
 

Brilliant Solutions for a Safe World 
 

 

Fone: XX-11-3826-5144  

Home Page Brasil : www.fingersec.com.br    

  Email :  info@fingersec.com.br  

 

 

IMPRESSÕES DIGITAIS, IDENTIFICAÇÕES PARA APLICATIVOS 
STAND-ALONE OU SOLUÇÕES WEB. 
 
 

A tecnologia de identificação VeriFinger é projetada para desenvolvedores e integradores 
de sistemas biométricos. A tecnologia assegura o desempenho e a confiabilidade do 
sistema de identificações e verificação com impressões digitais em modos 1 x 1 , 1 x N e 
aplicações AFIS e ABIS. 
 
 
Disponível como um kit de desenvolvimento de software que permite o desenvolvimento 
de soluções autônomas e baseadas na Web em plataformas Microsoft Windows, Linux, 
Mac OS X, iOS e Android. 
 

 

CARACTERISTICAS E CAPACIDADE 
 

• Total conformidade do NIST MINEX, FpVTE e CVF  

• Identificação de Impressões digitais pousadas e roladas que são tolerantes à 
rotação, translação e a deformação.  

• Template de Impressão digital compacto e tamanho do banco de dados 
ilimitado.  

• Disponível como SDK multiplataforma que suporta vários scanners e múltiplas 

linguagens de programação 

 

ALGUMAS CARACTERITICAS LISTADAS ABAIXO: 

• Identificação de impressões digitais pousadas e roladas. Algoritmque realiza a 

identificação entre impressões digitas pousadas x pousadas, roladas x pousadas, 
roladas x roladas, com um alto grau de confiabilidade e precisão, como é tolerante a 
falhas para deformações de impressões digitais. Impressões digitais roladas têm muito 
maior deformação devido à técnica de varredura específica (rolamento de unha para 
unha) do que aqueles verificados usando a técnica de "pousada".  
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• Tolerância à translação, rotação e deformação de impressão digital. O motor de 
identificação de Template da impressão digital proprietário do algoritm é capaz de 
identificar as impressões digitais, mesmo se elas são giradas, rotacionadas, deformadas 
ou com apenas 5 a 7 minúcias semelhantes (geralmente as impressões digitais do 
mesmo dedo tem de 20 a 40 minúcias semelhantes) e a velocidade da identificação 
básica ocorre em até 40.000 impressões digitais por segundo possuindo versão 
opcionais superiores com até 1.200.000 impressões digitais por segundo (MMA 
Extreme). 

• Capacidade de identificação. As funções podem ser usadas no modo de 1 para 1 
(verificação), bem como o modo de 1-para-muitos (identificação). 

• Determinação de qualidade de imagem.  Algoritmo capaz de garantir que 
somente o melhor Template com qualidade da impressão digital será armazenado em 
banco de dados por meio de determinação de qualidade de imagem de impressão 
digital durante o cadastramento. 

• Filtragem adaptativa de imagem. Este algoritmo elimina ruídos, rupturas de cume e 
cumes presos para extração de minúcias confiável – mesmo a partir de impressões 
digitais de baixa qualidade – com um tempo de processamento de 0,6 segundos. Um 
screenshot da aplicação demo mostra uma imagem da impressão digital pousada 
inicial (janela esquerda) e a mesma imagem após o ruído de filtragem e 
processamento por (janela da direita), com posições de minúcias e direções, marcadas 
por linhas e círculos vermelhos. 

• Modo de generalização de características . Este modo de registro de impressão 
digital gera a coleção de recursos de impressão digital generalizada de um conjunto de 
impressões digitais do mesmo dedo. Cada imagem é processada e características são 
extraídas. Em seguida, o conjunto de coleta de recursos é analisado e combinado em 
uma coleção única de características generalizada, que é escrita no banco de dados. 
Desta forma, os recursos cadastrados são mais confiáveis e aumenta 
consideravelmente a qualidade de reconhecimento da impressão digital. 

