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ป lib ํ ั ป ิ้ ืเปน library สําหรับประมวลผลลายนิวมือ
ประกอบดวย 3 สวนคอื สวนการประมวลผลลายนิ้วมอื 
(TMWIDWDLL)   ั ็  ิ้ ื(TMWIDW.DLL) สวนชวยจัดเก็บขอมลูลายนิวมือ 
(FPENROL.DLL) และสวนขอมลูเครือ่งอานลายนิ้วมือ 
(ITWSSL DLL)(ITWSSL.DLL)
ทําการรบัลายนิ้วมือ ทําการประมวลผลและบอกคาใหโดยอัตโนมัติผาน
ทาง callback functionทาง callback function
ใชไดกับภาษาที่สนับสนุนการเรยีก DLL เชน C, Delphi, VB ฯลฯ



้ l ื่ติดตัง DigitalPersona Driver ลงในเครืองกอน
เมื่อติดตั้งแลว ใหเสียบเครื่องอานลายนิ้วมอืเขากับเครื่อง

ไฟล DLL ที่จะใชงาน ตองอยูใน folder เดียวกับไฟล .exe ของโปรแกรม
ที่พัฒนา หรืออยูใน system folder ของ windows (เชน 

c:\windows\system32)



ึ ื่ ใ  DLL ใ ี่ ัศึกษาเรืองการใชงาน DLL ในภาษาทีจะพัฒนา
หากในชุดพัฒนาของเรา ไมมี header file ทีส่นับสนุนในภาษาที่ตองการ 
จะตองมีการแปลง header file ไปยังภาษานั้นๆจะตองมการแปลง header file ไปยงภาษานนๆ
การแปลง header file ดวยตนเอง อาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย และหา
เจอไดยากในบางครั้ง ดังนั้นในขัน้ตอนการแปลงจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษเจอไดยากในบางครง ดงนนในขนตอนการแปลงจงควรระมดระวงเปนพเศษ





เพื่อให library พรอมใชงาน กอน
ใ  ั้   ี  

ID-WORKS DLL 
Library 

การใชงานทงหมด จะตองเรยก 

idi_InitModule เปนขัน้แรก

y
(TMWIDW.DLL)

idi_InitModule



และหลังจากเลิกใชงานแลว (เชน 
กอนปดโปรแกรมของคณ) จะตอง

ID-WORKS DLL 
Libraryกอนปดโปรแกรมของคณุ) จะตอง

เรียก idi_FinalizeModule
หลังเรียกฟงกชันดังกลาวแลว จะไม

Library 
(TMWIDW.DLL)

หลงเรยกฟงกชนดงกลาวแลว จะไม
สามารถเรียกใชงานฟงกชันในโมดูล
ไดอีก

idi_FinalizeModule



Context เปนเหมือนโมดูลยอยที่เราสราง
ขึ้นมาเพื่อใชงาน ID‐WORKS

ID-WORKS DLL 
Libraryขนมาเพอใชงาน ID‐WORKS 

Integrator ในโปรแกรม โดยการใชงาน 

function ตางๆ จะตองอางถึง 

Library 
(TMWIDW.DLL)

idi CreateContext
ๆ

context เสมอ

การสราง context จะใช function 

idi_CreateContext

idi_CreateContext ID-WORKS
Context



เมือ่ไมตองการใชงาน context 
 ใ ป t t ั  โ

ID-WORKS DLL 
Libraryแลว ใหปด context ดังกลาว โดย

การเรียก idi_CloseContext

Library 
(TMWIDW.DLL)

idi Cl C Xidi_CloseContext

ID-WORKS
X

ID WORKS
Context



ในแตละ Context ของ ID‐WORKS จะมีฐานขอมูล
ลายนิ้วมือชั่วคราวเปนของตัวเอง (จะหายไปเมื่อปด 
context)

ขอมูล
ลายนิ้วมือ

context)
ฐานขอมูลจะถูกใชเมื่อมีการแตะนิ้วมือ ID‐WORKS จะ
ทําการประมวลผลและคนหาลายนิ้วมือจากฐานขอมูล
ชั่วคราวนี้

้

ID-WORKS 
Context

ดังนั้นผูพัฒนา จึงตองเพิ่มขอมูลเขาไปในฐานขอมูล
ชั่วคราว เพื่อให ID‐WORKS สามารถทํางานได
idi_fp_Add ใชสําหรับเพิ่มขอมูลลายนิ้วมือที่จัดเก็บไว
แลว เขาไปในฐานขอมล ฐานขอมูลidi fp Addแลว เขาไปในฐานขอมูล ฐ ู

