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คํานํา
รายงานความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรม การวางผังเฟอร์นิเจอร์ ในออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ี (Furniture
Layout Design in Augmented Reality) ฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของโครงงานดังกล่าวใน
ช่วงเวลาที่ผา่ นมาตั้งแต่เริ่ มส่งหัวข้อและนําเสนอหัวข้อโครงการผ่านไปเมื่อเทอมการศึกษาภาคต้นของปี
การศึกษา 2553
โครงงานวิศวกรรม การวางผังเฟอร์ นิเจอร์ในออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ี เป็ นการจําลองสร้างโมเดลสามมิติของ
วัตถุจริ งลงบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้กล้องวีดีโอรับภาพมาร์ คเกอร์ ที่กาํ หนดไว้ และนําไปคํานวณตําแหน่งของจุด
ที่วตั ถุจริ ง เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการสร้างโมเดลและนําไปแสดงผลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายงานความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรมฉบับนี้จะนําเสนอโดยกล่าวควบคู่ไปกับแผนการ
ดําเนินงานที่ได้นาํ เสนอไปในข้อเสนอโครงงานฉบับก่อนหน้าโดยจะนําเสนอจากภาพรวมของโครงงาน ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหา ขั้นตอนการปฏิบตั ิในแต่ละงานอย่างละเอียดประกอบไปกับการวัดผลในแต่ละส่ วนของ
โครงการ เพื่อรับคําแนะนําจากคณะอาจารย์เพื่อนําไปปรับปรุ ง

ภาพรวมโครงการ
โครงงานการวางผังเฟอร์ นิเจอร์ ในออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ี (Furniture layout design in Augmented
Reality) นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นเป้ าหมายในการศึกษา พัฒนาและ วิจยั โดยจะใช้ความรู ้ทางด้าน คอมพิวเตอร์
วิทศั น์ (Computer Vision) มาช่วยเหลือในด้านการคํานวณ และประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจําลองสามมิติของ
เฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการทดลองตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ภายในพื้นที่จริ งโดยใช้เทคโนโลยีออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ี
(Augmented Reality) ในการช่วยเหลือให้มีความสมจริ งมากขึ้น โดยไม่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความชํานาญในด้าน
ซอฟต์แวร์ มากนัก
ในการพัฒนาโครงการ จะประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 4 ส่ วนด้วยกัน คือ
1.) Camera Calibration เป็ นการปรับปรุ งค่าต่างๆที่รับจากกล้อง เพื่อให้ภาพที่รับเข้ามาอยูใ่ นสภาพที่
พร้อมที่จะนําไปประมวลผล
2.) Image Analysis เป็ นการประมวลผลภาพ โดยใช้อลั กอริ ทึมต่างๆ เพื่อค้นหาวัตถุ หรื อส่ วนประกอบ
สําคัญๆของภาพที่ตอ้ งการ โดยจะนําไปสู่กระบวนการ Marker Recognition
3.) Pose Estimation เป็ นกระบวนการการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรู ปภาพสองมิติ ให้อยูใ่ น
รู ปของวัตถุสามมิติ เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4.) 3D Rendering เป็ นกระบวนการการขึ้นรู ปโมเดลสามมิติลงบนพื้นที่ที่ตอ้ งการ
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้ว กระผมได้เลือก VideoInput Library เป็ นตัวช่วยในการรับภาพเข้ามาเพื่อ
ประมวลผล library ของ ARToolKit Plus เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพ หาตําแหน่ง และ รู ปแบบของมาร์ค
เกอร์ที่ตอ้ งการ และ OGRE (Open Source 3D Graphic Engine) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่พฒั นามาจาก OpenGL เป็ น
ตัวช่วยในการแสดงผลภาพที่ตอ้ งการออกทางหน้าจอ

สรุ ปความก้ าวหน้ า
ขั้นตอนทีไ่ ด้ ทาํ ไปแล้ ว
1.) ศึกษาข้อมูลในการทําโครงการ
จากการค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานการวางผังเฟอร์ นิเจอร์ในออกเมนต์เรี ยลลิต้ ี ปัจจัยสําคัญ
ของโครงงานนี้คือ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลมาร์ คเกอร์ โดยวิธีการตรวจสอบรู ปแบบ
สามารถทําได้ 2 วิธี คือการรู ้จาํ ทางสถิติ (Static Pattern Recognition) และการรู้จาํ แบบสังเคราะห์
(Syntactic Pattern Recognition) โดยจะมีข้นั ตอนการทํางาน 3 ส่ วนหลักๆ คือ การเก็บข้อมูล (Data
Collection) การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Data Pre-Processing) และ การจําแนกข้อมูล
(Classification) ซึ่ งในส่ วนของการประมวลผลมาร์ คเกอร์ น้ ี ได้ใช้ ARToolkit Plus เพื่อเป็ นตัวช่วยใน
การตรวจสอบ และหามาร์ คเกอร์ ซึ่งเป็ นการรู ้จาํ แบบสังเคราะห์ โดย จะมีข้นั ตอนการทํางานหลักๆ 4
ขั้นตอนคือ

