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บทคัดยอ
การออกกํ า ลั ง กายทํ า ให ร า งกายแข็ ง แรง
สมบรูณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แตปจจุบันผูคนไม
คอยใหความสนใจกับการออกกําลังกาย อาจจะดวย
ความเรงรีบในการดํารงชีพหรือไมสะดวกในการออก
กําลังกาย เพราะสถานที่ออกกําลังกายอยูไกลหรือไม
ก็มีคาใชจายสูง ทําใหผูคนทั่วไปไมนิยมออกกําลัง
กาย สงผลใหมีสถิติของผูที่เจ็บปวยสูงขึ้นทุกป
ในป จ จุ บั น โทรศั พ ท มื อ ถื อ มี ค วามสามารถ
เพิ่มขึ้นมากมาย เชนสามารถถายรูป, ถายวีดีโอ หรือ
รั บ -ส ง ข อ มู ล ผ า นอุ ป กรณ ไ ร ส ายต า งๆ ได อี ก ด ว ย
ดัง นั้ น หากสามารถนํา เทคนิคการออกกํ า ลั ง กายมา
แสดงบนอุปกรณมือถือผานทางระบบอินเตอรเน็ตไร
สายหรือ GPRS ทําใหผูที่สนใจสามารถออกกําลังกาย
ไดทุกสถานที่ ทุกเวลาและเลือกวิธีออกกําลังที่ถูกตอง
เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
ในงานวิ จั ย นี้ ได นํา เสนอวิ ธี ก ารเลือกวิธีก าร
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับรูปราง, อายุ, เพศ,
น้ําหนักและสวนสูงของแตละบุคคลเพื่อทําการคนหา
รายละเอียดของขอมูลจากระบบฐานขอมูลการออก
กําลังกายผานเว็บเซอรวิส (Web Services)

คําสําคัญ: เว็บเซอรวิส, เอ็กเอ็มแอล, การประมวลผล
ภาพ, จีพีอารเอส
Abstract
Although exercise brings us many
benefits such as improving physical health and
preventing from illness and diseases, but people
seem to pay less attention to exercise. The
reasons are may be because they hurry up and
live or the places where they go to exercise are
too far or they can’t afford to pay for the gym
service or fitness center. As the result, the illness
rate of people is continuously increasing every
year.
Nowadays many mobile phones are very
powerful. In addition to the standard voice
function of a telephone, they can support many
additional services and accessories; such as
digital camera, camcorder and wireless
equipments for data transfer. Therefore, the
advancement of mobile technology can be
utilized to make exercise easier and more

convenient regardless of place and time. The
exercise techniques can be sent to display on
mobiles phones via the wireless internet system
or GPRS for users to choose their own exercise
methods.
This research represents how to choose
the exercise method that is suitable for individual
body shape, age, sex, weight and height by
searching information from exercise database
via the web services.
Keywords: Web Services, XML, Image
Processing, GPRS
1. บทนํา
ป จ จุ บั น ประเทศต า ง ๆ
ทั่ ว โลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมยุค
โลกาภิวัฒนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการแขงขัน
ทางดานธุรกิจที่เปนไปอยางสูงยิ่ง ในเรื่องการศึกษา
การประกอบอาชีพ ปญญาดังกลาวทําใหประชาชน
สว นใหญไมสามารถปรับตั ว ไดทัน ประกอบกั บ การ
ดําเนินวิถีชีวิตในปจจุบันขาดการ เคลื่อนไหวในกิจวัตร
ประจําวัน ขาดการออกกําลังกาย และทําใหเกิด
ป ญ หาสุ ข ภาพทางกายและจิ ต กล า วคื อ พบว า เป น
สาเหตุ ก ารตายและอั ต ราการตายที่ สํ า คั ญ ได แ ก
โรคหัวใจ รอยละ 78.9 อุบัติเหตุรอยละ 61.50 มะเร็ง
ทุกชนิดรอยละ 50.90 ความดันโลหิตรอยละ 16.10
ตอจํานวนประชากรลานคนตามลําดับ (แหลงขอมูล
จาก: สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุขป 2546)