• Template compacto da impressão digital. Algoritmo permite configurar o número e 
tamanho das características de impressão digital em um Template de impressão 
digital. Combinado com um tamanho ilimitado banco de dados, esse recurso permite 
otimizar o desempenho e o tamanho do sistema de destino. 

• Algoritmo otimizado específico para scanner. SDK  inclui modos de algoritmo que 
ajudam a alcançar melhores resultados para os scanners de impressão digital 
suportados por nosso SDK (Veja lista em especificações) 
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WSQ 3.1 Certificação por FBI 

 
Certificado implementação por FBI do formato de imagem WSQ suporte 
 
 
 

 

EXEMPLOS E TUTORIAIS 

 

Ferramenta inclui exemplos e tutoriais que mostram como usar os componentes do SDK 
para realizar a extração e Matching do Template da impressão digital contra outros 
existentes.  
 
Os exemplos e tutoriais estão disponíveis para estes plataformas e linguagens de 
programação: 
 
 

  

Windows 
32 & 64 

bits 

Linux 
32 & 64 

bits 
Mac OS X Android iOS 

Exemplos Programação 

 • C/C++ + + +     

 • Objective-C         + 

 • C# +         

 • Visual Basic .NET +         

 • Java + + + +   

Tutoriais Programação  

 • C + + +     

 • C++ + + +     

 • C# +         

 • Visual Basic .NET +         
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 • Java + + + +   

 

MODELO DE LICENÇAS 
 

FORMATOS DE LICENÇAS  

 
A) Licença Simples para Computador 
 

Uma licença simples para computador permite instalar e funcionar uma instalação do 

componente do SDK em um núcleo do processador. A licença não será perdida se o 

computador for reinstalado seguindo as instruções de desinstalação da licença.  
 

A licença deve ser utilizada em um Hardware Real, porque os ambientes virtuais não são 

suportados. 

 
 

B) Licenças Concorrentes para Rede 

Uma licença simultânea da rede permite instalar o componente do cliente de SDK em um 
número ilimitado dos computadores. Gerenciador por volume de licenças é utilizado para 
gerenciaras licenças através dos computadores na LAN ou na Internet.  

Uma aplicação deve obter a licença do Extratora SDK apenas para iniciar o processo de 
captura do scanner e a criação do Template (extração).  

A licença não é requerida durante o processo de captura e pode ser liberada 
imediatamente depois que a capturar foi iniciada; consequentemente o tempo de uso da 
licença não depende das ações do usuário.  

A criação dos Templates toma de 0.1 - 0.2 segundos e depois disto a licença já é liberada e 
fica disponível para outro usuário.  

A mesma licença simultânea do extrator deSDK pode ser compartilhada entre centenas 
dos usuários.  

 

 
C) Gerenciador de Licenças por Volume – Dongle USB 
 

O DONGLE USB - Gerenciador de licenças por Volume é utilizado no local por integradores 
ou por clientes finais para controlar licenças obtidas para os componentes SDK.  

http://www.fingersec.com.br/
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Um integrador ou um cliente final podem usar o Gerenciador de licenças por Volume das 
seguintes maneiras:  

 

• Controlar licenças simples de computador na Rede ou na Internet. O gerente da 
licença reserva para controlar licenças da instalação para componentes de SDK 
através dos computadores na LAN ou na Internet. O número de licenças 
controladas é limitado pelo número das licenças no gerente da licença. Nenhuma 
ativação de licença é requerida e a quantidade da licença não é diminuída. Uma 
vez solicitado o uso a licença é atribuída a determinado computador na rede. 

 

• Utilizando Gerente de Licenças como um Dongle. O gerente da licença de volume 
que contem pelo menos uma licença para um componente de SDK pode ser 
utilizado com um Dongle que reserva para funcionar o componente do SDKem um 
computador cliente. 

 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

Para implantar seus produtos desenvolvidos, um integrador precisa obter licenças de 
componentes para cada computador ou dispositivo, onde o componente será instalado 
junto com o produto do integrador. Consulte o supervisor de produto para descobrir quais 
componentes específicos serão necessários para a implantação de seu sistema. 
Integradores podem adquirir licenças adicionais do componente VeriFinger se necessário 
em qualquer momento. 
 

