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Gauss-Seidel is an iterative solver for the system of equations. The Gauss-Seidel
is widely used in many scientific fields e.g. mathematics, physics, and image processing in
computer science. These applications usually have very large number of equations which
requires computational and memory cost. The parallel processing is a technique for reducing
overall computational time. The graphic processing units (GPU) are the devices that can be
used for the parallel computation. With affordable price and widely used in generic computing,
this research applies the GPUs to accelerate the computation.
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In this dissertation, the author designs and develops the parallel Gauss-Seidel
algorithm for GPUs for solving PDE equations. The proposed algorithms aim to reduce the
synchronization cost within the iteration and the waiting time for each thread. The author
tested the proposed algorithm with Poisson’s equation and found that the proposed
algorithms can achieve the speedup up to 26.88 times faster than the sequential computation
on the central processing unit (CPU).
Additionally, the author also applies the proposed Gauss-Seidel to other
applications: the image and image sequence denoising, ultrasound image denoising,
microorganism image from scanning electron microscope. Each application has its specific
characteristics and requirements. The proposed methods and strategies implement on the
different type of processors, utilize the computation resources efficiently, and are suitable with
each application.
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ด้ำนคุณภำพของภำพที่ตดั สัญญำณรบกวน .......................................................................
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บทที่
6
กำรประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิงขนำนในกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพประเภทบวกและคูณ
กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ ...........................................................
ลักษณะของปัญหำ ...........................................................................................................
กำรดำเนินงำน..................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
กำรวิเครำะห์ควำมซับซ้อนในกำรประมวลผล..................................................................
กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด ........................
ลักษณะของปัญหำ ...........................................................................................................
กำรดำเนินงำน..................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
กำรวิเครำะห์ควำมซับซ้อนในกำรประมวลผล..................................................................
7 กำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพเคลื่อนไหว ......................................................................................
กำรตัดสัญญำณรบกวนแบบบวกจำกภำพเคลื่อนไหวเรี ยลไทม์ ................................................
วิธีกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
กำรตัดสัญญำณรบกวนแบบบวกและคูณจำกลำดับภำพเคลื่อนไหว..........................................
วิธีกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน .............................................................................................................
8 สรุ ปและอภิปรำยผล .........................................................................................................................
ผลกำรพัฒนำอัลกอริ ทึม ...........................................................................................................
อภิปรำยผลกำรทดลอง .....................................................................................................
แนวทำงกำรพัฒนำต่อ ......................................................................................................
กำรนำอัลกอริ ทึมไปใช้ในด้ำนกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพประเภทบวก.............................
อภิปรำยผลกำรทดลอง .....................................................................................................
แนวทำงกำรพัฒนำต่อ ......................................................................................................
กำรนำอัลกอริ ทึมไปใช้ในด้ำนกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพประเภทบวกและคูณ ................
อภิปรำยผลกำรทดลอง .....................................................................................................
แนวทำงกำรพัฒนำต่อ ......................................................................................................
กำรนำอัลกอริ ทึมไปใช้ในด้ำนกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหว ...............................
อภิปรำยผลกำรทดลอง .....................................................................................................
แนวทำงกำรพัฒนำต่อ ......................................................................................................
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รำยกำรอ้ำงอิง...............................................................................................................................................
ภำคผนวก.....................................................................................................................................................
ภำคผนวก ก .................................................................................................................................
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146

สารบัญตาราง
ตำรำงที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
5.1
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4

ตำรำงเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของ CUDA ในรุ่ นต่ำงๆ......................................................
เปรี ยบเทียบชื่อเรี ยกของหน่วยควำมจำระดับต่ำงๆของ CUDA และ OpenCL .............................
ข้อเปรี ยบเทียบระหว่ำง CUDA และ OpenCL ในด้ำนต่ำงๆ ........................................................
สรุ ปข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีกำรต่ำงๆ ที่ใช้แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นที่เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั .................
เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิงขนำน .......................................................
กำรเปรี ยบเทียบค่ำเชิงปริ มำณของภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนด้วยอัลกอริ ทึมต่ำงๆ .......................
กำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงเวลำที่ใช้ระหว่ำงเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงและเกำซ์-เซเดล ....
เลื่อนบำนหน้ำต่ำงแบบไร้แถวคอยที่พฒั นำได้บนปัญหำขนำดต่ำงๆ .......................................
กำรเปรี ยบเทียบเวลำที่ใช้และอัตรำควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อน ..
เลื่อนบำนหน้ำต่ำงแบบไร้แถวคอยและเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงบนเธรด ..
จำนวนต่ำงๆ ............................................................................................................................
อธิ บำยตัวแปรต่ำงๆ และฟังก์ชนั ต่ำงๆ ของโค้ดเทียม ..................................................................
กำรเปรี ยบเทียบควำมซับซ้อนในกำรประมวลผลและหน่วยควำมจำของอัลกอริ ทึมต่ำงๆ ...........
ตำรำงแสดงกำรใช้หน่วยควำมจำและกำรค้นหำของแต่ละอัลกอริ ทึม ..........................................
ค่ำ PSNR ที่เป็ นผลมำจำกกำรทดลองบนภำพ Cameraman ระหว่ำงภำพที่ถกู ตัดสัญญำณรบกวน
และภำพต้นฉบับภำยใต้ปริ มำณสัญญำณรบกวนที่เพิ่มขึ้น .......................................................
เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรประมวลผลในแต่ละส่ วนของกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียม
เป็ นมิลลิวินำที .........................................................................................................................
กำรออกแบบกำรทำงำนแบบสำยท่อในชั้นต่ำงๆ เพื่อให้กำรทำงำนคร่ อมกันสนิท ......................
ตำรำงแนะนำจำนวนเธรดของหน่วยประมวลผลประเภทต่ำงๆ บนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ...
และขนำดภำพย่อยที่แบ่งที่ต่ำงกัน รวมทั้งหน่วยควำมจำที่ใช้ ..................................................
ควำมยำวรวมของภำพเคลื่อนไหว และเวลำเฉลี่ยที่เฟรมแสดงผลคลำดเคลื่อนก่อนกำรใช้วิธี ......
ประทับเวลำ ............................................................................................................................
ควำมยำวรวมของภำพเคลื่อนไหวและเวลำเฉลี่ยที่เฟรมแสดงผลคลำดเคลื่อนหลังกำรใช้วิธี .......
ประทับเวลำ ............................................................................................................................
เปรี ยบเทียบค่ำ PSNR แต่ละเฟรมระหว่ำงวิธีกำรแปรผันรวมและวิธีกำรอื่นๆ .............................
จำนวนเฟรมที่ถูกทิ้ง ค่ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของค่ำควำมล่ำช้ำระหว่ำงเฟรมของ....
จำนวนเธรดต่อเฟรมขนำดต่ำงๆ ..............................................................................................
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35
39
60

63
71
81
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89
93
97
101
122
123
125
131

สารบัญภาพ
ภำพที่
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

..................................
แผนที่ควำมคิดในกำรดำเนินงำน .................................................................................................
ขั้นตอนกำรทำงำนของสถำปัตยกรรม CUDA .............................................................................
โครงสร้ำงของสถำปัตยกรรม CUDA ..........................................................................................
กำรเปรี ยบเทียบพลังงำนระหว่ำงเกำส์-เซเดลและยำโคบิตำมจำนวนรอบกำรทำซ้ ำ .....................
กำรวำงตัวจับอุณหภูมิกบั ปัญหำแบบสำมมิติ ...............................................................................
แสดงกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมบนบล็อกขนำด 3×3 ...................................................................
กำรทำงำนในแบบ Block-Border-Diagonal ของ Gauss-Seidel ...................................................
แสดงตัวอย่ำงกำรทำงำนแบบเมทริ กซ์หลำยสี .............................................................................
ค่ำ Speedup เมื่อทดลองกับปัญหำต่ำงๆ บนจำนวนหน่วยประมวลผลต่ำงกัน ..............................
รู ปแบบกำรประมวลผล Gauss-Seidel แบบต่ำงๆที่เสนอ .............................................................
รู ปแบบและลำดับขั้นตอนกำรทำงำนแบบกรำฟ และแสดงตำแหน่งแต่ละเธรด ..........................
ผลกำรทดลองเปรี ยบเทียบระหว่ำงกำรรันบน CPU และ GPUs ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ........................
ตัวอย่ำงของกำรทำงำนของ Sliding Window Gauss-Seidel บนโดเมนขนำด 4×6 ใช้ 3 เธรด.......
กำรตัดสัญญำณรบกวนภำพของ Frank Lensen เทียบกับวิธีอื่นๆ .................................................
แสดงภำพต้นฉบับที่ใส่ สญ
ั ญำณรบกวนและภำพต้นฉบับที่ตดั สัญญำณรบกวนโดย W. Filter.....
โมเดลในกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบเรี ยลไทม์ ..........................................................................
คุณภำพเฉลี่ยของภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนออกแล้วและเวลำรวมที่ใช้ตดั สัญญำณรบกวน .........
ตัวอย่ำงภำพที่ใช้ในกำรทดลอง cameraman และ pepper .............................................................
ตัวอย่ำงภำพที่ใช้ในกำรทดลองที่มีกำรใส่ สญ
ั ญำณรบกวนแล้ว 50% ...........................................
แผนผังกำรทำงำนของดำวเทียมที่มีตวั รับภำพแบบ SAR .............................................................
ตัวอย่ำงภำพถ่ำยดำวเทียมที่นำมำใช้ในกำรทดลอง ......................................................................
ตัวอย่ำงวีดีโอที่ใช้ในกำรทดลอง .................................................................................................
ตัวอย่ำงภำพเฟรมที่ 300 ของภำพเคลื่อนไหวต้นฉบับ .................................................................
กลไกของกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด .....................................................................
กำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงภำยในรอบย่อย ................
กำรเปรี ยบเทียบเวลำเฉลี่ยที่ใช้ต่อรอบกำรทำซ้ ำของกำรประมวลผลบนโดเมนขนำด 127×255 ...
กำรเปรี ยบเทียบเวลำเฉลี่ยที่ใช้ต่อรอบกำรทำซ้ ำของกำรประมวลผลบนโดเมนขนำด 255×255 ...
อัตรำควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นบนโดเมนขนำดต่ำงๆ ..............................................................................
เปรี ยบเทียบเวลำในกำรประมวลผลบนบำนหน้ำต่ำงขนำดต่ำงๆ .................................................
กำรสร้ำงเมทริ กซ์และตำรำงงำน..................................................................................................
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ภำพที่
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

..................................
กำรเก็บรำยกำรงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ .........................................................
กำรกำหนดสี พ้ืนหลังแทนกำรทำงำนของเธรดแต่ละเธรดบนโดเมนของปั ญหำ ..........................
กำรทำงำนเมื่อเธรดแรกเปลี่ยนจำกสถำนะรอเป็ นสถำนะทำงำน .................................................
กำรทำงำนเธรดแรกหลังจำกสถำนะเปลี่ยนเซล ...........................................................................
กำรทำงำนหลังเธรดที่ 2 และ 3 พบงำนในตำรำงงำน ...................................................................
แผนผังกำรเปลี่ยนสถำนะ ............................................................................................................
เวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลของเกำซ์-เซเดลแบบเดิมและแบบสถำนะ ........................................
แสดงระยะเวลำในกำรทำงำนของทั้งสองอัลกอริ ทึมบนเธรดขนำดต่ำงๆ ....................................
ผลกำรเปรี ยบเทียบเวลำกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่ และอัลกอริ ทึมเดิมบน ..........
หน่วยประมวลผลหลักและหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ...........................................................
แสดงจำนวนเธรดที่เข้ำทำงำนในแต่ละรอบย่อย ..........................................................................
เปรี ยบเทียบปริ มำณเซลที่ทำงำนของแต่ละเธรด ..........................................................................
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพขนำดต่ำงๆ (สเกลแบบลอกำริ ทึม) ..................
กำรเปรี ยบเทียบเวลำในกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถว ......
คอยและแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงบนภำพขนำดต่ำงๆ ...................................................
ค่ำควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงทำงำนบนหน่วย .........
ประมวลผลกรำฟิ กส์ภำยใต้จำนวนเธรดขนำดต่ำงๆ...................................................................
ภำพ Cameraman ต้นฉบับและภำพที่ใส่ สญ
ั ญำณรบกวนประเภทบวกสังเครำะห์ขนำดต่ำงๆ กัน
ภำพ Pepper ต้นฉบับและภำพที่ใส่ สญ
ั ญำณรบกวนประเภทบวกสังเครำะห์ขนำดต่ำงๆ กัน ........
ภำพผลลัพธ์จำกกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกด้วยโมเดล ROF จำกสัญญำณรบกวน ........
สังเครำะห์ 25% และสัญญำณรบกวนสังเครำะห์ 50% .............................................................
ตัวอย่ำงกำรแบ่งภำพออกเป็ นส่ วนย่อยๆ ขนำด 3×3 ในส่ วนมุมของภำพและส่ วนกลำงของภำพ .
ปริ มำณเซลที่ใช้คำนวณของภำพย่อยที่แบ่งขนำดต่ำงๆ................................................................
กำรประมวลผลภำพโดยใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์โดยทัว่ ไป................................................
กรำฟแท่งแสดงภำระกำรประมวลผลกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพถ่ำยดำวเทียม ......................
แผนผังกำรทำงำนแบบสำยท่อที่ได้ออกแบบ ...............................................................................
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คาอธิบายสั ญลักษณ์ และคาย่อ
4SGS-L

Four-Stated Gauss-Seidel (List-Based)

4SGS-Q

Four-Stated Gauss-Seidel (Queue-Based)

A

เมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ ของระบบสมกำรเชิงเส้น

AWGN

Additive White Gaussian Noise

FPS
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สFrame-per-second

GS

Gauss-Seidel

I/O

Input/Output

IKONOS

ชื่อดำวเทียมที่บริ หำรโดยบริ ษทั Space Imaging

l2

Euclidean Norm

Many-core

หน่วยประมวลผลที่มีจำนวนแกนประมวลผลมำกกว่ำ 8 แกนขึ้นไป

MIMD

Multiple-Instruction, Multiple-Data

Multi-core

หน่วยประมวลผลที่มีจำนวนแกนประมวลผลตั้งแต่ 2 แกนถึง 8 แกน

OpenCV

Open Source Computer Vision (ไลบรำรี่ )

OpenCL

Open Computing Language (ไลบรำรี่ )

OpenMP

Open Multi-Processing (ไลบรำรี่ )

QL-SWGS

Queueless Sliding Window Gauss-Seidel

RGB

Red-Green-Blue

BFD

Between-frame Delay

SAR

Synthetic Aperture Radar

SEM

Scanning Electron Microscope

SIMD

Single-Instruction, Multiple-Data

SN-SOR

Single Node Successive Over-Relaxation

SOR

Successive Over-Relaxation

Spatial Noise

Speedup
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ในวิท ยำนิ พ นธ์ เล่ ม นี้ หมำยถึ ง สัญญำณรบกวนที่ ไ ม่ ข้ ึ นหรื อมี ผลต่ อกับ

ควำมเร็ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในกำรประมวลผลแบบขนำน โดยคิ ด จำกเวลำ
ประมวลผลแบบตำมลำดับเทียบกับเวลำในกำรประมวลผลแบบขนำน

SWGS

Sliding Window Gauss-Seidel

Temporal Noise

ในวิทยำนิ พนธ์เล่มนี้ หมำยถึงสัญญำณรบกวนที่ข้ ึนต่อหรื อมีผลกับเฟรม
อื่นๆ บนภำพเคลื่อนไหว

TSWGS

Two-Way Sliding Window Gauss-Seidel

TV

กำรแปรผันรวม (Total Variation)
ภำพหรื อชุดของตัวแปรไม่ทรำบค่ำที่ตอ้ งกำรหำ
ภำพที่มีสัญญำณรบกวน
สัญญำณรบกวนที่มีกำรแจกแจงแบบปกติ (แบบเกำส์)
สัญญำณรบกวนที่มีกำรแจกแจงแบบแกมม่ำ
ดัชนีรอบกำรทำซ้ ำ

บทที่ 1
บทนา

ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
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ุ
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ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส (Central Processing Unit: CPU)
นอกจำกหน่ วยประมวลผลกลำง

ในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ฮ ำร์ ด แวร์ ใ นส่ ว นหน่ ว ยประมวลผลนั้น ได้พ ฒ
ั นำไปอย่ำ งมำก
หน่ วยประมวลผลอีก

ประเภทที่ ได้รับควำมนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในวงกำรวิทยำศำสตร์ คือหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์
(Graphic Processing Units: GPU) ซึ่ งในปั จจุบนั นั้นมีกำรนำหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์มำใช้อย่ำง
แพร่ หลำย ทั้งในด้ำนกรำฟิ กส์ และกำรคำนวณทัว่ ไป หรื อที่เรี ยกว่ำหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์
หลำกประโยชน์ (General Propose Graphic Processing Units: GPGPU) ซึ่ งเพิ่มประสิ ทธิ ภำพใน
กำรประมวลผลแบบขนำนที่สูงกว่ำกำรใช้หน่วยประมวลผลกลำงเพียงอย่ำงเดียว
แต่อย่ำงไรก็ดี ลักษณะโครงสร้ ำงของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั แตกต่ำงจำกหน่ วย
ประมวลผลกลำงเป็ นอย่ำงมำก คือมีหน่ วยประมวลผลย่อยที่เรี ยกว่ำสตรี มโปรเซสเซอร์ (Stream
Processor) อยู่ภ ำยในเป็ นจ ำนวนมำก รวมทั้ง ต้อ งมี ก ำรสั่ ง งำนและส่ ง ผ่ำ นข้อมู ล จำกหน่ ว ย
ประมวลผลกลำง กำรที่ จะนำหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ มำใช้ใ นกำรแก้ปั ญหำแต่ ละปั ญหำใน
วงกำรวิทยำศำสตร์ ได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพนั้น จำเป็ นต้องใช้อลั กอริ ทึมที่เหมำะสม ซึ่ งออกแบบ
เฉพำะสำหรับกำรใช้งำนกับหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
หนึ่งในปั ญหำที่สำคัญในวงกำรวิทยำศำสตร์ในสำขำวิธีกำรเชิงตัวเลขนั้นก็คือกำรแก้ระบบ
สมกำรเชิ งเส้นที่ มีตวั แปรไม่ทรำบค่ำจำนวนมำก ปั จจุบนั ได้มีวิธีในกำรแก้ปัญหำนี้ มำกมำย เช่ น
วิธีกำรแบบหยุดนิ่ง (Stationary Method) เช่น ยำโคบิ (Jacobi) เกำซ์-เซเดล (Gauss-Seidel) ะกำร
ผ่อนปรนสื บเนื่ อง (Successive Over-Relaxation) [1] เป็ นต้น ส่ วนวิธีกำรแบบไม่หยุดนิ่ ง (Non

1

Stationary Method) เช่นวิธีกำรเกรเดียนสังยุค (Conjugate Gradient: CG)

ะเกรเดียนสังยุคแบบ

ปรับสภำวะ (Preconditioned Conjugate Gradient: PCG) วิธีกำรเหล่ำนี้ หำกนำมำใช้บนหน่ วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั จะต้องใช้อลั กอริ ทึมที่เหมำะสม ซึ่ งในงำนวิจยั ฉบับนี้ ผวู้ ิจยั ได้มุ่งเน้นใน
กำรพัฒ นำอัล กอริ ทึ ม แบบขนำนส ำหรั บเกำซ์ -เซเดล ะกำรผ่อนปรนสื บ เนื่ อ งโดยพัฒนำต่ อ
ยอดจำกเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำ ง (Sliding Window Gauss-Seidel: SWGS) [2]
H. Moghnieg ในปี ค.ศ. 2010 โดยทำกำรพัฒนำให้รองรับกำรทำงำนแบบหลำย
เธรด เพื่อให้สำมำรถแก้ระบบสมกำรขนำดใหญ่ได้เร็ วและรองรับสถำปั ตยกรรมสมัยใหม่แบบ
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(Many core) ในกำรออกแบบอั
ส ลกอริทึมนั้น จำเป็ นต้องคำนึางถึงงปัจจัยสำคัญได้แก่ กำรกระจำยงำน
หลำยแกน (Multi core) หรื อ กำรประมวลผลโดยใช้หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ แบบมำกแกน
ที่เหมำะสมกับสถำปั ตยกรรม กำรจัดกำรหน่วยควำมจำ กำรลดเวลำผสำนกำรทำงำน เป็ นต้น

นอกจำกกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมที่เหมำะสมแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำอัลกอริ ทึมไปประยุกต์ใช้ กบั งำน
ทำงวิทยำศำสตร์ ดำ้ นต่ำงๆ ซึ่ งในที่น้ ี เช่น ด้ำนคณิ ตศำสตร์และในด้ำนกำรประมวลผลภำพ เป็ นต้น
ในด้ำนคณิ ตศำสตร์ สมกำรปั วซงเป็ นสมกำรประเภทหนึ่ งที่มีงำนประยุกต์มำก เช่ น ด้ำน
กำรนำควำมร้อน และปรำกฎกำรณ์ทำงไฟฟ้ ำ สมกำรรู ปแบบนี้ สำมำรถหำคำตอบได้โดยใช้วิธีกำร
เชิงตัวเลข เช่น วิธีกำรผลต่ำงอันตะ (Finite Difference Method) และวิธีกำรไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite
Element Method) ผลที่ได้จำกวิธีกำรเชิงตัวเลขเหล่ำนี้ คือระบบสมกำรเชิงเส้นขนำดใหญ่ [1, 3] ซึ่ ง
ต้องใช้วธิ ีกำรเชิงตัวเลขแบบเร็ วและมีประสิ ทธิภำพที่จะถูกพัฒนำในวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้
ในด้ำนกำรประมวลผลภำพ กำรบันทึก ภำพและกำรนำส่ งสัญญำณภำพที่ได้มำจำกแหล่ง
ต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นภำพนิ่ งที่ได้จำกกำรบันทึกด้วยกล้องดิจิตลั กำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวจำกกล้อง
บันทึกภำพ รวมทั้งกำรส่ งภำพในแบบอนำล็อก ล้วนแล้วแต่มีสัญญำณรบกวน สิ้

ในปั จจุบนั นี้

ได้มีวิธีกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพหลำยวิธี แต่วิธีหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมและได้ผลดีคือวิธีกำร
แปรผันซึ่ งใช้กำรแปรผันรวม (Total Variation: TV) โดย Rudin, Osher และ Fatami [4] โดยวิธีน้ ี มี
ข้อดีในกำรรักษำเส้นขอบของวัตถุบนภำพ และสำมำรถตัดสัญญำณรบกวนที่มีปริ มำณสู งมำกๆ ได้
[5] ซึ่ งในกำรแก้สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์ (Euler-Lagrange) นี้ สำมำรถทำได้หลำยวิธี แต่วิธีกำร
หนึ่งที่เหมำะสมและให้ผลลัพธ์ดีคือกำรใช้วิธีกำรทำซ้ ำจุดตรึ ง (Fixed-Point Iterative Method) โดย
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Vogel และ Oman [6] ซึ่งเป็ นกำรเปลี่ยนปั ญหำไปในรู ปแบบของระบบสมกำรเชิ งเส้นและสำมำรถ
ใช้ตวั แก้ระบบสมกำรเชิ งเส้นที่มีอยู่เข้ำมำแก้ปัญหำได้ [6] ในภำพขนำดใหญ่จะทำให้ใช้เวลำใน
กำรแก้ระบบสมกำรมำก ดัง นั้นวิธีก ำรของผูว้ ิจยั จึ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกำรอัล กอริ ทึ มในกำรตัด
สัญญำณรบกวนแบบกำรแปรผันรวมเช่นกัน
ในกำรทดลองขั้นต้นของผูว้ ิจยั พบว่ำ ขั้นตอนที่ ใช้เวลำนำนคือขั้นตอนกำรค ำนวณด้วย
วิธีกำรเกำซ์ -เซเดล ซึ่ งในแต่ละรอบของกำรทำงำน จะมีกำรเรี ยกกำรทำงำนของเกำซ์-เซเดลจะใช้
เวลำถึง 34.21 – 83.87%
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ดังนั้นก

หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์มำใช้

งำนกับส่ วนนี้จะลดเวลำในกำรประมวลผลได้มำกเช่นกัน

นอกจำกกำรตั ด สั ญ ญำณรบกวนบนภำพนิ่ งแล้ ว กำรตั ด สั ญ ญำณรบกวนบน
ภำพเคลื่ อนไหว (วีดีโอ) นั้นก็ เช่ นกัน เนื่ องจำกภำพวิดีโอประกอบด้วยภำพนิ่ งหลำยๆ เฟรมที่
ต่ อ เนื่ อ งกัน ดัง นั้น กำรตัด สั ญ ญำณรบกวนของภำพเคลื่ อ นไหวที่ มี จ ำนวนเฟรมมำก ควรใช้
อัลกอริ ทึมที่ นำเสนอนี้ เพื่อกำรประมวลผลที่รวดเร็ ว รวมทั้งยังต้องปรับปรุ งกำรกระจำยงำนใน
ระดับของแต่ละเฟรมอีกด้วย ตัวอย่ำงเหล่ำนี้จะเป็ นตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้โดยตรงจำกวิทยำนิพนธ์
ในเล่มนี้
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของงำนวิจยั มีท้ งั หมด 3 ประกำร ดังนี้
1. เพื่อพัฒนำอัลกอริ ทึมที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพสู งในกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นด้วย
วิธีกำรเกำซ์ -เซเดล และวิธีกำรผ่อนปรนเกิ นสื บเนื่ องที่ทำงำนได้ดีบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์
แบบหลำยแกนและแบบมำกแกน
2. เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ควำมซับซ้อนด้ำนเวลำและด้ำนกำรกำรใช้หน่วยควำมจำในกำรนำ
อัลกอริ ทึมนี้ เข้ำแก้ปัญหำขนำดใหญ่ซ่ ึ งเกิ ดจำกสมกำรปั วซง รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำรขนส่ งข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยประมวลผลกลำงและหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ในงำนประยุกต์
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3. เพื่ อปรั บ ปรุ ง อัล กอริ ทึ ม ในข้อ ที่ ม ำและควำมส ำคัญ ของปั ญหำไปใช้ใ นกำรนำกำรตัด
สัญญำณรบกวนบนภำพแบบกำรแปรผันรวม

ก

สมมุติฐานของงานวิจัย
ในกำรท ำงำนของวิธี ก ำรเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อ นบำนหน้ำ ต่ ำ ง [2] นั้น คณะผูว้ ิจ ัย ของ
อัลกอริ ทึมนี้ ได้ออกแบบสำหรับหน่ วยประมวลผลที่มีจำนวนไม่มำก (ประมำณ 3-4 แกน) และมี
กำรทำงำนในลักษณะของโพรดิวเซอร์ -คอนซูเมอร์ (Producer-Consumer) ซึ่ งใช้เวลำในกำรผสำน
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กำรทำงำน (Synchronization) ระหว่ำงเธรดมำก ดังนั้นหำกใช้อลั กอริ ทึมนี้ กบั หน่ วยประมวลผล

