
ُنسّخر إمكانيات 3 أجهزة قياس حيوية
 لخدمة مهام التسجيل والمصادقة والتحديد المتنقلة

MorphoTablet™
 

2i

يدعم شبكات الجيل الرابع 
وWi-Fi وبلوتوث

خصائص أمان ُمدمجةخاصية التعرف على البصمة

قارئ بطاقات االتصال 
الذكي

كاميرا بدقة 13 ميجا 
 LED بكسل مزودة بمصباح

مزدوج للتعرف على الوجه، 
 1D/ 2D مع رمز شريطي

MRZ وقارئ

كاميرا تعمل باآلشعة تحت 
الحمراء بدقة 2 ميجابكسل 

مزودة بمصباح مزدوج 
لآلشعة تحت الحمراء 

للتعرف على قزحية العين

جهاز لوحي ذو شاشة 
بحجم 8 بوصة مزود 

بمستشعر البصمة الُمدمج 
FBI والحاصل على اعتماد

STQC و PIV IQS

BY IDEMIA

قارئ البطاقات الذكية 
وجوازات السفر اإللكترونية 

بدون تالمس
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تحظى القياسات البيومترية إلى يومنا هذا بمكانة تجعلها أكثر الوسائل المريحة والتي ُيعتمد عليها في 

مهام تحديد هويات األشخاص والمصادقة عليها. وقد أثبتت األجهزة المتنقلة التي ُتستخدم للتعرف على 

بصمة اإلصبع والتعرف على الوجه بمهام إنفاذ القانون والرقابة على الحدود والتسجيل المدني واالنتخابات 

أو بالمؤسسات التي ترغب بالتحقق من هوّيات الموظفين/الزائرينأنها ال ُتضاهى.

واليوم، ارتقت IDEMIA بهذا الجهاز إلى مستوى جديد. إذ يفتح MorphoTablet™2i من IDEMIA الطريق 

واحدة:  محمولة  طرفية  بمحطة  بيومترية  قياس  أجهزة  ثالثة  تضمين  خالل  من  واألمان  الشمولية  أمام 

لتؤدي مهام التعرف على بصمة اإلصبع والتعرف على الوجه واآلن على التعرف على قزحية العين.

إن الجهاز اللوحي ذي الـ8 بوصات الذي يعمل بنظام تشغيل Android لهو دليل على تفّرد IDEMIA بالريادة 

أنه يحظى بالصدارة عالمًيا لما يتميز به من دّقة وسرعة  التعرف على قزحية العين، كما  في خوارزميات 

)بشهادة NIST – IREX IV(، ليضمن لك التسجيل والتحقق من الهوية وتحديدها في الحال بسالسة.

ُنسّخر إمكانيات 3 أجهزة 
قياس بيومترية لخدمة 

مهام التسجيل والمصادقة 
والتحديد المتنقلة

حاالت االستخدام التقليدية

مهام الوقت والحضور
ســـاعات إثبات الحضور واالنصـــراف ببيئات العمل 

المؤقتـــة والمتنقلة )كمــــواقع التشـــييد، حافلة 

النقـــل التابعـــة للشـــركة، إلـــخ(دون الحاجة إلى 

أوراق. استخدام 

الخدمات اإللكترونية
التحـقق من هــــوية العــــميل للتسجيل الرقمي 

)اشـــتراك هاتـــف محمـــول، فتح حســـاب بنكي، 

) . لخ إ

التحكم بالوصول
التحقق من هويـــة الموظف مـــن قبل موظفي 

المثال:فـــي  ســـبيل  )علـــى  المتنقليـــن  األمـــن 

المناطـــق اآلمنـــة بالمطـــارات(

تحديد هوية مرتكبي الجرائم
بحث N:1عن بعـــد بقوائم المراقبـــة المحلية عبر 

AFIS/ABIS الجهاز 

الرقابة على الحدود
التحقـــق مـــن وثائق الهويـــات )بطاقـــات الهوية، 
البطاقـــات االئتمانية، جوازات الســـفر اإللكترونية( 
بالوثيقة  البيانات الموجـــودة  من خالل ُمطابقـــة 

بنتيجـــة التحقق مـــن حامل الهوية مباشـــرة

إصدار وثائق الهوية
مصادقـــة بيانـــات المواطنيـــن إلصـــدار وثائقهم 

تجديدها أو  اإللكترونيـــة 

االنتخابات
وجوده/ من  للتحقق  الناخبين  بيانات  مصادقة 

ها بقائمة الناخبين والتأكيد من إدالء كل شخص 

بصوت واحد فقط

التسجيل
بالموقع إلنشـــاء ســـجل  بيانات المواطن  تجميع 

مدني، قاعـــدة بيانـــات ناخبين، إلخ.

