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®

BY IDEMIA

Extreme Series

Connected
Objects

محطة طرفية إلنجاز مهام الوقت والحضور بالبصمة بظروف
التشغيل القاسية

القدرة على تحمل اآلثار
القوية ،ومقاومة أعمال
التخريب (حاصل على
تقييم )IK09

مقاوم لألتربة وقادر على
الصمود أمام الماء (غالف
حاوي مغلق الحاصل على
تقييم عالمة الحماية ) IP65

 300000قالب،
و 250000رقم هويّة
( )IDsوقائمة مستخدم
معتمدة ومليون سجل

مهام الوقت وتسجيل
الحضور ووظائف الهواتف
المرئية

خادم ويب ُمضمن

قاري بطاقات عدم التالمس
للتواصل قريب المدى
 )NFC) Proxأو ®iClass
أو®/MIFARE®/DESFire

التعرف على البصمة والوجه
المزيف وخاصية التعرف
على البصمة المدخلة
باإلكراه ومنع المرور
العكسي المؤقت

MORPHOACCESS® SIGMA EXTREME SERIES BY IDEMIA

غطاء متين

يتميز بالمتانة والصالبة
بكافة جوانبه

• مادة بالستيكية قوية مصنوعة من البوليمير بولي كربونات

• الحد األدنى للسمك  3.5ملم ( 0.14بوصة)
• مقاوم لألشعة فوق البنفســـجية ( )UVوعوامل الطقس)
حاصل على تقييم )UL 746C f1
• نسيج خشن محبب طارد لألوساخ

IK09

سي
زجاج ُم َق ّ

• يصل سمك هذا الزجاج إلى  3.8ملم ( 0.15بوصة)

يتميـــز جهـــاز  MA SIGMA Extremeالـــذي يحتوي
علـــى شاشـــة لمس ذات ســـعة كبيـــرة بمقاومته
ألعمـــال التخريـــب وقدرته علـــى تحمل أألثـــر الناجم
عن ســـقوط كرة معدنية من ارتفـــاع  2متر تزن 500
جـــم ( 6.5قدم).

واجهة ُمعززة لالستخدام فيما بين المستخدم واآللة

• شاشـــة لمـــس تكاثفيـــه (ســـعويه) تتميـــز بدرجـــة لمعان
كبيـــرة ،مـــزودة بمستشـــعر للضـــوء المحيط الـــذي يعمل
على ضبـــط ضوء الشاشـــة
• كمـــا تتميـــز باحتوائها على مكبـــر صوت مناســـب لألجواء
التي تشـــوبها الضوضاء

IP65

مستشعر أثبت نجاحه ميدانيً ا

يُغلـــق المنتـــج بغالف حـــاوي من الجهـــة األمامية
والخلفيـــة وال تنفـــذ منه األتربـــة كما أنـــه مقاوم
للما ء .

• أكبر مستشـــعر بصري للبصمـــة الفردية متوفر باألســـواق
بمقـــاس ( 23*23ملم)
• حاصل على اعتماد FBI PIV IQS

• منتشـــر علـــى نطاق واســـع فـــي بيئـــات العمل القاســـية
(كالمناجـــم ووالموانـــئ البحريـــة وغيرهـــا)

إغالق ُمحكم

• لوحة خلفية ُمثبتة بمسامير ومغلقة لحماية األدوات اإللكترونية

• سدادات كابالت ثابتة لحماية األسالك
حامل حائط متين

• لوحة جدارية ســـميكة ( 3.5إلـــى  11.4مم 0.14 /إلى  0.45بوصة) ومثبت بســـتة
مســـامير لولبية (براغي) (كما تتوافق مع صناديـــق إلكترونية معيارية)
• آلية تشـــغيل سلســـة ومتماثلة مع خاصية الرفع و االســـتدارة لتســـهيل عملية
صيانـــة الجهاز أثنـــاء تثبيته على الحائـــط وإجراء الصيانـــة قي الموقع
• مسامير جانبية للتعليق  2 +مسمار لولبي للربط باألسفل
• تحمل أي حمل أثقل من  50كجم ( 110باوند) عموديًا وأفقيًا

