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احرازهویت



شــــرکت دانش بنیان طــــرح و پــــردازش غدیــــر در ســال ۱۳۸۲ فعالیــت خــــود را بــه صــورت رســمى 

آغــــاز نمــوده و بــا جــذب متخصصــان زبــده و خــاق از سراســر کشــور، کارگروه هــای مختلف تحقیق و توســعه 

ــاز  ــر نی ــا تمرکــز ب ــرم افــزاری و ســخت افــزاری را نتشــکیل داده اســت. تولیــد محصــوالت ب در حوزه هــای ن

مشــتریان و خدمــات پــس از فــروش گســترده، باعــث شــده تــا ایــن شــرکت بعــد از دو دهــه فعالیــت در حوزه 

فنــاوری اطاعــات، امــروزه ســهم قابــل توجــه ای از بــازار ایــن حــوزه را در اختیــار داشــته باشــد. ایجــاد ســاختار 

چابــک همــراه بــا توســعه پیوســته درون ســازمانی، تشــکیل و ســازماندهی شــبکه گســترده نمایندگــی باعــث 

شــده تــا هــم اکنــون بیــش از 26 نمایندگــی فعــال در شــهرها و اســتان های مختلــف کشــور در حــال ارائــه 

محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش غدیــر باشــند.

شــــرکت دانش بنیان طــــرح و پــــردازش غدیــــر در چندین ســال اخیر به منظور هم راســتا شــدن نقشــه راه 

محصــوالت خــود بــا نیازهــای رو بــه رشــد مشــتریان ســرمایه  گــذاری اختصاصــی در حــوزهتحقیــقوتوســعه

فناوریهــایهــوشمصنوعــی انجــام داده و شــرکتدیبارایــان را تاســیس نمــوده اســت. شــرکت دیبارایــان 

ــی متخصــص خــود محصــوالت متنوعــی را در  ــات کسب شــده و نیروهــای فن ــا پشــتوانه تجربی توانســته ب

حــوزه هــوش مصنوعــی بــه ســازمان ها و شــرکت ها عرضــه نمایــد. 

ــی در حــوزه هــای  ــن الملل ــی از شــرکت هــای مطــرح بی ــن شــرکت اخــذ نمایندگ ــر دســتاوردهای ای از دیگ

مختلــف بــوده کــه همیــن امــر دامنــه فعالیــت هــای تخصصــی غدیــر را در مســیرهای جدیــد دیگــری هــم بــاز 

نمــوده اســت. یکــی از ایــن حــوزه هــای فعالیــت، حضــور پررنــگ در زمینــه تولیــد تجهیــزات و ســامانه هــای 

احــراز هویــت می باشــد.  ثمــره اعتقــاد بــه دانــش و تــوان جوانــان نخبــه ایرانــی و ســرمایه گــذاری در مســیر 

توســعه تولیــدات ملــی امــروز بــه ســبدی رنگیــن از محصــوالت باکیفیــت و قابــل رقابــت در ســطح بیــن المللی 

تبدیــل شــده و شــکرانه ایــن موفقیــت مهــم راه انــدازی کارخانــهتولیــدتجهیــزاتاحــرازهویــتدرمنطقــه

ویــژهاقتصــادیپیــام منجــر شــده کــه نشــان از عــزم مجموعــه در اســتمرار و توســعه تولیــدات بومــی و رقابــت 

بــا محصــوالت خارجــی دارد.

اولویت شــــرکتدیبارایــان همواره بومی سازی تکنولوژیهای روز دنیــا بــه منظــور رفــع وابســتگی به محصوالت 

خارجــی با تکیــه بــر توانمندی متخصصین کشــور و انتقال دانــش بــه کارفرمایــان می باشــد. 

