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Looking for a Fingerprint Identification SDK? 
ไอที เวิรคส คือผูนําในการนําเทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาสู
การพัฒนาและประยุกตใชอยางแพรหลายในแอพพลิเคชั่น
ตางๆ เพ่ือผลักดันการนําเทคโนโลยีการตรวจสอบลายนิ้วมือ
มาประยุกตใชในวงกวาง เราไดพัฒนา ID-WORKS 
Integrator ข้ึนใหคุณพัฒนาแอพพลิเคชั่นดวยเทคโนโลยีน้ี
ไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Market Opportunities 
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงข้ึนอยางที่ไมเคยมีมากอนของ
ธุรกิจซอฟทแวรในประเทศไทย หลายๆบริษัทไดเริ่มขยาย
สายงานธุรกิจของตนโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ
และรุกทําตลาดผานสื่อตางๆ สิ่งที่เปนอันตรายทีสุ่ดซึ่งอาจ
ทําใหธุรกิจซอฟทแวรของคุณตองตกอยูในสภาวะความเสี่ยง
กลับไมใชสภาพการแขงขันทีสู่งข้ึนแตคือการที่เจาของ
ผลติภัณฑไมลงมือทําอะไรเลยเพื่อกาวใหทนัเทคโนโลยี
ใหมๆ ทีจ่ะมาถงึในอีกเพียง 2 ปขางหนานี ้

สําหรับตลาดแอพพลิเคชั่นซึ่งเก่ียวของกับระบบความ
ปลอดภยัและการยืนยันตัวบคุคล หากคุณพิจารณาถึงความ
ยุงยากและไมรดักุมในการจัดการรหัสผาน(Password) และ
บัตรตางๆ (ID/Member Card) ตลอดจนคาใชจายที่
เก่ียวของ ตั้งแตการออกรหสั/บัตรใหม ปญหาการลืมรหสั/
บัตรและใชรหัส/บัตรแทนกัน เม่ือมองทั้งในแงของความ
ปลอดภยั คาใชจายและความสะดวกสบายแลว คุณ (และ
ลูกคาของคุณ) อาจรูสึกวาเทคโนโลยีไบโอเมตรคิสไดถูก
ออกแบบมาเพื่อการแกปญหาตางๆเหลานี้โดยเฉพาะ  

การใชลายนิว้มอืในการยืนยันตัวบุคคลไดรับการยอมรับและ
เชื่อถือมายาวนานโดยเปนที่รูจกัและใชงานอยูอยางกวาง 
ขวางในกระบวนการทางกฎหมายและถือเปนเทคโนโลยีทีค่ง
ความเปนสวนตวั เน่ืองจากลายนิ้วมือไมสามารถอานจาก
ระยะไกลไดโดยทีคุ่ณไมยินยอม แตจะถูกอานเมื่อแตะนิ้วลง
บนเครื่องอานลายนิ้วมือเทานั้น  

ในปจจุบันเครื่องอานลายนิ้วมอืมีขนาดเล็กและใชงานได
อยางงายดาย เพียงแตคุณแตะนิ้วที่เครื่องอานลายนิ้วมือ
เครื่องก็จะอานลายนิ้วมือของคุณทันที ลายนิว้มือจึงสามารถ
นําไปใชในแอพพลิเคชั่นตางๆไดหลากหลายประเภทซึ่งจะ
ชวยในการยืนยนัตัวบุคคลไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว 

“ลายนิ้วมือของคุณใหขอมูลเพียงพอในการคนหาและยืนยัน
ตนกับระบบใดๆก็ตาม คุณจึงไมจําเปนตองใช ID, PIN หรือ
บัตรสมารทการด ลืม password? ลืมกุญแจ? ทําบัตรหาย? 
ไมมีปญหาสําหรับระบบลายนิว้มือ น้ิวมือของคุณอยูกับตัว
ตลอดเวลาหมดปญหาการลืมหรือทาํบัตรหายอีกตอไป” 

เม่ือพิจารณาถึงตลาดขนาดใหญ ตลาดใหมๆ และฐานลูกคา
เดิมที่อาจจะกําลังมองหาการอัพเกรดแอพพลเิคชั่นเดิมของ
คุณ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันโดยการรวมเอา
เทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาไวในแพคเกจเดยีวกันกับ
แอพพลิเคชั่นของคุณเพ่ือการใชงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพเปนโอกาสทางธุรกิจอันดทีี่คุณไมควรมองขาม 

Create New Value 
 

 
 
