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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยี Augmented reality กาลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อการดารงชีวติ
ของเรา ทั้งจากทาง Smart phone ที่เริ่ มมีการนาเทคโนโลยีน้ ีเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การผสาน
ข้อมูลสถานที่บนแผนที่และตาแหน่งจาก GPS เข้ากับภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอเพื่อบอกทิศทาง
[3][4], การรู้จาและให้ขอ้ มูลสถานที่สาคัญโดยการวิเคราะห์จากภาพวิดีโอและตาแหน่งจาก GPS
[5][6] เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีน้ ีบนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น การเติมลูกเล่นบนภาพถ่าย
ให้สอดคล้องกับใบหน้าคน [7], การเสริ ม effect บนเกมส์กระดานเพื่อให้เกมมีความสมจริ งและ
สนุกยิง่ ขึ้น [8] เป็ นต้น
ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีการผสานวัตถุเสมือนเข้ากับโลกจริ งด้วยการวิเคราะห์ภาพจากโลกจริ ง
ก่อนแล้วแสดงภาพวัตถุเสมือนซ้อนลงไปเหมือนกับว่ามีวตั ถุจริ งอยูต่ รงนั้นเช่น เกม Kweekie [9],
Parallel Tracking and Mapping for Small AR Workspaces [10][11] เป็ นต้น ซึ่งแม้ว่าจะมีการ
พยายามแสดงวัตถุเสมือนให้สมจริ งด้วยการแสดงเป็ นภาพสามมิติ แต่อย่างไรก็ดี เราก็ไม่สามารถ
ใช้มือจับวัตถุที่แสดงนั้นได้ แม้จะมีผลงานหลายชิ้นที่พยายามทาส่วนติดต่อผูใ้ ช้ให้สามารถใช้ท่ามือ
ในการติดต่อกับระบบผ่านทางกล้องเว็บแคมเช่น Sixth Sense [12], Hand Gesture Recognition for
interactive interfaces [13], HandVu [14] เป็ นต้น ซึ่งจะเน้นการวิเคราะห์แยกแยะท่ามือเพื่อทาการ
ควบคุมระบบ แต่ผลงานเหล่านี้ เน้นการควบคุมระบบในสองมิติ ทาให้ไม่สามารถควบคุมวัตถุที่
เป็ นสามมิติได้อย่างสมจริ งและเป็ นธรรมชาติ [15]
โครงงาน “ระบบควบคุมวัตถุเสมือน (Augmented Reality Object Manipulation
System)” นี้จึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อทาการศึกษาการควบคุมวัตถุเสมือนด้วยมือในสามมิติผา่ นทางกล้อง
เว็บแคมโดยเน้นการจาลองการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมือและวัตถุเสมือนในเชิงกายภาพ คือทาให้เรา
สามารถจับและเคลื่อนย้ายวัตถุเสมือนในสามมิติได้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเสริ มความสมจริ งของวัตถุ
ดังกล่าวอันจะทาให้เกิดประโยชน์กบั งานด้าน Augmented reality โดยเฉพาะในด้านการนา
เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการสร้างระบบวัตถุเสมือนจริ งที่ตอ้ งการให้มีปฏิสมั พันธ์กบั คนผ่านการ
จับด้วยมือ เช่น ระบบวัตถุเสมือนสาหรับทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ , ระบบวัตถุเสมือนของเล่น
ตัวต่อเสริ มทักษะ เป็ นต้น โดยผลสาเร็ จจะเป็ นโปรแกรมระบบวัตถุเสมือนจริ งที่สามารถปรับให้
แสดงระบบวัตถุ ใดๆก็ได้ตามกับชุดโมเดลที่โหลดให้กบั ระบบ
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วัตถุประสงค์
เพื่อทาให้มือสามารถ จับ, ผลัก, บิด กับวัตถุเสมือนใน Augmented realityได้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
Stereopsis
กระบวนการ Stereopsis เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนโครงสร้างสามมิติและ
วิเคราะห์ระยะห่างระหว่างฉากถึงวัตถุ โดยใช้ภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ซึ่งได้มาจากมุมมองที่
แตกต่างกัน โดยกระบวนการ Stereopsis นั้นเลียนแบบกระบวนการที่ใช้ในการทางานของสมองที่
รับภาพมาจากตาทั้งสองข้างแล้วประมวลผลให้กลายเป็ นภาพสามมิติ กระบวนการ Stereopsis ต้อง
แก้ปัญหาสองอย่างคือ
1. ปัญหาการจับคู่กนั ของจุดในแต่ละภาพที่อา้ งอิงไปยังจุดเดียวกันในฉาก
(The
Correspondence Problem) เช่น จุดในภาพจากตาด้านซ้าย ตรงกับจุดใดในภาพจากตา
ด้านขวา

