯

الهيئات الحكومية الأخرى  ▯

عمالء الم�سارف  ▯

 القيا�س الحيوي

الوثائق

بطاقات الهوية القومية  ▯

جوازات ال�سفر الإلكترونية  ▯

رخ�س القيادة  ▯

ا
ً
بطاقات الم�سافرين بحر  ▯

بطاقات الموظفين بالخدمة المدنية  ▯

رخ�س الأ�سلحة  ▯

بطاقات التاأمين ال�سحي  ▯

بطاقات هوية القوات الم�سلحة  ▯

 اإدارة 

الحدود

مراقبة الحدود  ▯

بوابة ديرمالوج البيومترية   ▯

DERMALOG BiometricGate

▯  اإدارة التاأ�سيرات

بطاقات الهوية  ▯
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حل فعال للجرائم:

نظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد هوية الجاني 

بب�سمة الإ�سبع.

يوفر نظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد هوية الجاني بب�سمات 

الأ�سابع الدعم ال�سامل للتحقيق في الجرائم. فهو يحمي المجتمع 

من العديد من الأن�سطة غير القانونية. وقد تم تطبيقه بنجاح في 

الفيدرالية والخدمات ال�ستخباراتية،  ال�سرطة وال�سرطة  اأق�سام 

بالإ�سافة اإلى الهيئات الق�سائية والع�سكرية في جميع اأنحاء 

العالم.

اأجازت الأنظمة القانونية في كثير من الدول ا�ستخدام تحديد الهوية 

من خالل ب�سمات الأ�سابع )فح�س الب�سمات( والتطبيق البيومتري 

(AFIS). يمكن تطبيق نظام ديرمالوج AFIS الآلي لتحديد هوية 

الجاني بب�سمة الإ�سبع لإدانة المجرمين ولكن فقط من خالل 

العتماد على تحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع الموجودة في 

م�سرح الجريمة. ويتطلب ذلك في الكثير من الدول تحديد اثنى 

ع�سر تف�سيلة دقيقة على الأقل.

ي�ساهم ديرمالوج بفاعلية في العديد من اللجان ال�ست�سارية 

للمنظمات ال�سرطية في جميع اأنحاء العالم. ت�ساهم نتائج هذه 

ا في التطوير الم�ستمر لنظام ديرمالوج AFIS الآلي 
ً
الجهود دائم

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع. وت�سمن اأن يظل المنتج 

هو المنتج الفا�سل والمتميز. وبالتالي يظل الختيار الأمثل لنطاق 

عري�س من التطبيقات.

مزايا المنتج

تطبيق م�سح البطاقات باأحدث و�سائل التكنولوچيا   ▯

الأ�سابع  لتحويل تذاكر/بطاقات ب�سمات 

بالإ�سافة لب�سمة الكف من الورق

تطبيق الم�سح المبا�سر للتقاط �سور لب�سمات   ▯

الأ�سابع والكف وال�سورة الفوتوغرافية والتوقيع

المعالجة الآلية لل�سور لمراقبة جودة الب�سمات   ▯

الماأخوذة

محطة عمل لالأدلة الجنائية للتعديل والتعزيز   ▯

الب�سري لب�سمات الأ�سابع والكف الم�ستترة

تطبيق التحقق لإدارة البيانات البيومترية   ▯

والديموغرافية من خالل قوائم المر�سحين �سهلة 

ال�ستخدام

التاريخ الإجرامي/اإدارة الحالة   ▯

رفع التقارير والإح�سائيات  ▯

طلب الب�سمة )مثل �سهادة ح�سن ال�سير وال�سلوك(  ▯

يمكن اقترانه باإمكانية التعرف على الوجوه   ▯

وقزحية العين بالإ�سافة اإلى مقارنة بيانات 

(ABIS) "DNA" الحم�س النووي

جهات ال�ستخدام

▯  قوات ال�سرطة الإقليمية وال�سرطة المركزية

▯  ال�سجون

الخدمات ال�ستخباراتية  ▯

▯  قوات الأمن الخا�سة 



07/06

جهات ال�ستخدام

▯  قوات ال�سرطة الإقليمية وال�سرطة المركزية

▯  ال�سجون

الخدمات ال�ستخباراتية  ▯

▯  قوات الأمن الخا�سة 



 م�سروعاتنا العالمية 

لنظام ديرمالوج AFIS لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع.

