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 در ساماوٍ ثبت اسىادخًان ًَشمىذ  کارت Futronicراَىمای وصب دستگاٌ اسکىر اثر اوگشت 

 :ابتذا، مختصری از فًتريویک بذاویذ

دفتش تاصسگاًی . است futronic-tech.comسایت اصلی ضشکت . چٌذهلیتی است الوللی یک ضشکت تیي (Futronic)ضشکت فَتشًٍیک 

ٍصاست تَلیذات ایي ضشکت ضاهل طیف ٍسیعی اص هحصَالت تیَهتشیک ٍ کٌتشلی است کِ تاییذیِ . کٌگ لشاس داسدضشکت دس ٌّگ

 Personal Identityسا دس صهیٌِ احشاص َّیت ٍ ضٌاسایی افشاد (FBI)فذسال آهشیکا دادگستشی ٍ پلیس ٍ اداسُ اهٌیت ٍ تاصسسی 

Verification (PIV)تِ ضواسُ گَاّیٌاهِ ). داساستPIV-071006 پشداصش اطالعات دٍلت  201داسای استاًذاسد ضواسُ ، ّوچٌیي

هستٌذات هشتَطِ دس سایت ضشکت لاتل .تشای تطخیص َّیت فشدی پشسٌل ٍ پیواًکاساى دٍلتی هی تاضذ (FIBS 201) فذسال آهشیکا

 .(دستشسی است

سایش هشاکض تَصیع ٍ فشٍش ضشکت دس . آًتًَیَ دس تگضاس آهشیکاستتَصیع هحصَالت ایي ضشکت دس ضْش سي هشکض اصلی فشٍش ٍ 

. ٍجَد داسد Distributersّستٌذ کِ هطخصات آًْا دس سایت ضشکت ٍ دس تخص ... سٍسیِ، ایتالیا، آفشیمای جٌَتی، سٌگاپَس، ٍیتٌام ٍ 

َا در  خًان کلیٍ دستگاٌ سىسًر ي ريذر کارت .گ کىگ تًلیذ می شًوذمحصًالت شرکت در دي کارخاوٍ در ريسیٍ ي در َه

 .شًوذ ريسیٍ تًلیذ می

 

Fulcrum Biometrics: 1218 Arion Parkway, Suite 106, San Antonio, Texas 78216, USA Toll-Free: +1-800-430-

4601, TEL: +1-210-257-5615, website: www.fulcrumbiometrics.com, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّای َّضوٌذ پطتیثاًی اص کاست(smart card) 

 هتشهشتع هیلی 16*24هساحت سطح اسکي اثش اًگطت 

 ُداسای خصَصیت تصَیش اثش اًگطت صًذ(LFD)  

  ِساصگاس تا کلیWindows(تیتی 64ٍ  32)ّا  ٍ سایاًِّا 

 ساتط USB 2.0 تا لاتلیتPlug&Play 

 تا کاتل USB دٍ هتش استاًذاسد تِ طَل 

FS82 HC- Smartcard

 

FS88 HS- Smartcard 

 

 :عمدهكنندگاناستفاده

 سازمان ثبت احىال كشىر،  -1

 ، 10+پليس  -2

 هاي كشىر، استانداري -3

 زندانها  سازمان-4

دفاتر اسناد رسمي استان -5

، سيستان و گيالن ،گلستان

 بلىچستان، یسد، اصفهان

 

http://www.fulcrumbiometrics.com/
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 ُتشای ایجاد لاتلیت تطخیص اثش اًگطت صًذ (LFD) تٌْا  .، هذاس الکتشًٍیکی خاصی دس ایي سٌسَس تکاس گشفتِ است

 .کٌذ سطح اهٌیتی فشاّن هی 9سٌسَسی است کِ اهکاى تٌظین هیضاى دلت ایي تطخیص سا دس 

  هذلْایFS82 ٍFS88 اص تکٌَلَطی پیطشفتِ سٌسَسّای CMOS  سیستن پشداصش تصَیشی لَی تشای تأهیي کشدى ٍ

 .استفادُ کشدُ است PIV-071006 ضشایط سخت استاًذاسد کیفیت تصَیش اًگطت یعٌی

 ساختِ ضذُ تاضٌذ، تَسط ایي سٌسَس تعٌَاى اًگطت تملثی ... ّایی کِ تا الستیک سیلیکَى ، خویش تاصی ٍ  ًگطتا

