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 مقدمه

انسان مهمترين چالش دولت ها در قرن حاضر مبارزه با بزرگترين كالهبرداري قرن يعني جعل هويت 

عوامل باليني (بيومتريك) ميسر است. بيومتريك نقش مهمي در  سنجشاست و اين امر فقط با استفاده از 

بانك، زمان يا  عصر حاضر ايفا مي كند: شناسائي يا بازبيني اشخاص، كنترل دسترسي، امنيت كامپيوتر،

را مي توان نام امل بيومتريك بسيار مهم اثر انگشت و عنبيه وع از دفعات دسترسي، تعيين افراد ناشناس.

، هر يك از اين عوامل به تنهائي مي تواند جهت تشخيص هويت مورد استفاده قرار گيرد ولي استفاده برد

   ند.را به صفر مي رسابيومتريك خطاي شناسائي تركيبي از آنها 

  

  اثر انگشت

د. يك جنين سه ماهه انگشتان كامالً نرمي دارد نبه وجود مي آي يانگشتان در ماه چهارم جنيناثر خطوط 

و از اين تاريخ به بعد خطوط برجسته در نوك انگشتان شروع به نمو مي كند و نهايتاً تمام انگشت را در 

از تولد، خطوط انگشت بزرگتر مي  برمي گيرد. بعدها طي مراحل نمو جنين در داخل رحم و پس

مانند شكفتن يك غنچه كه  گردند، ولي به هيچ وجه تغييري در شماره و ترتيب آن ها حاصل نمي گردد.

 تبديل به گل كامل مي شود.

فرد است و مي تواند بعنوان امضاء شخص براي تصديق ه براي هر انسان منحصر بو عنبيه اثر انگشت 

ر نرم افزارهاي مشهور از اين نوع در جرم شناسي بكار مي روند. بهر حال امروزه هويت او بكار رود. اكث

رو به افزايش است، از كاربردهاي و عنبيه ) اثر انگشت Automaticدرخواست براي مقايسه خودكار (

 كنترل دسترسي به محل فيزيكي، كامپيوتر، شبكه، منابع، حساب اين سيستم ميتوان موارد ذيل را نام برد:

  . بانكي مشتريان
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  پردازش اثر انگشت

با بيان صريح براي مقايسه بين تصاوير اثر انگشت خطا هاي ذيل اجتناب ناپذير هستند: خراش هاي 

گوناگون، اثر انگشت معيوب، تصوير ناقص (محل قرار دادن انگشت بر شيشه اسكنر) يا جابجا شده 

زاويه خاص، شكل كج و معيوب انگشت هنگام پردازش  (نسبت به موقعيت خاص) يا چرخيده شده با

  عمل اسكن .

 تقاطع  و نقاط شروع، خاتمه :Minutiaeيك راه حل پيشرفته براي اين مشكل استخراج جزئيات (

راه  خطوط اثر انگشت) از تصوير اثر انگشت و مقايسه بين مجموعه هاي جزئيات اثر انگشت مي باشد.

الگوريتم پيشرفته و قابل اطمينان براي پردازش تصوير اثر انگشت دارد، اين حل ارائه شده نياز به يك 

بليتهاي ذيل را دارا باشد: حذف خراشها، استخراج جزئيات، مقايسه اثر انگشت جابجا االگوريتم بايد ق

با الگوريتم بايد تا حد ممكن سريع باشد تا قابليت استفاده در برنامه هايي  به عالوه  ؛شده يا چرخيده

 را دارا باشد.  حجم بااليي از اطالعات

سيستم هاي بيومتريك اثر انگشت اعمال دريافت تصوير، پردازش تصوير، استخراج جزئيات و مقايسه را 

  AFIS )Automated Fingerprintانجام مي دهند اين چنين نرم افزارهايي به 

Identification Systemمشهور هستند، الزمه توليد نرم افزار ( AFIS  شناخت علمي و فني از

  اثر انگشت است.  
  

. اين سنسورها شودمي  استفاده ويژهبراي دريافت تصاوير اثر انگشت از سنسورهاي  دريافت تصوير: •

) مشهور هستند و به دو گروه عمده تقسيم مي Fingerprint Scannerبه اسكنر اثر انگشت (

  ). Capacitanceخازني Optical(  2- )نوري ( - 1شوند: 

اسكنرهاي خازني در دستگاه ها بصورت داخلي نصب مي شود و بيشتر در گوشي هاي موبايل و 

استفاده مي گردند. اسكنرهاي اثر انگشت نوري نقش مهمي در نرم  notebookكامپيوترهاي 

ايفا مي كنند، دريافت تصوير خوب و با كيفيت، متضمن استخراج جزئيات با  AFISافزارهاي 

را ايجاد نمايند (اين  dpi 500يفيت خوب است. اسكنرهاي نوري حداقل بايد تصوير با دقت ك

 مي باشد). bit Gray Scale 256تصوير معموال با فرمت 

تبديل شده و طي  gray-scaleتصوير اوليه اثرانگشت به قالب  در اين فرايند پردازش تصوير: •

پردازشي خاص به تصويري دودويي تبديل مي گردد. هدف از اين تبديل مشخص شدن خطوط 

 اثرانگشت با توجه به اختالف شدت رنگ در نقاط برجسته خطوط و شيارها است.
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يك پردازش بسيار مهم و اساسي در ) Minutiae(تشخيص خودكار مانيشيا  استخراج جزئيات: •

ت، مخصوصاً در اثر انگشت با كيفيت پايين در جايي كه اختالل سيگنال و اس AFISسيستم هاي 

) موجب شكل بندي پيكسل شبيه به  Contrastكمبود كنتراست (اختالف بين نور سياه و سفيد:

  gray-scaleمانيشيا يا مخفي شدن مانيشياي واقعي مي گردد. براي اين منظور نياز به تصوير 

. در گام اول با الگوريتمي خاص مسير خطوط اثر انگشت را يافته و استمرحله قبل در پردازش شده 

در جايي  ،در گام دوم بايد نقاط مانيشيا از خطوط به دست آمده استخراج گردد .دگردمشخص مي

كه خطوط خاتمه يافته يا همديگر را قطع مي كنند، وجود يك مانيشيا ممكن است. براي اين منظور 

  .آمده از تصوير يك بار طي شودبايد همه خطوط به دست 

تطبيق دو اثرانگشت بررسي نقاط مانيشيا براي يافتن الگوهاي مشابه است. به طور معمول از  مقايسه: •

 7تا  5مانيشا مي توان تشخيص داد، مقايسه اثر انگشتان حداقل به  40تا  20هر تصوير اثر انگشت 

شي ندارد و مجموعه ي نقاط مانيشيا هستند كه مي مانيشيا نياز دارد. يك مانيشيا به تنهايي هيچ ارز

  توانند الگويي براي مقايسه ارائه دهند.
 

