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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού-μικρά
κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.

2.Βοήθεια και επίβλεψη ενηλίκων συστήνεται.

3.Αυτό το σετ περιέχει μικρά μέρη που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία στα παιδιά αν χρησιμοποιηθούν

λανθασμένα.

4.Προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.

5.Ποτέ μην βάλετε την σκόνη στο στόμα σας ή στα μάτια σας.

Β. ΠΡΟΣΟΧΗ
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.Η σκόνη που παρέχεται σε αυτό το σετ είναι πολύ λεπτή ασημί χρωστική σκόνη. Κατά την εμφάνιση λεπτών δαχτυλικών

αποτυπωμάτων, μπορεί να λεκιάσει αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Χρησιμοποιήστε την μόνο στο μαξιλαράκι συλλογής και

εμφάνισης που παρέχεται. Το ξεσκόνισμα θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Ποτέ μην την βάζετε σε επιφάνειες άλλου υλικού.

Σε περίπτωση λεκέ, αφαιρέστε την αμέσως κολλώντας με αυτοκόλλητη ταινία. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί με ήπιο

σαπουνόνερο.

.Η σκόνη που παρέχεται είναι υψηλής απόδοσης. Το δαχτυλικό αποτύπωμα θα εμφανιστεί ως δια μαγείας με μόνο λίγη

σκόνη που θα πασπαλιστεί επάνω του. Αφού βουτήξετε το πινέλο στο ανοιχτό δοχείο σκόνης, πάντα να αφαιρείται την

περίσσεια σκόνης χτυπώντας το πινέλο πάνω στην άκρη του ανοιχτού δοχείου. Δοκιμάστε να ξεσκονίσετε ένα δαχτυλικό

αποτύπωμα πάνω στο μαξιλαράκι εμφάνισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων για να δείτε πως λειτουργεί πριν ξεκινήσετε τα

παιχνίδια. Επίβλεψη ενήλικα απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την σκόνη.

.Το μελάνι σφραγίδας για δαχτυλικά αποτυπώματα ίσως λεκιάσει επίσης. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπουνόνερο κάθε φορά

μετά την χρήση. Με την βοήθεια ενός ενήλικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο καθαριστικό οινόπνευμα για να αφαιρέσετε

το μελάνι από τα δάχτυλα σας.

C. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 εύχρηστη πλαστική θήκη για την αποθήκευση όλων των συσκευών, 1 Ταυτότητα Ιδιωτικού Αστυνομικού, 1 σετ ευρετήριο καρτελών

δαχτυλικών αποτυπωμάτων, 1 σετ καρτών συλλογής των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, 1 μαξιλαράκι για την συλλογή και εμφάνιση

αόρατων δαχτυλικών αποτυπωμάτων, 1 δοχείο σκόνη, 1 μαξιλαράκι μελανιού, 1 πινέλο, 1 σετ διαφανής ταινίες και 1 μεγεθυντικό φακό,

1 λεπτομερής οδηγίες με ψυχαγωγικά στοιχεία. (Δείτε τις συμβουλές που συμπεριλαμβάνουν για ξαναγέμισμα του περιεχόμενου).

Πως να φτιάξετε την δική σας Ταυτότητα Ιδιωτικού Αστυνομικού: Κολλήστε την φωτογραφία σας πάνω

στον κατάλληλο χώρο. Συμπληρώστε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε

ένα από τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα και να το βάλετε πάνω στην στήλη σημειώσεων. (Δείτε το

τμήμα F για το πως να εμφανίσετε και να συλλέξετε δαχτυλικά αποτυπώματα). Είναι καταπληκτικό.

D. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΑΧΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ
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ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ παίρνονται κατευθείαν από το δάχτυλο κάποιου χρησιμοποιώντας ένα

μαξιλαράκι με μελάνι ή ένα καλούπι.

Αρχίστε με την δημιουργία της δικής σας βάσης δεδομένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων με μελάνι. Αυτή είναι τα αρχεία στα

οποία θα χρειάζεται να ανατρέχετε και να κάνετε συγκρίσεις με αυτά όταν αναγνωρίζετε τα δαχτυλικά αποτυπώματα του

«υπόπτου». Των περισσότερων χωρών οι αστυνομικές αρχές έχουν μια τεράστια βάση δεδομένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων

με μελάνι η οποία έχει αποθηκευμένα εκατομμύρια αρχεία. Μπορείτε να αρχίσετε να συλλέγετε δαχτυλικά αποτυπώματα με

μελάνι μελών της οικογένειας σας ή των φίλων σας (αντικείμενα). Θα χρειαστεί να βοηθήσετε τα αντικείμενα σας στην

κατασκευή αποτυπωμάτων με μελάνι.

