معرفي اسکنر اثر انگشت مدل FS88

اسکنر اثر انگشت مدل  FS88نوع پيشرفته سنسور  FS80با رابط  USB 2.0ميباشد .اين سنسور موفق به دريافت گواهينامه  PIV-071006مربوط به
مشخصه هاي کيفيت تصوير اسکنرهاي اثر انگشت تکي از سازمان بازرسی دولت فدرال آمریکا ( )FBIشده است.
بنابراين اين سنسور داراي استاندارد شماره  201پردازش اطالعات دولت فدرال آمريکا ( )FIPS 201براي تشخيص هويت فردي پرسنل و پيمانکاران
دولتي مي باشد.
اين سنسور در ليست محصوالت تأييد شده توسط اداره کل سرویس های عمومی ( )GSAدر ارزيابي  FIPS 201مي باشد.
 FS88از تکنولوژي پيشرفته سنسورهاي  CMOSو سيستم پردازش تصويري قوي براي تأمين کردن شرايط سخت استاندارد کيفيت تصوير انگشت يعني
 PIV-071006استفاده کرده است.
شيشه سنسور  ،شيشه ذره بيني با انکسار بسيار کم با ضخامت  14ميلي متر ميباشد و در مقابل خراش يا فشارهاي ديگر مقاوم است و قابليت کار سنگين
را دارا مي باشد .اين سنسور علي رغم حرفه اي بودن به عنوان يک اسکنر اثر انگشت تکي  ،داراي قيمت مناسبي براي موارد استفاده مختلف چون کنترل
مرز ،کارت ملي  ،گواهينامه رانندگي  ،انتخابات و هر نوع کاربري در سيستم هاي تشخيص هويت بر اساس اثر انگشت مي باشد.
براي ايجاد قابليت تشخيص اثر انگشت زنده ( ، )LFDمدار الکترونيکي خاصي در اين سنسور بکار رفته است .در صورت استفاده از نرم افزار خاص تهيه
شده به همين منظور ،قابليت اسکن تنها اثر انگشت هاي زنده براي کاربر سنسور بوجود مي آيد.
انگشتهايی که با الستيک سيليکون  ،خمير بازي و  ...ساخته شده باشند  ،توسط اين سنسور به عنوان اثر انگشت تقلبی شناخته مي شوند.
در هر اسکنر يک شماره سريال يکتا توسط کارخانه برنامه ريزي شده است  ،بنابراين هر اسکنر  FS88قابل ردگيري است و اين يکي از نيازهاي مهم هر
پروژه ي تشخيص هويت دولتي مي باشد.
شرکت هوش مصنوعي رایورز براي سنسور  ، FS88درايور  USBو
 APIرا در سيستم عامل هاي زير ارائه مي کند :

Windows XP/ 2003 , 32 bit and 64 bit
Windows Vista / 2008 , 32bit and 64 bit
Windows 7 , 32 bit and 64 bit
)Linux with kernel 2.4 or after (for both x86 and ARM9
)Windows CE 5.0 and 6.0 (for both x86 and ARM9

مشخصات FS88

مساحت سطح اسکن اثر انگشت  16.26 * 24.38ميلي متر مربع است.
کيفيت تصوير( )Resolutionگرفته شده  480 * 320 ،پيکسل يا
 Dpi 500مي باشد.
تصوير خام اثر انگشت  150کيلو بايت حجم دارد.
داراي قابليت تشخيص اثر انگشت زنده ( )LFDمي باشد.
رابط  ، USB 2.0با قابليت plug and play
داراي  16Kbحافظه داخلي براي مصارف خاص
همراه با کابل استاندارد  USBبه طول  2متر
اندازه کوچک  66*66*29 ،ميلي متر
وزن کم  150،گرم
درجه حرارت مجاز  -10 :تا  +55درجه سلسيوس

مطابق با استانداردهای :

مشخصه هاي کيفيت تصوير مطابق با FIPS 201/PIV 071006
 FCCو CE
Microsoft WHQL
RoHS

مشخصات الکتریکی FS88

منبع نور ( LED :ديود ) مادون قرمز
ولتاژ منبع  4.5 – 5.5:ولت،ولتاژ  DCتأمين شده از طريق پورت USB
مصرف انرژي :
 فعال (در حال اسکن) < 700mW فقط روشن(در حالي که به رايانه متصل باشد ولي اسکن نکند)< 200mW
.
 در حال استراحت(فقط با رخداد  USB busاستاندارد فعال .مي شود) < 12.5mW
.
در مقابل حداکثر الکتريسيته ساکن تماسی  8کيلو ولت و هوايي 16
کيلو ولت  ،صدمه دائم نمي بيند.

