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REQUISITOS DO SISTEMA 
 
Existem requisitos específicos para executar componentes específicos em plataformas 
específicas. Confira abaixo: 
 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA COMPONENTES DO LADO CLIENTE DO MEGAMATCHER 
PARA PC OU MAC 
 

● PC ou Mac com x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits) com processadores compatíveis. 

○ São necessários 0,6 segundos para criar um template com uma única 

impressão digital, face, íris ou gravação de voz usando o processador Intel 

Core 2 Q9400 executado a 2,67 GHz. Veja as especificações técnicas para 

mais detalhes. 

○ São necessários 4 segundos para criar um template a partir de uma imagem 

de impressão da palma da mão completa no processador Intel Core i7-4771 

com 3.5 GHz. 

○ É necessário um suporte SSE2. Processadores que não suportam SSE2 não 

podem executar o algoritmo MegaMatcher. Verifique se o seu modelo de 

processador suporta o conjunto de instruções SSE2. 

● Pelo menos 128 MB de RAM livre devem estar disponíveis para a aplicação. 

● Espaço livre na unidade de disco rígido (HDD): 

○ Pelo menos 1 GB requerido para o desenvolvimento. 

○ 100 MB para implantação de componentes do lado cliente. 

○ Espaço adicional opcional seria necessário nestes casos: 

■ O MegaMatcher não exige que os dados biométricos originais 

(como imagem de impressão digital ou foto) sejam armazenados 

para a verificação; os templates são o suficiente. No entanto, 

recomendamos armazenar esses dados no disco rígido para o uso 

futuro. 

■ Normalmente, um mecanismo de banco de dados é executado em 

servidores back-end (em um computador separado). No entanto, o 

mecanismo do banco de dados pode ser instalado juntamente com 

os componentes do lado cliente do MegaMatcher e Matching 

Server no mesmo computador para aplicativos autônomos. Neste 
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caso, mais espaço de disco rígido deve estar disponível para 

armazenamento de templates biométricos. Por exemplo, 1 milhão 

de templates de usuários (cada um com 2 cadastros de impressão 

digital) armazenados em um banco de dados relacional exigiriam de 

2 GB a 12 GB de espaço de HDD livre, dependendo do tamanho de 

template configurado. 

● Opcionalmente, dependendo das modalidades e requisitos biométricos: 

○ Um scanner de impressão digital. O SDK MegaMatcher inclui módulos de 

suporte para mais de 100 modelos de scanners de impressões digitais em 

plataformas Microsoft Windows, Linux e Mac OS X. 

○ Uma webcam ou uma câmera IP ou qualquer outra câmera (tamanho de 

quadro recomendado: 640 x 480 pixels) para capturar imagens de face. O 

SDK MegaMatcher inclui módulos de suporte para uma lista de câmeras. 

Uma câmera IP retoma suporte RTSP e transmite vídeos em H.264 ou M-

JPEG. Qualquer outra webcam ou câmera deverá fornecer a interface 

DirectShow para plataforma Windows, interface GStreamer para 

plataforma Linux ou interface QuickTime para plataforma Mac. 

○ Uma câmera de íris (tamanho de imagem recomendado: 640 x 480 pixels) 

para captura de imagem de íris. O SDK MegaMatcher inclui módulos de 

suporte para várias câmeras de íris. 

○ Um microfone. Qualquer microfone suportado pelo sistema operacional 

pode ser usado. 

○ Um scanner de impressão da palma da mão. 

○ Pode ser utilizado um scanner de mesa para impressão digital ou captura 

de dados de impressão de palma em papel. São recomendados scanners 

certificados pela FBI de 500 ppi ou 1000 ppi. Os scanners de mesa são 

suportados apenas na plataforma Microsoft Windows e devem ter drivers 

TWAIN. 

○ Os integradores também podem escrever plug-ins para suportar seus 

dispositivos de captura biométrica usando a estrutura de plug-in fornecida 

com o Gerenciador de Dispositivos do SDK MegaMatcher. 

