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ความปลอดภัยของที่อยูอ่ าศัย โดยการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคลผ่านกล้องวงจรปิ ด ด้วยเทคนิคการ
รู้จาใบหน้า (Face Recognition) และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือยองเจ้าของ
บ้านโดยอัตโนมัติเมื่ อตรวจจับใบหน้าของบุคคลแปลกหน้าที่ไม่ตรงกับใบหน้าของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวได้ มีกระบวนการสอนเครื่ องให้เรี ยนรู้ลกั ษณะของใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวด้วย
ข้อมู ล ชุ ดฝึ กสอน (Training Dataset) โดยใช้ไ ลบรารี่ OpenCV ของ Python ในการพัฒนาระบบ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย 1) Backend Service System พัฒนาด้วยภาษา Python บน Raspberry
pi ที่ได้เชื่ อมต่อกล้องวงจรปิ ดและลาโพงสาหรับแสดงเสี ยงสัญญาณกันขโมย ทาหน้าที่ในการ
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ด้วย MySQL และ 2) Frontend System เป็ นโมบายแอปพลิเคชันที่ทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ผูใ้ ช้สามารถทาการลงทะเบี ยนการใช้งาน เพิ่มข้อมูลสมาชิ กในครอบครั ว และเรี ยกใช้
บริ การต่างๆ พัฒนาด้วย Android Studio
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ที่อยู่อาศัย หรื อ บ้าน เป็ นปัจจัยหลักของมนุษย์ที่ตอ้ งมีและเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
สูง ดังนั้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่น้ นั จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่าง
ยิ่ง ประกอบกับ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆ ในปั จจุ บันมี ความทันสมัยและฉลาดขึ้น
สามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ อาทิ เ ช่ น เทคโนโลยีท างด้านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สรรพสิ่ ง (Internet of Things : IoT) อุ ป กรณ์ ก ล้อ ง
วงจรปิ ด (Closed Circuit Television : CCTV)
เทคนิคการรู้จาใบหน้า (Facial Recognition) เป็ นเทคนิคส่ วนหนึ่ งของเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) มี ประสิ ทธิ ภาพในการจดจาใบหน้าของบุคคล
โดยทาการจดจาลักษณะใบหน้าของบุคคล โดยนาข้อมูลรู ปภาพมาทาการหาคุณลักษณะ
(Feature) บนใบหน้าแล้วบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อหาความแตกต่างระหว่างข้อมูล
ใบหน้าปั จจุบนั กับข้อมูลใบหน้าของบุคคลที่บนั ทึกไว้ในฐานข้อมูล ในปั จจุบนั มีการนา
เทคนิคการรู้จาใบหน้าไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนอย่างแพร่ หลาย
Internet of Things หรื ออินเทอร์เน็ตในทุกรรพสิ่ งจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
กับอุปกรณ์ต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรื อแม้กระทัง่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ต่างๆ โดยตัวอุปกรณ์น้ นั จะต้องมีการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตหรื อบลูทูธสาหรับการสื่ อสาร
กันของอุปกรณ์ ซึ่ งในปั จจุบนั ก็ได้มีการนาอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งมาใช้ในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านสุ ขภาพ ด้านการรักษาความปลอดภัย
เป็ นต้น โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการสื่ อสาร แบบ Machine-to-Machine เพื่อ
เป็ นตัวแทนในการตัดสิ นใจต่างๆแทนมนุษย์ จุดเด่นของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งคือมีค
มีความสะดวกสบายใจและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้
กล้องวงจรปิ ดหรื อ Closed-Circuit Television (CCTV) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในด้าน
ความปลอดภัยของบุคคลหรื อสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบนั ได้มีการนากล้องวงจรปิ ดมาใช้ใน
ด้า นการรั ก ษาความปลอดภัย บ้า นเรื อน ด้านจราจร ด้านการรั ก ษาความปลอดภัย ตาม
สถานที่ บ ันเทิ ง หรื อสถานบริ การต่างๆ และกล้องวงจรปิ ดยัง ช่ วยเป็ นหลัก ฐานสาหรับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคลที่น่าสงสัย
ปัจจุบนั หลายๆ บ้านมีการติดกล้องวงจรปิ ดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสามารถดู
ภาพผ่า นเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ต และโทรศัพ ท์มื อถื อได้ แต่ไ ม่ส ามารถบอกได้ว่า ภาพที่
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ปรากฎนั้นเป็ นอะไร เป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อไม่ เป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นโจรผูร้ ้าย ซึ่ง
เจ้าของบ้านจะต้องดูผ่านภาพเหล่านั้นด้วยตนเอง ต้องคอยเฝ้ าระวังโดยการดูจากภาพที่ส่ง
มาจากล้องวงจรปิ ด ดังนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จา
ใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง จะสามารถช่วยวิเคราะห์ให้ได้ว่าภาพเหล่านั้นเป็ น
มนุษย์หรื อไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นคนแปลกหน้าโดย
ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและการรู้จาใบหน้า ซึ่งระบบได้ทาการจดจาใบหน้าของ
สมาชิ กในครอบครัวไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และเมื่อพบว่าเป็ นคนแปลก
หน้าระบบจะทาการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านโดย
ทันที เจ้าของบ้านสามารถสั่งให้สัญญาณกันขโมยที่บา้ นทางานได้ทนั ทีผ่านแอปพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือเช่นกัน ดังนั้นถึงแม้เจ้าของบ้านจะไม่อยูบ่ า้ น จะอยูท่ ี่ใดก็ตาม ก็สามารถ
รับรู้ได้ว่ามีคนแปลกหน้าหรื อโจรผูร้ ้ายได้เข้ามาอยู่ในอาณาเขตบ้านคนเองหรื อไม่ และ
สามารถปกป้ องทรัพย์สินภายในบ้านจากการสัง่ งานสัญญาณกันขโมยจากระยะไกลได้
1.2

วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่อยูอ่ าศัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จา
ใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง

1.3

ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 สามารถวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคลได้ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
(Image Processing) และเทคนิคการรู้จาใบหน้า (Facial Recognition Technique)
1.3.2 สามารถทาการสร้างโมเดลของใบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้ โดย
การจับภาพใบหน้าของแต่ละคนจากกล้อง จานวน 30 ภาพ
1.3.3 บริ หารจัดการข้อมูลสมาชิกในครอบครัวได้ โดยจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ลงฐานข้อมูล
1.3.4 พัฒนาเนทีฟแอปพลิเคชันที่ทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีฟังก์ชนั
การทางาน ดังนี้
1.3.4.1 สามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้
1.3.4.2 สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิ ดผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเรี ยลไทม์
(Real Time) ได้
1.3.4.3 สามารถตั้งค่าเปิ ด-ปิ ดสัญญาณแจ้งเตือนได้
1.3.4.4 สามารถสั่งให้สัญญาณเสี ยงกันขโมยทางานได้
1.3.4.5 สามารถรับภาพนิ่งของบุคคลแปลกหน้าที่อยูใ่ นรัศมีของกล้องได้

