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1.ปัญหาและความสําคัญของปัญหา
คนไทยชื่นชอบการร้องคาราโอเกะ เห็นได้จากในปี 2544 มีผมู้ าใช้บริการร้านคาราโอเกะถึง สิบล้าน
ครัง้ ธุรกิจด้านนี้จงึ เติบโตได้ดแี ละมีมลู ค่าทางธุรกิจถึง 2,000 ล้านบาท ซึง่ ในปจั จุบนั มีรา้ นคาราโอเกะมากถึง
400,000 ร้านในประเทศไทย (ข้อมูลอ้างอิงจากข่าวเศรษฐกิจของ บิสเิ นสไทย) [1]
แต่ปจั จุบนั นี้ลกู ค้าในธุรกิจนี้เริม่ เบื่อหน่ายกับการร้องคาราโอเกะแบบเดิมๆ มีผลให้การเติบโตทาง
ธุรกิจช้าลง บางร้านปรับเปลีย่ นหน้าตาของร้านและหน้าตาการใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะ แต่ยงั ไม่สามารถ
เร่งการเติบโตทางธุรกิจได้
ถึงแม้วา่ คนไทยจะชื่นชอบการร้องคาราโอเกะกับกลุม่ เพือ่ น แต่ดว้ ยเวลาทีเ่ ร่งรีบในชีวติ ประจําวันทํา
ให้ไม่สามารถมีเวลาตรงกันเพียงพอทีจ่ ะเดินทางมาถึงร้านคาราโอเกะพร้อมกันได้
ด้วยปญั หาทีก่ ล่าวมา จึงเกิดเว็บคาราโอเกะขึน้ มา ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการการร้องเพลงคาราโอ
เกะ แต่กเ็ ป็ นเพียงแค่การร้องเพลงแล้วบันทึกเก็บไว้ดเู อง หรือ แบ่งปนั ให้เพื่อนดูเท่านัน้ ทําให้ผใู้ ช้บริการไม่
รูส้ กึ สนุ กเหมือนร้องคาราโอเกะร่วมกับกลุม่ เพือ่ น
ดังนัน้ โครงการนี้จงึ เป็ นการตอบทัง้ ปญั หาเรือ่ งเวลา และความต้องการร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกับ
กลุม่ เพือ่ น โดยโครงการนี้ตอ้ งการสร้างร้านคาราโอเกะออนไลน์ทส่ี ามารถรองรับการผูใ้ ช้หลายคนพร้อมกันได้
รวมทัง้ มีการแสดงภาพเป็ นผูใ้ ช้ทร่ี อ้ งเพลงด้วยกันทัง้ หมดให้อยูบ่ นฉากหลังเดียวกันซึง่ ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้
ตามทีช่ อบ ทําให้ผใู้ ช้รสู้ กึ คล้ายกับการเดินทางมาร้องทีร่ า้ นคาราโอเกะด้วยกัน โดยสามารถเปรียบเทียบ
ความสามารถของระบบคาราโอเกะแบบต่าง ๆ ได้ดงั รูปนี้

นอกจากนี้ความเป็ นมาทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งคือ ความลํ้าหน้าของเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและ
ความครอบคลุมผูใ้ ช้ทวโลกทํ
ั่
าให้เกิด Social Network ซึง่ เป็ นการใช้อนิ เตอร์เน็ตให้เป็ นเหมือนอีกสังคม เป็ น
สถานทีท่ ผ่ี คู้ นสามารถติดต่อสือ่ สาร ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ โดยจากการทีท่ าง Pipl [2] รวบรวมข้อมูล