  عنبيه

و جلوي عدسي ميان مردمك و صلبيه  قرنيهعنبيه بخش رنگي و قابل رويت چشم است ، كه در پشت 

قرار دارد. شكل گيري عنبيه از سومين ماه جنيني آغاز و تا هشت ماهگي ادامه مي يابد. شكل گيري 

منحصر بفرد عنبيه به صورت تصادفي رخ مي دهد و به عوامل ژنتيكي بستگي ندارد و در طول زمان  بافت

مهاي تعيين هويت تبديل كرده تسمي كند، كه همين امر عنبيه را به عنوان يك عنصر مهم در سينتغيير 

است كه از بيرون قابل روئيت است. چون از محيط بيرون كامال  انسان بدنعضو داخلي تنها عنبيه  . است

محافظت مي شود و در طول زمان تغيير نمي كند، گزينه اي كامال مناسب براي پردازش بيومتريك مي 

  باشد.
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 پردازش عنبيه

عنبيه هر چشم طرحي منحصر به فرد دارد حتي در دوقولوهاي همسان (در دوقولوهاي همسان چهره و اثر 

عنبيه، تنوع آن و عدم وابستگي ژنتيكي، و در بافت انگشت بسيار مشابه هستند). فراواني جزئيات در 

رداري عنبيه تصوير بگزينه اي عالي براي تشخيص هويت است. ( دسترس بدون آن براي تصوير برداري

 نددر مقابل اسكنر هاي اثر انگشت كه با دست شخص تماس فيزيكي دار -است بدون تماس فيزيكي 

  .كامال بهداشتي است)

از شناسائي عنبيه در برنامه هايي با امنيت بسيار باال در سراسر جهان استفاده مي شود، دقت وكيفيت 

مي توان در كنترل گذرنامه ، كنترل تردد در مكان شناسائي آن به اثبات رسيده است. از كاربردهاي آن 

هاي حساس و امنيتي همچنين استفاده در كارت هاي شناسائي در سطح ملي نام برد. خطاي تقريبا صفر 

  در شناسائي عنبيه بعلت تنوع طرح هاي گوناگون و كامال تصادفي آن است.

استخراج بهبود كيفيت تصوير و ، عنبيهجداسازي اعمال دريافت تصوير،  عنبيهسيستم هاي بيومتريك 

 عنبيهشناخت علمي و فني از  شناسائي عنبيهالزمه توليد نرم افزار  .جزئيات و مقايسه را انجام مي دهند

  است.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دريافت تصاوير يكي از مراحل اساسي و فاكتور اصلي در سيستم تشخيص هويت  دريافت تصوير: •

جهت دريافت تصوير واضح و روشن كه بافت عنبيه را بخوبي نمايان سازد بهتر است عنبيه مي باشد. 
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اين امواج باعث حذف  از اسكنر هاي عنبيه اي استفاده شود كه از نور مادون قرمز استفاده ميكنند.

 .دنچشم مي شوانعكاس ها و روشن سازي در تصوير 

اطالعات منحصر بفرد  نكهيقرار گرفته و با توجه به ا هيمردمك و صلب نيب هيعنب جداسازي عنبيه: •

 .مشخص گردد هيعنب يو خارج يداخل يدر مرحله اول مرزها ديباشد، با يم هيمربوط به بافت عنب

 هيموجود در بافت عنب يبا استفاده از الگوها ييعمل شناسا نكهيبا توجه به ا بهبود كيفيت تصوير: •

بهبود  جهتباشد . لذا  يمطلوب تيفيك ياز نظر كنتراست دارا ديگرفته شده با ريشود، تصو يانجام م

 و تعديلفيلتر ميانگين تركيب همچنين فركانس باال  يزهاينوكردن  لتريفاز روش  تصوير تيفيك

 مي شود.استفاده  جداسازي شده هيعنب ريتصو دركنتراست 

در مرحله آخر از تصوير عنبيه بهبود كيفيت يافته اطالعات بافت  :و مقايسه  استخراج ويژگي ها •

كد بافت عنبيه جهت ذخيره سازي در بانك  ماتريسبصورت عنبيه استخراج ميگردد. اين اطالعات 

   مي گيرد. اطالعاتي و مقايسه عنبيه ها مورد استفاده قرار
 

  

  عنبيه ياانگشت اثر نرم افزار اتوماسيون تشخيص هويت مبتني بر 

اين شركت با رعايت استانداردهاي بين المللي يكي از كارآمد  AFIS / ABISدر توليد نرم افزار 

موجود در كشور بوجود آمده است. از ويژگيهاي آن به موارد ذيل تركيبي ترين نرم افزارهاي بيومتريك 

  ميگردد: اشاره
 

 Standard PCs and laptops and/or  سخت افزار مورد نياز:
servers on Intel/AMD  

 

  Microsoft Windows Server , XP  سيستم عامل:
  Microsoft SQL Server  بانك اطالعاتي:

 

  اطالعات بيومتريك در بانك اطالعاتي:

  ضوابط جستجو:
 اثر انگشت �

 عنبيه �

 اثر انگشت + عنبيه �
 

  درجه 360تا   :عنبيهاثر انگشت/چرخش 

  نامحدود، وابسطه به سخت افزار مورد استفاده  حجم بانك اطالعاتي:

  JPEGتصوير رنگي در قالب   تصوير شخص:
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طراحي مجدد، كامال هماهنگ شده با اطالعات مورد   اطالعات شخص:

  استفاده مشتري

  قبل از پردازش  بهينه سازي تصوير اثر انگشت

  
  

  استخراج جزئيات اثرانگشت با دقت باال

  
  

  و تبادل اطالعات Templateدر ذخيره سازي  NISTپشتيباني از انواع استاندارد 

  FBI، استاندارد WSQپشتيباني از قالب تصوير 

  الگوي اثر انگشتتشخيص 
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 1:1بازبيني بررسي و 

  
  NFIQ, PIVبررسي كيفيت اثر انگشت دريافتي مطابق استاندارد 

  دريافت تصاوير اثر انگشت از انواع قالب هاي تصويري و انواع سنسورهاي موجود
 Live Scanپشتيباني از سنسورهاي 