ลายนิ้วมือ
ชั่วคราว

idi_fp_Add



ขอมูลลายนิ้วมือ สามารถเก็บไดโดยใชสวนชวยการจัดเก็บลายนิ้วมือ

ในขอมลลายนิ้วมอื จะประกอบดวย 2 สวนหลักคือ ขอมลทั่วไป และขอมล binary ที่เปนในขอมูลลายนวมอ จะประกอบดวย 2 สวนหลกคอ ขอมูลทวไป และขอมูล binary ทเปน
รายละเอียดของลายนิ้วมือ ซึ่งสามารถนิยามไดโดยใช FP_FPInfo

FP_FPInfo struct

145 Pointer 568

FingerprintIndexingValue FingerprintRawDataPtr FingerprintRawDataPtr

Indexing Value (ชวย
ในการคนหา)

ขอมล binary ลายนิ้วมือ

ขนาดขอมูล binary ลายนิ้วมือ

ขอมูล binary ลายนวมอ



ขอมูลลายนิ้วมือ จะสามารถอางถึงไดผานทางขอมูลประเภท FP_FPINFO
FP_FPINFO.FingerprintRawDataPtr จะตองชี้ไปยังขอมูล binary ของลายนิ้วมือ
FP_FPINFO.FingerprintRawDataSize จะตองเปนขนาดของขอมูล binary ของลายนิ้วมือ
หากตองการลางฐานขอมูลชั่วคราว ใหใชฟงกชัน idi_fp_ClearAll



เมื่อเรียกฟงกชัน idi_fp_Add โมดูลจะ
ทําการคัดลอกขอมลลายนิ้วมือ ไปเก็บไวใน

Application Memory Space
ID-WORKS Fingerprint binary data

ทาการคดลอกขอมูลลายนวมอ ไปเกบไวใน

ฐานขอมลูชั่วคราว ซึ่งเมื่อคดัลอกแลว ก็จะ

ไมเกี่ยวกับ FP_FPInfo ที่สงเขาไปกับ_
ฟงกชันอกี ดังนัน้ memory ในสวนที่เก็บ
ขอมูล binary ของลายนิ้วมือ จึงสามารถ 

d ll ไ 

ขอมูลถูกคัดลอกมา
เมื่อเรยีก idi_fp_Add

deallocate ได 

ID-WORKS Fingerprint binary data

ID-WORKS Module Memory Space



 ใ  ื่  ิ้ ื ั้  ี ฟ  ักอนการใชงานเครืองอานลายนิวมือทุกครัง จะตองเรียกฟงกชัน 

idi_ActivateSensor
ฟงกชันนี้จะตองถกเรียกในโปรแกรมในชวงที่เริ่มมีการใชเครื่องอานฟงกชนนจะตองถูกเรยกในโปรแกรมในชวงทเรมมการใชเครองอาน

การเรียกฟงกชันนี้ จะตองมี Serial และ Key ของ ID‐WORKS 
Integrator ซึ่งจะเปนรหัสเฉพาะของเครื่องอานลายนิว้มือแตละเครื่อง ซึ่งIntegrator ซงจะเปนรหสเฉพาะของเครองอานลายนวมอแตละเครอง ซง
จะไมซ้ํากัน



ี่ ี dขอมูลทีจําเปนสําหรับการเรียก idi_ActivateSensor
Serial ของเครื่องอาน สําหรับ U.are.U 4000 จะอยูในรูปของ GUID 

{2F58A5B6 F18B 3545 A764 82898C11A8B3}เชน {2F58A5B6‐F18B‐3545‐A764‐82898C11A8B3}
ID‐WORKS Integrator Serial จะเปนรหัส 16 หลัก เชน 29F6‐
C582 832E 8B56C582‐832E‐8B56
ID‐WORKS Integrator Key จะเปนรหัส 32 หลัก เชน 6325‐
C9B3 282C 2763 D4EF 363F 1F60 7F19C9B3‐282C‐2763‐D4EF‐363F‐1F60‐7F19



ในการใชงานจรงิ ควรจัดทําหนาตาง

สํ ั ใ  ื่ ใ ส  สาหรบผูใชเพอใหสามารถกรอก 

Serial และ Key ไดเอง และ
ั ็ ใ R i t ื INIจัดเก็บใน Registry หรอื INI 
file ดังตัวอยางจากโปรแกรม 

TimeWORKS ใ ปTimeWORKS ในรปู



เมื่อสั่ง idi_Activate แลว สามารถเริ่มการทํางานของเครื่องอานลายนิ้วมือได โดยใช

ฟงกชัน idi StartCapturingฟงกชน idi_StartCapturing

หลังจากเรียกแลว โมดูล ID‐WORKS จะรอรับขอมูลจากเครื่องอานลายนิ้วมือ

idi_StartCapturing รอรบัขอมูล

ID-WORKS
Context

เครื่องอานลายนิ้วมือ



ื่ ่ ่ ื่ ้ ื เมือสังเริมการทํางานของเครืองอานลายนวิมือแลว โมดูล ID‐WORKS จะ
สง Message กลับมาหา Application ผานทาง callback 
function ี่ register ไ function ท register ไว
สามารถ register callback function ไดโดยใชฟงกชัน 

idi R i t Id tE tPidi_RegisterIdentEventProc



void identcallback(IDI IdentEventMsg *IdentEventMsgPtr) {

Identification Callback Function
void identcallback(IDI_IdentEventMsg IdentEventMsgPtr) {
// Put Identification Message processing code here
...
…
}