ขึ้น และกำรจะทำให้ใช้เวลำผสำนกำรทำงำนมำกเนื่องจำกจำนวนเธรดมำก

ผูว้ จิ ยั คำดว่ำกำรออกแบบอัลกอริ ทึมใหม่ที่ลดกำรผสำนกำรทำงำนและใช้เธรดจำนวนมำก
ทำงำนจะ

ถเพิ่มประสิ ทธิ ภำพด้ำนเวลำได้ และเป็ นกำรลดเวลำในกำรประมวลผลของงำน

ประยุกต์ที่ใช้อลั กอริ ทึมนี้
ขอบเขตของงานวิจัย
1. พัฒนำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำนที่มี ประสิ ทธิ ภำพสู งขึ้ นสำหรับใช้งำนบนหน่ วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ ที่มีหลำยแกน โดยมีกำรกระจำยกำรทำงำนกับเธรดหลำยเธรดอย่ำงเหมำะสม
และลดเวลำในกำรผสำนกำรทำงำนของเธรด
2. นำอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้ไปใช้กบั งำนประยุกต์ต่ำงๆ เช่ นกำรหำคำตอบของสมกำรปั วซง
กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพ กำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอ กำรตัดสัญญำณรบกวนของ
ภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกรำด กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพอัลตรำซำวน์
3. สรุ ป และประเมิ น ผลด้ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง เวลำ (รวมทั้ง กำรใช้ห น่ ว ยควำมจ ำ) ของ
อัลกอริ ทึมตัวใหม่ และผลที่นำอัลกอริ ทึมใหม่ไปใช้กบั งำนประเภทดังกล่ำว
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้อลั กอริ ทึมที่ทำงำนบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ที่มีประสิ ทธิ ภำพในกำรตัดสัญญำณ
รบกวนของภำพประเภทต่ำงๆ ในแบบกำรแปรผันรวม
2. สำมำรถประยุกต์อลั กอริ ทึมที่พฒั นำได้ในกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นที่มีตวั แปรไม่ทรำบ
ค่ำจำนวนมำกเช่นกำรหำคำตอบเชิ งตัวเลขของสมกำรปั วซง โดยใช้วิธีกำรเกำซ์ -เซเดลและวิธีกำร
ผ่อนปรนเกินสื บเนื่อง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3. ได้งำนประยุก ต์ที่ทำงำนเร็ วในกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพนิ่ งและภำพเคลื่ อนไหว
ประเภทต่ำงๆ

การประเมินผล
ในงำนวิจยั นี้จะใช้กำรประเมินผล 3 ด้ำนคือ
1. ด้ำนประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้ น จะวัดประสิ ทธิ ภำพ
โดยกำรแสดง Work Load ของ
ก

ะ

ะ ด จ

ะ

หน่ วยควำมจำที่ใช้ ะจำนวนข้อมูลที่ส่งระหว่ำงหน่ วยควำมจำหลักไปยัง

หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
2. ในด้ำ นกำรประยุก ต์ก ับ งำนต่ ำ งๆ จะท ำกำรวัด ผลด้ำ นเวลำ ซึ่ งวัด เป็ นอัต รำ
ควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้น (Speedup) เทียบระหว่ำงกำรทำงำนบนหน่วยประมวลผลกลำงแบบแกนเดียว
และกำรทำงำนบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
3. นอกจำกนี้ในกำรประยุกต์ใช้ จะแสดงประสิ ทธิภำพด้ำนเวลำที่ได้จำกงำนประยุกต์
นั้นเมื่อนำอัลกอริ ทึมใหม่ไปใช้ และประสิ ทธิ ผลด้ำนกำรทำงำนของงำนประยุกต์เมื่อใช้อลั กอริ ทึม
ใหม่ ในด้ำนกำรประมวลผลภำพ จะมีกำรประเมินผลด้ำนคุณภำพของภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวน
โดยทำกำรวัดเป็ นค่ำ Peak signal-to-noise ratio (PSNR)
(1.1)

สมกำร

ก

ณดังสมกำรที่
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(1.1)

 max 2I 
PSNR  10  log10 

 MSE 

โดยที่ค่ำ maxI

ควำมเข้มของภำพต้นฉบับ และค่ำ MSE

ควำมคำดเคลื่อน

กำลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error) ของภำพต้นฉบับและภำพที่ตอ้ งกำรเปรี ยบเทียบที่มีขนำด m×n
โดย

ถ

ก

1.2

1 m 1
MSE 

mn i  0

n 1

 [ I (i, j )  K (i, j )]

2

(1.2)
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โดยที่ I เป็ นภำพต้นฉบับ และ K เป็ นภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนแล้วตำมลำดับ
ในด้ำนประสิ ทธิ ภำพของกำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่ำจำนวนเฟรมต่อ
วินำทีเป็ นตัววัด โดยผูว้ จิ ยั กำหนดค่ำที่พึงพอใจควรอยูท่ ี่ 15 เฟรมต่อวินำทีข้ ึนไปซึ่ งเป็ นค่ำที่สำยตำ
ของมนุษย์ไม่สำมำรถเห็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องของแต่ละเฟรมได้ [7]
ภาพแผนทีค่ วามคิดในการดาเนินการวิจัย
ภำพแผนที่ควำมคิดในกำรดำเนินกำรวิจยั อัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลเชิงขนำนสำมำรถเขียนได้
ดังภำพที่ 1.1 ซึ่ งส่ วนกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมได้แก่กำรพัฒนำเกำซ์-เซเดลเชิงขนำน เกำซ์ -เซเดลแบบ
ปรำศจำกแถวคอย เกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำง และเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ
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ภำพที่ 1.1 แผนที่ควำมคิดในกำรดำเนินงำน
ในบทที่ 2 ผูว้ จิ ยั จะนำเสนอ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะกล่ำวถึงทฤษฎีในด้ำน
เกำซ์-เซเดล กำรประมวลผลบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ งำนวิจยั ในด้ำนเกำซ์-เซเดลและกำร
ประยุกต์ใช้ กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพแบบกำรแปรผันรวม
ในบทที่ 3 ผูว้ ิจยั นำเสนอวิธีและขั้นตอนกำรวิจยั ซึ่ งได้แก่กำรวิเครำะห์ปัญหำที่มีในเกำซ์เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง แนวคิดกำรพัฒนำเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง รวมทั้งลักษณะ
ของปั ญหำอื่นๆ ที่ สำมำรถนำเกำซ์ -เซเดลมำประยุกต์ใช้ได้เช่ นกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพนิ่ ง
และภำพเคลื่อนไหว
ในบทที่ 4 เป็ นส่ ว นที่ อ ธิ บ ำยเกี่ ย วกับ กำรพัฒ นำอัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบขนำนที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนำได้รวมทั้งกำรวัดประสิ ทธิภำพและในส่ วนบทที่ 5-8 จะนำเสนอเกี่ยวกับอัลกอริ ทึมที่ได้
ปรับปรุ งไปใช้ในงำนประยุกต์ต่ำงๆ ดังนี้
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บทที่ 5 นำเสนองำนประยุกต์ดำ้ นกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบบวกในลักษณะกำรแปรผัน
รวม ซึ่งใช้วธิ ีกำรเกำซ์-เซเดลแบบขนำนในกำรเร่ งกำรทำงำนของวิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ ง ซึ่ งในบท
นี้เน้นที่กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพถ่ำยทัว่ ไป
บทที่ 6 นำเสนองำนประยุกต์ดำ้ นกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพแบบบวกและแบบคูณ
ซึ่งใช้โมเดลในกำรตัดสัญญำณรบกวนที่แตกต่ำงจำกกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบบวก โดยผูว้ ิจยั ได้
นำภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่และภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดซึ่ งมีลกั ษณะ
ของปั ญหำต่ำงกันมำใช้ทดลอง
บทที่ 7 นำเสนองำนประยุกต์ดำ้ นกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหว โดยผูว้ ิจยั ได้
ทดลองใช้หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ในกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบบวกบนภำพวีดีโอตัวอย่ำง
และกำรตัดสัญญำณแบบบวกและแบบคูณเพื่อตัดสัญญำณรบกวนบนภำพวีดีโออัลตรำซำวน์
และในส่ วนสุ ดท้ำยบทที่ 8 ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป และอภิปรำยผลกำรทดลองในส่ วนต่ำงๆ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและงำนวิจยั ในอนำคต

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง

ในวิทยำนิ พนธ์เล่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่กำรทบทวนตัวแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นขนำดใหญ่ดว้ ย
วิธีกำรเกำซ์-เซเดลบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง สำหรับในบทที่ 2 นี้
ทำงผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกำรศึกษำออกเป็ นสองส่ วนคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะ
กล่ำวถึงในหัวข้อถัดไป
1. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
ในหั ว ข้ อ นี้ ผู ้วิ จ ัย จะกล่ ำ วถึ ง ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งำนวิ จ ัย โดยเริ่ มต้น จะกล่ ำ วถึ ง
สถำปั ตยกรรม Compute Unified Device Architecture (CUDA) ซึ่ งเป็ นสถำปั ตยกรรมบนหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ที่ผวู ้ จิ ยั เลือกนำมำวิจยั มำแก้ปัญหำ จำกนั้นผูว้ จิ ยั จะอธิบำยพื้นฐำนกำรแก้ระบบ
สมกำรเชิ งเส้นด้วยกำรยกตัวอย่ำงสมกำรปั วซงและกำรทดสอบกำรประมวลผลตัวแก้สมกำรเชิ ง
เส้นที่พฒั นำได้บนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
1.1 การประมวลผลแบบขนานบนหน่ วยประมวลผลกราฟิ กส์
หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ถูกนำมำใช้ในงำนประมวลผลด้ำนภำพ เช่ น กำรทำงำนกำร
ออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย (Computer-aided design: CAD) กำรทำโมเดลสองและสำมมิติ
รวมทั้งเกมส์คอมพิวเตอร์ ซึ่ งในทศวรรษที่ผำ่ นมำนั้นฮำร์ ดแวร์ ของหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ได้มี
มีกำรพัฒนำไปอย่ำงมำก และมีจำนวนหน่ วยประมวลผลเป็ นจำนวนมำกทำให้มีผรู้ ิ เริ่ มนำหน่ วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ มำใช้กบั งำนทัว่ ไป เช่ น กำรแก้ระบบสมกำรเชิ งเส้น กำรสร้ำงโมเดลจำลอง
เป็ นต้น ซึ่ งกำรนำหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ มำทำงำนในลักษณะนี้ ว่ำหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
หลำกประโยชน์ (GPGPU)
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กำรประมวลผลบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั มีขอ้ ดี หลำยประกำร เช่ น สำมำรถเพิ่ม
ปริ มำณงำนต่อหน่วยเวลำ (throughput) เนื่องจำกมีจำนวนแกนประมวลผลมำก โดยสำมำรถสร้ำง
เธรดและทำลำยเธรดในกำรทำงำนโดยใช้ทรัพยำกรที่นอ้ ย รวมทั้งกำรคำนวณยังประหยัดพลังงำน
ซึ่ งสำมำรถวัดเป็ นต้นทุนต่อวัตต์ (Cost-per-Watt) ได้ต่ำกว่ำกำรประมวลผลโดยหน่วยประมวลผล
ประเภทหน่วยประมวลผลกลำง [8]
ในปั จจุ บนั นี้ ได้มีสถำปั ตยกรรมและเครื่ องมือที่ใช้พฒั นำโปรแกรมบนหน่ วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ จำกสองค่ำยได้แก่ CUDA จำกบริ ษทั NVIDIA® ซึ่ งผลิตเครื่ องมือซอฟต์แวร์ ที่มีชื่อว่ำ
CUDA Software Development Kit (CUDA SDK) ซึ่ งปั จจุบนั นี้เป็ นเวอร์ ชนั 5.0 และเครื่ องมืออีก
ตัวที่มีชื่อว่ำ Open Computing Language (OpenCL) ซึ่ งเป็ นลักษณะโอเพนสแตนดำร์ ดซึ่ งเครื่ องมือ
นี้ ไม่ ข้ ึ น กับ ฮำร์ ด แวร์ ข องหน่ ว ยประมวลผลว่ำ เป็ นของค่ ำ ยใดและผูผ้ ลิ ต ใด รวมทั้ง สำมำรถ
ประมวลผลได้บ นหน่ ว ยประมวลผลที่ หลำยสถำปั ตย์ก รรมที่ ไ ม่ ต้องเจำะจงว่ำ ต้องเป็ นหน่ ว ย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ เท่ำนั้น ซึ่ งรำยละเอียดของ CUDA และ OpenCL นั้นจะกล่ำวถึงในหัวข้อ
ถัดไป
1.1.1 Compute Unified Device Architecture (CUDA) เป็ นสถำปั ตยกรรมสำหรับกำร
ประมวลผลเชิงขนำนซึ่ งใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ที่มีจำนวนหน่วยประมวลผลจำนวนมำกจำก
บริ ษทั NVIDIA® กำรประมวลผลด้วยสถำปัตยกรรม CUDA นั้นมีขอ้ ได้เปรี ยบต่ำงๆ ดังนี้ [8, 9]
1. สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้จำกหลำยๆ ตำแหน่งพร้อมๆกัน (Scatter Read)
2. มีหน่ วยควำมจำที่เรี ยกว่ำ Shared Memory ซึ่ งเป็ นหน่ วยควำมจำควำมเร็ วสู งมีขนำด 48
กิโลไบต์ต่อบล็อก และผูพ้ ฒั นำสำมำรถเรี ยกใช้งำนได้ทำให้กำรประมวลผลบำงประเภท เช่ น กำร
ค้นหำบนข้อมูลขนำดเล็กบนหน่วยควำมจำนี้ทำได้เร็ ว
3. สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงหน่วยควำมจำหลักกับหน่วยควำมจำบนหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ได้เร็ วกว่ำสถำปั ตยกรรมของหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์อื่นๆ
ระบบฮำร์ ดแวร์ ที่รองรับ CUDA ที่มีขำยนั้นในปั จจุบนั มีอยู่ท้ งั สิ้ น 5 รุ่ น ในงำนวิจยั นี้ได้
เลือกใช้รุ่น 2.0 ที่มีชุดคำสั่งที่เรี ยกว่ำเฟอร์ มี่ (Fermi) ซึ่ งเป็ นชุดคำสั่งของบริ ษทั NVIDIA รองรับ
CUDA 2.0 ที่ใช้กบั หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ต้ งั แต่รุ่น GT-400 ขึ้นไป ทำให้สำมำรถเพิ่มควำมเร็ ว
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ในกำรประมวลผลข้อมูลแบบควำมเที่ยงสองเท่ำ (Double Precision) ได้อย่ำงมำก รวมทั้งกำรถ่ำย
โอนข้อมูลระหว่ำงหน่ วยควำมจำหลักและหน่ วยควำมจำบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ได้เร็ วขึ้น
รำยละเอียดคุณสมบัติที่สำคัญต่ำงๆ เปรี ยบเทียบกับ CUDA รุ่ นก่อนหน้ำนั้นแสดงได้ตำรำงที่ 2.1
ตำรำงที่ 2.1 ตำรำงเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของ CUDA ในรุ่ นต่ำงๆ
ข้ อเปรียบเทียบ
การประมวลผลจานวน
Double Precision
จ านวนเธรดสูง สุด ในแต่ล ะ
บล็อก
การสร้ าง Texture ในงาน
กราฟิ กส์
การผสานการท างานของ
เธรด
ขนาดของ Shared Memory
ขนาดของ Local Memory ใน
แต่ละเธรด

รุ่นของฮาร์ ดแวร์ CUDA
รุ่น 1.1 – 1.3
รุ่น 2.0 ขึน้ ไป (Fermi)
มี และทางานได้ รวดเร็วกว่า
มีเฉพาะรุ่น 1.3
รุ่น 1.3
512
1024 ขึ ้นไป
ไม่สามารถทาได้

สามารถทาได้

ทาได้ โดยใช้ คาสัง่
__syncthread() และกาหนด
เงื่อนไขไม่ได้
16 กิโลไบต์
16 กิโลไบต์

สามารถกาหนดเงื่อนไขใน
การผสานการทางานได้
48 กิโลไบต์
512 กิโลไบต์

กำรประมวลผลบนหน่ วยประมวลผลชนิ ดนี้ ตอ้ งกำรกำรส่ งข้อมูลจำกหน่ วยควำมจำของ
หน่ วยประมวลผลหลัก (CPU) หรื อโฮส (Host) ไปยัง หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ หรื อดี ไ วซ์
(Device) จำกนั้นจะทำกำรประมวลผลบนดีไวซ์ได้ โดยลักษณะกำรประมวลผลนั้นจะเป็ นแบบ
คำสั่งชุ ดเดี ยวแต่กระทำกับข้อมูลหลำยชุด (Single Instruction, Multiple Data: SIMD) เมื่อกำร
ประมวลผลบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์เสร็ จสิ้ นก็จะต้องคัดลอกข้อมูลจำกดีไวซ์ไปยังโฮสเพื่อ
ทำงำนให้โฮสต่อไป ขั้นตอนต่ำงๆนั้นสำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 2.1
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1.

2.
SIMD

3.

ภำพที่ 2.1 ขั้นตอนกำรทำงำนของสถำปัตยกรรม CUDA
ภำพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนกำรทำงำน ในตอนเริ่ มต้นโฮสส่ งข้อมูลไปยังหน่ วยควำมจำของ
หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ เมื่อส่ งข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วโฮสจะเรี ยกใช้งำน Kernel ซึ่ งเรี ยกขั้นตอนนี้
ว่ำ Kernel Invocation เป็ นกำรประมวลผลในประมวลผลกรำฟิ กส์ กบั ข้อมูลที่ได้จำกโฮส โดยใช้
คำสั่งตำมที่ Kernel ระบุไว้ เมื่อประมวลผลเสร็ จก็จะคัดลอกผลลัพธ์จำกหน่ วยควำมจำกลับไปยัง
หน่วยควำมจำของโฮสต์
สถำปั ตยกรรม CUDA นั้นมี หน่ วยควำมจำทั้ง หมด 4 ระดับ ระดับแรกเรี ย กว่ำ Global
Memory ซึ่ งมีกำรเข้ำถึงได้ชำ้ ที่สุด ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงประมำณ 600 รอบสัญญำณนำฬิกำ(Clock
Cycle) ต่อกำรเข้ำถึง ส่ วนหน่วยควำมจำระดับถัดไปคือ หน่วยควำมจำแบบแชร์ (Shared Memory)
เป็ นกำรเก็บข้อมูลบนแคชท้องถิ่น (Local Cache) มีควำมเร็ วในกำรเข้ำถึงข้อมูลประมำณ 40 รอบ
กำรทำงำนและมีขนำดตั้งแต่ 16-64 กิโลไบต์ รองลงมำจำกหน่วยควำมจำแบบรี จิสเตอร์ มีควำมเร็ ว
สู งสุ ดโดยรี จิสเตอร์ 1 ตัวนั้นจะเก็บข้อมูลได้ 32 บิต และในกำร์ ดประมวลผลกรำฟิ กส์ 1 ใบจะมี
จำนวนรี จิสเตอร์ ขนำดรวมตั้งแต่ 8 เมกะไบต์ (ใน CUDA 1.0 – 1.3) ถึง 32 เมกะไบต์ (ใน CUDA
2.0 ขึ้นไป) ซึ่ งสถำปั ตยกรรม CUDA นั้นสำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 2.2
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ภำพที่ 2.2 โครงสร้ำงของสถำปัตยกรรม CUDA [10]
ในกำรเขียนโปรแกรมบน CUDA นั้น ผูพ้ ฒั นำโปรแกรมสำมำรถกำหนดจำนวนของเธรด
ที่จะใช้ทำงำนสถำปัตยกรรม CUDA นั้นสำมำรถสร้ำงและทำลำยเธรดได้อย่ำงรวดเร็ ว และสำมำรถ
สร้ ำงเธรดได้จำนวนมำก ทั้งนี้ ผูพ้ ฒั นำสำมำรถสำมำรถรวมกลุ่ มของเธรดให้เป็ นบล็อก (Block)
และรวมหลำยๆ บล็อกเป็ นกริ ด (Grid) ให้เหมำะสมกับงำนที่ทำได้ ซึ่ งในแต่ละบล็อกนั้นสำมำรถ
ใช้ขอ้ มูลในส่ วนของ Shared Memory ร่ วมกันได้ และหำกเครื่ องที่พฒั นำมีกำร์ ดหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์มำกกว่ำ 1 ใบ สำมำรถกำหนดจำนวน Grid เพิม่ เพื่อใช้หน่วยประมวลผลที่เพิม่ ขึ้นมำได้
เนื่องจำกสถำปั ตยกรรม CUDA นั้นแตกต่ำงกับสถำปั ตยกรรมบนหน่ วยประมวลผลหลัก
กำรประมวลผลให้มีประสิ ทธิ ภำพนั้นมีปัจจัยที่ตอ้ งคำนึงอยูส่ ำมประกำรได้แก่
4. จำนวนเธรดที่มีมำก เนื่องจำก CUDA นั้นมีหน่วยประมวลผลย่อยจำนวนมำก กำรทำงำน
แบบขนำนนั้นต้องสร้ำงเธรดจำนวนมำกเพื่อให้ใช้ประโยชน์จำกหน่วยประมวลผลย่อยได้มำกขึ้น
จึงต้องมีกำรแบ่งงำนให้กบั เธรดจำนวนมำกที่เหมำะสม รวมทั้งกำรผสำนกำรทำงำนระหว่ำงเธรด
(Thread Synchronization) ที่เหมำะสมด้วย
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5. หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ไ ม่ ส ำมำรถอ่ ำ นข้อมูลจำกหน่ วยควำมจำหลัก ของโฮสต์ไ ด้
โดยตรง ต้องมี กำรถ่ ำ ยโอนข้อมูล ระหว่ำ งหน่ วยควำมจำหลักของโฮสต์ และหน่ วยควำมจำบน
หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ก่อนที่จะมีกำรประมวลผล ซึ่ งกำรถ่ำยโอนข้อมูลนั้นใช้เวลำมำก จึงต้อง
มีกำรวำงแผนในกำรถ่ำยโอนข้อมูล
6. หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ เดิมนั้นออกแบบกำรประมวลผลเลขทศนิยม (Floating Point)
แบบ ควำมเที่ยงหนึ่งเท่ำ (Single Precision) ซึ่ งมีควำมแม่นยำต่ำ แต่เพียงพอในกำรประมวลผลด้ำน
กรำฟิ กส์ กำรใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ในกำรประมวลผลงำนเชิงวิทยำศำสตร์ ที่ตอ้ งกำรควำม
แม่นยำสู งในระดับควำมเที่ยงสองเท่ำจะต้องใช้หน่วยประมวลผลตั้งแต่รุ่น 1.3 ขึ้นไปเท่ำนั้นและ
กำรประมวลผลแบบควำมเที่ยงสองเท่ำจะใช้เวลำในกำรประมวลผลมำกกว่ำในแบบควำมเที่ยงหนึ่ง
เท่ำมำก
อย่ำงไรก็ตำมสถำปั ตยกรรม CUDA นั้นมีขอ้ เสี ยคือยึดติดกับฮำร์ ดแวร์ ของอุปกรณ์มำก
เกิ น ไป คื อ สำมำรถใช้ ง ำนได้ก ับ หน่ ว ยประมวลผลกรำฟิ กส์ ข องบริ ษ ัท NVIDIA®

ที่ ใ ช้

สถำปั ตยกรรม CUDA เท่ำนั้น ทำงบริ ษทั Apple® จึงได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำเครื่ องมือที่สำหรับ
พัฒ นำบนสถำปั ต ยกรรมแบบอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของภำษำกลำงขึ้ น มำ โดยเรี ย กว่ ำ Open
Computing Language (OpenCL) ซึ่ งจะกล่ำวในหัวข้อถัดไป
1.1.2 Open Computing Language (OpenCL) เป็ นสภำพแวดล้อมสำหรับกำรพัฒนำ
โปรแกรมที่ มี ล ัก ษณะกำรท ำงำนได้ห ลำยแพลตฟอร์ ม หรื อ หลำยสถำปั ต ยกรรมของหน่ ว ย
ประมวลผลกลำงและหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ (หรื อหน่วยประมวลผลแบบอื่นๆ) ซึ่ งในปั จจุบนั
สำมำรถทำงำนได้กบั ทั้งหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ท้ งั ของบริ ษทั Advance Micro Device (AMD)
และ Intel® รวมทั้งหน่วยประมวลผลประเภทอื่นๆ เช่น ARM เป็ นต้น
กำรพัฒนำโปรแกรมบน OpenCL นั้นจะพัฒนำบนแพลตฟอร์ มของ C99 เป็ นหลักโดย
สำมำรถเลือกได้ท้ งั แบบ data-parallel และ task parallel ได้ ซึ่ งลักษณะขั้นตอนกำรทำงำนนั้นจะ
ใกล้เคียงกับ CUDA มำก คือต้องมีกำรถ่ำยข้อมูลจำกหน่วยประมวลผลกลำงไปยังหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ และมี ก ำรเรี ยกใช้ ง ำนเคอร์ เ นลหลัง จำกนั้ นจึ ง คัด ลอกข้อ มู ล ที่ ป ระมวลผลจำก
หน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ก ลับมำยังหน่ วยควำมจำอีก ครั้ ง ซึ่ งมี ขอ้ แตกต่ำ ง
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เล็กน้อยด้ำนชื่ อฟั งก์ชนั ชื่ อคลำสต่ำงๆ และมีชุดคำสั่งด้ำนหน่ วยควำมจำสำหรับทำ data-parallel
ซึ่งระดับของหน่วยควำมจำนั้นจะคล้ำยกับ CUDA แต่จะมีชื่อเรี ยกต่ำงกันดังตำรำงที่ 2.1
ตำรำงที่ 2.2 เปรี ยบเทียบชื่อเรี ยกของหน่วยควำมจำระดับต่ำงๆ ของ CUDA และ OpenCL
CUDA

OpenCL

Shared Memory

Local Memory

Global Memory
Constant
ไม่มี แต่สามารถประกาศตัวแปร
ประเภทนี ้ได้ ภายในเคอร์ แนล

Global Memory
Constant
Private

สำหรับกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำง CUDA และ OpenCL นั้นสำมำรถเปรี ยบเทียบได้ตำม
ตำรำงที่ 2.3
ตำรำงที่ 2.3 ข้อเปรี ยบเทียบระหว่ำง CUDA และ OpenCL ในด้ำนต่ำงๆ [11, 12]
ชื่อการเปรียบเทียบ
การพัฒนาโปรแกรม
บน C++
ประสิทธิภาพ
(มกราคม 2012)

