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ليست مرآة،
إنه جهاز التعرف على مالمح الوجه

نظام التعرف على الوجه للمرور عبر 
الباب ونظام الحضور واالنصراف

FingerTec Face ID 4d هو عبارة عن جهاز طرفي جديد كلًيا من FingerTec يقدم إمكانية التحقق الفعلي للمستخدم باستخدام تكنولوجيا القياسات 
 ،Face Biobridge VX  7.0 الحيوية بدون لمس، حيث يتم التعرف على الوجه في ثوان كحل أكثر دقة لبرامج السماح بالمرور. محمل ببرنامج

وهو أحدث FingerTec Face ID 4d, برنامج للتعرف على الوجوه، حيث تتبع سمات الوجه أثناء التسجيل ويتم تسريع عملية التحقق لتكون أكثر 
دقة باستخدام كاميرا عالية الجودة وخاصية األشعة تحت الحمراء، ويمكن التعرف على الوجوه حتى مع وجود إضاءة ضعيفة. والجهاز يمكن ضبطه 

ليعمل على مداخل األبواب. ويعد جهاز التحقق من الوجوه رباعي األبعاد هو حل مثالي مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضال عن هؤالء الذين 
يحتاجون إلى برنامج عملي ويعمل عن بعد. 

التعرف على الهوية بدون تالمس
مع جهاز Face ID 4d , كل ما يجب عليك 

فعله هو االستعداد و نظرة و احدة للجهاز 
و يمكنك العبور. التحقق باستعمال جهاز 
التعرف على مالمح الوجه يجعلك تتحقق 

من هويتك من دون ان تستعمل يديك.

وسائل التحقق المتعددة
باستخدام جهاز Face ID 4d لك عدة 

اختيارات للتحقق من هويتك عن طريق 
تحديد مالمح الوجه , البطاقة, و حتى 

باستخدام كلمة السر.

وسائل التواصل السهلة
مزامنة جهاز Face ID 4d مع الكمبيوتر 
الشخصي باستخدام واحدة من هذه الوسائل 

للتواصل سهلة االستخدام: 
TCP/IP أو قرص USB فالش. 

احصل على مميزات اضافية هنا
شاشة ملونه عن طريق اللمس, رسائل 

قصيرة, اكواد عمل , عرض الصورة بعد 
لتحقق, هذه بعض المميزات فقط و هناك 

ا

مميزات اضافية ستحصل عليها عند استعمال 
Face ID 4d جهاز 

تكنولوجيا التعرف على  مالمح 
لوجه  ا

اآلن ومع أحدث نسخة من خوارزمية 
التعرف على الوجوه VX7.0، أصبحت 
عملية التعرف على الوجه أثناء التسجيل 
والتحقق من الشخصية أسرع وأكثر دقة. 

صمم هندسًيا  م
 FingerTec Face ID 4d م تصميم ت

خصيًصا؛ لتسهيل التعرف السلس على 
وضعية وجهك وأبعاده للتحقق السهل 

وبدون مشكالت.  

لقيمة مقابل النقود ا
 FingerTec Face ID 4d م تصميم ت
يكون اقتصادًيا حتى تتمكن من تنزيل  ل
لول FingerTec بتكلفة أقل. ونحن  ح
نعتقد أنه حينما يتعلق األمر باألعمال 

لتجارية واألمن، فال يوجد حلول وسط.  ا

ادارة بياناتك بسهولة
ادارة سهلة مع تطبيقات برنامج 

Ingress. برنامج Ingress يسمح 
لك ادارة عن بعد حركة االبواب من 

جميع االجهزة المتصلة، في حين تحتوي 
على وظائف وقت الحضور للمراقبة 

الحضور.
 

