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SOLUÇÃO PARA SISTEMAS AFIS OU MULTI-BIOMÉTRICOS DE 
GRANDE ESCALA 
 
O MegaMatcher Accelerator é uma solução de hardware / software que fornece 
identificação biométrica de alta velocidade e alto volume para projetos de escala nacional. 
 
As versões Extreme e Extended são projetadas para serem executadas no hardware do 
servidor e executam a rápida verificação de templates biométricos no lado servidor de um 
sistema AFIS ou multi-modal de grande escala. A versão padrão (Standard version) e a 
edição de desenvolvimento (Development Edition) destinam-se a serem executadas em 
um PC comum. As licenças de software do MegaMatcher Accelerator estão disponíveis 
para clientes novos e existentes do MegaMatcher Extended SDK. 
 

CARACTERÍSTICAS E CAPACIDADES 
 

● Comprovados em projetos de escala nacional, incluindo cadastro de eleitores e 

identificação nacional. 

● Disponível como uma solução biométrica pronta para uso no hardware de servidor 

ou como software biométrico que será executado no hardware do servidor ou em 

um PC comum. 

● Até 1.200.000.000 de impressões digitais, 1.200.000.000 de faces ou 700.000.000 

de íris por segundo em uma única unidade. 

● Modos de impressão digital, íris, face e voz suportados. 

● Arquitetura de cluster escalável. 

● Suporte para padrões de template de impressão digital ISO & ANSI. 

● Adequado para busca de duplicatas. 

 
O MegaMatcher Accelerator está disponível nestas edições: 

● O MegaMatcher Accelerator Extreme foi projetado para ser executado em 

hardware do servidor com processadores Dual Xeon, GPU e 512 GB de RAM. Esta 

versão é enviada em um CD de instalação que inclui o sistema operacional Linux e 

o software de identificação multi-biométrico rápido. Opcionalmente, uma solução 

pronta para uso para hardware do servidor e software pré-instalado do 

MegaMatcher Accelerator pode ser fornecida. 
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● O MegaMatcher Accelerator Extended é projetado para ser executado em 

hardware de servidor com processadores Dual Xeon e 128 GB de RAM. Esta versão 

é enviada em um CD de instalação que inclui sistema operacional Linux e o 

software de identificação rápida multi-biométrica. Opcionalmente, uma solução 

pronta para uso para hardware do servidor e software pré-instalado do 

MegaMatcher Accelerator pode ser fornecida. 

● O MegaMatcher Accelerator Standard foi projetado para ser executado em um PC 

com processador Core i7 e 16 GB de RAM. Esta versão é enviada em um CD de 

instalação que inclui sistema operacional Linux e o software de identificação rápida 

multi-biométrica. 

● O software MegaMatcher Accelerator Development Edition foi projetado para ser 

executado em um PC com processador Core i7 e 16 GB de RAM. Esta versão não 

inclui nenhum hardware e está disponível com o MegaMatcher 10.0 Extended SDK. 

 
O software MegaMatcher Accelerator fornece esses recursos para a identificação 
biométrica: 

● Verificação rápida. Uma única unidade do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme 

pode combinar até 1,2 bilhão de impressões digitais, até 700 milhões de íris ou 

até 1,2 bilhões de faces por segundo no modo de “1 para muitos” usando o 

formato de template biométrico da FingerSec. Uma única unidade do 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended pode combinar até 100 milhões de 

impressões digitais, até 200 milhões de íris ou até 100 milhões de faces por 

segundo no modo “1 para muitos”. Um PC com o software MegaMatcher 

Accelerator 10.0 Standard pode combinar até 35 milhões de impressões digitais, 

até 70 milhões de íris ou até 35 milhões de recursos por segundo no modo “1 para 

muitos”. 

● Suporte de múltiplas modalidades. O MegaMatcher Accelerator 10.0 pode ser 

usado dentro de um sistema biométrico que contém templates com qualquer 

número de cadastros de impressão digital, íris, face e / ou impressão de voz. 

● Pesquisa completa no banco de dados. Os mecanismos biométricos incluídos no 

MegaMatcher Accelerator não executam indexação ou pré-classificação interna do 

banco de dados (por tipo de impressão digital, cor de olho, etc.), evitando falsas 

rejeições quando aparecem classificadores incorretos. Desta forma, todo o banco 

de dados é escaneado de forma abrangente durante cada pedido e assim é 

assegurada a baixa rejeição falsa. Por outro lado, os integradores podem usar 

classificadores não-biométricos como sexo ou região do país para otimizar o 

tamanho do sistema. 
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● Tamanho otimizado do sistema. Um sistema baseado na solução MegaMatcher 

Accelerator 10.0 pode ser configurado para executar a seleção rápida de usuários 

usando íris e / ou faces e / ou várias impressões digitais e, em seguida, usar outras 

modalidades biométricas para validar os resultados da seleção. Esta abordagem 

permite que o sistema atinja uma velocidade e confiabilidade de verificação ótima, 

mantendo o custo geral do sistema dentro dos limites definidos. 

● Suporte a Padrões ISO e ANSI. O MegaMatcher Accelerator permite o uso de 

padrões biométricos ANSI e ISO para templates de impressões digitais. 

● Arquitetura escalável. Várias unidades MegaMatcher Accelerator podem ser 

combinadas em um cluster para maior velocidade de verificação. Por exemplo, um 

cluster de 4 MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended permitiria combinar a uma 

taxa de cerca de 108 milhões de modelos por segundo (quando um template 

contém 4 cadastros de impressão digital), um conjunto de 10 unidades - cerca de 

270 milhões de templates por segundo e assim por diante. Nenhum software de 

cluster adicional é necessário, pois o MegaMatcher Accelerator inclui todo o 

software necessário. O cliente só precisa atribuir uma unidade MegaMatcher 

Accelerator como uma unidade primária em um cluster. 

● Adequado para busca de duplicatas. A pesquisa de duplicatas em um banco de 

dados de templates biométricos é uma tarefa que requer muitos cálculos, pois 

cada template biométrico precisa ser verificado com todos os outros templates no 

banco de dados. O MegaMatcher Accelerator fornece velocidade suficiente para 

concluir a busca duplicada em um tempo razoável. A arquitetura escalável permite 

a combinação de várias unidades MegaMatcher Accelerator para tarefas 

envolvendo bancos de dados maiores. 

 

 

SISTEMAS ESCALÁVEIS DE ALTA PRODUTIVIDADE  
 
Projetos biométricos de grande escala podem ter requisitos específicos de desempenho 
do sistema. A família de produtos MegaMatcher Accelerator destina-se a projetos AFIS / 
ABIS em grande escala e oferece diferentes mecanismos de correspondência e edições 
para alto desempenho durante um grande número de solicitações. 
 
