
ــركته  ــه ش ــا ابتكرت ــدث م ــل أح ــن IDEMIA ُيمث MorphoWave™ Compact م
الوصــول  فــي  التحكــم  بغــرض  القارئــة  أجهزتهــا  IDEMIA ضمــن مجموعــة 

البيومتــري بــدون تالمــس.

تقــدم هــذه التحفــة الهندســية كفــاءة حائــزة علــى الجوائــز التــي تمثــل خيــر برهــان 
علــى فعاليتهــا مــن تكنولوجيــا بصمــة ™MorphoWave والتــي تعمــل بــدون تالمــس 
بتكنولوجيــا بصمــة اإلصبــع ثالثيــة األبعــاد فــي جهــاز أنيــق ُمثبــت علــى الحائــط ومناســب 

ألي موقــع.

قارٔي البصمة األحدث بدون تالمس واألنسب لكافة األغراض

MorphoWave™ Compact
BY IDEMIA

لماذا IDEMIA؟
ــو  ــرة ترب ــل خب ــة، بفض ــن البيومتري ــة األم ــي أنظم ــازع ف ــا من ــا ب ــادة عالمًي ــز الري ــل IDEMIA مرك تحت
علــى 40 عاًمــا فــي مجــال القياســات البيومتريــة وأكثــر مــن 4 مليــارات بصمــة تــدار بفضــل أجهــزة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. ُتســاهم الخوارزميــات التــي نســتخدمها فــي العمليــات الحســابية والحاصلــة 
علــى المرتبــة األولــى مــن جانــب مؤسســة NIST إلــى جانــب تقنيــات أجهــزة االستشــعار، باإلضافــة إلى 
ــل  خبرتنــا العريضــة فــي مجــال تصميــم المنتجــات النهائيــة وتصنيعهــا مــا جعلتنــا الشــريك الُمفضَّ

لــدى المنظمــات العريقــة.

وقــد تــم نشــر حلــول IDEMIA والتــي تشــمل االتصــال وبصمــة اإلصبع ســواء بتقنيــة التامــس وبدونها 
مســحة/بصمة مختلطــة إلــى جانــب خاصيــة التعــرف علــى الوجــه والتــي شــهدت انتشــاًرا واســًعا فــي 

المزيــد مــن الصناعــات والبيئــات األكثــر صرامــة علــى نحــٍو أوســع مقارنــًة بــأي حلــول أخــرى للمورديــن.

الراحة 
واألمان

أعلى درجات
 المعالجة

االنتشار السهل 
والمتعدد االستعماالت

مصادقة متعددة 
العوامل

المســتخدمين  علــى  التعــرف  الجهــاز  يســتطيع 
بصــورة صحيحــة بمجــرد التلويــح باليــد وتمريرهــا 

علــى شاشــة الجهــاز.

بــدون  يعمــل  الــذي  المستشــعر  تقنيــة  تعمــل 
تامــس والحائــزة علــى بــراءة اختــراع بمســح األصابــع 
األربعــة بتصويــر ثاثــي األبعــاد، ممــا يضمــن أقصــى 
درجــات مطابقــة بصمــات األصابــع مــن حيــث الدقــة 

ــان. ــات األم ــى درج ــتيفاء أقص ــة الس والموثوقي

بفضــل قــدرة االســتحواذ عاليــة الســرعة والقوية 
المســتخدمون  يضطــر  ال  القــارئ،  جهــاز  لــدى 
ــى  ــا عل ــة حركته ــل متابع ــم ب ــت أيديه ــى تثبي إل
التحكــم  يــؤدي  هويتهــم.  لتحديــد  الشاشــة 
الوقــت  ومعامــات  الوصــول  فــي  الســريع 
اإلجماليــة  التكاليــف  تقليــل  إلــى  والحضــور 

الموظفيــن. إنتاجيــة  وزيــادة 

تقييــم عامــة الحمايــة الدوليــة IP65 يضمــن 
القــارئ المدمــج المثبــت علــى الحائــط والــذي 
يعمــل بنظــام PoE+إمكانيــة اســتخدام تقنيــة 
™MorphoWave فــي كل موقــع وألي غــرض. 

