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Face IT

• Pilotprosjektet Face IT

– Formål

– Gjennomføring

– Funn

– Anbefalinger



Forskjell?

• Ansiktsgjenkjenning

AUTOMATISERT

• Ansiktssammenligning

UTFØRES AV MENNESKER



Utlendingsdatabasen (UDB)

• Bilder fra søknader om: 

– Visum

– Oppholdstillatelse

– Beskyttelse

– Reisedokumenter



Utlendingsdatabasen (UDB)

• Bilder tatt av:

– Utenriksstasjonene

– Politidistriktene

– Politiets Utlendingsenhet



Face IT - Formål

• Bildekvalitet god nok?

• God saksbehandlerstøtte? 

• Øke kvalitet og effektivitet 

• Redusere eller eliminere feil– og 

aliasregistreringer i utlendingsdatabasen. 



Gjennomføring

• UDIs lokaler

• Forskere fra høgskolen i Gjøvik

• Bistandsavtale, forskere klarert, 

taushetserklæring, IKT-instruks



Gjennomføring

• Ikke direkte tilgang til UDB

• Bilder, fordelt på kjønn

• Ingen nett-tilgang

• Ingen data ut av UDIs lokaler



Gjennomføring

• Kvalitetssjekk av bildene

• Ansiktsgjenkjenning på utvalg fra UDB

• ID-land, mange søknader

• Afrikas Horn, tilgrensende land, Midtøsten



Tall

• 248 924 bilder / 89 642 mapper 

• Menn – Menn (49 758 mapper)

• Kvinner – Kvinner (39 884 mapper)

• 16 190 bilder

• 5695 mapper



Funn

• En del feilregistreringer

• Noen mulige impostere

• Behov for bedre bildekvalitet



Funn - Bildekvalitet

• 7244 bilder (2,91%) - relativt god kvalitet

• 9981 bilder (4%) - veldig lav kvalitet

• 3245 bilder (1,3%) – Ikke brukbare

• 245 679 bilder (98,7%) god nok kvalitet



Hva skyldes den lave kvaliteten?

• Veldig lav oppløsning

• Kraftig kompresjon

• Avvik fra standarder



Noen eksempler fra utvalget 

som feilet

NB: Ingen bilder fra UDB



Lysforhold



Lys fra siden



Lys ovenfra



Lys nedenfra



Sterkt lys bakfra



Hodebevegelser



Bevegelser i vertikal akse («pitch»)



Bevegelser i horisontal akse («Yaw»)



Hodet bikker til siden («Roll»)



Blikket



Søker ser til siden



Søker ser opp eller ned



Ansiktsuttrykk



Ansiktsuttrykk



Ansiktsuttrykk



Ansiktsuttrykk



Ansiktsuttrykk



Briller



Briller



Avstand til kamera



For kort



For lang



Bevegelser 



Person i bevegelse når bildet tas



Person i bevegelse når bildet tas



Profilbilder



Profil - 45 grader 



Profil – 90 grader



90 grader profil, på avstand!



Babyer



Noe galt med dette bildet?



Rotert hode, 5% babyhode, 2 personer i bildet



Et slags profilbilde…



3 personer i bildet, og babyens ansikt synes ikke



Beskjæring av bildet



Beskjæring av bildet



Beskjæring av bildet



Rotasjon



Rotasjon



Anbefalinger



Anbefalinger

• Ansiktsgjenkjenning 

• Opprydding i databasen

• Bedre bildekvalitet



Anbefalinger

• Bedre opptaksutstyr

• Lagring av to bilder

– Ett med høy kvalitet

– Ett med lav kvalitet

• Hvis briller: Lagre to bilder. 

– Ett med og ett uten briller



Anbefalinger

• Opplæring og bevisstgjøring

– Hvordan sette opp utstyr og opptaksmiljø

– Hvordan ta gode bilder

• Endre bildekrav som for norske 

reisedokumenter

• Bruk av biometrikiosken i alle saker



Mine favoritter

(også fra utvalget som feilet)



Stempler og stifter



Søknadsskjema



Tom luke



Bilder av etiketter

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPu_-LG_2McCFUiVcgodf0QIQA&url=https://www.udiregelverk.no/no/arkiv/udi-rundskriv/rs-2011-019/rs-2010-019v1/&psig=AFQjCNF0F0XNvnVnLOHvhKecgwSdXNR3iQ&ust=1441288271781255
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPu_-LG_2McCFUiVcgodf0QIQA&url=https://www.udiregelverk.no/no/arkiv/udi-rundskriv/rs-2011-019/rs-2010-019v1/&psig=AFQjCNF0F0XNvnVnLOHvhKecgwSdXNR3iQ&ust=1441288271781255


«Gyldig uten foto"

Valid without

photo / 

Gyldig uten 

foto



Batman
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