ผูใ้ ช้ Social Network ทัวโลกแล้
่
วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าในประเทศไทยมีผใู้ ช้ Social Network ถึง 3
ล้านคน และธุรกิจ Social Network มีการเติบโตสูงถึง 200% แสดงให้เห็นถึงความต้องการการมีสงั คมทาง
อินเตอร์เน็ตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รวมถึงเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตจะเร็วเพียงพอ จนทําให้การส่งไฟล์วดี โี อและเสียงได้อย่างรวดเร็ว
จากทีไ่ ด้กล่าวมานี้ โครงการนี้จะส่งผลให้ธุรกิจคาราโอเกะมีตลาดกว้างขวางขึน้ กว่าธุรกิจแบบเดิม
จึงเป็ นทีส่ นใจของนักธุรกิจ
โดยในปจั จุบนั นี้มเี ทคโนโลยีมากมายทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของระบบคาราโอเกะกลุม่
เสมือนจริงออนไลน์ให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีการตัดภาพพืน้ หลัง (Background
Subtraction) ทีจ่ ะช่วยในการแยกภาพผูใ้ ช้ออกจากพืน้ หลัง แล้วนําภาพนัน้ มารวมกับผูใ้ ช้คนอื่น และใส่ภาพ
พืน้ หลังใหม่ลงไป จากผลงานวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีการตัดภาพพืน้ หลัง [3, 4] พบว่าอัลกอริธมึ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้
ในการตัดภาพพืน้ หลังออกนัน้ ให้ผลทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ โดยทีไ่ ม่มอี ลั กอริธมึ ใดทีใ่ ห้ผลดีใน
ทุกสถานการณ์ ดังนัน้ ผูเ้ สนอโครงการวิจยั จึงต้องศึกษาเพือ่ หาอัลกอริธมึ ทีเ่ หมาะสมสําหรับการใช้เว็บแคม
และการนําไปใช้ต่อในโปรแกรมด้วย
นอกจากนี้ยงั มีเทคโนโลยีการทําให้ภาพและเสียงจากหลายแหล่งสอดคล้องกัน ซึง่ ได้ถูกกล่าวถึงเป็ น
อย่างมากในโปรแกรมทีร่ องรับการ Conference ของผูใ้ ช้หลาย ๆ คน ให้สามารถพูดคุยกันได้เสมือนเดินทาง
มาเข้าห้องประชุมห้องเดียวกันโดยตรง ตัวอย่างของเทคโนโลยีดงั กล่าว ได้แก่ Red5 [5], XMPP [6] และ
RTMFP [7] เป็ นต้น ซึ่งผูเ้ สนอโครงการจะต้องนําเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้โปรแกรมมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 Background Subtraction
ใช้เทคนิค Background Subtraction เพื่อแยกระหว่าง background และ foreground ที่
กําลังเคลื่อนไหว โดยมีแนวคิดว่า เก็บภาพพื้นหลังเริม่ ต้นไว้ก่อนเก็บเป็ น background
model แล้วพิจารณาความแตกต่างจากภาพพืน้ หลังต้นแบบเพื่อแยกสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปออกมา
จากภาพ
 Human Detection
ใช้เทคนิค Human

Detection

เพื่อแยกตัวคนออกมาจากภาพโดยใช้ Background

Subtraction ในข้อที่แล้วเพื่อช่วยลด space ในการ search ให้เล็กลง โดย Human
Detection Technique มีแนวคิดว่า เก็บลักษณะท่าทางของมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นไปได้อยูใ่ นรูปแบบ
เวกเตอร์ไว้เรียกว่า code book จากนัน้ เมื่อได้ภาพจากการทํา Background Subtraction
แล้วจะนําไปเทียบกับข้อมูลใน code book และตัดภาพคนออกมา


Multimedia Synchronization

ใช้เทคนิค Multimedia Synchronization เพื่อทําให้ขอ้ มูลภาพและเสียงทีม่ าจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกันนัน้ สอดคล้องกันได้ นันคื
่ อจะต้องทําให้เสียงร้องของผูร้ อ้ งแต่ละ
คนทีม่ าจากสถานทีต่ ่าง ๆ มี Delay น้อยทีส่ ุด รวมไปถึงข้อมูลภาพทีโ่ ปรแกรมจะต้อง
สามารถแสดงภาพผูใ้ ช้ทม่ี าจากเครื่องคอมพิวเตอร์อ่นื ให้ม ี Delay กับภาพผูใ้ ช้ท่เี ป็ น
เจ้าของเครือ่ งน้อยทีส่ ดุ เช่นกัน โดยจะประยุกต์จากเทคนิคทีใ่ ช้ในโปรแกรมประเภท Video
Conference ทีม่ ลี กั ษณะการทํางานคล้ายกันในเรื่องการรวมข้อมูลเสียงเข้าด้วยกัน และ
การแสดงภาพของผูใ้ ช้โปรแกรมแต่ละคน โดยจะแสดงภาพผูใ้ ช้แยกกัน แต่โปรแกรมทีจ่ ะ
พัฒนานี้จะทําการแสดงภาพของผูใ้ ช้โปรแกรมรวมกันบนภาพพืน้ หลังเดียวกัน