รู ปแสดงปัญหาการจับคู่กนั ของจุดในแต่ละภาพที่อา้ งอิงไปยังจุดเดียวกันในฉาก
(Trucco and Verri, Introductory Techniques for 3-D Computer Vision)
2. ปัญหาการนาจุดทั้งหมดที่ได้จากการแก้ปัญหาในข้อที่ 1 มาระบุพิกดั สามมิติและสร้างเป็ น
โครงสร้างสามมิติ
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Hand feature extraction
การวิเคราะห์หาตาแหน่งของจุดสาคัญบนมือได้แก่ จุดกลางฝ่ ามือ และปลายนิ้วทั้งหมด
โดยอาศัยกระบวนการดังนี้
 Hand Segmentation คือการแยกส่วนของมือออกจากส่วนอื่นของรู ป โดยใช้การตรวจจับสี
ผิว

 การหาจุดสาคัญด้วยเทคนิคตามงานวิจยั “Fast Hand Feature Extraction Based on
Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform”(
Le Dung and Makoto Mizukawa)

(Le Dung and Makoto Mizukawa, “Fast Hand Feature Extraction Based on
Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform”)

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
 Real Time Hand Tracking and 3D Gesture Recognition for Interactive Interfaces using
HMM [13]
งานวิจยั เกี่ยวกับการติดตามมือและการจาแนกท่าทางสามมิติแบบ Real Time สาหรับ
อินเตอร์เฟสแบบ Interactive โดยใช้ HMM (Hidden Markov Models) โดยจะตรวจจับ
และจาแนกท่าทางมือโดยให้ผใู้ ช้สวมถุงมือสี ซึ่งจะทาให้ได้พิกดั ของมือผ่านทางการสร้าง
โครงสร้างสามมิติ
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 Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance
Transform and Hough Transform [16]
งานวิจยั เกี่ยวกับการสกัดข้อมูลของมือความเร็ วสูงด้วยเทคนิค Connected Component
Labeling, Distance Transform and Hough Transform ซึ่งใช้ภาพเพียงมุมมองเดียวและไม่
ต้องมีตวั ระบุตาแหน่งบนมือ (marker)

ขอบเขตของโครงการ
 เพื่อพัฒนาระบบวัตถุเสมือนจริ งที่สามารถทาการปฏิสมั พันธ์กบั มือในเชิงกายภาพใน
ลักษณะของ Augmented reality (คือรับ input ผ่านกล้องและแสดงภาพวัตถุซอ้ นลงบนภาพ
จากกล้อง)
 สร้างชุดโมเดลวัตถุเสมือนจริ งตัวอย่างทดสอบ 1 ชุด คือชุดของเล่นตัวต่อเสริ ม
ทักษะ
 เนื่องจากใช้เว็บแคมในการพัฒนาจึงต้องการสภาวะแวดล้อมในการใช้งานที่มีแสงเพียงพอ
 Physic engine ที่ทาการพัฒนาขึ้นจะมีขอ้ จากัดดังนี้
o มีการคานวณความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างมือกับวัตถุ จะไม่พิจารณาการชนของ
กันของวัตถุเสมือน
o วัตถุเสมือนเป็ นรู ปลูกบาศก์

(สามารถใช้วตั ถุรูปทรงอื่นในลูกบาศก์ใสได้ใน

ลักษณะของ bounding box)
ทั้งนี้เพื่อให้งานมีประเด็นอยูใ่ นเรื่ อง Computer vision เป็ นหลัก

รายละเอียดของการพัฒนา
การทางานของระบบเริ่ มจากการรับภาพจากกล้องเว็บแคมสองตัว (รู ปที่ 1) ทาการ
คานวณหามือและตาแหน่งในสามมิติของจุดสาคัญของมือซึ่งประกอบไปด้วยปลายนิ้วทุกนิ้ว,
ศูนย์กลางฝ่ ามือ เป็ นต้น (รู ปที่ 2) ระบบนาตาแหน่งจุดสาคัญบนมือที่ได้ไปป้ อนให้กบั Physic
engine ซึ่งจะทาการคานวณความสัมพันธ์เชิงกายภาพระหว่างจุดสาคัญบนมือและวัตถุเสมือนสาม
มิติที่แสดงด้วย Computer graphic library เพื่อทาการเคลื่อนวัตถุเสมือนให้สอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวและตาแหน่งของมือ (รู ปที่ 3)
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(Right camera)