● Conexão de rede / LAN (TCP / IP) para comunicação com o Matching Server ou 

MegaMatcher Accelerator unit (s). Os componentes do lado cliente do 

MegaMatcher podem ser usados sem rede se forem usados apenas para coleta de 

dados. A comunicação não é criptografada, portanto, para uma comunicação 

segura, recomendamos usar uma rede dedicada (não acessível fora do sistema) ou 
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uma rede segura (como VPN, a VPN deve ser configurada usando o sistema 

operacional ou ferramentas de terceiros). 

● Requisitos específicos do Linux: 

○ O kernel Linux 2.6 ou posterior (32 bits ou 64 bits) é necessário. O Linux 3.0 

ou kernel mais recente é recomendado. Se for necessário um scanner de 

impressões digitais, note que alguns scanners possuem apenas módulos de 

suporte de 32 bits e funcionarão apenas a partir de aplicativos de 32 bits. 

○ glibc 2.13 ou mais recente 

○ GStreamer 1.2.2 ou posterior com gst-plugin-base e gst-plugin-good é 

necessário para a captura de face usando câmera / webcam ou vídeo rtsp. 

GStreamer 1.4.x ou mais recente é recomendado. 

○ libgudev-1.0 164-3 ou posterior (para uso de câmera e / ou microfone) 

○ libasound 1.0.x ou posterior (para captura de voz) 

○ wxWidgets 3.0.0 ou mais recentes libs e pacotes de dev (para criar e 

executar amostras de SDK e aplicativos com base neles) 

○ Qt 4.8 ou mais recentes libs, dev e pacotes qmake (para criar e executar 

amostras SDK e aplicativos com base neles) 

○ GCC-4.4.x ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos) 

○ GNU Make 3.81 ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos) 

○ Sun Java 1.6 SDK ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos com 

Java) 

○ pkg-config-0.21 ou mais recente (opcional, apenas para compilação de 

módulos de suporte de banco de dados Matching Server) 

● Requisitos específicos do Microsoft Windows: 

○ Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, 32 bits ou 64 bits. 

■ Observe que alguns scanners de impressões digitais são suportados 

apenas no sistema operacional de 32 bits ou apenas a partir de 

aplicativos de 32 bits. 

■ O Windows XP não é mais suportado nesta versão do SDK. Se o seu 

produto requer suporte para o Windows XP, considere a versão 

anterior do SDK. Entre em contato conosco para mais informações. 

○ Microsoft .NET framework 4.5 (para o uso de componentes .NET) 

○ Microsoft Visual Studio 2012 ou posterior (para desenvolvimento de 

aplicativos com C ++ / C # / VB .NET) 

○ Microsoft DirectX 9.0 ou posterior (para captura de face usando câmera / 

webcam) 
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○ Sun Java 1.6 SDK ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos com 

Java) 

● Requisitos específicos do Mac OS X: 

○ Mac OS X (versão 10.7 ou posterior) 

○ XCode 4.3 ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos) 

○ GStreamer 1.2.2 ou posterior com gst-plugin-base e gst-plugin-good é 

necessário para a captura de face usando câmera / webcam ou vídeo rtsp. 

GStreamer 1.4.x ou mais recente é recomendado. 

○ wxWidgets 3.0.0 ou mais recentes libs e pacotes de dev (para criar e 

executar amostras de SDK e aplicativos com base neles) 

○ Qt 4.8 ou mais recentes libs, dev e pacotes qmake (para criar e executar 

amostras SDK e aplicativos com base neles) 

○ GNU Make 3.81 ou posterior (para criar amostras e desenvolvimento de 

tutoriais) 

○ Sun Java 1.6 SDK ou posterior (para desenvolvimento de aplicativos com 

Java) 

 
 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA COMPONENTES NO LADO CLIENTE DO MEGAMATCHER 
EM ANDROID 
 

● Um smartphone ou tablet que esteja executando o Android 4.4 (API nível 19) OS 

ou mais recente. 

○ O nível 22 da API é o recomendado para a compilação do código. 

○ Se você tiver um dispositivo personalizado baseado em Android ou placa de 

desenvolvimento, entre em contato conosco para descobrir se ele é 

suportado. 