O MegaMatcher Accelerator oferece uma escalabilidade fácil do sistema e permite iniciar 
um sistema biométrico a partir de uma única unidade no início, com uma maior expansão 
em conjunto com os requisitos de capacidade e velocidade do projeto, expandindo o 
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sistema para o cluster e / ou atualizando as unidades usando mecanismos com 
capacidades superiores. 
 
O MegaMatcher Accelerator foi projetado para usar em conjunto com outros 
componentes do SDK MegaMatcher, que fornecem captura de dados biométricos e 
extração de templates. Essas arquiteturas de sistema geralmente são usadas para projetos 
específicos: 
 

● Criação de modelo no lado cliente e verificação no lado servidor - recomendada 

para AFIS, controle de fronteira, vários sistemas de emissão de ID, como 

passaportes, cartões de identidade e registro de eleitores. 

● Criação e correspondência de templates no lado servidor - recomendado para 

serviços bancários on-line, serviços eletrônicos governamentais e outros sistemas 

de grande escala, nos quais os pedidos podem ser enviados por qualquer 

dispositivo ou computador. 

● Deduplicação após a coleta de dados de todos os usuários - recomendado para 

sistemas de emissão de ID, que colecionaram dados biométricos previamente, 

como a limpeza do registro eleitoral ou de população. 

 
Uma combinação das arquiteturas e componentes mencionados pode também ser usada 
em um sistema biométrico de grande escala para alcançar o melhor desempenho e / ou 
disponibilidade. 
 
As licenças de software do MegaMatcher Accelerator estão disponíveis para clientes 
novos e já existentes do MegaMatcher Extended SDK. 
 
O sistema de identificação biométrica automatizada MegaMatcher, que é uma solução 
multi-biométrica integrada para projetos de identificação em escala nacional, também 
pode ser considerado. A solução pode ser personalizada pela FingerSec para necessidades 
específicas do projeto. 
 
Consulte o Consultor de produtos para descobrir quais os produtos e arquiteturas de 
sistemas da FingerSec melhor atenderão aos requisitos do seu projeto. 
 
CRIAÇÃO DE MÓDULOS NO LADO CLIENTE E VERIFICAÇÃO NO LADO DO SERVIDOR 
 
Esta é a arquitetura mais utilizada para AFIS / ABIS, controle de fronteira, vários sistemas 
de emissão de identidade, como passaportes, carteiras de identidade ou cadastro de 
eleitores. É adequado para vários sistemas, desde pequenos sistemas baseados em LAN 
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até projetos de escala nacional. O gráfico abaixo mostra os principais componentes 
necessários para essa arquitetura. 
 

 
 
 
As unidades prontas para usar do MegaMatcher Accelerator 10.0 são implantadas no lado 
do servidor e incluem mecanismos biométricos para combinar templates de impressão 
digital, face e íris, que podem ser ampliados facilmente a qualquer momento para um 
maior desempenho com base nos requisitos do projeto. 
 
Os componentes de extração de template do MegaMatcher são usados pelos 
integradores para desenvolver aplicações desktop ou móveis do lado cliente. Os 
componentes incluem toda a funcionalidade e desempenho necessários para captura de 
dados biométricos e extração de templates para enviá-los para o lado servidor. A 
implantação de aplicativos precisa apenas de licenças adicionais para os componentes 
correspondentes para cada computador ou dispositivo que executa o aplicativo. 
 
 
CRIAÇÃO DE TEMPLATE E VERIFICAÇÃO NO LADO SERVIDOR 
 
Esta arquitetura foi projetada para ser usada em sistemas biométricos que precisam 
processar solicitações de um número muito grande de clientes em cenários como bancos 
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on-line ou serviços eletrônicos governamentais, bem como outros sistemas de grande 
escala com grande número de usuários. O gráfico abaixo mostra os principais 
componentes necessários para essa arquitetura. 
 

 
 
As unidades prontas para usar do MegaMatcher Accelerator 10.0 são implantadas no lado 
servidor e incluem mecanismos biométricos para combinar templates de impressão 
digital, face e íris, que podem ser ampliados facilmente a qualquer momento para um 
maior desempenho com base nos requisitos do projeto. 
 
Os componentes de extração de template do MegaMatcher são implantados no lado 
servidor do sistema biométrico. Os integradores precisam desenvolver a lógica da 
aplicação, que funcionará com os componentes de extração do template. 
 
Os componentes de captura de dados biométricos da MegaMatcher fornecem a 
funcionalidade necessária para aplicações do lado cliente, que adquirem imagens 
biométricas a partir de scanners ou câmeras e envie-as para o servidor para extração de 
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template adicional. A implantação de aplicativos precisa apenas de licenças adicionais 
para os componentes correspondentes para cada computador ou dispositivo que executa 
o aplicativo. 
 
Os integradores também podem implementar a captura de imagens por si mesmos e 
enviar imagens para a parte do lado do servidor do sistema. Neste caso, a implantação de 
aplicativos do lado cliente não precisa de licenças para componentes da FingerSec. 
 
DEDUPLICAÇÃO APÓS TODOS OS DADOS DE USUÁRIOS SEREM RECOLHIDOS 
 
Esta arquitetura destina-se a projetos de grande escala, como registro de eleitores ou 
limpeza de registro de população, quando a coleta de dados biométricos dos usuários é 
feita em duas etapas. Primeiro, os dados biométricos são capturados em vários sites, que 
não estão conectados ao banco de dados central. Mais tarde, os dados biométricos de 
todos os sites são submetidos ao banco de dados central e verificaram se há duplicatas. O 
gráfico abaixo mostra os principais componentes necessários para essa arquitetura. 
 

 
 
As unidades prontas para uso do MegaMatcher Accelerator 10.0 são implantadas no lado 
servidor e incluem mecanismos biométricos para combinar templates de impressão 
digital, face e íris, que podem ser ampliados facilmente a qualquer momento para um 
maior desempenho com base nos requisitos do projeto. Os integradores precisarão 
desenvolver uma aplicação lógica simples para enviar os templates biométricos para a 
deduplicação de “muitos para muitos” e gerar o relatório de pesquisa de duplicações. 
Note que a tarefa de deduplicação do banco de dados requer muitos recursos 
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computacionais, pois precisa comparar todos os templates biométricos com todos os 
outros templates biométricos em um banco de dados. 
 
