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การทํางานของ ID-WORKS Integrator 
 
 ID-WORKS Integrator เปนชุดพัฒนาท่ีใชสําหรับเก็บขอมูลและตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยัน
ตัวบุคคล ซึ่งนักพัฒนาสามารถนําไปพัฒนารวมกับโปรแกรมประยุกตไดโดยงาย โดยมีรูปแบบการทํางาน
ซึ่งแสดงดวยรูปภาพงาย ๆ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนการทํางานจะประกอบดวย การจัดเก็บลายน้ิวมือ (Enrollment) และ การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ (Identification) โดยลูกศรสีเหลืองจะแสดงการทํางานในสวนของการจัดเก็บลายน้ิวมือจาก
ผูใชแลวบันทึกลงในคอมพิวเตอร สวนลูกศรสีเขียวและสีน้ําเงิน แสดงขั้นตอนการแตะนิ้วและประมวลผล
เพื่อยืนยันลายน้ิวมือ 

 
การจัดเก็บลายน้ิวมือ ทําเพื่อใชเก็บขอมูลลักษณะของน้ิวน้ันน้ัน แลวใชเปรียบเทียบในภายหลัง 

ซึ่งคาท่ีไดจากการเก็บลายน้ิวมือจะเปนขอมูลในรูปแบบ binary มีความยาวประมาณ 400~600 byte 
หลังจากไดขอมูลลายนิ้วมือแลวใหนําไปเก็บไวในส่ือเก็บขอมูลชนิดใดก็ได เชน hard disk ซึ่งอาจเก็บใน
รูปของ database หรือ file ขอมูลทั่วไป หรือเก็บลงในบัตร smart card จากนั้น เมื่อตองการทําการ
เปรียบเทียบลายน้ิวมือ ตองอานขอมูลที่บันทึกไว เพื่อสงใหชุดพัฒนาเก็บไวในหนวยความจํา เมือ่มีการ
แตะนิ้ว ชุดพัฒนาจะเปรียบเทียบลายนิ้วมือจากเครื่องอานลายนิ้วมือ กับ ขอมูลลายนิ้วมือที่อยูใน
หนวยความจําเพื่อประมวลผลวาพบหรือไมพบตอไป 
 
 
 
 

Search Result
Fingerprint Enrollment
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หลักการทํางานโดยสรุป 
1. กอนเริ่มตนการใชงานทุกครั้ง ตองส่ังใหเครื่องอานลายนิ้วมือเริ่มตนการทํางานกอน 

(Activate) ดวยรหัส 3 ชุดที่ไดมากับตัวผลิตภัณฑ ซึ่งรหัสท้ัง 3 ชุดนี้จะเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ของเครื่องอานลายนิ้วมือแตละเครื่องและไมซ้ํากัน โดยรหัสท้ัง 3 ชุดประกอบดวย 

 
 

a. Sensor ID เปนรหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข ตัวอยางเชน 
X12X123X-X12X-X123-X12X-X123XX1234XX 
 

b. Serial Number เปนรหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข ตัวอยางเชน 
X12X-X123-XX12-X12X 
 

c. Application Key เปนรหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข ตัวอยางเชน 
123X-12XX-1XXX-X123-XX12-XXX1-X11X-X22X 

 
  (* รูปแบบและจํานวนอักษรของรหัสท้ัง 3 ชุดอาจเปลี่ยนแปลงได *) 
 