3
1.3.4.6 สามารถตรวจสอบจานวนเครื่ องของโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยูไ่ ด้
1.3.5 พัฒนาอุปกรณ์
1.3.5.1 แผงวงจรหลักใช้ Raspberry Pi 4
1.3.5.2 กล้องสาหรับจับภาพ ประกอบด้วย Raspberry Pi Camera และกล้องเว็บ
แคม (Webcam camera)
1.3.5.3 ลาโพงสาหรับแสดงสัญญาณเสี ยง
1.3.5.4 ความสามารถในการทางานของอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1.3.5.4.1 กล้องสามารถจับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
1.3.5.4.2 สามารถวิเคราะห์และทาการเปรี ยบเทียบใบหน้าคนได้
1.3.5.4.3 สามารถส่งข้อมูลภาพไปยังโทรศัพท์มือถือได้
1.3.5.4.4 สามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อตรวจพบคน
แปลกหน้า
1.3.5.4.5 สามารถสั่งให้สญญาณเสี ยงกันขโมยทางานได้ได้
1.3.5.4.6 ในการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์จะผ่านสัญญาณ Wi-Fi
1.4

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 เจ้าของบ้านสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยของตนได้จากทุกที่ทุก
เวลาผ่านโทรศัพท์มือถือและระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.4.2 เจ้าของบ้านสามารถควบคุมการส่งเสี ยงสัญญาณกันขโมยได้จากระยะไกลผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.4.3 ที่อยูอ่ าศัยมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
1.4.4 มีการวิเคราะห์ก่อนว่าบุคคลที่กล้องวงจรปิ ดจับภาพได้เป็ นคนในครอบครัว
หรื อไม่ ก่อนที่จะทาการแจ้งเตือนหรื อสั่งให้สัญญาณกันขโมยทางาน ทาให้ไม่
สร้างความราคาญแก่เพื่อนบ้านโดยไม่จาเป็ น

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล (Collect Requirements and Detail Study)
รวบรวมความต้องการ โดยการศึกษาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต โครงงานและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เทคนิคการรู้จาใบหน้า เทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง ภาษาและเครื่ องมือที่จะใช้ในการพัฒนา และคาแนะนาจาก
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อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อกาหนดขอบเขตการทางานของระบบว่า มีส่วนประกอบใดบ้าง และ
รวบรวมปัญหาที่ได้เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
1.5.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
น าข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและรวบรวมมาท าการวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบระบบทั้งในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้วย บอร์ ดหลัก
สาหรับควบคุมการทางานของกล้องวงจรปิ ด สัญญาณกันขโมย โดยจะต้องเชื่ อมต่อกับ
เครื่ อข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi การประมวลผลภาพและการรู้จาใบหน้าเพื่อให้มี
ความแม่นยาในวิเคราะห์ใบหน้าคนแม่นยาที่สุด และฟังก์ชนั การทางานบนแอปพลิเคชัน่ ที่
ท างานบนแพลทฟอร์ ม แอนดรอยด์ โดยนาเสนอการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ Use Case
Diagram แสดงภาพรวมการท างานของทั้ง ระบบ Sequence Diagram แสดงรายละเอี ย ด
ขั้นตอนการทางานของแต่ละส่ วน Class Diagram แสดงส่ วนประกอบและความสัมพันธ์
ของคลาสและออบเจ็ก ต์ Entity Relationship Diagram แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่
จัดเก็บลงฐานข้อมูล
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
การออกแบบระบบ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ดังนี้
1.5.3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย
- บอร์ดหลักสาหรับควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องวงจรปิ ดและสัญญาณ
กันขโมย โดยใช้บอร์ดของ Raspberry pi
- Raspberry pi camera สาหรับเป็ นกล้องในการตรวจจับภาพทั้งภาพนิ่ ง
และภาพเคลื่อนไหว
- ลาโพงสาหรับแสดงเสี ยงสัญญาณกันขโมย
1.5.3.2 การประมวลผลภาพและการรู้จาใบหน้า ใช้ไลบรารี่ OpenCV และภาษา
Python ในการ Training Dataset และทา Testing Dataset
1.5.3.3 โมบายแอปพลิเคชัน ทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.5.3.4 การแลกเปลี่ ย นข้อมูล ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และแอปพลิเคชัน ข้อมูล จะถูก
จัดเก็บลงฐานข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ Raspberry Pi และจาลองเป็ นแม่ข่าย
เว็บ (Web Server) เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการแลกเปลี่ย นข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Flask
1.5.4 พัฒนาระบบ (System Development)

5
ทาการพัฒนาระบบตามที่ ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนก่ อนหน้านี้ ทั้งในส่ วนของ
ฮาร์ ดแวร์ อัลกอริ ทึมในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบใบหน้าคน โดยเขียนชุดคาสั่งด้วย
ภาษา Python ใช้ไ ลบรารี่ OpenCV ในการวิ เ คราะห์ ใ บหน้า คนทั้ง ในส่ ว นของการท า
Training Dataset และ Testing Dataset โมเดลของใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวจะเก็บ
ไว้ในไฟล์สกุล .YML และโมบายแอปพลิเคชันพัฒนาด้วยโปรแกรม Android Studio และ
บริ หารจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูลด้วย MySQL จาลองแม่ข่ายเว็บบน Raspberry Pi ด้วย
โปรแกรม Flask
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ในการทดสอบระบบ มี ผูร้ ่ ว มท าการทดสอบประกอบด้ว ยคณะผูจ้ ัด ในฐานะ
ผูพ้ ฒ
ั นา อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการ
ทดสอบระบบเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1.5.5.1 ทดสอบในระดับ หน่ ว ยย่ อ ย (Unit Testing) ท าการทดสอบโดยคณะ
ผูจ้ ดั ทา ทาการทดสอบฮาร์ ดแวร์ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทางานได้
ตามที่กาหนด ทดสอบการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบใบหน้าคนว่ามีความ
แม่นยาหรื อไม่ โดยถ้ามีค่าความเชื่อมัน่ สู งจะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยา
และทดสอบฟั งก์ชันการทางานของแอปพลิ เคชันว่าสามารถทางานได้
ตามที่กาหนดหรื อไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.5.2 ทดสอบการทางานร่ วมกันของแต่ละหน่วยย่อย (Integrated Testing) ทา
การทดสอบการทางานร่ วมกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กบั การวิเคราะห์
ใบหน้าบุคคล และการทางานร่ วมกันระหว่างอุปกรณ์กบั แอปพลิเคชัน
และการเรี ยกใช้ฟัง ก์ชันหรื อเซอร์ วิส ต่ างๆ ในการทดสอบนี้ ไ ด้ท าการ
ทดสอบร่ ว มกับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และอาจารย์จ ากภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์
1.5.5.3 ทดสอบการทางานของระบบ (System Testing) ทาการทดสอบการงาน
ของระบบทั้ง หมดว่ า มี ก ารท างานที่ ถู ก ต้อ ง ให้ ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้อ งการ
หรื อไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดหรื อจุดที่ตอ้ งแก้ไข จะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยได้ทาการทดสอบร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
1.5.6 จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
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เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ ถึงแนวทางในการดาเนินการจัดทา
และพัฒนาระบบ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ และ
เพื่อใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงต่อไปในอนาคต
1.6

แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาในการดาเนินปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

2562

2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย.