จากปญหาดังกลาวทําใหทางผูวิจัยฯ เล็งเห็น
ประโยชน ข องการออกกํ า ลั ง กายและหาวิ ธี ที่ จ ะ
สงเสริมใหประชาชนทั่วไปสามารถออกกําลังไดอยาง
ถูก ต อ งและมี วิ ธี ก ารที่ ส ะดวก โดยอาศั ย เทคโนโลยี
อุปกรณสื่อสารเขามาชวย โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
มานี้ จ ะช ว ยวิ เ คราะห ข อ มู ล ของแต ล ะบุ ค คลและ
เสนอแนะวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม
แกผูใชงาน ซึ่งผูใชงานสามารถใชโปรแกรมนี้โดยผาน
อุปกรณสื่อสาร เชนมือถือ หรือ Pocket PC ที่มี
สามารถท อ งอิ น เตอร เ น็ ต บนอุ ป กรณ สื่ อ สารได
(GPRS: General Packet Radio Service) โปรแกรม
นี้จะเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่ตองการออก
กําลังกายโดยไมจํากัดสถานที่ และสามารถออกกําลัง
กายไดตลอดเวลาโดยผูใชจะเห็นภาพวิดีโอสาธิตการ
ออกกํ า ลั ง กายในแต ล ะท า ทางอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม เนื่องจากหากออกกําลังกายผิดวิธีแทนที่จะ
เป น การช ว ยให มี สุ ข ภาพร า งกายที่ แ ข็ ง แรงแต ก ลั บ
สงผลเสียตอรางกายเชน บาดเจ็บ หรือปวดเมื่อย
2. วิธีดําเนินการ
การทํางานของระบบแบงเปน 2 สวนสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. สวนเว็บเซอรวิส (Web Services) จะทํา
การนําขอมูลที่ผูใชกรอกเขาไป เชนขอมูลเฉพาะบุคคล
อายุ, เพศ, น้ําหนักและสวนสูงไปคํานวณและหา
ผลลั พ ธ อ อกมาว า จะต อ งออกกํ า ลั ง กายท า ใดบ า ง
ระยะเวลานานเทาใด
2 .ส ว น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า พ (Image
Processing) เมื่อไดขอมูลจากเว็บเซอรวิส (Web
Services) จะไปดึงภาพขึ้นมาแสดงบนอุปกรณ

Pocket PC เพื่อใหผูใชงานของโปรแกรมไดเห็นภาพ
และเสียงประกอบการออกกําลังกาย

ภาพที่ 2.1: แสดงการทํางานของระบบการออกกําลังกายดวย
เว็บเซอรวิสโดยใชการประมวลผลภาพดิจิตอล

หนาที่ของเว็บเซอรวิส (Web Services) มีดังตอไปนี้
1 เว็บเซอรวิส (Web Services) ตัวที่ 1 จะเปนการ
คํานวณขอมูลหรือพารามิเตอร (Parameter) ตางๆ สง
ที่เขามาในระบบ เชน อายุ, เพศ, น้ําหนักละสวนสูง
2 เว็บเซอรวิส (Web Services) ตัวที่ 2 จะเปนการ
นําขอมูลที่เก็บอยูในระบบฐานขอมูล เชน ทาการออก
กําลังกาย, ทาการอบอุนรางกาย และทาการผอน
คลายกลามเนื้อ มาแสดง ในการออกกําลังกายที่
ถูกตอง จะตองประกอบไปดวยทาทางการออกกําลัง
กาย 3 สวนคือ
• การอุนรางกาย (Warm up) กอนที่จะออก
กําลังกายตองมีการอุนรางกายกอน เชน ถา
เราจะออกกําลังกายดวยการวิ่ง ก็ไมสมควรที่
จะลงวิ่งทันที เมื่อไปถึงสนามควรจะอุน
รางกายใหรางกาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นกอน ชาๆ
เชน การเคลื่อนไหวรางกาย สะบัดแขง สะบัด
ขา แกวงแขน วิ่งเหยาะๆ อยูกับที่ชาๆ ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งกอน แลวจึงออกวิ่ง ดังนั้นการ