 

VALIDADE DE LICENÇAS 

 

Todos os SDK e componente licenças são perpétuas e não têm validade. Não existe 
nenhuma taxa anual ou outras taxas exceto taxa de compra de licença. É possível mover 
licenças de um computador ou dispositivo para outro. Fingersec fornece uma maneira de 
renovar a licença se o computador sofre alterações devido a manutenção técnica. 
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IMPRESSÕES DIGITAIS COMPONENTES 

 

VeriFinger SDK possui os seguintes componentes biométricos para captura de imagem de 
impressões digitais, extração de Template da Impressão digital e Identificação, bem como 
padrões biométricos e suporte de formato de imagem específico. 

• Server-side componentes (multi-platform): 

o Matching Server licença 

o Fingerprint Matcher licenca(s) 

• Windows, Mac OS X ou Linux cliente componentes: 

o Fingerprint Cliente licença(s) 

o Fingerprint Extractor licença(s) 

o Fingerprint Matcher licença(s) 

• iOS cliente componentes: 

o Embedded Fingerprint Cliente licença(s) for iOS 

o Embedded Fingerprint Extractor licença(s) for iOS 

o Embedded Fingerprint Matcher licença(s) for iOS 

• Android cliente componentes: 

o Embedded Fingerprint Cliente licença(s) for Android 

o Embedded Fingerprint Extractor licença(s) for Android 

o Embedded Fingerprint Matcher licença(s) for Android 

• ARM Linux cliente componentes: 

o Embedded Fingerprint Cliente licença(s) for ARM Linux 

o Embedded Fingerprint Extractor licença(s) for ARM Linux 

o Embedded Fingerprint Matcher licença(s) for ARM Linux 
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MATCHING SERVER 

O Matching é software pronto para uso destinado para a construção de uma base de dados 
de tamanho moderado baseado na web e outros sistemas baseados em rede como AFIS 
local ou sistema de identificação multi-biométricos. O software de servidor é executado em 
um servidor PC e permite executar a identificação do Template biométrico no servidor 
usando o lado: 

• Fast Fingerprint Matcher ou Fingerprint Matcher componentes para identificação de 
templates de impressões digitais; 

• Fast Face Matcher ou Face Matcher componentes do template da face para 
identificação; 

• Fast Iris Matcher ou Iris Matcher componentes do template da iris para matching; 

• Voice Matcher componentes do template da voz para matching; 

 

Identificação multi biométrica pode ser ativada executando componentes para impressão 
digital, face, íris e voz combinandos na mesma máquina. Módulo de comunicação do 
cliente que permite o envio de uma tarefa para o servidor de identificação, consultando o 
status da tarefa, a obtenção dos resultados e remover a tarefa do servidor, é incluído com 
SDK. Este módulo esconde todas as comunicações de baixo níveis e fornece a API de alto 
nível para o desenvolvedor.  
 
Os componentes e módulos de suporte de banco de dados com códigos-fonte incluídos para 
o componente de servidor de identificação estão listados na tabela abaixo. Módulos 
personalizados para trabalhar com outros bancos de dados também podem ser 
desenvolvidos pelo integrador e utilizados com o software de servidor de identificação.  
 
A tabela abaixo mostra quais componentes estão disponíveis com o software de servidor 
de identificação. 
 

Componentes 
Windows 
32 & 64 bit 

Linux 
32 & 64 bit 

Mac OS X 

• Matching server software + + + 

• Server administration tool API + +   

Database suporte modulos 

• Microsoft SQL Server +     

• PostgreSQL + +   
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• MySQL + +   

• Oracle + +   

• SQLite + + + 

Programas exemplos 

 • C# client +     

 • Visual Basic .NET client +     

 • Java web client + + + 

Programas tutoriais 

 • C/C++ + +   

 • C# +     

 • Visual Basic .NET +     

 
O componente Matching Server requer uma licença especial que permite executar o 
Matching Server em todas as máquinas que trabalham com impressão digital, Face, Íris ou 
Impressão Palmar para identificação e é obtido por integrador.  
 