دربـــارهمــا

سـرمایه گذاری 
اختـصاصـی به 
منظــورحفــظ 
تمرکز بر فعالیت 
تحقیق وتوسعه 
حــوزه هـوش 

مصــنوعی 

ایجاد تـیمی از 
متخصـصین  و 
نخبگان کــشور 
به منظـــــــور 
بـــومی  سـازی 
دانـش روز دنیا 

در کشـــور

راه انــــــدازی 
کارخــانه تولید 
تــجهــیزات در 
منطـقه ویـــژه 
اقــــــتصادی 
پـیام به منظـور 
صـــــــادرات 
محصـــــوالت 

تشــــکـیل 26 
نمایـنده فــعال 
خـدمات پس از 
فروش به منظور 
ارایه خـــدمات 
پشـــتیبانی در 
سـرتاسر کـشور 

ارایـه خــدمات 
آمــوزشـــی و 
مشــــاوره ایی 
مســــــتمر به 
منظـــور انتقال 
و ارتقای دانش 

مشــــتریان
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برخیازمشتریانما

Our Customers



بخــــش
نـــــرمافــــزاری



ویژگیهایمحصول

تشخیصجنسیت
ــم  ــز می ســازد. الگوریت در چهــره انســان ویژگــی هــای خاصــی وجــود دارد کــه چهــره مــرد را از زن متمای

بومــی ایــن شــرکت بــا اســتفاده  از تکنیــک هــای پیشــرفته هــوش مصنوعــی و یادگیــری ژرف، تشــخیص 

جنســیت افــراد ایرانــی را بــا دقــت بــاال انجــام مــی دهــد.

تخمینسن
ــا افزایــش ســن،  ــی ب ــوک بین ــب و ن ــد مرکــز و گوشــه هــای چشــم، مــرز ل نقــاط خاصــی در چهــره مانن

تغییــر مــی کننــد. براســاس ایــن ویژگــی هــا، الگوریتمــی هوشــمند بــا دقــت 5   ســال جهــت شناســایی 

ســن تقریبــی یــک فــرد، آمــوزش داده شــده اســت.

تشخیصاحساس
ــترک  ــزی مش ــورت غری ــه ص ــروز آن ب ــاس و ب ــک احس ــه ی ــگام تجرب ــا در هن ــان ه ــره انس ــاالت چه ح

ــد و  ــی ده ــخیص م ــو تش ــا ویدی ــر ی ــره را از تصاوی ــاالت چه ــاس، ح ــخیص احس ــم تش ــت. الگوریت اس

توزیــع احتمــال هرکــدام از شــش احســاس عمومــی شــامل شــادی، غــم، نفــرت، تــرس، خشــم ، تعجــب و 

ــد. ــی را برمی گردان ــن خنث همچنی

تشخیصنژاد
ــرای تشــخیص ســه  ــژاد امــکان تعریــف چندیــن کاس وجــود دارد.  بهتریــن دقــت ب ــرای تشــخیص ن ب

نــژاد اصلــی آســیایی، آفریقایــی و اروپایــی کــه تفــاوت عمــده آنهــا در شــکل چشــم و رنــگ پوســت اســت، 

ــود. ــام می ش انج

+_
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بستهنرمافزاریتحلیلگرهوشـمندچهره

Intelligent Face Analyser SDK



سامانهاحـرازهـویتغیرحضوریوامضایدیجیتال

Biometric EKYC & Digital Signiture Solution

ویژگیهایمحصول

کاربـردهایمحصول

ــه  ــرای ارائ ــد ب ــت بیومتریکــی کارآم احرازهوی

ــوری  ــات غیرحض خدم

ــول  ــق تح ــتای تحق ــمند در راس ــکار هوش راه

ــک ــات الکترونی ــال و خدم دیجیت

ــش  ــوع و افرای ــات متن ــه خدم ــهولت ارائ س

رضایتمنــدی مشــتریان

دارای پنــل مدیریتــی و داشــبورد گــزارش ســاز 

منطبــق بــر نیــاز مشــتری 

بکارگیــری فنــاوری منحصربفــرد و بومــی 

تشــخیص زنــده بــودن و تطبیق تصویــر چهره

بکارگیــری مــدل شــبکه عصبــی عمیــق بومــی 

بــرای اخــذ و پــردازش گفتــار و ویدئــو مبتنــی 

بــر هــوش مصنوعــی 

امــکان سفارشــی ســازی محصــول  متناســب 

بــا الزامــات قانونــی کســب و کار

پرداخت الکترونیکی     سامت الکترونیکی             گردشگری             دولت الکترونیکی          بانکداری الکترونیکی            بیمــه