3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง : งานวิจยั หามาที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ[reference]สรุปย่อ
 Real Time Illumination Invariant Background Subtraction Using Local Kernel Histograms [8]
เสนอโดย Philippe Noriega และ Olivier Bernier ได้กล่าวถึงวิธี local kernel histograms
and contour-based features โดยวิธนี ้ีสามารถจัดการกับปญั หาเงา,เงาสะท้อน,การ
เคลื่อนไหวของสิง่ ของชิ้นเล็กๆในพืน้ หลัง,การเปลี่ยนแปลงของแสงอย่างมากในข้อจํากัด
ในสภาวะโลกจริงได้ โดยวิธนี ้ีมอี ตั ราการผิดพลาดตํ่าและคํานวน realtime
 A Statistical Approach for Real-time Robust Background Subtraction and Shadow Detection
[9]
เสนอโดย Thanarat Horprasert, David Harwood และ Larry S. Davis ได้กล่าวถึงอัลกอ
ลิธมึ เพื่อใช้ตรวจจับสิง่ ของทีเ่ คลื่อนทีจ่ าก static background scene ทีม่ เี งาและ highlight
อยู่ดว้ ย โดยวิธที ่เี สนอนี้มคี วาม Sensitivity, Reliability, Robustness, Speed of
detection โดยได้นําเสนอโมเดลสีแบบใหม่โดยแยก brightness distortion, chromaticity
distortionออกจากกัน ซึ่งมีผลทําให้สามารถแยกเงาจากพื้นหลังได้ โดยในบทความได้
นําเสนอ application ต่างๆได้แก่ Motion Capture System, Interactive Game, Video
Editing(เป็ น application ที่ต้องการใช้งานสําหรับโครงการคาราโอเกะกลุ่มเสมือนจริง
ออนไลน์)

