
مستشعر بصري للبصمة متعدد االستخدامات

الدقة العالية: »تبادل قابلية التشغيل 
MINEX»البيني لتفاصيل البصمة

 و  »المعيار الفيدرالي لمعالجة 
FIPS 201 »المعلومات

التسجيل، قدرات التحقق 1:1 والتعرف 
على الهوية 1: عدد

سعة كبيرة لقاعدة البيانات الداخلية: 
تصل إلى 5000 مستخدم )قالبان 

لكالهما(

الخيارات: التعرف على بصمة اإلصبع 
المزيفة وقارئ البطاقات الذكية 

وخصائص األمان

صورة لبصمة إصبع تتميز بجودة 
رائعة: سطح التقاط كبير للصورة 

FBI PIV IQS وشهادة اعتماد من

MSO 300 Series



The MSO 300 Series
تجمع هذه السلســـة بين أفراد عائلة المستشـــعرات 
البصريـــة عاليـــة الدقـــة بفضـــل خبـــرة IDEMIA التي 
اإللكترونيـــة  البصريـــات  مجـــاالت  فـــي  ُتضاهـــى  ال 
للتحليـــل  الجيـــدة  البصمـــة  معالجـــة  وخوارزميـــات 

. ئي لجنا ا

يخدم الجهاز مجموعة واســـعة من االســـتخدامات: 
كالتســـجيل والمصادقـــة والتعرف علـــى الهوية في 

البيئـــات الصناعية والتجاريـــة والحكومية

• جهـــاز متعـــدد االســـتعماالت يعمـــل علـــى تنفيـــذ كاًل مـــن أعمـــال التســـجيل والمقارنـــة )خاصية 
المصادقـــة 1:1 والتعـــرف علـــى الهويـــة 1: عدد(

• التقـــاط صـــورة لبصمـــة إصبـــع رائعـــة وأداء معالجة ممتـــاز مع أكبر مستشـــعر فـــردي بصري 
لبصمـــة اإلصبـــع متوافر في األســـواق )23*23 ملم و500 نقطـــة لكل بوصة )dpi(، و256 مســـتوى 

الرمادية( األلـــوان  من 
- المصادقة >0.7 ثانية )1(

- المصادقة >0.9 ثانية )1( في نظام 1:1000)1(

- جهاز رائع لتســـجيل الشـــباب وكبار الســـن والعمـــال الذين يقومـــون بمجهود بدنـــي )كالتنقيب 
فـــي المناجـــم وصناعة النســـيج، وغير ذلك(

• أداء شامل حاصل على اعتماد على أعلى المستويات:
-FBI PIV IQS )جودة الصورة(

- خوارزميات »تبادل قابلية التشغيل البيني لتفاصيل البصمة«MINEX المطابقة

FIPS 201 »المعيار الفيدرالي لمعالجة المعلومات« -

- STQC )شهادة الجودة وفحص المعايير(

)BSI )2( المعيار العام للتعرف على بصمات اإلصبع المزيفة )الحاصلة على اعتماد -

• دقيـــق: نســـبة قبول البصمـــات الزائفـــة )FAR( القابلـــة للضبط إلى 8-10 - اســـتناًدا إلـــى متطلبات 
األمـــان – والصيانـــة فيما يتعلـــق بعدد المســـتخدمين في قاعـــدة البيانات

• يوجه المستخدم ويتحكم بصورة آلية في جودة الصورة أثناء التقاط الصورة لبصمة اإلصبع

• قاعـــدة بيانـــات داخلية كبيرة: ســـعة معيارية تصـــل إلى 5000 مســـتخدم )بصمتين لـــكل أصبع( 
وقابلـــة للتمديـــد إلى 3000 مســـتخدم )من خـــالل الحصول علـــى ترخيـــص MSO IDENTLITE( أو 

)MSO IDENTPLUS 5000 مســـتخدم )مـــن خالل الحصول علـــى ترخيـــص

• صيغ متعددة للقوالب والصور
- حاصلة على شهادة معيار ISO 19794-2, ANSI/INCITS 378، وحقوق الملكية

 ISO 19794-4، WSQ صورة مضغوطة حاصلة على شهادة معيار -

• الخيارات:
- قارئ البطاقة الذكية

- التعرف على بصمة اإلصبع المزيفة )معايير عامة معتمدة( 

- خصائص األمان الحماية قنوات االتصال بين المضيف والجهاز )التحقق من السالمة وتشفير البيانات

باقات البرامج
• تتوافـــر MSO SDK لتندمـــج بســـهولة مـــع مستشـــعرات MSO 300 فـــي تطبيقـــات متنوعـــة 

المدمجة ولالســـتفادة مـــن قدراتهـــا 

Linux، Android متاحة ألنظمة التشغيل ويندوز ومنصات -
)BioAPI( تشتمل على واجهة مبرمج التطبيقات البيو مترية الحسابية -

 )ILV( كما ُيتاح مستوى بروتوكول منخفض :NB

• يمكن لسلســـلة MSO 300 أن ُتســـتخدم مع™ MorphoKit من IDEMIAو SDK المتقدم ذات 
الصلة بالتقـــاط ومعالجة صور بصمـــة اإلصبع والمصادقة والتعـــرف على الهوية
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تبدأ من 500 إلى 5000 مستخدم )عن طريق الحصول على ترخيص(قاعدة البيانات الداخلية
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التعرف على بصمة اإلصبع المزيفة

طبقة األمان

FBI PIV IQS 

FIPS 201

STQC

MINEX compliant algorithms
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)1( تشتمل مهام الفحص والتشفير والمطابقة
)2( BSI= BundesamtfürSicherheit in der Informationstechnik )الوكالة الفيديرالية األلمانية ألمن تكنولوجيا المعلومات(

جميع الحقوق محفوظة، كما أن المواصفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إخطار.
تخضع المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة إلى التطوير والتحسين المستمر.

جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة الُمشار إليها في هذه الوثيقة ملك ألصحابها المعنيين سواء كانت مسجلة
 أو ليست في بلدان محددة.


