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Sposób działania Trójwymiarowa analiza rysów
twarzy (3D)
Rodzaj czujnika Kamera podczerwieni
Tryb identyfikacji 1:N (identyfikacja), 1:1
(weryfikacja)
Pamięć wzorców 3 000 (dla trybu 1:N) / 10 000
(dla trybu 1:1)
Wyjścia Wiegand + 3 uniwersalne wyjścia
przekaźnikowe
Sygnalizacja stanu Dotykowy wyświetlacz LCD,
wbudowany głośniczek

Czytnik pozwalający na najbardziej zaawansowaną weryfikację tożsamości i
nie wymagający wolnych rąk do autentykacji - odczytuje trójwymiarową
geometrię rysów twarzy. Czytnik ten analizuje siatkę charakterystycznych
punktów na twarzy, pozwalając stworzyć i przeanalizować trójwymiarowy
model jej powierzchni. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych
algorytmów weryfikowania osób w systemach kontroli dostępu. Czytnik taki
jest najbardziej użyteczny wszędzie tam, gdzie ze względu na konieczność
zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa nie wystarczą czytniki
zbliżeniowe dalekiego zasięgu i konieczna jest analiza danych
biometrycznych, ale sposób wykonywania pracy uniemożliwia
wykorzystanie odcisku palca lub dłoni (dłonie są zajęte podczas
przechodzenia przez przejście lub muszą być w rękawicach ochronnych np.
ze względu na kontakt z niebezpiecznymi substancjami). Czytnik ten będzie
również doskonałym wyborem dla wygodnego, biometrycznego
uwierzytelniania osób w dowolnym innym miejscu. Do czytnika dostępne są
akcesoria, takie jak dedykowany zasilacz, dedykowany stojak typu tripod
oraz API umożliwiające wytworzenie własnej aplikacji do przetwarzania
zarejestrowanych wzorców - np. poza systemami kontroli dostępu, do
skanowania twarzy na potrzeby tworzenia wirtualnych postaci.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Parametry techniczne  
Sposób działania Trójwymiarowa analiza rysów twarzy (3D)
Rodzaj czujnika Kamera podczerwieni
Tryb identyfikacji 1:N (identyfikacja), 1:1 (weryfikacja)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy Nie
Pamięć wzorców 3 000 (dla trybu 1:N) / 10 000 (dla trybu 1:1)
Połączenie z komputerem TCP/IP + USB/RS232 dla konfiguracji
Oprogramowanie SecureAdmin (v. 4.1.17 lub wyższy)
Zasilanie 12 - 24V DC
Pobór prądu 500mA (przy 24V DC)
Wyjścia Wiegand + 3 uniwersalne wyjścia

przekaźnikowe
Sygnalizacja stanu Dotykowy wyświetlacz LCD, wbudowany

głośniczek
Temperatura pracy 5 .. 40°C
Wymiary 355 x 132 x 166 mm (wys. x szer. x głęb.)
Inne funkcje Dotykowa klawiatura na ekranie LCD

(możliwość wprowadzania PINu oraz
wprowadzania ustawień )

Morpho 3D FACE READER
Czytnik rysów twarzy, trójwymiarowa analiza geometrii w podczerwieni