USB
الوجه بطاقة كلمة السر

رو ابط المواقع

TCP/IP 

نظام مرتبط بالشبكة

مستقل

AC110/240V
فولت تيار متردد

مخطط التثبيت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح
زجاج للكسر في 

حالة الطوارئ 
(داخلي)

زر للضغط

خارجي داخلي

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

المواصفات

موزع معتمد:

© Timetec Computing Sdn Bhd. 2018 .جميع الحقوق محفوظة

العبوة
األبعاد (مم) : 298 (الطول) ×  123 (العرض) ×  222 (االرتفاع)

1.55kg :            الوزن
 http://product.�ngertec.com ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من

التوصيل مخطط
اتوصيل النظام

للتوضيح فقط

RS232

 TCP/IP (كبل متقاطع)
مفتاح / محول

TCP/IP (كبل مستقيم)

English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, 
German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish,

Thai, Vietnamese

للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

https://product.fingertec.com/userguide.php

https://product.fingertec.com/userguide.php

 

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

Ingress Software

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

نماذج الوجه
البطاقات

المعامالت
التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

اإلتصاالت
 الطريقة

معدل الباود
بيئة العمليات (التشغيل)

درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة
وقت الحضور
صفارة اإلنذار

أكواد العمل
فحص سريع للعملية

تعددية الوسائط
صوت ترحيب

إظهار
الصورة – الهوية
الرسائل القصيرة

التقاط الصور
مؤقت ادخار الضوء في النهار

التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه
استشعار الباب 

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

لغات البرنامج

Face ID 4d

مزيج من المطاط الصناعي / البولي كاربونيت
كاميرا ذات وضوح عالي تعمل باألشعة تحت الحمراء

1.2Ghz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و128 ميجا
Face BioBridge VX 7.0

نعم
151 x 26 x 150

3000

10000

200000

الوجه (N:1 ,1:1) وبطاقة أوكلمة السر
< 2

< 0.01

< 0.1

نعم
حسب الطلب

 (WiFi إختياري) Host USB قرص ،TCP/IP
  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

مدمج (إختياري خارجي)
نعم
نعم

نعم
شاشة ملونة  باللمس TFT 2.8 ، 65 ك

نعم
نعم
نعم
نعم

DC 12V / مخرجات المناوبة

NO/NC

نعم

 English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, 
Portuguese (Portugal), Spanish.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب
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ليست مرآة،
إنه جهاز التعرف على مالمح الوجه

نظام التعرف على الوجه للمرور عبر 
الباب ونظام الحضور واالنصراف

FingerTec Face ID 4d هو عبارة عن جهاز طرفي جديد كلًيا من FingerTec يقدم إمكانية التحقق الفعلي للمستخدم باستخدام تكنولوجيا القياسات 
 ،Face Biobridge VX  7.0 الحيوية بدون لمس، حيث يتم التعرف على الوجه في ثوان كحل أكثر دقة لبرامج السماح بالمرور. محمل ببرنامج

وهو أحدث FingerTec Face ID 4d, برنامج للتعرف على الوجوه، حيث تتبع سمات الوجه أثناء التسجيل ويتم تسريع عملية التحقق لتكون أكثر 
دقة باستخدام كاميرا عالية الجودة وخاصية األشعة تحت الحمراء، ويمكن التعرف على الوجوه حتى مع وجود إضاءة ضعيفة. والجهاز يمكن ضبطه 

ليعمل على مداخل األبواب. ويعد جهاز التحقق من الوجوه رباعي األبعاد هو حل مثالي مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضال عن هؤالء الذين 
يحتاجون إلى برنامج عملي ويعمل عن بعد. 

التعرف على الهوية بدون تالمس
مع جهاز Face ID 4d , كل ما يجب عليك 

فعله هو االستعداد و نظرة و احدة للجهاز 
و يمكنك العبور. التحقق باستعمال جهاز 
التعرف على مالمح الوجه يجعلك تتحقق 

من هويتك من دون ان تستعمل يديك.

وسائل التحقق المتعددة
باستخدام جهاز Face ID 4d لك عدة 

اختيارات للتحقق من هويتك عن طريق 
تحديد مالمح الوجه , البطاقة, و حتى 

باستخدام كلمة السر.

وسائل التواصل السهلة
مزامنة جهاز Face ID 4d مع الكمبيوتر 
الشخصي باستخدام واحدة من هذه الوسائل 

للتواصل سهلة االستخدام: 
TCP/IP أو قرص USB فالش. 