CUDA
รองรับทังแบบการเขี
้
ยน
โปรแกรมแบบโครงสร้ างและ
แบบวัตถุ (OOP)
เร็วกว่า OpenCL

OpenCL
รองรับทังแบบการเขี
้
ยน
โปรแกรมแบบโครงสร้ าง(C)
และแบบวัตถุ (C++)
ช้ ากว่า CUDA

สำหรับงำนวิจยั นี้ ทำงผูว้ ิจยั สนใจที่จะเลือกใช้สถำปั ตยกรรม CUDA เวอร์ ชนั 4.1 ในกำร
พัฒนำอัลกอริ ทึมและงำนประยุกต์ เนื่องจำกงำนวิจยั นี้ เริ่ มในปี พ.ศ. 2552 ซึ่ งในขณะนั้น OpenCL
ยังมีประสิ ทธิ ภำพและควำมเสถียรไม่ดีเท่ำที่ควร แต่อย่ำงไรก็ตำมทั้ง OpenCL และ CUDA นั้นมี
ควำมคล้ำยคลึงในด้ำนกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำก กำรพัฒนำอัลกอริ ทึมบน CUDA ในวิทยำนิพนธ์
เล่มนี้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กบั OpenCL ได้ในอนำคตด้วย
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1.2 การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ น
ระบบสมกำรเชิงเส้นคือกำรรวมกันของสมกำรเชิงเส้นซึ่ งมีตวั แปรชุดเดียวกัน เช่น
a11 x1  a12 x2  ...a1n xn  b1
a11 x1  a12 x2  ...a1n xn  b2
a11 x1  a12 x2  ...a1n xn  bm

เมื่อ

และ

เป็ นจำนวนจริ งหรื อจำนวนเชิ งซ้ อน กำรแก้ระบบสมกำรคือกำรหำค่ำตัวแปรไม่

ทรำบค่ำ

ที่จะทำให้ทุกสมกำรเชิงเส้นในระบบสมกำรข้ำงต้นเป็ นจริ ง
วิธีในกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้น สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 วิธีได้แก่ วิธีกำรหำคำตอบแบบ

โดยตรง (Direct Method) และวิธีกำรทำซ้ ำ (Iterative Method)
ในวิธีกำรแบบโดยตรงนั้น ข้อดี คือเมื่อหำคำตอบได้แล้ว คำตอบที่ได้น้ นั จะเป็ นผลลัพธ์
แม่นตรง (Exact Solution) วิธีกำรหำคำตอบโดยตรงซึ่ งเป็ นที่นิยมได้แก่กำรกำจัดแบบเกำซ์ และกำร
หำเมทริ กซ์ผกผัน อย่ำงไรก็ดี กำรหำคำตอบโดยใช้วิธีกำรนี้ จะใช้เวลำนำน รวมทั้งใช้ทรัพยำกรใน
กำรประมวลผลมำก เช่น วิธีกำรกำจัดแบบเกำซ์มีควำมซับซ้อนในกำรคำนวณเป็ น O(n3 ) โดยที่ n
นั้นเป็ นจำนวนของตัวแปรไม่ทรำบค่ำ
ในกำรหำคำตอบอีกประเภทหนึ่ งเรี ยกว่ำวิธีกำรทำซ้ ำ แนวคิดหลักมูลของวิธีกำรนี้ คือกำร
แบ่งกำรประมวลผลออกเป็ นรอบย่อยๆ กำรประมวลผลแต่ละครั้งจะทำให้คำตอบโดยประมำณลู่
เข้ำ สู่ ค ำตอบที่ แ ท้จ ริ ง มำกขึ้ น เรื่ อ ยๆ เป็ นผลให้ส ำมำรถควบคุ ม เวลำและจ ำนวนรอบในกำร
ประมวลผลได้ อัลกอริ ทึมส่ วนใหญ่ของวิธีกำรนี้ สำมำรถทำงำนแบบขนำนได้ดีเนื่องจำกสำมำรถ
แบ่งกำรทำงำนออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้ง่ำย ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลำยวิธี เช่น วิธีกำรยำโคบิ วิธีกำรเกำซ์เซเดล และวิธีกำรผ่อนปรนเกินสื บเนื่องรวมไปถึงวิธีกำรในแบบใหม่ เช่น วิธีกำรเกรเดียนสังยุค
1.3 วิธีการทาซ้า
วิธีกำรแก้ระบบสมกำรเชิ งเส้นขนำดใหญ่มีท้ งั แบบวิธีกำรหยุดนิ่ ง (Stationary Method) เช่น
วิธีกำรยำโคบิ วิธีกำรเกำซ์ -เซเดล วิธีกำรผ่อนปรนเกินสื บเนื่องและแบบไม่หยุดนิ่ ง(Non-Stationary
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Method) ซึ่ งเป็ นวิธีแบบใหม่ เช่น วิธีกำรเกรเดียนสังยุคและวิธีกำรเกรเดียนสังยุคแบบปรับสภำวะ
มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยตำมตำรำง 2.4 [3, 13]
ตำรำงที่ 2.4 สรุ ปข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีกำรต่ำงๆ ที่ใช้แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นที่นิยมในปัจจุบนั
ชื่อวิธีการ
ยาโคบิ

เกาซ์-เซเดล

การผ่อนปรนเกิน
สืบเนื่อง
(เกาซ์-เซเดลแบบถ่วง
น ้าหนัก)
เกรเดียนสังยุค

เกรเดียนสังยุคแบบ
ปรับสภาวะ

ข้ อดี

ข้ อเสีย

ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน สามารถ
คานวณหาทุกตัวแปรที่ไม่ทราบ
ค่าบนเมทริกซ์ได้ พร้ อมๆกันทา
ให้ ทางานแบบขนานได้ ง่าย
ไม่ซบั ซ้ อน มีอตั ราการลูเ่ ข้ าที่
ดีกว่าวิธีการยาโคบิมาก

มีการลูเ่ ข้ าช้ า แม้ วา่ จะมีการใช้
พารามิเตอร์ ผ่อนปรนเกินสืบเนื่องก็
ตามรวมทังไม่
้ สามารถแก้ เมทริกซ์
ขนาดใหญ่ที่มีภาวะแย่ได้
ไม่สามารถแก้ เมทริกซ์ขนาดใหญ่ที่
มีภาวะแย่ได้ และมีการขึ ้นต่อกัน
ระหว่างสมาชิกบนเมทริกซ์ ทาให้
ทาเชิงขนานได้ ยากกว่า
เหมือนวิธีการเกาซ์-เซเดล และต้ อง
มีการถ่วงน ้าหนักด้ วยค่าที่
เหมาะสม

มีอตั ราการลูเ่ ข้ าที่ดีกว่าวิธีการ
ยาโคบิและวิธีการเกาซ์-เซเดล
โดยมีการถ่วงน ้าหนักของ
คาตอบ
มีอตั ราการลูเ่ ข้ าสูงกว่าทัง้ 3
วิธีการที่กล่าวมาข้ างต้ น

มีการใช้ ทรัพยากรเริ่มต้ นในการ
ประมวลผลสูง ทาให้ ไม่เหมาะกับ
งานขนาดเล็ก หรื อเมทริกซ์ที่ไม่
ค่อยมีความซับซ้ อนและไม่ต้องการ
ผลลัพธ์ที่แม่นยามากนัก และใช้
งานกับเมทริกซ์ได้ บางประเภท
เท่านัน้
เหมือนวิธีการเกรเดียนสังยุค
เหมือนวิธีการเกรเดียนสังยุคและยัง
และสามารถแก้ เมทริ กซ์ที่มี
ต้ องเสียเวลาในการสร้ างตัวปรับ
ภาวะแย่ ได้ เนื่องจากมีการสร้ าง สภาวะมากขึ ้น
และใช้ ตวั ปรับสภาวะ
(Preconditioner)
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จำกตำรำงที่ 2.4 เห็นได้วำ่ กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นด้วยวิธีกำรเกำซ์-เซเดลนั้นเป็ นวิธีกำร
ที่ให้ ผลลัพธ์ในกำรลู่เข้ำสู่ คำตอบ (Convergence) ที่ดี ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและรวดเร็ ว จึงมีกำรนำ
วิธีกำรเกำซ์-เซเดลมำใช้ในกำรประยุกต์ดำ้ นต่ำงๆ ซึ่ งวิธีกำรเกำซ์-เซเดล นั้นเป็ นวิธีหนึ่ งที่สำหรับ
แก้สมกำรเชิงเส้นที่มกั เขียนอยูใ่ นรู ปแบบ Au = b โดยเมทริ กซ์ A มีขนำด n×n และมีกำรกำหนดค่ำ
คำดเดำเริ่ มต้นที่ k=0 รู ปแบบกำรทำซ้ ำของกำรเกำซ์-เซเดลโดยทัว่ ไปนั้นสำมำรถเขียนได้ตำม
สมกำร (2.1) โดยที่ k นั้นเป็ นหมำยเลขรอบหรื อดัชนีของกำรทำซ้ ำ
xi( k 1) 

1
aii

i 1

( k 1)
b

 i  aij x j 
j 1


n

a x

j  i 1

ij

(k )
j





(2.1)

ตัวอย่ำงกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นด้วยวิธีกำรเกำซ์-เซเดล พิจำรณำระบบสมกำร (2.2)
12 x1  3 x2 - 5 x3  1
x1  5 x2  3 x3  28

(2.2)

3 x1  7 x2  13 x3  76

เวกเตอร์ เมื่อทำกำรเขียนระบบสมกำร (2.2) ให้อยู่ในรู ปเมทริ กซ์-เวกเตอร์ จะได้สมกำรที่
(2.3) และ (2.4) ตำมลำดับ
12 3 5 
1


A  1 5 3 , b   28 


 
 3 7 13 
 76 

(2.3),(2.4)

โดยที่ x เป็ นเวกเตอร์ ซ่ ึ งมีส่วนประกอบเป็ นตัวแปรไม่ทรำบค่ำที่ตอ้ งกำรหำ กำหนดให้ค่ำคำดเดำ
เริ่ มต้น (Initial guess) ของ x คือ
x (0)

 x1(0)   1 


  x2(0)    0 
 
 x3(0)   1 



ทั้งนี้ปัญหำในสมกำร (2.2) มีคำตอบแม่นตรงตำมสมกำร (2.6)

(2.5)
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 x1   1 
 x    3
 2  
 x3   4 

(2.6)

หลังจำกใช้รูปแบบกำรทำซ้ ำของวิธีกำรเกำซ์-เซเดลในสมกำร (2.1) เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว
ในรอบแรกของกำรทำซ้ ำจะได้ผลลัพธ์ตำมสมกำร (2.7) ถึง (2.9)
( k 1)
1

x



x2( k 1) 

x3( k 1) 

1  3 x 2( k )  5 x 3( k )
12

 0.50

28  x1( k 1)  3 x3( k )
 4.90
5

76  3 x1( k 1)  7 x 2( k 1)
13

 3.09

(2.7)
(2.8)
(2.9)

เพรำะฉะนั้น เวกเตอร์ คำตอบโดยประมำณที่ได้ผลกำรทำซ้ ำในกำรทำซ้ ำรอบแรกจะได้ x คือ
x (1)

 x1(1)   0.5000 
 
  x2(1)    4.9000 


 x3(1)   3.0923 
 

(2.10)

ขั้นต่อไปคือกำรนำเวกเตอร์ที่ได้ใน (2.10) ไปใช้ในกำรทำซ้ ำรอบถัดไป เมื่อผ่ำนไป 6 รอบ
กำรทำซ้ ำ จะได้เวคเตอร์ คำตอบโดยประมำณในคอลัมน์เวกเตอร์ x ดังสมกำร (2.11)
x (6)

 x1(6)   0.99919 

 

  x (6)
   3.0001 
2
 (6)   4.0001 

 x3  

(2.11)

เห็นได้วำ่ คำตอบโดยประมำณที่ได้จำกกำรทำซ้ ำของวิธีกำรเกำซ์-เซเดลนั้นไม่ใช่คำตอบที่
แม่นตรง แต่ใกล้เคียงกับคำตอบแม่นตรงในสมกำร (2.6) โดยเมื่อจำนวนรอบของกำรทำซ้ ำมำกขึ้น
คำตอบที่ได้จะใกล้เคียงกับคำตอบแม่นตรงมำกขึ้นเรื่ อยๆ
ในงำนวิจยั ฉบับนี้ จะใช้วิธีกำรเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำนเพื่อหำคำตอบระบบสมกำรเชิ งเส้น
สมกำรเชิ ง เส้ นที่ ใ ช้ง ำนมำกได้แก่ สมกำรปั วซงเนื่ องจำกเป็ นสมกำรที่ อธิ บำยปรำกฎกำรณ์ ท ำง
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วิทยำศำสตร์ ท้ งั แบบกำยภำพและชี วภำพได้อย่ำงสมเหตุสมผล เช่น กำรกระจำยควำมร้อนแบบไม่
เคลื่อนที่หรื อในงำนพลศำสตร์ของไหล [1] เป็ นต้น
1.4 สมการปัวซงแบบสองมิติ
สมกำรปั วซงแบบสองมิติภำยใต้เงื่อนไขขอบแบบดีรีเคล (Dirichlet) [1] สำมำรถเขียนได้
เป็ น
u ( x, y ) f ( x, y ), ( x, y )  

u( x, y)  0, ( x, y )  

(2.12)
(2.13)

โดยที่


โดยที่ แทนโดเมน และ

2
2

x 2 y 2

(2.14)

แทนขอบ

หลัง จำกใช้วิ ธี ก ำรผลต่ ำ งอัน ตะแบบพื้ น ฐำนที่ ใ ช้ก ำรประมำณค่ ำ แบบ 5 จุ ด แบ่ ง
ออกเป็ นเซลจำนวน (N+2)2 เซล แต่ละเซลมีขนำดเท่ำกับ h×h (h=1/(N+1))
(2.15)
โดยที่ A เป็ นเมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นเมทริ กซ์สมมำตรบวกแน่นอนที่มี 5 แถบ f แทนโหลด
เวกเตอร์ ที่เกิ ดจำกเทอมทำงขวำมื อของ (2.12) และ u แทนเวกเตอร์ ของตัวแปรไม่ ทรำบค่ำ ที่
ต้องกำรหำ
ถ้ำ (2.15) เป็ นระบบสมกำรเชิ ง เส้ น ขนำดใหญ่ กำรหำค ำตอบของระบบสมกำรนี้ ไม่
เหมำะสมที่จะใช้วธิ ีกำรแบบโดยตรง เช่น กำรกำจัดแบบเกำซ์ หรื อ กำรหำเมทริ กซ์ผกผัน เนื่องจำก
จะใช้ เ วลำนำนมำกและใช้ ห น่ ว ยควำมจ ำในกำรท ำงำนมำก จึ ง มี ก ำรน ำวิ ธี ก ำรท ำซ้ ำเข้ำ มำ
ประมวลผล โดยในวิทยำนิพนธ์น้ ีจะมุ่งเน้นไปที่กำรทำงำนเชิงขนำนของกำรทำซ้ ำวิธีกำรต่ำงๆ โดย
เน้นที่กรรมวิธีกำรทำซ้ ำแบบเกำซ์-เซเดล
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1.5 ประเภทของสั ญญาณรบกวนบนภาพและการตัดสั ญญาณรบกวนของภาพประเภทบวก
กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพมีจุดมุ่งหมำยคือกำรนำสัญญำณรบกวนของภำพออกจำก
ภำพให้มำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ โดยไม่กระทบรำยละเอียดหลักๆ ที่ปรำกฎบนภำพ เช่น ขอบและพื้นผิว
ของภำพ
สั ญญำณรบกวนบนภำพสำมำรถแบ่ ง ได้ก ว้ำ งๆ เป็ นสองประเภท คื อสัญญำณรบกวน
ประเภทบวก และสัญญำณรบกวนประเภทคูณ ซึ่ งสัญญำณรบกวนประเภทบวกนั้นสำมำรถเขียนได้
ตำมสมกำร (2.16)
(2.16)
โดยที่ตวั แปร z แทนภำพที่มีสัญญำณรบกวน แทนสัญญำณรบกวนบนภำพ และ u แทนภำพที่
ปรำศจำกสัญญำณรบกวน (ภำพต้นฉบับ) ซึ่ งสัญญำณรบกวนประเภทนี้ มกั พบในขั้นตอนกำรรับ
ภำพและมักมีกำรแจกแจงแบบปกติ ส่ วนสัญญำณรบกวนประเภทคูณนั้นสำมำรถเขียนได้เป็ น
(2.17)
โดยที่ , >0 และเมื่อ แทนสัญญำณรบกวนประเภทคูณ
สัญญำณรบกวนประเภทคูณอำจมีชื่อเรี ยกอีกแบบหนึ่ งว่ำสัญญำณรบกวนแบบสเป็ คเคิล
(Speckle Noise) และในภำพบำงชนิดมีกำรแจกแจงแบบแกมม่ำ สัญญำณรบกวนชนิดนี้ปรำกฎบน
ภำพจำกเรดำร์ ช่องรับสัญญำณสังเครำะห์ (Synthetic Aperture Radar: SAR) ภำพกำรสะท้อนจำก
โซน่ ำ ร์ แ ละภำพอัล ตรำซำวน์ ที่ รวมไปถึ ง ภำพที่ เ กิ ด จำกอุ ป กรณ์ ที่ มี ก ำรท ำงำนแบบสหนัย
(Coherence Devices) เช่ น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด

(Scanning Electron

Microscope: SEM) [14]
ในปั จจุบนั กำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพหลำยวิธี วิธีหนึ่ งได้แก่วิธีกำร Graph Cut ซึ่ ง
พิสูจน์แล้วว่ำมีประสิ ทธิ ภำพและทำงำนได้รวดเร็ ว มีตวั อย่ำงในงำนวิจยั ในกำรใช้ Graph Cut กับ
กำรแปรผันรวม (TV) และ Standard Markov Random Field (MRF) [15] ในกำรตัดสัญญำณ
รบกวนของภำพอย่ำงมำกมำย อย่ำงไรก็ตำมปั ญหำสำหรับกำรใช้วิธีน้ ี ได้แก่กำรใช้หน่วยควำมจำที่
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มำกกว่ ำ วิ ธี ก ำรอื่ น [16] และกำรท ำงำนกั บ กรำฟที่ มี ก ำรขึ้ นต่ อ กั น ระหว่ ำ งโหนด (Node
Dependency) ทำให้กำรพัฒนำวิธีกำรนี้ให้ทำงำนเชิงขนำนทำได้ยำก
ในช่วงสองทศวรรษที่ผำ่ นมำ วิธีกำรแปรผันแบบกำรแปรผันรวม [4] หรื อที่เรี ยกว่ำโมเดล
ROF เป็ นโมเดลหนึ่งในกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพประเภทบวกที่ได้รับควำมนิยม และภำพที่
ถูกตัดสัญญำณรบกวนแล้วมีควำมคล้ำยคลึงกับภำพต้นฉบับที่ปรำศจำกสัญญำณรบกวน [5, 17]
โดยในวิ ธี น้ ี ก ำหนดให้
สัญญำณรบกวน


u :   2  V  0     {0}

z : V

เป็ นภำพที่ ถู ก กู้คื น จำกภำพที่ มี

ประเภทบวกบนที่มีกำรแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

สำมำรถแก้ปัญหำนี้ได้โดยสมกำร (2.18)
min  J (u )  D ROF (u )   TV (u )
u

(2.18)

ในที่น้ ี
D ROF (u ) 

1
(u  z ) 2 d 
2 

(2.19)

แทนเทอมวัดควำมเหมำะสมของข้อมูล (Data Fitting Term)
TV (u )   | u |d 

(2.20)



แทนเทอมเร็ กกิวลำร์ ไรซ์เซชันแบบกำรแปรผันรวมและ   0 แทนพำรำมิเตอร์ เร็ กกิวลำร์ ไรซ์เซ
ชัน (Regularization Parameter)
หลังจำกใช้แคลคูลสั ของกำรแปรผันจะได้สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
ต่อไปนี้
u
·
 (u  z )  0
|  u |

(2.21)

[u ]

ภำยใต้เงื่อนไขค่ำขอบตำมสมกำรที่ (2.22)
 nu  0 on 

(2.22)

โดยที่ | u |  | u |2   ,   0 ซึ่ งค่ำ  เป็ นค่ำที่นอ้ ยมำกๆ เพื่อป้ องกันกำรหำรด้วย 0 ซึ่ งวิ
ธี กำรแก้สมกำร (2.21) นั้นสำมำรถทำได้หลำยวิธี เช่ น วิธีกำรเดินเวลำ (Time Marching)
[18] วิธีกำรไพรมอล-ดูอลั (Primal-Dual Method) [19] และวิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ ง (Fixed Point
Iterative Method) โดยในงำนวิจยั นี้ จะเลือกใช้วิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งที่นำเสนอโดย C. R. Vogel
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และ M. E. Oman [6] ในปี ค.ศ. 1996 ที่มีอตั รำกำรลู่เข้ำสู่ คำตอบสู งกว่ำวิธีกำรอื่นๆ และสำมำรถนำ
วิธีกำรเกำซ์-เซเดลเข้ำมำใช้ในส่ วนกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องได้
1.6 การตัดสั ญญาณรบกวนของภาพประเภทบวกและคูณ
ถึงแม้วำ่ โมเดลกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพประเภทบวกของ L. Rudin และคณะนั้นเป็ น
วิธีกำรที่ได้ผลดี แต่อย่ำงไรก็ตำมผลกำรวิจยั ชอง T. W. Parks และ K. Hirakawa [20] นั้นได้แสดง
ว่ำภำพโดยทัว่ ไปนั้นอำจไม่ ได้ถูกรบกวนจำกสัญญำณรบกวนเพีย งประเภทเดี ยว [20] ต่อมำ N.
Chumchob และคณะ [21] ได้นำเสนอโมเดลของสัญญำณรบกวนบนภำพที่มีสัญญำณรบกวนทั้ง
สองประเภทดังนี้
(2.23)
โดยที่

และ แทนสัญญำณรบกวนประเภทบวกและประเภทคูณที่มีกำรแจกแจงแบบปกติและ

แบบแกมมำตำมลำดับ และ k0 และ k1 เป็ นพำรำมิเตอร์ เพื่อควบคุมปริ มำณสัญญำณรบกวนประเภท
บวกและประเภทคูณตำมลำดับ
นอกจำกนี้ N. Chumchob และ C. Chantrapornchai [38] ได้นำเสนอโมเดลสัญญำณรบกวน
ชนิดใหม่ในภำพอัลตรำซำวน์ที่มีท้ งั ประเภทบวกและคูณตำมสมกำร (2.24)
√

(2.24)

โดยที่ เป็ นสัญญำณรบกวนที่มีกำรแจกแจงแบบปกติ
ในกำรตัดสัญ ญำณรบกวนออกจำกภำพที่ มี สั ญญำณรบกวนประเภทบวกและคู ณ ตำม
สมกำร (2.23) N. Chumchob และคณะได้เสนอโมเดลกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพที่ใช้เร็ กกิ ว
ลำร์ ไรซ์เซชันแบบกำรแปรผันรวม ดังนี้
min{ J 1 , 2 (u )  D CCB (u )  TV (u )}
u

(2.25)

โดยที่
และ
นั้นเป็ นพำรำมิเตอร์เร็ กกิวลำร์ไรซ์เซชันสำหรับสัญญำณรบกวนประเภทบวก
และสัญญำณรบกวนประเภทคูณ ตำมลำดับ และ
TV [u ]   | u | d    u x2  u y2   d ,   0




(2.26)
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เมื่อ เป็ นค่ำที่นอ้ ยกว่ำ 1 มำกๆ เพื่อป้ องกันกำรหำรด้วย 0 และ
DCCB (u ) 

1

u  z 
2 

2



d    2   u  zeu  d 

(2.27)



หลังจำกใช้แคลคูลสั ของกำรแปรผันและวิธีกำรผลต่ำงอันตะเพื่อคำนวณสมกำรออยเลอร์ ลำกรำนต์ที่สอดคล้องกับ (2.25) ด้วยกำรแบ่งโดเมนออกเป็ น N ช่องเท่ำๆ กันในแต่ละมิติ โดยแต่
ละช่องมีระยะห่ำงเป็ น h จะได้สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์ที่ถูกดิสครี ตไทซ์ ดังนี้
⏟

(

)

(

)

(

)
(

(

(

(

)

)

)

(2.28)

)

โดยที่ uh แทนภำพที่ถูกดิสครี ไทซ์ดว้ ยระยะห่ำง h และ
    D(u h )i , j  x (u h )i , j
 h (u h )i , j   x 

hx
 hx 

  y
 
 hy

 D(u h )i , j  y (u h )i , j

hy



  .
 

