
MORPHOSMART™ CBM SERISI
OEM ENTEGRASYONDA KOMPAKT  
BIYOMETRIK MODÜLLER

• Piyasadaki en iyi, en kompakt optik modüller
• Birden fazla uygulama içine biyometrik fonksiyonların kolay entegrasyonu
• Yüksek kaliteli parmak izi edinimi
• Gömülü işleme yetenekleri: MINEX uyumlu kodlayıcı & eşleştirici içinde
• FBI PIV IQS sertifikalandırılmımş ve sahte parmak algılamaya uygun
• Şifreleme ve dijital imza içeren kapsamlı güvenlik özellikleri
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MORPHOSMART™ CBM SERISI
OEM ENTEGRASYONDA KOMPAKT BIYOMETRIK MODÜLLER

1:1 ÖLÇEK

MorphoSmart™ CBM serisi, kompakt parmak izi modüllerinin bir serisidir.  Her ikisi de hem yüksek seviyelerde per_
formans ve doğruluk konusunda dünya çapında kabul görmüş hem de olağanüstü sağlamlılığı ile, Morpho patentli 
optik teknoloji  ve biyometrik algoritma kullanır.
 Üretime hazır veya ısmarlama uygulamalar için kullanılmasına bakılmaksızın, sensörlerin MorphoSmart CBM takımı, 
yüksek kaliteli parmak izi görüntülerinin hızlı ve güvenli işlemi için esnek, uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Entegratörler biyometrilerin özel bilgisine sahip olmadan parmak izi tanımanın faydalarını uygulamala_
rına hızlıca ekleyebilir.

Orijinal düz tasarımı (0.54in, 13.65mm), küçük taban alanı (53.7*33.7mm) 
ave çok hafif (0.71oz, 20g) olması onları, kompakt ve mobil ürünlere 
entegrasyon için ideal bileşenleri yapıyor.

PIYASADAKI EN 
KOMPAKT OPTIK 
MODÜLLER

Kayıt yüzeyi/çözünürlük

Ergonomi

Sağlamlık

Hızlı işlem süresi

Performans / Doğruluk

OPTIK

silikon çip maliyeti nedeniyle sınırlı

çizilmelere, ESD hasarlarına, aşınmaya duyarlı

KAPASITIF

genellikle birkaç deneme gerekir

görüntüyü düzenlenmesi gerekir 

SWIPE

Neden optik teknoloji?
Diğer teknolojiler ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde 

daha operasyonel ve doğruluk avantajları olduğu gibi 

sensörlerimiz için optik teknolojiyi seçtik.
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Optimize edilmiş yakalama ve tekrarlanabilir 
yerleştirme için büyük kayıt yüzeyi

CBM'in yakalama yüzeyi (0.55x0.87in, 14x22mm), parmak izlerindeki 
zengin alanın sistematik olarak defalarca yakalamasını sağlar. Toplama 
yüzeyi genel biyometrik performansına önemli katkıda bulunur:

   Yakalanabilir önemsiz ayrıntılar veri miktarını belirler

   Diğerleri, daha küçük sensörler, zayıf veri toplamaya, çakışmanın 
 dar alanlarına ve  eşleştirme hatalarına yol açan her yerleştirme ile  
 sunulan aynı parmağın farklı alanlarına izin verir

Optik teknolojisi üstün görüntü kalitesi sunar
  Yüksek performanslı sensör: 500 dpi, 256 gri renk seviyesi

Mevcut çıkış biçimleri; RAW, ISO 19794-4 veya WSQ 
 sıkıştırılmış görüntüler (lisans dahilinde) içerir

Dersler, gerçek dünya kurulumlarının   
uygulamaya konulmasıyla öğrenilir.

   Mekanik / görsel kılavuzlar, sezgisel parmak yerleşimini sağlar

   Arabirimler kullanıcılara yardımcı olmak için önemli bilgileri  
görüntüler: canlı görüntü, mesajlar (pozisyon, basınç vb) ve parmak 

YÜKSEK KALITE 
PARMAK  İZİ KAYIT 

Hassas veriler (resim veya şablon) Host Sistemi ile 
paylaştırılması gerektiğinde, CBM modülleri sevk edilmeden 
önce güvenceye alma yeteneğine sahiptir.

1    Çoklu güvenlik ilkeleri mevcuttur:
  Simetrik ve asimetrik anahtarlar,
  Anahtar derivasyonu,
  Karma algoritma,
  Rastgele sayı üreteci,
  vb

2       Gizlilik için görüntü ve şablon şifreleme

3      X9.84 standardında Şablon İmzalama,  ekstra bir şablon 
       güvenliği yapılabilmektedir 

4   CBM ve Ana/Uzak Sistem arasında haberleşme, standard 
      ve tünel olmak  üzere 2 tip güvenlik modu ile 
      korunmaktadır.