5



6

قابلیت نصب بر روی یک ماشین مجازی در مرکز داده کارفرما 

Restful API بصورت مجزا مبتنی بر Back-end قابلیت ارایه کلیه سرویس های

 Dockerize معماری میکروسرویس بصورت

معماری ماژوالر و مجزا برای سرویس های احراز هویت، صدور گواهی و امضای دیجیتال

داشبورد مانیتورینگ جهت بررسی وضعیت داکرها و تراکنش ها

موتور گردش کار برای تعریف مراحل و فرایندهای کاری

موتور قوانین برای تعریف حدود آستانه و قوانین کنترلی

قابلیت مقایس پذیری و مدیریت اتوماتیک ترافیک 

قابلیت سفارشی سازی UX اپلیکیشن مبتنی بر محصوالت مختلف کارفرما

قابلیت پشتیبانی از الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن برای ارتباطات اپلیکیشن و سرور



Automated Biometric Identification System

سامانهاتوماتیکشناساییبیومتریکی

ویژگیهایمحصول

و  بیومتریکــی  چنــد  جســتجوی  قابلیــت 

پشــتیبانی از مشــخصه هــای بیومتریکــی  اثــر 

انگشــت، کــف دســت، چهــره، عنبیــه و صــوت 

ــاژوالر ــاری م ــا معم ــول ب ــک محص در ی

طراحــی امــن، مقیــاس پذیر و ســرویس گــرا با 

امــکان سفارشــی ســازی تــوان عملیاتــی ، نــرخ 

دقــت و ســرعت، تعــداد رکوردهای پایــگاه داده 

متناســب بــا نیــاز هر مشــتری

انعطــاف پذیــری در ارائه لیســانس نرم افــزاری، 

ســخت افــزاری و ابــری به درخواســت مشــتری

ــر و  ــاف پذی ــند، انعط ــی کاربرپس ــط گرافیک راب

ــی ( ــی و عرب ــی، انگلیس ــه )فارس چندزبان

ــاط  ــای کاری در نق ــتگاه ه ــع ایس ــکان توزی ام

ــی ــف جغرافیای مختل

عدم نیاز به سخت افزار اختصاصی

ــدوز،  ــای وین ــر روی پلتفرم ه ــرا ب ــت اج قابلی

ــد ــس و اندروی لینوک

ــک  ــات دموگرافی ــام اطاع ــت ن ــرای ثب ــع ب ــک راه حــل جام ــی ی ــک شناســایی بیومتریک ســامانه اتوماتی

ــد بیومتریکــی، امــکان  ــن ســامانه چن ــا مــی باشــد. ای ــق هویــت آنه ــراد و تعیین/تصدی و بیومتریــک اف

جســتجو و بازشناســی بیومتریکــی شــامل اثــر انگشــت، کــف دســت، چهــره، عنبیــه و صــوت را بصــورت 

ــد. یکپارچــه فراهــم مینمای

کاربـردهایمحصول

شناسایی 
رای دهندگان     

شناسایی 
آثار صحنه جرم     

شناسایی 
مددجویان   

شناسایی 
معتادین/متکدیان     

شناسایی 
بلک لیست    

شناسایی 
 VIP افراد
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Automated Biometric Identification System                                  ABIS

ویژگیهای
کارکــــردی

ویژگـیهای
غیرکارکـردی

 خدمات مدیریت تراکنش

 خدمات پردازش تصویر

 خدمات تطبیق بیومتریکی

 خدمات اجرایی

خدمات راهبری

خدمات پیش پردازش دستی

خدمات کاربری خبره

معماری سامانه

سرعت تطبیق

سرعت استخراج ویژگی

 دقت
)Accuracy(

مقیاس پذیری 
)Scalability(

دسترس پذیری
)Availability(

تحمل خطا
)Fault tolerance(

قابلیت همکاری
)Interoperability(

این مولفه مسئولیت مدیریت صف و توزیع درخواست ها به سایر مولفه ها 
بر حسب اولویت رو بر عهده دارد.

این مولفه برای ارزیابی کیفیت نمونه بیومتریکی )اثر انگشت، چهره، عنبیه 
و صوت( ارسالی، پارس دیتا و استخراج ویژگی از آن استفاده می شود.

این مولفه برای مقایسه نمونه جدید دریافتی با رکوردهای موجود در پایگاه 
داده برای تکرارزدایی )مقایسه n:n(، شناسایی هویت )مقایسه n:1( و احراز 

هویت )مقایسه 1:1( می باشد.