 MorphoWave™ Compact دمــج   تــم 
بالفعــل مــع أكثــر مــن 25 نظــام مــن أنظمــة 

التحكــم الرائــدة فــي مراقبــة الوصــول.

 MorphoWave™ Compact جهــاز   يدعــم 
MI�و  iClassو  Prox بطاقــات مــن  كل   قــراءة 

الشــخصي  ف  الُمعــرِّ ورمــز   DESFireو  FARE
))PINإلــى جانــب القياســات البيومتريــة. فضــًلا 
االســتجابة  رمــوز  مســح  علــى  قدرتــه  عــن 

الزائريــن. إلدارة   )QR( الســريعة 
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Technical specifications

)1(  منع التراخيص المتكررة من قبل المستخدم نفسه، خال فترة زمنية قابلة للتكوين
)2(  توصية للتثبيت الخارجي: تجنب تعريض المستشعر بشكل مباشر للمطر )على سبيل المثال، مكان تحت مظلة(

)3( المواصفات المتاحة عند الطلب 

أفضل تكنولوجيا بصمة إصبع بدون تالمس...

ُصممت تكنولوجيا ™MorphoWave  التي تدعم بصمة اإلصبع ثاثية األبعاد بدون تامس لتناسب 
العالم الواقعي.

•  يتعرف الجهاز على 4 أصابع من اليد اليمنى أو اليسرى ويطابقها، وذلك في أي اتجاه
•  ُيعد الجهاز ُمحصًنا ضد العوامل البيئية )كاإلضاءة الخارجية واألتربة(

•  مناسب الستخدام األصابع الرطبة والجافة
•  ال وجود لبصمات خفية على سطح الجهاز

•  يقلل من المخاوف ذات الصلة بالنظافة الشخصية والصحة العامة

™MorphoWave الحائزة على جوائز بمثابة المعيار في فئتها لتمرير اليد  لقد أصبحت تكنولوجيا جهاز 
العالم، ومرافق  المالية في  المؤسسات  بدون تامس؛ حيث تضمن توفير نقاط اتصال حيوية في أكبر 

البنية التحتية الحيوية والجامعات وهيئات الرعاية الصحية.

استمتع بتجربة عمل سلسة مع جهاز 
MorphoWave™ Tower

 MorphoWave™ يتميـــز جهـــاز
أصغـــر  بحجـــم   Compact

أخـــّف  ووزن  بالمئـــة   86 بنســـبة 
مـــا  إذا  بالمئـــة    93 بنســـبة 
 MorphoWave™قـــورن  بجهـــاز
Tower، ممـــا يجعـــل مـــن الســـهل 
اســـتخدامه عنـــد كل بـــاب وليـــس 
ـــب.  ـــة فحس ـــرات المزدحم ـــي المم ف

ــا  ــان بعضهمـ ــذان المنتجـ ــل هـ يكمـ
ـــان  ـــي ويعم ـــٍو مثال ـــى نح ـــض عل البع
ـــات  ـــة متطلب ـــن أي ـــة لتأمي ـــً بساس مع
تتعلـــق بالســـعة أو معـــدل اإلنتاجيـــة، 
أكبـــر  تخـــص  التـــي  تلـــك  حتـــى 

العالميـــة. المنظمـــات 

 

المصادقة  أو  الهوية  على  التعرف  خاصية   :1•
بطاقات  باستخدام  العوامل  متعددة 
ورمز   DESFireو MIFAREو iClassو Prox
المعرف الشخصي، باإلضافة إلى القياسات 

البيومترية
• خيارات االندماج البرمجي:

- أوامر )Thrift( مستوى بروتوكول منخفض           
SDK مستوى )MACI( ُمكّون -

- MorphoManager)مستوى التطبيق(  

بنية مؤتمتة
 مرنة

الحماية  عامة  تقييم  على  حاصل  تصميم   •
 )IP65( )2( الدولية

بروتوكوالت  حزمة  تشمل  متعددة  واجهات   •
TCP/IP اإلنترنت

)PoE+( تكنولوجيا نقل الطاقة عبر اإلنترنت •
• خيارات تشغيل شبكتي Wi�Fi والجيل الرابع

