
Mifare با قابلیت خواندن و نوشتن کارت FS25 معرفي اسکنر اثر انگشت مدل
اسکنر اثر انگشت FS25 با رابط USB 2.0 با قابليت خواندن و نوشتن کارت Mifare ، اسکنر اثر انگشت و کارت خوان/نويس Mifare سازگار با 

استاندارد ISO14443A را در يک دستگاه جمع کرده است.
FS25 يک سيستم سخت افزاري مستقل براي مقايسه )تطبيق( اثر انگشت است که مقايسه اثر انگشت را بر روي خود سخت افزار انجام مي دهد. تحت 
کنترل PC و از طريق رابط USB ، تصوير اثر انگشت را گرفته ، ويژگي ها و خصوصياتش را استخراج کرده و آنرا در حافظه داخلي اش ذخيره           
مي کند. اثر انگشت ذخيره شده مي تواند با اثر انگشت تازه گرفته شده ، مقايسه شده و تطبيق داده شود ؛ نتايج تطبيق جهت تصديق به PC فرستاده     

مي شود.
کارت           فرمت  مانند  و ضروي  الزم  کارت  توابع  تمامي  و  ببرد  بکار  را   ISO14443A استاندارد  با  سازگار   Mifare هاي  کارت  تواند  مي   FS25
 ،)copy card( کپي کردن کارت ، )write card( نوشتن کارت ، )read card( خواندن کارت ، )issue card( صدور کارت ، )format card(
پاک کردن کارت )erase card( و ... را دارا مي باشد. بنابراين مي تواند به عنوان يک کارت خوان/نويس Mifare با رابط USB مستقل مورد استفاده 

قرار گيرد. FS25 کارت هاي Mifare ، يک و چهار کيلوبايت را پشتيباني مي کند.
 ISO14443A مطابق با استاندارد Mifare بواسطه ترکيب قابليت مقايسه اثر انگشت بر روي خود سخت افزار و همچنين خواندن و نوشتن کارت هاي
FS25 ، براي تصديق دو فاکتوري )Two-factor( – آنچه شما صاحب آن هستيد )انگشت( با آنچه شما حمل مي کنيد )کارت Mifare( مطابقند – 

بسيار مناسب است. اين بدين دليل است که اطالعات اثر انگشت در کارت Mifare ذخيره مي شود و در زمان تصديق : 
1-کاربر کارت Mifare را نشان مي دهد و FS25 اطالعات اثر انگشت ذخيره شده در کارت را مي خواند.  

2- سپس انگشت را بر روي اسکنر گذاشته و FS25 تصوير اثر انگشت را اسکن مي کند.  
3-اFS25 اثر انگشت اسکن شده را با اطالعات اثر انگشتي که از کارت Mifare خوانده ، مطابقت مي دهد.  

4- نتايج حاصل از تطبيق براي تصديق به PC فرستاده مي شود.  
استفاده از تشخيص اثر انگشت براي کنترل دسترسي هاي منطقي و فيزيکي ، مبهم و سوال برانگيز بوده است ، چراکه اطالعات اثر انگشت بايد در جايي 
در سيستم ثبت شوند تا تصديق شوند و اين باعث مي شود تا در مواردي به حقوق خصوصي کاربران تجاوز شود. FS25 جواب اين مشکل است ، چون 

مي تواند افراد را با استفاده از اثر انگشت شناسايي کند ، بدون اينکه نياز به ذخيره اطالعات اثر انگشت در سيستم داشته باشد.
FS25 مي تواند همراه با )Fingerprint Authentication Server( اFAS نيز کار کند. FAS دستگاه هاي کنترل دسترسي و حضور و غياب 
FS20 ، FS21M/FS22 را کنترل مي کند. مديريت سيستم مي تواند از FS25 براي صدور کارت Mifare که به FS21M و FS22 دسترسي دارد، 
 web-enable مي تواند يک سيستم کنترل دسترسي بر اساس اثر انگشت FS21M/FS22 و FS20 ، FAS به همراه FS25 استفاده کند. بنابراين

را ايجاد کند که از کارت Mifare پشتيباني مي کند.



مشخصات - عمومی

مشخصات - تطبیق دهنده اثر انگشت

Mifare مشخصات - کارت خوان / نویس

plug & play با قابليت USB 2.0 با رابط
 Vista و Windows XP کار بر روي
به همراه کابل USB استاندارد دو متري 

سايز دستگاه ، 35 * 73 * 50 ميلي متر مي باشد.
وزن دستگاه ، 200 گرم مي باشد.

درجه حرارت مجاز ، 10- تا 55+ درجه سلسيوس مي باشد.
 USB ولتاژ منبع : 5/5 – 4/5 ولت ، تأمين شده از طريق پورت

مصرف انرژي : در حالت فعال کمتر از 180 ميلي آمپر و در حالت 
استراحت )standby( کمتر از 80 ميلي آمپر است.

در مقابل حداکثر الکتريسيته تماسي 8 کيلو ولت و هوايي 16 کيلوولت، 
صدمه دائم نمي بيند.

مساحت سطح اسکن اثرانگشت ، 24 * 16 ميلي متر است.
وضوح تصوير گرفته شده ، 320 * 480 پيکسل يا 500dpi مي باشد.

8bit grey levelا
منبع نور: LED مادون قرمز

اندازه فايل خام تصوير اثر نگشت ، 150 کيلو بايت است.
با قابليت تشخيص اثر انگشت زنده 

قادر به ثبت حداکثر 100 اثر انگشت
 FRR=0.01 و FAR=0.000001

 ISO14443A مطابق با استاندارد
فرکانس حامل : 13/56 مگاهرتز

 Mifare پشتيباني از رمزگذاري استاندارد کارت هاي
پشتيباني از کارت هاي Mifare ، يک و چهار کيلو بايتي 

محدوده حس کردن )sensing( کارت ، 15 ميلي متر است.
زمان خواندن / نوشتن کارت Mifare کمتر از 0.5 ثانيه است )البته به 

سايز اطالعات نيز وابسته است(.
به همراه دو LED رنگي براي کارت خوان / نويس Mifare جهت 

مشخص کردن وضعيت