 به درخواست مشتري انگشت اثرپشتيباني از هر نوع اسكنر 
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 )Latentپردازش اثر انگشت صحنه جرم (

  )Latentويرايش اثر انگشت (
  

  
  

  پشتيباني از كارت انگشت نگاري
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  جداسازي صلبيه از عنبيه

  

  جداسازي مردمك از عنبيه

  

% 70حذف بخش هاي غير الزم تصوير چشم (

  كاهش حجم تصوير)

  
  

  عملكرد صحيح در شرايط ذيل:
 )دايره(غير  شكل غير كامل عنبيه �

 پنهان بودن عنبيه زير پلك �

  انحراف عنبيه به سمتي ديگر، غير از مركز عدسي دوربين �
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 Dual Irisدريافت تصاوير عنبيه با باالترين كيفيت توسط دوربين هاي 

 5دريافت تصوير دو عنبيه در كمتر از 

  ثانيه

  
  

  IREX  NISTبررسي كيفيت عنبيه دريافتي مطابق استاندارد
  و تبادل اطالعات Templateدر ذخيره سازي  IREX  NISTپشتيباني از استاندارد

  به درخواست مشتري Irisپشتيباني از هر نوع اسكنر 

  دريافت تصاويرعنبيه از انواع قالب هاي تصويري و انواع سنسورهاي موجود

  ساختار باز و قابل گسترش

  روزانه بيومتريكجستجو  هزارانپاسخگويي به 
    

  ساير:

  ثبت اطالعات بيومتريك (جلوگيري از ثبت اطالعات اشتباه و بي كيفيت در حد معقول) �

(ارسال و دريافت اطالعات بيومتريك هر  Interpolتبادل اطالعات با اداره تشخيص هويت و  �

 شخص)

  و ... PDF, MS Officeايجاد گزاش و نمودار از اطالعات ثبت شده و صدور آن به قالبهاي  �

  و ... PDF, MS Officeاستخراج اطالعات ثبت شده بصورت انواع گزارش در قالبهاي  �

 ,BMP, JPG, JPEG 2000عنبيه ثبت شده در قالبهاي اثر انگشت و استخراج تصاوير  �

PNG, WSQ, NIST IHead  

 )Face detection/captureدريافت تصوير چهره بصورت خودكار، بدون دخالت كاربر ( �

غير قابل دسترس بودن نرم افزار توسط ديگران (ثبت اطالعات بيومتريك كاربران سيستم جهت  �
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  شناسائي و دريافت مجوز ورود)

 ايجاد ليست سياه �

  افزودن هر گونه گزارش يا فرايند مورد نياز مشتري به سيستم �

  و ... ، ... �

 

 كارت شناسائي هوشمند (بيومتريك)

 ICCيا  Smart Cardرايج گرديد اين كارت ها كه به  1980استفاده ازكارتهاي هوشمند در دهه 

براي ذخيره اطالعات حاوي پردازنده اي نيز هستند كه  EEPROMمشهور هستند عالوه بر حافظه 

د امكان اجراي سيستم عامل  و برنامه را ممكن مي سازند. در كارتهاي هوشمند بيومتريك كه جهت تايي

) و Enrollmentهويت صاحب كارت به كار ميرود برنامه ذخيره شده در كارت دو فرايند ثبت نام (

  ) مي گويند.MOC) را فراهم مي سازد. كه به اين مدل مقايسه در كارت (Verificationمقايسه (

در كارت ثبت  ISO/IEC 7816-xxدر فرايند ثبت نام اطالعات بيومتريك در قالب استاندارد 

يك اثر انگشت و يك عنبيه). اين اطالعات غير قابل  –دو عنبيه  –يگردد (حداكثر: دو اثر انگشت م

دسترسي هستند و فقط برنامه ذخيره شده در كارت به آن دسترسي دارد. در فرايند مقايسه هيچ اطالعاتي 

) جهت مقايسه براي از كارت خوانده نمي شود بلكه اثر انگشت/عنبيه كانديد (در قالب استاندارد مذكور

باز ميگردد. تراكنش  Terminal/PCنرم افزار نصب شده در كارت ارسال ميگردد و نتيجه مقايسه به 

 protocol APDUفقط از طريق  Terminal/PCفي مابين نرم افزار نصب شده در كارت و 

(ISO 7816-xx)  امكان پذير است.  اين روش امتياز اصليMOC يك ثبت اطالعات بيومتر  .است

شده در كارت در دسترس نيست و حتي در صورت دزديده شدن يا مفقود شدن كارت نمي توان از آن 

سوء استفاده كرد. و از آنجا كه فرايند مقايسه، در كارت انجام مي شود راهي براي نفوذ يا جعل آن 

  وجود ندارد.
  

  مزايا و ويژگي ها:
 غير قابل جعل بودن كارت �

 صورت سعي در استفاده توسط شخص ديگر غير فعال شدن كارت در �

 غير فعال شدن كارت در صورت كپي شدن كارت �

  عدم امكان خواندن اطالعات بيومتريك از كارت �



١٤ | www.biometricsfc.com تنها رايانه زاهدان 

 

  (Cluster Computing)محاسبات خوشه اي 

در صنعت كامپيوتر هر روز شاهد سريع تر شدن تراشه ها و مدارات كامپيوتري هسـتم بـا ايـن حـال ايـن      

و توان پردازش حجم كثيري از اطالعات را ندارد. بـراي حـل ايـن معضـل معمـاران      سرعت محدود است 

كامپيوتر به طراحي كامپيوتر هاي موازي روي آوردند كه در ذيل به توضيح دو نـوع اصـلي از كـامپيوتر    

  هاي موازي مي پردازيم.