นักพัฒนาสามารถนําเทคโนโลยีไบโอเมตรคิสมาประยุกตใช
กับแอพพลิเคชัน่ตางๆของตนไดในหลายๆกรณี เชน การใช
ลายนิ้วมือแทนรหสัผาน การใชลายนิ้วมือแทนบัตรพนักงาน 
บัตรคนไข บัตรนักเรียน บัตรหองสมุดและบตัรอ่ืนๆ เพ่ือความ
สะดวกถูกตองในการยืนยันตัวบุคคลและความประหยัดจาก
การที่ไมตองจดัทําบตัร มีแอพพลิเคชั่นอีกหลายประเภทที่
สามารถนําเทคโนโลยีไบโอเมตรคิสมาใชงานไดอยาง
เหมาะสม ยกตวัอยางเชน  

 Time & Attendance Applications  
 Healthcare Applications  
 Membership Management Application 
 Childcare Security Applications  
 Point of Sale Applications  
 Library Management Systems  
 Secure Data Storage Card/Smart Card Applications  
 Physical/Logical Access Control Applications  
 Internet/Financial Transaction Authentication 

Our Tools. Your Solutions.  
ID-WORKS Integrator เปนชุดพัฒนาอันชาญฉลาดที่จะ
ชวยจัดการกระบวนการทาํงานที่เก่ียวของกับการนําลายนิ้วมอื
มาใชในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ตั้งแตการควบคุมเครื่องอาน
ลายนิ้วมือ การดึงรูป และการจัดเก็บขอมูลลายนิ้วมือ  

ID-WORKS Integrator แตกตางจากชุด SDK ของผูผลติ
เครื่องอานลายนิ้วมือยี่หอตางๆ โดยสามารถทํางานรวมกับ
เครื่องอานลายนิ้วมือจากทุกผูผลติ และรองรบัการคนหา
ลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N (Identification) นอกจากนี้
ผูพัฒนายังสามารถใช ID-WORKS Integrator ในการ 
อินทิเกรตเทคโนโลยีลายนิ้วมอืเขากับผลิตภณัฑของตนได
อยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ID-WORKS 
Integrator จะมาพรอมกับอินเตอรเฟซ สําหรับการบันทึก/
แกไขขอมูลลายนิ้วมือเพ่ือเก็บขอมูลดังกลาวไปยังฐานขอมลู
ของคุณ 
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สวนประกอบของ ID-WORKS Integrator และการเชื่อมโยงเขากับแอพพลิเคช่ันของคุณ 
 

สวนประกอบและฟเจอรของ ID-WORKS Integrator 
1. ID-WORKS Integrator SDK Library ท่ีใชในการพัฒนา ซ่ึงแบงเปน 2 แบบ คือ DLLs version และ ActiveX version โดย SDK ท้ัง

สองแบบประกอบดวย 2 โมดูลหลัก ดังนี ้ 
a. ID-WORKS Identification Module เปนโมดูลท่ีใชควบคุมเคร่ืองอานลายนิ้วมือเพ่ือดึงรูปและคนหาลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N  จาก

ฐานขอมูลขนาดใหญดวยการแตะน้ิวมือเพียงครั้งเดียวโดยไมจําเปนตองใชรวมกับรหัสใดๆ ID-WORKS Integrator มีความเร็วในการคนหา
มากกวา 3,000 ลายน้ิวมือ/วินาที (P4, 3.0 GHz) อีกท้ังสามารถคนหาลายนิ้วมือไดอยางถูกตองจากการแตะนิ้วเปนมุมไดตลอด 360º โดยมีคาความ
ผิดพลาดจากขอมูลทดสอบ FAR (False Acceptance Rate) นอยกวา 0.001% และมีคา FRR (False Rejection Rate) นอยกวา 0.01% 

b. ID-WORKS Fingerprint Enrollment Module เปนโมดูลท่ีใชสําหรับเพ่ิมขอมูลลายนิ้วมือ ซึ่งมีรูปแบบขอมูลมาตรฐานเพื่อใหผูพัฒนาสามารถ
จัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลของตัวเองได ผูใชงานแตละคนสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดสูงสุดถึง 10 น้ิวตอคนในกรณีท่ีตองการ และสามารถกําหนด
สิทธิ์การใชงานในแตละน้ิวเปนอิสระตอกัน เชนการยกเลิกการใชงานลายนิ้วมือท่ีเก็บไวช่ัวคราวโดยไมตองลบลายนิ้วมือออกจากระบบ 

2. คูมืออธิบายการใชงานและ ฟงกชั่นตาง ๆ ของ Library พรอมตัวอยาง Source Code ในการใชงาน Library โดยมีท้ัง Visual 
Basic, Visual C++, Delphi, C++ Builder และ .NET สวนภาษานอกเหนือจากท่ีมีในตัวอยาง หากสามารถใชงาน DLLs หรือ ActiveX ได 
ทานสามารถเรียกใชงาน Library โดยการ Implement สวนท่ีติดตอกับ Library เองได 

