
ZF1™

 عالي الأداء 

واآمن ومريح.



المزايا البارزة

�صور عالية الجودة - ال يتطلب وجود �صور مرجعية  •

•  يعد الجهاز االأف�صل تجاه ال�صوء المزعج - كما اأن 

لي�س له اأي اآثار جانبية ت�صببها م�صادر �صوء اأخرى

يتميز بجودة ممتازة لكل من ب�صمات االأ�صابع   •

الجافة والرطبة

يعتبر هذا الجهاز هو االأف�صل في التعامل مع عملية   •

التقاط ب�صمة االأ�صابع - �صهل التعامل معه

يحتوي على زجاج م�صطح متين و�صطح ما�صح   •

�صوئي قوي

رف�س م�صمون للأ�صابع الزائفة  •

التقاط �صريع وفوري - فل يتطلب تهيئة  •
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 ZF1 هو اختيارك االأمثل - فهو يتميز باأعلى جودة �صورة 
متاحة ف�صًل عن الموثوقية وطول العمر االفترا�صي.

يعد جهاز ديرمالوج ZF1 اأ�صغر ما�صح �صوئي ب�صري لب�صمات 

ا جميع متطلبات الجودة للتحقق من 
ً
االأ�صابع الم�صطحة م�صتوفي

التقاط ب�صمات  الفيدرالي.  التحقيقات  ال�صخ�صية بمكتب  الهوية 

االأ�صابع لمختلف الوثائق مثل جوازات ال�صفر االإلكترونية وبطاقات 

الهوية االإلكترونية – يعد ZF1 اأحد الخيارات الموثوقة للجودة 

وفًقا للمعايير الدولية ذات االأهمية. لقد اختير من قبل مكاتب 

الت�صجيل في األمانيا وفي دول اأوروبية اأخرى بارزة، مثًل الإتاحة 

ا الحكومات في اأمريكا  الت�صجيل والتحقق االآمن. كما اختارت اأي�صً

اللتينية واأفريقيا وال�صرق االأو�صط واآ�صيا جهاز ZF1 الخا�س 

ب�صركة ديرمالوج.

ويتيح ما�صح ديرمالوج ZF1 الك�صف المبا�صر عن ب�صمات 

االأ�صابع التي تحد من هجمات ا�صتخدام ب�صمات االأ�صابع 

ا باأعلى جودة 
ً
الزائفة اأو الخادعة. يلتقط الما�صح ال�صوئي �صور

حتى باالأ�صابع الرطبة والجافة.

ويوفر ت�صميم جهاز ديرمالوج ZF1 كافة مزايا التكامل المرن 

والب�صيط والفعال من حيث التكلفة مع معدات ال�صركة االأ�صلية 

الم�صنعة. وبالتالي، فهو يدعم مجموعة كبيرة من التطبيقات، 

مثل: الت�صجيل والتوثيق والتعرف على الهوية في البيئات الحكومية 

والتجارية وال�صناعية - مع التقاط �صور باأعلى جودة ب�صكل 

موثوق.

ويبلغ حجم �صور الب�صمة الملتقطة بجهاز ZF1 حوالي 18 كيلوبايت 

ا لجميع الوثائق البيومترية )التكميم العددي 
ً
مما يجعله منا�صب

للمويجات 1:15 �صورة ب�صمة اأ�صابع م�صغوطة وفًقا لموا�صفات 

مكتب التحقيقات الفيدرالي(. ونتيجة لذلك يحافظ ZF1 على قلة 

كمية البيانات الموجودة على جواز ال�صفر االإلكتروني وبطاقة 

الهوية االإلكترونية.

يوفر ديرمالوج ZF1 ميزة التعامل ال�صهل وال�صريع والب�صيط - اإنه 

ما�صح �صوئي يمكن ا�صتخدامه ب�صورة حد�صية دون تدريب. ونتيجة 

لذلك يجمع ZF1 بين اأعلى جودة �صورة متوفرة والجودة الفائقة 

مع وجود تنا�صب ممتاز بين االأداء وال�صعر.

- ZF1 
 متوفر كجهاز من ال�صركة

االأ�صلية الم�صنعة.