 .ضًَذ تطخیص دادُ هی

 

 :راهنماي مراحل نصب

 .فایلْای صیش سا داًلَد ًواییذضَیذ ٍ   http://downloads.ssar.irٍاسد سایت VPNتعذ اص اتصال تِ 

 (26.8حجن فایل ) FingerPrintMiddlewareSetup (هتعلك تِ ساصهاى ثثت) اثشاًگطتفایل هیاًافضاس  -1

 (9.03حجن فایل )  Futronic    setup.exeدسایَس دستگاُ فایل  -2

 

ساست تشای ایٌکاس سٍی ّش کذام اص آًْا کلیک. ًواییذ Extractپس اص داًلَد، آًْا سا . ضذُ ّستٌذ (فطشدُ) ZIPایي فایلْا تِ صَست 

 . ضًَذدٍ فَلذس جذیذ ایجاد هی. سا اًتخاب ًواییذ Extract Hereکشدُ ٍ گضیٌِ 

 :هشاحل صیش سا دًثال کٌیذتا استفادُ اص فایلْای داخل ایي فَلذسّای جذیذ، 

 

 :قطع است  VPNيصل شًد ي در حالیکٍ  راياوٍقبل از ايىکٍ دستگاٌ اسکىر فًتريویک بٍ 

اًتخاب ًوَدُ ٍ  ًصةتشای سا Run asکلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ  (setup.exe)دسایَس دستگاُ فَتشًٍیکفایل تش سٍی  -1

 .هشاحل ًصة سا طی ًواییذ

 .ًواییذ Restartسایاًِ سا  -2

یک . سا تِ سایاًِ ٍصل ًواییذ ٍ اجاصُ دّیذ فشآیٌذ ًصة تِ صَست اتَهاتیک، تکویل ضَد Futronicسپس اسکٌش  -3

 .دلیمِ صثش ًواییذ تا تٌظیوات هشتَطِ تِ صَست اتَهاتیک اًجام ضَد

اًتخاب ًوَدُ ٍ  ًصةتشای سا Run asکلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ  "اثشاًگطتافضاس  هیاى"فایل تش سٍی سپس  -4

 :ٍ تِ ًکتِ صیش تَجِ ًواییذ هشاحل ًصة سا طی کشدُ

a.  ،ٌّگاهیکِ پیغام دلت کٌیذ دس اًتْای ًصةFinish  ،چٌذ لحظِ دیگش صثش کٌیذ تا آورا وسویذ،ظاّش ضذ

سا تضًیذ ٍ دس اًتْا، دکوِ  Finishًوَدُ، تعذ اص آى،  okظاّش ضَد سپس آًشا  dllپیغام دیگشی تشای ًصة 

yes  سا تشایRestart کشدى اًتخاب ًواییذ. 

http://downloads.ssar.ir/
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ًصة دستگاُ کاهل ضذُ ٍ لادس خَاّیذ تَد دس ساهاًِ ثثت آًی اثش اًگطت .  ًواییذ Restartپس اص آى، سایاًِ سا  -5

 .تگیشیذ

 

اًذاصی اثش اًگطت سا دس ساهاًِ ثثت آًی داًلَد اٌّوای ساُتشای ًحَُ استفادُ ٍ هَاسد کاستشد اثش اًگطت فایل س** 

 .ٍ هطالعِ ًواییذ

 .ساصگاسی داسد (تیتی 64ٍ  32)ّا  دستگاُ فَتشًٍیک تا تواهی ٍیٌذٍصّا ٍ کلیِ سایاًِ :1 تًجٍ

 .یکساى است FS82HC   ٍFS88HSهشاحل ٍ فایلْای هَسد ًیاص تشای ًصة دستگاُ فَتشًٍیک هذل  :2تًجٍ 

 

 :مشکالت احتمالی

پس اص آًکِ هشاحل ًصة سا اًجام دادیذ ٍ دس ساهاًِ ثثت آًی، الذام تِ اخز اثش اًگطت ًوَدیذ هوکي است تا پیغام  -1

سٍتشٍ ضَیذ دس ایي حالت، ًگشاى ًثاضیذ، ایي پیغام تِ دلیل هسائل اهٌیتی  "دستگاٌ اثر اوگشت متصل ویست"

 :اتتذاضواست، تِ هٌظَس سفع هطکل،  سایاًِهشٍسگش 

a.  ،آهذُ است، یک  ای کِ پیغام فَقصفحِ یا پاییي تاالدس دس ساهاًِ ثثت آًی، الذام تِ اخز اثش اًگطت ًواییذ