● Processador baseado em ARM de 1,5 GHz recomendado para processar uma 

impressão digital, face, íris ou impressão de voz no tempo especificado. Processos 

mais lentos também podem ser usados, mas o processamento levará mais tempo. 

● Pelo menos 30 MB de RAM livre devem estar disponíveis para a aplicação. É 

necessária RAM adicional para aplicativos que executem uma verificação de “1 

para muitos”, pois todos os templates biométricos precisam ser armazenados na 

RAM para verificação. Por exemplo, 1.000 templates (cada um contendo 1 

impressão digital e 1 registro de rosto) requerem cerca de 6 MB de RAM 

adicionais. Veja as especificações técnicas para os tamanhos dos templates com 

modalidades biométricas específicas. 
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● Espaço de armazenamento livre (flash incorporado ou cartão de memória 

externo): 

○ 30 MB necessários para a implantação de componentes Android do 

MegaMatcher para cada aplicativo separado. 

○ Espaço adicional será necessário se um aplicativo usar os componentes de 

Embeddded Fast Fingerprint, Face ou Iris Matcher, pois eles podem usar a 

memória flash em vez da RAM durante a verificação do template. 

○ Será necessário espaço adicional se um aplicativo precisar armazenar 

imagens originais de impressão digital, face, íris ou amostras de áudio. O 

MegaMatcher não exige as imagens originais da impressão digital, face, íris, 

ou amostras de áudio sejam armazenadas para a verificação; apenas os 

templates precisam ser armazenados. 

● Opcionalmente, dependendo das modalidades e requisitos biométricos: 

○ Um leitor de impressão digital. O MegaMatcher pode trabalhar com vários 

leitores de impressões digitais suportados no sistema operacional Android. 

Os integradores também podem usar arquivos de imagem ou receber 

dados de imagem de dispositivos externos como scanners de mesa ou 

outras câmeras autônomas. 

○ Uma câmera para captura de face. O MegaMatcher pode trabalhar com 

todas as câmeras compatíveis com o sistema operacional Android. Pelo 

menos 0,3 MegaPixel (640 x 480 pixels) é necessário para o algoritmo 

biométrico MegaMatcher. Os integradores também podem usar arquivos 

de imagem ou receber dados de imagem de dispositivos externos como 

scanners de mesa ou câmeras autônomas. 

○ Um microfone. O MegaMatcher é capaz de trabalhar com todos os 

microfones suportados pelo sistema operacional Android. Os integradores 

também podem usar arquivos de áudio ou receber dados de áudio de 

dispositivos externos. 

○ Um scanner de íris. Um projeto pode exigir a captura de imagens da íris 

usando alguns dispositivos portáteis: 

■ A câmera de íris específica Iritech IriShield é suportada pelo SDK 

MegaMatcher no sistema operacional Android. 

■ A tecnologia MegaMatcher também aceita íris para processamento 

posterior como imagens BMP, JPG ou PNG, portanto, quase 

qualquer hardware de captura de íris de terceiros pode ser usado 
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com a tecnologia MegaMatcher se ele gera imagem nos formatos 

mencionados. 

■ Os integradores podem implementar o suporte do scanner de íris 

sozinhos ou usar o software fornecido pelos fabricantes de 

scanners. Os integradores devem notar que o reconhecimento de 

íris mais preciso é realizável somente quando as imagens da íris são 

capturadas com câmeras de infravermelho próximas e iluminação 

apropriada. No entanto, ainda é possível reconhecer íris com 

precisão razoável, quando as íris são capturadas com câmeras de 

smartphones ou tablets, usando iluminação, foco e ambiente 

adequados. 

● Conexão de rede. Um aplicativo fixo ou móvel baseado em MegaMatcher pode 

exigir conexão de rede para ativar as licenças do componente MegaMatcher. 

Consulte a lista de opções de ativação disponíveis no modelo de licenciamento 

para obter mais informações. Além disso, a conexão de rede pode ser necessária 

para aplicativos cliente / servidor. 

