
 FS82 معرفی اسکنر اثر انگشت و کارت خوان مدل

 اسکنر/کارت خوان FS82، اسکنر اثر انگشــت FS80  و کارت خوان هوشمند  ISO را 

در یک دستگاه جمع کرده است.

FS82،دقیقا تمام خصوصیات FS80 را دارد و می تواند صرفا به عنوان اسکنر اثر انگشت 

 ISO7816 می تواند با هر کارت هوشـمندي که با FS82 استفاده شـود. کارت خوان در

سازگار است، کار کند و همچنین می تواند به تنهایی به عنوان کارت خوان استفاده شود.

اسکنر اثر انگشت و کارت خوان را می توان براي انجام تشخیص هویت دوبله استفاده شوند. 

اثر انگشـــت ثبت  شده، می تواند بر روي کارت هوشمند(که توسط کاربر حمل می شود) 

ذخیره شود تا با اثر انگشت زنده اي که در زمان تشـخیص هویت توسط اسکنر اثر انگشـت 

گرفته شده، مقایسه(match)  شود.

این اسکنر که سخت افزار اولیه آن توسط شرکت Futronic technology مطابق استانداردهاي بین المللی تهیه شده است توسط  

شرکت هوش مصنوعی رایورز بهینه سازي شده و قابلیت کلیدي زیر به آن اضافه گردیده است:

1- قابلیت پیشرفته تشخیص اثر انگشت ساختگی یا تقلبی با امکان آموزش آثار تقلبی جدید

هدف اصلی از بکارگیري سیستم هاي تشخیص اثر انگشـت، شناسایی هویتِ واقعی افراد می باشد. حال اگر بتوان  به سادگی کپی اثر 

انگشت دیگران را ساخت یا  نمونه ي تقلبی ایجاد کرد و به این سیسـتم به عنوان اثر انگشـت واقعی وارد کرد، کارکرد و رسالتِ اصلی 

سیستم به طور کامل زیر سئوال می رود و لذا قابلیتِ تشخیص اثر انگشت تقلبی یا غیر زنده،  جزو قابلیت هاي کلیديِ هر سنسـور اثر 

انگشت می باشد. 

هرچند اسکنر Fs82 شرکت Futronic  بطور Built-in داراي قابلیت تشخیص اثر انگشت زنده می باشد ولی متاسفانه بعضی از آثار 

انگشت تقلبی را نمی تواند تشخیص دهد.لذا الگوریتم تشخیص اثر انگشت تقلبی شرکت هوش مصنوعی بصـورت یک مکمل الزامی 

براي این سنسور ارائه گردیده است.

امروزه آثار انگشت تقلبی حرفه اي به صورت یک پوسته يِ نازك و کامال همرنگ و شبیه پوست ساخته می شود که فرآیند ساخت آن  

نیاز به تجهیز  یا مواد اولیه خاص ندارد .

 این آثار انگشت تقلبی، محکم بر روي  انگشت  می چسبد و تشخیص آن به صورت چشمی، تنها از عهده افراد خبره بر می آید. 

 FS82 اسکنر اثر انگشت/کارت خوان مدل

شرکت هوش مصـنوعی مفتخر گردیده، طی حدود یک دهه تحقیق و پژوهش، الگوریتم پیشــرفته نرم افزاري را براي شناخت آثار 

انگشــت تقلبی طراحی و تولید کند. این نرم افزار که در حال حاضر در فرآیند ثبت اختراع داخلی و بین المللی می باشد با پردازش 

مشخصات مختلف استخراج شده از تصویر اثر انگشت و بکارگیري الگوریتم هاي هوش مصنوعی SVM و MLP ، آنها را با آنچه که 

از قبل آموزش دیده است مقایسه نموده و عددي را به عنوان امتیاز زنده بودن  اثر انگشت به عنوان نتیجه  بر می گرداند.



FS82 مشخصات

 FS82 اسکنر اثر انگشت/کارت خوان مدل

EMV 2000 و ISO 7816 موافق با استاندارد هاي 

حداکثر سرعت رابط کارت هوشمند تا 119 کیلوبایت بر ثانیه می باشد(در صـورتیکه  

توسط کارت پشتیبانی شده باشد)

1.8v،3v،5v(smart card)پشتیبانی از کارت هاي هوشمند 

تامین 60ma براي کارت هوشمند 

تشخیص انواع کارت هوشمند بصورت خودکار 

(C4/C8 Supportted)8pin قابلیت پشتیبانی 

Secure Pin Entry(SPE) 

LED(دیود) دورنگ براي نمایش وضعیت کارت خوان هوشمند 

مشخصات کارت خوان

plug & play با قابلیت USB2.0  رابط 

 با کابل USB استاندارد با طول دو متر

اندازه کوچک، ٣۵*٧٣*۵٠ میلی متر 

وزن کم، ١۶٠گرم 

درجه حرارت مجاز:10- تا 55+ درجه سیلسیوس 

مصرف انرژي: 

1350mW>(درحال اسکن)فعال - 

 - فقط روشن(در حالتی که اسکنر به کامپیوتر متصل است ولی

950mw>(ا   اسکن نمی کند

 - حالت استراحت(فقط با رخداد USB bus استاندارد فعال

27mW (ا  می شود

مشخصات عمومی

نیازمندي هاي سیستم

 MS Windows 2000/XP/Vista

 200MHz or higher Pentium processor

 128MB RAM minimum

 USB port and CDROM drive

مشخصات اسکنر

مساحت سطح اسکن اثر انگشت، 24*16 میلی متر مربع می باشد. 

کیفیت تصویر، 320 * 480  پیکسل یا DPI 500 می باشد. 

حجم خام فایل تصویر اثر انگشت، 150 کیلو بایت می باشد. 

داراي خصوصیت تشخیص اثر انگشت زنده(LFD)می باشد. 
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