Os componentes de extração de template do MegaMatcher podem precisar ser 
implantados no lado servidor, já que geralmente os dados biométricos são capturados 
como imagens de impressão digital, face ou íris, que precisam ser processados em 
templates biométricos. Os integradores precisam desenvolver a lógica da aplicação, que 
funcionará com os componentes de extração do template. 
 
O Product Advisor pode fornecer uma estimativa de possíveis componentes e suas 
quantidades com base nos requisitos reais do projeto de pesquisa de duplicações. 
  
Você também pode considerar o Serviço de Deduplicação, que fornece resultados por um 
preço razoável sem a necessidade de desenvolver uma solução. 
 
LADO SERVIDOR ESCALÁVEL COM O ACELERADOR DA MEGAMATCHER 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 é uma solução para projetos AFIS e multi-biométricos de 
grande escala, que está disponível nas versões Development Edition, Standard, Extended 
e Extreme. Um sistema baseado no MegaMatcher Accelerator com uma única unidade 
pode ser ampliado adicionando mais unidades para criar um cluster e / ou atualizar para 
uma versão mais poderosa do MegaMatcher Accelerator. O MegaMatcher Accelerator 
inclui o software necessário para permitir a escalabilidade do sistema, alta disponibilidade 
e tolerância a falhas. 
 
O software MegaMatcher Accelerator 10.0 é fornecido com o MegaMatcher 10.0 
Extended SDK. 
 
A tabela abaixo compara diferentes versões da solução MegaMatcher Accelerator 10.0. 
 
 
MegaMatcher Accelerator 10.0 desempenho e escalabilidade 
 

    Impressões 
digitais 

Faces Íris 

Cluster do 
MegaMatcher 
Accelerator 10.0 

Capacidade 
do banco de 
dados 

N × 4,000,000 

impressões 
digitais 

N × 1,000,000 

faces 

N × 5,000,000 

íris 
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Development Edition 
com N unidades 

Velocidade 
de 
verificação 

N × 1,000,000 

impressões 
digitais 

 por segundo 

N × 1,000,000 

faces por 
segundo 

N × 1,000,000 

íris por segundo 

Cluster do 
MegaMatcher 
Accelerator 10.0 
Standard com N 
unidades 

Capacidade 
do banco de 
dados 

N × 4,000,000 

impressões 
digitais 

 

N × 1,000,000 

faces 

N × 5,000,000 

íris 

Velocidade 
de 
verificação 

N × 35,000,000 

impressões 
digitais 

 por segundo 

N × 35,000,000 

faces por 
segundo 

 

N × 70,000,000 

íris por segundo 

 

Cluster do 
MegaMatcher 
Accelerator 10.0 
Extended com N 
unidades 

Capacidade 
do banco de 
dados 

N × 40,000,000 

impressões 
digitais 

 

N × 10,000,000 

faces 

N × 50,000,000 

íris 

Velocidade 
de 
verificação 

N × 
100,000,000 

impressões 
digitais 

 por segundo 

N × 100,000,000 

faces por 
segundo 

 

N × 
200,000,000 

íris por segundo 

 

Cluster do 
MegaMatcher 
Accelerator 10.0 
Extreme com N 
unidades 

Capacidade 
do banco de 
dados 

N × 
160,000,000 

impressões 
digitais 

 

N × 40,000,000 

faces 

N × 
200,000,000 

íris 

Velocidade 
de 
verificação 

N × 
1,200,000,000 

N × 
1,200,000,000 

N × 
700,000,000 

íris por segundo 
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impressões 
digitais 

 por segundo 

faces por 
segundo 

 

 

 

Recomendações: 
 

● O MegaMatcher Accelerator Development Edition não possui limitações no 

tamanho do cluster, mas, em geral, não faz sentido executar mais de 3 nós no 

cluster, já que todo o sistema custará como uma unidade padrão do MegaMatcher 

Accelerator, ao mesmo tempo em que proporcionará menor desempenho. 

● O MegaMatcher Accelerator Standard não possui limitações no tamanho do 

cluster, mas, em geral, não faz sentido executar mais de 2 nós no cluster, já que 

todo o sistema custará como uma unidade MegaMatcher Accelerator Extended, ao 

mesmo tempo em que oferece menor desempenho e capacidade. 

● O MegaMatcher Accelerator Extended não possui limitações no tamanho do 

cluster, mas, em geral, não faz sentido executar mais de 4 nós no cluster, já que 

todo o sistema custará como uma unidade MegaMatcher Accelerator Extreme, 

proporcionando menor desempenho e capacidade. 

● As velocidades de verificação são fornecidas para os motores de biometria única. 

Se um template em um banco de dados contém entradas multi-biométricas, como 

impressões digitais e registros de face pertencentes à mesma pessoa, os 

componentes correspondentes combinarão o número de entradas de banco de 

dados biométrico proporcionalmente menores por segundo. Consulte o Consultor 

de Produto para os componentes de verificação estimados com base no conteúdo 

do template biométrico e dos requisitos de desempenho. 

● A unidade (s) do acelerador MegaMatcher pode ser usada para a seleção rápida de 

usuários usando íris, faces ou várias impressões digitais com resultados de 

validação  futuros, utilizando mecanismos de verificação mais lentos de impressão 

digital, face, íris e voz que também estão incluídos no MegaMatcher Accelerator. 

● Os sistemas mais pequenos, que precisam combinar até 200.000 impressões 

digitais, faces ou íris por segundo, podem ser baseados no Matching Server que 

está disponível no SDK MegaMatcher. 

 
Além disso, dois ou mais clusters baseados no MegaMatcher Accelerator podem ser 
conectados em conjunto para um sistema de alta disponibilidade. 
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MEGAMATCHER ACCELERATOR SOFTWARE DE CLUSTER  

O MegaMatcher Accelerator inclui software de cluster, portanto, várias unidades do 
MegaMatcher Accelerator 10.0 podem ser conectadas via rede a um cluster. 
Para criar um cluster, uma unidade do MegaMatcher Accelerator é atribuída como uma 
unidade primária no cluster enquanto outras unidades MegaMatcher Accelerator atuam 
como nós de cluster. Note que a unidade principal de um cluster do MegaMatcher 
Accelerator continuará a realizar rápidas verificações de impressões digitais, íris e / ou 
faces enquanto utiliza apenas uma pequena parte dos seus recursos para gerir o cluster. 
 

● Cada unidade MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition no cluster 

corresponde a 1 milhão de impressões digitais, íris ou faces por segundo. 

● Cada unidade do MegaMatcher Accelerator Standard 10.0 no cluster corresponde 

a 35 milhões de impressões digitais, 70 milhões de íris por segundo ou 35 milhões 

de faces. 