● Requisitos do ambiente de desenvolvimento para PC: 

○ Java SE JDK 6 (ou superior) 

○ Eclipse Indigo (3.7) IDE 

○ Ambiente de desenvolvimento para Android (pelo menos o nível API 19 

requerido) 

○ Um dos seguintes sistemas de automação: 

■ Apache Maven 3.1.x ou posterior 

■ Gradle 2.10 ou mais recente 

○ Conexão à Internet para ativar as licenças dos componentes MegaMatcher 

 
 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA COMPONENTES NO LADO CLIENTE DO MEGAMATCHER 
EM IOS 
 

● Um dos seguintes dispositivos, executando o iOS 8.0 ou posterior: 

○ iPhone 5 ou mais recente. 

○ iPad 2 ou mais recente, incluindo modelos iPad Mini e iPad Air. 

○ iPod Touch 6th Generation ou iPod mais recente. 

● Pelo menos 30 MB de RAM livre devem estar disponíveis para a aplicação. É 

necessária RAM adicional para aplicativos que executem uma identificação de “1 

para muitos”, pois todos os templates biométricos precisam ser armazenados na 
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RAM para a verificação. Por exemplo, 1.000 templates (cada um contendo 1 

impressão digital e 1 registro de rosto) requerem cerca de 6 MB de RAM 

adicionais. Veja as especificações técnicas para os tamanhos dos templates com 

modalidades biométricas específicas. 

● Espaço de armazenamento livre (flash incorporado ou cartão de memória 

externo): 

○ 30 MB necessários para a implementação de componentes MegaMatcher 

no iOS para cada aplicativo separado. 

○ Será necessário espaço adicional se um aplicativo precisar armazenar 

imagens originais de impressão digital, face, íris ou amostras de áudio. O 

MegaMatcher não exige as imagens originais da impressão digital, face, íris, 

ou amostras de áudio sejam armazenadas para a verificação; apenas os 

templates precisam ser armazenados. 

● Opcionalmente, dependendo das modalidades e requisitos biométricos: 

○ Um leitor de impressão digital. O MegaMatcher pode trabalhar com vários 

leitores de impressões digitais suportados no sistema operacional Android. 

Os integradores também podem usar arquivos de imagem ou receber 

dados de imagem de dispositivos externos como scanners de mesa ou 

outras câmeras autônomas. 

○ Uma câmera para captura de face. O MegaMatcher captura imagens de 

face das câmeras embutidas. 

○ Um microfone. O microfone embutido ou de fone de ouvido de qualquer 

smartphone ou tablet, suportado pelo iOS. Os integradores também podem 

usar arquivos de áudio ou receber áudio de dispositivos externos. 

○ Um scanner de íris. No momento, o suporte do scanner de íris na 

plataforma iOS deve ser implementado pelos integradores. Os 

integradores devem notar que o reconhecimento de íris mais preciso é 

realizável somente quando as imagens da íris são capturadas com câmeras 

de infravermelho próximas e iluminação apropriada. No entanto, ainda é 

possível reconhecer íris com precisão razoável, quando as íris são 

capturadas com câmeras de smartphones ou tablets, usando iluminação, 

foco e ambiente adequados. 

○ A tecnologia MegaMatcher também aceita imagens de impressão digital, 

face e íris com arquivos BMP, JPG ou PNG, portanto, quase qualquer 

hardware de captura biométrica de terceiros pode ser usado com a 

tecnologia MegaMatcher se ele gera imagens nos formatos mencionados. 

http://www.fingersec.com.br/
mailto:info@fingersec.com.br


 

Brilliant Solutions for a Safe World 
 

 

Fone: XX-11-3826-5144  

Home Page Brasil : www.fingersec.com.br    

  Email :  info@fingersec.com.br  

● Conexão de rede. Um aplicativo fixo ou móvel baseado em MegaMatcher pode 

exigir conexão de rede para ativar as licenças do componente MegaMatcher. 

Consulte a lista de opções de ativação disponíveis no modelo de licenciamento 

para obter mais informações. Além disso, a conexão de rede pode ser necessária 

para aplicativos cliente / servidor. 