Να έχετε το μαξιλαράκι σφραγίδας και μια Κάρτα Αρχείου Δαχτυλικού Αποτυπώματος έτοιμη πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Πάντα να βοηθάτε το αντικείμενο σας κρατώντας του το χέρι όταν φτιάχνεται το αποτύπωμα. Αυτό θα βοηθήσει στην σταθεροποίηση της
πίεσης στην κάρτα αρχείου, δημιουργώντας έτσι ένα αποτύπωμα με καθαρές και σταθερές γραμμές σχήματος.
Ζητήστε από το αντικείμενο σας να στηθεί στα δεξιά σας, ελαφρώς πίσω από σας. Κρατήστε το χέρι του αντικειμένου σας με το δεξί χέρι
ανεξάρτητα από το ποιο χέρι πρόκειται να βάλετε στο μελάνι. Μην αντιστρέψετε αν είστε αριστερόχειρας.
Ζητήστε από το αντικείμενο να κλείσει όλα τα άλλα δάχτυλα εκτός από αυτό που πρόκειται να μπει στο μελάνι.
Κρατήστε το προτεταμένο δάχτυλο του αντικειμένου σας με τον δεξί σας αντίχειρα και τον δείκτη.
Μπορείτε να αποκτήσετε τα αποτυπώματα με μελάνι είτε με ΑΠΛΕΣ τεχνικές είτε με τεχνικές ΚΥΛΙΣΗΣ ως εξής:

ΑΠΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: Απλά πιέστε το δάχτυλο πάνω στο μαξιλαράκι σφραγίδας με το πρώτο τμήμα του δάχτυλου να είναι

παράλληλο με την επιφάνεια του μαξιλαριού. Μετά εφαρμόστε το αποτύπωμα με μελάνι πάνω στην κάρτα αρχείου με τον

ίδιο τρόπο. Η τεχνική είναι ευθεία. Παράγει ένα μικρότερο αποτύπωμα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΛΙΣΗΣ: Κυλήστε το δάχτυλο του αντικειμένου πάνω στο μαξιλαράκι με μελάνι από την μια άκρη του νυχιού ως την άλλη και με το

πρώτο τμήμα του δάχτυλου κρατημένο επίπεδο πάνω στο μαξιλαράκι μελάνι όλη την ώρα. Αυτό θα φτιάξει μια μεγαλύτερη εικόνα αποτυπώματος.

Απαλά πιέστε το δάχτυλο με το μελάνι πάνω στο κατάλληλο χώρο στην Κάρτα Αρχείου. Εφαρμόστε ήπια πίεση για να αποφύγετε να

πασαλείψετε το μελάνι.

Για την τεχνική κύλισης: Όταν κυλάτε το δεξί χέρι, ο αντίχειρας θα πρέπει να κυληθεί από δεξιά προς τα αριστερά ενώ για τα άλλα τέσσερα

δάχτυλα θα πρέπει να κυληθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτές οι κατευθύνσεις κύλισης θα αντιστραφούν όταν θα κυληθεί το αριστερό χέρι.

Επαναλάβετε τα παραπάνω και για τα άλλα δάχτυλα μέχρι να γίνουν τα αποτυπώματα με μελάνι και για τα δέκα δάχτυλα.

Αφού έχετε τελειώσει την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να ζητήσετε από το αντικείμενο σας να καθαρίσει το μελάνι με σαπουνόνερο ή

με ήπιο καθαριστικό οινόπνευμα. (Παρατηρήσεις: το οινόπνευμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενήλικα)

Συμπληρώστε τις προσωπικές πληροφορίες του αντικειμένου για να ολοκληρώσετε την κάρτα αρχείου.

Αν είστε αρχάριος στην συλλογή αποτυπωμάτων με μελάνι, προτείνεται να εξασκήσετε τις παραπάνω τεχνικές μερικές φορές πριν ξεκινήσετε

στην πραγματικότητα.

