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أجنذة انؼزع

 التحدٌات....

 الحلول التقنٌة....

 البنٌة الفنٌة للنظام....
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The Challengesانتحذياث
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Country

عودة األشخاص المبعدٌن إلى الدولة

شخص تن اقزار ابعادٍ 

هي الذولت
Foreigner “X”
expelled from 

UAE

1

ٌعود الشخص إلى 

الذولت بذوى وجود 

وسٍلت فعالت للتأكذ هي 

!ُوٌتَ
Foreigner“X” 

returns to UAE

3

Foreign Country

ٌقوم الوبعذ بتغٍٍز اسوَ 

واستخزاج جواس سفز 

باالسن الجذٌذ
Foreigner“X” 

changes name 
and issues new 

passport

2

Return of expelled foreigners

Challengeانتحذياث
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النظم المعلوماتٌة تعتمد على

!بٌانات شخصٌة 
....،رقم جواز السفر االسم، تارٌخ المٌالد،–

هذه البٌانات متغٌرات ٌمكن تغٌٌرها...
تغٌٌر بٌانات جواز السفر، –

...الحصول على جنسٌة أخرى–

 رجوع الشخص إلى الدولة بدون

.وجود آلٌة فعالة لضبط هذه الحاالت

 Traditional computer 

lists depends on:

– Name, passport#, DoB, etc...

 Information can be 

changed after expulsion

– Obtain different passport, 

– new nationality …

 Expelled person is back 

in the country!

…Problem Analysis....انًشكهت تحهيم
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 تقنٌة حٌوٌة بمقدورها القٌام بمسح شامل لجمٌع القادمٌن إلى الدولة

حاملً تأشٌرات الدخول )عبر كافة منافذها البرٌة والبحرٌة والجوٌة 

، والتعرف على االشخاص عما إذا كانوا من فئة المبعدٌن من (الجدٌدة

....الدولة

 A Biometric System to scan all incoming arrivals 

(with new visas) and to tell us if person was 

expelled before?

…Need Analysis....تحهيم االحتياجاث
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تتوفر بها تقنٌة حٌوٌة:

دقة التعرف–

ال تتغٌر مع الوقت–

السرعة والسهولة–

...المالمسة؟–نظام آمن –

قدرة استٌعابٌة عالٌة–

استخدامات متعددة–

اقتصادٌة فً الكلفة والنفقات–

Biometric....يىاطفاث انبظًت Specifications …

 A Biometric that has:

– Accuracy

– Does not change over time

– Fast and easy acquisition

– Safe and non-invasive

– Scalability vs. Performance

– real-time (Airports.)

– Is affordable.
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The Solutionانحهىل انتقنيت
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النسبة الباقٌة كافٌةته تضل من قزحٌ% 30لو فقد اإلنسان ونقطة، 260: األدق

تختلف بٌن التوائم....

وحتمة العٌن الحٌة،  لف عن الٌسرى العٌن الٌمنى تخت...

بالثانٌة ألف مقارنة 500.000أكثر من : السرعة

ال تتأثر بالنظارات الطبٌة أو الشمسٌة، العدسات الالصقةآمنة وسهلة االستخدام و

كان األرضـتستوعب جمٌع س....

…IRIS Recognition Tech....تقنيت قشحيت انؼين

 Highly accurate and effective

 different even between twins

 Left and right eyes are different

 Fast: > 500K comparisons per sec.

 Safe and Convenient: works with sunglasses, sore eyes, 

contact-lenses

 Can occupy the whole population in the world without 

duplication
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Iris

قزحٌة العٌن

Cornea

قرهٌة العٌن

Retina

شبكٌة العٌن

What isيا هي قشحيت انؼين؟ IRIS ?