รูป 1 แสดง Video editing application









วิธที เ่ี สนอนี้ใช้งานได้ดเี มื่อเป็ น static background scene เท่านัน้ แต่ได้กล่าวในบทวิจยั ไว้
ว่าถ้าต้องการจัดการกับปญั หา dynamic scene สามารถทํา adaptive background model
updating เช่น Non-parametric model for background subtraction
Non-parametric Model for Background Subtraction [10]
เสนอโดย Ahmed Elgammal, David Harwood และ Larry Davis ได้กล่าวถึง nonparametric background model และเสนอวิธี background subtractionโดย model ที่
เสนอสามารถรองรับพืน้ หลังที่ cluttered และ ไม่ completely static เช่นมีการขยับของกิง่
ไม้พมุ่ ไม้ และmodelสามารถปรับได้เร็วตามการเปลีย่ นแปลงของภาพทําให้สามารถdetect
moving targetได้ดแี ละสามารถใช้ขอ้ มูลสีในการจัดการเรื่องเงาและ สามารถทํางาน
realtimeทัง้ grey level&color imagerys
Fast Lighting Independent Background Subtraction [11]
เสนอโดย Yuri Ivanov, Aaron Bobick และ John Liu ได้กล่าวถึงวิธี background
subtraction แบบเร็วโดยขึน้ กับ disparity verification ซึ่งคือไม่เปลีย่ นแปลงตามการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเร็วของแสง method นี้ตอ้ งทํา offline construcion of disparity fields
ซึ่งเชื่อมกับภาพพืน้ หลังเบือ้ งต้น แล้วตอน runtime ทําการ segmentโดยเทียบภาพพืน้
หลังกับค่าความเข้มสีแต่ละพิกเซลโดยถ้ามีมากกว่า 1 กล้อง จะทําให้ Robustness ในการ
segment เพิม่ ขึน้ และสามารถกําจัดเงาได้ และmethod นี้ใช้กบั fixed background
geometry รวมทัง้ สามารถจัดการกับการเปลีย่ นแปลงของแสงได้ใน runtime และเนื่องจาก
ไม่ทาํ disparity search จึงสามารถคํานวน realtime ได้
Opportunities and Challenge of Peer-to-Peer Internet Video Broadcast [12]
เสนอโดย Jiangchuan Liu, Sanjay G. Rao, Bo Li, and Hui Zhang ได้กล่าวถึง
เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลวีดโี อผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Peer-to-Peer ปญั หาอยู่
ที่ก ารส่ง ข้อ มูล วีดีโ อต่ า งจากการส่ง ข้อ มูล แบบอื่น ผ่ า นทางอิน เตอร์เ น็ ต Peer-to-Peer
เนื่องจากข้อมูลวีดโี อมีขนาดใหญ่ และ จะต้องส่งข้อมูลในแบบทันกาลด้วย (Real-time)
โดยอธิบายถึงการแบ่งประเภทเบือ้ งต้นของการกระจายข้อมูลแบบ Peer-to-Peer และสรุป
ปญั หาหลักๆ ของแต่ละแบบ ซึ่งในงานวิจ ยั นี้ไ ด้ทําการทดลอง 2 วิธีด้วยกัน คือ treebased และ data-driven โดยบอกถึงข้อดีขอ้ เสียในด้านต่าง ๆ และศักยภาพในการรองรับ
ข้อมูลขนาดใหญ่มาก ของทัง้ 2 วิธี
A synchronization control scheme for videoconferencing services [13]
เสนอโดย Ivano Bartoli, Giovanni Iacovoni, Fabio Ubaldi ได้เสนอแนวทางการควบคุม
Synchronization ของทัง้ ข้อมูลภาพและเสียง โดยจะครอบคลุมทัง้ การ Synchronization
ภายในแต่ละ stream (Intra-Sync) และการ Synchronization ระหว่างภาพและเสียงให้
ตรงกัน (Inter-Sync) โดยเลือกการควบคุมแบบ preventive สําหรับข้อมูลเสียงและการ
ควบคุมแบบ reactive สําหรับข้อมูลภาพ

4. งานวิจยั เบือ้ งต้น
ปจั จุบนั ได้มกี ารวิจยั เกีย่ วกับเทคนิค Background Subtraction มากมาย ซึง่ งานวิจยั เหล่านี้ได้ทํา
การเปรียบเทียบอัลกอริธมึ ในการทํา Background Subtraction รวมถึงออกแบบอัลกอริธมึ แบบใหม่ๆ ผูเ้ สนอ
โครงการได้เริม่ ทําการศึกษางานวิจยั และทดลองใช้ library จากโปรแกรม Opencv ซึง่ มีให้บริการในเรื่องของ
การทํา Background Subtraction พบว่า การใช้โปรแกรม Opencv นัน้ ให้ผลไม่ดพี อ เนื่องจาก Library ของ
Opencv นัน้ จะจับภาพ Foreground จากการเคลื่อนไหวเท่านัน้ ดังนัน้ ถ้าคนอยู่นิ่งๆ ก็จะถูกจัดว่า
Background ผูเ้ สนอโครงการจึงต้องพยายามค้นคว้าหาเทคนิคต่าง ๆ ในการทํา Background Subtraction
จากงานวิจยั ต่าง ๆ เพือ่ มาประยุกต์ใช้กบั Llibrary ของ Opencv ให้สามารถทํางานได้ตามทีต่ อ้ งการ
นอกจากนี้ยงั ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับโปรแกรม Video Conference เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กบั โครงการใน
การส่งและแสดงข้อมูลภาพและเสียง โดยในปจั จุบนั นี้มโี ปรแกรมทีใ่ ห้บริการ Video Conference มากมาย
เช่น Skype, Yugma, Vbuzzer, Dimdim และ Ekiga เป็ นต้น ซึง่ ผูเ้ สนอโครงการได้ทาํ การทดลองใช้เพื่อดู
ประสิทธิภาพในการทํางาน คือสามารถทําให้ภาพและเสียงทีส่ ง่ ผ่านเครือข่ายสอดคล้องกัน รวมถึงสามารถทํา
ให้ภาพและเสียงของผู้ใช้แต่ละคนแสดงตรงกัน แล้วเลือกโปรแกรมที่มปี ระสิทธิภาพดีท่สี ุด และเป็ น Open
source เพือ่ จะได้สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั โครงการได้