ประมวลผลอัตโนมัติ34
เรียกไปยัง 
Callback function 
ที่ได register ไว

ขอมูลลายนิ้วมือ

ID-WORKS
Context

2



ื่ ี ใ  ิ้ ื ื่  ิ้ ื ั ิ ้ ืเมือมีผูใชแตะลายนิวมือ และเครืองอานลายนิวมือสามารถจับภาพลายนิวมอื
ได ฟงกชัน callback ที่ register ไวจะถูกเรียก ไมวาจะรูจักลายนิ้วมอื
นั้นหรือไม นนหรอไม 

IDI_IdentEventMsg.MsgID บงบอกประเภทของMessage 
เชน รูจักลายนิ้วมอื หรือไมรูจักู ู

การใชงานคาMsgParam ใน IDI_IdentEventMsg จะขึ้นกับคา 
MsgID



ี d กรณี IDI_IdentEventMsg.MsgID เปน
IDI_ID_FINGERPRINTMATCHED

M P  P i ี้ไคา MsgParam จะเปน Pointer ชีไปยัง 
IDI_IdentEventMatchedStruct
ใน IDI IdentEventMatchedStruct จะมี Pointer ที่ชี้ไปยังใน IDI_IdentEventMatchedStruct จะม Pointer ทชไปยง
FP_FPInfo อีกทีหนึ่ง



ใ ใ ฟ  ั  idi RegisterIdentEventProc ั้  ส ี่ ส   ในการใชฟงกชน idi_RegisterIdentEventProc นน สามารถทจะสงคา 
RefParam ซึ่งเปน Pointer เขาไปดวยได ซึ่งจะถูกใสกลับมาใน 
IDI_IdentEventMsg.RefParam เมื่อมกีารเรียกกลับมายัง callback 
f ifunction
เนื่องจาก idi_RegisterIdentEventProc จะรับ callback 
function เปน function ธรรมดา ดังนัน้ผูพัฒนาบางทานอาจมปีญหาในการ

่
ู ญ

เรียกกลับไปยัง method ของ object ซึ่งสามารถแกปญหาไดโดยการใช
ประโยชน RefParam ในการอางถึง object ทีท่าํการ Register Event 
ในกรณีที่เขียนโปรแกรมในรูปแบบของ object‐oriented เชนอาจใชวาู j
idi_RegisterEventProc(identcallback, &this);

เพื่อให callback function สามารถเรียกกลับมายัง object ได



 ั ี่  ป ิ้ ื ึ้ ใ โป ํ ไ โ ใ ผูพัฒนาทีตองการแสดงผลรูปลายนิวมือขึนมาในโปรแกรม สามารถทาไดโดยใช
ฟงกชัน idi_RegisterSensorEventProc ซึ่งจะเปนการ register 
callback function ในรูปแบบเดียวกันกับ ู
idi_RegisterIdentEventProc แตจะเปนการ register เพื่อรับ
event เกี่ยวกับเครื่องอานลายนิ้วมือโดยเฉพาะ เชน การรับรูปภาพ

ื่ โ ั ป ื่  ิ้ ื ใ ั้  ื่เมือโมดูลรับรูปภาพมาจากเครืองอานลายนิวมือ ในขันแรกจะสงmessage ชือ 
IDI_SE_IMAGEACQUIRED ใหกับฟงกชนัที่ไดทาํการ register ไว 
และเมื่อประมวลผลลายนิว้มือเสร็จสิ้น ก็จะสง 
IDI_SE_IMAGEPROCESSED อีกครั้งหนึ่ง



void SensorCallback(IDI SENSOREVENTMSG *SensorEventMsgPtr) {void SensorCallback(IDI_SENSOREVENTMSG SensorEventMsgPtr) {
// Put Sensor Message processing code here
...
…
}