 جمهورية البرازيل التحادية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع 

 المملكة العربية ال�سعودية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

الآلي لتحديد هوية الجاني بب�سمات 

الأ�سابع

 مملكة بروناي

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 الوليات المتحدة المك�سيكية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 ماليزيا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية المالديف

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية اإندون�سيا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية �سلوفاكيا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع

نظام AFIS لتحديد هوية الجاني بب�سمات 

الأ�سابع

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية بنغالدي�س ال�سعبية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية الراأ�س الأخ�سر »كاب فيردي«

نظام AFIS لتحديد هوية الجاني 

بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية نيجيريا التحادية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية اأنغول

نظام AFIS لتحديد هوية الجاني 

بب�سمات الأ�سابع 

 جمهورية ال�سودان

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 AFIS الهوية بب�سمات الأ�سابع ونظام

لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع

 مملكة كمبوديا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية العراق

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية غانا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية تنزانيا المتحدة

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 هولندا

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية فنزويال البوليفارية

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع

 جمهورية ال�سلفادور

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

الهوية بب�سمات الأ�سابع 

 جمهورية اتحاد ميانمار

نظام AFIS الآلي فائق ال�سرعة لتحديد 

 ABIS/الهوية بب�سمات الأ�سابع



 نظام تحديد الهوية

باعتباره اأحد حلول الحكومة الإلكترونية.

 قامت ديرمالوج بتركيب اأكبر نظام AFIS مدني اآلي فائق ال�سرعة 

 وم�ستخدم لتحديد هوية الجاني بب�سمات الأ�سابع في اأمريكا الجنوبية في 

البرازيل. يمنع هذا النظام الناجح الهويات المزدوجة والمزيفة، فيما يتعلق مثاًل بالو�سول لأموال المعا�سات 

والرعاية الجتماعية وغيرها من المزايا الجتماعية. ويتم تطبيق الخ�سائ�س البيومترية على بطاقات الهوية 

القومية والتي ُتحدد هوية حاملها باعتباره ال�سخ�س القانوني الممثل. 

حجم قاعدة البيانات - 9.8 مليون ب�سمة لالأ�سابع   ▯

الع�سرة المدورة

بحث ب�سمات الأ�سابع الع�سرة 2-4-4 في غ�سون ثانيتين  ▯

بحث الب�سمات الم�ستترة - 14 دقيقة في المتو�سط  ▯

معدل النجاح 30% في الحالت الم�ستترة  ▯

حل 30% من جميع الحالت الجنائية ذات  ▯ 

الب�سمات الم�ستترة 

منع ما يزيد عن 15000 حالة من حالت تزوير   ▯

الهوية

ما�سح �سوئي مبا�سر في �سيارات ال�سرطة   ▯ 

)ب�سكل مخطط له(
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البيانات التقنية

الأجهزة الم�ستخدمة التجارية الجاهزة فقط. ل توجد حاجة ل�ستخدام الأجهزة ال�سخ�سيةبرامج الأجهزة

محطة عمل لنظام AFIS لتحديد الهوية 

بب�سمات الأ�سابع

اأجهزة الكمبيوتر والالب توب القيا�سية

ميكرو�سوفت ويندوز ولينك�ساأنظمة الت�سغيل  

نظام اإدارة قواعد البيانات العالئقية القيا�سي، مثل اأوراكلقاعدة البيانات 

البرمجيات   

 DERMALOG AFIS حزم البرمجيات الخا�سة بمحطة عمل نظام ديرمالوج الآلي لتحديد الهوية بب�سمات الأ�سابع 

مع تدفقات العمل القابلة للتعديل. حزم برمجيات خادم ديرمالوج AFIS مع تدفقات �سير عمل قابلة للتعديل 

وواجهات الم�ستخدم وقواعد البيانات

معياري وقابل للتطوير، وبه محطات بعيدة ومحليةت�سميم النظام

ما�سحات �سوئية مبا�سرة 

تتوافر العديد من الأجهزة بالم�سح الب�سري وخ�سائ�س قراءة الرقاقة )الت�سال بالكمبيوتر اأو بال�سبكة(، 

بالإ�سافة اإلى دعم وتعزيز الما�سحات ال�سوئية المبا�سرة لب�سمات الكف. الما�سح ال�سوئي لب�سمات الأ�سابع 