อุนรางกายกอนออกกําลังกายจึงเปนขั้นตอน
แรกที่จะตองกระทํา
• เปนขั้นตอนออกกําลังกาย (Exercise) อยาง
จริงจัง การออกกําลังกายนั้นจะตองเพียงพอ
ทํ า ให ร า งกายเกิ ด การเผาไหม อ าหารใน
รางกายโดยใชออกซิเจนในอากาศ โดยการ
หายใจเข า ไปเพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด พลั ง งานจนถึ ง
ระดับหนึ่ง การที่จะออกกําลังกายไดถึงระดับ
นี้ เปนเรื่องสําคัญที่ผูออกกําลังกายจะตอง
เขาใจใหถูกตอง
• เปนขั้นตอนการผอนใหเย็นลง (Cool down)
คือ เมื่อไดออกกําลังกายตาม กําหนดที่
เหมาะสม ตามขั้นตอนที่ ๒ แลวควรจะคอยๆ
ผอนการออกกําลังกายลงทีละนอยแทนการ
หยุดการออกกําลังโดยทันที ทั้งนี้เพื่อใหเลือด
ทีคลั่งอยูตามกลามเนื้อไดมีโอกาศกลับคืนสู
หัวใจ
3.เว็บเซอรวิส (Web Services) ตัวที่ 3 จะ
เปน การนํา ภาพที่ ไดจ ากระบบฐานขอ มู ลที่ เ ก็ บ เป น
XML file มาแปลงเปนไฟลภาพและเสียงเพื่อ
ประกอบการออกกําลังกาย ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการ
และหลักการในการออกแบบเว็บเซอรวิสแนะนําการ
ออกกําลังกายรวมถึงโครงสรางขอมูลตาง ๆ ในการ
ทํางานของเว็บเซอรวิสแนะนําการออกกําลังกาย หลัก
ในการออกแบบระบบนั้น ตองคํานึง ถึง ขอมูล เฉพาะ
บุคคล เชน เพศ, อายุ, น้ําหนัก, สวนสูงและบริเวณ
สวนใดของรางกายที่ตองการออกกําลังกาย โดยมีการ
เรียกใชงานเว็บเซอรวิสผานระบบ GPRS ของ Pocket
PC และเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ผานทาง
Protocol: HTTP จากนั้นระบบจะทําการประมวลผล

เพื่ อ เลื อ กข อ มู ล ของท า ทางการออกกํ า ลั ง กายและ
คํา นวณระยะเวลาในการออกกํ า ลัง กาย โดยจะนํ า
ขอมูลที่เก็บไวในระบบฐานขอมูล (Database) มาใช
ในการประมวลผลและส ง ผลลั พ ธ จ ากการทํ า งาน
ออกมาเป น ข อ มูลภาพและเสี ย งสํา หรั บ แนะนํา การ
ออกกํ า ลั ง กาย เพื่ อ ได ท า ทางการออกกํ า ลั ง กายที่
เหมาะสม และถูกตอง

ตารางที่2-2: การแสดง Table ชื่อ Exercise
ชื่อตาราง: Exercises
ชื่อฟลล
คําอธิบาย
รูปแบบ
EID (PK)
ร หั ส ก า ร อ อ ก Integer
กําลังกาย
Name
ชื่ อ ท า กา รอ อ ก nvarchar
กําลังกาย
Exercise
วิธีการออกกําลัง nvarchar
กาย
Type
ส ว น ต า ง ๆ ข อ ง nvarchar
รางกาย
Age
อายุ
Text
Sex
เพศ
Text
Weight
น้ําหนัก
Text
Hight
สวนสูง
Text

ภาพที่ 2-2: แสดงการทํางานของโปรแกรม

การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในเว็บ
เซอรวิสการแนะนําการออกกําลังกาย สามารถจําแนก
ตารางได 3 ตาราง
ตารางที่ 2-1: การแสดง Table ชื่อ Warm Up
ชื่อตาราง: WarmUp
ชื่อฟลล
คําอธิบาย
รูปแบบ
WID ( PK)
รหัสการอบอุน Integer
รางกาย
Name
ชื่ อ ท า ก า ร nvarchar
อบอุนรางกาย
WarmUp_Step วิ ธี ก ารอบอุ น nvarchar
รางกาย
Type
สวนตางๆของ nvarchar
รางกาย
EID ( FK)
รหั ส การออก Integer
กําลังกาย