التحقق من هوية »مجهولي الهوية«
التحقق من شـــئ غيـــر معلوم بمســـرح الجريمة، 

داخل مشـــرحة، إلخ.
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يعمل جهاز MorphoTablet™ 2i by IDEMIA بنظام تشغيل Android 5.0 Lollipop OS ويقدم خيارين مختلفين للبرامجيات:

Android SDK مع واجهـــة برنامج التطبيقات المخصصة 

لمستشـــعر البصمـــة، القـــارئ الـــذي يعمـــل بتالمس/بدون 

تالمـــس، إلخ، وهو متوفـــر ألدوات التكامل إلنشـــاء تطبيقات 

مخصصة

 ،)MiMs( مجموعـــة المنصـــات المتعـــددة لهوية الهاتـــف
وهي مجموعـــة مـــن التطبيقـــات الُمصممة لـ:

-  التسجيل

- مهام تحديد الهوية بالقياسات البيومترية بالجهاز أو عن بعد

- التحقق من الوثائق اإللكترونية

 مستشعر البصمة
بصري، 500 نقطة لكل بوصة، حاصل 
FBI PIV IQS & STQC على اعتماد

الخصائص األمنية
ـــة  ـــاز، حماي ـــّدات الجه ـــن مع ـــوت تأمي روب
الجهـــاز مـــن العبـــث، نظـــام تشـــغيل 

قـــوي

المعالج
 Qualcomm® Snapdragon™ 410

رباعي النواة، 1.2 جيجا هرتز

منفذ توصيل سماعة رأس ستيريو

USB منفذ وصلة 
OTG 2.0

Micro قارئ بطاقات
حتى 64 جيجابايت

 ذاكرة تخزين داخلية
)RAM( ذاكرة الوصول العشوائي
 2 جيجابايت، فالش 16 جيجابايت

قارئ بطاقات micro-SIM مزدوج
شبكة الجيل الرابع/الجيل الثالث –

الصوت والبيانات

ميكروفون

مخارج توصيل إلكترونية
موّصل ذو 6 مسامير

طوق اليد/ قفل الكابل

بطارية
Li-Polymer، 5100 مللي أمبير

بنية متينة
يتحمل الصدمات المتعددة من ارتفاع 

0.65 متر/2.13 قدم

مؤشر اآلشعة تحت الحمراء
نظام مزدوج للتعرف على قزحية العين

USB مضيف
من الفئة أ

قارئ بطاقات ذكي بالتالمس
ISO 7816 A/B/C

قارئ بطاقات ذكي بدون تالمس 
ISO/IEC 14443 A/B 
 ®MIFARE جوازات السفر اإللكترونية
Classic, Plus, 
UltraLight(C), DESFire®

LED مؤشر

كاميرا أمامية 
2MP

شاشة لمس ملونة
(WXGA 1280 x 800 ”8)
مستشعر إضاءة محيط
زجاج ُمقّوى

مكان اإلدالء بالتوقيع
ُملحق به قلم تسجيل متين

LED فالش
نظام مزدوج
يمنع انعكاس الطيف
يعزز من التعرف على الوثائق والصور

كاميرا خلفية
تركيز تلقائي بدقة 13 ميجا بكسل

كاميرا تعمل باآلشعة تحت الحمراء
للتعرف على قزحية العين

مكبر صوت

جهاز هزاز
مقياس تسارع
جيروسكوب

SAM فتحة

خيارات البرامجيات
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جميع الحقوق محفوظة، كما أن المواصفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إخطار.
تخضع المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة إلى التطوير والتحسين المستمر.

جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة الُمشار إليها في هذه الوثيقة ملك ألصحابها المعنيين سواء كانت مسجلة
 أو ليست في بلدان محددة.

المواصفات الفنية

 x 164 199 األبعـــاد العرض واالرتفاع والعمـــق
x 17,5 ملـــم  )x 6.46 x 0.69 7.83 بوصـــة(

• الوزن: 545 جرام ) 1.2باوند(

• االتصـــال بالهاتـــف المحمول: شـــبكة الجيل 
شـــبكة  المشـــغل/الدولة(،  )حســـب   LTE/الرابع

والبيانات الصـــوت  الثالـــث  الجيل 

Wi-Fi: 802.11 b/g/n  •

• Bluetooth: 4.1)طاقة منخفضة(

A-GPS و GPS •

• نطاق درجة الحرارة:
- التشـــغيل: 0 درجـــة مئويـــة إلـــى 50 درجـــة 
مئويـــة )32 درجـــة فهرنهايـــت إلـــى 122 درجة 

فهرنهايـــت(
-  التخزيـــن: - 10 درجـــة مئويـــة إلـــى 70 درجة 

مئويـــة )14 درجـــة فهرنهايـــت إلـــى 158 درجة 

فهرنهايـــت(

• نطاق الرطوبة:
RH < 90% < 10% :التشغيل -

RH < 90% < 5% :التخزين -

الكهرومغناطيســـية  التوافقيـــة  معاييـــر 
FCC CEو EMC(/الســـامة: (

• االمتثـــال مـــع توجيـــه الحـــد مـــن المـــواد 
وتقييـــم  وتســـجيل   )RoHS( الخطـــرة 
الكيميائيـــة  المـــواد  وتقييـــد  وترخيـــص 
بنفايـــات،  المتعلـــق  والتوجيـــه   )REACh(
المعـــدات  بنفايـــات  المتعلـــق  والتوجيـــه 

)WEEE( واإللكترونيـــة  الكهربائيـــة 

• الملحقات:
- داخـــل العلبة: شـــاحن بطاريـــة بثالثة مقابس 

البيانـــات  لنقـــل   USB )EU, UK, US(، كابـــل 

لشحن ا و

- اختيـــاري: مخـــارج توصيـــل إلكترونيـــة، غطاء 

واقـــي، قلم تســـجيل