این مولفه برای مدیریت، نظارت، پیکربندی موتور جستجو و گزارشگیری از 
سامانه با استفاده از کنترل دسترسی نقش محور طراحی شده است.

این مولفه برای راهبری سامانه، شامل سرویس هایی نظیر ثبت، حــذف و 
بروزرسانی اطالعات دموگرافیک و بیومتریک افراد طراحی شده است.

واسط گرافیکی که برای متخصصان خبره به منظور بررسی نتایج جستجو و 
لیست کاندید طراحی شده است.

نرخ FRR در FAR= %0/001 برابر است با :
انگشت :  0/02% - چهره : 0/37%  - عنبیه : %0/72              

سامانه با یک پردازنده Core i7 دارای قابلیت تطبیق 40000 مقایسه در ثانیه از یک رکورد شامل انگشت، 

چهره و عنبیه می باشد.

طـراحی سامانه امکان مقیاس پـذیری عمـودی ) ارتقا سخت افزاری یا 
نرم افزاری یکی از نودهای تطبیق( و افقی ) اضافه کردن نودهای جدید 

به کالستر( را دارا می باشد. 

سامانه برای افزایش ضریب اطمینان دسترسی از ماژول مدیریت کالستر 
استفاده نموده و می تواند از دو کالسـتر برای انجام پـردازش ها بصورت 

مــوازی استفاده نماید.

طراحی سامانه این امکان را فراهم نموده تا در صورت خارج شدن غیرعادی 
یک یا چند نود از کالستر به دلیل خرابی سخت افزار، خطای شبکه یا مشکل 
نرم افـزاری، نود خراب بطور اتوماتیک شناسـایی شده و وظایف آن بصورت 

اتوماتیک بر روی سایر نودهای فعال توزیع شود.

برای ارتباط با ماژول های داخلی و سـایر سامانه های خارجی از وب 
سرویس استاندارد استفاده شده و تبادل اطـالعات نیز در قالب های 
 ANSI/NIST-ITL-1 ، ISO/IEC 19794-6 ، ISO/استاندارد بیومتریکی نظیر؛

  IEC 19794-2 می باشد.

سامانه با یک پردازنده Core i7 دارای قابلیت استخراج 45 قالب ویژگی 
در یک دقیقه از یک رکورد چند بیومتریکی شامل اثر انگشت، چهره و 

عنبیه می باشد.

این مولفه با داشتن یک واســط گرافیکی حرفه ایی برای متخــصصان 
انسانی به منظور ویرایش دستی و استخراج الگو از تصاویر آثار انگشت 
بجا مانده از صحنه جــرم )لتنت(، بهبود کیفیت تصاویر چهره دوربین های 

نظارتی یا نویز تصاویر عنبیه و صوت طراحی شده است.

سامانه ABIS دارای معــماری ماژوالر می باشد و هر ماژول برای انجام 
کسب و کار اختصاصی طراحی شده است. هدف از این طراحی امکان 
حذف، اضافه و جایگزینی هریک از ماژول ها بدون تاثیر بر عملکرد سامانه 

و مقایسه پذیر بودن آن برای مشتری می باشد.

مشخصاتفنیمحصــول
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Digital Document Archiving Solution

سـامانهآرشـیودیجــیتالاسـناد

ویژگیهایمحصول

کاربـردهایمحصول

ســامانه تحــت وب بــا قابلیت سفارشــی ســازی  

توسـط  مشـتریان

افزایــش رضایتمنــدی و بهبــود تجربــه کاربــران  

بــا بکارگیــری امضــای الکترونیکــی 

ره آوردی مــثبت در راســـتای حفـــظ  محیط 

زیســــت با حذف اسناد کاغــــذی

دسترســی ســـریع و امــن بــه اســناد و ســهولت  

ــازی، نگهـــداری و   ــره ســـ در گـــردآوری، ذخی

ــدارک  ــناد و م ــی اس بازیاب

ــی  ــای فیزیک ــص فض ــه تخصی ــاز ب ــدم نی ع

ــا و  ــازمان ه ــناد در ســ ــداری اس ــرای  نگه ب

کاهــــش هـــزینه های پرسنلی متصديان امور 

دفـتری و بايگانــی

پرداخت الکترونیکی      سامت الکترونیکی          کنترل دسترسی          دولت الکترونیکی        بانکداری الکترونیکی         امنیت شبکه
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بخــــش
سـخـتافــــزاری