(Left camera)

รู ปที่ 1 แสดงภาพที่ได้มาจากกล้องสองตัวในต่างมุมมองกัน
กล้องทางซ้าย(รู ปซ้าย) และ กล้องทางขวา(รู ปขวา)

รู ปที่ 2 แสดงผลลัพธ์ของการหาจุดสาคัญของมือ รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างการจับวัตถุเสมือน
สรุ ปการทางานของระบบได้ดงั นี้
รับภาพจากกล้องเว็บแคม

วิเคราะห์หาจุดสาคัญบนมือ

โมเดลวัตถุเสมือนสามมิติ

Physic engine ทาการคานวณ

ความสัมพันธ์ระหว่างมือและโมเดล

แสดงภาพวัตถุเสมือนซ้อนลงไปบน
ภาพจากกล้องเว็บแคม
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เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
 Webcam
 OpenCV สาหรับการทางานด้าน computer vision
 OpenGL สาหรับการแสดงวัตถุเสมือนสามมิติ
 Microsoft Visual Studio 2008 Express เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบ
รายละเอียดของโปรแกรมที่จะพัฒนา
Input/output specification
Input: ภาพวีดีโอจากกล้องเว็บแคมแสดงการเคลื่อนไหวของมือผูใ้ ช้
Output: การตอบสนองของระบบวัตถุเสมือนที่สอดคล้องกับมือ
Functional Specification
 Hand recognition unit:
หาพิกดั สามมิติของจุดสาคัญบนมือได้จากข้อมูลภาพของกล้องเว็บแคม
เป้ าหมาย: หาพิกดั ได้ถกู ต้องและต่อเนื่อง 80% แบบ real-time
 Physic engine unit:
คานวณปฏิสมั พันธ์เชิงกายภาพระหว่างมือและวัตถุเสมือนได้ใน 3 รู ปแบบคือ จับ,
ผลัก, บิด
เป้ าหมาย: ทาการจาลองความสัมพันธ์ทางกายภาพได้ใกล้เคียงความจริ งแบบ realtime
 Graphic display unit:
แสดงวัตถุซอ้ นลงบนภาพจากเว็บแคมตามผลการคานวณของ Physic engine ได้
โดยจะแสดงวัตถุเสมือนในกรอบอ้างอิงของกล้องเสมอ (โครงงานจึงจะไม่มกี าร
ใช้ตวั อ้างอิงตาแหน่งในโลกจริ ง (marker))
เป้ าหมาย: แสดงภาพได้แบบ real-time
โครงสร้ างซอฟต์แวร์ (Design)
Hand recognition
unit
Physic engine unit

Graphic display unit
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1. กาหนดขอบเขต เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงงาน
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
 ส่วนตรวจหามือ
 ส่วน Physic Engine
 ส่วนสาหรับแสดงผลสามมิติ
4. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่วน
5. รวมระบบย่อยทั้งสามเข้าด้วยกัน

Gantt chart
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ในปัจจุบนั มีการใช้เทคโนโลยี Augmented reality ในการเติมแต่งวัตถุเสมือนให้กบั ภาพ
จากกล้องเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ แม้การแสดงวัตถุจะสมจริ งเพียงใด แต่เราก็ไม่สามารถทาการจับ
เคลื่อนวัตถุเหล่านั้นด้วยมือได้เหมือนกับวัตถุจริ ง ทาให้วตั ถุเสมือนขาดความสมจริ งและการใช้ใน
งานถูกจากัดอยูเ่ พียงการมองเห็นและการโต้ตอบผ่านช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การจับโดยตรง เช่น ผ่าน
ทางเมาส์, จอสัมผัส เป็ นต้น
โครงงานนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการทาระบบวัตถุเสมือนใน
Augmented reality ที่สามารถจาลองการควบคุมเชิงกายภาพด้วยมือได้ เพื่อให้เราสามารถที่จะจับ
เคลื่อนย้ายวัตถุเหล่านั้นได้ดว้ ยมือเหมือนวัตถุอยูต่ รงนั้นจริ งๆ
ซึ่งจะทาให้วตั ถุเสมือนมีความ
สมจริ งมากยิง่ ขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายหลายมากยิง่ ขึ้น
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