 ديرمالوج ZFI - يغطي مجموعة كبيرة 

من التطبيقات في مختلف البيئات.

تاأتي جودة المنتج التي يتمتع بها ما�صح ZF1 من خبرة ديرمالوج الأكثر من عقدين في مجال 

القيا�صات الحيوية. فمذ طرحه بنجاح كان ZF1 هو الخيار االأمثل لمجموعة وا�صعة من التطبيقات.

ZF1 ب�صمات االأ�صابع لجوازات ال�صفر االإلكترونية وبطاقات الهوية كما يمكن ا�صتخدامه  يلتقط 

للت�صجيل والتوثيق والتعرف على الهوية في العديد من البيئات الحكومية والتجارية وال�صناعية. 

ا لتلبية المتطلبات العالية. 
ً
ويجعل تعدد قطاعات التطبيقات من ما�صح ZF1 الحل االأمثل دائم
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تقدم �صركة ديرمالوج الحلول اللزمة للوكاالت الحكومية لحماية الحدود، 

وللحد من عمليات االحتيال، ولتوفير و�صول اآمن لخدمات المواطنين. ولقد 

تم تطبيقه بنجاح في م�صروع جوازات ال�صفر االإلكترونية وفي م�صروع 

بطاقات الهوية االإلكترونية في األمانيا. كما انت�صر جهاز ZF1 المتميز بدقته 

ومتانته في العديد من البلدان لي�صتخدم في مختلف التطبيقات الخا�صة 

باإدارة الهوية لم�صاعدة الحكومات. وت�صم برامج تحديد الهوية الوطنية 

ومراقبة الحدود وبرامج الناخبين التي تتطلب تطبيقات كثيرة المتطلبات 

 .ZF1 مثل

ا اآمًنا لدعم الم�صارف المالية التي تتطلب معاملت 
ً
ا �صوئي

ً
ويعد ZF1 ما�صح

الدفع االآمنة. فهو ي�صمح باإجراء عمليات ال�صحب النقدي ال�صهلة عن طريق اأخذ 

ب�صمة االأ�صابع في اأجهزة ال�صراف االآلي اأو مكاتب اال�صتقبال. ويمكن انهاء 

المعاملت االآمنة دون الحاجة اإلى كلمات مرور اأو اأكواد التعريف ال�صخ�صي 

اأو اأرقام المعاملة الم�صرفية المزعجة. وبم�صاركة منتجات مثل الخدمات 

الم�صرفية بب�صمة االأ�صابع الخا�صة بديرمالوج يتم توفير الحماية الق�صوى 

من الهويات المزيفة والعملء غير المرغوب فيهم والمدرجين في قوائم الحظر.

يتيح ديرمالوج ZF1 معالجة �صريعة واآمنة لل�صلع والخدمات من خلل تزويد 

ال�صركات ببيانات التعريف اللزمة، كما يزيد من ر�صا العملء ووالئهم. ويمكن 

اإتمام عمليات ال�صراء حتى في حالة فقدان كلمات المرور اأو اأكواد التعريف 

ال�صخ�صي اأو ن�صيانها. كما يجعل ZF1 كل من بطاقات االئتمان اأو بطاقات 

الخ�صم المبا�صر بل فائدة في حالة ال�صرقة اأو اإعادة االإ�صدار. 

ولقد اأثبت ZF1 اأنه الما�صح ال�صوئي المثالي الذي يمّكن اأخ�صائيي دمج 

النظم من توفير خدمة مراقبة الدخول والوقت والتواجد فيما بين مختلف 

التطبيقات االأخرى. ويمكن اإدماجه ب�صهولة في عدة بيئات ليتيح تقديم 

المنتجات والبرامج والخدمات بخدمات رقمية موثوقة ومريحة. وبالتالي 

ي�صاعد ZFI العملء على حماية البيانات من خلل التاأكد من الهويات القوية 

وتاأمين البيانات الح�صا�صة.

 ZF1 - يعد من اأف�صل الحلول في فئته
للعديد من االأ�صواق والعملء

 ZF1 - الدمج مع منتجات ال�صركة الم�صنعة 
للقطع االأ�صلية الجديدة اأو الحالية

 الحلول الحكومية - 

اأثبت نجاحه في العديد من الدول. 