ตารางที่2-3: การแสดง Table ชื่อ Cool-down
ชื่อตาราง: Cooldown
ชื่อฟลล
คําอธิบาย
รูปแบบ
CID (PK)
รหัสการผอน
Integer
คลายกลามเนื้อ
Name
ชื่อทาการผอน
nvarchar
คลายกลามเนื้อ
Cooldown_Step วิธีการผอนคลาย nvarchar
กลามเนื้อ
Type
สวนตางๆของ
nvarchar
รางกาย
EID (FK)
รหัสการออก
Integer
กําลังกาย

3. ผลการวิจัย
จากการออกแบบหนาจอ ผูใชจ ะตองกรอก
เพศ อายุ สวนสูงและน้ําหนัก ใหครบถวนและทําการ
เลือกบริเวณที่ตองการออกกําลังกายบนรูปจําลองตัว

บุคคลบนอุปกรณ Pocket pc แลวโปรแกรมจะแสดง
แทบสีบนตัวรูปจําลองตัวบุคคลเพื่อบอกใหทราบวาผู
ใชไดเลือกบริเวณสวนที่ตองการออกกําลังกายสวนนั้น
แลว ดังแสดงภาพที่ 3.1 จากผูใชทําการกดปุมตกลง
เพื่อเปนการยืนยันและสูหนาจอถัดไป

โปรแกรมได เ ข า ใจการออกกํ า ลั ง กายแต ล ะท า ดั ง
แสดงภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2: แสดงระยะเวลาที่จะตองออกกําลังกาย

ภาพที่ 3.1: แสดงหนาจอเริ่มตนของโปรแกรม

จากนั้ น โปรแกรมจะทํา การคํ า นวณผลข อ มู ล ตามที่
ระบุ ซึ่งจะนําขอมูลของแตละบุคคลมาคํานวณเพราะ
ขอมูลแตละบุคคลนี้จะเปนตัวบงบอกถึงจํานวนครั้งใน
การออกกําลังกายแตละทา, ระยะเวลาที่ออกกําลัง
กายของแต ล ะคน โดยจะแสดงท า ทางการอบอุ น
รางกาย, ทาทางการออกกําลังกาย และทาการผอน
คลายกลามเนื้อหลังจากที่ไดออกกําลังกายเรียบรอย
แลว โดยจะแสดงระยะเวลาและจํานวนครั้งของแตละ
ท า ทางในการอกกํ า ลั ง กาย โดยรายการที่ ต อ งออก
กําลั งกายจะแสดงโดยใชเปนรายการเลือก (Check
box) เพื่อใหไดผูใชสามารถเลือกทาทางการออกกําลัง
กายและระยะเวลาไดตามสะดวก โดยที่หนาจอของ
โปรแกรมจะมีคํา อธิ บายปรากฏอยูดว ย เพื่ อใหผูใช

จากนั้นผูใชจะตองกดปุมถัดไป เพื่อไปยังหนาจอถัดไป
จะเปนการแสดงรูปภาพการออกกําลังกายพรอมเสียง
ประกอบ ดังแสดงภาพที่ 3.3 เพื่อเปนการอธิบายให
ผูใชสามารถทําตามไดโดยง าย โดยการทํ างานของ
โปรแกรมจะเริ่มนําทาอบอุนรางกายกอน จากนั้นเปน
ทาการออกกําลังกาย และจบดวยทาการผอนคลาย
กลามเนื้อ ดังแสดงภาพที่ 3.4 ตามลําดับ เพื่อทําใหผู
ที่ออกกํา ลั ง กายไม เ กิด อาการบาดเจ็บ ระหวา งออก
กํ า ลั ง กายหรื อ รู สึ ก ปวดเมื่ อ ยเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การออก
กําลังกาย