● Cada unidade do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended corresponde a 100 

milhões de impressões digitais, 200 milhões de íris ou 100 milhões de faces por 

segundo. 

● Cada unidade do MegaMatcher Accelerator Extreme combina 1,2 bilhões de 

impressões digitais, 700 milhões de íris ou 1,2 bilhões de faces por segundo. 

 
Quando iniciado, a unidade principal divide todo o banco de dados biométrico, que é 
armazenado em seu disco rígido e envia partes do banco de dados para todos os 
aceleradores MegaMatcher no cluster. A unidade primária aguarda por pedidos de 
identificação de impressões digitais, íris e / ou rosto do lado cliente, distribui a solicitação 
de identificação para as unidades do cluster e retorna os resultados de identificação para 
o lado cliente. 
 
O cluster de MegaMatcher Accelerators pode ser ampliado a qualquer momento, 
atendendo aos requisitos do projeto em mudança, como o aumento do número de 
usuários ou o ambiente de solicitação. Como cada unidade opera em uma parte do banco 
de dados, um aumento no número de unidades MegaMatcher Accelerator resulta em uma 
verificação mais rápida e um número maior de pedidos processados. 
 
Por exemplo, há um banco de dados com dados biométricos para 15 milhões de pessoas 
(4 impressões digitais para cada usuário, 60 milhões de impressões digitais no total). O 
número de unidades MegaMatcher Accelerator necessárias seria calculado dessa maneira: 
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1. Todo o banco de dados deve caber na memória das unidades MegaMatcher 

Accelerator. Uma unidade MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended armazena 40 

milhões de impressões digitais, portanto, 2 unidades seriam necessárias para 

armazenar o banco de dados de impressão digital de 60 milhões. 

2. O tempo de resposta para uma solicitação de identificação deve satisfazer os 

requisitos do projeto. Uma única unidade do MegaMatcher Accelerator 10.0 

corresponde a 27 milhões de templates de impressões digitais por segundo no 

modo de “4 para muitos” se o projeto precisar receber uma resposta para uma 

solicitação de identificação em 1 segundo, portanto, duas unidades satisfazem os 

requisitos do projeto para o tempo de resposta. 

3. A quantidade de pedido em horário de pico deve satisfazer os requisitos do 

projeto. Por exemplo, o projeto espera que haja até 15.000 pedidos de 

identificação por hora. Uma única unidade MegaMatcher Accelerator 10.0 

Extended combina 27 milhões de templates de impressões digitais por segundo no 

modo “4-para-muitos”, portanto, poderá processar 6.480 solicitações por hora 

com a amostra de 15 milhões de banco de dados de templates. Um cluster de 3 

unidades MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended será necessário para processar 

o número esperado de pedidos de identificação neste caso. 

 
A tolerância a falhas para um cluster de MegaMatcher Accelerators pode ser fornecida 
usando estes métodos: 
 

1. Unidades de reposição do MegaMatcher. Uma unidade de reposição do 

MegaMatcher Accelerator 10.0 "aguarda" até que uma unidade de operação falhe 

e substitua a falha. O tempo de mudança do estado de "espera" para o estado 

"operacional" depende do tempo necessário para copiar a parte do banco de 

dados usada pelo nó falhado para o nó de reposição. Uma vez que o nó falhado é 

restaurado, torna-se o nó de reposição. 

2. Clusters paralelos. Um cluster paralelo de “reposição” das unidades do 

MegaMatcher Accelerator 10.0 pode ser executado junto com o cluster principal, 

mantendo os dados sincronizados entre os clusters. Ambos os clusters podem ser 

executados em paralelo e fornecem o dobro do desempenho. Se o cluster principal 

ficar indisponível, o cluster paralelo continuará a operação e fornecerá o nível 

padrão de desempenho. 
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MEGAMATCHER ACCELERATOR EXTREME 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme é uma família de soluções biométricas para 
rápida verificação de impressão, íris e face no lado servidor de um sistema AFIS ou multi-
biométrico. As soluções destinam-se a projetos de identificação biométrica de escala 
nacional com centenas de milhões de pessoas cadastradas no banco de dados. 
 

● Esses mecanismos de verificação biométrica podem ser usados com o 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme: 

○ Mecanismos rápidos de impressão digital, íris e face que podem ser usados 

separadamente ou em conjunto. Consulte as especificações técnicas para 

comparação de mecanismos e modelo de licenciamento para 

disponibilidade do mecanismo. 

○ Mecanismos de verificação de impressão digital, face, íris e voz que podem 

ser usados separadamente ou em conjunto para validar os resultados de 

verificação produzidos pelos mecanismos rápidos de impressão digital, face 

e / ou íris. Consulte os testes de confiabilidade MegaMatcher SDK para 

obter mais informações. 

● Disponível em CD de instalação que inclui: 

○ Debian Linux OS; 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme software. 

● O hardware do servidor está opcionalmente disponível. Neste caso, o software 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme será pré-instalado pela FingerSec em cada 

unidade e os clientes receberão a solução de hardware / software pronta para 

usar. 

● As unidades de servidor HPE ProLiant ML350 Gen9 são oferecidas com estas 

especificações: 

○ 2 x processador Intel Xeon E5-2680 v4 (14 núcleos, cache 35M, 2,4 GHz); 

○ 4 unidades NVIDIA TITAN X GPU; 

○ RAM, dependendo do número de motores biométricos: 

○ 512 GB de RAM (8 x HPE 64GB 4Rx4 PC4-2400T-L) - para motor biométrico 

único ou dois motores biométricos; 

○ 1024 GB de RAM (16 x HPE 64GB 4Rx4 PC4-2400T-L) - para três motores 

biométricos; 

○ 2x HPE 400GB SATA 6G Write Intensive (2.5 ") SC SSD; 

○ 4 x kit de suporte para cartão gráfico HP ML350 Gen9; 
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○ HPE iLO Advanced lic; 

○ HP Smart Array P440ar / 2GB 12Gb 2 portas Int SAS Controller; 

○ Kit de trilho de rolamento de esferas HP 1U SFF; 

○ 4x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Kit de fonte de alimentação. 

● Unidades Multiple MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme podem ser combinadas 

usando o software de cluster incluído para alcançar um maior nível de 

desempenho. 

 
Um módulo de comunicação do cliente está incluído no MegaMatcher 10.0 Extended 
SDK. O módulo permite o envio de uma tarefa ao MegaMatcher Accelerator, consultando 
o status da tarefa, recuperando os resultados e depois removendo a tarefa. Uma API de 
alto nível é fornecida para o desenvolvedor, todas as comunicações de baixo nível estão 
escondidas. 
 