  

   )Multiprocessorسيستم هاي چند پردازنده ( 
در اين سيستم ها بر روي يك برد اصلي كامپيوتر چندين پردازنده نصـب مـي شـودكه تـوان آن چنـدين      

برابر يك سيستم تك پردازنده است به شرطي كه بتوان عمل مورد پـردازش را بصـورت مـوازي توسـط     

 Sunاز شـركت   Sun Fire E25Kهمه پردازنده ها انجام دارد. به عنوان مثال مـي تـوان كـامپيوتر    

Microsystems  عدد 144را نام برد اين كامپيوتر با  CPU Ultra SPARC III     سـاخته شـده

بسـيار بـاال را     CPUاست. از معايب سيستم هاي چند پردازنده مي توان عدم توليد كامپيوتري با تعـداد  

  ست.ساخته نشده است)، همچنين قيمت آنها بسيار باال ا  CPU  200نام برد (چند پردازنده اي با 

  

  (Multi Computer)سيستم هاي چند كامپيوتر 

ــيم          ــوازي حج ــاي م ــده ه ــوند:  پردازن ــي ش ــيم م ــده تقس ــته عم ــه دو دس ــا ب ــامپيوتر ه ــد ك   MPPچن

(Massively Parallel Processors)      وكـامپيوتر هـاي خوشـه ايCOW (Cluster Of 

Workstation)      از پردازنده هـاي مـوازي حجـيم مـي تـوان  .IBM Blue Gene      را نـام بـرد كـه

 Teraflops  71ميليـون دالر اسـت  و بـا تـوان       100اسـت و قيمـت پايـه آن     CPU   65536شـامل  

  بعنوان يكي از ابركامپيوترهاي سريع دنيا شناخته شده است.

يـا ايسـتگاه     PCكامپيوتر هاي خوشه اي نوع ديگر چند كامپيوتر ها هستند كه نوعا از صدها يا هـزاران  

و   MPPشده اند كه توسط يك مدار شبكه موجود به هم وصل شـده انـد. تفـاوت يـك      كاري تشكيل

Cluster   شبيه تفاوت يكMainframe   و يكPC   است.  در سه نوع كامپيوتر موازي ذكر شده

بسيار آسان و كم هزينـه اسـت بطوريكـه سـاخت آن نيـاز بـه دانـش تخصصـي           Clusterساختن يك 

جاد يك شبكه محلي با تعدادي ايستگاه كاري اسـت.  امـا مسـئله مهـم و پـر      خاصي ندارد و به سادگي اي

است كه كاري بسيار پيچيده اسـت در ايـن نـوع سيسـتم نـرم افـزار         Clusterهزينه برنامه نويسي يك 

Cluster    بايد قادر باشد ارتباط بين ايستگاه هاي كـاريCluster       را از طريـق شـبكه برقـرار كنـد و
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له اطالعات مورد نياز  بـراي هـر ايسـتگاه كـاري را فـراهم كنـد و نتيجـه پـردازش هـر          براي حل يك مسئ

ايستگاه كاري را دريافت كند تا با جمع آوري همه نتايج پردازش شده از همه ايستگاه هـاي كـاري حـل    

  مسئله اصلي حاصل شود.

چند كامپيوتر واضـح تـر   با بررسي تفاوتهاي يك چند پردازنده و يك چند كامپيوتر پيچيدگي نرم افزار  

ها تحت فرمان يك سيستم عامل كار ميكننـد و بـه يـك      CPUخواهد شد، در يك چند پردازنده همه 

با سيستم عامل اختصاصي   CPUحافظه مشترك دسترسي دارند در حالي كه در يك چند كامپيوتر هر 

هـا  بـر     CPUرتبـاط بـين   و حافظه اختصاصي خود كار ميكند. به بياني ديگر در يـك چنـد پردازنـده  ا   

  دوش سخت افزار كامپيوتر است و در يك چند كامپيوتر بر عهده برنامه نويس.

  Googleرا نـام بـرد،    Google Clusterبه عنوان يك نمونه از كامپيوتر هاي خوشـه اي مـي تـوان    

ز يك موتور جستجوي رايـج بـراي پيـدا كـردن اطالعـات روي اينترنـت اسـت.  در حـالي كـه قسـمتي ا          

  محبوبيت آن به خاطر رابط ساده و زمان پاسخ آن است، طراحي آن بسيار پيچيده است.

را پيـدا كـرده،     World Wide Webمسئله اين است كه مجبـور اسـت تمـام      Googleاز ديدگاه 

ميليارد تصوير)، بايـد قـادر باشـد     1ميليارد صفحه و  8انديس گذاري كرده و آن را ذخيره كند (بيشتر از 

ثانيه جستجو كند و بايد صدها هزار پرسشي كه در هر ثانيه از تمام جهان به    0.5تمام اين چيزها را در تا 

  Google  ،Clusterساعته در روز به آنجا مي رسد، بررسي كند.  براي حـل ايـن مسـئله     24صورت 

كااليي بسيار  PC ها را انتخاب كرد، منطق پشت اين تصميم را بايد در اقتصاد جستجو كرد، PCاي از 

هاي گران قيمت و چند پردازنده هاي بزرگ اين گونـه نيسـتند. يـك     Serverارزان است در حالي كه 

 Pentium 4 2-GHZ, 512 MB RAM, HDDشـامل   Googleهاي مدرن  PCنمونه از 

80 GB   .است  

 Google   داراي چندين مركز داده است كه هر مركز داده شـاملCluster   5120ر اي بـا حـداكث    

PC   است، كه اطالعاتWorld Wide Web   5120بر روي اين  PC يع شده است. هنگامي زتو

فرستنده نزديك ترين مركـز    IPبا توجه به  Google ارسال ميشود   Googleكه يك پرسش براي 

داده بـه فرسـتنده را انتخـاب مـي كنـد و پرسـش را بــه آن مركـز مـي فرسـتد جسـتجو توسـط نـرم افــزار             

Google Cluster   5120بر روي  PC   بصورت همزمان انجام مي پذيرد و نتايج به فرستنده ارسال

  ثانيه انجام مي شود. 0.5ميگردد. كل اين مراحل در كمتر از 
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    PC-Based Cluster   (PBC)نرم افزار

نـرم افـزار   با توجه به موارد ذكر شده جهت پردازش ميليون يا ميليارد ها ركورد بيومتريك ايـن شـركت   

PC-Based Cluster  تكنيـك  محاسـبات خوشـه اي     اين نرم افـزار  .را طراحي وتوليد كرده است

)Cluster Computing   را بكار مي گيرد و  به يك گروه از كـامپيوتر هـاي (PC     گفتـه مـي شـود

براي هدفي خاص برنامه ريزي شده اند و بصورت مـوازي پـردازش بـر روي اطالعـات مـورد نظـر را       كه 

مـي نـاميم     Main Serverوجود دارد كه آن را  در اين سيستم يك كامپيوتر مركزي انجام مي دهند.