5. วัตถุประสงค์
 เพือ่ ศึกษาเทคนิค Background Subtraction และเทคนิค Human Detection ทีเ่ หมาะสมในการ
ตัดภาพพืน้ หลังออก
 เพือ่ ศึกษาลักษณะของโปรโตคอลทีเ่ หมาะสมในการส่งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายแบบ Peer to
Peer ภายใต้ NAT และ Firewall
 เพือ่ ศึกษาเทคนิคทีเ่ หมาะสมในการจัดการให้เสียงจากหลายแหล่งในอินเตอร์เน็ตสอดคล้องกัน
 เพือ่ สร้างโปรแกรมคาราโอเกะออนไลน์ซง่ึ สามารถรองรับผูใ้ ช้ได้หลายคน โดยสามารถแสดง
ภาพผูใ้ ช้ทงั ้ หมดบนพืน้ หลังเดียวกันได้

6. ขอบเขต
 โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นานี้จะสามารถทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Window XP/Vista เท่านัน้
 ไฟล์เพลงทีโ่ ปรแกรมรองรับนัน้ มีเพียงชนิดเดียวคือ mp3
 โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถทํางานได้ดเี มือ่ อยูใ่ น Local Area Network

7. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ในการพัฒนาระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์ ซึง่ เป็ นการสร้างโปรแกรมสําหรับร้องเพลง
คาราโอเกะออนไลน์ซง่ึ สามารถรองรับผูใ้ ช้หลายคนได้พร้อมกัน โดยทีโ่ ปรแกรมจะต้องสามารถ
แสดงภาพผูใ้ ช้ทุกคนบนภาพพืน้ หลังเดียวกันเสมือนว่าผูใ้ ช้ทุกคนกําลังร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน

ในสถานทีเ่ ดียวกัน การพัฒนาโปรแกรมจะทําในรูปแบบของ Web Application และสามารถติดต่อ
กับผูใ้ ช้คนอื่น ๆ ได้ ผ่านเครือข่ายแบบ Peer to Peer ภายใต้ NAT และ Firewall ดังแสดงในรูป

โดยจะแบ่งการทํางานออกเป็ นขัน้ ตอนทัง้ หมด 9 ขัน้ ตอน ได้แก่
 เก็บข้อมูลความต้องการของระบบจากผูป้ ระกอบการ และทําการวิเคราะห์เพือ่ ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ในช่วงนี้จะทําการสอบถามข้อมูลจากผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับความต้องการของระบบคาราโอเกะ
กลุม่ เสมือนจริงออนไลน์อย่างละเอียด จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ถงึ ปญั หา และวิธกี าร
แก้ไข พร้อมทัง้ กําหนดความต้องการหลักของระบบ แล้วนําเสนอต่อผูป้ ระกอบการ เพือ่ ทําการ
ยืนยัน จากนัน้ จึงนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป
 ศึกษาเทคนิค Background Subtraction และเทคนิค Human Detection และเทคนิคเปลีย่ น
ฉากหลังเป็ นภาพหรือวีดโี อทีต่ อ้ งการ
ปจั จัยทีศ่ กึ ษาคืออัลกอลิธมึ ทีเ่ หมาะสมกับกล้องเว็บแคม, ลักษณะสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
สําหรับเทคนิคต่างๆ และความเร็วในการคํานวณตามวิธขี องเทคนิคต่างๆ โดยศึกษาเทคนิค
Human Detection ในแง่การช่วยให้การแยกภาพคนออกจากพืน้ หลังได้แม่นยํามากขึน้ , ความ
ถูกต้องสวยงามของแต่ละเทคนิคการเปลีย่ นฉากหลัง ทัง้ กรณีทเ่ี ปลีย่ นเป็ นวีดโี อหรือภาพนิ่ง