O componente Matching Server é fornecido junto do SDK: 

 

FINGERPRINT MATCHER COMPONENT 

 

O Finger Matcher realiza a identificação do Template da impressão digital nos modos 1-p-
1 (verificação) e 1-p-N (identificação). O componente de Finger Matcher inclui também 
algoritmo de identificação fundido que permite para aumentar a confiabilidade do template 
de identificação da impressão digital por: 
 

• Identificação de templates que contêm 2 ou mais registros de impressão digital (nota 
que Fingerprint Segmenter ou Fingerprint Client componentes são necessários para 
realizar a extração do template da imagens que contêm mais de uma impressão 
digital); 

• Identificação de templates que contêm registros de impressão digital, rosto, voz ou íris 
(Observe que identificação de faces, íris e voz requer a compra Face Matcher, Iris 
Matcher and Voice Matcher correspondentemente). 
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O componente Finger Matcher identifica 40.000 Impressões Digitais por segundo e é 
projetado para ser usado em sistemas biométricos desktop ou dispositivos móveis, que 
funcionam em PCs ou laptops com no mínimo processador Intel Core 2 Q9400 (2,67 GHz).  
 
A licença componente Finger Matcher pode ser comprado a qualquer momento para 
clientes do SDK. 
 
 

FINGERPRINT EXTRACTOR COMPONENTE 

 
Fingerprint Extractor cria templates da impressão digital a partir da imagem de uma 
impressão digital. Templates de impressão digital podem ser armazenados nos seguintes 
formatos pelo componente Fingerprint Extractor: 

• Neuro proprietary formato proprietário de template; 

• ISO/IEC 19794-2:2005 com Cor. 1:2009 (Biometric Data Interchange Formats – 
Finger Minutiae Data (General Record and On-Card Formats)); 

• ISO/IEC 19794-2:2011 com Cor. 1:2012 (General Record and On-Card Formats); 

• ANSI/INCITS 378-2004 (Finger Minutiae Format para Data Interchange); 

• ANSI/INCITS 378-2009 com Amd. 1:2010 (Finger Minutiae Format para Data 
Interchange). 

 
Controle de qualidade de imagem proprietário podem ser aplicado para aceitar somente 
imagens de impressão digital de boa qualidade.  
O Finger Extractor pode generalizar um template de impressão de várias imagens que 
contêm a mesma impressão digital para melhorar a qualidade do template.  
O componente extrai um único template digital em 1,34 segundos. O desempenho 
especificado requer um PC ou laptop pelo menos Intel Core 2 Q9400 (2,67 GHz) 
processador.  
 
 

FINGERPRINT CLIENTE COMPONENTE 

O componente Fingerprint Client é uma combinação dos sub-componentes Fingerprint 
Extractor, Fingerprint BSS, Fingerprint Segmenter e Fingerprint WSQ.  Destina-se a sistemas 
que precisam oferecer suporte à funcionalidade de todos ou a maioria dos componentes 
mencionados no mesmo PC. Usar essas licenças permite otimizar os custos de licença de 
componentes, bem como reduzir o gerenciamento de licenças. Cliente de impressão digital 
cria Templates de impressão digital de imagens de uma impressão digital. Templates de 
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impressão digital podem ser armazenados nos seguintes formatos pelo componente de 
cliente de impressão digital: 
 

• Neuro proprietary formato proprietário de template; 

• ISO/IEC 19794-2:2005 com Cor. 1:2009 (Biometric Data Interchange Formats – 
Finger Minutiae Data (General Record and On-Card Formats)); 

• ISO/IEC 19794-2:2011 com Cor. 1:2012 (General Record and On-Card Formats); 

• ANSI/INCITS 378-2004 (Finger Minutiae Format para Data Interchange); 

• ANSI/INCITS 378-2009 com Amd. 1:2010 (Finger Minutiae Format para Data 
Interchange). 