(2.29)

โดยที่
(2.30)
√(

(

)

(

)

)

(

((

)

(

) )

((

)

(

) )

)

และ

(2.31)- (2.32)

ตำมลำดับ ระบบสมกำรไม่เป็ นเชิ งเส้นที่เกิดจำก (2.28) สำมำรถทำได้ในลักษณะเดียวกับกำรตัด
สัญญำณรบกวนของภำพประเภทบวกคือสำมำรถนำวิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งเข้ำมำใช้แก้ปัญหำได้
ซึ่ งในกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งนั้นสำมำรถประยุกต์ใช้วิธีกำรเกำซ์-เซเดลเชิ งขนำนที่งำนวิจยั นี้พฒั นำ
ในบทที่ 4
2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนนี้ จะกล่ำวถึงงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ งำนวิจยั ที่เกี่ยวกับกำรแก้ระบบสมกำรเชิ ง
เส้นแบบกำรทำซ้ ำ ซึ่ งเน้นไปที่แอปพลิเคชันที่มีกำรใช้งำนตัวแก้สมกำรประเภทเกำซ์-เซเดลและ
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กำรผ่อนปรนเกินสื บเนื่ องในหลำกหลำยสำขำ ซึ่ งในกำรเร่ งควำมเร็ วอัลกอริ ทึม วิธีหนึ่ งที่สำมำรถ
ทำได้คือกำรทำกำรทำงำนแบบขนำนมำช่วย และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมเกำซ์เซเดลแบบขนำน รวมทั้งงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรกำจัดสัญญำณรบกวนของภำพแบบกำรแปร
ผันรวม
2.1 การแก้สมการเชิงเส้ นแบบการทาซ้า
ในหลำยปี มำแล้ว ได้มี ก ำรนำกำรแก้ระบบสมกำรเชิ ง เส้ นแบบกำรท ำซ้ ำ ไปใช้ใ นงำน
ประยุกต์ที่หลำกหลำย ในหัวข้อนี้ผวู้ ิจยั จะยกตัวอย่ำงงำนวิจยั ในสำขำต่ำงๆ ที่ใช้วิธีกำรทำซ้ ำแบบ
เกำซ์-เซเดลเพื่อแก้ปัญหำ
ในปี ค.ศ. 2004 D. Lelic และ Z. Gajic ได้นำวิธีกำรทำซ้ ำแบบเกำซ์-เซเดลไปใช้กบั งำน
ด้ำนกำรคุ มกำรจ่ำยพลังงำนกำรส่ งสัญญำณวิทยุ [21] โดยเรี ยกชื่ อปั ญหำนี้ ว่ำ Spread Spectrum
Cellular

Radio

ซึ่ งเป็ นกำรปรั บ ค่ ำ พลัง งำนในกำรส่ ง ในเครื อ ข่ ำ ย 3G

และเครื อ ข่ ำ ย

โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่แบบ CDMA โดยจะท ำกำรปรั บค่ำ พลังงำนที่ส ำมำรถตัดสัญญำณรบกวนให้
เหมำะกับผูท้ ี่กำลังใช้เครื อข่ำยไร้สำยจำนวน n คน ตำมสมกำรที่ (2.33)
i 

n



j 1, j  i

g ii pi
g ij p j  

(2.33)

, i  1, 2..., n
2
i

โดยที่ pi แทนพลังงำนที่จะส่ งไปยังผูใ้ ช้คนที่ i,

แทนสัญญำณรบกวน, gij แทนสัญญำณที่ส่งจำก

สถำนีเคลื่อนที่ i และสถำนีหลัก j และ เป็ นค่ำพลังงำนที่เหมำะสมที่ตอ้ งกำรหำ ซึ่ งปั ญหำข้ำงต้น
สำมำรถถูกนำเสนอในรู ประบบสมกำรเชิงเส้นต่อไปนี้
(2.34)
ในปี ค.ศ. 2004 โดยที่ A เป็ นเมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ p เป็ นเวกเตอร์ หนึ่ งหน่วยของผูใ้ ช้ และ
b แทนค่ำพลังงำน โดย D. Lelic และคณะ [22] ได้พฒั นำกำรเร่ งกำรลู่เข้ำของวิธีกำรเกำซ์-เซเดล
สำหรับปั ญหำนี้ โดยใช้วิธีกำรของ F. Melagic [23]โดยกำหนดค่ำ
(2.35)



ซึ่ งเขียนได้ตำมสมกำรที่
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(2.35)

ผลของกำรทดลองของงำนวิจยั นี้ น้ นั วัดจำกพลังงำนที่ได้รับ โดยทดลองกับ 3 ปั ญหำคือ
gamt1, gamt2 และ gamt3 โดยเทียบกับวิธีกำรยำโคบิ จะเห็นว่ำเกำซ์-เซเดลนั้นให้ประสิ ทธิ ภำพใน
ด้ำนพลังงำนที่ดีกว่ำในยำโคบิแบบเดิมซึ่ งแสดงได้ตำมภำพที่ 2.3

จานวนรอบการทาซ้า

ภำพที่ 2.3 กำรเทียบพลังงำนระหว่ำงวิธีกำรเกำซ์-เซเดลและวิธีกำรยำโคบิตำมจำนวนรอบของกำร
ทำซ้ ำ(แกน x) บนปั ญหำต่ำงๆ [22]
นอกจำกนี้ ยงั มี กำรนำวิธีกำรเกำซ์-เซเดลไปใช้ในงำนอื่นๆ เชิ งวิทยำศำสตร์ อีก เช่ น กำร
วิเครำะห์อุณหภูมิแบบ 3 มิติ โดยในปี ค.ศ. 2001 Z. Y. Luo และคณะ[24] ได้นำวิธีกำรผ่อนปรน
สื บเนื่องหรื อเกำซ์-เซเดลแบบถ่วงน้ ำหนักเข้ำมำวิเครำะห์อุณหภูมิเชิงสถิติแบบ 3 มิติ ซึ่ งวิธีกำรผ่อน
ปรนสื บเนื่องที่นำมำใช้น้ ีให้ผลดีกว่ำวิธีเดิมที่ใช้วธิ ีกำรวิธีกำรมอนติคำร์ โล (Monte-Carlo Method)
ในกำรวัดควำมร้อนและกำรวิเครำะห์น้ นั ใช้ชิป VLSI ขนำด 45 นำโนเมตร ในกำรตรวจจับ
อุ ณหภู มิซ่ ึ ง มี กำรประสิ ทธิ ภำพในกำรตรวจวัดที่สูง มำก ซึ่ ง กำรตรวจจับนั้นจะมี กำรแบ่ง ปั ญหำ
ออกเป็ นเซลแบบ 3 มิติเท่ำๆกัน และมีกำรใช้ตวั ตรวจจับอุณหภูมิตำมภำพที่ 2.4
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ภำพที่ 2.4 กำรวำงตัวตรวจจับอุณหภูมิกบั ปั ญหำแบบสำมมิติ [24]
จำกปั ญหำนี้ Z. Y. Luo และคณะได้พฒั นำอัลกอริ ทึมใหม่ที่เรี ยกว่ำ SN-SOR ซึ่ งสำมำรถ
แยกปั ญหำและทำที ละโหนดของกำรวัดค่ำได้ ซึ่ งสำมำรถเขียนปั ญหำเป็ นลักษณะรอบของกำร
ทำซ้ ำได้ดงั สมกำร (2.36)
 Tb( k 1) | Tb( k 1)  Tb( k ) |

(2.36)

โดยที่  เป็ นค่ำถ่วงน้ ำหนัก และ Tb เป็ นค่ำเวกเตอร์ของอุณหภูมิ ซึ่ งเมื่อใช้วิธีกำรผ่อนปรนสื บเนื่อง
ในกำรแก้ปัญหำโดยได้แบ่งปั ญหำออกเป็ น 900 บล็อกและมีตวั อย่ำง 5000 ชิ้น พบว่ำวิธีกำรผ่อน
ปรนเกินสื บเนื่องนั้นจะใช้เวลำเพียง 66.66 วินำทีเท่ำนั้น เมื่อหำรด้วยจำนวนตัวตรวจวัดที่มี 450 ตัว
แล้ว แต่ละจุดจะใช้เพียง 0.1481 วินำที และสำมำรถลดค่ำควำมผิดพลำดได้จำก 5.748% เหลือเพียง
0.139%
อย่ำงไรก็ดีตวั อย่ำงงำนวิจยั ที่เสนอมำนั้นใช้กบั ปั ญหำในขนำดเล็ก เมื่อข้อมูลมีขนำดใหญ่
ขึ้นจึงมี ควำมจำเป็ นที่ จะพัฒนำวิธีกำรเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำนเพื่อลดเวลำในกำรทำงำนได้ ดังจะ
อธิบำยในหัวข้อ 2.2 ต่อไป
2.2 วิธีการเกาซ์ -เซเดลเชิงขนาน
ในปี ค.ศ. 1984 D. J. Evans ได้มีควำมพยำยำมพัฒนำวิธีกำรผ่อนปรนสื บเนื่องบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบ MIMD [25] ซึ่ งเป็ นซุ ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ ในสมัยนั้น มีจำนวนหน่วยประมวลผล
ทั้งหมด 4 หน่วยประมวลผล ไม่มีกำรทำงำนแบบเธรด งำนวิจยั นี้ มุ่งเน้นไปที่กำรแก้ระบบสมกำร
เชิงเส้นปั วซงสองมิติ ที่มีกำรใช้เงื่อนไขค่ำขอบแบบดีรีเคลโดยเน้นไปที่กำรพัฒนำวิธีกำรผ่อนปรน
สื บเนื่องแบบขนำนเทียบกับวิธีกำรเกำซ์-เซเดลแบบดำ-แดง (Red-Black Gauss-Seidel)

28
ในงำนวิจยั นี้ วิธีกำรที่ผูว้ ิจยั นำเสนอได้เริ่ มจำกกำรแบ่งเมทริ กซ์ออกเป็ นบล็อกย่อยๆ ที่มี
ขนำดต่ำงๆคือ 2×1, 2×2 และ 3×3 โดยมีค่ำขอบในแต่ละบล็อกร่ วมกัน ซึ่ งสำมำรถแสดงได้ตำมภำพ
ที่ 2.5

ภำพที่ 2.5 แสดงกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมบนบล็อกขนำดขนำด 3×3 [25]
จำกภำพที่ 2.5 จะเห็นว่ำในแต่ละบล็อกนั้นมีกำรทำงำน 3×3 ช่อง เรี ยงลำดับตำมอักษร (a
ถึง k) และค่ำของขอบรอบข้ำง (ตัวเลข 1-12) ในกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลเชิงขนำนแต่
ละบล็อกจะใช้ขอบร่ วมกันแล้วจึงมีกำรส่ งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลข้ำงเคียงเพื่อแก้ปัญหำส่ วน
ขอบและเริ่ มกำรทำซ้ ำในรอบกำรทำซ้ ำถัดไป
จำกอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำนที่ D. J. Evans ได้นำเสนอ เมื่อแสดงกำรพิสูจน์ทำง
คณิ ตศำสตร์ บนหน่ วยประมวลผล 2 หน่ วย โดยมีขนำดบล็อก 2×1 จะได้จำนวนกำรดำเนิ นกำร
(Operation) ตำมสมกำร (2.37)
7
OP  2m 2 mul  ( m 2 add )
2

(2.37)

โดยที่ OP คือจำนวนกำรดำเนินกำรทั้งหมด m แทนขนำดของกริ ดใน 1 มิติ mul และ add
คื อ จ ำนวนกำรด ำเนิ น กำรคู ณ และบวกตำมล ำดับ ซึ่ ง จำกสมกำร (2.37) เมื่ อ เพิ่ ม จ ำนวนหน่ ว ย
ประมวลผลเป็ น 4 หน่วยจะได้จำนวนกำรดำเนินกำรตำมสมกำร (2.38)
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OP 

5 2
9
m mul  ( m 2 add )
4
4

(2.38)

จำกสมกำร(2.38) จะเห็ นได้วำ่ จำนวนกำรดำเนินกำรเมื่อทำงำนกับหน่ วยประมวลผลทั้งสี่
นั้นมีจำนวนกำรดำเนินกำรน้อยกว่ำในสมกำร (2.37) มำก และ D. J. Evans ยังได้ทดลองกับช่วงกำร
แบ่งโดเมนปั ญหำขนำดตั้งแต่ 10-60 พบว่ำเมื่อแบ่งบล็อกขนำดใหญ่ข้ ึน (เกิน 3×3) ผลที่ได้น้ นั จะแย่
ลง เมื่อทดลองกับ 4 หน่วยประมวลผล โดยสำมำรถวัดค่ำ Speedup ได้ถึง 3.84 เท่ำบนกริ ดขนำด
16×16 เมื่อเทียบกับกำรทำงำนบนหน่วยประมวลผลตัวเดียว
รำยงำนผลกำรวิจยั ของ D. J. Evans ระบุวำ่ วิธีกำรนี้ สำมำรถทำงำนได้ดีกว่ำกำรทำงำนของ
วิธีกำรเกำซ์ -เซเดลแบบแดงดำ (Red-Black Gauss-Seidel) เนื่ องจำกมี Overhead ที่น้อยกว่ำ และ
สำมำรถทำงำนกับหน่ วยประมวลผลหลำยหน่ วยประมวลผลได้ซ่ ึ งแตกต่ำงกับวิธีกำรเกำซ์-เซเดล
แบบแดงดำที่เหมำะสมสำหรับหน่วยประมวลผลสองหน่วย
ต่อมำในปี ค.ศ. 1994 D. P. Koester และคณะ [26] ได้พฒั นำวิธีกำรเกำซ์ -เซเดลเชิงขนำน
บนคลัสเตอร์ ที่แต่ละโหนดบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ CM-5 Thinking Machine ที่มีหน่วยประมวลผล
หลำยหน่วยและบนสถำปั ตยกรรมแบบกระจำยเพื่อใช้ในงำนประยุกต์ดำ้ นระบบพลังงำนไฟฟ้ ำโดย
คณะผูว้ ิจ ัย ได้เ สนอวิธี ก ำรแบบ Block-Bordered-diagonal Form และเมทริ ก ซ์ แบบหลำยสี
(Multicolor Matrix) กำรประมวลผลแบบ Block-Border-diagonal Form นั้น สำมำรถแสดงได้ดงั
ภำพที่ 2.6

ภำพที่ 2.6 กำรทำงำนในแบบ Block-Border-Diagonal ของวิธีกำรเกำซ์-เซเดลเชิงขนำนที่นำเสนอ
โดย [26]
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จำกภำพที่ 2.6 P1, P2, P3 และ P4 แสดงกำรทำงำนของหน่วยประมวลผลตัวที่ 1, 2, 3 และ
4 ตำมลำดับ โดยปั ญหำที่กำหนดเป็ นเมทริ กซ์มำกเลขศูนย์ ทำให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีค่ำเป็ น 0 และมี
กำรแบ่งข้อมูลออกเป็ นบล็อกย่อยๆ ในกำรประมวลผลด้วยวิธีน้ ี จะเริ่ มทำกำรประมวลผลเพื่อหำ
สมำชิ กแต่ละตัวของคอลัมน์เวกเตอร์ x ตำมแนวแทยงมุม (Diagonal) ของเมทริ กซ์ก่อนแล้วจึงส่ ง
ข้อควำม (message) ไปยังบล็อกข้ำงเคีย งผ่ำน Remote Procedure Calls (RPCs)ไปยังหน่ วย
ประมวลผลตัวอื่น โดยทำทุกบล็อกยกเว้นบล็อกขวำล่ำงสุ ด เมื่อประมวลผลครบทุกบล็อกในรอบ
ของกำรทำซ้ ำแล้วจึงทำงำนกับบล็อกสุ ดท้ำยต่อไป
นอกจำกนี้ ค ณะวิจยั ยัง ได้นำเสนอวิธี ก ำรกำรท ำงำนเชิ ง ขนำนแบบเมทริ ก ซ์ หลำยสี ซึ่ ง
เหมำะกับเมทริ กซ์ที่สมมำตรตำมแนวทแยงมุม โดยได้แบ่งเมทริ กซ์ออกเป็ นกลุ่ม (หรื อสี ) ซึ่ งใน
ภำพที่ 2.6 แสดงกำรแบ่ง 3 สี คือ C1 - C3 ในกำรทำงำนนั้นในแต่ละหน่วยประมวลผลจะทำงำนใน
บล็อกของแต่ละสี จนครบทุ กสี ทำเฉพำะครึ่ งบนของเมทริ กซ์ แล้วจึงกระจำยข้อมูลไปยังหน่ วย
ประมวลผลอื่นๆ ทุกหน่วย เพื่อหำค่ำ x ต่อไป โดยกำรแบ่งสี น้ นั สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 2.7

ภำพที่ 2.7 แสดงตัวอย่ำงกำรทำงำนแบบเมทริ กซ์หลำยสี [26]
ในงำนวิจยั ที่กล่ำวมำนี้ D. P. Koester และคณะได้นำทั้งสองวิธีน้ ี มำรวมกัน จัดเมทริ กซ์
ให้อยูใ่ นรู ปของ Block-Border-Diagonal Form และในกำรแก้ปัญหำในแต่ละบล็อกจะใช้วิธีกำรเมทริ กซ์หลำยสี โดยได้ดำเนิ นกำรทดลองโดยเขียนบนภำษำ C และใช้กำรสื่ อสำรระหว่ำงหน่ วย
ประมวลผลแบบ Blocking ซึ่ งได้ทดลองกับปั ญหำทำงกำรจ่ำยไฟฟ้ ำ 3 ปั ญหำคือ BCSPWR09,
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BCSPWR10 และ EPRI-6K ซึ่ งมีจำนวนโหนดเท่ำกับ 1723, 5300 และ 4180 โหนดตำมลำดับ ผล
กำรทดลองนั้นวัดออกมำเป็ นค่ำ Speedup บนจำนวนหน่วยประมวลผลขนำดต่ำงๆได้ตำมภำพที่ 2.8

ภำพที่ 2.8 ค่ำ Speedup เมื่อทดลองกับปัญหำต่ำงๆ บนจำนวนหน่วยประมวลผลต่ำงกัน [27]
จำกภำพที่ 2.8 จะเห็ นว่ำอัลกอริ ทึมนี้ ได้ผลดี เมื่อจำนวนหน่ วยประมวลผลตั้ง แต่ 2-16
หน่วย เมื่อเกิน 16 หน่วยประมวลผลจะพบว่ำประสิ ทธิ ภำพของอัลกอริ ทึมนี้ลดลงอย่ำงมำก ซึ่ ง D.
P. Koester และคณะได้ต้ งั สมมติฐำนว่ำน่ำจะเกิดจำก Overhead ในกำรประมวลผลและกำรกระจำย
งำนที่ยงั ไม่ดีนกั
ในปี ค.ศ. 2009 H. Courtecuisse และคณะ [27] ได้เสนอกำรทำวิธีกำรเกำซ์-เซเดลบน
หน่ วยประมวลผลแบบมำกแกน (Many-core Processor) โดย H. Courtecuisse

และคณะได้

ออกแบบกำรทำงำนของวิธีกำรเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำน 3 วิธีคือวิธีกำรแบบแถว วิธีกำรแบบคอลัมน์
และวิ ธี ก ำรแบบบล็ อ กซึ่ งแสดงได้ ต ำมภำพที่ 2.9

………………………………………..
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ภำพที่ 2.9 : รู ปแบบกำรประมวลผล Gauss-Seidel แบบต่ำงๆที่เสนอ [27]
นอกจำกนี้ H. Courtecuisse และคณะยังเลือกวิธีกรำฟซึ่ งสำมำรถแสดงลำดับขั้นตอนกำร
ทำงำนดังภำพที่ 2.10

ภำพที่ 2.10 (a) รู ปแบบและลำดับขั้นตอนกำรทำงำนแบบกรำฟ และ (b) แสดงตำแหน่งแต่ละ
เธรดเมื่อนำไปใช้บนเมทริ กซ์จริ ง [27]
ในงำนวิจยั นี้ H. Courtecuisse และคณะได้นำเสนอกำรอัพเดทที่เรี ยกว่ำ “Atomic Update”
ซึ่งกำรอัพเดทข้อมูลของแต่ละเธรดจะต้องรอเพื่อให้เธรดรอบข้ำงนั้นประมวลผลให้เสร็ จก่อน โดย
ใช้ตวั นับ (Counter) ซึ่ งเก็บไว้บน Shared Memory เพื่อให้เข้ำถึงได้รวดเร็ ว โดยกำรตัดสิ นใจว่ำเธรด
ใดจะทำงำนต่อได้น้ นั (TN) สำมำรถแสดงได้ตำมเงื่อนไขใน (2.39)
counter   n / m  (iter  1)   j / m  ; j  i

counter   n / m  (iter )   j / m  ; j  i


TN = 

(2.39)

เมื่อ n เป็ นจำนวนเธรดในแต่ละกลุ่ม และ m เป็ นจำนวนกลุ่ม iter แทนหมำยเลขรอบของกำรทำซ้ ำ
และ i และ j แทนหมำยเลขแถวและหลักของเมทริ กซ์
โดยทดลองกับปั ญหำที่เรี ยกว่ำ Linear Complementary Problem (LCP) ที่มีรูปแบบของ
ปัญหำตำมสมกำร (2.40)
(2.40)
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H. Courtecuisse และคณะได้ทดลองงำนวิจยั นี้ ท้ งั บน CPU และ GPUs โดยแบ่งกำร
ทดลองออกเป็ น Single Precision และ Double Precision โดยใช้ขนำดปั ญหำตั้งแต่ 1,000-10,000
ค่ำที่ตอ้ งกำรหำ ผลกำรทดลองถูกแสดงในภำพที่ 2.11

จำนวนรอบกำรทำซ้ ำ
ภำพที่ 2.11 ผลกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงกำรรันบน CPU และ GPUs ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ [27]
จำกภำพ 2.11 หำกตัดเรื่ องกำรถ่วงน้ ำหนัก (GPU relaxed) ออกแล้ว พบว่ำกำรทำงำนแบบ
กรำฟนั้นทำได้รวดเร็ วที่สุด โดยเมื่อปั ญหำมีขนำดใหญ่ข้ ึนจะได้ค่ำ Speedup มำกขึ้นและมีกำรใช้
เธรดจำนวนมำกของ GPUs ได้ดี แต่อย่ำงไรก็ตำม วิธีน้ ีใช้กำรผสำนกำรทำงำนของเธรดเป็ นจำนวน
มำก และต้องมีกำรสื่ อสำรระหว่ำงเธรดจำนวนมำกในแต่ละรอบกำรทำงำน
วิธี ก ำรใหม่ อีก วิธี ก ำรของกำรประมวลผลแบบขนำนของวิธี ก ำรเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำน
เรี ยกว่ำวิธีกำรเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง (Sliding Window Gauss-Seidel: SWGS) [2] เป็ น
วิธีกำรของเกำซ์ -เซเดลเชิ งขนำนที่มีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งเหมำะสำหรับกำรแก้ระบบสมกำรเชิ งเส้น
ขนำดใหญ่ วิธีกำรนี้ มุ่งเน้นในกำรแก้ไขปั ญหำบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีหลำยหน่ วยประมวลผล
โดยใช้ OpenMP ซึ่ งจะกล่ำวอย่ำงละเอียดต่อไป
วิธีกำรเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง [2] เป็ นอัลกอริ ทึมแบบขนำนสำหรับแก้ระบบ
สมกำรเชิ งเส้น ที่มีประสิ ทธิ ภำพดี ที่สุดตำมเท่ำที่ศึกษำมำ ในกำรทำเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่อนบำน
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หน้ำต่ำงจะแบ่งกำรประมวลผลในแต่ละกำรทำซ้ ำออกเป็ นหน่วยย่อยๆ โดยทำกำรแบ่งแถวของเมท
ริ กซ์ออกเป็ นบล็อก (Block) และ วินโดว์ (Window) โดยเริ่ มจำกกำรประมวลผลในบล็อกแรกก่อน
เมื่อประมวลผลเสร็ จแล้วทุกเธรดจะเลื่อนกำรประมวลผลไป 1 บล็อก และทำกำรเลื่อนไปเรื่ อยๆ จน
ทุกเธรดทำงำนได้ทุกครบทุกแถว โดยกำรทำงำนเชิ งขนำนของอัลกอริ ทึมนี้สำมำรถแสดงได้ตำม
ภำพที่ 2.12

ภำพที่ 2.12 ตัวอย่ำงกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงบนโดเมนขนำด
6×4 กับกำรใช้เธรด 3 เธรด
ในภำพที่ 2.12 นั้นในขั้นตอน (a) เธรดแรกจะเริ่ มทำบล็อกแรกของโดเมนปั ญหำซึ่ งในที่น้ ี
กำหนดขนำดบล็อกเป็ น 2 ซึ่ งหมำยถึงทำ 2 แถวแรกก่อน และเมื่อทำกำรประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
จะเลื่ อนกำรทำงำนลงมำ 1 บล็อกตำมขั้นตอน (b) ซึ่ งจะทำจนครบตำมจำนวนแถวที่ระบุไว้ซ่ ึ ง
เรี ยกว่ำขนำดวินโดว์ และในขั้นตอน (c) จะทำกำรเลื่อนลงมำอีก 1 บล็อกเมื่อขั้นตอน (b) เสร็ จสิ้ น
และเธรดที่สองจะเริ่ มเข้ำไปทำที่ช่องว่ำง 2 แถวแรก ซึ่ งทำตำมขั้นตอนเหล่ำนี้ ไปเรื่ อยๆ จนทุกเธรด
ประมวลผลเสร็ จจนครบทุกแถวจึงหยุดกำรทำงำน
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จำกที่ H. Courtecuisse และคณะได้ทดลองระบุวำ่ ขนำดของวินโดว์น้ นั ควรจะมีขนำดใหญ่
กว่ำขนำดของบล็อกมำกๆ เนื่ องจำกบนหน่ วยประมวลผล CPU เมื่อทำงำนเดียวต่อเนื่ องในแต่ละ
หน่ ว ยประมวลผลจะลดเวลำในกำรสื่ อ สำรและกำรผสำนกำรท ำงำนของเธรดได้ม ำก ใน
วิทยำนิ พนธ์ น้ ี ผูว้ ิจยั จะทำกำรทดลองกับขนำดบล็อกและวินโดว์ที่มีขนำดต่ำ งๆ เพื่อหำขนำดที่
เหมำะสมสำหรับกำรทำงำนบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
จำกภำพที่ 2.12 จะเห็ นว่ำเรำสำมำรถทำงำนแบบขนำนบนวิธีกำรเกำซ์-เซเดลได้ แต่หำกมี
เธรดจำนวนมำกจะเกิ ดผลเสี ยคือเธรดหลังๆ จะใช้เวลำรอคอยที่จะเริ่ มทำงำนนำนมำก เช่ นหำกมี
เธรดจำนวน 128 เธรด จะทำให้เธรดสุ ดท้ำยต้องรอถึง 254 รอบจึงจะสำมำรถเริ่ มทำงำนได้ ทำให้
ประสิ ทธิ ภำพของอัลกอริ ทึมนี้ ลดลงไปอย่ำงมำกเมื่อทำงำนกับฮำร์ ดแวร์ ที่รองรับหลำยเธรด หรื อมี
หน่วยประมวลผลจำนวนมำก วิธีแก้ไขปั ญหำนี้ ผวู้ ิจยั ได้แก้ปัญหำโดยเพิ่มกำรทำงำนแบบขนำนไป
ยังแนวคอลัมน์ดว้ ย ซึ่ งจะกล่ำวถึงในกำรพัฒนำของอัลกอริ ทึมนี้ในบทที่ 4
สำหรับกำรเปรี ยบเทียบ รวมทั้งข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละอัลกอริ ทึมของเกำซ์-เซเดลเชิงขนำนที่
มีอยูส่ ำมำรถทำกำรสรุ ปและเปรี ยบเทียบได้ตำมตำรำงที่ 2.5
ตำรำงที่ 2.5 เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิงขนำน
ชื่ออัลกอริทมึ
วิธีการผ่อนปรนเกิน
สืบเนื่องของ D. J. Evans
[25]
Block-Border Diagonal
Form [26]
H. Courtecuisse [27]

ข้ อดี
สามารถทางานเชิงขนานได้ และ
ประสิทธิภาพสูงกว่าอัลกอริ ทมึ
เกาซ์-เซเดลแบบแดง-ดา

