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 در سبمبوٍ ثبت اسىبدخًان ًَشمىد  کبرت Futronicراَىمبی وصب دستگبٌ اسکىر اثر اوگشت 

 راهنماي مراحل نصب:

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

 (<.>8)حجن فایل  FingerPrintMiddlewareSetup )هتعلك تِ ساصهاى ثثت( اثشاًگشتفایل هیاًافضاس  -1

 (9..?)حجن فایل   Futronic    setup.exeدسایَس دستگاُ فایل  -8

 

ساست ًواییذ. تشای ایٌکاس سٍی ّش کذام اص آًْا کلیک Extract)فششدُ( شذُ ّستٌذ. پس اص داًلَد، آًْا سا  ZIPایي فایلْا تِ صَست 

 شًَذ. سا اًتخاب ًواییذ. دٍ فَلذس جذیذ ایجاد هی Extract Hereکشدُ ٍ گضیٌِ 

 هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ@تا استفادُ اص فایلْای داخل ایي فَلذسّای جذیذ، 

 

 قطع است:  VPNيصل شًد ي در حبليکٍ  رایبوٍقبل از ایىکٍ دستگبٌ اسکىر فًتريويك بٍ 

اًتخاب ًوَدُ ٍ  ًصةتشای سا Run asکلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ ( setup.exeدسایَس دستگاُ فَتشًٍیک)فایل تش سٍی  -1

 هشاحل ًصة سا طی ًواییذ.

 ًواییذ. Restartسایاًِ سا  -8

. یک سا تِ سایاًِ ٍصل ًواییذ ٍ اجاصُ دّیذ فشآیٌذ ًصة تِ صَست اتَهاتیک، تکویل شَد Futronicسپس اسکٌش  -9

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

اًتخاب ًوَدُ ٍ  ًصةتشای سا Run asکلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ  "اثشاًگشتافضاس  هیاى"فایل تش سٍی سپس  -:

 ٍ تِ ًکتِ صیش تَجِ ًواییذ@ شدُهشاحل ًصة سا طی ک

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

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

yes  سا تشایRestart .کشدى اًتخاب ًواییذ 

ًواییذ.  ًصة دستگاُ کاهل شذُ ٍ لادس خَاّیذ تَد دس ساهاًِ ثثت آًی اثش اًگشت  Restartپس اص آى، سایاًِ سا  -;

 تگیشیذ.

 

اًذاصی اثش اًگشت سا دس ساهاًِ ثثت آًی داًلَد ** تشای ًحَُ استفادُ ٍ هَاسد کاستشد اثش اًگشت فایل ساٌّوای ساُ

 ًواییذ.ٍ هطالعِ 

http://downloads.ssar.ir/
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 تیتی( ساصگاسی داسد. :>ٍ  98ّا ) 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 اًگشت ًوَدیذ هوکي است تا پیغام  -1

سٍتشٍ شَیذ دس ایي حالت، ًگشاى ًثاشیذ، ایي پیغام تِ دلیل هسائل اهٌیتی  "دستگبٌ اثر اوگشت متصل ويست"

 اتتذا@شواست، تِ هٌظَس سفع هشکل،  سایاًِهشٍسگش 

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

، دس ایي حالت سٍی ایي   .… This websiteشَد کِ سًگ ًوایش دادُ هیّشذاس اهٌیتی دس ًَاس صسد یا آتی

 Allow for allٍ یا  ًواییذ. Installلیک ٍ سا ک … run add adsّشذاس کلیک ساست کشدُ ٍ گضیٌِ اٍل آى یعٌی 

 سا کلیک کٌیذ.

 ديببرٌ در سبمبوٍ ثبت آوی، اثر اوگشت بگيرید، اگر مشکل حل وشد:

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

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

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

c.  اگش تا پیغامDevice not Recognized ٍسٍدی  سٍتشٍ شذیذ، تِ دلیل عذم ًصة صحیح پَست(USB)  ًِسایا

 هوَسی لاتل استفادُ تاشذ( پَست سا عَض ًواییذ ٍ دٍتاسُ اهتحاى کٌیذ. شواست، )حتی اگش تشای فلش

 

 نکات مهم:

ایذ دیگش ًیاصی تِ ًصة هجذد دستگاُ  اگش لثالً ّش کذام اص هذلْای دستگاُ فَتشًٍیک سا سٍی کاهپیَتش خَد ًصة کشدُ -1

 ٍ اسکٌش جذیذ سا ٍصل ًواییذ. جذیذ ًیست ٍ تٌْا اسکٌش لثلی سا جذا کشدُ

ٍصل تاشٌذ ٍ پیغام خطا  سایاًِتَاًٌذ تِ یک  ساهاًِ ساصهاى طَسی طشاحی شذُ است کِ ّوضهاى دٍ دستگاُ اسکٌش ًوی -8

 دّذ. هی

کِ ضشیة اهٌیت الکتشًٍیکی تاالتشی ًسثت تِ پَستْای  سایاًِپشت  USBتشای هحافظت اص دستگاُ، ضشٍسی است اص پَست  -9

 َسد داسًذ، استفادُ شَد.جلَ ٍ کیث
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 االهکاى اص جاتجا کشدى دستگاُ اسکٌش خَدداسی ًواییذ. حتی -:

 (.USBًواییذ )ّواًٌذ  safeتشای جاتجایی دستگاُ اسکٌش ٍ جذا کشدى آى اص کاهپیَتش، حتواً آًشا  -;

ٍ هایعات تِ دسٍى  شَد عثاستٌذاص@ الف( ضشتِ شذیذ ٍ افتادى، ب( ٍسٍد آب عَاهلی کِ تاعث خشاتی دستگاُ اسکٌش هی ->

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

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

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

خَاى ٍ  تِ تٌْایی تِ عٌَاى دستگاُ کاست -8اسکٌش اثش اًگشت،  تِ تٌْایی تِ عٌَاى -1تَاًذ  هی Futronicاسکٌش  -=

تِ طَس ّوضهاى ّش دٍ لاتلیت یعٌی اًطثاق اثش اًگشت شخص حاضش تا اثش اًگشت رخیشُ شذُ دس کاست سا -9یا 

 اًجام دّذ.

 

درصًرت بريز َرگًوٍ مشکل در مرحلٍ وصب می تًاويد بب آقبی شریفی )مسئًل اوفًرمبتيك کبوًن ( ي یب 

)شرکت پشتيببن(  ۰21 223۸۷۰33ي  ۰۴122۰22۰4۰شمبرٌ تلفه َبی مىدرج در پشت دستگبٌ اسکىر 

 تمبس حبصل فرمبیيد.

 

 

 ي آرزيی سالمتی بب تشکر

 

  