من ديرمالوج يدعم اكت�ساف التزوير والحتيال

الما�سحات ال�سوئية الم�سطحة القيا�سية بواجهة TWAIN )مدعوم بوا�سطة ADF(الما�سح ال�سوئي للوثائق 

�سور ب�سمات الأ�سابع وب�سمات الكف  

- �سورة بدرجات الرمادي بمقيا�س 8 بايت )256 لون(

-  درجة نقاء ال�سورة بين 200 نقطة لكل بو�سة و 2500 نقطة لكل بو�سة. الحد الأدنى المو�سى به هو 

500 نقطة لكل بو�سة

y و x تتراوح اأبعاد ال�سورة بين 96 و 5000 بك�سل في اتجاهي -

ن�سق القالب
 ANSI/INCITS 378:2004, ISO/IEC 19794 family (ISO/IEC 19794-1:2005, ISO/IEC 19794-2:2005,

ISO/IEC 19794-4:2005, ISO/IEC 19794-5:2005, ISO/IEC 19794-6:2005) Minex MIN:A

�سغط ال�سورة   

معايير �سغط ب�سمات الأ�سابع WSQ المحددة بمعرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتي تتطابق مع 

معايير الهيئة الوطنية للمعايير والتكنولوچيا (NIST) لتبادل بيانات ب�سمات الأ�سابع. لذلك فاإن نظام 

ديرمالوج مفتوح ل�ستخدام برامج تبادل البيانات وال�سور الم�ستقبلية مع اأي نظام AFIS اآخر بالإ�سافة اإلى 

JPEG2000 و JPEG

اإطار اأ�سكال التبادل البيومتري الم�سترك 

(CBEFF)
(CBEFF) اإطار اأ�سكال التبادل البيومتري العام ،ANSI/INCITS 398

الت�سغيل البيني
 ANSI/NIST-ITL 1-2007 and ANSI/NIST-ITL 2-2008 مع FBI EBTS 8.1, Interpol INT-I الإ�سدار 5، 

Prüm (2008/615/JHA)

القابلية للتعديل

محرك تحول ديرمالوج هو الم�سئول عن ترجمة تعامالت AFIS ال�سادرة والواردة. وهو قائم على وحدات، مما 

ا لبرامج 
ً
ي�سهل تو�سيع النظام الحالي ليتوافق مع المعايير الم�ستقبلية. لذلك يعتبر نظام ديرمالوج منفتح

تبادل البيانات وال�سور الم�ستقبلية مع اأي نظام AFIS اآخر

ILO-SID-0002المعايير الأخرى المدعمة

حجم القالب )بيانات ب�سمات 

الأ�سابع الم�سفرة(        

256 بايت حتى 4 كيلو بايت، اعتماًدا على التطبيق
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ح�ساب التطابق

يجمع بين اأربع خ�سائ�س:

- ال�سكل

- عمليات فح�س الت�سابه العالمية

- عمليات فح�س الت�سابه المحلية

- ال�ستدللت لزيادة �سرعة التطابق 

ا �سد الدوران الع�سوائي اأو ترجمة ب�سمات الأ�سابع المقارنة، كما يت�سم بال�سرعة الفائقة 
ً
وهو ثابت تمام

والدقة والقوة والثبات �سد ال�سو�ساء

المطابقة

N:1 بحث )تحديد الهوية بن�سبة واحد اإلى متعدد( بن�سبة تطابق تزيد عن 129 مليون حالة تطابق في الثانية 

على اأحد الخوادم القيا�سية core 1:1 12 بحث )التحقق بن�سبة واحد لواحد( المتكامل 

اأنواع البحث 

 ،TP-TP :(LP) والب�سمات الم�ستترة (PP) و 2-4-4، وب�سمات الكف (TP) جميع اأنواع ب�سمات الأ�سابع الع�سرة

 LP-PP اأو LP-ULP ،LT-UL ،LT-TP ،PP-ULP اأو TP-UL

دعم اأي مجموعة )مثل اإ�سبعين، اأربعة اأ�سابع(

قائمة النتائج بعر�س ال�سا�سة المق�سمة والنتائج المطبوعة، واإمكانية تعديل قائمة النتائجنتائج التطابق

غير محدودة، اعتماًدا على التهيئة المحددة لالأجهزة�سعة التخزين  

ا وفًقا لمعيار ISO/IEC 19794-5�سور للوجه/�سور فوتوغرافية
ً
متكاملة تمام
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