ข้ อเสีย

เน้ นแก้ ปัญหาที่เจาะจงเกินไป
และเหมาะสาหรับหาคาตอบ
จากเมทริกซ์มากเลขศูนย์ได้
เท่านัน้
สามารถทางานได้ บนหน่วย
มุง่ เน้ นทางานบนเมทริ กซ์แบบ
ประมวลแบบไม่จากัดจานวน
มากเลขศูนย์เท่านัน้
ทางานได้ ทงเมทริ
ั้
กซ์มากเลขศูนย์ ใช้ เวลาในการผสานการ
ทางาน และการสื่อสาร
และเมทริกซ์หนาแน่น (Dense
ระหว่างเธรดมาก
Matrix) รวมทังใช้
้ หน่วย
ประมวลผลได้ เป็ นจานวนมาก
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ตำรำงที่ 2.5 เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิงขนำน (ต่อ)
ชื่ออัลกอริทมึ

ข้ อดี

ข้ อเสีย

ลดเวลาผสานการทางานระหว่าง ถูกออกแบบมาให้ ใช้ กบั เครื่ อง
เธรดได้ มาก ทางานได้ กบั เมทริกซ์ ที่มีหน่วยประมวลผลไม่มาก
ทังหนาแน่
้
นและมากเลขศูนย์ ไม่ บนพื ้นฐาน OpenMP
ซับซ้ อน
2.3 การกาจัดสั ญญาณรบกวนบนภาพโดยการแปรผันรวม

Sliding Window GaussSeidel [2]

จำกโมเดลในกำรกำจัดสัญญำณรบกวนภำพแบบกำรแปรผันรวมในสมกำร (2.16) นั้น ได้
มีงำนวิจยั ต่ำงๆ ได้นำโมเดลนี้ ไปประยุกต์ใช้ ผูว้ ิจยั จะขอยกตัวอย่ำงงำนวิจยั ที่ได้ใช้โมเดลกำรแปร
ผันรวมซึ่งมีกำรนำไปประยุกต์ใช้ในงำนที่หลำกหลำย
ในปี ค.ศ. 2011 F. Lenzen และคณะได้นำกำรกำจัดสัญญำณรบกวนแบบกำรแปรผันรวม
ไปใช้กบั งำนประยุกต์ดำ้ นกำรบิน โดยได้เชื่ อมต่องำนนี้กบั กล้องที่เรี ยกว่ำ Time-of-Flight (ToF)
[28] ซึ่ งเป็ นกล้องที่ทำงำนด้วยระบบอินฟรำเรด สำมำรถคำนวณควำมสู งและควำมลึกเมื่อถ่ำยจำก
เครื่ องบินได้โดยสร้ ำงเป็ นแอมปลิ จูดสำหรับควำมสู งต่ำงๆ แต่กล้องประเภทนี้ มีสัญญำณรบกวน
ประเภทบวกจำนวนมำก
ในกำรทดลองนั้นผูท้ ดลองได้ใช้โมเดลในกำรกำจัดสัญญำณรบกวนหลำยประเภทเพื่อ
เปรี ยบเทียบโดยมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำมระยะใกล้ไกลที่วดั ได้โดยกล้อง ToF โดยจำกสมกำร (2.16)
สำมำรถปรับเปลี่ยนให้มีกำรถ่วงน้ ำหนักในเทอมของเร็ กกูล่ำไรซ์เซชันดังนี้



min J (u ) 
u

1
2







wi , j (u  z ) 2 d   (u )

ตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมำในสมกำร (2.41) ได้แก่ wi , j ซึ่ งผูว้ จิ ยั กำหนดให้มีค่ำเป็ น
ที่

Ai , j

(2.41)
Ai2, j /  02

โดย

เป็ นค่ำของเมทริ กซ์แอมพลิจูดซึ่ งแสดงระยะห่ ำงระหว่ำงกล้องและวัตถุ และค่ำ  k แทนค่ำ

เบี่ยงเบนมำตรฐำนของค่ำ

Ai , j

ในรอบกำรทำซ้ ำ k

และ (u) สำมำรถเขียนได้ตำมสมกำร (2.42)
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 (u )   sup{iT, j Li , j (u ) | i , j  Ci , j }
i, j

(2.42)

F. Lenzen และคณะได้เปรี ยบเทียบกับกำรใช้กำรแปรผันรวมปกติกบั แบบถ่วงน้ ำหนัก และ
กำรกำจัดสัญญำณรบกวนแบบ Anisotropic [29] ผลกำรทดลองภำพที่ได้จะได้ตำมภำพที่ 2.13

ภำพที่ 2.13 กำรตัดสัญญำณรบกวนภำพของ F. Lensen และคณะเทียบกับวิธีอื่นๆ [28]
ด้ำนกำรวัดค่ำควำมแม่นยำนั้น F. Lensen และคณะได้ใช้ค่ำ l2-difference โดยใช้ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนแล้วกับภำพต้นฉบับ ผลที่ได้เทียบกับอัลกอริ ทึมอื่นๆ ได้
ตำมตำรำงที่ 2.6
ตำรำงที่ 2.6 กำรเปรี ยบเทียบ l2-difference ระหว่ำงอัลกอริ ทึมต่ำงๆ [28]
วิธีการ
l2- difference

Cross-bilateral
0.036866

NL Means
0.036627

Infimal
convolution
0.039305

Lensen et al.
0.033600

F. Lenzen และคณะได้สรุ ปว่ำจะเห็นได้วำ่ กำรใช้อลั กอริ ทึมกำรแปรผันรวมกับงำนนี้ จะมี
ควำมแม่นยำในกำรกำจัดสัญญำณรบกวนบนภำพสู งสุ ด
นอกจำกนี้ยงั มีกำรนำวิธีกำรแปรผันรวมไปใช้ร่วมกับกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพแบบอื่น
[29] เช่ นในปี ค.ศ. 2011 มีกำรนำวิธีกำรกำรแปรผันรวมไปใช้กบั วงกำรแพทย์ในกำรตัดสัญญำณ
รบกวนบนภำพอัลตรำซำวด์ [30] ซึ่ งภำพอัลตรำซำวน์น้ นั ประกอบด้วยสัญญำณรบกวนแบบสเปก
เคิล (Speckle Noise) ซึ่ งเป็ นสัญญำณรบกวนแบบกำรคูณเป็ นส่ วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ภำพอัลตรำ
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ซำวน์ก็ยงั มีสัญญำณรบกวนประเภทบวกซึ่ งสำมำรถตัดสัญญำณรบกวนได้ดว้ ยวิธีกำรกำรแปรผัน
รวม
ในงำนวิ จ ัย นี้ ได้มี ก ำรรวมระหว่ำ งสองตัว แบบในกำรก ำจัด สั ญ ญำณรบกวนโดยรวม
ระหว่ำงวิธีกำรกรองแบบเวฟเลต (Wavelet Filtering) และกำรแปรผันรวมสำมำรถเขียนโมเดลกำร
กำจัดสัญญำณรบกวนได้ตำมสมกำร (2.43)
f 

C

kI 2

 0,k   C LH 0,1 k   C HL 0,2 k   C HH 0,3 k

LL

kI 2

โดยที่ k เป็ นตำแหน่งพิกเซลของภำพ เมื่อที่

kI 2

f

kI 2

(2.43)

เป็ นภำพที่จะถูกกูค้ ืน C คือค่ำ Wavelet ที่มีกำร

แปลงแล้ว และ  เป็ นเวฟเลตที่ถูกสร้ำงขึ้นมำจำกเทนเซอร์ (Tensor) แบบ 2 มิติ และมีกำรแบ่งภำพ
ออกเป็ น 4 ช่วงคลื่นควำมถี่ (band) คือ LL, LH, HL และ HH ซึ่ งในควำมถี่ของภำพขนำด LL จะมี
กำรใช้วธิ ี กำรแปรผันรวมเพื่อกำจัดสัญญำณรบกวน
โดย B. A. Abrahim ได้ทดลองกับภำพอัลตรำซำวน์ตำมภำพที่ 2.14

ภำพที่ 2.14 แสดงภำพต้นฉบับ (บนซ้ำย), ภำพต้นฉบับที่ใส่ สัญญำณรบกวน (บนขวำ), ภำพที่ตดั
สัญญำณรบกวนโดย Wavelet Filter (ล่ำงซ้ำย), และกำรใช้งำนร่ วมกับกำรแปรผันรวม
(ล่ำงขวำ) [30]
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ในกำรวัดผลเชิ งปริ มำณนั้นจะใช้ท้ งั หมด 5 ค่ำ คือ ผลรวมของกำลังสองของค่ำควำม
คลำดเคลื่อน (Mean Square Error: MSE), รำกที่สองของผลรวมของกำลังสองของค่ำควำม
คลำดเคลื่อน (Root Mean Square Error:RMSE), อัตรำส่ วนระหว่ำงสัญญำณภำพต่อสัญญำณ
รบกวน (Signal-to-Noise Ratio: SNR), อัตรำส่ วนระหว่ำงสัญญำณภำพต่อสัญญำณรบกวนสู งสุ ด
(PSNR) และ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรจัดระดับ (Quantization Error: Q) [31] โดยที่ค่ำ MSE
และ RMSE ส่ วน SNR นั้นเป็ นกำรวัดควำมคลำดเคลื่อนจำกภำพต้นฉบับ หำกภำพที่ตดั สัญญำณ
รบกวนออกมีค่ำนี้ นอ้ ยแสดงว่ำใกล้เคียงกับต้นฉบับ ส่ วน PSNR และ Q เป็ นค่ำวัดควำมคล้ำยคลึง
ของภำพผลลัพธ์กบั ภำพต้นฉบับและคุณภำพของภำพ ถ้ำตัวเลขมำกแสดงว่ำภำพที่ได้มีคุณภำพดี
และมี ค วำมคล้ำ ยคลึ ง กับ ต้นฉบับ ที่ ไ ม่ มี สัญญำณรบกวน ซึ่ ง เมื่ อท ำกำรทดลองเปรี ย บเที ย บกับ
อัลกอริ ทึมอื่นๆ ได้ผลตำมตำรำงที่ 2.7
ตำรำงที่ 2.7 กำรเปรี ยบเทียบค่ำเชิงปริ มำณของภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนของอัลกอริ ทึมต่ำงๆ [30]

B. A.
Abrahim

จำกกำรทดลองนำกำรแปรผันรวมมำใช้ร่วมกับอัลกอริ ทึมเดิม ทำให้ภำพที่ได้น้ นั มีคุณภำพ
สู งขึ้นอย่ำงมำก (B. A. Abrahim) เมื่อเทียบกับกำรใช้วิธีกำรกรองแบบเวฟเลตอย่ำงเดียวและ
อัลกอริ ทึมอื่นๆที่ B. A. Abrahim ได้นำมำเปรี ยบเทียบ
2.4 การกาจัดสั ญญาณรบกวนบนวีดีโอแบบเรียลไทม์
ในปั จจุบนั ยังไม่มีงำนวิจยั ที่ทำด้ำนกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพแบบเรี ยลไทม์มำกนัก
เนื่ องจำกข้อจำกัดด้ำนประสิ ทธิ ภำพของหน่ วยประมวลผลกลำงและหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์
โดยทัว่ ไปเรำสำมำรถจำแนกกำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอได้ออกเป็ น 3 ประเภทคือ
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1. Spatial Video Denoising เป็ นกำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอเชิ งพื้นที่ ซึ่ งคำนวณเฟรม
วีดีโอแต่ละเฟรมอย่ำงเป็ นอิสระจำกกัน
2. Temporal Video Denoising เป็ นกำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอโดยหำสัญญำณรบกวน
แต่ละเฟรมที่ข้ ึนต่อกัน และมีกำรตัดสัญญำณรบกวนที่อยูร่ ะหว่ำงเฟรมออกไป
3. Spatial-Temporal Video Denoising หรื อเรี ยกว่ำ Spatio-temporal เป็ นวิธีกำรตัดสัญญำณ
รบกวนบนวีดีโอที่ใช้ท้ งั 2 แบบที่กล่ำวมำข้ำงต้นร่ วมกัน
อัล กอริ ทึ ม ในกำรตัดสั ญญำณรบกวนบนวีดีโอแบบเรี ย ลไทม์น้ ันนำเสนอโดย R. O.
Mahmoud เป็ นกำรนำเสนอกำรตัดสัญญำณรบกวนของวีดีโอโดยใช้อลั กอริ ทึม 2 แบบคือกำรแปลง
เวฟเลตแบบเต็มหน่วยสองมิติ (2D Discrete Wavelet Transform: 2D DWT) และ กำรแปลงเวฟเลต
เชิงซ้อนแบบดูอลั ทรี สองมิติ (2D Dual Tree Complex Wavelet Transform: 2D DTCWT) [32] ใน
กำรตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอเชิงพื้นที่ [33]
ในงำนวิจยั นี้ R. O. Mahmoud และคณะได้ให้ขอ้ สังเกตว่ำ 2D DTCWT นั้นเป็ นอัลกอริ ทึม
ที่สำมำรถตัดสัญญำณรบกวนได้ดีกว่ำแบบ 2D DWT แต่จะใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 6 เท่ำ
ของอัลกอริ ทึม 2D DWT และบำงเฟรมนั้นใช้อลั กอริ ทึม 2D DWT ก็เพียงพอแล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้
นำเสนอตัวประมำณสัญญำณรบกวน (Noise Estimator) ซึ่ งเป็ นอัลกอริ ทึมสำหรับประมำณค่ำ
สัญญำณรบกวนบนภำพ ซึ่งเขียนได้ตำมสมกำร (2.44)
n 

โดยที่

n

Median (| HH |)
0.6745

(2.44)

แทนปริ มำณสั ญ ญำณรบกวนบนภำพเฟรมที่ n มี ห น่ ว ยเป็ นเดซิ เ บล

HH

แทน

สัมประสิ ทธิ์ สัญญำณรบกวนแบบเวฟเล็ท บนช่ วงควำมถี่ สูง-สู ง ซึ่ งจำกกำรใช้ตวั ประมำณค่ ำ
สัญญำณรบกวนบนภำพ โดย R. O. Mahmoud และคณะแบ่งภำพออกเป็ น 3 กลุ่มคือ แบบ Clean
ซึ่งมีสัญญำณรบกวนน้อยกว่ำ 5dB และในกำรทำงำนจะไม่ทำกำรตัดสัญญำณรบกวนของเฟรมออก
แบบที่สองคือแบบมีสัญญำณรบกวนน้อยคือมีสัญญำณรบกวนตั้งแต่ 5-15dB จะใช้อลั กอริ ทึม 2D
DWT และแบบที่สำมคือมีสัญญำณรบกวนมำก จะใช้จะใช้อลั กอริ ทึม 2D DTCWT ในกำรตัด
สัญญำณรบกวนตำมลำดับ
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ตัวแบบที่ R. O. Mahmoud และคณะนำเสนอนั้นสำมำรถเขียนได้ตำมภำพที่ 2.15

ภำพที่ 2.15 โมเดลในกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบเรี ยลไทม์ [33]
ในกำรทดลองนั้น R. O. Mahmoud และคณะได้ใช้ค่ำ PSNR ในกำรวัดคุณภำพของภำพแต่
ละเฟรมโดยปริ มำณสัญญำณรบกวนในแต่ละเฟรม ซึ่ งผลที่ได้น้ นั เป็ นตำมภำพที่ 2.16

ภำพที่ 2.16 คุณภำพเฉลี่ยของเฟรมที่ตดั สัญญำณรบกวนออกแล้ว (ซ้ำย) และเวลำรวมที่ใช้ในกำร
ตัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอ (ขวำ) [33]
จะเห็นว่ำกำรใช้โมเดลของ DWT และ DTCWT ร่ วมกันโดยใช้ตวั ประมำณค่ำสัญญำณ
รบกวนนั้นจะทำให้ได้ผล PSNR ที่ใกล้เคียงกับอัลกอริ ทึม DTCWT และใช้เวลำในกำรประมวลผล
ที่ น้ อ ยกว่ ำ กำรใช้ วิ ธี DTCWT

มำก ซึ่ งเหมำะส ำหรั บ กำรประมวลผลในแบบเรี ย ลไทม์

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

ในวิ ท ยำนิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ มุ่ ง เน้น ในกำรพัฒ นำอัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลให้ท ำงำนได้ อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพสู งบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ที่มีมำกแกน โดยมีเป้ ำหมำยสำคัญในกำรลดเวลำ
ผสำนกำรทำงำนระหว่ำงเธรด (Thread Synchronization) และลดเวลำในกำรรอคอยเข้ำทำงำนของ
เธรด (Idle Time) อัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่จะถูกนำไปใช้กบั งำนด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรแก้สมกำร
ปั วซงสองมิติดว้ ยวิธีกำรผลต่ำงอันตะ กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพ และกำรตัดสัญญำณรบกวน
บนวีดีโอ ดังจะกล่ำวถึงในบทต่อๆ ไป
การดาเนินการพัฒนาอัลกอริทมึ เกาซ์ -เซเดล
ผูว้ จิ ยั จะพัฒนำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิงขนำนที่สำมำรถทำงำนได้ดีบนหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ โดยอัล กอริ ทึ ม ตั้ง อยู่บ นแนวคิ ด ของอัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำ ต่ ำ ง
(SWGS) และผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรออกแบบอัลกอริ ทึมใหม่ให้มีลกั ษณะดังนี้
1. สำมำรถลดลักษณะกำรทำงำนแบบโพรดิวเซอร์ -คอนซูเมอร์ ที่ทำให้สูญเสี ยเวลำกำรผสำน
กำรทำงำนระหว่ำงเธรดค่อนข้ำงมำก
2. สำมำรถลดเวลำรอคอยเข้ำ ท ำงำนของแต่ ล ะเธรดลงในช่ ว งเริ่ ม ต้นของกำรท ำงำนได้
เนื่ องจำกอัลกอริ ทึม SWGS นั้นเดิมถูกออกแบบให้ทำงำนในลักษณะหลำยแกน ในขณะที่หน่ วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ จะมีกำรเรี ยกใช้งำนเธรดเป็ นจำนวนมำกจึงส่ งผลให้เธรดลำดับหลังๆ ต้องรอ
คอยในกำรเข้ำทำงำน และในขณะที่รอคอย เธรดจะไม่สำมำรถประมวลผลได้
หลังจำกได้พฒั นำอัลกอริ ทึมตำมแนวคิดข้ำงต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกำรนำอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้
ไปทดสอบด้ำนเวลำและประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนกับสมกำรปัวซงแบบสองมิติต่อไป
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การวัดผลและเปรียบเทียบกับอัลกอริทมึ SWGS
จำกที่ได้กล่ำวถึงไว้แล้วในตอนต้น กำรทดสอบอัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่ในด้ำนเวลำและ
ประสิ ทธิ ภำพจะเนิ นกำรบนระบบสมกำรเชิ งเส้นที่เกิ ดจำกกำรใช้วิธีกำรผลต่ำงอันตะกับสมกำร
ปัวซงแบบสองมิติ (2.12) ภำยใต้เงื่อนไขขอบ (2.13) เมื่อ g(x, y)=0 และ
h

1
( N  1)

(3.1)

หลังจำกใช้วธิ ี กำรผลต่ำงอันตะแบบพื้นฐำนที่ใช้กำรประมำณค่ำแบบ 5 จุดพร้อมกับแบ่ง
ออกเป็ นเซลจำนวน N+1 เซลด้วยจุดกริ ด N+2 จุดกริ ดในแต่ละมิติ โดยที่แต่ละเซลมีขนำดเท่ำกับ
ที่ซ่ ึง
4(u )i , j   (u )i 1, j  (u )i 1, j  (u ) i , j 1  (u ) i , j 1 
h2

 ( f )i , j

(3.2)

สำหรับแต่ละจุดบนกริ ด (xi, yj)= (ih, jh) ; i, j = 1,2,…,N บนโดเมนที่ถูกแบ่ง (u)i,j แทน
ฟั ง ก์ ชั น ก ริ ด

โ ด ย ที่ เ ว ก เ ต อ ร์ ข อ ง ตั ว แ ป ร ไ ม่ ท ร ำ บ ค่ ำ
)

(
(

)

แ ล ะ โ ห ล ด เ ว ก เ ต อ ร์

ดังนั้นจะได้
(3.3)

ในที่น้ ีผวู ้ ิจยั จะทดลองกับโดเมนในขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ 255×255, 511×511, 1,023×1,023,
และ 2,047×2,047 โดยใช้จำนวนเธรดบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ต้ งั แต่ 32, 64, 128, 256 และ
512 เธรด
การประยุกต์ ใช้ กบั แอปพลิเคชันอืน่ ๆ
นอกจำกผูว้ ิจยั ได้นำอัลกอริ ทึมที่ได้พฒั นำไปทดสอบข้ำงต้น ผูว้ ิจยั ยังได้นำอัลกอริ ทึมที่
พัฒนำได้จำกข้อ 1 ไปใช้งำนกับงำนเชิงวิทยำศำสตร์ อื่นๆ อีก 5 งำน ได้แก่ กำรตัดสัญญำณรบกวน
ประเภทบวกบนภำพ กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหวแบบเรี ยลไทม์ กำรตัดสัญญำณ
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รบกวนบนภำพอัลตรำซำวน์ ภำพถ่ำยดำวเทียม และภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กรำด ซึ่ งแต่ละงำนมีลกั ษณะของปั ญหำที่ต่ำงกันออกไป
การตัดสั ญญาณบนภาพถ่ ายทัว่ ไป
โมเดลกำรตัดสัญญำณรบกวนแบบ ROF [4] นั้นสำมำรถเขียนได้ตำมสมกำร (2.18)
ในงำนวิจยั นี้  เป็ นค่ำที่ถูกเลือกจนทำให้ PSNR ระหว่ำงภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนด้วย
โมเดล (2.18) กับภำพต้นฉบับสู งที่สุด
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่สอง กำรใช้แคลคูลสั ของกำรแปรผันกับโมเดล ROF (2.18) ได้
นำไปสู่ สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์ดงั ที่ถูกกำหนดใน (2.21) หลังจำกใช้วิธีกำรผลต่ำงอันตะกับ
โดเมนซึ่ งถูกดิสครี ไทซ์ดงั สมกำรต่อไปนี้
 h   x   | x  ( xi , x j )T  (ih, jh)T ; i, j  1, 2,...N  1

(3.4)

ภำยใต้เงื่อนไขขอบที่ถูกดิสครี ไทซ์
(u h )i ,1  (u h )i ,2 , (u h ) i , n  (u h ) i ,n 1 , (u h )1, j  (u h ) 2, j , (u h ) n , j  (u h ) n 1, j

(3.5)

จะได้สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนต์แบบดิสครี ตต่อไปนี้

h

2

((  )i , j (u h ) i , j  (  ) i , j (u h ) i , j )  (u h ) i , j  ( z h ) i , j

(3.6)

ซึ่ง  และ  นั้นสำมำรถเขียนได้ดงั สมกำร (3.8)
(  )i , j (u h )i , j  ( D1 (u h )i , j  D2 (u h )i , j  2 D3 (u h ) i , j )  (u ) i , j ,
(  )i , j (u h )i , j  D3 (u h )i , j ((u )i 1, j  (u ) i , j 1 )
 D1 (u h )i , j (u )i 1, j  D2 (u h )i , j (u )i , j 1 ,
h

h

D1 (u )i , j  D (u )i 1, j
D2 (u h )i , j  D (u h )i , j 1
D3 (u h )i , j  D (u h )i , j .