Combo Plus 300s

دسـتگاهاحـرازهـویتچـندکـاره

کارتخوان تماسی

صـفحه نمایشگر
چــند منـظــوره

اسـکنر اثر انگشـت

ویژگیهایمحصول

کاربـردهایمحصول

پرداخت الکترونیکی      سامت الکترونیکی          دولت الکترونیکی         آرشـیو الکترونیکی     

محصــول بومــی ســاخت ایــران بــا طــــراحی 

ارگـونومیگ

ــای  ــامانه ه ــا س ــازی ب ــه س ــکان یکپارچ ام

ــزاری ــرم اف ن

مجهــز بــه صفحــه نمایشــگر لمســی 4.3 اینچی 

با کارکرد صفـــحه کلید مجـــازی و پد امضــــا

قابلیت اخذ و تطبیق هـمزمان اثر انگشـت

مجـــــهز بــه اســـکنر اثــر انگشــــت ســاخت 

کـــــره جــــنوبی )ســــوپریما( بــا قــابلـــیت 

ــت  ــده اثرانگشــ ــت زن ــخیص باف تشـ

مجــــهز بــه پدامضــا با ســــطح مخصــــوص 

بــرای ایجــاد حرکـــت قلــم و اســـتفاده از الیــه 

)anti-glare(ضدانعــکاس

دارای یکســال گارانــــتی تعـــویض و خـــدمات  

ــروش ــس از ف پ

قـابلیت خوانـدن و نوشـتن روی کارت  هوشـمند
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Sign Pad with Fingerprint & Card Reader                   Combo Plus 300s

مشـخصات
فـنی

ماژول
اثرانگشـت

ماژول
کارتخوان

ماژول
پدامضـا

احزار هویت چندعامله مبتنی بر اثرانگشت، کارت هوشمند و پین

)H( * 105)W( * 140)L(30 میلیمتر

USB 2.0

چراغ سبز: کامپیوتر متصل شده است.

چراغ زرد: کارت هوشمند متصل شده است.

-10°C ~ -50°C

Microsoft Windows/Linux

سنسور نوری

dpi 500 با رزولوشن تصویر 300*400 پیکسل

سرعت انگشت نگاری: کمتر از 0.1  ثانیه

سرعت تطبیق اثر انگشت: کمتر از 0.1  ثانیه

امکان دریافت چندین سطح فشار قلم

1024 )non-interpolated(

دارای بسته نرم افزاری برای دریافت و ارسال امضا

گواهینامه FBI  و ثبت احوال 

CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB- IF, WEEE

IP65

مجهز به تکنولوژی تشخیص بافت زنده اثرانگشت

مجهز به تکنولوژی MDR که امکان اخذ اثرانگشت در زیر نور مستقیم 

را فراهم می کند.

)SDK( ارائه بسته توسعه نرم افزار

C و B، A پشتیبانی از استاندارد 7816 کالس

T=1 و یا T=0 پشتیبانی از کارت های با پروتکل

PPS پشتیبانی از

PC/SC

ISO7816

ISO7810 ID-1

CCID

Electromagnetic Resonance )EMR(

نوع شناسایی

ابعاد

رابط ارتباطی

صفحه نمایشگر

دمای عملکرد

سیستم عامل

نوع سنسور

وضوح تصویر

کارایی

گواهینامه ها

قابلیت ها

استانداردها

تکنولوژی خواندن امضا

سطح فشار

قابلیت ها

پشتیبانی انواع 
کارت های هوشمند

مشخصاتفنیمحصول
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ویژگیهایمحصول

کاربـردهایمحصول

محصــول بومــی ســاخت ایــران بــا طــــراحی 

ارگـونومیگ

راهـــکار یکپارچـــه احرازهویــت مبتنی بــر کارت 

هوشــمند و بیومتریــک

ــر انگشــت ســاخت کــره  ــه اســکنر اث مجهــز ب

جنوبی)سوپریما( با قـــابلیت تشـــخیص بافت 

زنـده اثرانگشــت

قابلیت اخذ و تطبیق همزمان اثر انگشـت

مجـــهز به صــــفحه کـلید عـــددی برای حفـظ 

محرمانگــی پیــن کارت

انتخــاب ســــطح امـــنیت متناســــب بــا نیاز 

ی مشــتر

ــدمات  ــض و خـ ــی تعوی ــال گارانت دارای یکس

پــس از فــــروش

ــر روی کارت  ــتن ب ــدن و نوشـ ــابلیت خوانـ قـ

هوشـــمند

پرداخت الکترونیکی      سامت الکترونیکی          دولت الکترونیکی         بانکداری الکترونیکی     