1. รวบรวมความ
ต้องการและ
ศึกษาข้อมูล
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.7

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1
เครื่ องคอมพิวเตอร์
Processor Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz
RAM 8.00 GB
System type 64-bit Operating System, x64-based processor
1.7.1.2
Raspberry pi 4
1.7.1.3
Raspberry pi camera
1.7.1.4
กล้องเว็บแคม (Webcam)
1.7.1.5
ลาโพง สาหรับแสดงเสี ยงสัญญาณกันขโมย
1.7.1.6
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ก.ค.
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1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1
ระบบปฎิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2.2
ระบบปฎิบตั ิการ Raspbian
1.7.2.3
ระบบปฎิบตั ิการ Android API 24
1.7.2.4
โปรแกรม Android Studio
1.7.2.5
โปรแกรม PyCharm
1.7.2.6
โปรแกรม Flask
1.7.2.7
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL
1.7.2.8
แอปพลิเคชัน PushBullet

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ อยู่อาศัย โดยประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีก ารรู้ จา
ใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วย
2.1

ภาษาไพธอน (Python)1

ภาษาไพธอน (Python) เป็ น ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทโอเพ่นซอร์ส (Open Source) พัฒนา
โดย Guido von Rossum ในปี ค.ศ. 1990 โดยมีการประมวลผลแบบอินเทอร์ พรี เตอร์ (Interpreter)
โดยภาษาไพธอนมี ล ัก ษณะเด่ นในการสนับสนุ น แนวแบบคิ ด เชิ ง วัตถุ (OOP : Object Oriented
Programming ) และเป็ น Dynamic typing ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนชนิ ดข้อมูล ตามค่า (Value)
ได้
การนาภาษาไพธอนมาประยุก ต์ใ ช้ใ นโครงงาน คือ เขี ย นชุ ดค าสั่ ง ร่ วมกับ กับ อุ ป กรณ์
Raspberry Pi ในการประมวลผลภาพใบหน้าบุคคล และการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือ
2.2

Raspberry Pi2

Raspberry Pi เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กพัฒนาขึ้นเพื่อนาพลังด้านดิจิตอลเข้าสู่ ผใู ้ ช้งานทัว่
โลก ดังนั้นผูใ้ ช้งานสามารถทาความเข้าใจและสร้างโลกดิจิทลั เพิ่มขึ้นได้โดยง่าย สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่สาคัญได้และเตรี ยมพร้ อมสาหรับงานในอนาคต ซึ่ ง Raspberry Pi เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ราคาประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่ผูค้ นใช้เพื่อเรี ยนรู้ในการแก้ปัญหาและ
ได้รับความสนุ กสนาน อีกทั้งมีชุมชนออนไลน์ เช่น บทความ ตัวอย่างโครงงาน เพื่อช่วยให้ผูค้ น
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และวิธีการทาสิ่ งต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใช้งานด้านทัว่ ไป หรื อ
ทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรี ยนรู้โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม
Raspbian เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรั บติดตั้งใช้งานบนบอร์ ดขนาดเล็กของ Raspberry Pi
พัฒ นามาจากระบบ Debian Linux เหมาะส าหรั บ น ามาใช้ท าแล็ป และงานวิ จัย เกี่ ย วกับ ระบบ
คอมพิ วเตอร์ แบบฝั ง ตัว (Embedded System) โดยที่ Raspbian มี แพ็ก แเกจให้ใ ช้งานกว่า 35,000
แพ็กเกจ สามารถติดตั้งแพ็กเกจที่ใช้งานใน Debian Linux และ Ubuntu Linux ได้เกือบทุกแพ็กเกจ
1

https://www.9experttraining.com/articles/python-คืออะไร
2
https://www.scimath.org/article-technology/item/9104-raspberry-pi
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โดยในโครงงานได้มีการนา Raspberry Pi มาใช้เป็ นฐานข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ กล้อง
วงจรปิ ดเพื่อสตรี มภาพพร้อมทั้งถ่ายภาพเมื่อมีคนแปลกหน้าอยู่ในระยะกล้องวงจรปิ ด และลาโพง
สาหรับส่งสัญญาณเสี ยงเตือนภัย
Open CV3
OpenCV (Open source Computer Vision) เป็ นไลบรารี ฟั งก์ชันการเขีย นโปรแกรม โดย
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time Computer Vision)
พัฒ นาโดยอิ น เทล (Intel) OpenCV ถู ก เขี ย นขึ้ น ด้ว ยภาษา C++ มี ก ารรองรั บ Python, Java และ
MATLAB/OCTAVE — API และOpenCV เป็ นไลบรารี ที่ทางานข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform)
สามารถรันได้ท้ งั บน Window, Linux, Android, Mac และใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ลิขสิ ทธิ์
ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source BSD License)
โครงงานได้น า OpenCV มาใช้ใ นส่ ว นของการ Facial Recognition เพื่ อ สแกนใบหน้า
บุคคล เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของภาพใบหน้าซึ่งได้จากกล้องวีดีโอดิจิตอล

2.3

2.4

Facial Recognition4
การรู้จาใบหน้าของเครื่ องสแกนใบหน้า (Face Scan) เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของ

ภาพใบหน้า ซึ่ ง ได้จากกล้องวี ดีโอดิ จิตอล โดยจะวัดโครงสร้ า งใบหน้า ทั้ง หมด เช่ น ระยะห่ า ง
ระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ความลึกของเบ้าตา ความกว้างของจมูก รู ปร่ างของกระดูกโหนกแก้ม
ความยาวขากรรไกร และทาการ Training Dataset ให้เป็ นภาษาดิจิตอลก่อนจะนาข้อมูลเหล่านี้ ไป
เก็บไว้ในฐานข้อมูลและจะถูกนามาใช้เปรี ยบเทียบเมื่อมีคนไปยืนหน้ากล้อง ว่าตรงกับภาพใบหน้า
ในฐานข้อมูลหรื อไม่ เทคโนโลยีน้ ี ถูกใช้อย่างกว้างขวางและคาดว่าในอนาคตจะตามทันเทคโนโลยี
เครื่ องสแกนลายนิ้ วมื อ (Finger Scan) เช่ น เฟชบุ๊ค (Facebook) เปิ ดให้ฟี เจอร์ Face Recognition
จดจาใบหน้าของผูใ้ ช้หรื อไม่ โดยถ้าเปิ ดไว้ก็จะมีการแนะนา Tag ในภาพถ่ายที่มีใบหน้าของผูใ้ ช้ แต่
ถ้าปิ ดฟี เจอร์ น้ ี ก็ตอ้ งพิมพ์ Tag ชื่อเอง Facebook เผยว่าวัตถุประสงค์ของฟี เจอร์ Face Recognition
ได้แก่ ช่วยระบุได้ว่าบุคคลในภาพหรื อวิดีโอนั้นเป็ นใครบ้าง ช่วยป้ องกันผูใ้ ช้และคนอื่นจากการ
ปลอมแปลง เพื่อไม่ให้นาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์ มนี้ มีความน่ าเชื่ อถือ
https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414
4
https://www.zktecosecurity.net/article/12/เทคโนโลยีการจดจาใบหน้า-หรื อ-face-recognition-คือ
อะไร
3
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มากขึ้ นเฟชบุ๊ ค ยืนยันว่า จะไม่ มี ก ารนาข้อมูล ใบหน้าไปแบ่งปั นให้กับบริ ษ ทั หรื อแอปพลิ เคชัน
ภายนอก และกูเกิล (Google) เปิ ดตัวฟี เจอร์ใหม่ที่ช่วยให้สามารถค้นหาภาพที่เก็บไว้ในคลังภาพของ
กูเกิล (Google Photos) ได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรู้จาใบหน้า ให้
จดจาใบหน้าได้แล้วโดยมันจะเปิ ดทางานอัตโนมัติ แยกภาพที่มีใบหน้ามารวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียว
นอกจากนั้นยังสามารถใส่ ป้ายชื่อ (Label) ให้กบั รู ปภาพนั้นด้วยชื่อหลังจากที่จดั กลุ่มรู ปภาพแล้ว
โดยในส่ วนโครงงานได้นามาส่ วนนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์ใบหน้าบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามา
อยูใ่ นระยะกล้องวงจรปิ ดของตัวบ้าน เพื่อทาการถ่ายภาพและส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน
2.5

Flask5
Flask คือ Web Framework ที่พฒั นามาสาหรับไพธอน (Python) เพื่อใช้ร่วมกับ Web Server

เช่น Apache และได้รับการยอมรับจาก Community We Pages ชั้นนาเช่น Pinterest, LinkedIn เป็ น
ต้น โดย Flask ถูกเรี ยกว่า Micro Framework เนื่องจากไม่ตอ้ งการเครื่ องมือหรื อไลบรารี่ ใดมาก อีก
ทั้งไม่จาเป็ นต้องมีระบบฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม Flask ยังรองรับการเพิ่ม Extensions พิเศษได้
โดยในส่ วนโครงงานได้นา Flask มาใช้เป็ นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์และ
แอปพลิเคชัน
2.6

Internet of Things6
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรื อส่ ง

ข้อมูลถึงกันได้ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้ งป้ อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ ง่ายจนทาให้
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไป
จนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการ
ใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็ น Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent
Transportation ซึ่ งแตกต่างจากในอดี ตที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นเพียงสื่ อกลางในการส่ งและ
แสดงข้อ มู ล เท่ า นั้ น ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ IoT เราต้อ งเลื อ กฮาร์ ด แวร์ ใ ห้ เ หมาะสมกับ งาน
ฮาร์ดแวร์สาหรับงาน IoT มีหลากหลาย องค์ประกอบของ IoT จะมี 4 ส่วนหลักๆคือ

https://saixiii.com/python-flask-web-application/
6
https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/59554
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1. อุปกรณ์ หรื อ Thing ที่ใช้รับส่ งข้อมูล เช่น สั่งหุ งข้าวได้จากนอกบ้าน Thing ก็คือหม้อ
หุ ง ข้า ว ค าว่ า Thing ไม่ ไ ด้ จ ากั ด เฉพาะสิ่ ง ของที่ จับ ต้ อ งได้ ท างกายภาพเท่ า นั้ น
แอปพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์ก็นับเป็ น Thing อี กชิ้ นหนึ่ ง เพราะเป็ นสิ่ งที่ จะสื่ อสารกับ
หม้อหุงข้าว
2. Internet ทางเลื อกในการเชื่ อมต่ ออิ นเทอร์ เน็ ตมี ต้ งั แต่ ระบบ LAN แบบเดินสาย ไป
จนถึงการสื่ อสารแบบไร้สาย ซึ่งปัจจุบนั มีให้เลือกมากมายหลายหลากวิธี ไม่ว่าจะเป็ น
3G/4G WiFi Bluetooth Zigbee Z-Wave การเลื อ กใช้ต้อ งพิ จ ารณาในแง่ อัต รารั บ ส่ ง
ข้อมูล ระยะทางการส่งสัญญาณ (coverage area) และอัตราการสิ้ นเปลืองพลังงาน เช่น
การใช้ 3G เหมาะกับการใช้ภายนอก ครอบคลุมพื้นที่ ไ ด้หลายกิ โลเมตร ในขณะที่
WiFi เหมาะกับ การใช้ภ ายในอาคาร ระยะส่ ง สั ญ ญาณอยู่ใ นระดับ สิ บ เมตร หาก
ต้องการใช้แบตเตอรี่ ที่อยู่ได้เป็ นเดือนต้องพิจารณาการเชื่ อมต่อแบบอื่นเช่น Zigbee
6Lowpan หรื อ Lora เป็ นต้น
3. Server ที่จะเป็ นตัวประสานงานให้ขอ้ มูลที่ส่งจากโทรศัพท์ส่งไปถึงหม้อหุงข้าวที่บา้ น
ได้ อุปกรณ์ IoT สมัยใหม่ จะทาการขยับเซิ ร์ฟเวอร์ มาวางไว้ที่ศูนย์ขอ้ มูลกลาง (Data
Center) คาสั่งเปิ ดหม้อหุ งข้าวจากโทรศัพท์จะส่ งไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ น้ ี ก่อน ส่ วนหม้อหุ ง
ข้าวที่บา้ นก็จะสร้างการเชื่ อมต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ น้ ี เพื่อรอรับคาสั่ง แนวคิดของการวาง
เซิ ร์ฟเวอร์ ไว้ที่ใดที่หนึ่ งตรงกลางแทนการที่ทุกบ้านต้องมีเซิ ร์ฟเวอร์ ก็คือแนวปฏิบตั ิ
ของการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
4. Data and Database management ต้องเตรี ยมพื้นที่ จดั เก็บให้เพียงพอ ซึ่ งฐานข้อมูล ใน
ปั จจุ บ ันก็ มี หลากหลายชนิ ด ฐานข้อมูล แบบสัมพันธ์ (Relational Database) อาจไม่
เหมาะส าหรั บ การเก็ บ ข้อ มู ล IoT เพราะข้อ มู ล ขนาดเล็ ก จ านวนมาก ไหลเข้า มา
ตลอดเวลา เป็ นชุ ดข้อมูลแบบอนุ กรมของเวลาเท่านั้น อาจใช้ Time-series Database
หรื อ Key-value Database
ในปั จจุบนั ได้มีการนา IoT มาประยุกต์ใช้ในระบบ Smart Home หรื อ บ้านอัจฉริ ยะ โดย
ระบบที่ใช้ในการควบคุมการทางานอัตโนมัติภายในบ้าน ด้วยการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ท
โฟน ระบบจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสาหรับผูอ้ ยู่อาศัย สามารถควบคุมการ
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ทางานอัตโนมัติในบ้าน เช่น การควบคุมแสงสว่าง การควบคุมระบบปรับอากาศ ควบคุมระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมความบันเทิงต่างๆ
2.7