 

MEGAMATCHER ACCELERATOR EXTENDED 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended é uma família de soluções biométricas para 
verificação de impressão rápida, íris e face no lado servidor de um sistema AFIS ou multi-
biométrico. As soluções destinam-se a projetos de identificação biométrica de escala 
nacional com milhões de pessoas inscritas no banco de dados. 
 

● Esses mecanismos de verificação biométrica podem ser usados com o 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended: 

○ Mecanismos rápidos de impressão digital, íris e face que podem ser usados 

separadamente ou em conjunto. Consulte as especificações técnicas para 

comparação de mecanismos e modelo de licenciamento para 

disponibilidade do motor. 

○ Mecanismos de verificação de Impressão digital, face, íris e voz que podem 

ser usados separadamente ou em conjunto para validar os resultados de 

verificação produzidos pelos mecanismos rápidos de impressão digital, face 

e / ou íris. Veja os testes de confiabilidade MegaMatcher 10.0 SDK para 

obter mais informações. 

● Disponível em CD de instalação que inclui: 

○ Debian Linux OS; 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 Software estendido. 

● O hardware do servidor está opcionalmente disponível. Neste caso, o software 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended será pré-instalado pela FingerSec em 
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cada unidade, e os clientes receberão solução de hardware / software pronta para 

usar. 

● As unidades de servidor HPE ProLiant DL360 Gen9 são oferecidas com estas 

especificações: 

○ 2 x processador Intel Xeon E5-2680 v4 (14 núcleos, cache 35M, 2,4 GHz); 

○ RAM, dependendo do número de mecanismos biométricos: 

■ 128 GB de RAM (8 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para 

mecanismo biométrico único; 

■ 256 GB de RAM (16 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para dois 

mecanismo biométricos; 

■ 384 GB de RAM (24 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para três 

mecanismo biométricos; 

○ HDD de 6 x 300 GB (SAS, 10 000 rpm); 

○ HP iLO Advanced; 

○ Controlador HP Smart Array P440ar / 2G FIO. 

● As unidades múltiplas do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended podem ser 

combinadas usando o software de cluster incluído para alcançar um maior nível de 

desempenho. 

 
Um módulo de comunicação do cliente está incluído no MegaMatcher 10.0 Extended 
SDK. O módulo permite o envio de uma tarefa ao MegaMatcher Accelerator, consultando 
o status da tarefa, recuperando os resultados e depois removendo a tarefa. Uma API de 
alto nível é fornecida para o desenvolvedor, todas as comunicações de baixo nível estão 
escondidas. 
 
 

MEGAMATCHER ACCELERATOR STANDARD 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard é uma família de produtos de software 
prontos para uso para verificação rápida de impressão digital, íris e face no lado servidor 
de um sistema AFIS ou multi-biométrico. Esses produtos são destinados a projetos 
biométricos de grande escala com até vários milhões de pessoas cadastradas no banco de 
dados. 
 

● Esses mecanismos de verificação biométrica podem ser usados com o 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard: 

○ mecanismos rápidos de impressão digital, íris e face que podem ser usados 

separadamente ou em conjunto. Consulte as especificações técnicas para 
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comparação de mecanismo e modelo de licenciamento para 

disponibilidade do motor. 

○ Mecanismos de verificação de Impressão digital, face, íris e voz que podem 

ser usados separadamente ou em conjunto para validar os resultados de 

verificação produzidos pelos mecanismos rápidos de impressão digital, face 

e / ou íris. Veja os testes de confiabilidade MegaMatcher 10.0 SDK para 

obter mais informações. 

● Inclui um de CD de instalação para um PC que atenda aos requisitos do sistema. 

● O CD de instalação inclui: 

○ Debian Linux OS; 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 Software padrão. 

● O hardware não está incluso. 

● Vários PCs com o software Standard Accelerator podem ser combinados usando o 

software de cluster incluído para alcançar um maior nível de desempenho. 

 

Um módulo de comunicação do cliente está incluído no MegaMatcher 10.0 Extended 
SDK. O módulo permite o envio de uma tarefa ao MegaMatcher Accelerator, consultando 
o status da tarefa, recuperando os resultados e depois removendo a tarefa. Uma API de 
alto nível é fornecida para o desenvolvedor, todas as comunicações de baixo nível estão 
escondidas. 
 
 

MEGAMATCHER ACCELERATOR DEVELOPMENT EDITION 
 
O software MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition destina-se a 
desenvolvedores que precisam executar o software MegaMatcher Accelerator 
internamente para desenvolvimento e suporte de software sem a necessidade de 
comprar uma unidade Standard ou Extended dedicada. Também é adequado para a 
implantação de projetos-piloto, bem como projetos biométricos com até vários milhões 
de pessoas cadastradas no banco de dados. 

● Fornece a mesma API para os desenvolvedores como versões Standard, Extended e 

Extreme do MegaMatcher Accelerator, portanto, a implantação do sistema requer 

apenas substituí-lo pelo MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard, Extended ou 

Extreme. 

● Tem a mesma capacidade de banco de dados que o MegaMatcher Accelerator 10.0 

Standard, mas menor velocidade de verificação. 

● Os mecanismos rápidos de impressão digital, íris e face podem ser usados 

separadamente ou em conjunto. 
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● Uma licença gratuita está disponível com o MegaMatcher 10.0 Extended SDK. 

● Inclui uma imagem de CD de instalação para um PC que atenda aos requisitos do 

sistema. 

● O CD de instalação inclui: 

○ Debian Linux OS; 

○ Software MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition. 

● O hardware não está incluído. 

 

Um módulo de comunicação do cliente está incluído no MegaMatcher 10.0 SDK. O 
módulo permite o envio de uma tarefa ao MegaMatcher Accelerator, consultando o status 
da tarefa, recuperando os resultados e depois removendo a tarefa. Uma API de alto nível 
é fornecida para o desenvolvedor, todas as comunicações de baixo nível estão escondidas. 
 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
As capacidades de armazenamento de banco de dados para uma única unidade 
MegaMatcher Accelerator 10.0 são: 

● 160.000.000 cadastros de impressões digitais, 200.000.000 de cadastros de íris ou 

40.000.000 cadastros de face para cada unidade MegaMatcher Accelerator 10.0 

Extreme. 

● 40.000.000 cadastros de impressões digitais, 50.000.000 de cadastros de íris ou 

10.000.000 cadastros de face para cada unidade MegaMatcher Accelerator 10.0 

Extended. 

