
Yüksek Güvenlikli Parmak İzi Kimlik Doğrulama Terminali 

MASA ÜSTÜ SERİSİ 

 Ergonomik 

 Masa üzerinde kaymayı engelleyici özel ağırlıklı 

 Hepsi bir arada; Üstün performanslı kayıt, doğrulama ve tanımlama 

 FBI PIV IQS sertifikalı ve sahte parmak algılama özellikli sensör 

 FIPS 201 ve MINEX uyumlu 

 Şifreleme ve dijital imza içeren kapsamlı güvenlik özellikleri 

 Bilgisayara ve Uygulamalara Biyometrik erişim  

 Bilgisayar, cihaz ve kart üzerinde doğrulama 

 

K!M KD1000-FP  



Yüksek Güvenlikli Parmak İzi Kimlik Doğrulama Terminali 

 Fiziksel Özellikleri:  
   En x Boy x Yükseklik: 68 x 123 x 39mm 
   Özel Ağırlıklı: 350gr 
 Çalışma Şartları:  
   Sıcaklık: (-100C) – (-500C), Nem: %10 - % 80  
   IP 65 (Sensör) 
 Güç Kaynağı ve Bağlantı: 
   USB 2.0 
 PC Yazılım Uygulamaları: 
   K!M Özel SDK ve Destek Paketi, opsiyonel K!M  
   Kayıt  ve Doğrulama Yazılımı 

T: +90 212 216 5080  
F: +90 212 216 5585  
www.olcsancad.com 

K!M KD1000-FP 
- Bire bir kimlik doğrulama veya çoklu karşılaştırma yapabilir. 
- 500 kişiye kadar çoklu karşılaştırma (1:N) yapabilir. 
- Ek lisansla  kişi sayısı 10.000’e kadar çıkarılabilir.  
- Güvenlikli özel spiral kablo (S-Güvenli Model) 

MASA ÜSTÜ SERİSİ 

Piyasadaki birçok biyometrik okuyucu sadece parmak izi 
görüntü üretme yeteneğine sahip iken, K!M FP ayrıca 
cihaz üzerinde görüntü işleme yeteneğine sahiptir. 
 
- FBI / NIST WSQ algoritması kullanarak görüntü sıkıştırma 
- Şablonları oluşturmak için özel Biyometrik algoritma.  
• Algoritma, MINEX/FIPS 201 uyumludur. 
• Tescilli, ISO 19794-2 veya ANSI 378 şablon biçimleri 
• Mevcut Şablonlar, K!M FP’ nin dahili veritabanında 

saklanabilir (10 000 şablona kadar) 
- Biyometrik eşleştirme: MINEX/FIPS 201 uyumlu 
• 1:1 doğrulama veya 1:N karşılaştırma (N = 10.000 

kullanıcı) 
• Yüksek doğruluk: Yanlış Kabul Oranı (FAR) 10-8’e kadar 

yapılandırılabilir (güvenlik gereksinimlerine bağlı 
olarak) ve ne olursa olsun veritabanında ki kullanıcı 
sayısı korunur.  

• Hızlı eşleştirme 
- K!M FP, çocuk parmaklarını kaydetme yeteneğine  
  sahiptir 

Gelişmiş görüntü kalitesi 
K!M FP, son derece özel geliştirilmiş 
tasarımı, FBI tarafından PIV IQS sertifikalı 
parmak izi görüntüsü üretir. Tekli 
parmak izi görüntü kalitesi açısından (ISO 
19794-4: 2011 Annexure B ile eşdeğer) 
referans standardı, çoklu çözümler 
arasında özellikle birlikte çalışabilirlik 
sağlamak için tanımlanmıştır. 
 
 
Sahte Parmak Algılama 
Sahte Parmak Algılama özelliği ile 
donatılmış K!M FP; lateks, jelatin, 
plastisin, kapton, şeffaf film, silikon, 
kauçuk, Play-Doh (oyun hamuru), grafit 
veya kağıttan yapılmış şeylerle sınırlı 
olmamak kaydıyla sahte parmak izlerinin 
büyük bölümünü tespit eder 

Hassas verilerin (resim veya şablon), Bilgisayara 
aktarılması gerektiğinde, K!M FP verileri yüksek güvenlikli 
olarak şifreleme ve imzalama yeteneğine sahiptir. 
 
- Çoklu güvenlik ilkeleri mevcuttur: 
• Simetrik ve asimetrik anahtarlar, Anahtar derivasyonu, 

Karma algoritma, Rastgele sayı üreteci, vb 
- Gizlilik için görüntü ve şablon şifreleme 
- X9.84 standardında Şablon İmzalama, ekstra bir şablon   
  güvenliği yapılabilmektedir 
- K!M FP ve Ana/Uzak Sistem arasında haberleşme,  
  standard ve tünel olmak üzere 2 tip güvenlik modu ile  
  korunmaktadır 
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