معرفي اسکنر اثر انگشت دو انگشتي مدل FS50

 FS50يک اسکنر اثر انگشت حرفه اي است که مساحت سطح اسکن آن  40/64 * 38/10ميلي متر مي باشد .اين اسکنر به دليل داشتن سيستم بصري
( )optical systemپيشرفته  ،مي تواند تصويري با کيفيت را در  0/1ثانيه بگيرد ؛ در ضمن مي تواند بدون هيچ مشکلي انگشتان خشک  ،مرطوب  ،داراي
لکه و زخمي را نيز اسکن نمايد .شيشه سنسور  ،شيشه ذره بيني با انکسار بسيار کم با ضخامت  33ميلي متر است .بر روي سطح اسکن روي شيشه  ،يک
پوشش ضد خراش خاص قرار گرفته که اين موضوع باعث مي شود تا  FS50بتواند در شرایط سخت به خوبي کار کند.
 FS50مي تواند تصوير انگشت هاي تکي  ،دوتايي ( )dualو چرخشي از ناخن تا ناخن ( )rolledرا بگيرد .اين سنسور موفق به دريافت گواهينامه
 PIV-071006مربوط به مشخصه هاي کيفيت تصوير اسکنرهاي اثر انگشت تکي از  FBIشده است .بنابراين اين سنسور داراي استاندارد شماره  201پردازش
اطالعات دولت فدرال آمريکا ( )FIPS 201براي تشخيص هويت فردي پرسنل و پيمانکاران دولتي مي باشد.
در هر اسکنر يک شماره سريال يکتا توسط کارخانه برنامه ريزي شده که توسط آن هر اسکنر  FS50قابل ردگيري و پيگيري مي باشد .اين مورد براي
پروژه هاي مديريت تعيين هويت دولتي بسيار با اهميت است.
از کاربردهاي اين سنسور مي توان مواردي مانند استفاده در:
 گذرنامه الکترونيک گواهينامه رانندگي  IDکارت ها و جرم شناسي را نام برد.شرکت هوش مصنوعي رایورز براي سنسور  ، FS50رابط برنامه نويسي
کاربردي ( )APIرا در  platformهاي زير ارائه مي دهد:
Windows XP/2003/32 bit and 64 bit
Windows Vista/2008 , 32 bit and 64 bit
Windows 7 , 32 bit and 64 bit
Linux with kernel 2.4 or higher
Windows CE 5.0 and 6.0
MAC OS

مشخصات FS50

مساحت سطح اسکن اثر انگشت  40/64 * 38/10ميلي متر است.
کيفيت تصوير اثر انگشت گرفته شده  800 * 750 ،پیکسل يا 500
 DPIاست.
منبع نور  LED ،مادون قرمز است.
سايز فايل تصوير اثر انگشت  600 ،کيلو بايت است.
رابط  USB 2.0با قابليت plug & play
داراي شماره سريال يکتا است.
داراي  8کيلوبايت حافظه است.
به همراه کابل  USBاستاندارد  2متري قابل تفکيک
درجه حرارت مجاز  -10 :تا  +55درجه سلسيوس است.
اندازه آن  110 * 110 * 45ميلي متر است.
وزني در حدود  460گرم دارد ( در صورت وجود کابل  USBچنين
وزني دارد  ،در غير اينصورت وزني در حدود  380گرم خواهد داشت).
در مقابل حداکثر الکتریسیته تماسی  8کیلوولت و هوایی  16کیلوولت
صدمه دائم نمی بیند.