Android Architecture7
แอนดรอยด์ (Android) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ มี โครงสร้ างแบบเรี ย งทับซ้อนหรื อแบบสแต็ก

(Stack) ซึ่ งรวมเอาระบบปฏิบตั ิการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเค
ชันที่สาคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Devices) เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรู ปดิจิทลั การทางานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลี
นุ ก ซ์ เคอร์ เ นล (Linux Kernel) ซึ่ งใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็ นเครื่ อ งมื อ
ส าหรั บ การพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิ บัติก าร Android และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) ถูกแบ่งออกเป็ นลาดับชั้น ออกเป็ น4ชั้นหลัก
2.7.1 ชั้นแอปพลิเคชัน (Application )
ชั้นนี้จะเป็ นชั้นที่อยูบ่ นสุ ดของโครงสร้างสถาปั ตยกรรม Android ซึ่งเป็ นส่วนของ
แอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันรับ/ส่ งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนที่,
เว็บ เบราเซอร์ , รายชื่ อผูต้ ิ ดต่อ เป็ นต้น ซึ่ ง แอปพลิ เคชัน จะอยู่ใ นรู ปแบบของไฟล์ .apk
โดยทัว่ ไปแล้วจะอยูใ่ นไดเร็ คทอรี data/app
2.7.2 ชั้นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework Layer)
ชั้นนี้ จะอนุ ญาตให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรี ยกใช้งาน โดยผ่าน API (Application
Programming Interface) ซึ่ ง Android ได้ออกแบบไว้เพื่ อลดความซ้าซ้อนในการใช้ง าน
application componentโดยในชั้นนี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คดังนี้
2.7.2.1.View System เป็ นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทางานสาหรับการสร้างแอป
พลิ เ คชั น เช่ น lists, grids, text boxes, buttons และ embeddable web
browser
2.7.2.2. Location Manager เป็ นส่ วนที่จดั การเกี่ยวกับตาแหน่งของอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่
https://medium.com/@PongPloyAppDev/บทที่-1-สถาปัตยกรรมของระบบแอนดรอยด์โครงสร้างของระบบแอนดรอยด์-เบื้องต้น-75481fcadbd8
7
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2.7.2.3. Content Provider เป็ นส่ วนที่ ใ ช้ควบคุมการเข้าถึ งข้อมูลที่ มี การใช้งาน
ร่ วมกัน (Share data) ระหว่างแอปพลิ เคชัน ที่ แตกต่างกัน เช่ น ข้อมูล ผู ้
ติดต่อ (Contact)
2.7.2.4. Resource Manager เป็ นส่ วนที่จดั การข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ใช่ส่วนของโค้ด
โปรแกรม เช่น รู ปภาพ, localized strings, layout ซึ่ งจะอยู่ในไดเร็ คทอรี
res/
2.7.2.5. Notification Manager เป็ นส่วนที่ควบคุมอีเวนต์ (Event) ต่างๆ ที่แสดงบน
แถบสถานะ (Status bar) เช่น ในกรณี ที่ได้รับข้อความหรื อสายที่ไม่ได้รับ
และการแจ้งเตือนอื่นๆ
2.7.2.6.Activity Manager เป็ นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชัน
2.7.3 ชั้นไลบรารี (Library)
กลุ่มของไลบรารี ต่างๆ ที่สาคัญและมีความจาเป็ นเอาไว้มากมาย เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั นักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม
2.7.4 ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel)
Linux Kernel นี้จะทาหน้าทีเป็ น Hardware Abstraction Layer กล่าวคือเป็ นตัวกลาง
ระหว่าง Hardware และ Software ที่อยู่ถดั ขึ้นไป และทาหน้าที่บริ หารจัดการทรัพยากรต่าง
ๆ ของเครื่ อง เช่น การจัดการหน่วยความจา การจัดการโพรเซส ฯลฯ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์สามารถ
“พอร์ ต” แอนดรอยด์ให้ไปรันบนฮาร์ ดแวร์ แบบต่างๆ ได้โดยเปลี่ยนแปลงในส่ วนของ
Linux Kernel
2.8.

Smart Home Intelligence8
บ้านอัจฉริ ยะ คือ สามารถควบคุณอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในบ้านได้โดยผ่านการ

สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ซึ่ งในส่ วนของโครงงานได้นามาทาเป็ นระบบแจ้ง
เตือนจากกล้องวงจรปิ ด ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและมีความเป็ นอยูท่ ี่ ปลอดภัยขึ้น
Smart Home จะมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ

8

https://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2
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1. Smart Home Network คือระบบพื้นฐานของ Smart Home อาจเป็ นการเดินสายหรื อไร้สาย
ก็ได้ ประกอบด้วย
1.1 Power Line System(X10) เป็ นโปรโตคอล (Protocol) ที่ ใ ช้สื่ อสารระหว่างอุป กรณ์
ต่า งๆ ในระบบ home automation ถูก พัฒนาการอุปกรณ์ ที่ ส ามารถเชื่ อมต่อเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟหลักได้โดยตรง เป็ นระบบที่ง่ายในการกาหนดค่าการทางานได้เร็ วและ
ราคาถูก
1.2 Bus Line (EIB,Cebus) เพื่อรับส่ งข้อมูลกับอุปกรณ์ เป็ นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อ
ป้ องกันการรบกวน
1.3 Radio Frequency (RF) และ Infrared (IR) System การใช้คลื่นที่ความถี่ย่านต่างกันใน
การสื่ อสารแบบไร้สาย
2. Intelligent Control System คือ ระบบการควบคุมระบบอัจฉริ ยะที่มีความชาญฉลาด
2.1 เป็ นเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของุปกรณ์ภายในบ้าน
2.2 เป็ นเสมือน Gateway เพื่อเชื่อมต่อกับบริ การที่อยูภ่ ายนอกบ้าน
3. Home Automation Device คือ อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้ เช่น
3.1 Smart refrigerator หรื อ ตูเ้ ย็นอัจฉริ ยะสามารถบอกได้ว่ามีอาหารอะไรบ้างอยู่ภายใน
ตูเ้ ย็น อีกทั้งยังบอกได้วา่ อาหารจะหมดอายุเมื่อไหร่
3.2 Smart sofa หรื อ โซฟาที่สามารถปรับความอ่อนแข็งได้ตามสรี ระและความพอใจของ
แต่ละคน
3.3 Smart bathroom หรื อ ห้องน้ าอัจฉริ ยะ ที่สามารถควบคุมอุณภูมิ เสี ยง แสง และกลิ่น
ภายในห้องน้ าได้
3.4 Smart door หรื อ ประตูอตั โนมัติ ที่สามารถตรวจจับใบหน้าของสมาชิ กภายในบ้า o
แล้วทาการเปิ ดปิ ดเองโดยอัตโนมัติ
3.5 Smart remote หรื อ รี โมทที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน
ทั้งหมด
3.6 Security system หรื อ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่เป็ นเพียงกล้องที่บนั ทึก เหตุ
เท่านั้น แต่ยงั มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) และไซเรนเพื่อส่ง
เสี ยงในการระงับเหตุ
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3.7 Robot ปัจจุบนั ได้มีการนาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ภายในบ้าน เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่ น หุ่นยนต์ให้
อาหารสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1

รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จาใบหน้าและอินเทอร์ เน็ต
ในทุกสรรพสิ่ ง เป็ นระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของบ้านหรื อที่อยู่อาศัยจากระยะไกล
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบสามารถแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของ
เจ้าของบ้านได้เมื่อกล้องวงจรปิ ดตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าได้ว่าไม่ใช่ใบหน้าของสมาชิก
ในครอบครัวที่ได้บนั ทึกไว้ และเจ้าของบ้านสามารถควบคุมการแสดงเสี ยงสัญญาณกันขโมย
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน รวมถึงสามารถดูภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ งจากกล้องวงจรปิ ด
ได้ เป็ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Things : IoT) มาใช้
ในการควบคุ ม การท างานอุ ปกรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ จ ากระยะไกลผ่า นเครื อ ข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ ต โดย
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมกล้องวงจรปิ ดและสัญญาณกันขโมย คณะผูจ้ ดั ทาเลือกใช้ Raspberry
pi 4 ที่ สามารถแทนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่ งได้เลย ทาให้ง่ายต่อการติ ดตั้ง และพัฒ นา
เนื่ องจากรองรั บ ภาษา Python ในการวิเคราะห์ภาพใบหน้า และเปรี ย บเที ย บใบหน้า คนนั้น
พัฒนาโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV ของ Python เมื่อได้โมเดลใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวแต่
ละคนแล้วทาการเก็บโมเดลดังกล่าวไว้ในไฟล์สกุล .YML ส่ วนข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลของ
ผู ้ใ ช้ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของสมาชิ ก ในครอบครั ว จัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล MySQL การสื่ อ สาร
แลกเปลี่ยนระหว่าง Raspberry pi ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายผูใ้ ห้บริ การ (Server) และแอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ การ (Client) ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และจาลองให้เป็ น
แม่ข่ายเว็บ (Web Server) ด้วยโปรแกรม Flask
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3.1.1 ขั้นตอนการทางานของระบบ

รู ปที่ 3.1 การทางานของระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จาใบหน้าและ
อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง
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3.1.2 ขั้นตอนการฝึ กสอนระบบให้ ร้ ู จาใบหน้ า

รู ปที่ 3.2 ขั้นตอนการฝึ กสอนของระบบให้รู้จาใบหน้าของระบบรักษาความปลอดภัยที่อยูอ่ าศัยด้วย
เทคโนโลยีการรู ้จาใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง
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3.1.3 ขั้นตอนการตรวจจับและวิเคราะห์ ใบหน้ า

รู ปที่ 3.3 ขั้นตอนการตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าของระบบให้รู้จาใบหน้าของระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่อยูอ่ าศัยด้วยเทคโนโลยีการรู ้จาใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง
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3.2

แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.4 Use Case Diagram การทางานของระบบให้รู้จาใบหน้าของระบบรักษาความปลอดภัย
ที่อยูอ่ าศัยด้วยเทคโนโลยีการรู ้จาใบหน้าและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง
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3.3

คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register

Use Case Name:
Register
Use Case ID:
UC 1
Brief Description:
เจ้าของบ้านทาการลทะเบียนสมาชิก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ
Primary Actors:
User
Precondition:
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Register
2. ระบบแสดงฟิ ลด์ (Field) สาหรับป้ อนเพื่อสมัครสมาชิก โดยมีดงั นี้
2.1 Email
2.2 Password
2.3 Name
2.4 Telephone
2.5 Address
3. ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลและคลิกปุ่ ม Confirm
3.1 ถ้าผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล Email ซ้ ากับในระบบ
3.1.1 ระบบจะแสดง Dialog box ว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2. ถ้าผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล Email ไม่ซ้ ากับในระบบ
3.2.1 ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดง Dialog box บันทึกข้อมูลสาเร็จ
Post condition:
เมื่อลงทะเบียนสมาชิกได้สาเร็จ ผูใ้ ช้จะสามารถทาการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบได้
Alternative Flows:
-
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login
Use Case Name:
Login
Use Case ID:
UC 2
Brief Description:
ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบด้วย Email และ Password
Primary Actors:
User
Precondition:
ต้องทาการสมัครสมาชิกก่อน
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เข้าแอปพลิเคชัน่
2. ระบบแสดง Field สาหรับป้ อนเพื่อ เข้าสู่ระบบ โดยมี Field ดังนี้
2.1 Email
2.2 Password
3. ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลและคลิกปุ่ ม Login
3.1 ถ้าผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล Email และ Password ถูกต้อง
3.1.1 ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก
3.2 ถ้าผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล Email ไม่ถูกต้อง
3.2.1 ระบบแสดง Dialog box ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
3.2.2 ระบบจะกลับไปยังหน้าล็เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
Post condition:
Alternative Flows:
-
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Add member
Use Case Name:
Add member
Use Case ID:
UC 3
Brief Description:
เพิ่มสมาชิกคนในบ้าน
Primary Actors:
User, Raspberry Pi
Precondition:
ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการเข้าสู่ระบบก่อน
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้กดฟังค์ชนั่ เพิ่มสมาชิก
2. ระบบแสดง Field สาหรับป้ อนชื่อสมาชิกที่ตอ้ งการเพิม่
2.1. Name
3. ผูใ้ ช้กดปุ่ ม Submit
4. ระบบยิง API ไปยัง Raspberry Pi
5. ถ่ายรู ป User จากกล้องวงจรปิ ด เข้า Dataset
6. Raspberry Pi Train รู ปที่ได้จาก Dataset
Post condition:
Alternative Flows:
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Image Processing
Use Case Name:
Use Case ID:
Brief Description:

Image Processing
UC 4
ตรวจจับใบหน้าบุคคลที่อยูใ่ นรัศมีกล้องวงจรปิ ดเพื่อวิเคราะห์ใบหน้าเป็ นคนใน
ครอบครัวที่ได้บนั ทึกไว้ในระบบหรื อไม่
User
-

Primary Actors:
Precondition:
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อมีคนเข้าใกล้กล้องวงจรปิ ด
2. ระแบบแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2.1. ถ้าเป็ นบุคคลที่มีการเพิ่มในระบบอยู่
2.1.1. ชื่อของบุคคลที่เข้ามาในระยะกล้องวงจรปิ ด
2.2. ถ้าเป็ นบุคคลที่ไม่มีอยูใ่ นระบบ
2.2.1. ปรากฏชื่อเป็ น Unknow
2.2.2. ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง Notification
Post condition:
ถ้าตรวจจับได้วา่ เป็ นคนแปลกหน้าจะทาการส่งการแจ้งเตือนไปยัง Notification
Alternative Flows:
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Notification
Use Case Name:
Notification
Use Case ID:
UC 5
Brief Description:
แจ้งเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าอยูใ่ นรัศมีกล้องวงจรปิ ด
Primary Actors:
Raspberry Pi
Precondition:
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อเจอคนแปลกหน้าเข้าใกล้กล้องวงจรปิ ด
2. ระบบส่งการแจ้งเตือนไปหาผูใ้ ช้ โดยมี Field ดังนี้
2.1. ข้อความแจ้งเตือนว่ามีคนแปลกหน้า
2.2. รู ปคนแปลกหน้าที่แคปจากกล้องวงจรปิ ด
2.3. ลิ้งค์ไฟล์สาหรับแสดงเสี ยงแจ้งเตือน
Post condition:
Alternative Flows:
-
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Play sound
Use Case Name:
Use Case ID:
Brief Description:
Primary Actors:
Precondition:

Play sound
UC 6
ส่งสัญญาณแจ้งเตือน
User
User ต้องกดปุ่ มหรื อกดลิ้งค์เพื่อส่ งเสี ยงแจ้งเตือน

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้กดลิ้งค์หรื อกดปุ่ มให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือน
2. อุปกรณ์เริ่ มส่ งเสี ยงสัญญาณกันขโมย
Post condition:
Alternative Flows:

-
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3.4

Sequence Diagram

รู ปที่ 3.5 แผนภาพ Sequence Diagram : Register
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รู ปที่ 3.6 แผนภาพ Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.7 แผนภาพ Sequence Diagram : Add member
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รู ปที่ 3.8 แผนภาพ Sequence Diagram : Image Processing

31

รู ปที่ 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram : Notification
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รู ปที่ 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram :Play sound

33
3.5

Class Diagram

รู ปที่ 3.11 แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของคลาส
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3.6

Entity Relationship Diagram

รู ปที่ 3.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1

การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database System) เป็ นการจัดการข้อมูล
ต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปของตาราง 2 มิติ และข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั ผ่านคียห์ ลัก (Primry Key) และ
คียร์ อง (Foreign Key) จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูล Register

Relation : Register
Attribute
Description
Attribute Domain
id_register
ลาดับที่ในการ
ลงทะเบียน
name_register ชื่อของสมาชิกที่เป็ น
ผูล้ งทะเบียน
email_register อีเมล์ของสมาชิกที่
ลงทะเบียน
pwd_register
รหัสผ่านของสมาชิก
ที่ลงทะเบียน
tel_register
เบอร์โทรศัพท์ของ
สมาชิกที่ลงทะเบียน
address_register ที่อยูข่ องสมาชิกที่
ลงทะเบียน
status
สถานะการเข้าสู่
ถ้ามีการเข้าสู่
ระบบ
ระบบสถานะจะ
บันทึกเป็ น 1 และ
ถ้ามีการออกจาก
ระบบสถานะจะ
บันทึกเป็ น 0

type
int
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
int

PK FK Reference
Yes
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูล Person
Relation :Person in Family
Attribute
Description
id_person
name_ person
email_ person
id_register

4.2

ลาดับที่ของสมาชิก
ในครอบครัว
ชื่อของบุคคลของ
สมาชิกในครอบครัว
อีเมล์ของผู ้
ลงทะเบียน
ลาดับการลงทะเบียน

Attribute
Domain

type
int

PK

FK Reference

Yes

varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

Yes Register

การออกแบบอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware Design)
4.2.1 Raspberry Pi เป็ นตัวกลางในการควบคุมอุปกรณ์ท้ งั หมด โดยใช้ระบบปฏิบตั ิการ
Rasbian ในการควบคุมคาสั่งในการทางานต่างๆ โดยติดตั้งซอฟแวร์ดงั นี้
1. Python3
2. Open CV4
3. Flask
4. Cmake
4.2.2 Webcam เป็ นตัวจับภาพใบหน้าของบุคคลเพื่อนาไปประมวลผล โดยที่มีแอปพลิเคชัน
เป็ นตัวสั่งการ
4.2.3 Pushbullet เป็ นแอปพลิเคชันรับการแจ้งเตือนจาก Raspberry pi ไปยังโทรศัพท์มือถือ
เมื่อพบบุคคลแปลกหน้า
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รู ปที่ 4.1 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
4.3

การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบใบหน้ าบุคคล (Face Recognition)
การรู้จาใบหน้าของเครื่ องสแกนใบหน้า (Face Scan) เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะ
ของภาพใบหน้า ซึ่งได้จากกล้อง โดยจะวัดโครงสร้างใบหน้าทั้งหมด เช่น ระยะห่างระหว่าง
ดวงตาทั้งสองข้าง ความลึกของเบ้าตา ความกว้างของจมูก รู ปร่ างของกระดูกโหนกแก้ม ความ
ยาวขากรรไกร ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล และจะถูกนามาใช้เปรี ยบเทียบเมื่อมีคนไป
ยืนหน้ากล้อง
โดยการทางานจะแบ่งได้ดงั นี้
1. การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจาก
ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว โดยใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intellengence) เช่น Deep
Learning เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาพใบหน้า คนและภาพที่ไม่ใช่ใบหน้าคนได้
อย่างแม่นยาและรวดเร็ ว จากนั้นจะปรับภาพใบหน้าที่ได้ให้ตรงกับคุณภาพที่ตอ้ งการ
หรื อ ตรงตามมาตฐาน เช่ น ISO19749-5 (International Biometric Data Interchange
Formats) เพื่อทาการประมวลผลโดยตรวจจับจุดสังเกตใบหน้า เช่น โครงหน้า ความ
กว้างของจมูก ความลึกเบ้าตา และผิวหน้า (Facial Texture) เป็ นต้น