مناسب للظروف البيئية الصعبة

مواقع اإلنشاء

مصانع الطاقة

الشركات البترولية والغاز

المناجم

مواقع التصنيع

األحرام الجامعية

المالعب الرياضية

الموانئ

المطارات

قطاع السكك الحديدية

MORPHOACCESS® SIGMA EXTREME SERIES BY IDEMIA

عائلة THE SIGMA
ُتعـــد أجهـــزة  MorphoAccess® SIGMA Extremeمـــن IDEMIAالتـــي تتميز بمتانتهـــا وقوتها إضافة ملحوظـــة إلى عائلة
SIGMAالمعنية بقـــراءة البصمات.
واســـتنادً ا إلـــى المنصة ذاتهـــا باعتبارها من األجهـــزة األخرى لعائلـــة  ،SIGMAفـــإن أجهـــزة  MA SIGMA Extremeالخارجية
خصيصا لتشـــغيلها في الظـــروف البيئيـــة القاســـية (على ســـبيل المثال ،أماكـــن العمل ،التـــي تحتوي علـــى األتربة
مصممـــة
ً
والضبـــاب وأماكـــن العمل اليدويـــة (التي تتبـــع نظام العمـــل اليدوي) إلـــى آخره) وفي الظـــروف البيئيـــة الصعبة.
المكامالت علـــى مجموعة كاملـــة من المحطـــات الطرفيـــة ذات القياســـات الحيوية
مـــع عائلـــة  SIGMAالكاملـــة ،تحتـــوي ُ
المتاحـــة لها والموضوعة تحـــت تصرفها و ُتتوافق مـــع بعضها البعض لتأمين أي نوع من حالة االســـتخدام – ســـواء أكان ذلك
خارجيًـــا أم داخليًـــا – كما أنهـــا مزودة بتقنيـــة التعرف على البصمـــة هي األكثر دقـــة عالميًا.

المزايا الرئيسية

تكنولوجيا البصمة
األولى عالميً ا

مميزات مكافحة
االحتيال

• تحظـــى تكنولوجيا التعرف علـــى البصمة من Morpho
بالمرتبـــة األولى عالميًا مـــن ِقبَل مؤسســـة  NISTنظرًا
لمـــا تتميز به مـــن الدقة

• تقنيـــة بصرية إلكترونيـــة للتعرف على البصمـــة المزيفة
والحاصلـــة علـــى اعتمـــاد ( BSI (1والحاصـــة علـــى براءة
ا ختر ا ع

• قـــدرة التعـــرف القابلـــة للتمديـــد( 1:5000 :افتراضي)
و 1:10000أو  50000أو  1:100000مـــع خاصيـــة
()1
مطابقـــة ذكية

• خاصية التعرف على الوجه وتسجيل الصورة

• التعـــرف علـــى  1:100000فـــي أقل من ثانيـــة واحدة
(بالنســـبة إلى المســـتخدمين المتكررين)

• خاصية منع المرور العكسي المؤقت
والمصرح لهم
• قوائم المستخدمين المحظورين
ُ
• مفاتيح منع العبث

•نفس درجة الدقة مهما بلغ عدد المستخدمين

جهاز إلجراء المكالمات
المرئية
• مزود بكاميرا ومكبر صوت وميكروفون مدمجة
• واجهة صوتية ومرئية قائمة على معيار IP

• حاالت االستخدام:
• وظائـــف اســـتقبال المكالمـــات الهاتفيـــة :على ســـبيل
المثـــال ،بإمـــكان الموظفيـــن اإلبـــاغ عن أية مشـــكلة
بســـرعة مباشـــرة من الســـاعة الزمنية
• االســـتطالع :يمكن لموظفي األمن اســـتخدام المحطة
الطرفية اللتقـــاط الصور عن بُعد مـــن مكتب األمن

خادم ويب ُمضمن
بعـــد االتصـــال (عـــن طريـــق اإليثرنـــت أو شـــبكة Wi Fi
اختياريـــة) بالحاســـوب المحمـــول أو األجهـــزة اللوحية أو
الهواتـــف الذكيـــة ،فإنهـــا ُت ِّ
مكن مســـؤول النظـــام من:

(متاح ً
أيضا التســـجيل
• التشـــغيل عند تســـجيل الجهـــاز ُ
على شاشـــة لمـــس المنتج
• تكوين المنتج (إعدادات كاملة)
• الحصول على سجل المعامالت

مهام الوقت وتسجيل
الحضور
• شاشـــة لمس مؤقتة ،مـــزودة بـ  16مفتـــاح وظيفي قابل
للبر مجة
• مســـاحات مخصصـــة ألوقـــات الوصـــول وجدولـــة
اإلجـــازات
• ســـاعة منضبطـــة ودقيقة لســـجالت الدخـــول والخروج
(والتـــي تصل ســـعة تخزينهـــا إلى مليون ســـجل)
• إرسال إخطارات فورية عن الموظف
• إدارة رموز الوظائف

بنية مؤتمتة مرنة
• قارئ بطاقات عدم التالمس ® Proxو®iClass

أو MIFARE®/DESFire®/NFCكخيار
• خيارات االندماج البرمجي المتنوعة:
•  ILVوأوامـــر  THRIFTفـــي مســـتوى بروتوكـــول
منخفـــض
• مجموعـــة أجهـــزة دمـــج مـــن( Morpho(MIKمـــن
 IDEMIAأو  SecureSDKبمســـتوى المكـــون SDK
• جهاز  MorphoManagerمن IDEMIA

أو SecureAdminبمستوى تطبيق.