ภาพที่ 3.3: แสดงทาการอบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย

ชว ยวิ เ คราะห ข อ มู ล ของแต ล ะบุ ค คลและเสนอแนะ
วิ ธี ก ารออกกํ า ลั ง กายที่ ถู ก ต อ งและเหมาะสมแก
ผูใชง าน ซึ่ ง ผูใชง านสามารถใชโปรแกรมนี้ โ ดยผา น
อุปกรณสื่อสาร เชนมือถือ หรือ Pocket PC ที่มี
สามารถท อ งอิ น เตอร เ น็ ต บนอุ ป กรณ สื่ อ สารได
(GPRS: General Packet Radio Service) และ
โปรแกรมจะทําการอธิบายการทาทางการออกกําลัง
โดยอาศัยภาพและเสียง เพื่อสื่อใหผูใชงานสามารถ
เขาไดงายและสะดวกในการเลนกีฬา โดยจะมีทั้งทา
อบอุนรางกายทั้ง (Cool down และ Warm up) เพื่อ
ปรับสภาพรางกายพรอมในการออกกําลังกายในครั้ง
ตอๆไป
3.2ขอเสนอแนะ
อุป กรณ มื อ ถื อ ที่ ใ ช ใ นระบบการแนะนํ า การ
ออกกําลังกายดวยเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web
Services) นี้ จ ะต อ งรองรั บ การทํ า งานของ (GPRS:
General Packet Radio Service) ดวยและอุปกรณ
มือถือนี้จะตองสามารถเปดอานเอกสาร Word สําหรับ
แนะนําวิธีการออกกําลังกายที่จะใหมาหลังจากที่ได
ติดตั้งโปรแกรมนี้แลว

ภาพที่ 3.4: แสดงทาการออกกําลังกาย

3.1สรุปผลการใชงานโปรแกรมระบบการแนะนําการ
ออกกําลังกายดวยเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web
Services)
ในการพัฒนาระบบการแนะนําการออกกําลัง
กายดวยเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Services) มี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนบุคลทั่วไปหันมาใสใจ
กับสุ ขภาพของตัวเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีอุปกรณ
สื่อสารเขามาชวย โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้จะ

4. สรุปผลการวิจัย
สรุปประเด็นปญหาสําคัญๆ 3 ขอ ระหวางที่มี
การพัฒนาระบบการแนะนําการออกกําลังกายดวย
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Services) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. Pocket PC ไมสามารถเรียกใชเว็บเซอรวิส
ได
แนวทางแกไข ทําการเปลี่ยนคา Properties
ของ Web Reference เปน IP Address ของเครื่อง

แผนภูมิแสดงเวลาการทํางานของระบบแนะนําการออกกําลัง กาย
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2.ไมรองรับภาษาไทย และไมสามารถติดตอ
ผาน Emulator Pocket PC ไดโดยตรง
แ น ว ท า ง แ ก ไ ข ใ ช โ ป ร แ ก ร ม
ThaiWinCE2.10.8.17 และทําการติดตั้งโปรแกรม
Microsoft ActiveSync 4.2 เพื่อที่จะสามารถติดตอ
กับ Emulator Pocket PC ได
3.Pocket PC ไมสามารถแสดงรูปภาพที่ทํา
การบันทึกลงฐานขอมูลที่เปน Path ได
แนวทางแก ไ ข ต อ งทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล
รูปภาพเปน Binary File โดยทําการเขียนโปรแกรม
บันทึกรูปภาพลงฐานขอมูล
4.1 คําแนะนําจากผูใชระบบจํานวน 20 ทาน
ผูพัฒนาไดนําโปรแกรมการแนะนําการออก
กํา ลัง กาย ด วยเว็บเซอร วิสนี้ ไปใหผูที่ มาออกกํ า ลัง
กายที่ ศู น ย กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย สยาม ในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ในชวงเวลา 17:00-18:00 น.
เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร เปนจํานวนทั้งสิ้น 8
วัน
4.1.1 ทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการแสดงขอมูล
ในการพัฒนาโปรแกรมการแนะนําการออก
กําลังกาย ดวยเว็บเซอรวิสนี้ เพื่อใหผูใชสามารถทราบ
กฎกติกาและวิธีการเลนที่ถูกตองและทราบพลังงานที่
ใชไปในการเลนกีฬา ซึ่งสามารถเรียกใชโปรแกรมได
ทุกสถานที่ และทุกเวลาที่ตองการจะออกกําลังกาย
โดยโปรแกรมจะแสดงชนิ ดกี ฬาได 10 และเมื่ อผู ใ ช
เริ่มตนเขาสูโปรแกรม โปรแกรมจะทํางานเร็วขึ้น
ตามลําดับดังรูปที่ 4.1 กราฟแสดงเวลาการทํางานของ
โปรแกรม