(3.7)
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โดยที่
D (u h ) i , j 

1
1

2
2
|  u |
 (u )i 1, j  (u )i , j   (u )i , j 1  (u )i , j 


 
 
h
h

 


(3.8)

และ (u)i,j แทนฟั งก์ชนั กริ ดซึ่ งกำหนดค่ำควำมเข้มของภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนในตำแหน่ง (xi,
yj)T ในงำนวิจยั นี้จะเลือกใช้ค่ำ



ได้ถูกกำหนดค่ำเป็ น 10-4

หลังจำกใช้วธิ ี กำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งกับ (3.7) จะได้

h

2

( )

((  ( ) )i , j (u ( 1) ) i , j  (  ) i , j (u ( 1) ) i , j )  (u ) i , j  ( z ) i , j

(3.9)

โดยที่ค่ำ Σ(υ) และ ̅(υ) นั้นถูกคำนวณได้จำกสมกำร (3.8)
[u( ) ]u( 1)  z

โดย

[u ]

(3.10)

ถูกกำหนดจำกเทอมทำงซ้ำยมือของสมกำร (3.10) และ υ เป็ นดัชนี ของกำรทำซ้ ำแบบ

จุดตรึ ง
สมกำร (3.11) เป็ นระบบสมกำรเชิ ง เส้ นที่ เรำสำมำรถนำวิธี ก ำรเกำซ์ -เซเดลมำเพื่ อหำ
คำตอบเชิงตัวเลขได้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบโมเดล ด้วยภำพ Cameraman และ Pepper [34] ตำมภำพที่ 3.1

ภำพที่ 3.1 : ตัวอย่ำงภำพที่ใช้ในกำรทดลอง cameraman (ซ้ำย) และ pepper (ขวำ)
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ภำพที่ ไ ด้ ม ำนั้น เป็ นภำพที่ มี ค วำมเข้ม สี เ ทำและที่ มี ข นำดต่ ำ งๆตั้ง แต่ 512×512

ถึ ง

1,024×1,024 2,048×2,048 และ 4,096×4,096 พิกเซล ผูว้ ิจยั นั้นได้สังเครำะห์สัญญำณรบกวนแบบ
เกำซ์และใส่ ลงไปในภำพในระดับต่ำงๆ กันตั้งแต่ 10 – 50% ดังตัวอย่ำงในภำพที่ 3.2

ภำพที่ 3.2 : ตัวอย่ำงภำพที่ใช้ในกำรทดลองที่มีกำรใส่ สัญญำณรบกวนแล้ว 50%
การตัดสั ญญาณรบกวนบนภาพถ่ ายดาวเทียมขนาดใหญ่
ภำพถ่ ำ ยดำวเที ย มนั้น เป็ นภำพที่ เ กิ ดจำกดำวเที ย มถ่ ำ ยภำพลงมำยัง โลก ประกอบด้ว ย
สัญญำณรบกวนหลำยประเภท ซึ่ งกำรจับสัญญำณภำพของดำวเที ยมนั้นเกิ ดจำกเรดำร์ ช่องเปิ ด
สังเครำะห์ (Synthetic Aperture Radars: SARs) ยิงคลื่นไปกระทบวัตถุและมีเซ็นเซอร์ วดั กำร
สะท้อนกลับซึ่ งดำวเทียมที่ยิงคลื่นนั้นมีตวั เซ็นเซอร์ รับคลื่นที่สะท้อนกลับในแนวยำว และคลื่นที่
สะท้อนกลับมำจะมีควำมถี่ที่เปลี่ยนไปตำมกำรเคลื่อนที่ของตัวปล่อยสัญญำณและตัวรับสัญญำณที่
จะนำควำมถี่ที่สะท้อนกลับมำไปเปรี ยบเทียบและสร้ำงเป็ นภำพสองมิติต่อไป กำรทำงำนแสดงเป็ น
ภำพได้ดงั ภำพที่ 3.3
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ภำพที่ 3.3 แผนผังกำรทำงำนของดำวเทียมที่มีตวั รับภำพแบบ SAR [35]
กำรที่ ดำวเที ยมถ่ ำยภำพโดยวิธีน้ ี ทำให้เกิ ดสัญญำณรบกวนทั้งสองประเภทคื อสัญญำณ
รบกวนประเภทบวกจำกเซ็ นเซอร์ รับภำพ และสัญญำณรบกวนประเภทคูณจำกกำรเปลี่ยนควำมถี่
ของสัญญำณ
อย่ำงไรก็ตำมกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียมนั้น ต้องใช้แนวทำงที่แตกต่ำง
จำกกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพประเภทอื่นเนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำรดังนี้
1. ภำพที่ได้จำกดำวเทียมมีขนำดใหญ่มำกจนไม่สำมำรถบรรจุลงในหน่ วยควำมจำหลัก และ
หน่วยควำมจำของหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปได้ท้ งั ภำพ จึงต้องมีกำร
จัดกำรหน่วยควำมจำที่ดี
2. เนื่องจำกภำพถ่ำยดำวเทียมมีขนำดใหญ่ และใช้พ้ืนที่ดิสก์ในกำรเก็บมำก กำรดึงข้อมูลจำก
ดิสก์น้ นั จึงใช้เวลำนำนกว่ำกำรดึงภำพทัว่ ไปมำก ซึ่ งหำกใช้วิธีกำรดึงภำพแบบปกติ จะทำให้หน่วย
ประมวลผลหลักต้องรอคอยกำรขนถ่ำยข้อมูลทำให้ทำงำนได้อย่ำงไม่มีประสิ ทธิภำพ
3. กำรใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ตอ้ งมีกำรขนถ่ำยข้อมูลระหว่ำงหน่วยควำมจำหลักไปยัง
หน่วยควำมจำของหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ซึ่ งสำหรับภำพขนำดใหญ่จะต้องใช้เวลำมำก
ด้วยสำเหตุ ที่กล่ ำวมำนี้ กำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพถ่ ำยดำวเที ยมขนำดใหญ่จึงต้อง
คำนึ งถึ งกำรจัดกำรหน่ วยควำมจำที่เหมำะสมทั้งในหน่ วยควำมจำหลักและในหน่ วยควำมจำของ
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หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงกำรทำงำนผสำนระหว่ำงหน่ วยประมวลผลหลัก
และหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์เป็ นอย่ำงดี
ในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ภำพที่นำมำใช้ในกำรทดลองนี้ได้จำกดำวเทียม IKONOS ซึ่ งบำงส่ วน
ของภำพใหญ่สำมำรถแสดงได้ในภำพที่ 3.4

(ก)
(ข)
ภำพที่ 3.4 ตัวอย่ำงภำพถ่ำยดำวเทียมที่นำมำใช้ในกำรทดลอง

(ค)

การตัดสั ญญาณรบกวนภาพเคลือ่ นไหวแบบเรียลไทม์
เมื่อได้อลั กอริ ทึมในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพนิ่ งที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพจำก
หัว ข้อ ก่ อ นหน้ำ นี้ แล้ว ผูว้ ิ จ ัย ได้ป ระยุก ต์ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม ดัง กล่ ำ วในกำรตัด สั ญ ญำณรบกวนบน
ภำพเคลื่ อนไหว โดยผูว้ ิจยั จะพัฒนำขั้นตอนในกำรจัดกำรเธรดที่ เหมำะสมกับ กำรตัดสัญญำณ
รบกวนบนวีดีโอแบบเรี ยลไทม์
วี ดี โ อที่ ผูว้ ิ จ ัย น ำมำใช้ท ดลองนั้น เป็ นวิดี โ อสี ที่ ใ ช้ท ดสอบในงำนวิ จ ัย ด้ำ นวีดี โ ออย่ำ ง
แพร่ หลำยในรู ปแบบ RGB ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกวีดีโอที่มีชื่อว่ำ Miss America [34] อัตรำส่ วน 4:3 มี
จำนวนเฟรมทั้งสิ้ น 150 เฟรมโดยเล่นที่ 15 เฟรมต่อวินำที และ Harbour [34] มีท้ งั สิ้ น 600 เฟรม
โดยเล่นที่ 30 เฟรมต่อวินำที ซึ่ งเฟรมแรกของวีดีโอแสดงในภำพที่ 3.5
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ภำพที่ 3.5 : ตัวอย่ำงวิดีโอที่ใช้ในกำรทดลอง harbor (ซ้ำย) และ miss America (ขวำ)
ผูว้ ิจยั ได้ใส่ สัญญำณรบกวนแบบเกำซ์จำนวน 25-50% ลงไปทุกเฟรมและทุกช่ องสี ผูว้ ิจยั
ทำกำรตัดสัญญำณรบกวนโดยใช้ข้ นั ตอนที่พฒั นำขึ้นเพื่อจัดกำรเธรดบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
และหน่ วยประมวลผลกลำงอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ หลัง จำกนั้นจึ ง วัดประสิ ทธิ ภำพในกำรก ำจัด
สัญญำณรบกวนบนวีดีโอ
การตัดสั ญญาณรบกวนบนภาพอัลตราซาวน์
ภำพอัลตรำซำวน์น้ นั เกิดจำกกำรใช้คลื่นเสี ยงควำมถี่สูงเพื่อให้ทะลุพ้ืนผิววัตถุช้ นั นอกไปยัง
วัตถุ ที่สนใจ และสร้ ำงภำพที่เกิ ดขึ้นจำกกำรสะท้อนของคลื่นเสี ยง ภำพอัลตรำซำวน์มีกำรใช้งำน
อย่ำงกว้ำงขวำงโดยเฉพำะวงกำรแพทย์และชี ววิทยำเพื่อศึกษำวัตถุที่อยู่ภำยในสิ่ งที่ถูกปิ ดกั้นอยู่
สัญญำณรบกวนบนภำพอัลตรำซำวน์น้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นสัญญำณรบกวนประเภทคูณ แต่มีสัญญำณ
รบกวนประเภทบวกที่เกิดจำกเซ็นเซอร์รับภำพด้วย ซึ่ งในงำนวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โมเดล CC ของ [38]
ในกำรกำหนดสัญญำณรบกวนบนภำพอัลตรำซำวน์
z  u  k0  k1 u

(3.11)

ในที่น้ ี z เป็ นภำพที่มีสัญญำณรบกวน u เป็ นภำพที่ปรำศจำกสัญญำณรบกวน k0 และ k1 เป็ น
พำรำมิเตอร์ ควบคุมสัญญำณรบกวนประเภทบวกและสัญญำณรบกวนประเภทคูณ ตำมลำดับ และ
เป็ นสัญญำณรบกวนที่มีกำรแจกแจงแบบเกำซ์ซ่ ึ งมีค่ำเฉลี่ยเป็ น 0
ในกำรตัดสั ญญำณรบกวนของภำพถ่ ำ ยประเภทนี้ ส ำมำรถท ำได้โดยใช้โมเดลกำรตัด
สัญญำณรบกวนของ N. Chumchob และ C. Chantrapornchai ใน [38] ซึ่ งเรี ยกว่ำโมเดล CC
สำมำรถเขียนได้ในรู ปสมกำร
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(3.12)

min{ J 1 , 2 [u ]  D CC (u )  TV (u )}
u

โดยที่ DCC(u) เป็ นเทอมวัดควำมผิดปกติของข้อมูล ถูกกำหนดโดย
D CC (u ) 

1
2

 (u  z )



2

(3.13)

( z  u )2
d
u


d  2 

และ TV(u) ถูกกำหนดโดย (2.20)
(3.14)

TV (u )   |  u | d    u x2  u y2   d ,   0




หลังจำกใช้แคลคูลสั ของกำรแปรผัน จะได้สมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์ต่อไปนี้
 ( u )




u
z2 
  1 (u  z )   2  1  2   0
|  u |
 u 

(3.15)

(u )

ภำยใต้เงื่อนไขค่ำขอบ
บน
เมื่อใช้วธิ ี กำรของผลต่ำงอันตะบน

(3.16)

ที่ถูกกำหนดโดยสมกำร (3.6) จะได้

    D(u h )i , j  x (u h )i , j
 h (u h )i , j   x 

hx
 hx 

  y  D(u h )i , j  y (u h )i , j

 
hy
 hy 


 
 

.

(3.17)

ในงำนวิจยั นี้ จะใช้ภำพเคลื่อนไหวอัลตรำซำวน์ขนำด 400×312 พิกเซล ภำพเคลื่อนไหว
ต้นฉบับมี อตั รำกำรเปลี่ ยนเฟรมอยู่ที่ 30 เฟรมต่อวินำที ภำพที่ 3.6 แสดงเฟรมที่ 300 ของภำพ
ต้นฉบับ
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ภำพที่ 3.6 ตัวอย่ำงภำพเฟรมที่ 300 ของภำพเคลื่อนไหวต้นฉบับ
โดยทัว่ ไปแล้วกำรตัดสัญญำณรบกวนในภำพเคลื่อนไหวจำกอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์มีสิ่งที่
ต้องคำนึงถึง 3 ประกำรคือ
1. อัตรำเฟรม คือปริ มำณภำพที่ถูกตัดสั ญญำณรบกวนได้ใน 1 วินำที โดยในงำนวิจยั R. Paul
และ M. Mayer ได้สรุ ปว่ำภำพเคลื่อนไหวที่ดีและไม่ทำให้รู้สึกถึงกำรหน่วงของภำพจะอยู่ที่ 12
เฟรมต่อวินำทีข้ ึนไป [7]
2. ลำดับเฟรม เมื่อทำกำรประมวลผลเชิงขนำน ลำดับเฟรมนั้นต้องคงเดิมเมื่อมีกำรนำแต่ละ
เฟรมมำประกอบกันเป็ นภำพเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3. ควำมรำบรื่ น ที่ ไ ด้จำกกำรตัด สัญ ญำณรบกวนนั้นต้องคงที่ ต ลอดล ำดับ กำรแสดงของ
ภำพเคลื่อนไหว
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การตัดสั ญญาณรบกวนภาพทีไ่ ด้ จากกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด
กลไกของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้นมีลกั ษณะดังภำพที่ 3.7

ภำพที่ 3.7 กลไกของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด [14]
จำกภำพที่ 3.7 นั้น จะเริ่ มจำกปื นยิงอิเล็กตรอน (Electron Gun) ยิงลำอิเล็กตรอนแบบขนำน
เข้ำสู่ ตวั กล้อง ลำอิเล็กตรอนนั้นจะผ่ำนเลนส์ ที่ทำจำกแม่เหล็กเพื่อรวมลำอิเล็กตรอนให้มีขนำดเล็ก
มำกและยิงไปยังวัตถุที่ตอ้ งกำรซึ่ งอยูใ่ นห้องเล็กๆ เมื่อลำอิเล็กตรอนกระทบวัตถุที่ตอ้ งกำรศึกษำจะ
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนและรังสี เอ็กซ์ โดยมีตวั ตรวจจับคอยรับรังสี เอ็กซ์และอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อย
ออกมำในระหว่ำ งที่ มี กำรยิง อิ เล็ กตรอน กำรทำงำนเช่ นนี้ จึง เป็ นในลักษณะสหนัย (Coherence)
ผูว้ จิ ยั ตั้งสมมุติฐำนไว้วำ่ สัญญำณรบกวนบนภำพนั้นจะมีท้ งั ประเภทบวกคือขั้นตอนกำรบันทึกภำพ
และประเภทคู ณเกิ ดจำกขั้นตอนกำรรับอิเล็กตรอนและรังสี เอ็กซ์ ที่ปลดปล่อยจำกวัตถุที่ตอ้ งกำร
ศึกษำ
ผูว้ ิจยั ใช้โมเดลของกำรตัดสัญญำณรบกวนเช่ นเดี ย วกับ ภำพถ่ ำ ยดำวเที ยมได้แก่ สมกำร
(3.19)
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อย่ำงไรก็ตำมภำพจุลชี พจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้นมีลกั ษณะพิเศษ
ที่แตกต่ำงออกไปจำกภำพถ่ำยดำวเทียมและภำพถ่ำยประเภทอื่นๆ ดังนี้
1. ภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้นมีขนำดใหญ่ แต่เล็กกว่ำภำพถ่ ำยดำวเทียม
ทัว่ ไปในหัวข้อ “กำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียม” ดังนั้นภำพถ่ำยประเภทนี้ สำมำรถ
บรรจุลงในหน่วยควำมจำหลักของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ได้ อย่ำงไรก็ตำมเวลำที่ใช้ในกำร
ตัดสัญญำณรบกวนนั้นยังใช้เวลำมำก
2. นักวิจยั ในสำขำชีววิทยำ และจุลชีววิทยำนั้นมักจะสนใจตัวจุลชีพเป็ นหลักและไม่สนใจพื้น
หลัง ซึ่ งนักวิจยั ในด้ำนนี้ มกั ใช้โลหะหนักเช่นทองคำ แพลตินมั รวมถึงแกรไฟต์ในกำรย้อมจุลชี พ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรสะท้อนอิเล็กตรอนทำให้ภำพในส่ วนตัวจุลชี พนั้นดูสว่ำงกว่ำพื้นหลัง
มำก
3. ในภำพหลำยๆ ภำพที่ได้จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้น ตัวจุลชีพมักอยู่
กระจัดกระจำยและอยูบ่ นภำพแบบหลวมๆ
จำกลักษณะของปั ญหำนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบวิธีกำรประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์ -เซเดล
แบบขนำนเพื่อตัดสัญญำณรบกวนของภำพประเภทนี้ โดยเฉพำะ ซึ่ งจะกล่ำวต่อไปในบทที่ 6
การตรวจสอบความถูกต้ องและการประเมินผล
ผูว้ จิ ยั จะตรวจสอบควำมถูกต้องอัลกอริ ทึมที่พฒั นำและประเมินผลกำรนำอัลกอริ ทึมไปใช้
ด้วยกำรทดสอบสำมอย่ำงด้วยกันดังต่อไปนี้
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การทดสอบความถูกต้ องด้ วยสมการปัวซงแบบสองมิติ
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง จะใช้เศษตกค้ำง (Residual) และค่ำควำมคลำดเคลื่อนแม่น
ตรง (Exact Error) ซึ่ ง ในกำรแก้ระบบสมกำร (3.3) นี้ จะทดลองกับ โดเมนที่ มี ก ำรแบ่ ง ขนำด
255×255, 511×511, 1023×1023 และ 2047×2047 ซึ่ งสมำชิกของเวกเตอร์ ในเทอมทำงขวำมือของ
สมกำร (3.3) จะคำนวณได้ตำมสมกำร (3.18)
(3.18)
และมีผลลัพธ์แม่นตรง (Exact Solution) ตำมสมกำร (3.21)
(3.19)
ในกำรตรวจหำควำมคลำดเคลื่อนนั้นจะใช้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนแม่นตรงซึ่ งได้จำก l2-norm
ของส่ วนต่ำงของค่ำที่คำนวณได้จำกสมกำรที่ (3.20) และค่ำผลลัพธ์ที่คำนวณได้เมื่อสิ้ นสุ ดรอบของ
กำรทำซ้ ำ
ส่ วนค่ำคลำดเคลื่อนจำกเศษตกค้ำงหำได้โดยใช้ค่ำ l2-norm ของเศษตกค้ำง

ซึ่งสำมำรถ

เขียนได้ตำมสมกำร (3.22)
 l || f  Au ||l
2

(3.20)

2

ในกำรทดลองจะคำนวณค่ำ l2-norm ของเศษตกค้ำง (  l ) เมื่อสิ้ นสุ ดทุกรอบของกำรทำซ้ ำ
2

ซึ่งในกำรทดลองนั้นจะใช้เศษตกค้ำงเป็ นหลัก โดยโปรแกรมจะหยุดกำรทำงำนเมื่อค่ำ  l มีค่ำน้อย
2

กว่ำ 10-4
การประเมินผลด้ านประสิ ทธิภาพของอัลกอริทมึ
ในกำรประเมินผลประสิ ทธิ ภำพของอัลกอริ ทึมนั้นทุกงำนประยุกต์จะวัดจำกเวลำที่ใช้ใน
กำรประมวลผลโดยเทียบกับอัลกอริ ทึมที่ทำงำนบนหน่ วยประมวลผลกลำงและอัลกอริ ทึมเกำซ์ เซเดลที่พฒั นำได้ นอกจำกนี้ยงั ใช้ค่ำ Speedup ซึ่งเขียนได้ตำมสมกำร (3.21)
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speedup 

told
tnew

(3.21)

โดยที่ค่ำ told แทนเวลำรวมที่ใช้ในอัลกอริ ทึมแบบเดิม และ tnew แทนเวลำรวมที่อลั กอริ ทึมแบบใหม่
ใช้ประมวลผล
นอกจำกนี้ ในกำรประเมินผลด้ำนกำรกำจัดสัญญำณรบกวนบนวีดีโอ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ตวั
วัดได้แก่จำนวนเฟรมต่อวินำที (Frame-Per-Second: FPS) ในกำรวัดประสิ ทธิภำพของอัลกอริ ทึม
การประเมินผลคุณภาพของภาพ
ในกำรตรวจสอบคุณภำพในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพนั้นจะใช้ 2 วิธี ได้แก่ (1) กำร
วัดค่ำ PSNR ระหว่ำงภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนและภำพต้นฉบับและ (2) กำรวัดกำรลู่เข้ำของ
คำตอบ ผูว้ ิจยั วัดเศษตกค้ำงในลักษณะเดียวกับที่ใช้ตรวจสอบเศษตกค้ำงของกำรแก้สมกำรปั วซง
สำมำรถหำเศษตกค้ำง ( ) ได้จำกสมกำร (3.22)
||

||

(3.22)

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั แบ่งออกเป็ นสองด้ำนคือด้ำนฮำร์ ดแวร์ และด้ำนซอฟต์แวร์
ด้ านฮาร์ ดแวร์ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล Intel®Core 2 Duo E7400 ควำมเร็ ว 2.4 GHz
2. หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ NVIDIA® GTX-480 มีหน่วยควำมจำบนกำร์ด 1.5 กิกะไบต์
3. หน่วยควำมจำหลัก 4 กิกะไบต์
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ด้ านซอฟต์ แวร์
1. ระบบปฏิบตั ิกำร Fedora Linux 14 แบบ 64 บิต
2. CUDA SDK เวอร์ชนั 4.0
3. OpenCV เวอร์ชนั 2.2
4. คอมไพล์เลอร์ GNU GCC เวอร์ชนั 4.4.0
สำหรับขั้นตอนในกำรวิจยั สำมำรถสรุ ปออกมำเป็ นแผนผังได้ดงั ภำพที่ 3.8

57
แผนผังขั้นตอนในการวิจัย
SWGS

Implement SWGS



Implement

SWGS












ภำพที่ 3.8 แผนผังขั้นตอนในกำรวิจยั

บทที่ 4
การพัฒนาอัลกอริทมึ เกาซ์ -เซเดลเชิงขนาน

ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิ งขนำนโดยพัฒนำจำกอัลกอริ ทึมเกำซ์ เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง ทำงผูว้ จิ ยั มุ่งแก้ปัญหำในเรื่ องกำรผสำนกำรทำงำนระหว่ำงเธรดในแต่
ละรอบของกำรทำงำนรวมทั้งลดระยะเวลำรอคอยของเธรดที่จะเข้ำทำงำนบนหน่ วยประมวลผล
แบบหลำยแกนประมวลผลและหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ โดยอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้ตำมลำดับ
ได้แก่ อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงไร้ แถวคอยและอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบ
สถำนะ
อัลกอริทมึ เกาซ์ -เซเดลแบบเลือ่ นบานหน้ าต่ างไร้ แถวคอย
แนวคิดการพัฒนา
จำกปั ญหำที่ผวู้ ิจยั พบในอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงคือมีกำร
ผสำนกำรทำงำนระหว่ำงรอบที่มำก และกำรทำงำนกับเธรดจำนวนมำกจะทำให้เธรดต่ำงๆ รอคอย
เข้ำทำงำนเป็ นเวลำนำน ผูว้ ิจยั จึงได้คิดเริ่ มแก้ปัญหำโดยกำรลดปริ มำณกำรผสำนกำรทำงำน ซึ่ งใน
แบบเก่ำที่ผพู ้ ฒั นำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงที่ได้นำเสนอนั้นจะใช้กำรผสำน
กำรทำงำนโดยอำศัย หลักแถวรอแบบวงแหวน ซึ่ งท ำงำนในแบบโพรดิ วเซอร์ -คอนซู เมอร์ โดย
ผูบ้ ริ โภคจะรอรับผลลัพท์จำกผูผ้ ลิต วิธีน้ ีมีกำรส่ งข้อมูลหลำยทอด
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดแบ่งกำรทำงำนออกเป็ นรอบย่อยๆ ให้แต่ละหน่ วยประมวลผลสำมำรถ
คำนวณได้เองว่ำในแต่รอบย่อยๆ ควรจะทำงำนในตำแหน่ งใดโดยอำศัยฟั งก์ชนั กำรส่ ง (Mapping
Function) โดยมีสองฟังก์ชนั คือ ฟังก์ชนั สำหรับคำนวณจุดเริ่ ม และฟังก์ชนั สำหรับคำนวณจุดปลำย
ในกำรคำนวณ เขียนได้ดงั สมกำร (4.1) - (4.3)
Pt ,n  S (n  1)  ( S  tW )

Lt ,n  Pt ,n  W

(4.1)
(4.2)
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 Pt ,n , Lt ,n  0
Ft ,n  
0, Lt , n  0

(4.3)

โดยที่ F เป็ นฟังก์ชนั หำแถวที่เริ่ มทำกำรประมวลผลในรอบย่อยนั้น ส่ วน L เป็ นฟังก์ชนั หำ
แถวสุ ดท้ำยที่จะต้องประมวลผล, n คือหมำยเลขรอบย่อย, t คือหมำยเลขกำกับเธรด และ S กับ W
คือขนำดของบล็อกและขนำดของบำนหน้ำต่ำงตำมลำดับ ซึ่ งวิธีกำรที่พฒั นำได้สำมำรถเขียนเป็ น
โค้ดเทียม (Pseudocode) ได้ดงั นี้
อัลกอริทมึ 1 : เกาซ์ -เซเดลแบบเลือ่ นบานหน้ าต่ างไร้ แถวคอย (QL-SWGS)
Require: u, MAXGS, maxrow, maxstep, windowsize, blocksize, total_thread
1: tid = getThreadID()
2: while lastthreadstartrow < maxrow and k < MAXGS do
3: for substep = 1 to maxstep do
4: startrow = (blocksize × (substep − 1)) − (blocksize + tid × windowsize)
5: endrow = startrow + windowsize
6: for i = startrow to endrow do
7:
for j = 0 to maxcol do
8:
if i ≥ 0 then
9:
compute Equation (3.3) for (u)i, j
10:
end if
11: if (tid == total_thread-1) then lastthreadstartrow = startrow
12:
syncthread()
13:
end for
14:
syncthread()
15: end for
16: end for
17: k = k + 1
18: end while
19: return u

โดยที่ u เป็ นโดเมนของปั ญหำ getThreadID() เป็ นฟังก์ชนั ที่คืนค่ำหมำยเลขเธรดปั จจุบนั MAXGS
เป็ นพำรำมิเตอร์ กำหนดจำนวนรอบสู งสุ ดของกำรทำซ้ ำ blocksize และ windowsize คือขนำดบล็อก
และบำนหน้ำต่ำง SWGS ตำมลำดับ, lastthreadstartrow คือตำแหน่งที่เริ่ มทำงำนของเธรดสุ ดท้ำย

60
substep คือหมำยเลขรอบย่อยของกำรทำงำน, maxrow คือหมำยเลขแถวสุ ดท้ำยของโดเมนปั ญหำ,
total_thread คือจำนวนเธรดทั้งหมดที่ใช้ และ syncthread() เป็ นฟังก์ชนั ผสำนกำรทำงำนของทุก
เธรดซึ่ งเมื่อเธรดพบคำสัง่ นี้จะหยุดรอจนกระทัง่ ทุกเธรดหยุดรอที่คำสัง่ นี้จึงเริ่ มทำงำนต่อ
ผลการพัฒนา
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองนำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยนำมำใช้แก้
ระบบสมกำรเชิ งเส้นที่เกิดจำกใช้วิธีกำรผลต่ำงอันตะกับสมกำรปั วซงแบบสองมิติดงั ที่ได้กล่ำวใน
บทที่สำมบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์จำนวน 2,000 รอบกำรทำซ้ ำ ได้ผลตำมตำรำงที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.1 กำรเปรี ย บเที ย บระหว่ำ งเวลำที่ ใช้ระหว่ำ งอัลกอริ ทึม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำน
หน้ำ ต่ ำ ง (SWGS) เดิ ม และอัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำ ต่ ำ งไร้
แถวคอย (QL-SWGS) ที่ได้พฒั นำใหม่ซ่ ึ งถูกทดสอบบนโดเมนปัญหำที่ต่ำงกัน
ขนาดปัญหา

SWGS
128 × 128
256 × 256
512 × 512
1024 × 1024
2048 × 2048

เวลาทีล่ ดลง (%)

เวลาทีใ่ ช้ (มิลลิวนิ าที)
3,758
14,424
57,368
228,857
1,050,925

QL-SWGS
946
2,893
14,348
56,140
206,768

74.83
79.94
74.99
75.47
80.33

ตำรำงที่ 4.1 แสดงให้เห็ นว่ำกำรใช้ QL-SWGS บนโดเมนขนำด 2048×2048 สำมำรถลด
เวลำประมวลผลโดยรวมได้ถึง 80.33% ซึ่ งเป็ นควำมสำเร็ จอย่ำงมีนยั สำคัญของกำรใช้แนวคิดกำร
ลดเวลำในกำรผสำนกำรทำงำนในแต่ละขั้นตอนของกำรทำงำนให้ได้มำกที่สุด
ปัญหาทีพ่ บ
ถึงแม้วำ่ อัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่สำมำรถลดเวลำในกำรผสำนกำรทำงำนภำยในรอบกำร
ทำงำน และระหว่ำงรอบกำรทำงำนได้อย่ำงมีนยั สำคัญ อย่ำงไรก็ตำมกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมนี้บน
หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ที่ มี เธรดเป็ นจำนวนมำกยัง พบอุ ปสรรคจำกเรื่ องกำรรอคอยกำรเข้ำ
ทำงำนของเธรดที่ ว่ำงงำน ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นำอัลกอริ ทึมใหม่ที่เรี ยกว่ำอัลกอริ ทึมเกำซ์ เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำง (TSWGS) ซึ่ งจะกล่ำวในหัวข้อถัดไป
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อัลกอริทมึ เกาซ์ -เซเดลแบบเลือ่ นบานหน้ าต่ างสองทาง
แนวคิดการพัฒนา
กำรทำงำนของ QL-SWGS เกิ ดปั ญหำเธรดว่ำงงำน (Idle Threads) เป็ นจำนวนมำก
เนื่ องจำกมี กำรแบ่งกำรประมวลผลตำมแถว (จำกบนลงล่ำง) อย่ำงเดียว ผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดในกำร
แก้ปัญหำด้วยกำรประมวลผลแบบขนำนทั้งแถวและคอลัมน์พร้อมกันภำยในรอบย่อย ซึ่ งขั้นตอน
กำรประมวลผลในรอบย่อย สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 4.1