(ُ )1أجري البحث على قاعدة بيانات فردية
(( BundesamtfürSicherheit in der Informationstechnik )2الوكالة الفيدرالية األلمانية ألمن تكنولوجيا المعلومات)
المستخدم مع أجهزة MA SIGMA Extreme
( )3يعتمد دعم التواصل قريب المدى على طراز/إعدادات الهاتف ُ

المواصفات الفنية

• وحدة المعالجة المركزية:
ARM® Cortex™-A9 core 1GHz
• شاشـــة تالمـــس ســـعويه ملونـــة  5بوصـــة
 WVGAمزودة بمستشـــعر شـــعاع الضوء
• كاميـــرا أمامية اللتقاط صـــورة الوجه والهاتف
المرئي

FBI PIV IQS

• خيارات قارئ عدم التالمس

 مليون سجل معامالت  10000سجل لصورة الوجه• الشبكة /االتصاالت:
 -إيثرنت ،RS485, RS422 ،يو إس بي

ProxMIFARE®/ MIFARE® Plus/ DESFire®/ NFC-

• ســـعة التخزين الداخلية :فـــاش  512ميجا بايت،
مع ذاكـــرة تخزين مؤقتـــة ا جيجا بايـــت  +بطاقة
مايكرو SD

درجـــة الحـــرارة -20 :درجة مئوية إلـــى  60درجةمئويـــة ( -4درجـــة فهرنهايـــت إلـــى  140درجة
فهر نها يت )
 الرطوبة 10% :إلى ( 95%بدون تكثيف)• حماية الدخولIP65 :
• حماية األثر الميكانيكيIKO9 :

 -خيارات تشغيل شبكة Wi Fi

• العـــرض * االرتفـــاع * العمـــق = *142 *301
97ملـــم (  3.82 *5.59 *11.85بوصـــة)

مخـــرج ومدخـــل قـــارئ ( Wiegandقابـــلللتخصيص حتى  512بت) ،قـــارئ ،OSDP، RS422
مرحل البـــاب ( ،( DOORRelayتقنيـــة ( ،GPI 3بما
فـــي ذلك مراقبـــة البـــاب) ،وتقنيـــة .GPO

• الوزن 1.6 :كجم ( 3.5باوند)

• المخرجات/المدخالت:

iClass -

• ظروف التشغيل:

• مصدر اإلمداد بالطاقة:
 12إلـــى  24فولـــت تيـــار مســـتمر ( 1أمبيـــر فـــي
الدقيقـــة 12 @ ،فولـــت) – الطاقة عبـــر اإليثرنت مع
مفاتيـــح PoE +

• معاييـــر التوافقيـــة المغناطيســـية (/)EMC
الســـامة CE :و CBوFCC
• االمتثال مـــع توجيه الحد من المـــواد الخطرة
( )RoHSوتســـجيلوتقييم وترخيـــص وتقييد
المـــواد الكيميائيـــة ( )REAChوالتوجيـــه
المتعلـــق بنفايـــات المعـــدات الكهربائيـــة
واإللكترونيـــة (WEEE

المستخدم مع جهاز MA SIGMA Extreme
( )1يعتمد دعم تكنولوجيا التواصل قريب المدى ( )NFCعلى طراز  /إعدادات الهاتف الذكي ُ

جميع الحقوق محفوظة ،كما أن المواصفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إخطار.
تخضع المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة إلى التطوير والتحسين المستمر.
المشار إليها في هذه الوثيقة ملك ألصحابها المعنيين سواء كانت مسجلة
جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة ُ
أو ليست في بلدان محددة.
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• مشغل صوت وفيديو
• مستشـــعر بصري للبصمة حاصل على اعتماد

  5000ســـجل مســـتخدم (إصبعيـــن لـــكل يد+بصمـــة لـــكل إصبـــع مدخلـــة باإلكـــراه) ،يمكـــن
تمديدهـــا إلى  100000ســـجل بجانب حصولها
علـــى تراخيص

• مفاتيح لمنع العبث بالجهاز