 
Controle de qualidade de imagem proprietário podem ser aplicada para aceitar somente 
imagens de impressão digital de boa qualidade. O cliente de impressão digital pode 
generalizar um template de impressão de várias imagens que contêm a mesma impressão 
digital para melhorar a qualidade do template.  
 
O cliente de impressão digital extrai um template digital único em 0,6 segundos. O 
desempenho especificado requer um PC ou laptop pelo menos Intel Core 2 Q9400 (2,67 
GHz) processador. 
 
 

FINGERPRINT SEGMENTER COMPONENTE 

 

Os componentes de impressão digital Segmenter separa as impressões digitais se uma 
imagem contém mais do que uma impressão digital. Este componente permite que o 
componente Fingerprint Extractor processe as impressões digitais do cartão digitalizado dos 
10 dedos ou imagem capturada usando scanners que permitem para digitalizar dois ou mais 
dedos de uma única vez. Módulo de classificação do padrão de impressão digital que 
permite determinar uma classe padrão de impressão digital está incluído no componente 
Segmenter impressão digital. A classificação é usada geralmente nos meios forenses, mas 
também pode ser usado para aumentar a velocidade da identificação de impressões 
digitaisAs classes definidas são: 

● Arco à Esquerda; 
● Arco à Direita; 
● Arco Centralizado;  
● Redonda; 
● Cicatriz; 
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● Desconhecido – para uma classe não determinada. 

O componente Fingerprint Segmenter é projetado para aplicações de desktop ou mobile 
que são executados no PC ou laptop com no mínimo Intel Core 2 Q9400 (2,67 GHz) 
processador. Ele pode ser usado a partir de aplicativos C/C++, c# e Java, em todas as 
plataformas suportadas. Invólucros de NET wrappers de bibliotecas do Windows são 
fornecidos para os desenvolvedores .NET. 

 

FINGERPRINT BSS (BIOMETRIC STANDARDS SUPPORT) 
COMPONENTE 

 

O componente Finger BSS permite integrar o suporte para formatos de imagem adicionais 
e padrões de formato de imagem e templates de impressão digital com Sistemas 
Biometricos novos ou existentes com base em MegaMatcher SDK.  
 
Estes padrões biométricos são suportados pelo componente de BSS impressão digital: 

• BioAPI 2.0 (ISO/IEC 19784-1:2006) (Framework e Biometric Service Provider para 
fingerprint identification engine) 

• CBEFF V1.2 (ANSI INCITS 398-2008) (Common Biometric Exchange Formats 
Framework) 

• CBEFF V2.0 (ISO/IEC 19785-1:2006 with Amd. 1:2010, 19785-3:2007 with 
Amd. 1:2010)(Common Biometric Exchange Formats Framework) 

• CBEFF V3.0 (19785-3:2015) (Common Biometric Exchange Formats Framework) 

• ISO/IEC 19794-4:2005 with Cor. 1:2011 (Biometric Data Interchange Formats - 
Finger Image Data) 

• ISO/IEC 19794-4:2011 with Cor. 1:2012 (Biometric Data Interchange Formats - 
Finger Image Data) 

• ANSI/INCITS 381-2004 (Finger Image-Based Data Interchange Format) 

• ANSI/INCITS 381-2009 with Amd. 1:2011 (Finger Image-Based Data Interchange 
Format) 

• ANSI/NIST-CSL 1-1993 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & 
SMT Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1a-1997 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & 
SMT Information) 
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• ANSI/NIST-ITL 1-2000 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & SMT 
Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1-2007 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & 
Other Biometric Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1a-2009 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & 
Other Biometric Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1-2011 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & 
Other Biometric Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update:2013 Edition 2  (Data Format for the Interchange of 
Fingerprint, Facial, & Other Biometric Information) 

• ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update:2015 (Data Format for the Interchange of 
Fingerprint, Facial, & Other Biometric Information) 

O componente Fingerprint BSS permite conversões entre os Templates proprietários de 
impressões digitais da Neurotechnology, ISO/IEC 19794-2:2005, ISO/IEC 19794-2:2011, 
ANSI/INCITS 378-2004, ANSI/INCITS 378-2009 e ANSI/NIST-ITL templates. 
 