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΑΔΑΧΤΥΛΙΚΑΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Η βάση δεδομένων σας με δαχτυλικά αποτυπώματα δεν θα έχει ολοκληρωθεί χωρίς την διαδικασία εξέτασης και ταξινόμησης. Μπορεί να

παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα κουτί ελέγχου στην Κάρτα Αρχείου Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μέσα της

για ταξινόμηση. Κάθε αποτύπωμα έχει ραβδώσεις οι οποίες ανήκουν σε ένα από τα παρακάτω σχήματα: ΣΠΕΙΡΕΣ, ΑΨΙΔΕΣ, ΘΗΛΙΕΣ και

ΤΥΧΑΙΑ (κάποιος μπορεί να το αποκαλεί ΣΥΝΘΕΤΑ)Το σχήμα ΣΠΕΙΡΑ δείχνει σαν μάτι ταύρου. Η σπείρα έχει γραμμές που εισέρχονται στα

πλαϊνά του μαλακού τμήματος του δάχτυλου και κάνουν σπειροειδές σχήματα προς τα μέσα, τελειώνοντας στο κέντρο.

Το σχήμα ΘΗΛΕΙΑ είναι σαν ένα ανάποδο U και γέρνει αριστερά ή δεξιά. Οι θηλιές έχουν γραμμές που εισέρχονται στην μια πλευρά του

μαλακού τμήματος του δάχτυλου και φεύγουν από την ίδια πλευρά. Το σχήμα ΑΨΙΔΕΣ είναι σαν ένας λόφος με γραμμές που εισέρχονται στην

μια πλευρά του μαλακού τμήματος του δάχτυλου και φεύγουν από την αντίθετη πλευρά. Το ΤΥΧΑΙΟ σχήμα φτιάχνεται από έναν συνδυασμό

των άλλων 3 σχημάτων.

Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό που παρέχεται για να μελετήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματα που έχετε συλλέξει, μετά ταξινομήστε

τα στους διάφορους τύπους όπως αναφέρθηκε παραπάνω για να συμπληρώσετε την Κάρτα Αρχείου σας Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων.

Συνεχίστε να συλλέγετε δαχτυλικά αποτυπώματα από διαφορετικούς ανθρώπους για να χτίσετε την δική σας βάση δεδομένων δαχτυλικών

αποτυπωμάτων. Εξοικειωθείτε με όλα αυτά τα σχήματα αποτυπωμάτων. Είναι πολύ χρήσιμα στην αναγνώριση των ιδιοκτητών των

αποτυπωμάτων.
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F. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3 ΕΥΡΕΣΗ ΔΑΧΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΑΟΡΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

είναι αόρατα αποτυπώματα που μένουν στην επιφάνεια ενός αντικειμένου από έναν

άνθρωπο. Μπορούν να γίνουν ορατά μόνο αφού εμφανιστούν με σκόνη ή χημικά.

Αφού έχετε δημιουργήσει την βάση δεδομένων σας με αποτυπώματα, τώρα έρχεται το διασκεδαστικό παιχνίδι του να είστε

ιδιωτικός αστυνομικός που να συλλέγει και να αναγνωρίζει «τον ύποπτο» από τα αόρατα δαχτυλικά αποτυπώματα που έχει

αφήσει. Μπορείτε να καλέσετε τους φίλους σας ή τα μέλη της οικογένειας σας να είναι οι «ύποπτοι» του παιχνιδιού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του ξεσκονίσματος θα πρέπει μόνο να γίνεται στο μαξιλαράκι εμφάνισης που παρέχεται.

Θα παράγεται τα καλύτερα δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω σε αυτό και το καθάρισμα της σκόνης είναι ευκολότερο στην

επιφάνεια του επίσης. (παρακαλώ επίσης ανατρέξτε στο τμήμα Β παραπάνω που αφορά την προσοχή στην χρήση της σκόνης.)

Ζητήστε από τους «υπόπτους» σας να κάνουν τα αόρατα αποτυπώματα αγγίζοντας το μαξιλαράκι εμφάνισης εν απουσία σας.

Για να παράγεται το καλύτερο αποτέλεσμα αποτυπωμάτων, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να αγγίξουν

την μύτη τους ή τα μαλλιά τους πριν την κατασκευή του αποτυπώματος. Το λίπος από την μύτη ή τα μαλλιά διευκολύνει μια

ποιοτική εμφάνιση ενός αποτυπώματος.

Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να ξεσκονίζετε και να συλλέγετε τα αόρατα αποτυπώματα. Βουτήξτε το πινέλο στο ανοιχτό δοχείο

σκόνης. Χτυπήσατε το πινέλο στις άκρες του ανοιχτού δοχείου για αφαίρεση τις περίσσειας σκόνης. Σας υπενθυμίζουμε ότι

θα χρειαστείτε μόνο ΠΟΛΥ, ΠΟΛΥ λίγη από την σκόνη που είναι προσκολλημένη στην άκρη του πινέλου για να παράγετε ένα

καλό αποτύπωμα.

Εφαρμόστε το πινέλο με κυκλικό τρόπο. Απαλά βουρτσίστε πάνω στην περιοχή με το αόρατο αποτύπωμα με προσοχή.

Το αποτύπωμα θα εμφανιστεί σταδιακά μετά από μερικά βουρτσίσματα. Χτυπήσατε το πινέλο στις άκρες του ανοιχτού δοχείου

για να ξεφορτωθείτε την σκόνη. Με το καθαρό πινέλο βουρτσίστε το αποτύπωμα ξανά για να καθαρίσετε την περίσσεια σκόνης

που έχει απομείνει.

Προετοιμάστε μια Κάρτα Συλλογής Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων. Πάρετε ένα κομμάτι διαφανής αυτοκόλλητης ταινίας που

παρέχεται σε αυτό το σετ. Βγάλτε το κάλυμμα. Τοποθετήστε την κολλώδη πλευρά πάνω στο ξεσκονισμένο αποτύπωμα μετά

προσεχτικά πιέστε πάνω στα δαχτυλικά αποτυπώματα που έχουν εμφανιστεί. Πιέστε την επιφάνεια απαλά για να αφαιρέστε

οποιεσδήποτε φουσκάλες που μπορεί να καταστρέψουν το δείγμα αποτυπώματος. Σηκώστε την κολλητική ταινία από το

αντικείμενο. Το δαχτυλικό αποτύπωμα που έχει εμφανιστεί θα σηκωθεί μαζί με την κολλητική ταινία. (Παρατηρήσεις για τον

χειρισμό της κολλητικής ταινίας: Το κάλυμμα της κολλητικής ταινίας είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα, μεγάλο και μικρό.

Για να διευκολύνετε τον χειρισμό, αφαιρέστε μόνο το μεγάλο κάλυμμα μόνο όταν διεξάγεται το σήκωμα. Πάντα να κρατάτε το

μικρό τμήμα για χειρισμό. Αφαιρέστε το μικρό τμήμα μόνο όταν η αυτοκόλλητη ταινία είναι κολλημένη στην Κάρτα Συλλογής.)

Κολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία με το δαχτυλικό αποτύπωμα πάνω στο μαύρο τετράγωνο της Κάρτας Συλλογής Δαχτυλικών

Αποτυπωμάτων. Εξομαλύνετε την επιφάνεια απαλά για να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε φουσκάλες. Ένα δαχτυλικό αποτύπωμα

έχει συλλεχθεί. Μπορείτε να αρχίσετε να μελετάτε τα σχήματα. Συμπληρώστε τις πληροφορίες στην Κάρτα Συλλογής και

αναγνωρίστε τον ιδιοκτήτη του.

Τα περισσότερα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σετ μπορούν να ξαναγεμίσουν με κάποια αντικείμενα από

το σπίτι για απεριόριστη διασκέδαση.

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα Αρχείων Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων και την Κάρτα Συλλογής βγάλτε τες μερικές

φωτοτυπίες για μελλοντική χρήση.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την σκόνη με σκόνη καφέ, κακάο, σκόνη μαγειρέματος ή ταλκ. Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε

λεπτή άσπρη σκόνη όπως ταλκ ή σκόνη καφέ σε σκουρόχρωμες επιφάνειες και αντιθέτως σκουρόχρωμη σκόνη σε

ανοιχτόχρωμες επιφάνειες. Ενώ μπορεί να μην παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα ποιοτικά όπως η πολύ λεπτή σκόνη που

συμπεριλαμβάνεται, θα είναι ευκολότερο να καθαριστούν. (Απαιτείται άδεια ενήλικα)

ΤΑΑΟΡΑΤΑΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

H. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

2.