نگهـداري از اطالعـات    Main Serverمي ناميم وظيفه  Nodeكه آن ها را  PCو تعدادي كامپيوتر 

بيومتريك و پاسخگويي به ايستگاه هاي كاري است كه درخواسـت جسـتجو بيومتريـك را دارنـد، ايـن      

هـا بيشـتر باشـد زمـان پاسـخگويي بـه        Nodeها انجام مي شود و هر چه تعـداد   Nodeجستجو توسط 

هـا و   Nodeتوسط يـك شـبكه محلـي بـه      Main Server استگاه هاي كاري كوتاه تر خواهد بود. 

توسط يك شبكه محلي يا سراسري به ايستگاه هاي كاري متصل خواهد شـد، ايسـتگاه هـاي كـاري مـي      

 ADSL 512توانند در هر نقطه از كشور قرار داشته باشند مهم ارتباط شبكه بين آنها اسـت (حـداقل   

kbps بديهي است كه اگر عمل  .(K  بر روي يكPC P4 3.0 GHz  مدت زمانT    د وقـت بگيـر

وقت مي گيرد.   نياز به ذكر نيسـت كـه   T ام   Nيك مدت زمان  PC P4 3.0 GHzتا  Nبر روي

ثبت مي كند مي تواند توسط   Main Serverدر نرم افزار مذكور اطالعاتي كه هر ايستگاه كاري در 

  ايستگاه هاي كاري در نقاط ديگر مورد پردازش ، جستجو و شناسايي قرار گيرد.
  

  PC-Based Clusterمزاياي سيستم 

با استفاده از اين سيستم حجم باالئي از اطالعات بيومتريك قابل پـردازش اسـت و بـه علـت سـاختار بـاز       

Cluster     ركـورد يـا    100,000,000ركـورد   10,000,000هيچ محدوديتي در تعـداد ركوردهـا نيسـت

را افـزايش داد. بطـور    Clusterهـاي   Nodeبيشتر با افزايش تعداد ركوردها براحتي مـي تـوان تعـداد    

 Node 20در ثانيه و بـا   اثر انگشت 1,800,000سرعت مقايسه  Node 10اي شامل  Clusterمثال با 

پاسـخگوئي   Clusterدر ثانيه خواهد بود. از ديگر فوايد سيستم  اثر انگشت 3,600,000سرعت مقايسه 

درخواسـت   Node 60,000 10به تعداد درخواست هـاي شناسـائي در مقيـاس باالسـت، بطـور مثـال بـا        

 Clusterدرخواسـت روزانــه پاسـخ داده مــي شـود. از ديگــر فوايــد     Node 120,000 20روزانـه و بــا  

هـا (مشـكل    Node) و غير قابل شكست آن است ، با از كار افتادن  هر يـك از  stableسيستم پايدار (

  سخت افزاري/نرم افزاري) سيستم بدون توقف با سرعت پائين تر به كار خود ادامه مي دهد. 



١٧ | www.biometricsfc.com تنها رايانه زاهدان 

 

و  Multitaskingاز تكنيك هاي  PC-Based Clusterاز آنجا كه در سيستم  نكته:

Multiprocessing  بصورت نامحدود و همزمان استفاده ميشود با استفاده ازserver  هاي چند

ها و  Node) هزينه هاي سخت افزاري تعداد Core) و چند هسته اي (Processorپردازنده (

  نگهداري آنها كاهش مي يابد.
 

 18پردازنده  2، كه حاوي  HP ProLiant DL360 Gen9  Serverبا استفاده از يكعدد مثال:

دست   Node 8). مي توان به توان پردازش CPU, 18 Core per CPU 2هسته اي باشد (

عدد  7(صرفه جويي سخت افزاري در   در ثانيه.اثر انگشت  ياعنبيه مقايسه  1,440,000يافت يعني 

Node.(  
 
 

  )PBC(  خطا در نرم افزار

 و نرم افزار هاي هوش مصنوعيجهت محاسبه خطاي نرم افزار ابتدا چند اصطالح توضيح داده مي شود. 

 )Booleanكه بر عكس منطق بولي ( طراحي مي شوندبا الگوريتم هاي منطق فازي پردازش تصوير 

اي از نزديك ترين جواب ها  بلكه پاسخ مجموعه نيستند) true / falseفقط شامل پاسخ بلي و خير (

است. براي مثال جهت مقايسه يك اثر انگشت در بانك اطالعاتي ، شبيه ترين اثر انگشت ها به اثر 

انتخاب شبيه ترين براي اين الگوريتم ها در مجموعه پاسخ وجود خواهند داشت.  ،انگشت مورد جستجو

، مي ناميم thresholdبا تعيين آستانه شباهت ممكن است. اين آستانه (مرز) شباهت را  تصوير

از تصوير در فرايند مقايسه تصاوير با دريافت آستانه در صورتيكه شباهت  اثر انگشت شناسائيالگوريتم 

آستانه شباهت را با دو پارامتر در نرم افزارهاي  را در مجموعه پاسخ قرار مي دهد. آن بيشتر باشد آستانه

  بيومتريك تعيين مي كنند:

  

� FAR )False Acceptance Rate(:  1:1حداكثر خطاي شناسائي اثر انگشت را در مقايسه 

تعيين ميكند. هر چه اين عدد كوچكتر باشد خطا كمتر و برعكس عدد بزرگتر يعني خطاي بيشتر ، 

FAR   عددي مثبت و بزرگتر از صفر است كه در بازه[ 1E-100 ~ 10 ] .تغيير ميكند 

� FRR )False Rejection Rate(:  مقدار خطاي عدم شناسائي است كه در جستجو اثر

و  FARبا توجه به مقدار  N:1و در مقايسه  FARبرابر  1:1انگشت مي تواند رخ دهد. در مقايسه 

حجم بانك اطالعاتي تعيين مي شود. واضح است كه با افزايش حجم بانك اطالعاتي اين مقدار 
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 افزايش مي يابد.

 FRRرا طوري تعيين ميكنيم كه  FARركورد بيومتريك) همواره در مقياس بزرگ (چندين ميليون 

ذيل  )1(از رابطه  FARبا توجه به حجم بانك اطالعاتي و مقدار  FRR نباشد.   %10يا  %5بيشتر از 

 تعيين مي شود.