● Requisitos do ambiente de desenvolvimento: 

○ um Mac com o Mac OS X 10.10.x ou mais recente. 

○ Xcode 6.4 ou mais recente. 

 
 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA COMPONENTES NO LADO CLIENTE DO MEGAMATCHER 
EM ARM LINUX 
 
Recomendamos que nos contate e relate as especificações de seu dispositivo para 
descobrir se ele será adequado para executar aplicativos baseados no MegaMatcher. 
 
Existe uma lista de requisitos comuns para a plataforma ARM Linux: 

● Um dispositivo com processador baseado em ARM, executando o kernel do Linux 

3.2 ou posterior. 

● Processador baseado em ARM de 1,5 GHz recomendado para o processamento de 

impressões digitais no tempo especificado. 

○ Arquitetura ARMHF (EABI 32-bit hard-float ARMv7) é necessária. 

○ Os processadores de taxa de clock mais baixos também podem ser usados, 

mas o processamento de impressão digital, face, íris ou voz levará mais 

tempo. 

● Pelo menos 128 MB de RAM livre devem estar disponíveis para o aplicativo. É 

necessária RAM adicional para aplicativos que executem uma identificação de “1 

para muitos”, pois todos os templates biométricos precisam ser armazenados na 

RAM para verificação. Por exemplo, 1.000 templates (cada um contendo 2 

registros de impressão digital) requerem cerca de 2 MB de RAM adicionais. 

● Espaço de armazenamento livre (flash incorporado ou cartão de memória 

externo): 

○ 30 MB necessários para a implementação de componentes do 

MegaMatcher ARM Linux para cada aplicativo separado. 

○ Será necessário espaço adicional se um aplicativo precisar armazenar 

imagens originais de impressão digital, face, íris ou amostras de áudio. O 

MegaMatcher não exige que as imagens originais sejam armazenadas para 

a verificação; apenas os templates precisam ser armazenados. 

http://www.fingersec.com.br/
mailto:info@fingersec.com.br


 

Brilliant Solutions for a Safe World 
 

 

Fone: XX-11-3826-5144  

Home Page Brasil : www.fingersec.com.br    

  Email :  info@fingersec.com.br  

● Opcionalmente, dependendo das modalidades e requisitos biométricos: 

○ Um scanner de impressão digital. O MegaMatcher pode trabalhar com 

vários leitores de impressões digitais suportados no ARM Linux OS. Os 

integradores também podem usar arquivos de imagem ou receber dados 

de imagem de dispositivos externos como scanners de mesa ou outras 

câmeras autônomas. 

○ Uma câmera para captura de face. Pelo menos 0,3 MegaPixel (640 x 480 

pixels) é necessária para o algoritmo biométrico MegaMatcher. Essas 

câmeras são suportadas pelo MegaMatcher na plataforma ARM Linux: 

■ Qualquer câmera acessível usando a interface GStreamer. 

■ Qualquer câmera IP, que suporte RTSP (Real Time Streaming 

Protocol): 

● Somente RTP sobre UDP é suportado. 

● H.264 / MPEG-4 AVC ou Motion JPEG devem ser usados 

para codificar a transmissão de vídeo. 

○ Um scanner de íris. No momento, o suporte do scanner de íris na 

plataforma ARM Linux deve ser implementado pelos integradores. Os 

integradores devem notar que o reconhecimento de íris mais preciso é 

realizável somente quando as imagens da íris são capturadas com câmeras 

de infravermelho próximas e iluminação apropriada. No entanto, ainda é 

possível reconhecer íris com precisão razoável, quando as íris são 

capturadas com câmeras regulares, usando iluminação, foco e ambiente 

adequados. 

○ Um microfone. Qualquer microfone suportado pelo sistema operacional 

pode ser usado. 

○ As imagens de impressão digital, face ou íris em formatos BMP, JPG ou 

PNG podem ser processadas pela tecnologia MegaMatcher. 

○  

● glibc 2.13 ou mais recente. 

● libstdc ++ - v3 4.7.2 ou mais recente. 

● GStreamer 1.2.2 ou mais recente com gst-plugin-base e gst-plugin-good é 

necessário para a captura de face usando câmera / webcam ou vídeo rtsp. 