3.

4.

5.
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Οι περισσότερες αυτοκόλλητες ταινίες γραφικής ύλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σηκώσουν αόρατα δαχτυλικά

αποτυπώματα από επιφάνειες αντικειμένων. Όσο πιο πλατιές είναι, τόσο καλύτερη η εφαρμογή καθώς καλύπτει μεγαλύτερη

επιφάνεια σηκώματος.

Ι. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1400 ένας γιατρός ανακάλυψε ότι δεν μπορούν να είναι ακριβώς ίδια δυο σετ δαχτυλικών

αποτυπωμάτων. Αυτά παρέχουν εξαιρετικά ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.

Τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσο χρονών θα γίνεται. Εξετάστε τα δικά σας

δαχτυλικά αποτυπώματα με ένα μεγεθυντικό φακό, δείτε αν μπορείτε να βρείτε ένα ζευγάρι ίδιων δαχτυλικών αποτυπωμάτων,

τα οποία είναι εντελώς πανομοιότυπα. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε τα αποτυπώματα του δάχτυλου του ποδιού σας, της

πατούσα σας, της φτέρνας σας, του χειλιού σας κλπ. νομίζετε πως έχουν τα ίδια σχήματα με τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα;

Ενώ τα δαχτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναγνώριση ενός προσώπου, ξέρετε τον βιολογικό λόγο

για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν δαχτυλικά αποτυπώματα; Βοηθάνε στο κράτημα σας. Το δέρμα στις παλάμες των χεριών

σας και οι σόλες των ποδιών σας είναι καλυμμένα με μικροσκοπικά υπερυψωμένες γραμμές που ονομάζονται ραβδώσεις

τριβής. Αν το δέρμα σας ήταν λείο και δεν είχατε καθόλου δαχτυλικά αποτυπώματα (οι ραβδώσεις στα άκρα των δάχτυλων σας)

θα είχατε δυσκολία να κρατήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτές οι ραβδώσεις επιτρέπουν στους ανθρώπους να σηκώνουν

και να χειρίζονται αντικείμενα εύκολα. Τα αποτυπώματα στην πατούσα μας επιτρέπουν να γραπώνουμε την γη σταθερά.

Γιατί μένουν δαχτυλικά αποτυπώματα μετά το άγγιγμα των επιφανειών των αντικειμένων; Υπάρχουν μικροσκοπικοί αδένες

ανάμεσα στις ραβδώσεις τριβής. Κατά καιρούς, κρύβουν ουσίες όπως ιδρώτας, λιπαρότητα, πρωτεΐνη κλπ. Όταν αγγίζετε κάτι,

αυτή η ουσία θα αφήσει ένα σχήμα σημάδι των δαχτυλικών σας αποτυπωμάτων πάνω στο αντικείμενο. Όταν ξεσκονίζουμε το

δαχτυλικό αποτύπωμα, η σκόνη θα «κολλήσει» από αυτές τις ουσίες, κάνοντας ένα αόρατο αποτύπωμα ορατό.

Πρόσφατα, η εξέταση και η ταξινόμηση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται από μηχανήματα επειδή η χρήση της

χειροκίνητης μεθόδου είναι αργή και χρονοβόρα. Τα κομπιούτερ μπορούν να σκανάρουν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα και να το

συγκρίνουν με μια μεγάλη βάση δεδομένων που έχει συλλεχθεί από πολλούς αστυνομικούς πράκτορες. Οι περισσότερες

αστυνομίες όπως το FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών) χρησιμοποιεί ένα σύστημα που λέγεται AFIS Σύστημα Αυτόματης

Αναγνώρισης Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων το οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία σκαναρίσματος μέσα σε δυο λεπτά.

Το ίδιο θα χρειαζόταν ένα χρόνο αν το κάναμε χειρωνακτικά.

Στις μέρες μας, μερικά προϊόντα χρησιμοποιούν την τεχνολογία δαχτυλικών αποτυπωμάτων για να καθορίσουν την ταυτότητα

του χρήστη, όπως πιστωτικές κάρτες με δαχτυλικό αποτύπωμα και σύστημα ασφαλείας με δαχτυλικό αποτύπωμα κλπ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας όσον αφορά το προιόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε
σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι
να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): ,
Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site:

infodesk@4M-IND.com
WWW.4M-IND.COM
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