  

��� = �� − �� − ����		

�� × �		 

  

حجم بانك اطالعاتي است و در نرم افزار مديريت ابزاري جهت كمك براي محاسبه  Nدر فرمول فوق 

FRR .تعبيه شده است  

  

بانك اطالعاتي بصورت توزيع شده  PC-Based Clusterبا توجه به اينكه در نرم افزار : 1نكته 

، لذا هر پردازنده پردازش ميشود) Mركورد بيومتريك توسط  Nپردازش ميگردد (بدين معني كه: حجم 

حجم كل بانك  )1(. در رابطه  N/Mپردازنده بخشي از بانك اطالعاتي را پردازش ميكند تقريبا 

كاهش ) FRR( آمدهاطالعاتي محاسبه ميگردد اما بدليل پردازش توزيع شده، در عمل خطاي بدست 

  .مي يابد
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  )PBC( طرح 

  
 

  

  )PBC( در نرم افزار  زمان پاسخگويي

، زمان پاسخگويي كه توانايي پردازش هر تعداد اثر انگشت را دارد توجه به ساختار باز نرم افزار مذكوربا 

موجود در بانك اطالعاتي ارسالي و نوع اثر انگشت تي، احجم بانك اطالعبه عوامل ذيل بستگي دارد: 

)flat / roll ،( تعدادnode )core(  ،مقايسه برايتعداد اثر انگشت ارسال شده نصب شده در سيستم 

  و تعداد درخواست هاي جستجو همزمان ارسال شده از ايستگاه هاي كاري.
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  اثر انگشت انديس دار اثر انگشتي است كه شماره آن مشخص باشد: 
 

 ....) 3اثر انگشت اشاره دست راست ) 2  اثر انگشت شست دست راست )1

  ....) 8اثر انگشت اشاره دست چپ    )7   اثر انگشت شست دست چپ ) 6
  

  

  براي محاسبه زمان پاسخگويي مي توان از فرمول ذيل استفاده كرد:
  

  زمان انتظار +زمان تبادل اطالعات  + ثانيه) 1(مثال: زمان جستجو  =زمان پاسخگويي 
  

به كه  زمان اتصال و تبادل اطالعات ميان ايستگاه كاري و سرويس دهنده است. :زمان تبادل اطالعات

با پهناي باند مناسب از اين زمان  stableپهناي باند شبكه و ترافيك شبكه وابسته است، در يك شبكه 

  ثانيه نخواهد بود. 3تا  2صرفنظر مي شود زيرا بيش از 

در ارگرفته و منتظر نوبت پاسخگويي است. زماني است كه درخواست در صف قر زمان انتظار:

كاري ارسال شوند، درخواست ها به ترتيب ورود هاي صورتيكه چندين درخواست همزمان از ايستگاه 

زمان انتظار نيز به زمان پاسخگويي اضافه مي  گرفته و پاسخ داده مي شوند. در اين وضعيت در صف قرار

تعداد ايستگاه كاري و تعداد درخواست ارسال شده در هر تعداد درخواست همزمان با توجه به  گردد.

 دقيقه شبيه سازي و محاسبه ميگردد.

ثانيه راه  1جستجو  نرم افزار با زمانفرض كنيد  براي روشن شدن موضوع به مثال ذيل توجه نماييد:

انگشت اثر  10بصورت همزمان در خواست جستجو شامل ايستگاه كاري  5 و اندازي و نصب شده باشد

 (از زمان تبادل اطالعات صرفنظر شده است.) .نمايند را ارسال
 

  زمان پاسخگويي  زمان جستجو  زمان انتظار  تعداد اثر انگشت ارسال شده  زمان (ثانيه)

  1  1  0  10  1ايستگاه كاري 

  2  1  1  10  2ايستگاه كاري 

  3  1  2  10  3ايستگاه كاري 

  4  1  3  10  4ايستگاه كاري 

  5  1  4  10  5ايستگاه كاري 
  

   زمان انتظار كاهش خواهد يافت. ها coreبا افزايش تعداد 
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  سخت افزار مورد نياز جهت پردازش ميليون ها ركورد

 

  ثانيه 1زمان پاسخگويي سخت افزار مورد نياز جهت 

ف
ردي

  حجم بانك اطالعاتي  
  )/عنبيه(تعداد اثر انگشت

 تعداد

 (4 Core)  PC Core i7  

  تعداد 

Server HP ProLiant DL360 Gen9 (36 Core) 

1  1,000,000  6  -  

2  5,000,000  27  3  

3  25,000,000  128  16  

4  50,000,000  254  32  

5  100,000,000  505  63  

6  300,000,000  1506 188  

7  500,000,000  2507  313  

8  700,000,000  -  438  

9  1,000,000,000  -  625  

 تعيين مي شود Server/Coreيا تعداد  PCبا توجه به تعداد  serverقيمت نرم افزار 

 

 .ثانيه 1 (فاقد انديس) Latentيا يك اثر انگشت  FLATاثر انگشت انديس دار  10زمان جستجو براي  )1(

، 3، 2مورد نياز را به ترتيب تقسيم بر  Server/PC، ... ثانيه تعداد 5، 4، 3، 2براي محاسبه سخت افزار مورد نياز جهت زمان جستجو  )2(

 ، ... نماييد.5، 4

ثانيه مي توان از سخت افزار با ظرفيت دو  1ثانيه خواهد بود براي زمان  2زمان جستجو  ROLLدر صورت استفاده از اثر انگشت  )3(

 برابر استفاده كرد.

  هسته فيزيكي در پردازنده هاي چند هسته اي است. coreمنظور از  )4(
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   AFISبرآورد حدود قيمت نرم افزار 
  

قيمت ها به ريال مي در سه مقياس ارائه مي گردد،  AFISجهت پوشش نيازهاي مشتريان نرم افزار 

 .باشد

 

ف
ردي

  

حداكثر   مقياس

حجم بانك 

  اطالعاتي
)1( 

حداقل قيمت   تكنولوژي دكاربر

  پايه

حداقل قيمت 

  ايستگاه كاري

      - Desktop ركورد    4,000  كوچك  1

     Client/Server  Multi-Thread ركورد  40,000  متوسط  2

 /Client/Server  Multi-Thread  )2(نامحدود   زرگب  3

Multi-Processor/ 
Cluster  

    

  