ภำพที่ 4.1 กำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงภำยในรอบย่อย
จำกภำพที่ 4.1 จะเห็ นได้ว่ำในแต่ละขั้นตอนย่อยๆ ของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อน
บำนหน้ำต่ำงนั้นจะแบ่งออกเป็ นขั้นตอนย่อยๆ ลงไปอีก โดยในแต่ละแถวจะใช้เธรดในกำรทำงำน
1 เธรด และมีกำรทำงำนจำกซ้ำยไปขวำดังภำพ ทำให้ในแต่ละแถวของปัญหำสำมำรถนำเธรดเข้ำไป
ทำงำนได้รวดเร็ วขึ้นและจะลดจำนวนเธรดที่มีกำรรอคอยกำรทำงำนได้อย่ำงมำก
เมื่ อสิ้ นสุ ดกระบวนกำรในแต่ละขั้นตอนนั้น ผูว้ ิจยั เลื อกที่จะใช้วิธีกำรผสำนกำรทำงำน
เธรดเพื่อควบคุมกำรทำงำนในแต่ละขั้นตอนย่อย ซึ่ งในกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่อน
บำนหน้ำต่ำงสำมำรถเขียนเป็ นโค้ดเทียมได้ดงั นี้
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อัลกอริทมึ 2 : เกาซ์ -เซเดลแบบเลือ่ นบานหน้ าต่ างสองทาง (TSWGS)
Require: u, MAXGS, maxrow, maxstep, windowsize, blocksize, maxcol
1: tid = getThreadID()
2: while lastthreadstartrow < maxrow and k < MAXGS do
3: for substep = 1 to maxstep do
4:
//get position for thread
5: window_id = floor(tid / windowsize)
6: window_thread_id = (tid mod windowsize)
7: window_currentrow = (blocksize × (substep-1))-(blocksize + tid × windowsize)
8:
i = window_currentrow + window_thread_id
9:
for j = 0 and window_thread_id < maxcol do
10: if (tid == total_thread-1) then lastthreadstartrow = window_currentrow+window_thread_id
11:
if i ≥ 0 then
12:
compute Equation (3.3) for (u)i, j
13:
end if
14:
syncthread()
15: end for
16: syncthread()
17: end for
18: syncthread()
19: end while
20: return u
จำกโค้ดเทียมข้ำงต้น ตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมำคือ maxcol ซึ่ งใช้เก็บหมำยเลขคอลัมน์สุดท้ำยของโดเมน,
window_currentrow คือแถวของเธรดที่กำลังทำงำนอยู่ และ window_thread_id คือลำดับของเธรด
ภำยในบำนหน้ำต่ำง
ผลการพัฒนา
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรทดลองโดยใช้สมกำรปัวซงขนำด 2 มิ ติที่มีขนำดของปั ญหำเป็ น 63×63,
127×127, 255×255 และ 511×511 ตำมลำดับ โดยได้ทำกำรทดลองบนเครื่ อง CPU Intel Core 2 Duo
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ที่สัญญำณนำฬิกำ 2.4 GHz หน่วยควำมจำ 2GB และมีกำรติดตั้งกำร์ดประมวลผลกรำฟิ กส์ NVIDIA
GeForce GTX-480 ซึ่ งมีหน่ วยประมวลผลจำนวน 480 หน่ วย และมีหน่วยควำมจำขนำด 1.5GB
โดยกำรทดลองนั้นได้ทำบนระบบปฏิบตั ิกำรลินุกซ์ Fedora 14 และใช้ CUDA SDK 3.1 ในกำร
คอมไพล์และรันโปรแกรม
ผูว้ ิจยั เลื อกค่ำ Relaxation ( ) ที่เหมำะสมกับอัลกอริ ทึมผ่อนปรนเกิ นสื บเนื่ องคือ 1.80
และใช้ค่ำนี้ตลอดกำรทดลอง ซึ่ งผลกำรทดลองแสดงดังตำรำงที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรี ยบเที ย บเวลำที่ ใ ช้เ ป็ นมิ ล ลิ วิ น ำที แ ละอัต รำควำมเร็ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นระหว่ ำ ง
อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้ แถวคอย (QL-SWGS) และเกำซ์ เซเดลแบบเลื่อนบำนแบบสองทำง (TSWGS) บนเธรด (T) จำนวนต่ำงๆ
T

127×127

S1

QL-SWGS

TSWGS

32

16299

23830

64

14109

128

255×255

S2

QL-SWGS

TSWGS

0.68

266131

307641

0.86

14214

0.99

198475

179492

1.11

12338

9726

1.26

159188

123555

1.28

256

12301

7604

1.61

141893

102595

1.38

512

12794

6506

1.97

138998

93980

1.48

จำกตำรำงที่ 4.2 ในคอลัมน์ T จะแสดงจำนวนเธรดที่ ใช้ บนโดเมน 2 ขนำดคือขนำด
127×127 และ 255×255 และมี กำรทำซ้ ำจำนวน 2000 รอบ ในกำรเปรี ยบเทียบในอัลกอริ ทึม
แบบเดิม (QL-SWGS) และแบบใหม่ที่ผวู้ ิจยั พัฒนำขึ้น (TSWGS) ทั้งนี้ คอลัมน์ S1 และ S2 แสดง
Speedup ของแบบ TSWGS เที ยบกับอัลกอริ ทึม QL-SWGS บนโดเมนขนำด 127×127 และ
255×255 ตำมลำดับ เห็ นได้ว่ำเมื่อเธรดมีจำนวนมำกขึ้น อัลกอริ ทึม TSWGS ได้ให้ Speedup ที่
เพิ่ ม ขึ้ นอย่ำ งชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง บนโดเมนขนำด 127×127 กำรใช้เธรดขนำด 512 กับ
อัลกอริ ทึม TSWGS สำมำรถเพิม่ Speedup ได้ถึง 1.97 เท่ำ
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อย่ำงไรก็ดี speedup ที่แสดงในคอลัมน์ S1 และ S2 ชี้ ให้เห็นว่ำเมื่อโดเมนมีขนำดใหญ่ข้ ึน
กำรเพิ่มขึ้นของ Speedup จะลดลงเนื่ องจำกเวลำที่ใช้ในกำรรอคอยของเธรดนั้นจะเป็ นสัดส่ วน
น้อยลงเมื่อเทียบกับเวลำประมวลผลโดยรวม
ภำพที่ 4.2 และ 4.3 แสดงเวลำ (หน่ วยเป็ นมิลลิ วินำที) เฉลี่ ยต่อรอบในกำรประมวลผล
อัลกอริ ทึม QL-SWGS และอัลกอริ ทึม TSWGS บนโดเมนขนำด 127×127 และ 255×255 ภำยใต้
จำนวนเธรดที่มีขนำด 32, 64, 128, 256 และ 512 ตำมลำดับ
35
QL-SWGS
TSWGS

30

เวลา (มิลลิวนิ าที)

25
20
15
10
5
0
32

64

128

จานวนเธรด

256

512

ภำพที่ 4.2 กำรเปรี ยบเทียบเวลำเฉลี่ยที่ใช้ต่อรอบกำรทำซ้ ำในของกำรประมวลผลบนโดเมนขนำด
127×127 บนเธรดที่มีขนำด 32, 64, 128, 256 และ 512
160
QL-SWGS
TSWGS

140

เวลา (มิลลิวนิ าที)

120
100
80
60
40
20
0
32

64

128

จานวนเธรด

256

512

ภำพที่ 4.3 กำรเปรี ยบเทียบเวลำเฉลี่ยที่ใช้ต่อรอบกำรทำซ้ ำของกำรประมวลผลบนโดเมนขนำด
255×255 บนเธรดที่มีขนำด 32, 64, 128, 256 และ 512
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ภำพที่ 4.2 และ 4.3 แสดงให้เ ห็ นว่ำ เมื่ อ มี เ ธรดจ ำนวนน้อ ยๆ อัล กอริ ทึ ม TSWGS มี
ประสิ ทธิ ภำพด้อยกว่ำอัลกอริ ทึม QL-SWGS เนื่ องจำกมีจำนวนจุดกำรคำนวณตำมแนวนอนที่
สำมำรถทำได้ในช่วงเวลำหนึ่ งน้อยลง แต่เมื่อจำนวนเธรดมีมำกกว่ำ 128 เธรด จะเห็นว่ำอัลกอริ ทึม
TSWGS ทำงำนได้เร็ วกว่ำ และรองรับกำรเพิ่มจำนวนเธรดได้มำกกว่ำในแบบทำงเดียว โดยในขณะ
ที่ในแบบทำงเดียวควำมเร็ วเริ่ มค่อนข้ำงคงที่เมื่อจำนวนเธรดมีมำกกว่ำ 256 เธรด ทั้งนี้ เนื่องจำกกำร
ใช้จำนวนเธรดขนำดกลำงและใหญ่กบั อัลกอริ ทึม TSWGS สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้อลั กอริ ทึม
นี้ ทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว และมีจำนวนรอบที่ตอ้ งรอ (Idle Time) น้อยกว่ำอัลกอริ ทึม QL-SWGS
ผูว้ จิ ยั จึงได้แสดงค่ำ Speedup ดังในภำพที่ 4.4
2.5

ความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ (เท่ า)

2

1.5

1
127x127
0.5

255x255

0

32

64

128

256

512

จานวนเธรด

ภำพที่ 4.4 อัต รำควำมเร็ วที่ เ พิ่ม ขึ้ น ของอัล กอริ ทึ ม TSWGS บนโดเมนขนำด 127×127 และ
255×255 ภำยใต้จำนวนเธรดที่เพิ่มขึ้น
ภำพ 4.4 แสดงค่ำ Speedup โดยเปรี ยบเทียบระหว่ำงอัลกอริ ทึมเดิม (QL-SWGS) เทียบกับ
อัลกอริ ทึมใหม่ (TSWGS) โดยเปรี ยบเทียบบนโดเมน 2 ขนำดคือ 255×255 และ 127×127 โดย
ทดลองบนจำนวนเธรดที่ต่ำงกันจะเห็นได้วำ่ เมื่อมีจำนวนเธรดเพิ่มขึ้นเกิน 128 เธรด กำรทำงำนใน
แบบ TSWGS นั้นจะให้ผลที่ดีกว่ำในแบบ QL-SWGS สู งสุ ดถึง 97% บนโดเมนขนำด 127×127
เนื่องจำกเธรดที่เพิม่ ขึ้นนั้นจะเข้ำไปเริ่ มทำงำนได้รวดเร็ วกว่ำ
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อย่ำงไรก็ดีย งั มี อีก ปั จจัย ที่มีผลต่ อกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำน
หน้ำต่ำงคื อขนำดบำนหน้ำต่ำง (windowsize) ซึ่ งเป็ นจำนวนแถวตำมแนวนอนที่ทำในแต่ละรอบ
ย่อย ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรทดลองบนบำนหน้ำต่ำงขนำดต่ำงๆ เพื่อศึกษำผลของขนำดของบำนหน้ำต่ำงต่อ
ควำมเร็ วในกำรประมวลผล ซึ่งเวลำที่ใช้สำหรับรอบกำรทำซ้ ำ 2,000 รอบสำมำรถแสดงได้ดงั ภำพที่
4.5
120000
W=2

เวลาทีใ่ ช้ (มิลลิวนิ าที)

100000

W=8
W=32

80000
60000
40000
20000
0
32

64

128

256

512

จานวนเธรด

ภำพที่ 4.5 เปรี ยบเทียบเวลำที่ใช้โดยอัลกอริ ทึม TSWGS ในกำรประมวลผลบนบำนหน้ำต่ำง (W)
ขนำดต่ำงๆ
ผูท้ ดลองได้ทดลองบนบำนหน้ำต่ำงจำนวน 3 ขนำดคือ 2, 8 และ 32 จะเห็นได้วำ่ ขนำดบำน
หน้ำต่ำงนั้นจะมีผลต่อระยะเวลำกำรประมวลผลเมื่อเธรดมีจำนวนน้อย โดยเมื่อเธรดมีจำนวนน้อย
ขนำดของบำนหน้ำต่ำงที่เล็กลงจะทำให้กำรทำงำนได้รวดเร็ วขึ้น และขนำดของบำนหน้ำต่ำงจะมี
ผลน้อยลงในกำรทดลองที่มีจำนวนเธรดที่มำกขึ้นขึ้น เนื่องจำกบำนหน้ำต่ำงขนำดเล็กนั้นทำให้เธรด
จำนวนมำกกระจำยเข้ำทำงำนในตอนแรกได้ดีข้ ึน ในขณะที่บำนหน้ำต่ำงขนำดใหญ่น้ ันเธรดเข้ำ
ทำงำนได้ชำ้ แต่เมื่อเพิ่มขนำดปั ญหำขึ้น สัดส่ วนของเวลำที่ตอ้ งรอคอยจะเป็ นสัดส่ วนน้อยมำกกับ
เวลำที่ประมวลผลโดยรวม ทำให้เวลำที่ได้ใกล้เคียงกันเมื่อปัญหำมีขนำดใหญ่ข้ ึน
จำกผลกำรทดลองในภำพ 4.5 จะเห็นได้วำ่ ในโดเมนขนำดเล็ก (127×127) และโดเมน
ขนำดใหญ่ (255×255) จะได้ผลที่สอดคล้องกันคืออัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง
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สองทำงสำมำรถลดระยะเวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลได้ถึงประมำณ 46% ในโดเมนขนำด 127×127
และ 32% ในโดเมนขนำด 255×255 เมื่อเพิ่มจำนวนเธรดถึง 512 เธรด
นอกจำกนี้ ยงั พบว่ำกำรนำอัลกอริ ทึม TSWGS ไปใช้กบั ฮำร์ ดแวร์ ที่มีหน่ วยประมวลผล
จำนวนมำกควรก ำหนดจ ำนวนบำนหน้ำ ต่ ำ งให้มี ข นำดเล็ ก ที่ สุ ด เท่ ำ ที่ เป็ นไปได้เ พรำะจะเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภำพดี ที่สุ ด ทั้ง นี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปว่ำ กำรเลื อกบำนหน้ำ ต่ ำงขนำดเล็ก นั้นจะทำให้แต่ ล ะเธรด
สำมำรถเข้ำทำงำนได้รวดเร็ ว และลดเวลำรอลง อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเธรดมีจำนวนมำกขึ้น ขนำดของ
บำนหน้ำต่ำงนั้นไม่ได้สร้ำงควำมแตกต่ำงมำกนัก ซึ่ งจะเห็นได้จำกภำพที่ 4.5
ปัญหาทีพ่ บ
ถึงแม้วำ่ อัลกอริ ทึม TSWGS นั้นจะมีท้ งั ข้อดีของอัลกอริ ทึม QL-SWGS ที่สำมำรถลดเวลำ
ในกำรผสำนกำรทำงำนได้มำก และยังทำให้เธรดเข้ำทำงำนได้รวดเร็ วขึ้นโดยกำรให้หลำยเธรดเข้ำ
ทำงำนในแต่ละบำนหน้ำต่ำง อย่ำงไรก็ตำมผูว้ ิจยั ยังเห็นว่ำจำนวนเธรดที่ทำงำนได้แต่ละแถวยังถูก
จำกัดเป็ น 1 เธรดต่อ 1 แถว ดังนั้นอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิ งขนำนมีควำมเป็ นไปได้ที่จะสำมำรถ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพได้อีกโดยให้แต่ละแถวสำมำรถทำงำนได้พร้อมกับหลำยเธรด ผูว้ ิจยั จึง
ได้พฒั นำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ ซึ่ งจะกล่ำวในหัวข้อต่อไป
อัลกอริทมึ เกาซ์ -เซเดลแบบสถานะ
แนวคิดการพัฒนา
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบอัลกอริ ทึมใหม่ท้ งั หมด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แต่ละเธรดนั้นสำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงอิ สระต่ อกันมำกขึ้ นและในหนึ่ งแถวของปั ญหำสำมำรถมี จำนวนเธรดทำงำนได้
มำกกว่ำหนึ่ ง ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอวิธีกำรให้แต่ละเธรดมีสถำนะต่ำงๆ โดยเมื่อแต่ละเธรดอยู่ในแต่ละ
สถำนะจะมีวิธีกำรทำงำนที่ต่ำงกันออกไป และมีตำรำงงำนเพื่อแจกงำนให้แต่ละเธรดทำงำนอย่ำง
ยืดหยุน่ และสำมำรถนำเธรดที่ประมวลผลเสร็ จแล้วกลับมำใช้งำนได้ โดยจะใช้เมทริ กซ์เพิ่มเติมใน
กำรเก็บจำนวนรอบกำรทำงำน และตำรำงงำนซึ่ งเก็บงำนของแต่ละเธรดไว้ ซึ่ งแสดงในภำพที่ 4.6
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Domain (U)

#1

Iteration Matrix
0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3,1)

ภำพที่ 4.6 แสดงกำรสร้ำงเมทริ กซ์ และตำรำงงำน
จำกภำพที่ 4.6 กำรประมวลผลจะเริ่ มที่ตำรำงงำนจะกำหนดงำนให้เธรดแรก โดยให้งำนที่
มุมล่ำงซ้ำย ซึ่ งตำรำงงำนนั้นสำมำรถจะมีกำรเก็บเป็ นอำร์ เรย์ของพอยเตอร์ และแต่ละพอยเตอร์ จะชี้
ไปยังโครงสร้ำงที่เก็บคู่ลำดับ
บนโดเมนหลัก ซึ่งแสดงได้ตำมภำพที่ 4.7

0
1
2
3

(m1, n1)

(m2, n2)

(m3, n3)
(m4, n4)

.
.
.


t
ภำพที่ 4.7 กำรเก็บรำยกำรงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ
เพื่อให้สำมำรถเห็นภำพกำรทำงำนของแต่ละเธรดบนโดเมนปั ญหำได้อย่ำงชัดเจน ผูว้ ิจยั จึง
กำหนดพื้นหลังของแต่ละจุดกำรคำนวณซึ่ งแสดงกำรทำงำนของแต่ละเธรดตำมภำพที่ 4.8

1
3

2
4

ภำพที่ 4.8 กำรกำหนดพื้นหลังแทนกำรทำงำนของเธรดแต่ละเธรดบนโดเมนของปั ญหำ
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เมื่อเริ่ มกำรทำงำนเธรดต่ำงๆ จะมีสถำนะได้ 4 แบบคือ
1. สถำนะรอ (S1) เป็ นสถำนะเริ่ มต้นของทุกเธรด เธรดที่อยูใ่ นสถำนะนี้ จะเข้ำไปหำงำนใน
ตำรำงงำน และเมื่อพบงำนที่ตอ้ งกำรแล้ว จะลบงำนออกจำกตำรำงงำนและเปลี่ยนสถำนะเธรดเป็ น
สถำนะทำงำน (S2)
2. สถำนะทำงำน (S2) เธรดที่อยูใ่ นสถำนะนี้จะทำสิ่ งต่ำงๆดังนี้
2.1 เธรดที่อยูบ่ นจุดกำรคำนวณ (เซล) ปั จจุบนั อ่ำนข้อมูลจำกเซลรอบข้ำงคือ บน ล่ำง ซ้ำย
และขวำ และส่ งสัญญำณว่ำได้อ่ำนข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อสัญญำณนี้ วำ่ Mark_As_Read สัญญำณนี้
ถูกส่ งไปยังเซลที่ทำงำนอยู่รอบข้ำงเพื่อให้แน่ ใจว่ำข้อมูลที่เซลรอบข้ำงให้น้ นั เป็ นข้อมูลจำกรอบ
กำรคำนวณที่ถูกต้อง
2.2 ทำกำรหำคำตอบโดยประมำณด้วยวิธีกำรเกำซ์-เซเดลของเซลที่ทำงำนอยูโ่ ดยใช้สมกำร
(3.3) แต่หลังจำกทำงำนแล้วให้เก็บค่ำไว้ในตัวแปรชัว่ ครำว และยังไม่ปรับปรุ งค่ำในเซลที่ทำงำนอยู่
2.3 เพิ่มค่ำในเซลที่ ตรงกันใน Iteration Matrix อีก 1 โดยกำรทำงำนของเธรดแรกที่มี
สถำนะเป็ น สถานะทางาน นั้น สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 4.9
Domain (U)

(

Iteration Matrix
0

0

0

0

0

0

1

0

0

)

ภำพที่ 4.9 กำรทำงำนเมื่อเธรดแรกเปลี่ยนจำกสถำนะรอ เป็ นสถำนะทำงำน
เมื่ อ เธรดได้ท ำงำนตำมล ำดับ ดัง ที่ ก ล่ ำ วมำแล้ว เธรดจะเปลี่ ย นสถำนะให้เป็ น สถานะ
ตรวจสอบ
3. สถำนะตรวจสอบ (S3) เป็ นสถำนะที่ มี ไ ว้เ พื่อตรวจสอบก่ อนกำรปรั บ ปรุ ง ค่ ำ ว่ำ เป็ นค่ ำ ที่
ถูกต้อง โดยเธรดที่อยูใ่ นสถำนะนี้จะทำกำรตรวจสอบดังนี้
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3.1 ถ้ำเซลปั จจุบนั เป็ นเซลแรก (ตำแหน่งพิกดั (3,1) ในภำพตัวอย่ำง) เธรดสำมำรถปรับปรุ ง
ข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งตรวจสอบใดๆ เพิ่มเติม
3.2 ถ้ำเธรดนั้นคำนวณในแถวแรกหรื อคอลัมน์แรก จะต้องได้รับสัญญำณ Mark_As_Read
จำกเธรดที่อยู่ทำงซ้ำยมือหรื อด้ำนบนก่อนที่จะปรับปรุ งข้อมูล เพื่อให้แน่ ใจว่ำเซลทำงซ้ำยนั้นใช้
ข้อมูลจำกรอบกำรคำนวณที่ถูกต้องประมวลผล
3.3 เธรดที่ ตำแหน่ ง อื่ นๆ นั้นจะต้องได้รับ สัญญำณ Mark_As_Read สองครั้ งจำกเซล
ทำงซ้ำยและเซลด้ำนล่ำงก่อนกำรปรับปรุ งข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ำเซลรอบข้ำงนั้นได้นำข้อมูลไปใช้
แล้ว แล้วจึงค่อยทำกำรปรับปรุ งค่ำ
หลังจำกปรับปรุ งค่ำ ก็จะเคลียร์ ค่ำสัญญำณ Mark_As_Read ของเธรดนั้นๆ แล้วจึงเปลี่ยน
สถำนะเป็ นสถำนะสุ ดท้ำยคือสถานะเปลี่ยนเซล (S4)
4. สถำนะเปลี่ยนเซล (S4) ในสถำนะนี้ เธรดจะตัดสิ นใจว่ำควรจะทำงำนอะไรต่อ โดยมีเงื่อนไข
กำรตัดสิ นใจดังนี้
4.1 ถ้ำเธรดทำงำนอยูบ่ นคอลัมน์สุดท้ำย เธรดจะเปลี่ยนเป็ นสถานะรอ อีกครั้ง
4.2 ถ้ำจำนวนรอบกำรทำซ้ ำใน Iteration Matrix มำกกว่ำจำนวนรอบสู งสุ ดที่กำหนดไว้ ให้
เธรดหยุดกำรทำงำนและกลับไปยังสถานะรอ
4.3 ถ้ำเธรดนั้นทำงำนในคอลัมน์แรกและอยูใ่ นแถวที่มีหมำยเลขตรงกับค่ำ Max_Row เธรด
นั้นจะเลือกเธรดที่ยงั ไม่มีงำนในตำรำงงำนหรื อมีงำนน้อยที่สุดในตำรำงงำน และมอบหมำยงำนให้
เธรดนั้นทำงำนในเซลด้ำนบนและเซลปัจจุบนั และเพิ่มค่ำ Max_Row ขึ้นอีก 1
4.4 ถ้ำเธรดไม่ได้ทำงำนอยู่ในแถวเดียวกับ Max_Row จะเลือกเฉพำะเธรดที่ว่ำงหรื องำน
น้อยที่สุดแล้วมอบหมำยเธรดนั้นทำงำนบนตำแหน่งปัจจุบนั
หลังจำกนั้นเธรดจะวนรอบตรวจสอบใน Iteration Matrix ว่ำเซลด้ำนขวำนั้นมีค่ำน้อยกว่ำ
เซลที่ทำงำนอยู่ 1 รอบหรื อไม่ ถ้ำใช่เธรดจะเลื่อนไปทำงำนในเซลถัดไปและเปลี่ยนสถำนะของตัว
มันเองเป็ น สถานะรอ ซึ่งแสดงได้ตำมภำพที่ 4.10
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Domain (U)

#2

(3,1)

Iteration Matrix

#3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

(2,1)

ภำพที่ 4.10 กำรทำงำนเธรดแรกหลังจำกสถำนะเปลี่ยนเซล
หลังจำกนั้นเมื่อเธรดที่ 2 และ 3 พบงำนในตำรำงงำน ก็จะเริ่ มเข้ำทำงำนในตำแหน่งที่ระบุ
ไว้ตำมภำพที่ 4.11
Domain

(

Iteration Matrix
0

0

0

1

0

0

2

1

0

)

ภำพที่ 4.11 กำรทำงำนหลังเธรดที่ 2 และ 3 พบงำนในตำรำงงำน
กำรเปลี่ยนสถำนะต่ำงๆ ของเธรดนั้น สำมำรถเขียนเป็ นแผนผังแสดงกำรเปลี่ยนสถำนะได้
ตำมภำพที่ 4.12