 
 
O componente Fingerprint BSS também inclui: 

• Formato de imagem JPEG 2000 suporta módulo com 1000 ppi perfil de impressão 
digital;  

• Módulo de suporte de formato de imagens NIST IHead;  

• Módulo com algoritmo de qualidade de imagem da impressão digital da NIST (NFIQ), 
um método padrão para determinar a qualidade da imagem da impressão digital. 

 
Editor de impressão digital latente está disponível com componente de impressão digital 
BSS. Na maioria dos casos o processamento automatizado de imagem é incapaz de extrair 
todas as minúcias ou extrai um monte de minúcias falsas da imagem da impressão digital 
latente (por exemplo, tomada da cena do crime). Portanto, um especialista deve 
manualmente editar um modelo de impressão digital para enviá-lo para um AFIS para a 
identificação.  Um exemplo do Editor de templates de impressão digital latente de amostra 
(.NET) mostra como alterar as coordenadas da minúcia, direção, tipo e outros parâmetros.  
 
O componente é projetado para aplicativos que são executados em hardware pelo menos 
Intel Core 2 Q9400 (2,67 GHz) processador. Ele pode ser usado a partir de aplicativos C/C++, 
c# e Java, em todas as plataformas suportadas. .NET wrappers de bibliotecas do Windows 
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são fornecidos para os desenvolvedores .NET. Licenças para o componente de impressão 
digital BSS podem ser compradas a qualquer momento pelos clientes VeriFinger 10.0 
Extended SDK. 
 

FINGERPRINT WSQ COMPONENTE 

 

O componente de impressão digital WSQ permite integrar o suporte para o formato WSQ 
(Wavelet Scalar Quantization) imagem. O formato WSQ permite compactar uma imagem 
da impressão digital até 10 - 15 vezes. Processo de compactação WSQ é "perdido", 
significando que a imagem reconstruída não é igual ao original (algumas informações são 
perdidas).  
No entanto, o algoritmo WSQ foi especialmente projetado para minimizar a perda de 
informações de impressão digital, portanto, a imagem reconstruída é tão próxima quanto 
possível ao original. Implementação do neurotechnology de compressão de imagem de 
impressão digital de 3.1 WSQ foi certificada pelo FBI como em conformidade com os 
requisitos de precisão em Wavelet Scalar Quantization (WSQ) Gray-Scale Fingerprint Image 
compressão especificação, versão 3.1.  
O componente é projetado para aplicativos que são executados em hardware pelo menos 
processador Intel Core 2 Q9400(2.67 GHz). Ele pode ser usado a partir de aplicativos C/C++, 
C# e Java, em todas as plataformas suportadas. Invólucros de .NET de bibliotecas do 
Windows são fornecidos para desenvolver .NET. 
 

Componentes Android, IOS, ARM Linux, lado cliente 

 

EMBEDDED FINGERPRINT CLIENT COMPONENTE 

 
O componente Embedded Fingerprint Client realiza a criação de templates de impressões 
digitais a partir de imagens, além de suportar padrões e formatos biométricos. O 
componente foi projetado para ser executado em dispositivos ARM Linux ou Android ou 
iOS. Os dispositivos Android devem ter ao menos o Snapdragon S4 system-on-chip 
(processador Krait 300 com 4 núcleos a 1.51 GHz). O componente extrai um único template 
de impressão digital em 1,2 segundos. Os templates de impressão digital podem ser 
armazenados nos seguintes formatos pelo componente Embedded Fingerprint Client: 
 

● Formato de template de impressão digital de propriedade da Neurotechnology;  
● ISO / IEC 19794-2: 2005 com Cor. 1: 2009 (Biometric Data Interchange Formats – 

Finger Minutiae Data (General Record and On-Card Formats)); 
● ISO / IEC 19794-2: 2011 com Cor. 1: 2012 (General Record and On-Card Formats); 
● ANSI / INCITS 378-2004 (Finger Minutiae Format for Data Interchange);  
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● ANSI / INCITS 378-2009 com Amd. 1: 2010 (Finger Minutiae Format for Data 
Interchange). 