ف
ردي

موثر در قيمت پايه و   مقياس  

  نهائي

  كاريموثر در قيمت ايستگاه 

 تعداد ايستگاه كاري • فرايند هاي مشتري •  كوچك  1

 فرايند هاي فعال در ايستگاه كاري: •

 1:1بررسي و بازبيني  )1

 JPEG, TIFF, NIST IHead, PNGپردازش تصاوير  )2

  JPEG 2000, WSQپردازش تصاوير )3

 پردازش كارت انگشت نگاري )4

 ) Latent Editor( Latentپردازش  )5

 )2-4-4(جداسازي و تفكيك  Slap پردازش تصاوير  )6

 )Face: Auto Detect/Captureپردازش تصوير شخص ( )7

  مطابق استانداردهاي، ... Interpolبا تشخيص هويت، تبادل اطالعات  )8
ANSI, ISO, NIST 

 پشتيباني از اسكنر هاي اثر انگشت به در خواست مشتري )9

  پشتيباني از دوربين هاي عنبيه به درخواست مشتري )10

  فرايند هاي مشتري •  متوسط  2

 فرايند هاي مشتري •  بزرگ  3

 )2(حجم بانك اطالعاتي  •

 serverتعداد  •

 serverدر هر  coreتعداد  •

  

 بيش از حداكثر حجم بانك اطالعاتي مشخص شده نمي توان ركورد ثبت كرد. )1(

مشخص تاييد مشتري حداكثر حجم اطالعات  در مقياس بزرگ توانائي پردازش هر تعداد اثر انگشت را دارد، ولي با  AFISنرم افزار  )2(

 ).استيك شخص  ريكتاطالعات بيومهر ركورد منطور از ( خواهد شد كه مستقيما در قيمت پايه و نهائي تاثير خواهد داشت.
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 سنسورهاي بيومتريكجزئيات فني 

 

  USAكشور سازنده:  -  Cross Match I SACN 2اسكنر عنبيه: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Iris Scanner  -  Cross Match I SACN 2 

Specifications 

• Accommodates inter pupillary distances (IPD) ranging from 38 – 80 mm, covering 99% of subjects 
aged 5 and older 

• High level image quality 

• Spatial resolution: 4.0 lp/mm at 60% or higher contrast 

• Pixel Resolution: >22 pixels/mm ( > 210 pixels over iris diameter) 

• Incorporates “Anti-Dilation” system to facilitate a smaller pupil 

• Near-IR Illumination (700-900 nm) 

• Capture volume: 33 mm x 30 mm x 12.7 mm, exceeding NIST Mobile ID Best Practice 
Recommendations and UID standard 

• Dual Optical system utilizing 1.3 megapixel cameras 

• Power supplied via USB 2.0 (no battery required) 

• USB cable ~ six-feet long, permanently attached with a strain-relief feature 

• USB-Org certified USB 2.0 high speed interface 

• Device provides bitmap images at a maximum rate of 7.5 fps 

• Housing: PC/ABS blend, attached visor to set optical distance, retractable ambient light shield 

• Auto Capture used as field calibration check 

• Manufactured in U.S. 

Dimensions 

   Scanner Weight 1.1 lbs (0.5 kg) 

   Scanner Size in operation configuration 234 mm x 157 mm x 50 mm 

in storage configuration 153 mm x 157 mm x 50 mm 

Environmental Conditions 

   Operating Temperature 32 °F to 120 °F (0 °C - 49 °C) 

   Humidity Range 10% - 90% non-condensing 

Certifications 

• Meets iris image interchange format specifications: ANSI INCITS 379-2004 and ISO/IEC 19794-6 
standards 

• Certified according to UID specifications (BDSC-03-08) with “Certificate of Approval” 

• Certifications: FCC Class A, RoHS 

• Certifications for Eye Safety: Class 1 LED Product IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001, ANSI 
RP-27.1-96 

• Splash and dust resistant, designed to meet IP54 (IEC 60529) 

• Shock and Vibration per ISTA 2A Shipping and Handling Specification 
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  USAور سازنده: كش -  IriShield USB BK 2121Uاسكنر عنبيه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iris Scanner  -  IriShield USB BK 2121U 

Capture Mode Auto capture 
Capture Distance 13.5 cm - 14.5 cm (5.3 inches -5.7 inches) from the front of camera Lens 

(Optimal distance = 14 cm (5.5 inches), Focal depth = 1.0 cm (0.4 inch), 

Field of View = 3.3 cm x 2.4 cm at 15 cm (1.3 inches x 0.9 inch at 5.9 inches) 
Image Format ISO Standard 19794-6 (2005 & 2011), (640 x 480 Pixels, 8 bit Grayscale), full 

support of K1, K2, K3, K7 
Sensor Resolution VGA 
Dimensions IriShield-USB: 124 mm x 63.2mm x 42.5 mm (4.9 inches x 2.49 inches x 1.68 

inches) 

Goggle: 200 mm x 145 mm x 72 mm (7.9 inches x 5.7 inches x 2.8 inches) 
Power Single USB Bus Powered (DC +5V±5%) (Max power consumption=430mA) 
Illumination Infrared LED 
Environmental -20°C to +60°C (Storage); 0°C to +50°C (Operating) 
Usage Indoor; Outdoor (avoid direct sunlight and bright reflections) 

Compliance & 
Certificates 

Eye safety standard (IEC 62471:2006-07), RoHS 

FCC-Class A* , IP54* 
Resolution Spatial : ≥ 60% @ 4.0 Lp/mm, Pixel : ≥ 16 Pixels/mm 
Connectivity USB 2.0 
Product package Chip & Camera set, Module, Encased 

Security 
PKI (2048-bit) and AES (256-bit); X509 Certificate, PFX/PKCS#12 Certificate , 
RSA key pair generated on-board 

Ancillary SW Demo Application, Drivers, SDK (C/C++, .NET C#/VB, Java) with Sample codes 
Host OS Windows Family, Linux Family, WinCE, Embedded Linux, and Android 
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 Germanyكشور سازنده: Dermalog LF10  -   اسكنر اثر انگشت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live Scanner  -  Dermalog LF10 

Image Quality 
Fingerprint scanning window size:  86 mm x 84 mm  
Image size: 81 mm x 81 mm 
Image resolution: 1600 x 1600 pixels, 500 dpi 
Bit depth: 8 bit, 256 gray levels 
Fingerprint image size (BMP): approx. 2.5 MByte 
Fingerprint image size  
(WSQ-compressed): 

0.4 MByte (Ratio 5:1) 

Conformity: 

CE 
EC Directive 2001/95/EC 
EC Directive 2002/95/EC 
EC Directive 2006/95/EC 
EC Directive 2004/108/EC 
FBI Appendix F 
FBI WSQ 
SGS (Liveness, Spoof and  
Fake Fingerprint Detection) 

Fingerprint scanning window size:  86 mm x 84 mm  

Technical Data 

Dimensions (H x W x D): 120mm x 163mm x 238mm 
Operating temperature: 0 to +50°C | +32 to +122°F 