کارتخوان تماسی

صـفحه کلید عددی

اسـکنر اثر انگشـت

Combo Plus 300

دستگاهاحـرازهـویتسـهکـاره
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Fingerprint Scanner with Card Reader                             Combo Plus 300

مشـخصات
فـنی

ماژول
اثرانگشـت

ماژول
کارتخوان

ماژولصفحه
کلیدعددی

احزار هویت چندعامله مبتنی بر اثرانگشت، کارت هوشمند و پین

)H( * 105)W( * 140)L(30 میلیمتر

USB 2.0

چراغ سبز: کامپیوتر متصل شده است.

چراغ زرد: کارت هوشمند متصل شده است.

چراغ قرمز: پردازش اطالعات

-10°C ~ -50°C

Microsoft Windows/Linux

سنسور نوری

dpi 500 با رزولوشن تصویر 300*400 پیکسل

سرعت انگشت نگاری: کمتر از 0.1  ثانیه

سرعت تطبیق اثر انگشت: کمتر از 0.1  ثانیه

دارای کلیدهای 0 تا 9

enter و clear دارای دو کلید

گواهینامه FBI  و ثبت احوال 

CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB- IF, WEEE

IP65

مجهز به تکنولوژی تشخیص بافت زنده اثرانگشت

مجهز به تکنولوژی MDR که امکان اخذ اثرانگشت در زیر نور مستقیم 

را فراهم می کند.

)SDK( ارائه بسته توسعه نرم افزار

C و B، A پشتیبانی از استاندارد 7816 کالس

T=1 و یا T=0 پشتیبانی از کارت های با پروتکل

PPS پشتیبانی از

PC/SC

ISO7816

ISO7810 ID-1

CCID

نوع شناسایی

ابعاد

رابط ارتباطی

LED نشانگر

دمای عملکرد

سیستم عامل

نوع سنسور

وضوح تصویر

کارایی

گواهینامه ها

قابلیت ها

استانداردها

تعداد کلیدها

پشتیبانی انواع 
کارت های هوشمند

مشخصاتفنیمحصول
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ویژگیهایمحصول

کاربـردهایمحصول

محصــــول کامـــا بـــومی ســـاخت ایــران بــا 

قابلیت ســــفارشی ســــازی متناســــب با نیاز 

مشــتری

ــوال و  ــت احـ ــازمان ثب ــواهینامه س دارای گـ

ســــازگاری کامــل بــا سیاســـت هــای دولــت 

الکترونیـک

 CCID و PC/SC پشتیبانی از استانداردهای

عـــــدم نــــیاز به نصـــب درایور و شـناسـایی 

اتوماتیــک کارتخــوان بعــد از اتصــال بــه 

ــر کامپیوت

دارای گارانتــی یــک ســاله تعویــض و خدمــات 

پــس از فــروش 

پرداخت الکترونیکی      سامت الکترونیکی          کنترل دسترسی          دولت الکترونیکی        بانکداری الکترونیکی         امنیت شبکه

کارتخـوانهوشــمندغـدیر
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Ghadir Smart Card reader