● 4.000.000 de cadastros de impressões digitais, 5.000.000 de cadastros de íris ou 

1.000.000 cadastros de face para cada PC que executa o software MegaMatcher 

Accelerator 10.0 Standard ou Development Edition. 

 
Se um template biométrico contém vários cadastros de impressão digital, face e / ou íris, a 
capacidade de armazenamento do banco de dados muda proporcionalmente. A tabela 
abaixo mostra as capacidades de armazenamento para algumas combinações de 
cadastros de impressões digitais, faces e / ou de íris. Não há limitações na quantidade de 
cadastros de impressão digital, face ou íris em um template. O Consultor de Produto 
ajudará a determinar quantos aceleradores MegaMatcher seriam necessários para um 
projeto específico. 
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Capacidade de armazenamento de banco de dados para unidade MegaMatcher 

Accelerator (templates) 

Um template contêm: 

MegaMatch

er 

Accelerator 

10.0  

Extreme 

MegaMatch

er 

Accelerator 

10.0 

Extended 

MegaMatch

er 

Accelerator 

10.0 

Standard 

MegaMatch

er 

Accelerator 

10.0 

Developmen

t Edition 

1 impressão digitalgravada 160,000,000 40,000,000 4,000,000 4,000,000 

2 impressões digitais gravada 80,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 

1 face gravada 40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

1 íris gravada 200,000,000 50,000,000 5,000,000 5,000,000 

2 írises gravada 100,000,000 25,000,000 2,500,000 2,500,000 

1 impressão digital + 1 face 

gravada 

40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 
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2 impressões digitais + 1 face 

gravada 

40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

4 impressões digitais + 1 face 

gravada 

40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

10 impressões digitais + 1 face 

gravada 

16,000,000 4,000,000 400,000 400,000 

1 impressões digitais + 1 íris 

gravada 

160,000,000 40,000,000 4,000,000 4,000,000 

1 impressões digitais + 2 írises 

gravada 

100,000,000 25,000,000 2,500,000 2,500,000 

2 impressões digitais + 1 íris 

gravada 

80,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 

2 impressões digitais + 2 írises 

gravada 

80,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 

4 impressões digitais + 2 írises 

gravada 

40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

10 impressões digitais + 2 

írises gravada 

16,000,000 4,000,000 400,000 400,000 
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1 face + 1 íris gravada 40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

1 face + 2 írises gravada 40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

4 impressões digitais + 1 face + 

2 írises gravada 

40,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 

10 impressões digitais + 1 face 

+ 2 írises gravada 

16,000,000 4,000,000 400,000 400,000 

 

As tabelas abaixo mostram o desempenho dos mecanismos de verificação rápida de 

impressão digital, face e íris do MegaMatcher Accelerator no hardware especificado. As 

especificações do mecanismo de impressão digital são válidas para bancos de dados que 

possuem templates de impressão plana digital com 48 minúcias em média. 

 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme - velocidade de verificação do mecanismo 

biométrico  

Um template contêm: Velocidade (templates por segundo) 

1 impressão digital gravada 1,200,000,000 

2 impressões digitais gravada 600,000,000 

4 impressões digitais gravada 300,000,000 
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8 impressões digitais gravada 150,000,000 

10 impressões digitais gravada 120,000,000 

1 face gravada 1,200,000,000 

1 íris gravada 700,000,000 

2 írises gravada 350,000,000 

 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended - velocidade de verificação do mecanismo 

biométrico (templates por segundo) 

Um template contêm: 

Configuração de 

verificação 

maximizada 

Configuração 

padrão 

Configuração da 

precisão de 

verificação 

maximizada 

1 impressão digital gravada 100,000,000 84,000,000 15,000,000 

2 impressões digitais gravada 55,000,000 42,000,000 6,000,000 

4 impressões digitais gravada 27,000,000 21,000,000 2,600,000 
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8 impressões digitais gravada 13,000,000 11,000,000 1,600,000 

10 impressões digitais gravada 10,500,000 9,000,000 1,500,000 

1 face gravada 100,000,000 

1 íris gravada 200,000,000 

2 írises gravada 100,000,000 

 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard - velocidade de verificação do mecanismo 

biométrico (templates por segundo) 

Um template contêm: 

Configuração de 

verificação 

maximizada 

Configuração 

padrão 

Configuração da 

precisão de 

verificação 

maximizada 

1 impressão digital gravada 35,000,000 27,000,000 3,500,000 

2 impressões digitais gravada 18,000,000 13,000,000 1,600,000 

4 impressões digitais gravada 8,000,000 6,000,000 700,000 
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8 impressões digitais gravada 4,000,000 3,000,000 400,000 

10 impressões digitais gravada 3,500,000 2,500,000 350,000 

1 face gravada 35,000,000 

1 íris gravada 70,000,000 

2 írises gravada 35,000,000 

 

MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition - velocidade de verificação do 

mecanismo biométrico (templates por segundo) 

Um template contêm: 

Configuração de 

verificação 

maximizada 

Configuração 

padrão 

Configuração da 

precisão de 

verificação 

maximizada 

1 impressão digital gravada 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

2 impressões digitais gravada 500,000 500,000 500,000 

4 impressões digitais gravada 250,000 250,000 250,000 
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8 impressões digitais gravada 125,000 125,000 125,000 

10 impressões digitais gravada 100,000 100,000 100,000 

1 face gravada 1,000,000 

1 íris gravada 1,000,000 

2 írises gravadas 500,000 

 

 
 

TESTES 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended foi testado no hardware do servidor que é 
opcionalmente fornecido com o produto. 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 Stardard  foi testado em hardware com estas 
especificações: 

● Processador Intel Core i7-4771, com 3.50 GHz; 

● 16 GB de RAM (2 x 8 GB, 1600 MHz); 

● Gigabyte GA-Q87M-D2H (REV. 1.0) placa-mãe; 

● Unidade de disco rígido SATA de 1 TB; 

● dispositivo compatível com CD-ROM inicializável, pode ser por USB. 