...أشهز وال تتغيز 9-6تشكم خالل فتزة سن 

formed by 6-9 months and remains unchanged
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1  الجقاط الصورة

Capture mode

2

8 Tracks

512 Bytes Iris Code 
TM

3 ًرس كود
أ
 إهشاء ال

Generate Code

 ثحدًد موطقة القزحٌة

Specify area

 .باًت  512ثحوًل المعلومات الخاصة بكل قزحٌة إلى رقم ثوائي مكون من 

? Capturing Processانتقاط انظىرة؟
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Testing Body Comparisons False Match

Sandia Labs, USA 1996 19,701 None

British Telecom, UK 1997 222,743 None

Sensar Corp., USA 1999 499,500 None

Joh. Enschede, NL 2000 19,900 None

Prof. John Daugman, UK 2000 2,300,000 None

National Physical Labs, UK 2000 2,750,000 None

Prof. John Daugman, UK 2002 9,200,000 None

UAE Expellee System 1,500,000,000,000 None

(1.5 trillion)

…Performance Test...اختباراث األداء
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Project Implementationتنفيذ انًشزوع
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سجن الوثبة •

سجن العٌن •

سجن الصدر •

مطار أبوظبً الدولً •

12/2002 ونغايت 6/2001

المرحلة التجرٌبٌة ...

مراكز اإلبعاد •

سجون الدولة •

المنافذ البرٌة والبحرٌة والجوٌة •

4/2003 ونغايت 1/2003

التنفٌذ على نطاق واسع ...

 Pilot approach…

•    Alwathba Prison

•  AlAin Prison

• Alsadar Prison

• Abu Dhabi Airport

6/2001 until 12/2002

 Mass Rollout…

•    Deportation centers

• Jails

• boarders

1/2003 until 4/2003

…Implementation Phases...يزاحم انتنفيذ
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(1)انًزحهت انتجزيبيت

1

2

3

Pilot: Phase I…
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(2) انًزحهت انتجزيبيت

x 3

قاػذة بياناث

داخهيت

قاػذة بياناث

داخهيت

قاػذة بياناث

داخهيت
قاػذة بياناث

يزكشيت 

Central
Database

= حانت  50ضبظ أكثز ين 

50 People were Caught

Pilot: Phase II…

http://www.southtucsonpolice.com/cuffs.wav
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Iris

Store

UAE

National 
Rollout

انتنفيذ ػهى نطـــاق واســــغ
جهاز كامٌرا     27= منفذ  17

(منافذ بحرٌة 7منافذ برٌة،  3مطارات،  7)

17 Border Centers = 27 Cameras
(7Int. Airports, 3 Land Ports, 7 Sea Ports)

جهاز كامٌرا     36= مركز ابعاد  15
110= جهاس كاييزا اضافيت بًحًىع  40

15 Deportation Centers = 36 Cameras

Another 40 Cameras. Total=110
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Tech Architectureانبنيت انفنيت
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يزكش ابؼاد

..Expellees Enrollment...ػًهيت تسجيم انًبؼذين

Deportation Center

نظاو قشحيت انؼين

Iris Station

انًبؼذ

Expellee

قاػذة بياناث انًبؼذين                  

Expellees Iris Database    
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...األجهشة انًتىفزة في كم يزكش ابؼاد

Iris DispatcherIris DispatcherIris Dispatcher

System: 0001

Site: 1

Country: XXX

System: 0001

Site: 1

Country: XXX

System: 0001

Site: 1

Country: XXX

Iris WorkstationIris Workstation

جهاز بصمة العٌن

Iris

Store

Iris

Store
قاػذة بياناث

Iris Workstation

Iris Workstation

Deportation 
Centre equipment
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بوظبي

أ
قاعدة البٌاهات المركزًة للدولة في القٌادة العامة لشرطة ا

..Central IRIS Servers...األجهشة انزئيسيت
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..Dubai Int. Airport...يطار دبي انذوني
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..Dubai Int. Airport...يطار دبي انذوني
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..How the system works...آنيت ػًم اننظاو

انشخض غيز يىجىد 

..في قاػذة انبياناث

...األػطال انفنيت

تى انتؼزف ػهى 

...انشخض

نى يتًكن اننظاو ين 

...انتقاط انقشحيت

..انتقاط طىرة قشحشيت انؼين

IRIS Capture

Person not Found Person Found

Failed to acquire IRIS Connection Lost
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 قاعدة البٌانات(IrisCodsTM       )502,418