GStreamer 1.4.x ou mais recente é recomendado. 

● libasound 1.0.x ou posterior (para captura de voz) 

● libgudev-1.0 164-3 ou mais recente (para uso de microfone) 
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● Conexão de rede / LAN (TCP / IP) para aplicativos cliente / servidor. Além disso, a 

conexão de rede é necessária para usar o componente Matching Server. A 

comunicação com o Servidor Matching não é criptografada, portanto, se a 

comunicação deve ser protegida, é recomendável uma rede dedicada (não 

acessível fora do sistema) ou uma rede segura (como VPN, VPN deve ser 

configurada usando sistema operacional ou ferramentas de terceiros). 

● Requisitos específicos do ambiente de desenvolvimento: 

○ GCC-4.4.x ou mais recente 

○ GNU Make 3.81 ou mais recente 

○ JDK 1.6 ou posterior 

 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA COMPONENTES DE EXTRACÇÃO RÁPIDA DE TEMPLATE NO 
LADO SERVIDOR 
 

● Hardware do servidor com pelo menos esses processadores (consulte as 

especificações técnicas para mais detalhes): 

○ Processadores Dual Intel Xeon E5-2680V2 (2.8 GHz) para extrair um 

template de uma única imagem de impressão digital no tempo 

especificado; 

○ Processador Intel Xeon E5-2680V2 (2,8 GHz) para extrair templates de 

imagens de face, íris ou amostras de voz no tempo especificado. 

● Os processadores devem suportar a SSE2. Processadores que não suportam SSE2 

não podem executar o algoritmo MegaMatcher. Verifique se o seu modelo de 

processador suporta o conjunto de instruções SSE2. 

● Pelo menos 2 GB de RAM livre devem estar disponíveis para o aplicativo de 

servidor de grande escala. 

● Espaço livre na unidade de disco rígido (HDD): 

○ Pelo menos 1 GB requerido para o desenvolvimento. 

○ 100 MB para a implantação de componentes de extração de template 

rápido do lado servidor. 

○ Espaço adicional opcional será necessário nestes casos: 

■ O MegaMatcher não precisa armazenar os dados biométricos 

originais (como as imagens de impressão digital ou foto); é 

suficiente usar os templates para a verificação ou identificação das 

pessoas. No entanto, alguns sistemas podem exigir o 

armazenamento desses dados no disco rígido para um uso futuro. 
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■ Normalmente, um mecanismo de banco de dados é executado em 

servidores back-end (em um computador separado). No entanto, o 

mecanismo do banco de dados pode ser instalado juntamente com 

os componentes do lado cliente do MegaMatcher e Matching 

Server no mesmo computador para os aplicativos autônomos. Neste 

caso, mais espaço de disco rígido para armazenamento de 

templates biométricos deve estar disponível. Por exemplo, 1 milhão 

de templates de usuários (cada um com 2 cadastros de impressão 

digital) armazenados usando um banco de dados requerem cerca de 

2 GB de espaço livre em HDD. 

● Conexão de rede / LAN (TCP / IP) para comunicação com aplicativos do lado 

cliente para Matching Server ou MegaMatcher Accelerator unit (s). 

● O MegaMatcher não fornece nenhuma ferramenta para criptografar a 

comunicação. Se a comunicação deve ser segura, recomendamos usar criptografia 

suficientemente forte para enviar imagens biométricas ou amostras de voz pela 

internet. Além disso, uma rede dedicada (não acessível fora do sistema) ou uma 

rede segura (como VPN, VPN deve ser configurada usando sistema operacional ou 

ferramentas de terceiros) podem ser usadas. 

● Requisitos específicos do Linux: 

○ O kernel Linux 2.6 ou posterior (32 bits ou 64 bits) é necessário. O kernel 

Linux 3.0 ou mais recente é recomendado. 

○ glibc 2.11.3 ou mais recente 

○ GStreamer 1.2.2 ou posterior com gst-plugin-base e gst-plugin-good (para 

captura de face usando o vídeo rtsp) 

● Requisitos específicos do Microsoft Windows: 

○ Microsoft Windows Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 

2012, 64-bit. 