1.) แปลงภาพจากกล้องวีดีโอ หรื อภาพที่ได้รับเข้ามา ให้เป็ นภาพแบบ Binary Image โดยมีค่า
Threshold เป็ นฐานในการเปลี่ยน ซึ่ งเราสามารถกําหนดค่านี้ได้ 2 วิธี คือ การกําหนดเป็ น
ค่าคงที่ และการใช้ Auto Threshold ซึ่ งจะคํานวณและเปลี่ยนแปลงค่าไปตาม
สภาพแวดล้อมรอบๆพื้นที่ของตน
2.) การหา Connected Component หรื อพื้นที่ที่ติดต่อกันในรู ปภาพ เพื่อนํามาประมวลผล
3.) การหาเส้นเค้าโครงของมาร์ คเกอร์ (Contours)
4.) ประมาณค่าต่างๆจากเส้นเค้าโครงที่ได้มา เพื่อหาตําแหน่ง และ ตัวแปรต่างๆที่จาํ เป็ นต่อ
การประมวลผลในการขึ้นรู ปโมเดลสามมิติ

2.) จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ได้ใช้อุปกรณ์และ ซอฟต์แวร์ ที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาดังนี้
- Visual Studio 2008
- VideoInput Library
- ARToolkit Plus
- OGRE
- CEGUI
3.) การเก็บข้อมูลของการรู ้จาํ รู ปแบบ (Pattern Recognition)

ภาพที่ 1.) แสดงลักษณะของ Id - Marker

ภาพที่ 2.) แสดงลักษณะของ Template - Marker

ลักษณะของ Pattern ที่ ARToolkit Plus ตรวจสอบได้ จะมี 2 แบบ คือ Id – Markers (ภาพที่ 1)
และ Template – Marker (ภาพที่ 2) โดย Id – Marker นี้ จะเป็ นรู ปแบบมาตรฐานของ ARToolkit Plus
ซึ่ง ไม่ตอ้ งทําการเรี ยนรู ้รูปแบบ (Train) โดยจะมีการทํางานและการประมวลผลที่เร็ วกว่า Template –
Marker
ในการสร้างไฟล์ Pattern แบบ Template – Marker นี้ จําเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้และจดจํารู ปแบบ
ก่อน โดย ARToolKit จะเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการแปลงรู ปแบบ Pattern เป็ นสัญลักษณ์ไว้ให้
แล้ว หรื อสามารถสร้างไฟล์ Pattern ผ่าน Web Application ก็ได้
โดยรู ปแบบไฟล์ที่สร้างมาได้จากโปรแกรมดังกล่าว จะเป็ นไฟล์ที่เก็บในลักษณะของ Binary
Image ซึ่ งอ้างอิงถึง Pattern ในรู ปแบบที่ได้จดั ทําเอาไว้ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3.) แสดงรู ปแบบของไฟล์ Pattern ที่สร้างขึ้นมาจากเครื่ องมือของ ARToolKit

โดยกระผมได้พฒั นาต่อ เพื่อให้สามารถทําการตรวจสอบหามาร์ คเกอร์ หลายๆรู ปแบบในเวลา
เดียวกันได้ (Multiple Marker) ได้โดยจะคืนค่าเป็ นตําแหน่ง การจัดวางของวัตถุ และ Id ของ Marker แต่
ละตัวที่พบออกมา
4.) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บภาพ ประมวลผลและแสดงผล
ในส่ วนของการพัฒนา ได้ใช้ OGRE AppWizard เพื่อสร้าง Base Application ขึ้นมา บน Visual
Studio ซึ่งจะทําการโหลดโมเดลต่างๆที่จาํ เป็ นเพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 4) และ
ทําการเชื่อมต่อกับวีดีโอผ่าน VideoInput Library (ภาพที่ 5) จากนั้น จะเชื่อมต่อกับ ARToolKit Plus

เพื่อนําภาพที่รับเข้ามา (ภาพที่ 6) ไปประมวลผล เพื่อหาค่าต่างๆที่จาํ เป็ นต่อการแสดงผล และแสดง
โมเดลดังกล่าวขึ้นบนจอภาพ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 4.) แสดงการโหลดโมเดลเพือ่ แสดงผล

ภาพที่ 6.) แสดงรู ปแบบมาร์คเกอร์ที่ตรวจพบ

ภาพที่ 5.) แสดงการอ่านภาพจากวีดีโอเพื่อแสดงผล

ภาพที่ 7.) แสดงการขึ้นรู ปสามมิติบนมาร์คเกอร์ที่ตรวจพบ

ขั้นตอนทีจ่ ะปฏิบัติในอนาคต
1.) การออกแบบรู ปร่ างของโปรแกรม
User interface จะสร้างโดย CEGUI ซึ่ งเป็ น Library เสริ มของ OGRE โดย Library นี้จะทําให้
การสร้าง User interface ผ่านภาษา C++ ทําได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 8.) ภาพตัวอย่างของ UI ที่ใช้ CEGUI