GÖMÜLÜ GÜVENLİK 
ÖZELLİKLERİ 

CBM yakalama
Küçük sensörler üzerinde

 yerleştirme çeşitleri

SENSÖRLERDEN DAHA 
FAZLASI, AKILLI MODÜLLER

Piyasadaki birçok sensör sadece parmak izi görüntü üretme 
yeteneğine sahip iken CBM modülleri ayrıca dahili olarak 
bunları işleme yeteneğine sahiptir, doğrudan gömülü işlemci 
üzerinde güçlü algoritmalar çalıştırır. 

1  FBI / NIST WSQ algoritması kullanarak görüntü sıkıştırma

2. Şablonları oluşturmak için Biyometrik Özellik Çıkarımı
 Özellik çıkarıcı, MINEX/FIPS 201 uyumludur.
 Tescilli,  ISO 19794-2 veya ANSI 378 şablon biçimleri 
mevcut
 Şablonlar, CBM'in iç veritabanında saklanabilir (10 000 
şablona kadar)

3  Biyometrik eşleştirme
  MINEX/FIPS 201 uyumlu eşleştirme
 1:1 doğrulama  veya 1:N karşılaştırma (N = 5000 kullanıcı)  

 Yüksek doğruluk: Yanlış Kabul Oranı (FAR) 10-8  e kadar         
  yapılandırılabilir (güvenlik gereksinimlerine bağlı   
  olarak) ve ne olursa olsun veritabanındaki kullanıcı 
  sayısı korunur. 
 Hızlı eşleştirme (sağ sayfadaki tabloya bakınız)

4    CBM çocuk parmaklarını adresleme yeteneğine sahiptir

5    CBM belirli aydınlatma koşullarında parmak izi izlerini 
       yeniden tespit eden anti-gecikme özelliği uygular
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Veritabanı kapasitesi (kullanıcılar) 500

Standart

MorphoSmart™ CBM-V3

3000

 IDENTLITE 
Lisansıyla

5000

 IDENTPLuS 
Lisansıyla

3000

 IDENTLITE 
Lisansıyla

5000

 IDENTPLuS 
Lisansıyla

500

Standart

MorphoSmart™ CBM-E3

Opsiyonel

Karşılaştırma kapasitesi (1:N) 1:500 1:30001:50001:3000 1:50001:500

Evet

Sahte Parmak Algılama

0.6sn, 1:1 modunda / 0,.7sn, 1:500 modunda

Evet

Evet

Veritabanı kapasitesi (parmak izi şablonları) 1000 6000100006000 100001000

—

—

Evet

Evet

Karşılaştırma hızı

Güvenlik Katmanı

— Evet

FBI PIV IQS / ISO 19794-4: 2011 (Ek. B)

STQC

IP 65 dereceli kayıt yüzeyi

MINEX & FIPS 201 uyumlu algoritmalar

CE, CB, FCC, uL

RoHS, REACH, WEEE

WHQL sürücüleri

Evet

Evet

Sertifikalar

MEVCUT 2 MODEL

Gelişmiş görüntü kalitesi 
CBM-E3'ün 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 
CBM-E3; 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

MORPHOSMART™ CBM-E3:
SERISININ VE SINIFININ EN IYISI

 CBM-V3 modelinde; IDENT10K lisansıyla, veritabanı kapasitesi 10.000 e, karşılaştırma kapasitesi ise 1:10.000 e 
çıkarılabilmektedir.



Sağlamlık

  IP65 algılama alanı (toza ve sıvılara karşı kapalı)

  Elektro-statik deşarjlara, çizilmelere ve darbelere karşı direnç

  Çalışma koşulları: 14°F - 122°F (-10°C - 50°C) / 10% - 80% RH

  Depolama koşulları: -4°F - 158°F (20°C - 70°C) / 5% - 95% RH

 Standart arabirimler: uSB ve Seri (TTL Açık-Veri Toplayıcı)

 Kapsamlı Yazılım Geliştirme Kiti: MorphoSmart ™ SDK  
  Windows, Linux ve Android platformları için kullanılabilir

  BioAPI arayüzü içerir

  Not: Düşük seviyeli protokol (ILV) de mevcuttur

MorphoSmart ™ CBM Serisi birden fazla cihaz ve uygulamalar içine 
hızlı entegrasyon için tamamen uygundur: ATM'ler, büfeler, 
otomatlar, erişim kontrolü ve zaman ve katılım terminalleri, klavyeler, 
yazıcılar, POS terminalleri, alarm sistemleri, mobil cihazlar, kasalar, 
kilitleme sistemleri, uzaktan kontroller, oylama makineleri, vb

GENİŞ UYGULAMA YELPAZESİNE  
KOLAY ENTEGRASYON
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www.olcsancad.com 
T: +90 (212) 216 5080 
F: +90 (212) 216 5585  
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