 ศึกษาลักษณะของกล้องเว็บแคมชนิดต่างๆ

ปจั จัยทีศ่ กึ ษาคือลักษณะของกล้องเว็บแคม ได้แก่ ความละเอียดของกล้อง, ชนิดของเลนส์ทใ่ี ช้,
ความสามารถของโปรแกรมของกล้อง โดยการตรวจสอบจากจํานวนจุดสังเกตทีใ่ ช้โปรแกรมหา
ออกมาจากภาพเดียวกัน, ค่าทีไ่ ด้จากการทํา Camera Calibration และทดลองใช้โปรแกรมที่
จัดการกับกล้องแต่ละยีห่ อ้

 ศึกษาลักษณะของโปรโตคอลทีเ่ หมาะสมในการส่งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายแบบ Peer to
Peer ภายใต้ NAT และ Firewall
ปจั จัยทีศ่ กึ ษา คือ หลักการทํางานของโปรโตคอล, คุณสมบัตขิ องโปรโตคอล, การนําโปรโตคอล
ไปประยุกต์ใช้กบั ระบบ, รูปแบบของ packet ทีใ่ ช้สง่ ข้อมูลภาพและเสียงผ่านเครือข่าย รวมไป
ถึงข้อดีขอ้ เสียของโปรโตคอลภายใต้เงือ่ นไขต่าง ๆ เพือ่ พิจารณาหาโปรโตคอลทีเ่ หมาะสมกับ
การทํางานของระบบ นอกจากนี้ยงั ต้องศึกษาในเรือ่ งของ คุณสมบัตขิ อง NAT, คุณสมบัตขิ อง
Firewall, คุณสมบัตขิ อง Peer to Peer เมือ่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของ NAT และ Firewall, วิธแี ก้ไข
ให้ระบบ Peer to Peer ทํางานได้ และมีประสิทธิภาพ
 ศึกษาเทคนิคทีเ่ หมาะสมในการทําให้เสียงจากหลายแหล่งสอดคล้องกัน
ปจั จัยทีศ่ กึ ษา คือ ประสิทธิภาพของโปรแกรม Video Conference ต่างๆ รวมทัง้ ความเป็ นไป
ได้ในการนําโปรแกรมนัน้ มาประยุกต์ใช้กบั โครงการได้จริง นันคื
่ อมี Open Source ให้ใช้
เนื่องจากการส่งข้อมูลภาพและเสียงของโครงการนัน้ มีหลักการคล้ายกับการทํา Video
Conference ผูเ้ สนอโครงการจึงต้องการนํามาประยุกต์ใช้
 ออกแบบโครงสร้างของระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์
ในขัน้ ตอนนี้จะเริม่ ทําการออกแบบโครงสร้างของระบบโดยดูจากความต้องการของระบบทีไ่ ด้
วิเคราะห์ไว้แล้ว และเทคนิคทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งต่าง ๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษามา จากนัน้ นําเสนอโครงสร้าง
ของระบบต่อผูป้ ระกอบการเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นต่อโครงสร้างนัน้ ๆ ถ้าผูป้ ระกอบการเห็นว่า
ยังมีสงิ่ ผิดอยู่ ก็ตอ้ งนํากลับไปแก้ไข
 ศึกษาเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์
ปจั จัยทีศ่ กึ ษาคือ วิธเี ขียน คุณสมบัติ ของภาษา C++ และ Java Script, เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยพัฒนา
ด้วยภาษา C++ และ Java Script, ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของกล้อง ของอัลกอลิธมึ ทีเ่ ลือกใช้ รวม
ไปถึงการหา Library ในการเขียน ภาษา C++, Java Script และ Plug-in
 พัฒนาระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์
ในขัน้ ตอนนี้จะนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการออกแบบ และความรูใ้ นการใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้
แล้ว มาใช้ในการพัฒนาระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์
 ทดสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบคาราโอเกะกลุ่มเสมือนจริงออนไลน์
ในขัน้ ตอนนี้จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของระบบโดยตรวจสอบจากข้อมูลความต้องการ
ของระบบทีเ่ ก็บมาจากผูป้ ระกอบการในขัน้ ตอนแรก ผูพ้ ฒ
ั นาระบบจะทําการตรวจสอบก่อน