ประมวลผล34
เรียกไปยัง 
Callback function 
ที่ได register ไว

ขอมูลลายนิ้วมือ และ 
event ตางๆ

IDWORKS
Context

2



ใ IDI SENSOREVENTMSG ี b ื่ M Pใน IDI_SENSOREVENTMSG จะม ีmember ชือ MsgParam
ถาหากวา MsgID เปน IDI_SE_IMAGEACQUIRED หรือ 
IDI SE IMAGEPROCESSED คาใน MsgParam จะเปน pointerIDI_SE_IMAGEPROCESSED คาใน MsgParam จะเปน pointer 
ทีช่ี้ไปยัง structure 
IDI_SENSOREVENTIMAGEACQUIREDSTRUCT
ใน IDI_SENSOREVENTIMAGEACQUIREDSTRUCT จะ
ประกอบดวยคาความกวาง (ImageWidth) และความสูง
(ImageHeight )ของรป และ pointer ทีช่ี้ไปยัง 8‐bit grayscale(ImageHeight )ของรูป และ pointer ทชไปยง 8 bit grayscale 
bitmap ของลายนิ้วมือ (ImageBitmapPtr)





 ไ ี ื่เปนไลบรารี ชือ FPENROL.DLL
ใชลงทะเบียนลายนิ้วมือผูใช

ขอมูลที่ไดจะประกอบดวย ขอมูล binary ของลายนิ้วมือ และ 

IndexingValue สําหรับการ optimize การคนหาลายนิ้วมือ



่   ี f d l ้ กอนการเริมใชงาน จะตองทําการเรียก fpe_InitModule จากนันสราง 
context โดยใช fpe_CreateContext และทําการ 
ActivateSensor โ ใ  fpe ActivateSensorActivateSensor โดยใช fpe_ActivateSensor
การเริ่มใชงาน และหลักการของ context จะมีรูปแบบเหมือนกับโมดูล
ป ิ้ ืประมวลผลลายนวมอ



เมือ่เรียกฟงกชัน 

f St tE l tfpe_StartEnrolment จะ
ปรากฏหนาตางดงัรูป

่ ้ ้เมอืผูใชแตะนิวครบ 4 ครงั จะ
ปรากฏผลการลงทะเบียน ซึ่งถาสําเร็จ

ใ  ไ ผูใชจะสามารถกดปุม “ตกลง” ได



การเรียกฟงกชัน fpe_StartEnrolment จะตองมี
การเตรียม buffer สาํหรับเก็บขอมูลลายนิ้วมือกอน โดย
จะตองมีขนาดอยางนอยเทากับ จะตองมขนาดอยางนอยเทากบ 
FPC_MAXRAWDATASIZE (4096 bytes)
หลังจากนั้นสงตําแหนง (Pointer) ของ buffer นั้น
เขาไปในการเรียกฟงกชัน

้

IDWORKS 
Fingerprint Enrolment

Context
เมื่อฟงกชันเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ และไดขอมูลที่ตองการ
แลว จะเขียนขอมูลกลับมายัง buffer ที่เตรียมไว
ขนาดของขอมูลลายนิ้วมือที่เขียนลงใน buffer จะถูก
สงคืนมาใน ัว ปร AOutputRawDataSize ที่สง

Context

ขอมูลลายนิ้วมือ
ขนาด = AOutputRawDataSize

สงคนมาในตวแปร AOutputRawDataSize ทสง
เขาไป

Buffer ของขอมูล binary ลายนิ้วมือที่เตรียมไว
ขนาด = FPC MAXRAWDATASIZE_



 ิ้ ื ี่ไ  ั ็ ใ ไฟ  ื  ไ ขอมูลลายนิวมือทีได สามารถจัดเก็บลงในไฟลหรือฐานขอมลูได

เมือ่นํามาใชงาน จะใชกับฟงกชัน idi_fp_Add โดยให
FP FPINFO Fi i tR D t Pt ี้ไป ั FP_FPINFO.FingerprintRawDataPtr ชีไปยังขอมูล
ลายนิ้วมอื ใสคา FP_FPINFO.FingerprintRawDataSize 
ตามขนาดจริงของขอมล และใสคา ตามขนาดจรงของขอมลู และใสคา 
FP_FPINFO.FingerprintIndexingValue ตามขอมลูที่ได
เก็บไว





โมดูล ITWSSL.DLL
ใชตรวจสอบวามีเครื่องอานลายนิ้วมือใดบางที่ตออยูกับเครื่อง

ในโมดูลนี้สามารถใชไดโดยไมตองสราง Context และไมจําเปนตอง 
Activate



ป ั ี 2 ฟ  ั ื G tD i C t G tD i Li tปจจุบันมี 2 ฟงกชัน คือ GetDeviceCount และ GetDeviceList
กอนใชฟงกชัน GetDeviceList จะตองหากอนวามีเครื่องอานกี่เครื่อง
โดย GetDeviceCount กอนโดย GetDeviceCount กอน
เมื่อไดจํานวนเครื่องอานแลว จะตองจอง array ของ 
ISL SENSORINFO ตามจํานวนเครื่องอาน เพื่อสงเขาไปกับ ISL_SENSORINFO ตามจานวนเครองอาน เพอสงเขาไปกบ 
GetDeviceList