จํา นวน (ครั้ง)

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงเวลาการทํางานของโปรแกรม

จากกราฟแสดงใหเห็นเวลาในการสืบคนขอมูลและ
แสดงผลผานระบบ GPRS ของโทรศัพทมือถือใน
ชวงเวลาระหวางเวลา 17:00-18:00 น. เปนชวงเวลาที่
มีการใชโทรศัพทสูงมาก แตผลลัพทที่ไดในการเรียกใช
โปรแกรมและแสดงผลจะใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 8.45
วิ น าที ต อ ครั้ ง ในการส ง ข อ มู ล เข า ไปที่ ร ะบบ Server
ผ า นเว็ บ เซอร วิ ส และส ง ผลลั พ ธ ก ลั บ มาภายใน
ชวงเวลาดังกลาว
ขอเสนอแนะจากผูใชโปรแกรม
1. โปรแกรมควรมีชนิดการออกกําลังกายใหมากขึ้น
และรายละเอียดควรใหมากกวานี้
2. รูปภาพที่แสดงขึ้นมาควรจะเปนไฟลวีดิโอและควร
จะมีเสียงพูดอธิบายถึงกฎกติกาและวิธีการเลนกีฬา
พรอมกับแสดงขอมูลที่แสดงขึ้นมา
3.ควรจะมีใหผูใชเลือกหนวยของน้ําหนักวาเปนปอนด
หรือเปนกิโลกรัมได

5.เอกสารอางอิง
1. [AF03] T. Anderson, M. Feng, S. Riddle, A.
Romanovsky.
Protective
Wrapper
Development: A Case Study. To be
presented at the 2nd Int. Conference on
COTS-based Software Systems. Ottawa,
Canada. February, 2003.
2. [AL81] T. Anderson, P. A. Lee. Fault
Tolerance: Principles and Practice. PrenticeHall, 1981.
3. [D99] R. DeLine. "A Catalog of Techniques
for Resolving Packaging Mismatch".
Proceedings of the 5th Symposium on
Software Reusability (SSR'99). Los Angeles,
CA. May 1999. pp. 44-53.
4. [GAO95] D. Garlan, R. Allen, J. Ockerbloom.
Architectural mismatch: Why reuse is so hard.
IEEE Software, 12(6):17-- 26, November
1995.
5. [GRL02] P. A. C. Guerra, C. M. F. Rubira, R.
de Lemos. An Idealized Fault-Tolerant
Architectural Component, in Proceedings of
the ICSE 2002 Workshop on Architecting
Dependable Systems, Orlando, USA, 2002,
pp. 15--20.
6. Brereton, Pearl, Budgen, David: ComponentBased Systems: A Classification of Issues.
IEEE Computer 33, (2000), 54-62.
7. Cox, Brad: Object-Oriented Programming.
Addison-Wesley, Reading (1986).

8. Li, Wei: Another metric suite for objectoriented programming. The Journal of
Systems and Software 44, (1998), 155-16.
9.Fang, C. Y., et. al.,(2004), An automatic road
sign recognition system based on a
computational model of human recognition
processing, Computer Vision and Image
Understanding, vol. 96, pp. 237-268.
10.Avi-Itzhak H.I., Diep T.A. and Garland H.,
(1995), High Accuracy Optical Character
Recognition Using Neural Networks with
Centroid Dithering, IEEE Trans. on Pattern
Analysis and
Machine Intelligence, Vol.
17, No.2, pp. 218-223.
11.Meechai L., and Kosin P. (2005), Car License
Analyzer based on Multiregion Hopfield
Neural Network, pp. 5-6