Ghadir Smart Card Reader                                             GSCR

مشـخصات
فیزیکی

رابط
کارتهوشمند

)H( * 40)W( * 60)L(10 میلیمتر

140g

USB CCID

Standard Type A

USB از پورت

USB Full Speed )12Mbps(

1 تا 3 متر

1 Full-sized Card Slot

نوع شناسایی

ابعاد

پروتکل

نوع اتصال

منبع تغذیه

سرعت

طول کابل

رابط
USB

تعداد اسالت

استاندارد

پروتکل

جریان مصرفی

سرعت خواندن/نوشتن کارت

حفاظت در برابر اتصال کوتاه

فرکانس کالک

کانکتور کارت

گواهینامهها

سیستمعامل

استانداردها

پشتیبانی درایور دستگاه
از سیستم عامل ها

گواهینامه سازمان ثبت احوال

PC/SC

CCID

USB Full Speed

Windows

Linux

MAC OS

 Android 3.1 و باالتر

ISO 7816 parts 1-3,

Class A , B , C )5V, 3 V, 1.8 V(

T=0 ; T=1 ; Memory Card Support

50mA حداکثر

9.6 Kbps – 344 Kbps

)+5( V/GND on all pins

4 MHz

تماسی

مشخصاتفنیمحصول

16



Ghadir Portable Authentication Device

دســـتگاهاحـرازهـویتپــــرتابلچندعامله
)رمـز،کـارت، بیومــتریک(

ویژگیهایمحصول

ــه کاره  ــد و هم ــل، قدرتمن ــل حم ــتگاه قاب دس

ــر  ــی ب ــت مبتن ــراز هوی ــایی و اح ــرای شناس ب

بیومتریــک و کارت هوشــمند

مجهــز بــه صفحــه نمایــش لمســی 5 اینچــی 

و رابــط گرافیکــی کاربرپســند و چنــد زبانــه بــا 

قابلیــت سفارشــی ســازی توســط مشــتری

مجهــز بــه اســکنر اثــر انگشــت دارای گواهینامه 

FBI و ســازمان ثبــت احــوال کشــور )متیران(

امــکان پشــتیبانی از بیومتریــک اثــر انگشــت، 

چهــره، عنبیــه و صــوت

مجهــز بــه الگوریتــم بازشناســی بــا دقــت بــاال 

بــرای احــراز هویــت بیومتریکــی بــر روی کارت 

 Match( ــرور ــمند )Match On Card(، س هوش

)Match On Device ( ــتگاه On Server( و دس

ــاوری هــای  پشــتیبانی از طیــف وســیعی از فن

ارتباطــی در کنــار فراهــم شــدن امــکان خواندن 

هــای  کارت  انــواع  غیرتماســی  و  تماســی 

ــی ــمند و مغناطیس هوش
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Ghadir Portable Authentication Device                                GPAD

بیومتریک

ارتباطات

گواهینامه

وزنوابعاد

امکانات
قابلسفارش

امـکانات
پایــهای

کتابخانه بازشناسی
مبتنی بر اثر انگشت

کتابخانه بازشناسی
مبتنی بر چهره/عنبیه/صوت

سیستم عامل

پردازنده

3G

4G

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

SIM Card

PSAM

USB

NFC

MRZ

حافظه

کارت حافظه خارجی

چاپگــر

آداپتور

دوربین

باتری

دما و رطوبت

صفحه نمایش

اسکنر اثر انگشت

پشتیبانی از فرمت های استاندارد: 

 ANSI 378-2004 ، ISO/IEC 19794-2:2005

خصیصه اختیاری

اندروید نسخه 8.1 و باالتر

Quad Core 1.3 GHz

RAM : 2 گیگابایت، ROM: 16گیگابایت

TF پشتیبانی از کارت

13 مگاپیکسل ، دارای قابلیت فوکوس اتوماتیک

چاپگر گرمایی 2 اینچی

عملیاتی :°50~20-  و 75% ~%10   

ذخیره سازی :°50~20-  و 85% ~%5    

صفحه نمایشگر رنگی و لمسی 5 اینچی ، رزولوشن 720*1280 پیکسل

IPS LCD دارای تکنولوژی

) FAP45 و FAP30 با قابلیت یکپارچه سازی اسکنرهای( FAP20

500 dpi :ابعاد ناحیه اخذ: 15.2*20.3  میلیمتر، رزولوشن تصویر

 Hi-Performance Li-ion ، 10000 mAh/3.7V

DC 5V/2.5A

WCDMA

LTE:FDD/TDD

802.11b/g/n

BT 4.0

GPS/GLONASS/A-GPS

دو اسالت برای سیم کارت میکرو

PSAM دو اسالت برای کارت

USB 2.0 و OTG

ISO/IEC 14443 A/B

ICAO9303  ، EN60950-1:2009 ، FCC 47CRF Part 15 Class A ،

EN 55024: 1998+Amd1:2001+Amd2:2003

1D، 2D، PDF417، QR Code ، Code 39 ،Code 128، DataMatrix، UPC-A

ISO 7816

بارکدخوان

کارت خوان

CE و  FCCگواهینامه ها

585 گرم

90*85*210 میلیمتر

وزن

ابعاد

مشخصاتفنیمحصول
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