 
Os bancos de dados de templates de impressões digitais, faces e íris foram usados para 
testar a confiabilidade do algoritmo de verificação de template do MegaMatcher 
Accelerator 10.0: 
 

● O banco de dados de impressões digitais é o SONATEQ Fingerprint Database SQ 

FDB1-75TS1 que contém 75 mil impressões digitais coletadas com o scanner Cross 

Match Verifier 300 LC. O banco de dados representa 1.500 pessoas únicas com 10 

impressões digitais por pessoa capturada em 5 sessões. O formato de propriedade 
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da Neurotechnology foi usado para o armazenamento de templates de impressão 

digital. Os testes foram realizados com esses tipos de templates biométricos: 

○ 1 registro de impressão digital - usando a impressão digital do dedo 

esquerdo; 

○ 2 registros de impressões digitais - usando impressões digitais de mão 

direita e esquerda pertencentes à mesma pessoa; 

○ 4 registros de impressões digitais - usando impressões digitais da mão 

esquerda (indicador, meio, anelar e mindinho) pertencentes à mesma 

pessoa; 

○ 8 registros de impressões digitais - usando impressões digitais da mão 

direita e esquerda (indicador, meio, anelar e mindinho) pertencentes à 

mesma pessoa; 

○ 10 registros de impressões digitais - usando as 10 impressões digitais 

pertencentes à mesma pessoa. 

● O banco de dados de Faces foi criado a partir da coleção de imagens interno da 

Neurotechnology. A base de dados do face contém 1.500 pessoas únicas. O face de 

cada pessoa foi capturado em 5 sessões. 

● O banco de dados de íris foi criado pela mescla de imagens da íris do conjunto de 

dados de imagem de íris da BATH, Casia3 e ND-IRIS-0405. As íris desses 3 conjuntos 

de dados foram combinadas para representar 1.500 pessoas únicas com íris 

esquerda e direita capturadas em 5 sessões. Os testes foram realizados com esses 

tipos de templates biométricos: 

○ 1 cadastro de íris - usando a imagem do olho esquerdo; 

○ 2 cadastros de íris - usando ambas as imagens oculares pertencentes à 

mesma pessoa. 

 
Os bancos de dados multimodais são a combinação dos bancos de dados de impressão 
digital, face e íris mencionados. As bases de dados representam 1.500 pessoas únicas com 
10 impressões digitais, 1 face e / ou 2 imagens de íris por pessoa, dependendo da 
combinação de modalidades biométricas. Os dados biométricos de cada pessoa foram 
capturados em 5 sessões. Os testes foram realizados com os tipos de template biométrico 
combinando 1, 2, 4, 8 ou 10 impressões digitais, 1 face e 1 ou 2 íris, pertencentes à mesma 
pessoa, em todas as combinações multi-modal possíveis. 
 
Três testes foram realizados com banco de dados de impressões digitais: 
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● Teste 1: velocidade maximizada de verificação. A confiabilidade do algoritmo 

MegaMatcher Accelerator 10.0 neste teste é mostrada como curvas vermelhas nos 

gráficos ROC 

● O teste 2 usou as configurações padrão do mecanismo. A confiabilidade do 

algoritmo MegaMatcher Accelerator 10.0 neste teste é mostrada como curvas 

verdes nos gráficos ROC 

● Teste 3: precisão maximizada de verificação. A confiabilidade do algoritmo 

MegaMatcher Accelerator 10.0 neste teste é mostrada como curvas azuis nos 

gráficos ROC 

 
Os resultados de testes de confiabilidade para os mecanismos de verificação de templates 
do MegaMatcher Accelerator 10.0 são mostrados como gráficos de características de 
operação do receptor (ROC). O cálculo ROC foi realizado comparando todos os templates 
de bancos de dados correspondentes uns com os outros. 
 

1 impressão digital 
 

 
 

2 impressões digitais 
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1 face 
 

 
1 e 2 íris 
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Impressões digitais e íris 
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Impressões digitais e faces 
 

 
 

Faces e íris 

 

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  

 
Observe que os testes com esses tipos de templates biométrico resultaram em 0% de FRR 
para todos os valores FAR: 
 

● 4, 8 e 10 impressões digitais (os três testes); 

● todas as combinações de impressões digitais e faces bi-modais, exceto 1 face com 

1 impressão digital; 

● todas as combinações de impressões e íris bi-modais, exceto 1 íris com 1 

impressão digital; 

● todas as impressões digitais tridimensionais, combinações de face e íris. 

 
O desempenho do algoritmo de verificação de template MegaMatcher Accelerator 10.0 
foi testado com partes menores dos conjuntos de dados biométricos correspondentes 
enviados como tarefas de verificação. As restantes seções maiores dos conjuntos de dados 
foram salvas no banco de dados do MegaMatcher Accelerator várias vezes, preenchendo 
a capacidade total. A tabela abaixo mostra os resultados dos testes de desempenho: 
 

MegaMatcher Accelerator 10.0 - teste de velocidade de verificação (milhão de 

templates por segundo) 

Um template contêm: 

MegaMatcher 

Accelerator 10.0 

Extended 

MegaMatcher 

Accelerator 10.0 

Standard 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 1 Teste 2 Teste 3 

1 impressão digital gravada 128.97 94.85 20.85 36.29 31.17 5.42 

2 impressões digitais gravadas 57.40 54.01 8.87 18.20 16.08 2.23 

4 impressões digitais gravadas 28.38 25.55 4.08 9.09 8.35 1.02 

8 impressões digitais gravadas 15.39 12.75 2.24 4.56 4.54 0.61 

10 impressões digitais gravadas 13.39 12.15 2.04 3.69 3.65 0.51 

1 face gravada 111.58 37.02 

1 íris gravada 242.96 74.72 

2 írises gravadas 120.28 37.35 
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REQUISITOS DE SISTEMA 
 

● O software MegaMatcher Accelerator Extreme deve ser instalado no hardware do 

servidor HPE ProLiant ML350 Gen9 com essas especificações: 

○ Servidor HPE ProLiant ML350 Gen9; 

○ 2 x processador Intel Xeon E5-2680 v4 (14 núcleos, cache 35M, 2,4 GHz) ou 

melhor; 

○ 4 x unidades NVIDIA TITAN X GPU; 

○ RAM, dependendo do número dos mecanismos biométricos: 

■ 512 GB de RAM (8 x HPE 64 GB 4Rx4 PC4-2400T-L Kit) - para 

mecanismos biométricos únicos ou dois motores biométricos; 

■ 1024 GB de RAM (16 x HPE 64GB 4Rx4 PC4-2400T-L Kit) - para três 

mecanismos biométricos; 

○ 2x HPE 400GB SATA 6G Write Intensive (2.5 ") SC SSD ou HDD com 

capacidade similar; 

○ 4 x kit de suporte para cartão gráfico HP ML350 Gen9; 

○ HPE iLO Advanced lic; 

○ HP Smart Array P440ar / 2GB 12Gb 2 portas Int SAS Controller; 

○ Kit de trilho de rolamento de esferas HP 1U SFF; 

○ 4x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Kit de fonte de alimentação. 