خدمات م�صرفية بب�صمات االأ�صابع - 

حلول بيومترية الإدارة الهوية.

 نقاط البيع - 

خدمة اأف�صل واأ�صرع.

مراقبة الو�صول - مع م�صداقية القيا�صات 

الحيوية التي ال مثيل لها.



 �صركة ديرمالوج تزود المكاتب االألمانية الخا�صة 

بت�صجيل ال�صكان بما�صحات ZF1 باأحدث و�صائل التكنولوچيا.

 اعتمد المكتب االتحادي االألماني الأمن المعلومات

 (“Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik” - BSI)

ما�صح الب�صمة ديرمالوج ZF1 وفًقا لمعيار ”TR- PDÜ“. حيث 

يخزن ما�صح ZF1 معلومات ب�صمة االأ�صابع في جوازات ال�صفر 

االإلكترونية االألمانية. وقد تم تثبيت جهاز ZF1 ما�صح ب�صمة 

االأ�صابع بوا�صطة المطبعة االتحادية Bundesdruckerei في 

»95% من عملئنا قادمون من الخارج. وبالتالي فاإنه من منطلق االأهمية الق�صوى بالن�صبة لنا الح�صول على 

مرجع مهم بال�صوق االألمانية. اإن عودتنا اإلى تطوير االأجهزة اأمر ي�صتحق. فباالإ�صافة اإلى برامجنا الموثوق فيها 

اأ�صبحنا االآن في و�صع اأف�صل لخو�س المناف�صة في ال�صوق المتنامية لتكنولوچيات االأمن البيومتري«. 

DERMALOG Identification Systems جونثير مول، الع�صو المنتدب ل�صركة

مكاتب الت�صجيل القومية االألمانية ومن ثم مكاتب ت�صجيل االأجانب 

بالبلد. يتم تخزين الب�صمات الرقمية الخا�صة باأ�صبعي ال�صبابة 

الأغرا�س التعرف على الهوية في جوازات ال�صفر االإلكترونية 

االألمانية ا�صتكمااًل لل�صورة البيومترية لحاملها. ولقد زودت 

المطبعة االتحادية Bundesdruckerei بالفعل ال�صفارات االألمانية 

بما�صحات �صوئية اأخرى من حافظة منتجات ديرمالوج.
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ZF1 البيانات التقنية لما�صح

25 مم x 18 ممحجم نافذة ما�صح ب�صمة االأ�صابع

24.4 مم x 16.3 ممحجم ال�صورة

x 480 320 بك�صل، 500 نقطة لكل بو�صةالنقاء/االأبعاد

8 بت، 256 م�صتوى رماديعمق البت

االحجم ال�صافي لملف �صورة ب�صمة االأ�صابع
ً
160 كيلوبايت تقريب

 حجم �صورة ب�صمة االأ�صابع 

)التكميم العددي للمويجات - م�صغوط(

ا
ً
18 كيلوبايت تقريب

USB 2.0 عالي ال�صرعة )مع كابل USB قيا�صي بطول 1.8 متر (الواجهة

العر�س: 83 مم x االرتفاع: 60 مم x العمق: 49 ممالأبعاد

- 10 اإلى + 55 درجة مئوية )14 اإلى 131 درجة فهرنهايت( وعند م�صتوى رطوبة يبلغ 20 – 75% دون تكثيفدرجة حرارة الت�صغيل

- 10 اإلى + 60 درجة مئوية )14 اإلى 140 درجة فهرنهايت( وعند م�صتوى رطوبة يبلغ 10 – 90% دون تكثيفدرجة حرارة التخزين

دايود �صوئي باالأ�صعة تحت الحمراء (LED)الم�صدر ال�صوئي

تيار م�صتمر 4.5 – 5.5 ڤولت عبر منفذ USBالجهد الكهربائي

230 مللي اأمبيراأق�صى مدى ال�صتهلك التيار

ا لوجود ابتكارات تقنية م�صتمرة.
ً
تخ�صع جميع البيانات للتعديل نظر
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