2. หลังจาก Activate เครื่องอานลายนิ้วมือแลว สําหรับคนท่ียังไมเคยเก็บลายน้ิวมือ 
(Enrollment) ตองทําการเก็บลายน้ิวมือกอน โดยชุดพัฒนาจะมีฟงกชั่นสําหรับเก็บลายน้ิวมือ
ให เมื่อเรียกฟงกชั่นแลว ชุดพัฒนาจะแสดงหนาตางสําหรับเก็บลายนิ้วมือให ดังนี้ 
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ผูท่ีตองการเก็บลายน้ิวมือตองแตะนิ้วท่ีตองการบนเครื่องอานลายนิ้วมือ 4 ครั้งดวยน้ิวเดียวกัน 
ชุดพัฒนาจะทําการประมวลผลลายนิ้วมือทั้ง 4 ครั้ง เพื่อหาคา Template สําหรบัน้ิวน้ัน ๆ 
โดย Template คือขอมูลที่เปนตัวเลขชุดหนึ่งยาวประมาณ 400~600 byte ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของนิ้วน้ัน ๆ ฟงกชั่นจะจบการทํางานเมื่อมีการกดปุมตกลงหรือยกเลิก หากมี
การกดปุมตกลง (ฟงกชั่นทํางานสําเร็จ) ฟงกชั่นจะสงคาของ Template สําหรับน้ิวน้ัน ๆ 
กลับมาให ซึ่งผูพัฒนาตองนําไปจับคูกับหมายเลข ID ท่ีตองการ แลวจัดเก็บลงแฟมขอมูล, 
ฐานขอมูล, Smart Card หรือ ท่ีเก็บขอมูลอื่น ๆ ตามตองการ หมายเลข ID ท่ีใชจับคูกับ
ลายนิ้วมือนี้สามารถใชหมายเลขเดียวกันไดสําหรับลายน้ิวมือหลาย ๆ นิ้วโดยไมจํากัด ซึ่ง
โดยทั่วไปจะใช primary key ของ ตารางที่เก็บขอมูลพนกังานหรือผูใช เชน สมมุติวาตาราง
ท่ีจัดเก็บขอมูลพนักงานชื่อ User มี column ขอมูล 2 Column ดังนี้ 
 

User_ID User_Full_Name 
0001 นาย ทักษิณ สุดหลอ 
0002 นาย อภิสิทธิ์ สุดเท 

 
 
ดังนั้นหากทําการจัดเก็บน้ิวของ นาย ทักษิณ สมมุติใหเปน นิ้วชี้ขางขวา หลังจากที่ได 
Template ขอมูลแลว ผูพัฒนาสามารถนํา User_ID ของ นาย ทักษิณ ซึ่งจากขอมูลตัวอยาง
เปน 0001 มาจับคูกับ Template ของลายนิ้วมือนี้ได และ หาก ทําการจัดเก็บลายน้ิวมือของ
นาย ทักษิณ เพิ่มเติมเชน เก็บน้ิวนางขางซาย ผูพัฒนาอาจใช หมายเลข ID เดิมคือ 0001 
จับคูกับลายน้ิวมือใหมนี้ได เพราะทั้งสองนิ้วเปนลายน้ิวมือของคน ๆ เดียวกัน และ เมื่อนํา
ขอมูลที่จัดเก็บไวสงใหชุดพัฒนาเพื่อทําการเปรียบเทียบ ตอมาเมื่อ นาย ทักษิณ ใชนิ้วแตะ
เครื่องอานลายนิ้วมือ หากเปนน้ิวชี้ขางขวา หรือ นิ้วนางขางซาย ชุดพัฒนาจะสามารถตรวจ
พบ สง หมายเลข ID ท่ีจับคูไวกลับมา ซึ่งในตัวอยางจะเปนหมายเลข 0001 ทําใหผูพัฒนา
สามารถรูไดวาน้ิวท่ีถูกตรวจสอบเปนน้ิวของใคร 
 

3. เมื่อตองการใชชุดพัฒนาในการตรวจสอบลายน้ิวมือ ผูพัฒนาตองอานขอมูล Template และ 
หมายเลข ID ท่ีจับคูไวจากแหลงขอมูล เพื่อสงให ชุดพัฒนาเปนคู ๆ และทําเชนน้ีสําหรับทุก 
ๆ ลายนิ้วมือที่ตองการใหระบบสามารถตรวจพบได ซึ่งหมายความวาขอมูล Template 
ท้ังหมด ของทุก ๆ นิ้วท่ีตองการตรวจสอบจะถูกเขียนลงบนหนวยความจําของเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครื่องอานลายนิ้วมือ และการประมวลผลจะทํากับขอมูลท่ีอยูบน
หนวยความจําเครื่องนี้เทาน้ัน 

 
4. เมื่อมีการแตะนิ้ว ชุดพัฒนาจะทําการประมวลผลลายนิ้วมือวาเปนลายน้ิวมือที่อยูใน

หนวยความจําหรือไม ถาประมวลผลแลวพบวาเปนน้ิวท่ีไดทําการจัดเก็บไวแลว (อยูใน
หนวยความจํา) ชุดพัฒนาจะใหคาท่ีระบุวา ตรวจพบลายนิ้วมือ และ สงหมายเลข ID ท่ีถูก
จับคูไวกับลายน้ิวมือนี้ออกมา ซึ่งผูพัฒนาสามารถนําไปใชเพื่อระบุไดวาหมายเลข ID นี้เปน
ใครตอไป 


