
FS80 معرفي اسکنر اثر انگشت مدل
اسکنر اثر انگشت مدل FS80 با رابط USB 2.0  ، از تکنولوژي پيشرفته CMOS و سيستم پردازش تصوير دقيق براي انتقال تصوير اثر انگشت با کيفيت 
باال ، استفاده مي کند. اين اسکنر مي تواند تصوير خام اثر انگشت را بدون هيچ انحراف و کجي در مدت 100ميلي ثانيه به کامپيوتر منتقل کند و براي هر 

نرم افزار تشخيص اثر انگشتي مناسب است.
شيشه سنسور ، شيشه ذره بيني با انکسار بسيار کم  با ضخامت 14 ميلي متر است. اين سنسور در مقايسه با هر يک از سنسورهاي اثر انگشت نيمه هادي ، 

قابل اطمينان تر ، مستحکم تر و با دوام تر مي باشد. 
در طول عمل اسکن ، انگشت بوسيله چهار LED مادون قرمز روشن مي شود و شدت تابش بطور خودکار بر اساس مشخصات اثر انگشت ) مانند تري ، 

خشکي ، لکه دار بودن و ... ( تنظيم مي شود تا تصوير اثر انگشت گرفته شده ، بهينه شود.  
براي ايجاد قابليت تشخيص اثر انگشت زنده )LFD( ، مدار الکتريکي خاصي در درون سنسور بکار گرفته شده است. در صورت داشتن نرم افزار مناسب بر 
روي کامپيوتر ، کاربر مي تواند از اين خصيصه )LFD( استفاده کرده و تنها اثر انگشت هاي زنده را اسکن نمايد. انگشت هايی که از الستيک سيليکوني، 

خمير بازي و ... ساخته شده باشند ، توسط اين سنسور به عنوان اثر انگشت تقلبی شناخته می شوند. 

 API و USB درايور ، FS80 شرکت هوش مصنوعي رايورز براي سنسور
را در سيستم عامل هاي زير ارائه مي کند: 

Windows 2000 / XP

Vista 32 bit / 64 bit

Linux with kernel 2.4 or higher ( for both x86 and ARM9(

Windows CE 5.0 and 6.0 ( for both x 86 and ARM9(

Windows 7

FS80 مشخصات
مساحت سطح اسکن اثر انگشت ، 24 * 16 ميلي متر مربع است.

کيفيت تصوير ، 320 * 480 پيکسل يا DPI 500 است.
حجم فايل تصوير خام اثر انگشت ، 150 کيلو بايت است. 

داراي قابليت تشخيص اثر انگشت زنده )LFD( مي باشد.
  Plug & Play با قابليت USB 2.0 رابط

  vista 32 bit / 64 bit براي WHQL داراي تأييديه
با کابل  USB استاندارد به طول 2 متر 

اندازه کوچک ، 26 * 63 * 45 ميلي متر 
وزن کم ، 120 گرم 

درجه حرارت مجاز : 10-  تا 55+ درجه سلسيوس 
ROHS و CE و FCC مطابق با استانداردهاي

FS80 مشخصات الکتریکی
منبع نور : LED ) ديود ( مادون قرمز

 USB تأمين شده از طريق پورت DC ولتاژ منبع : 5.5 – 4.5 ولت ، ولتاژ
مصرف انرژي : 

 600mW < ) فعال ) در طول اسکن -       
       - فقط روشن ) در حالتيکه اسکنر به کامپيوتر متصل است ، ولي  

200mW < ) اسکن نمي کند         .
با رخداد USB bus استاندارد فعال                   - حالت استراحت ) فقط 

11mW < ) مي شود          .
در مقابل حداکثر الکتريسيته تماسي 8 کيلو ولت و هوايي 16 کيلوولت  

صدمه دائم نمي بيند.  