3. U.are.U®4000B คือเคร่ืองอานลายนิ้วมือจาก DigitalPersona ท่ีทํางานบน PC เมื่อผูใชงานแตะนิ้วของตนบนชองหนาตางเรืองแสง 
เคร่ืองจะจับภาพลายนิ้วมืออยางรวดเร็วแลวเขารหัสขอมูลกอนท่ีจะสงขอมูลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรทางพอรท USB 

 

การเชื่อมโยง ID-WORKS Integrator เขากับแอพพลิเคชั่นของคุณ 
 

 

ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ 
ปลอดภัย - เนื่องจากระบบใชลายนิ้วมือในการทํางาน ID-WORKS
จึงสามารถตัดปญหาการลืมและใชรหัส/บัตร แทนกันได 100% 

งายและสะดวก – ไมมีความยุงยากซับซอนในการใชงาน ระบบ
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยการใชเพียงปลายนิ้วสัมผัสคร้ัง
เดียวโดยไมจําเปนตองใชรวมกับรหัส/บัตรใดๆ 

ถูกตองแมนยาํ –  เปนเร่ืองสําคัญมากท่ีเราจะตองไมยืนยันบุคคล
หนึ่งผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง ในการพัฒนา ID-WORKS Integrator ให
ใชกับเคร่ืองอานลายนิ้วมือใดๆก็ได วิศวกรของ ไอที เวิรคส ไดใชวิธี
ท่ีเหมาะสมและเทคนิคพิเศษตางๆท่ีสามารถทําใหไดคา FAR ท่ีตํ่า
มากจนกลาวไดวาแทบจะไมมีการยืนยันตัวบุคคลผิดเกิดขึ้นไดไมวา
กรณีใดๆ และเพ่ือใหไดความถูกตองสูงสุดคา FRR ท่ีตํ่ามากๆก็ได
ถูกนํามาพิจารณาดวยเชนกัน  

รวดเร็ว - ID-WORKS Integrator สามารถคนหาลายนิ้วมือแบบ 
Optimized 1:N  จากฐานขอมูลขนาดใหญดวยการแตะนิ้วมือเพียง
คร้ังเดียวไดอยางรวดเร็วโดยใชเทคโนโลยี Fingerprint 
Identification ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ไอที เวิรคส 

คาใชจายต่าํ - ไมตองทําบัตร ไมมีคาใชจายจากบัตรหายหรือ
ชํารุด ไมตองใชวัสดุส้ินเปลือง เชน บัตรพลาสติกและ หมึกพิมพ 
ซอฟทแวรท้ังหมดทํางานบนเครือขาย PC ผูใชงานจึงสามารถดูแล
รักษาหาอะไหลซอมบํารุงไดโดยสะดวก 

ประโยชนที่คุณจะไดรับ 
ตลาดขนาดใหญ – ฐานลูกคาใหมขนาดใหญและฐานลูกคาปจจุบัน
ของคุณท่ีตองการอัพเกรดโปรแกรมเพ่ือนําเทคโนโลยีลายนิ้วมือมาใช
รวมกับแอพพลิเคชั่นเดิม 

มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ – การเชื่อมโยง ID-WORKS Integrator 
เขากับซอฟทแวรเดิมอยางสมบูรณเปนวิธีการที่งายท่ีสุดในการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑของคุณดวยตนทุนท่ีตํ่ามาก 

ROI สูง – ID-WORKS Integrator ถูกออกแบบมาใหเชื่อมโยงกับ
ซอฟทแวรของคุณไดอยางสมบูรณใหพรอมทําตลาดเปนผลิตภัณฑใหม
ภายใตแบรนดของคุณภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห  

ติดตั้งและดูแลรักษางาย – การติดต้ังระบบท่ีเชื่อมโยงแลวจะใช 
Installer ของซอฟทแวรรวมกับเคร่ืองอานลายนิ้วมือแบบ USB ท่ีทํางาน
บน PC จึงแทบจะไมไดเพ่ิมภาระในการติดต้ังและดูแลรักษาระบบเดิม
ของคุณ 

ความมั่นใจ – เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใน
การเลือกผลิตภัณฑ ID-WORKS Integrator คุณจะมั่นใจไดวาไดเลือก
ระบบที่เหมาะสมที่สุดในการใชงานและผานการทดสอบแลว มาทํางาน
รวมกับผลิตภัณฑของคุณ เพ่ือท่ีคุณจะสามารถใชเวลาอันมีคาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการของคุณใหดีขึ้นไปอีกโดยปลอยใหการ
พัฒนาเทคโนโลยีไบโอเมตริคสท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดเปนหนาท่ีของเรา 
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