 
O Controle de qualidade proprietário da imagem pode ser aplicado para aceitar apenas 
imagens de impressão digital de boa qualidade. O Embedded Fingerprint Client pode 
generalizar um template de impressão digital de várias imagens que contêm a mesma 
impressão digital para melhorar a qualidade do template. Além disso, ele separa as 
impressões digitais se uma imagem contiver mais de uma impressão digital, permitindo a 
extração do template de impressão digital do cartão de captura ou da imagem digitada 
capturada usando scanners que permitem scanear dois ou mais dedos ao mesmo tempo. 
 
 
O módulo de classificação de templates de impressão digital (Fingerprint pattern 
classification) que permite determinar uma classe de padrão de impressão digital está 
incluído no componente Embedded Fingerprint Client. A classificação geralmente é usada 
em medicina forense, mas também pode ser usada para aumentar a velocidade de 
verificação da impressão digital. As classes definidas são: 

● Arco à Esquerda; 
● Arco à Direita; 
● Arco Centralizado; 
● Redonda; 
● Cicatriz; 
● Desconhecido – para uma classe não determinada. 

O componente Embedded Fingerprint Client permite integrar suporte para templates de 
impressões digitais, padrões de formatos de imagem e formatos de imagem adicionais com 
sistemas biométricos novos ou existentes com base no SDK MegaMatcher. 
Esses padrões biométricos são suportados: 
 

● BioAPI 2.0 (ISO / IEC 19784-1: 2006) (Framework de serviços de estrutura e 
biométrico para o mecanismo de identificação de impressões digitais) 

● CBEFF V1.2 (ANSI INCITS 398-2008) (Estrutura comum de formatos de troca 
biométrica) 

● CBEFF V2.0 (ISO / IEC 19785-1: 2006 com Amd. 1: 2010, 19785-3: 2007 com Amd. 1: 
2010) (Estrutura comum de formatos de troca biométrica) 

● CBEFF V3.0 (19785-3: 2015) (Estrutura comum de formatos de troca biométrica) 
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● ISO / IEC 19794-4: 2005 com Cor. 1: 2011 (Formatos de Intercâmbio de Dados 
Biométricos - Dados de Imagem de Dedo) 

● ISO / IEC 19794-4: 2011 com Cor. 1: 2012 (Formatos de Intercâmbio de Dados 
Biométricos - Dados de Imagem de Dedo) 

● ANSI / INCITS 381-2004 (Formato de Intercâmbio de Dados com Base em Imagem de 
Dedo) 

● ANSI / INCITS 381-2009 com Amd. 1: 2011 (Formato de Intercâmbio de Dados com 
Base em Imagem de Dedo) 

● ANSI / NIST-CSL 1-1993 (Formato de dados para o intercâmbio de informações de 
impressão digital, facial e SMT) 

● ANSI / NIST-ITL 1a-1997 (Formato de dados para o intercâmbio de informações de 
impressão digital, facial e SMT) 

● ANSI / NIST-ITL 1-2000 (Formato de dados para o intercâmbio de informações de 
impressão digital, facial e SMT) 

● ANSI / NIST-ITL 1-2007 (Formato de Dados para o Intercâmbio de Impressão digital, 
Facial e Outras Informações Biométricas) 

● ANSI / NIST-ITL 1a-2009 (Formato de Dados para o Intercâmbio de Impressão digital, 
Facial e Outras Informações Biométricas) 

● ANSI / NIST-ITL 1-2011 (Formato de Dados para o Intercâmbio de Impressão digital, 
Facial e Outras Informações Biométricas) 

● ANSI / NIST-ITL 1-2011 Atualização: edição 2013 2 (formato de dados para o 
intercâmbio de impressão digital, facial e outras informações biométricas) 

● ANSI / NIST-ITL 1-2011 Atualização: 2015 (Formato de dados para o intercâmbio de 
impressão digital, facial e outras informações biométricas) 

O componente permite a conversão entre templates de impressões digitais proprietárias 
da FingerSec, ISO / IEC 19794-2: 2005, ISO / IEC 19794-2: 2011, ANSI / INCITS 378-2004, 
ANSI / INCITS 378-2009 e Templates ANSI / NIST-ITL. 
 