• آلية تشغيل سلسة ومتماثلة لتسهيل عملية 
وإجراء  الحائط  على  تثبيته  أثناء  الجهاز  صيانة 

الصيانة في الموقع

ألغراض استخدامات 
العالم الواقعي

...متاح اآلن في شكل أنيق مع خاصية وصول مليئة بالمميزات
 وخاصية تحديد الوقت

• خاصية التعرف على بصمة اإلصبع المزيف
• خاصية منع المرور العكسي المؤقتة )1(

• قوائم المستخدمين المحظورين والُمصّرح لهم
•  مفاتيح لمنع العبث بالجهاز

مميزات مكافحة 
االحتيال

مفتاح   16 بـ  مزودة  مؤقتة،  تامس  شاشة   •
وظيفي قابل للبرمجة

وجدولة  الوصول  ألوقات  مخصصة  مساحات   •
العطات

• إرسال إشعارات فورية خاصة بالموظف
• إدارة رموز الوظائف

مهام الوقت 
وتسجيل الحضور

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

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

Nvidia ARM Cor-:وحدة معالجة مركزية •
tex-A15رباعي النواة 2,1 جيجا هرتز

WVGA شاشة تالمس سعوية ملونة 4,3 بوصة •

• مكبر صوت وميكروفون

• نظام اتصال داخلي

• مشغل صوت وفيديو

• مستشعر بصمة اإلصبع بدون تالمس

• اكتشاف وجود اليد
• القدرة على مسح رمز االستجابة السريعة )3(

• خيارات القارٔي في حالة فقدان االتصال:
MIFARE/DESFireو iClassو Prox بطاقات

• مفاتيح لمنع العبث بالجهاز

• سعة التخزين الداخلية: فاش 16 جيجا بايت، ذاكرة 
مؤقتة  2 جيجا بايت

- 20000 سجل مستخدم )أربعة أصابع لكل يد( لتعريف 
واحد إلى متعدد قابًا للتمديد إلى 40000 سجل إلى 

جانب الحصول على التراخيص )4(

- 250000 معرف في قائمة المستخدمين المرخصين
- 1 مليون سجل معامات

• الشبكة/االتصاالت:
- إيثرنت،RS422 ،RS485، يو إس بي )5(

- خيارات تشغيل شبكتي Wi�Fi والجيل الرابع
• المخرجات/المدخالت:

حتى  للتخصيص  )قابل   Wiegand قارئ  ومدخل  مخرج 
512 بت(، قارئ OSDP، مرحل الباب )DoorRelay( ، تقنية 3  

GPO 3بما في ذلك مراقبة الباب(، تقنية(GPI

• مصدر اإلمداد بالطاقة:
12 إلى 24 فولت تيار مستمر )2,5 أمبير في الدقيقة، 12 فولت(

PoE + الطاقة عبر اإليثرنت مع مفاتيح

• ظروف التشغيل:
- درجة الحرارة: - 10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية )14 درجة 

فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت(
- الرطوبة: ٪10 إلى ٪80 )بدون تكثيف(

IP65)3( :حماية الدخول •

• العرض واالرتفاع والعمق = 250 * 152 * 216 ملم )9,9 * 
6 * 8,5 بوصة(

 • معايير التوافقية الكهرومغناطيسية )EMC(/ السالمة: 
FCCو CBو CE

• االمتثال مع توجيه الحد من المواد الخطرة )RoHS( وتسجيل 
 )REACh( وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية

والتوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية 

)4( التعاقد مع الممثل المحلي لديك في حالة المستوى األعلى من متطلبات حجم قاعدة بيانات المستخدم
)5( منفذ USBصغير الحجم لتكوين المحطة الطرفية أو اتصال دونجل )شبكة واي فاي أو تقنية الجيل الرابع(