Interface: 
USB 2.0 high-speed 
Also available as USB-powered version 
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 South Koreaكشور سازنده: RealScan-G10  -   اسكنر اثر انگشت:

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
Live Scanner  -  RealScan-G10 

Fingerprint Types 

Single rolls 

Single flats 

Four finger slaps 

Two thumbs 

Resolution 500 dpi, 256 gray 

Platen Size (W x L) 3.5" x 3.15" (89 x 80 mm) 

Image Size (W x L) 
Four Finger Slap: 3.2" x 3.0" (81 x 76 mm)  

Finger Roll: 1.6" x 1.5" (41 x 38 mm) 

Image Quality Standards FBI IAFIS Appendix F 

Ingress Protection IP54 

Operating Temperature 0-50'C 

Operating Humidity From 10 to 90%, non-condensing 

Dimension (W x L x H) 
5.9" x 5.9" x 5.0"  

(152 x 152 x 127 mm) 

Weight 3.96 lbs / 1.8 kg 

Interface USB 2.0 (data & power) 

Operating Systems Windows 7, Vista, XP, Linux(Ubuntu, Fedor)  

Certificate FBI, FIPS 201, WHQL, CE, FCC, UL, KCC 
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 South Koreaكشور سازنده: RealScan-D  -   اسكنر اثر انگشت:

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
Fingerprint Scanner  -  RealScan-D 

Fingerprint Types 

Single rolls 

Single flats 

Dual finger flats 

Resolution 500 dpi, 256 gray 

Capture speed 17 frames per second (fps) 

Platen Size (W x L) 1.9" x 1.9" (48 x 48 mm) 

Image Size (W x L) 1.8" x 1.8" (46 x 46 mm) 

Image Quality Standards FBI IAFIS Appendix F 

Operating Temperature 0-50'C 

Operating Humidity From 10 to 90%, non-condensing 

Dimension (W x L x H) 
3.3" x 6.7" x 2.5"  

(84 x 171 x 63 mm) 

Weight 0.54 kg 

Interface USB 2.0 (data & power) 

Operating Systems Windows 7, Vista, XP, Linux(Ubuntu, Fedor) 

Certificate FBI, FIPS 201, WHQL, CE, FCC, UL, KCC 
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 South Koreaكشور سازنده: RealScan-G1  -   اسكنر اثر انگشت:

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
Fingerprint Scanner  -  RealScan-G1 

Fingerprint Types Single finger flat 

Resolution 500 dpi 

Platen Size (W x L) 1" x 1" (25.4 x 25.4 mm), 500x500pixel 

Ingress Protection IP54 

Grey Scale 8-bit, 256 levels 

Image Capture Speed 15frames/sec 

Interface USB 2.0 (data & power) 

Dimension (W x L x H) 55 x 106.5 x 44.5 mm 

Weight 0.18 kg (inclouding cable) 

Operating Temperature 0-50'C 

Operating Humidity 10%~90% RH, non-condensing 

Operating Systems Windows 7, Vista, XP, Linux(Ubuntu, Fedor)  

Certificate FBI, PIV-IQS, FIPS 201, WHQL, CE, FCC, UL, KCC 
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 South Koreaكشور سازنده: BioMini  -   اسكنر اثر انگشت:

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
Fingerprint Scanner  -  BioMini 

Fingerprint Sensor  Optical (Scratch free sensor surface) 

Resolution 500 dpi / 256 gray 

Sensing Area 16 x 18 mm 

Image Size 288 x 320pixel  

Interface USB 2.0 High speed/Full speed, Plug & Play 

O/S Windows 7,Vista,XP,Linux and WinCE6.0(Optional) 

Operation Temperature -10~50℃ 

Certification CE, FCC, KCC, WHQL, RoHS, WEEE  

Standards ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI-378, WSQ 

Dimension (WxLxH) 66 x 90 x 58 mm  
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 Hong Kongكشور سازنده: FS80  -   اسكنر اثر انگشت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fingerprint Scanner  -  FS80 

Specification 
• Fingerprint scanning window size is 16x24mm 

• Image resolution is 480x320 pixel, 500 DPI 

• Image format is 8 bit 256 grayscale 

• Raw fingerprint image file size is 150K byte 

• With Live Finger Detection (LFD) feature 

• USB 2.0 compatible interface, plug and play device 

• Lifetime up to 1 million scans 

• With a 2M standard USB cable 

• Small size, 45 x 63 x 26 mm 

• Light weight, 120 gram 

• Operation temperature: -10 to +55 Degree Celsius 

Electrical characteristics 

• Light source: Infrared LED 

• Supply voltage: DC 4.5-5.5V via USB port 

• Power consumption:  
o active <600mW(during scanning) 
o standby <200mW(when scanner is connected PC but no scanning) 
o sleep mode <11mW(activated by standard USB bus event only) 

• ESD contact - 8KV and air discharge - 16KV, no permanent damage 
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 Hong Kongكشور سازنده: FS82  -   اسكنر اثر انگشت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fingerprint Scanner  -  FS82 

Specification-general 

• USB 2.0 compatible interface, plug and play device 

• With a 2M standard USB cable  

• Small size, 50 x 73 x 35 mm  

• Light weight, 160 gram  

• Operation temperature: -10 to +55 Degree Celsius  

Specification-Fingerprint scanner 

• Fingerprint scanning window size is 16x24mm  

• Image resolution is 480x320 pixel, 500 DPI  

• Image format is 8 bit 256 grayscale 

• Raw fingerprint image file size is 150K byte 

• With Live Finger Detection (LFD) feature 

Specification-Smart card reader 

• Compliant with ISO 7816 and EMV 2000  

• High speed smart card interface, up to 412 Kbps if it is supported by card 

• Supports 5V, 3V and 1.8V smart cards  

• Supply 60 mA to the smart card  

• Detect smart card type automatically 

• 8 pin handling (C4/C8 supported) 

• Secure Pin Entry (SPE) 

• Two colors LED for smart card reader status indication 
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 رزومه شركت
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  تماس با ما

  

  هداناشركت تنها رايانه ز

  6ساختمان پرنيان طبقه سوم واحد  – 12اميرالمومنين  –زاهدان خيابان اميرالمومنين   آدرس:

   9813694441كد پستي 

  054-33224515  تلفن:

  054-33221874  فكس:

  09153409673  موبايل:

web:  biometricsfc.com.www  

e-mail:  trz@biometricsfc.com  

  

  

  
 