● O software MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended deve ser instalado no 

hardware do servidor HPE ProLiant DL360 Gen9 com essas especificações: 

○ Servidor HPE ProLiant DL360 Gen9; 

○ 2 x processador Intel Xeon E5-2680 v4 (14 núcleos, cache 35M, 2,4 GHz) ou 

superior; 

○ RAM, dependendo do número de motores biométricos: 

■ 128 GB de RAM (8 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para 

mecanismo biométrico único; 

■ 256 GB de RAM (16 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para dois 

mecanismos biométricos; 

■ 384 GB de RAM (24 x 16 GB DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R) - para três 

mecanismos biométricos; 

○ HDD de 6 x 300 GB (SAS, 10 000 rpm); 

○ HP iLO Advanced lic; 

○ Controlador HP Smart Array P440ar / 2G FIO; 

○ Kit de trilho de rolamento de esferas HP 1U SFF; 
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○ HP 500W FS Plat Ht Plg PwrSupply Kit x2. 

● O software MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard ou Development Edition 

deve ser instalado em um PC com estas especificações: 

○ Processador Intel Core i7-4771 com 4 núcleos, com 3.5 GHz. 

○ 16 GB de RAM 

● O sistema operacional pré-instalado não é necessário, já que todas as versões do 

software MegaMatcher Accelerator 10.0 estão disponíveis em um CD de instalação 

que inclui o sistema operacional Linux. 

 

 

SUPORTE TÉCNICO 
 
A Hewlett Packard Company fornece uma garantia mundial de 3 anos, com substituição 
parcial em 5 dias úteis, para o hardware do servidor. É possível receber a substituição 
parcial em apenas 4 horas. 
 
A FingerSec fornece suporte técnico gratuito e ilimitado para o MegaMatcher Accelerator 
por telefone ou e-mail. O suporte técnico abrange a resolução de problemas, correções 
técnicas e fornece informações técnicas necessárias. 
 

 

MODELO DE LICENCIAMENTO 
Para o SDK MegaMatcher 10.0, consulte Licenciamento do MegaMatcher. 
 
O MegaMatcher Accelerator é uma solução do lado servidor pronta para usar que aceita 
tarefas do software do lado cliente. Os integradores desenvolvem o software do lado 
cliente de acordo com suas necessidades e em seguida implanta o sistema como um todo. 
 
As licenças de software do MegaMatcher Accelerator estão disponíveis para clientes 
novos e existentes do SDK MegaMatcher Extended. 
 
O MegaMatcher 10.0 Extended SDK inclui componentes e amostras para desenvolver o 
software do lado cliente para usar com o MegaMatcher Accelerator. 
 
Consulte o Consultor de Produtos para descobrir quais componentes específicos serão 
necessários para a implantação do sistema. 
 
O MegaMatcher Accelerator 10.0 está disponível nestas versões: 
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● Licenças para MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme; cada licença permite o uso 

dos mecanismo incluídos em uma única unidade de servidor: 

○ Licença de mecanismo de impressão digital MegaMatcher Accelerator 10.0. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de íris. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de face. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de impressão digital 

e face - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0  licença do mecanismo de impressão digital 

e íris - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença de mecanismo de face e íris - os 

mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 impressão de impressões digitais, face e íris 

- os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

● Unidades do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme com hardware de servidor e 

mecanismos biométricos pré-instalados. Os mecanismos disponíveis são os 

mesmos dos mencionado acima. 

● Licenças do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended; cada licença permite o uso 

dos mecanismos incluídos em uma única unidade de servidor: 

○ Licença de mecanismo de impressão digital MegaMatcher Accelerator 10.0. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de íris. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de face. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de impressão digital 

e face - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0  licença do mecanismo de impressão digital 

e íris - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença de mecanismo de face e íris - os 

mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 impressão de impressões digitais, face e íris 

- os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

● Unidades do MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended com hardware do servidor e 

mecanismos biométricos pré-instalados. Os mecanismos disponíveis são os 

mesmos dos mencionado acima. 

● Licenças do MegaMatcher Accelerator 10.0 Standard; cada licença permite o uso 

dos mecanismos incluídos em um único PC: 

○ Licença de mecanismo de impressão digital MegaMatcher Accelerator 10.0. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de íris. 
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○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de face. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de impressão digital 

e face - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0  licença do mecanismo de impressão digita 

el íris - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença de mecanismo de face e íris - os 

mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 impressão de impressões digitais, face e íris 

- os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

● Licenças do MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition; cada licença 

permite o uso dos mecanismos incluídos em um único PC: 

○ Licença de mecanismo de impressão digital MegaMatcher Accelerator 10.0. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de íris. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de face. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença do mecanismo de impressão digital 

e face - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0  licença do mecanismo de impressão digital 

e íris - os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 licença de mecanismo de face e íris - os 

mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

○ MegaMatcher Accelerator 10.0 impressão de impressões digitais, face e íris 

- os mecanismos podem ser usados como um mecanismo mesclado. 

 
Todas as versões do MegaMatcher Accelerator 10.0 também incluem componentes Fast 
Fingerprint Matcher, Fast Face Matcher, Fast Iris Matcher e Voice Matcher para uso em 
situações em que o mecanismo de verificação do MegaMatcher Accelerator não é 
necessário ou não pode ser usado. 
 
Uma licença gratuita para o MegaMatcher Accelerator 10.0 Development Edition com 
mecanismos de impressão digital, face e íris está incluída no MegaMatcher 10.0 Extended 
SDK. As licenças MegaMatcher Accelerator 10.0 Extreme, Extended e Standard, bem como 
as unidades MegaMatcher Accelerator 10.0 Extended e MegaMatcher Accelerator 10.0 
Extreme editions podem ser adquiridas pelo MegaMatcher 3.x / 4.x / 5.x / 6.0 / 9.0 / 10.0 
Extended SDK clientes. 
 
As licenças de recuperação de desastres para o software MegaMatcher Accelerator 
também estão disponíveis. As licenças de recuperação de desastres destinam-se a serem 
usados em centros de recuperação de desastres (DRC - Disaster recovery licenses). Um 
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DRC é um local que possui o mesmo equipamento que o site principal, espelha 
completamente o ambiente de dados do site principal e está no modo de espera 
enquanto o site principal está funcionando. Se o site primário falhar, o DRC assume as 
operações. 
 
As licenças para o software MegaMatcher Accelerator estão disponíveis para centros de 
recuperação de desastres com desconto de 40%. O hardware do servidor para as unidades 
MegaMatcher Accelerator Extended e Extreme é fornecido para centros de recuperação 
de desastres sem desconto. 
 
Entre em contato conosco para obter mais informações sobre as licenças de recuperação 
de desastres. 
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