2.) การออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ
หาไฟล์ของโมเดลสามมิติที่ตอ้ งการและ converter สําหรับไฟล์สามมิติให้แปลงออกมาเป็ น
สกุล .mesh เช่น โปรแกรม iclone-3dxchange ซึ่ งสามารถแปลงไฟล์ 3dx เป็ นไฟล์ .mesh ได้
3.) ทดสอบความถูกต้องของระบบ
1.) ระบบสามารถรับค่าจากกล้องวีดีโอ และแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
2.) ระบบสามารถตรวจสอบ พบมาร์ คเกอร์ที่ระบุไว้ได้
3.) ระบบสามารถแสดงผลโมเดลได้ตรงกับมาร์ คเกอร์ ที่กาํ หนดไว้
4.) สามารถแสดงผลได้ถูกต้องหลังการเคลื่อนมาร์ คเกอร์ ไปในมุมมองต่างๆ ที่สามารถ
มองเห็นมาร์ คเกอร์ ได้ชดั เจน
5.) การเคลื่อนไหวของโมเดลสามมิติ ต้องมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของมาร์ คเกอร์
6.) มาร์ คเกอร์ มีการแสดงขนาดของวัตถุดว้ ยขนาดที่สมจริ ง

4.) ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ
1.) ระบบสามารถทํางานบน Window7 ได้
2.) สามารถแสดงผลในสถานที่ต่างๆ ซึ่ งมีแสงระดับหนึ่งที่ไม่ต่าํ กว่าค่าที่ต่าํ ที่สุดซึ่ งระบบยังจะ
ทํางานต่อได้
3.) สามารถแสดงผลได้ถูกต้องเมื่อมาร์คเกอร์ อยูห่ ่างจากกล้องรับภาพในระยะที่กาํ หนด
4.) ระบบสามารถติดต่อ กับผูใ้ ช้ในลักษณะ Real time

ปัญหาที่พบในระหว่ างการทําโครงการ
1.) การเรี ยนรู ้การใช้งานภาษา C++ และโปรแกรม Visual Studio 2008
เนื่องจากทางผูพ้ ฒั นาโครงงาน ยังขาดประสบการในการพัฒนาภาษา C++ ทําให้ประสบปั ญหา
ในการเชื่อมต่อ และเรี ยกใช้งานโมดูลต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ซึ่งเป็ นสาเหตุให้การพัฒนาโครงการเป็ นไปได้อย่างไม่ราบรื่ นดีนกั
ทางผูพ้ ฒั นาโครงงานได้แก้ไขปั ญหานี้โดยการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน C++
และ Visual Studio ผ่านหนังสื อและสื่ อต่างๆ รวมถึงการหาแบบฝึ กหัด และตัวอย่าง เพื่อเป็ นต้นแบบใน
การศึกษาและพัฒนาโครงการ
2.) การพัฒนาโมดูลสําหรับการตรวจสอบ Marker
ในการพัฒนาโมดูลที่ใช้ตรวจสอบ Marker ขึ้นมาเองนั้น มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่
ละวิธี จะใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนามาก จึงทําให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างล่าช้า และอาจเสร็ จไม่ทนั
กําหนดการ โดยในระยะแรก ผูพ้ ฒั นาได้เลือกใช้ Library Open CV ในการศึกษาพัฒนาโครงการ
ทางผูพ้ ฒั นาโครงการ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบมาร์ คเกอร์เพิ่มเติม
และได้พบ Library ของ ARToolKit ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจพบมาร์ คเกอร์ ที่ตอ้ งการ
โดยการนํา Library มาพัฒนาเพิ่มเติม
3.) การศึกษา ARToolKitPlus ไม่มี Documentation
หลังจากการศึกษาพบเครื่ องมือของ ARToolKit แล้วนั้น ได้พบว่า ARToolKit Plus จะทํางาน
ได้ประสิ ทธิภาพที่ดีกว่า และสามารถทํางานได้บนอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ จึงได้นาํ ARToolKit Plus มาใช้
ในการพัฒนา แต่ARToolKit Plus นี้ ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นทางการ (Documentation) ทําให้การพัฒนาเป็ นไป
ได้อย่างล่าช้า เนื่องจากทางผูพ้ ฒั นาต้องทําการศึกษาโปรแกรมบางส่ วนที่จาํ เป็ นต่อการตรวจสอบและ
หาตําแหน่งมาร์ คเกอร์ ที่ตอ้ งการเอง

ความก้ าวหน้ าของโครงงานเมื่อเทียบกับแผนงาน

กิจกรรม
การศึกษาข้ อมูลที่ใช้ ในการพัฒนาโครงการ
การเก็บข้ อมูลสําหรับการรู้จํารู ปแบบ (Pattern
Recognition)
การศึกษาและพัฒนาระบบการรู้ จํารูปแบบ (Pattern
Recognition)
การขึ ้นรูปโมเดลสามมิติ
การออกแบบและสร้ างโมเดลสามมิติ
ทดสอบความถูกต้ องของระบบ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ตรงตาม Requirements
ทดสอบความถูกต้ อง และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์

* เครื่ องหมายสี ฟ้าแสดงถึงงานที่ได้ทาํ เสร็จไปแล้ว
* เครื่ องหมายสี ส้มแสดงถึงงานที่ได้วางแผนในกําหนดการ
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