38

รู ปที่ 4.2 ลาดับการค้นหาใบหน้า
2. การจดจาใบหน้า (Face Recognition) คือ กระบวนการที่นาภาพไปตรวจกับภาพที่ผา่ น
การประมวลผลแล้ว จากขั้น ตอนการตรวจจับ ใบหน้า แล้ว น ามาเปรี ย บเที ย บกับ
ฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุวา่ ใบหน้านั้นตรงกับบุคคลใด

รู ปที่ 4.3 การแสดงตาแหน่งบนใบหน้าเพื่อทาการวิเคราะห์
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4.4

การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ทาการออกแบบโดยยึดหลัก
UX ( User Experience ) เป็ นหลักโดยคานึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้ โดยออกแบบให้สามารถ
ใช้งานได้ง่าย แสดงข้อความสถานะหรื อความผิดพลาดต่างๆ ให้ผใู ้ ช้ทราบ อาทิเช่น การเข้าสู่
ระบบไม่สาเร็ จการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลไม่สาเร็ จและยังรวมถึงข้อความแสดงสถานะทารายการ
สาเร็จ เพื่อให้ผใู ้ ช้รับทราบ
4.1.1 ส่วนของผูใ้ ช้

รู ปที่ 4.4 หน้าเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.4 เป็ นหน้าแรกสาหรับผูใ้ ช้ เพื่อทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยจะยืนยันตัวตนว่า
เป็ นเจ้าของบ้านด้วย อีเมลล์ (Email) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ
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รู ปที่ 4.5 หน้าลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.5 เป็ นหน้าสาหรับให้ผูใ้ ช้ลงทะเบียนสมาชิ ก ก่อนที่จะทาการเข้าสู่ ระบบ โดย
ข้อมูลสาหรับการลงทะเบี ยน ประกอบด้วย ชื่ อ อีเมลล์ รหัสผ่าน เบอร์ โทรศัพ ท์ และที่อยู่ เมื่ อ
ลงทะเบียนสาเร็ จระบบจะกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อทาการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
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รู ปที่ 4.6 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.6 เมื่อทาการเข้าสู่ระบบได้สาเร็ จ แอปพลิเคชันจะแสดงภาพจากกล้องวงจรปิ ด
และที่ด้านบนจะด้วยเมนู 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม
ระบบจะส่ งสัญญาณเสี ยงไปยังตัวบ้าน และปุ่ ม

คลิกเมื่อแอปพลิเคชันแจ้งเตือนบุคคลแปลกหน้า
คลิกเมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกในบ้าน ระบบจะ

แสดงหน้าถัดไป ส่ วนเมนูดา้ นล่างประกอบด้วยเมนู 3 ปุ่ มคือ ปุ่ ม
หน้าแรก ปุ่ ม
ออกจากระบบ

คลิกเมื่อต้องการที่จะดูขอ้ มูลส่ วนตัว และปุ่ ม

คลิกเมื่อต้องการกลับสู่
คลิกเมื่อต้องการที่จะ

42

รู ปที่ 4.7 หน้าเพิ่มข้อมูลสมาชิกของแอปพลิเคชัน
จากรู ป ที่ 4.7 เป็ นหน้า ส าหรั บ ให้ ผูใ้ ช้เ พิ่ ม สมาชิ ก ในครอบครั ว โดยป้ อนชื่ อสมาชิ ก ที่
ต้องการเพิ่ ม และคลิ ก ปุ่ มโอเค เพื่ อส่ งข้อมูล ไปยัง Raspberry Pi เพื่ อให้ก ล้องวงจรปิ ดถ่ายภาพ
ใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งการเพิ่ม สาหรับทาการฝึ กสอนให้ระบบรู้ว่าเป็ นใบหน้าของ
ใคร โดยโมเดลที่ได้จากการฝึ กสอนจะจัดเก็บไว้ในไฟล์สกุล .YML สาหรับใช้ในการประมวลผล
ต่อไป
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รู ปที่ 4.8 หน้าข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.8 เป็ นหน้าสาหรับ แสดงข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งานหลักซึ่ งก็คือเจ้าของบ้าน
นัน่ เอง
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รู ปที่ 4.9 หน้าออกจากระบบของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.9 เมื่อคลิกเมนูออกจากระบบ ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผใู ้ ช้ยืนยันเพื่อออก
จากระบบ เป็ นการป้ องกัน จากคนอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้า ของบ้า นมาใช้ ง านเข้า ใช้ ง านระบบผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน Pushbullet
จากรู ปที่ 4.10 เมื่อพบคนแปลกหน้า ระบบจะแจ้งเตือนเข้าแอปพลิเคชัน Pushbullet โดย
ระบบจะส่ งรู ปภาพและลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน เมื่อคลิกที่ลิงก์ที่ส่งมา ระบบจะสั่งให้สัญญาณเสี ยง
ที่บา้ นส่งเสี ยงดัง เป็ นการแจ้งเตือนว่ามีผบู ้ ุกรุ ก

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุปผลปริญญานิพนธ์
ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จาใบหน้าและอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ ง สาเร็ จตามวัตถุป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้อย่างสมบู รณ์ โดยในส่ วยของผูใ้ ช้ส ามารถเพิ่ ม บุ ค คล
ภายในบ้าน รับการแจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลแปลกหน้า และสามารถส่ งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตัว
บ้านได้ และในส่วนของอุปกรณ์ สามารถควบคุมการตรวจจับใบหน้าและประมวลผลข้อมูลใบหน้า
ของบุคคลนั้นได้ถูกต้อง แต่การจับภาพและประมวลผลมีความล่าช้าบ้าง เนื่ องจากอุปกรณ์กล้อง
เป็ นรุ่ นเก่าจึงทางานได้ชา้
5.2. ข้อดีของระบบ
5.2.1. สามารถจับภาพใบหน้าของบุคคลและทาการวิเคราะห์ใบหน้าได้
5.2.2. สามารถรักษาความปลอดภัยของบ้านเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยูไ่ ด้
5.2.3. สามารถเพิ่มบุคคลภายในบ้านได้
5.2.4. สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลแปลกหน้าได้
5.2.5. สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตัวบ้านเมื่อพบบุคคลแปลกหน้าได้
5.3. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดย พัฒนาฟั งก์ชนั การแจ้ง
เตือน (Notification) ให้ทางานบนแอปพลิเคชันของระบบได้ ไม่ตอ้ งเรี ยกใช้งานแอปพลิเคชันเสริ ม
อื่น และทดลองใช้ API ทางด้านการประมวลผลภาพและรู้จาใบหน้า ที่มีสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยา
มากกว่า หรื อสามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้จากหลายมิติ เช่น มุมหน้าด้านข้าง หรื อด้านหลัง ได้
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