แล้วจึงให้ผปู้ ระกอบการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าระบบทํางานได้ถกู ต้องและตรงกับความต้องการ
จริง ๆ รวมถึงมีประสิทธิภาพทีย่ อมรับได้

8. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
 นักศึกษาได้ทาํ งานวิจยั จากความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ระบบคาราโอเกะกลุม่ เสมือนจริงออนไลน์ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
วิจยั และพัฒนาธุรกิจคาราโอเกะในรูปแบบใหม่ทท่ี นั สมัยและเข้าถึงลูกค้าได้ดกี ว่า
 นักศึกษาได้รบั ความรูจ้ ากการค้นคว้าหาข้อมูลเกีย่ วกับ เทคนิคการตัดภาพพืน้ หลัง เทคนิคการส่ง
ข้อมูลภาพและเสียงผ่านเครือข่าย Peer to Peer ภายใต้ NAT และ Firewall เทคนิคการทําให้เสียง
จากหลายแหล่งสอดคล้องกัน
 นักศึกษาได้ฝึกการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ และฝึ กทักษะการสือ่ สารทัง้ ภายในกลุ่ม ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ทป่ี รึกษา

9. รายการอ้างอิง
[1] บิสเิ นสไทย, 2544, แกรมมีบ่ ริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตัง้ G-Partner ดูแลลิขสิทธิ ์ในเครือ,
(23 มิถุนายน 2552).
http://www.bcmthailand.com/bt/content.php?data=400511_Show%2520Biz
[2] Pipl Statistics, 2007, Size&Growth-Statistics-Pipl-People-Search, (accessed June 23,
2009). Available from : URL : http://pipl.com/statistics/social-networks/sizegrowth
[3] Sarah Deane, 2007, A Comparison of Background Subtraction Techniques, Research,
School of Electronics and Computer Science, University of Southamton.
[4] Horprasert, T., Harwood, D. and Davis, L.S., 1999, A Statistical Approach for Realtime Robust Background Subtraction and Shadow Detection, Research,
Computer Vision Laboratory, University of Maryland.
[5] Red5 Tutorials, (accessed June 25, 2009). Available from : URL :
http://www.red5tutorials.net/index.php/Main_Page
[6] XMPP Technologies: Jingle, (accessed June 25, 2009). Available from : URL :
http://xmpp.org/tech/jingle.shtml
[7] Malik, O., 2008, Flash P2P: Now That’s Disruptive, (accessed June 25, 2009).
Available from : URL : http://gigaom.com/2008/05/15/flash-p2p-now-thatsdisruptive/
[8] Noriega, P. and Bernier, O., 2006, Real Time Illumination Invariant Background

Subtraction Using Local Kernel Histograms, (accessed August 20, 2009).
Available from : URL : http://www.bmva.ac.uk/bmvc/2006/papers/315.pdf
[9] Horprasert, T., Harwood, D. and Davis, L.S., 1999, A Robust Background Subtraction
and Shadow Detection, Research, Computer Vision Laboratory, University of
Maryland.
[10] Elgammal, A., Harwood, D. and Davis, L.S., Non-parametric Model for Background
Subtraction, (accessed August 20, 2009). Available from : URL :
http://www.cs.umd.edu/users/elgammal/docs/eccv2000.pdf
[11] Ivanov, Y., Bobick, A. and Liu, J., Fast Lighting Independent Background Subtraction,
(accessed August 20, 2009). Available from : URL :
http://web.media.mit.edu/~yivanov/Papers/ijcv00/ivanov-ijcv00.pdf
[12] Liu, J., Sanjay G.R., Bo L., and Zhang, H., 2004, Opportunities and Challenge of
Peer-to-Peer Internet Video Broadcast, (accessed August 20, 2009). Available
from : URL : http://scholar.google.co.th/scholar?start=30&q=Video+conferencing
&hl=th&scoring=r&as_ylo=2004
[13] Ivano, B., Giovanni, L. and Fabio, U., 2007, A synchronization control scheme for
videoconferencing services, (accessed August 20, 2009). Available from : URL :
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.1146&rep=rep1&ty
pe=pdf