O componente Embedded Fingerprint Client também inclui: 
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● Módulo de suporte ao formato de imagem JPEG 2000 com 1000 ppi Fingerprint 
Profile; 

● Módulo de suporte ao formato de imagem NIST IHead; 

● Módulo com o algoritmo NIST Fingerprint Image Quality (NFIQ), um método padrão 
para determinar a qualidade da imagem de impressão digital. 

O componente Embedded Fingerprint Client permite integrar o suporte para o formato de 
imagem WSQ (Wavelet Scalar Quantization). O formato WSQ permite comprimir uma 
imagem de impressão digital de 10 a 15 vezes. O processo de compressão do WSQ é 
chamado de "lossy", o que significa que a imagem reconstruída não é igual ao original 
(algumas informações são perdidas). No entanto, o algoritmo WSQ foi especialmente 
projetado para minimizar a perda de informações de impressão digital, portanto, a imagem 
reconstruída é o mais próximo possível do original. 
 
A implementação da FingerSec de compressão de imagem de impressão digital WSQ 3.1 foi 
certificada pela FBI em conformidade com os requisitos de precisão da Wavelet Scalar 
Quantization (WSQ) Gray-Scale Fingerprint Image Compression Specification, Version 3.1. 
 
Mais licenças para este componente podem ser compradas a qualquer momento pelos 
clientes VeriFinger 10.0 Extended SDK. 
 

EMBEDDED FINGERPRINT EXTRACTOR COMPONENTE 

O Embedded Fingerprint Extractor cria templates de impressões digitais a partir de imagens 
de impressão digital e foi projetado para ser executado em dispositivos ARM Linux ou 
Android ou iOS. Os dispositivos Android devem ter ao menos o Snapdragon S4 system-on-
chip (processador Krait 300 com 4 núcleos a 1.51 GHz). O componente extrai um único 
template de impressão digital em 1.34 segundos. 
 
Os templates de impressão digital podem ser armazenados nos seguintes formatos pelo 
componente Embedded Fingerprint Extractor: 
 

● Formato de Template de impressão digital de propriedade da Neurotechnology;  
● ISO / IEC 19794-2: 2005 com Cor. 1: 2009 (Biometric Data Interchange Formats – 

Finger Minutiae Data (General Record and On-Card Formats)); 
● ISO / IEC 19794-2: 2011 com Cor. 1: 2012 (General Record and On-Card Formats); 
● ANSI / INCITS 378-2004 (Finger Minutiae Format for Data Interchange);  
● ANSI / INCITS 378-2009 com Amd. 1: 2010 (Finger Minutiae Format for Data 

Interchange). 
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O Controle de qualidade proprietário da imagem pode ser aplicado para aceitar apenas 
imagens de impressão digital de boa qualidade. O Embedded Fingerprint Extractor 
generalizar um template de impressão digital de várias imagens que contêm a mesma 
impressão digital para melhorar a qualidade do template.  
 
Mais licenças para este componente podem ser compradas a qualquer momento pelos 
clientes VeriFinger 10.0 SDK. 
 

EMBEDDED FINGERPRINT MATCHER COMPONENTE 

O Embedded Fingerprint Matcher realiza a identificação do Template da impressão digital 
nos modos 1-p-1 (verificação) e 1-p-N (identificação). Ele identifica 3.000 impressões 
digitais por segundo e foi projetado para ser usado em sistemas biométricos embarcados 
ou móveis, que rodam com ARM Linux ou Android ou iOS. Os dispositivos Android devem 
ter ao menos o Snapdragon S4 system-on-chip (processador Krait 300 com 4 núcleos a 1.51 
GHz). 
 
Mais licenças para este componente podem ser compradas a qualquer momento pelos 
clientes SDK. 
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