، دس ایي حالت سٍی ایي   .… This websiteضَد کِ سًگ ًوایص دادُ هیّطذاس اهٌیتی دس ًَاس صسد یا آتی

 Allow for allٍ یا  .ًواییذ Installسا کلیک ٍ  … run add adsیٌِ اٍل آى یعٌی ّطذاس کلیک ساست کشدُ ٍ گض

 .سا کلیک کٌیذ

 :ديبارٌ در ساماوٍ ثبت آوی، اثر اوگشت بگیريذ، اگر مشکل حل وشذ

b. سٍیComputer یاMy Computer ساست کشدُ ٍ گضیٌِ کلیکproperties سپس گضیٌِ . سا اًتخاب کٌیذ

device manager سا اص تةHardware اص آًجا ٍScannerیاSmartcardCCIDاگش سٍتشٍی آى آیکَى . سا پیذا کٌیذ

 .هشتَطِ سا اًجام دّیذ Installٍ  سا کلیک کٌیذ Updateصسد یا لشهضسًگ تاضذ سٍی آى کلیک ساست کشدُ ٍ 

c.  اگش تا پیغامDevice not Recognized سٍتشٍ ضذیذ، تِ دلیل عذم ًصة صحیح پَست ( ٍسٍدیUSB)  ًِسایا

 .پَست سا عَض ًواییذ ٍ دٍتاسُ اهتحاى کٌیذ (هوَسی لاتل استفادُ تاضذ حتی اگش تشای فلص)ضواست، 

 

 :نکات مهم

ایذ دیگش ًیاصی تِ ًصة هجذد دستگاُ  اگش لثالً ّش کذام اص هذلْای دستگاُ فَتشًٍیک سا سٍی کاهپیَتش خَد ًصة کشدُ -1
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 .سا جذا کشدُ ٍ اسکٌش جذیذ سا ٍصل ًواییذ جذیذ ًیست ٍ تٌْا اسکٌش لثلی

ٍصل تاضٌذ ٍ پیغام خطا  سایاًِتَاًٌذ تِ یک  ساهاًِ ساصهاى طَسی طشاحی ضذُ است کِ ّوضهاى دٍ دستگاُ اسکٌش ًوی -2

 .دّذ هی

ای کِ ضشیة اهٌیت الکتشًٍیکی تاالتشی ًسثت تِ پَستِ سایاًِپطت  USBتشای هحافظت اص دستگاُ، ضشٍسی است اص پَست  -3

 .جلَ ٍ کیثَسد داسًذ، استفادُ ضَد

 .االهکاى اص جاتجا کشدى دستگاُ اسکٌش خَدداسی ًواییذ حتی -4

 .(USBّواًٌذ )ًواییذ  safeتشای جاتجایی دستگاُ اسکٌش ٍ جذا کشدى آى اص کاهپیَتش، حتواً آًشا  -5

ٍسٍد آب ٍ هایعات تِ دسٍى  (، بضشتِ ضذیذ ٍ افتادى (الف: ضَد عثاستٌذاص عَاهلی کِ تاعث خشاتی دستگاُ اسکٌش هی -6

 ًَساى تشق ٍ ٍلتاط (پاسگی ٍ لطعی سین،  ت (دستگاُ، ج

a. ضَد هحل لشاس گشفتي دستگاُ دس جای هٌاسة تعییي ضذُ ٍ تَسط چسة دٍطشفِ ثاتت ضَد لزا تَصیِ هی. 

b.  خَد، حتواً هحافظ ًَساى تشق تْیِ ًواییذ سایاًِتشای. 

خَاى ٍ  تِ تٌْایی تِ عٌَاى دستگاُ کاست -2ایی تِ عٌَاى اسکٌش اثش اًگطت، تِ تٌِ -1تَاًذ  هی Futronicاسکٌش  -7

تِ طَس ّوضهاى ّش دٍ لاتلیت یعٌی اًطثاق اثش اًگطت ضخص حاضش تا اثش اًگطت رخیشُ ضذُ دس کاست سا -3یا 

 .اًجام دّذ

 

 

تماس (اوفًرماتیک کاوًن)در صًرت بريز مشکل در مراحل وصب با آقای شريفی

 .فرمايیذحاصل 

 

 ي آرزيی سالمتی با تشکر

 

  