○ Microsoft .NET framework 4.5 (para o uso de componentes .NET) 

●  

 
REQUISITOS DO SISTEMA PARA O MATCHING SERVER 
 

● PC, Mac ou servidor com CPU compatível com x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits). 

○ A plataforma de 64 bits deve ser usada quando grandes bancos de dados 

(mais de 2,5 milhões de impressões digitais ou mais de 400.000 usuários 

com 2 impressões digitais e 1 face registradas) e 3 GB de RAM não forem 

suficientes para os templates armazenados na RAM. 
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○ O processador Intel Core i7-4771 (3,5 GHz) ou melhor é recomendado. 

○ É necessário um suporte SSE2. Processadores que não suportam SSE2 não 

podem executar o algoritmo MegaMatcher. Verifique se seu modelo de 

processador suporta o conjunto de instruções SSE2. 

● RAM livre o bastante para o código do Matching Server (cerca de 5 MB), combinar 

mecanismos e templates. 1 milhão de templates de usuários (cada um com 2 

cadastros de impressão digital) exigem de 2 GB a 12 GB de RAM, dependendo do 

tamanho do template configurado. É recomendada pelo menos 20% de reserva e 

alguma memória adicional que podem ser usadas por um sistema operacional. 

Portanto, para manter os mencionados 1 milhão de dados de usuários, é 

recomendado 3 GB de RAM livre para o computador executar o software 

Matching Server. 

● Espaço livre no disco rígido (HDD): 

○ São necessários 5 MB para o software Matching Server. 

○ O próprio mecanismo de banco de dados requer espaço no HDD para 

execução. Consulte os requisitos de espaço do HDD dos provedores de 

banco de dados. 

○ Espaço de HDD suficiente para armazenar templates e dados relacionados. 

Por exemplo, 1 milhão de templates de usuários (cada um com 2 registros 

de impressão digital) armazenados usando um banco de dados exigiriam de 

2 GB a 12 GB de espaço de HDD livre, dependendo do tamanho de 

template configurado. A quantidade de dados relacionais depende da 

configuração. Por exemplo, 10 MB adicionais são suficientes para 

armazenar dados do sexo de 1 milhão de usuários. 

● Mecanismo do banco de dados ou conexão com ele. Geralmente, um mecanismo 

de banco de dados necessário para o Matching Server está sendo executado no 

mesmo computador. O SDK MegaMatcher contém módulos de suporte para: 

○ Microsoft SQL Server (apenas para plataforma Microsoft Windows); 

○ PostgreSQL (Microsoft Windows e Linux); 

○ MySQL (Microsoft Windows e Linux); 

○ Oracle (Microsoft Windows e Linux); 

○ SQLite (todas as plataformas); 

○ Memória do banco de dados (todas as plataformas). 

 
A opção mais rápida é a memória do banco de dados, mas não suportará consultas 
relacionadas, portanto, a opção recomendada é o SQLite, pois exige menos recursos do 
que outras opções, mas fornece funcionalidades suficientes. 
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● Conexão de rede / LAN (TCP / IP) para a comunicação com aplicativos do lado 

cliente. A comunicação não é criptografada, portanto, se a comunicação deve ser 

segura, recomendamos usar uma rede dedicada (não acessível fora do sistema) ou 

uma rede segura (como VPN, a VPN deve ser configurada usando o sistema 

operacional ou ferramentas de terceiros). 

● Requisitos específicos do Linux: 

○ O kernel Linux 2.6 ou posterior (32 bits ou 64 bits) é necessário. O kernel 

Linux 3.0 ou mais recente é recomendado. 

○ glibc 2.11.3 ou mais recente 

● Requisitos específicos do Microsoft Windows: 

○ Microsoft Windows Vista / 7/8/10 / Server 2003 / Server 2008 / Server 

2008 R2 / Server 2012, 32 bits ou 64 bits. 

● Requisitos específicos do Mac OS X: 

○ Mac OS X (versão 10.7 ou posterior) 
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