                2,929,578عملٌات البحث حتى تارٌخه

                      ً8530 <عملٌات البحث الٌوم

1.9( بلٌون) عدد المقارانات الٌومٌة

2.4 (          بلٌون) شهر القادمة 12فً         

 1.5          (ترلٌون)عدد المقارانات

                        7000      عملٌات الضبط

                30-20     عملٌات الضبط الٌومٌة

 1  (                بالثانٌة)سرعة النظام Second

 Database Size (IrisCodeTM ): 

 Searches carried out:

 Searches Per Day:

 Daily cross comparisons (billion):

next 12 months (billion):

 Total Comparisons (trillion!):

 Persons Caught:

 Persons Caught/day:

 Search Speed:

..System Statistics...احظائياث اننظاو
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..Caught Statistics...حاالث انضبظ 
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..Caught Statistics/Port...انًنفذ/ حاالث انضبظ 
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محمد جمعة رمضان:  االسم

ذكر:  الجنسافغانستانً                    :  الجنســـــٌة

 -  UAE0001-5-797:  رقم بصمة العٌن

مركز ترحٌل الصدر: موقع بصمة العٌن 

UAE0001-5-401 : رقم الشخص فً نظام بصمة العٌن

15/8/2003: تارٌخ القٌــد 

التسلل:  أسباب اإلبعاد

البٌانات عند اإلبعاد

البٌانات عند الضبط

ذكر : افغانستانً        الجنس:  لجنسـٌة        عصمت هللا قربان على:  االسم

عمل: نوع التأشٌرة    2003\201\2124602:  رقم التأشٌرة      1250941:  الجـوازرقم 

مالوى للخٌاطة والتطرٌز : اسم الكفٌل   5/8/2003: دبً         بتارٌخ : محل االصدار 

12/8/2003:  تارٌخ الضبط    2مطار دبً الدولً مبنى : مكان الضبط 

..Successful Identification...حاالث انضبظ
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لطٌفة بٌجم  :  االسم

انثى :  الجنس                سٌرالنكا:  الجنســـٌة

UAE0001-20-7307: رقم بصمة العٌن

مركز ترحٌل لهجرة دبً :  موقع بصمة العٌن

UAE0001-20-3669 : رقم الشخص فً نظام بصمة العٌن

 2003/3/24 :تارٌخ القٌــد 

ابعاد سنة:  أسباب اإلبعاد

البٌانات عند اإلبعاد

البٌانات عند الضبط

انثى  : الجنس       الهند:  الجنسـٌة    3500147:  الجـوازلطٌفة فٌروز خان  رقم :   االسم

زٌارة   : نوع التأشٌرة      1555981/201/2003:  رقم التأشٌرة

(                    هندي ) أمٌش شاندرا اجرٌول  : اسم الكفٌل    12/10/2003: دبً     بتارٌخ : محل االصدار 

15/10/2003:  تارٌخ الضبط              1مطار دبً الدولً مبنى : مكان الضبط 

..Successful Identification...حاالث انضبظ
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انًشاريغ 

انًستقبهيت

Future
Projects



قاػذة انبياناث انًتكايهت نهتؼزف ػهى هىيت األشخاص

قاعذة بٍاًاث هتكاهلت

الوواطٌٍي

الحزهاى

الوقٍوٍي الشائزٌي

الوساجٍي

الوبعذٌي

القائوت 
السوداء

أ -هزكش شزطت 

ب -هزكش شزطت 

هٌفذ حذودي

أ -هزكش تسجٍل 

IFinder 

Host

؟

؟

؟

Residents Visitors

Locals Expellees

illegal InmatesBlack list

IRIS Repository

Police Station - 1

Police Station - 2

Boarder Pt. - 1

Deportation Cen - 1

Central Iris Repository 

(Recognition)
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..National ID Project...يشزوع بطاقت انهىيت
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..ePassport Project...يشزوع انجىاساث انذكيت
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Electronically operated gates ….

..eGates at borders...انبىاباث اإلنكتزونيت
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...شكزا
Ali Mohammad Al-Khouri

Thank you

علً هحوذ الخوري