احصل على مميزات اضافية هنا
شاشة ملونه عن طريق اللمس, رسائل 

قصيرة, اكواد عمل , عرض الصورة بعد 
لتحقق, هذه بعض المميزات فقط و هناك 

ا

مميزات اضافية ستحصل عليها عند استعمال 
Face ID 4d جهاز 

تكنولوجيا التعرف على  مالمح 
لوجه  ا

اآلن ومع أحدث نسخة من خوارزمية 
التعرف على الوجوه VX7.0، أصبحت 
عملية التعرف على الوجه أثناء التسجيل 
والتحقق من الشخصية أسرع وأكثر دقة. 

صمم هندسًيا  م
 FingerTec Face ID 4d م تصميم ت

خصيًصا؛ لتسهيل التعرف السلس على 
وضعية وجهك وأبعاده للتحقق السهل 

وبدون مشكالت.  

لقيمة مقابل النقود ا
 FingerTec Face ID 4d م تصميم ت
يكون اقتصادًيا حتى تتمكن من تنزيل  ل
لول FingerTec بتكلفة أقل. ونحن  ح
نعتقد أنه حينما يتعلق األمر باألعمال 

لتجارية واألمن، فال يوجد حلول وسط.  ا

ادارة بياناتك بسهولة
ادارة سهلة مع تطبيقات برنامج 

Ingress. برنامج Ingress يسمح 
لك ادارة عن بعد حركة االبواب من 

جميع االجهزة المتصلة، في حين تحتوي 
على وظائف وقت الحضور للمراقبة 

الحضور.
 

USB
الوجه بطاقة كلمة السر

رو ابط المواقع

TCP/IP 

نظام مرتبط بالشبكة

مستقل

AC110/240V
فولت تيار متردد

مخطط التثبيت

القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح
زجاج للكسر في 

حالة الطوارئ 
(داخلي)

زر للضغط

خارجي داخلي

 
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

المواصفات

موزع معتمد:

العبوة
األبعاد (مم) : 298 (الطول) ×  123 (العرض) ×  222 (االرتفاع)

1.55kg :            الوزن
 http://product.�ngertec.com ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من

التوصيل مخطط
اتوصيل النظام

للتوضيح فقط

RS232

 TCP/IP (كبل متقاطع)
مفتاح / محول

TCP/IP (كبل مستقيم)

English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, 
German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish,

Thai, Vietnamese

للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

https://product.fingertec.com/userguide.php

https://product.fingertec.com/userguide.php

 

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

Ingress Software

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

نماذج الوجه
البطاقات

المعامالت
التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

اإلتصاالت
 الطريقة

معدل الباود
بيئة العمليات (التشغيل)

درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

مدخالت الطاقة
وقت الحضور
صفارة اإلنذار

أكواد العمل
فحص سريع للعملية

تعددية الوسائط
صوت ترحيب

إظهار
الصورة – الهوية
الرسائل القصيرة

التقاط الصور
مؤقت ادخار الضوء في النهار

التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة

مخرجات المنبه
استشعار الباب 

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

لغات البرنامج

Face ID 4d

مزيج من المطاط الصناعي / البولي كاربونيت
كاميرا ذات وضوح عالي تعمل باألشعة تحت الحمراء

1.2Ghz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و128 ميجا
Face BioBridge VX 7.0

نعم
151 x 26 x 150

3000

10000

200000

الوجه (N:1 ,1:1) وبطاقة أوكلمة السر
< 2

< 0.01

< 0.1

نعم
حسب الطلب

 (WiFi إختياري) Host USB قرص ،TCP/IP
  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

مدمج (إختياري خارجي)
نعم
نعم

نعم
شاشة ملونة  باللمس TFT 2.8 ، 65 ك

نعم
نعم
نعم
نعم

DC 12V / مخرجات المناوبة

NO/NC

نعم

 English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, 
Portuguese (Portugal), Spanish.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

TimeTec © 2021,  جميع الحقوق محفوظة. 




