
معرفي ماژول تعيين هويت بر اساس اثر انگشت مدل FS84 با رابط شبکه
ماژول تعيين هويت بر اساس اثر انگشت مدل FS84 با رابط شبکه ، اسکنر اثر انگشت با کارايي باال و همچنين موتور تشخيص را در يک دستگاه جمع 

آوري مي کند و داراي حافظه اي داخلي است که مي تواند تا 2500 الگوي اثر انگشت را ذخيره نمايد.
هر سيستم ميزبان )host( مي تواند از طريق رابط اترنت )Ethernet( استاندارد ، FS84 را جهت ثبت انگشت و تشخيص آن ، کنترل نمايد. نتيجه تشخيص 
از FS84 به host فرستاده مي شود. تصاوير و الگوهاي اثر انگشت مي توانند از طريق رابط اترنت )Ethernet( و رابط سريال مابين FS84 و سيستم 

ميزبان منتقل شوند. 
FS84 داراي يک کانال خروجي و دو کانال ورودي مي باشد ، بنابراين مي تواند به عنوان يک دستگاه کنترل دسترسي بر اساس اثر انگشت نيز استفاده 

شود. 

FS84 مشخصات ماژول

اسکنر اثر انگشت 
مساحت سطح اسکن اثر انگشت ، 24 * 16 ميلي متر مي باشد. 

وضوح تصوير گرفته شده ، 320 * 480 پيکسل يا DPI 500 مي باشد.
حجم فايل خام تصوير اثر انگشت ، 150 کيلوبايت مي باشد.

منبع نور ، چهار LED مادون قرمز مي باشد.

موتور تشخيص اثر انگشت
 ADSP-BF532 پردازنده : دستگاه آنالوگ

 Flash Memory و 16 مگابايت SDRAM 16 مگابايت
ثبت تا 2500 الگوي اثر انگشت

همراه نرم افزار و الگوريتم تشخيص اثر انگشت ويژه
و ...

الکتريکی
تا                     سرعت   .RX و   VCC ، GND ، TX سيمي   4 سريال  رابط 

 bps 961200

ولتاژ منبع 12 ولت مي باشد.
کنترل  جهت  ورودي  کانال  يک  و  خروجي  کانال  يک  داراي 

دستگاههاي خارجي 
داراي دو کانال خروجي جهت کنترل LED هاي خارجي 

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

ساير موارد
اندازه آن 40 * 80 * 105 ميلي متر است.
داراي وزني در حدود 200 گرم مي باشد. 

درجه حرارت مجاز ، 20-  تا  55+  مي باشد.
سطح مربوط به اسکن اثر انگشت ، ضد آب مي باشد. 