S1



S2

ภำพที่ 4.12 แผนผังกำรเปลี่ยนสถำนะ

S3

S4
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ในกำรพัฒนำนั้นสำมำรถเขียนได้เป็ นโค้ดเทียม ซึ่ งตัวแปรต่ำงๆ ที่ใช้ในโค้ดเทียมนั้นถูก
แสดงในตำรำงที่ 4.3 และนำไปใช้ในอัลกอริ ทึม 3
ตำรำงที่ 4.3 อธิ บำยตัวแปรต่ำงๆ และฟังก์ชนั ต่ำงๆ ของโค้ดเทียม
ชื่อตัวแปร / ฟังก์ชัน
ประเภทตัวแปร
คาอธิบาย
N
Integer
ขนำดของปั ญหำในแต่ละมิติ
I
Integer
หมำยเลขแถวที่ทำงำนปัจจุบนั
J
Integer
หมำยเลขคอลัมน์ที่ทำงำนปัจจุบนั
ThreadID
Integer
หมำยเลขกำกับเธรด
STATE
Integer
ตัวแปรสำหรับเก็บค่ำสถำนะปัจจุบนั ของเธรด
โดยที่
(1=สถำนะรอคอย, 2=สถำนะทำงำน, 3=สถำนะ
ตรวจสอบ และ 4=สถำนะเลื่อนเซล)
Max_Iteration
Integer
จำนวนรอบกำรทำซ้ ำสู งสุ ดในกำรประมวลผล
Max_Row
Integer
แถวสุ ดท้ำยของรอบย่อย
U(N, N)
Double
คำตอบโดยประมำณที่เกิดจำกกำรแบ่งโดเมน
(อำเรย์สองมิติ) ออกเป็ นเซลขนำด (N+2) × (N+2)
Iteration_Matrix(N, N)
Integer
เมทริ กซ์ที่เก็บค่ำจำนวนรอบที่ประมวลผลไปแล้ว
(อำเรย์สองมิติ) ในแต่ละเซล
GET_THREAD_ID()
Function
ฟังก์ชนั สำหรับคืนค่ำเลขกำกับของเธรดที่ทำงำน
อยูป่ ัจจุบนั
FIND_ASSIGNED_JOB(T)
Function
ฟังก์ชนั สำหรับหำงำนในตำรำงงำนและคืนค่ำเป็ น
ตำแหน่งพิกดั (I, J) ที่จะเริ่ มประมวลผล
COMPUTE_GS()
Function
ฟังก์ชนั สำหรับกำรคำนวณคำตอบโดยประมำณ
ด้วยวิธีกำรเกำซ์-เซเดล และมีกำรคืนค่ำที่คำนวณ
ได้
ADD_JOB(T, I, J)
Function
ฟังก์ชนั สำหรับเพิ่มงำนตำแหน่ง (I, J) ลงใน
ตำรำงงำนให้กบั เธรดที่มีเลขกำกับเป็ น T
FIND_FREE_THREAD()
Function
ฟังก์ชนั สำหรับค้นหำตำรำงงำนและคืนค่ำกลับ
เป็ นเธรดที่วำ่ งอยู่ หรื อมีงำนทำน้อยที่สุด
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อัลกอริทมึ 3 เกาซ์ -เซเดลแบบสถานะ
1: declare Iteration_Matrix(N, N), Max_Iteration, U(N,N),

Mark_As_Read(T)

2: declare STATE, Residue_Error, I, J, Max_Row
3: set Max_Error = 10

-4

4: set STATE=Waiting State
5: set ThreadID = GET_THREAD_ID()
6: set Max_Row = N
/* start computation */
7: while NOT DONE do

8:

STATE 1 : WAITING STATE

9:

if STATE=Waiting State then

10:
11:
12:

(I, J) = FIND_ASSIGNED_JOB(ThreadID)
if FOUND (I,J) then
set STATE=Working State

13:

endif

14:

STATE 2 : WORKING STATE

15:

if STATE= Working State then

16:

READ ADJACENT CELLS

OF U (I-1, J), (I+1, J), (I, J+1), (I, J-1)

17:

SET Mark_As_Read(THREADID) where THREADIDs are
(I-1, J), (I+1, J), (I, J+1), (I, J-1)

18:

RESULT = COMPUTE_GS() using Eq. (3.3)

19:

Iteration_Matrix(I, J) =

20:

set STATE=Validation State

Iteration_Matrix(I, J) + 1

21:

endif

22:

STATE 3 : VALIDATION STATE

23:

if STATE=Validation State then

24:

if I=N and J=1 then

/* first cell of computation */

25:

update U(I, J) = [Compute Equation (3.3)]

26:

set STATE=Shifting State

27:

continue

28:
29:

threads working on

/* back to top of the loop */

endif
if (I=N OR J=1) AND Mark_As_Read(THREADID) >=1 then
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30:

update U(I, J) = RESULT

31:

set STATE= Shifting State

32:

continue

33:

endif

34:

if Mark_As_Read(ThreadID)>=2 then

35:

update U(I, J) = RESULT

36:

set STATE= Shifting State

37:

continue

38:
39:

endif
endif

40:

STATE 4 : SHIFTING STATE

41:

if STATE=Shifting State then

42:

if J=N then

/* last column */

43:

set STATE=Waiting State

44:

continue

45:

endif

46:

if Iteration_Matrix(I, J+1) >= Max_Iteration

47:

set STATE=Waiting State

48:

continue

49:

endif

50:

while (Iteration_Matrix(I,J+1) < Iteration_Matrix(I, J)) do

51:
52:
53:

DO NOTHING
if J=1 then
if I=Max_Row then

54:

ADD_JOB(FIND_FREE_THREAD(), I, J)

55:

ADD_JOB(FIND_FREE_THREAD(), I-1, J)

56:

Max_Row = Max_Row - 1

57:

else

58:
59:

ADD_JOB(FIND_FREE_THREAD(), I-1, J)
endif

60:

J = J+1

61:

set STATE=Working State

62:

continue

61:

endif

62:

/* compute residue error using max_error here if need */

63:

endwhile
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ผลการพัฒนา
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะออกเป็ น 2 แบบคือ แบบที่ทำงำนกับหน่วย
ประมวลผลหลักแบบหลำยแกนซึ่ งจะมีกำรเก็บข้อมูลแบบลิสต์เป็ นหลัก (4SGS-L) และแบบที่
ทำงำนกับหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ซึ่ งมีกำรใช้แถวคอยเป็ นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้พอยเตอร์
(4SGS-Q)
กำรเปรี ยบเทียบเวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลระหว่ำงอัลกอริ ทึมเดิม และอัลกอริ ทึมเกำซ์เซเดลแบบสถำนะที่พฒั นำได้เมื่อทำจนลู่เข้ำคำตอบโดยมีนอร์ มของเศษตกค้ำงไม่เกิน 10-4 แสดงได้
ตำมภำพ 4.13

เวลาที่ใช้ (มิลลิวินาที)

1600000
1400000

Original

1200000

SWGS

1000000

4SGS-L

800000
600000
400000
200000
0
128x128

256x256

512x512 1024x1024 2048x2048

ขนาดของปั ญหา

ภำพที่ 4.13 เวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลของเกำซ์ -เซเดลแบบปกติ (Original) แบบเลื่ อนบำน
หน้ำต่ำง (SWGS) และแบบสถำนะ (4SGS-L) บน 128 เธรด
จะเห็ นว่ำเวลำที่ใช้ของ 4SGS-L นั้นลดลงไปได้ถึงประมำณ 20% เมื่อเทียบกับ SWGS
แบบเดิมบนขนำดปัญหำ 2,048×2,048 นอกจำกนี้ ผวู้ ิจยั ยังได้ทดลองกับจำนวนเธรดขนำดต่ำงๆ บน
ปัญหำขนำด 512×512 ซึ่งได้ผลตำมภำพที่ 4.14
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1000000

เวลาที่ใช้ (มิลลิวินาที)

SWGS-GPU
4SGS-Q-GPU

100000

10000

32

64

128
จานวนเธรด

256

512

ภำพที่ 4.14 แสดงระยะเวลำในกำรทำงำนของทั้งสองอัลกอริ ทึมกับจำนวนเธรดขนำดต่ำงๆ บน
หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
จำกกำรทดลองบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์พบว่ำเมื่อจำนวนเธรดไม่มำก (น้อยกว่ำ 128
เธรด) นั้นอัลกอริ ทึม SWGS ทำงำนได้รวดเร็ วกว่ำ เนื่องจำกไม่ตอ้ งมีกำรค้นหำงำนในตำรำงงำนใน
ขณะที่เมื่อเธรดจำนวนมำกขึ้น (128 เธรดขึ้นไป) อัลกอริ ทึม 4SGS-Q ที่พฒั นำขึ้นนั้นจะทำงำนได้
รวดเร็ วกว่ำเนื่องจำกลดระยะเวลำผสำนกำรทำงำนระหว่ำงเธรด และระยะเวลำในกำรรอคอยเข้ำไป
ทำงำนได้มำก
ผูว้ จิ ยั เปรี ยบเทียบระยะเวลำกำรทำงำนทั้งบนหน่วยประมวลผลหลักและหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ได้ตำมภำพที่ 4.15
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1000000

เวลาที่ใช้ (มิลลิวินาที)

100000

10000
SWGS-GPU
4SGS-Q-GPU

1000

SWGS-CPU
4SGS-L-CPU

100
127x127

255x255

511x511

1023x1023 2047x2047

ขนาดของปั ญหา

ภำพที่ 4.15 ผลกำรเปรี ยบเทียบเวลำกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่ (4SGS-Q-GPU และ
4SGS-L-CPU) และอัลกอริ ทึมเดิมบนหน่ วยประมวลผลหลักแบบ 4 แกน และหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ (SWGS-CPU และ SWGS-GPU)
จะเห็นได้วำ่ เมื่อขนำดของปั ญหำเพิ่มขึ้น อัลกอริ ทึม 4SGS-Q และ 4SGS-L ที่พฒั นำได้น้ นั
จะมีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้นไปด้วยเนื่องจำกสำมำรถลดกำรผสำนกำรทำงำนและกำรรอคอยเข้ำทำงำน
ได้อย่ำงมำก โดยสำหรับขนำดปั ญหำ 1023×1023 นั้น อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะสำมำรถ
ทำงำนได้เร็ วกว่ำกำรประมวลผลแบบตำมลำดับบนหน่วยประมวลผลหลักถึง 26.88 เท่ำ
นอกจำกนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้วดั กำรกระจำยงำน และกำรรอคอยของเธรดของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำ
ได้กบั อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงเดิม ซึ่ งจำกกำรทดลองบนหน่วยประมวลผล
หลักแบบ 4 เธรดได้ผลตำมภำพที่ 4.16 และ 4.17
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9

รอบย่อยที่ 4

4SGS-L

8

SWGS

จานวนเธรดที่ทางาน

7
6
5
4
3
2

รอบย่อยที่ 190

1

1
16
31
46
61
76
91
106
121
136
151
166
181
196
211
226
241
256
271
286
301

0

หมายเลขรอบย่ อย

ภำพที่ 4.16 แสดงจำนวนเธรดที่เข้ำทำงำนในแต่ละรอบย่อย
จำกภำพที่ 4.16 จะเห็นได้วำ่ อัลกอริ ทึมที่พฒั นำขึ้นใหม่น้ นั สำมำรถใช้งำนเธรดทั้งหมดได้
ภำยใน 4 รอบย่อยของกำรทำงำนในขณะที่อลั กอริ ทึมเดิ มใช้เวลำประมำณ 100 รอบทุกเธรดจึง
สำมำรถเข้ำไปทำงำนได้ และเมื่อเธรดต่ำงๆ ทำงำนเสร็ จสิ้ น อัลกอริ ทึมที่พฒั นำใหม่น้ ี สำมำรถนำ
เธรดที่ทำงำนเสร็ จสิ้ นแล้วกลับมำใช้งำนใหม่ได้ โดยในอัลกอริ ทึม 4SGS-L นั้นมีกำรอัตรำส่ วนกำร
ใช้งำนหน่วยประมวลผลเทียบกับเวลำ (% Utilization) เป็ น 99.67% ในขณะที่ SWGS นั้นมีค่ำเพียง
57.71% เท่ำนั้น

79
16700

จานวนเซลที่ประมวลผล

16600
16500
16400
16300
16200
16100

SWGS
4SGS-Q
1
14
27
40
53
66
79
92
105
118
131
144
157
170
183
196
209
222
235
248

16000

หมายเลขกากับเธรด

ภำพที่ 4.17 เปรี ยบเทียบปริ มำณเซลที่ทำงำนของแต่ละเธรด
จำกภำพ 4.17 อัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้น้ นั จะมีกำรทำงำนแบบยืดหยุน่ และมีกำรเข้ำทำงำนใน
ลัก ษณะแข่ง ขันในขณะที่ อลั กอริ ทึม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ ำงเดิ มจะมี กำรท ำงำนกับ
จำนวนเซลที่คงที่เท่ำกันทุกเธรด
การวิเคราะห์ ความซับซ้ อนด้ านการประมวลผลและหน่ วยความจา
ในส่ วนนี้ ผูว้ ิ จยั ได้วิ เครำะห์ ค วำมซับ ซ้อนของกำรประมวลผลและหน่ วยควำมจำของ
อัลกอริ ทึม 4SGS-L และ 4SGS-Q ที่พฒั นำได้เทียบกับอัลกอริ ทึม SWGS ของเดิม โดยผูว้ ิจยั กำหนด
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ ดังนี้
N

ขนำดของปัญหำในแต่ละมิติ

F

ขนำดหน่ วยควำมจำที่ใช้เก็บจำนวนจริ ง แบบ Double Precision ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปแล้ว GNU C Compiler ใช้ 8 ไบต์

B

ขนำดหน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรสำหรับเมทริ กซ์ Mark_As_Read

I

ขนำดหน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม ปกติแล้วใช้ 4 ไบต์

L

ขนำดหน่วยควำมจำที่ใช้เก็บสมำชิกแต่ละตัวของลิสต์

t

จำนวนเธรดที่ใช้
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หน่ วยควำมจำที่ตอ้ งกำรใช้สำหรับกำรทำงำนอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะเพื่อแก้
สมกำรปัวซงแบบสองมิติ เขียนได้ตำมสมกำรที่ (4.4)
O( FN 2  IN 2  tB  tL)

(4.4)

สำหรับกำรทำงำนบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั จะต้องใช้หน่ วยควำมจำมำกกว่ำใน
แบบกำรทำงำนกับหน่วยประมวลผลหลัก เนื่องจำกผูว้ ิจยั หลีกเลี่ยงกำรใช้งำนพอยเตอร์ และใช้งำน
แถวคอยแทนลิสต์ [37] โดยพื้นที่หน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรของแต่ละเอเลเมนต์ของลิสต์น้ นั จะแทน
ด้วยสัญลักษณ์ Q ซึ่ งหน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรนั้นสำมำรถเขียนได้ตำมสมกำร (4.5)
O( FN 2  IN 2  tB  tQN )

(4.5)

จำกสมกำร (4.4) และ (4.5) จะเห็นได้วำ่ F, I, B และ Q นั้นเป็ นค่ำคงที่ โดย F คือพื้นที่ใช้
เก็บจำนวนจริ งขนำด 8 ไบต์ และ I ใช้เนื้อที่ 4 ไบต์ และ L ประกอบด้วยสำมส่ วนคือส่ วนที่เป็ นพอย
เตอร์ใช้ 8 ไบต์สำหรับระบบแบบ 64 บิต จำนวนเต็มแบบสั้น (Short Integer) สำหรับเก็บหมำยเลข
ของเธรด และค่ำพิกดั I, J ซึ่ งแต่ละตัวแปรใช้ 4 ไบต์รวมทั้งสิ้ นเป็ น 18 ไบต์ สมกำร (4.3) และ (4.4)
สำมำรถเขียนใหม่ได้เป็ นสมกำร (4.5) และ (4.6) ตำมลำดับ
3
19
O ( FN 2  tL )
2
18

(4.6)

3
5
O ( FN 2  tQN )
2
4

(4.7)

จำกสมกำรที่ (4.6) และ (4.7) แสดงให้เห็นว่ำอัลกอริ ทึม 4SGS-Q นั้นใช้พ้ืนที่ในกำรเก็บ
ข้อมูลมำกกว่ำอัลกอริ ทึม 4SGS-L เมื่อตัวแปร N มีขนำดใหญ่พอ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัลกอริ ทึม
เกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงของเดิมคือ
O( FN 2 )

(4.8)

จะเห็ นได้ว่ำอัล กอริ ทึมทั้ง สองตัวที่ พฒั นำขึ้นใหม่จะใช้เนื้ อที่ ในกำรเก็ บข้อมูลมำกกว่ำ
ประมำณ 50% ในส่ วนของสมกำรควำมซับซ้อนของเวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลแต่ละเธรดนั้น
สำมำรถเขียนได้ตำมสมกำร (4.9)
k
O( N 2 )
t

(4.9)
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ในที่น้ ี k คื อจำนวนของรอบกำรทำซ้ ำ และ t คือจำนวนเธรด ผูว้ ิจยั ได้ทำตำรำงเปรี ยบเทียบ
เรี ยงลำดับปริ มำณหน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรใช้ของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้ในตำรำงที่ 4.4
ตำรำง 4.4 กำรเปรี ยบเทียบควำมซับซ้อนในกำรประมวลผลและหน่วยควำมจำของอัลกอริ ทึมต่ำงๆ
ความซับซ้ อน
4SGS-L
4SGS-Q
SWGS
3
19
3
5
หน่วยควำมจำ
O( FN )
O ( FN 2  tL ) O ( FN 2  tQN )
2

2

18

เวลำประมวลผล

k
O( N 2 )
t

เวลำค้นหำงำน

O (tN )

2

4

k
O( N 2 )
t

k
O( N 2 )
t

O (c )

-

จำกตำรำงที่ 4.4 จะเห็ นได้ว่ำจำนวนช่ องที่ใช้ในกำรประมวลผลต่อเธรดนั้นเท่ำกันในทุก
อัลกอริ ทึม อย่ำงไรก็ดีอลั กอริ ทึม 4SGS-L จะใช้พ้ืนที่ในกำรเก็บข้อมูลน้อยกว่ำอัลกอริ ทึม 4SGS-Q
โดยเวลำที่ใช้ในกำรประมวลผลและหน่วยควำมจำที่ใช้แสดงได้ตำมตำรำงที่ 4.5
ตำรำง 4.5 : ตำรำงแสดงกำรใช้หน่วยควำมจำและกำรค้นหำของแต่ละอัลกอริ ทึม
ความซับซ้ อน
สู งสุ ด
ปานกลาง
ต่าสุ ด
หน่วยควำมจำ
4SGS-Q
4SGS-L
SWGS
จะเห็นได้วำ่ อัลกอริ ทึม SWGS นั้นใช้หน่วยควำมจำต่ำสุ ดเนื่องจำกไม่มีตำรำงงำน ในขณะ
ที่อลั กอริ ทึม 4SGS-Q ใช้กำรเก็บตำรำงงำนแบบแถวคอยซึ่ งทำให้ใช้หน่ วยควำมจำมำกที่สุดแต่
เนื่องจำกใช้แถวคอยในแต่ละเธรด

บทที่ 5
การประยุกต์ ใช้ อลั กอริทมึ เกาซ์ -เซเดลเชิงขนานในการตัดสั ญญาณรบกวนภาพประเภทบวก

สัญญำณรบกวนในภำพประเภทบวกนั้นมีวิธีในกำรตัดสัญญำณรบกวนได้หลำกหลำยวิธี
เช่น วิธีกำรแปลงเวฟเลตแบบเต็มหน่วย (Discrete Wavelet Transform method), วิธีกำรปรับเรี ยบ
แบบเกำซ์เซี ยน (Gaussian Smoother method) แต่วิธีกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกในกำรตัดสัญญำณ
รบกวนประเภทบวกคือ โมเดลของ ROF ที่นำเสนอโดย Rudin, Osher และ Fatami [34] โดยโมเดล
สัญญำณรบกวนนี้สำมำรถแก้ได้หลำยวิธี แต่วิธีกำรซึ่ งเป็ นที่นิยมคือกำรแก้ระบบสมกำรไม่เป็ นเชิง
เส้นที่เกิดจำกกำรใช้วิธีกำรผลต่ำงอันตะกับสมกำรออยเลอร์ -ลำกรำนจ์ที่สอดคล้องกับโมเดล ROF
ด้วยวิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ ง ซึ่ งขั้นตอนภำยในกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งนี้ จะใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดล
เข้ำมำแก้ระบบสมกำรที่ไม่ถูกทำให้เป็ นเชิงเส้น ซึ่ งในบทนี้ จะนำเกำซ์-เซเดลที่พฒั นำได้ในบทที่ 4
มำประยุกต์ใช้กบั โมเดล ROFในกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทนี้
วิธีการดาเนินงาน
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ NVIDIA
GeForce GTX-480 ในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพและใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบต่ำงๆ ที่
พัฒนำได้ในบทที่ 4 เพื่อแก้ระบบสมกำรที่ถูกทำให้เป็ นเชิงเส้นจำกวิธีกำรทำซ้ ำจุดตรึ ง ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั จะ
กล่ำวทบทวนกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมเกซ์-เซเดลแบบต่ำงๆ ที่พฒั นำได้ในบทที่ 4 ดังนี้
จำกปั ญหำของเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงที่ได้กล่ำวถึงในบทที่ 4 ไว้วำ่ อัลกอริ ทึม
ไม่ เ หมำะส ำหรั บ กำรท ำงำนกับ เธรดจ ำนวนมำก ผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้เ ริ่ ม กำรปรั บ ปรุ ง กำรท ำงำนของ
อัลกอริ ทึมนี้โดยมีเป้ ำหมำยเพื่อลดปริ มำณกำรผสำนกำรทำงำนภำยในรอบกำรทำงำนและระหว่ำง
รอบกำรทำงำนและเรี ยกอัลกอริ ทึมที่ถูกปรับปรุ งนี้วำ่ อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง
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ไร้ แถวคอย (อัลกอริ ทึ ม QL-SWGS) อย่ำ งไรก็ตำมอัลกอริ ทึ มที่ไ ด้น้ ี ป ระสบปั ญหำกำรมีเธรด
ว่ำงงำนจำนวนมำก เพื่อแก้ไขปั ญหำที่เกิ ดขึ้ นนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นำกำรประมวลผลอัลกอริ ทึมที่ได้น้ ี
แบบขนำนซึ่ งให้ควำมเหมำะสมกับกำรทำงำนบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้เรี ยก
อัล กอริ ทึ ม ที่ ถู ก พัฒ นำขึ้ นใหม่ น้ ี ว่ ำ อัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อ นบำนหน้ ำ ต่ ำ งสองทำง
(อัลกอริ ทึม TSWGS) ดังที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่ 4
ผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกำรทดลองออกเป็ นสองส่ วนคือกำรทดลองเพื่อตรวจสอบด้ำนประสิ ทธิ ภำพ
ของกำรทำงำน โดยกำรวัดเวลำในส่ วนของควำมเร็ วในกำรทำงำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้อลั กอริ ทึม
เกำซ์-เซเดลแบบต่ำงๆ ที่พฒั นำได้ในกำรตัดสัญญำณรบกวน และกำรทดลองเพื่อตรวจสอบด้ำน
คุณภำพของภำพที่ได้จำกกำรตัดสัญญำณรบกวน
ด้ านประสิ ทธิภาพการทางาน
ในกำรทดลองนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้เวลำเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์ เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยบนหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) และหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ (GPU) ในกำรตัดสัญญำณรบกวน
ทั้งนี้ เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนเป็ นเวลำที่ได้จำกกำรใช้วิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ ง
ร่ วมกับอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยจนกระทัง่ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนยั สำคัญของค่ำ PSNR ระหว่ำงภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนและภำพต้นฉบับ
เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพถ่ำยในกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งจนกระทัง่ ค่ำ
PSNR ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงรอบ สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 5.1 ในมำตรำส่ วนแบบลอก
กำริ ทึม

เวลำที่ใช้ (มิลลิวินำที)
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ขนำดภำพ (พิกเซล)

ภำพที่ 5.1 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพขนำดต่ำงๆ (สเกลแบบลอกำริ ทึม)
จำกภำพที่ 5.1 แสดงเวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพที่มีขนำดต่ำงกันบน
หน่วยประมวลผลกลำงและหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ภำยใต้มำตรำส่ วนลอกำริ ทึม เห็นได้วำ่ กำร
ใช้อลั กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำ ต่ ำ งไร้ แ ถวคอยบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ มี

เวลำที่ใช้ (มิลลิวินำที)

ประสิ ทธิภำพสู งและสำมำรถลดเวลำในกำรประมวลผลได้ถึง 80.32%

ขนำดภำพ (พิกเซล)

ภำพที่ 5.2 กำรเปรี ยบเทียบเวลำในกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่อนหน้ำต่ำงไร้
แถวคอย และแบบเลื่อนหน้ำต่ำงสองทำงบนภำพขนำดต่ำงๆ
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ภำพที่ 5.2 แสดงผลกำรเปรี ยบเทียบกำรทำงำนของอัลกอริ ทึ มเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อน
หน้ำต่ำงไร้ แถวคอยและอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนหน้ำต่ำงสองทำงบนภำพที่ขนำดต่ำงกัน
เห็ นได้ว่ำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนหน้ำต่ำงสองทำงจะลดเวลำในกำรประมวลผลได้ถึ ง
9.86% เมื่อเทียบกับกำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยเนื่องจำก
สำมำรถลดเวลำรอคอยของเธรดได้มำก
18

ความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ (เท่ า)

16

ความเร็ วที่เพิ่มขึ ้นจริ ง
ความเร็ วที่เพิ่มขึ ้นเชิงเส้ น

14
12
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8
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4
2
0

32

64

128
จานวนเธรด

256

512

ภำพที่ 5.3 ค่ำควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงทำงำน
บนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ภำยใต้จำนวนเธรดขนำดต่ำงๆ
ภำพที่ 5.3 แสดงควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสอง
ทำงเมื่อเทียบกับกำรประมวลผลแบบ 32 เธรด มีสัดส่ วนควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับควำมเร็ วเชิง
เส้ น ซึ่ ง เกิ ดจำกกำรท ำงำนของหน่ วยประมวลผลที่ ดีข้ ึ นเมื่ อใช้เธรดจำนวนมำกท ำงำนในเวลำ
เดี ยวกัน และกำรทำงำนเมื่อใช้เธรดจำนวนมำกทำงำนกับอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำน
หน้ำต่ำงไร้ แถวคอยที่พฒั นำได้กบั เธรดจำนวนมำกนั้นจะลดจำนวนครั้งของกำรผสำนกำรทำงำน
ระหว่ำงรอบกำรทำงำนได้ เนื่องจำกจำนวนรอบที่ทำงำนลดลง
ในส่ ว นของกรณี 512 เธรดนั้น อัต รำกำรเพิ่ ม ของควำมเร็ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ลดลงเนื่ อ งจำก
ฮำร์ ดแวร์ หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ที่ใช้ในกำรทดลองมีจำนวนหน่วยประมวลผลเพียง 480 หน่วย
ประมวลผลเท่ำนั้น ทำให้กำรเพิ่มของควำมเร็ วนั้นไม่เติบโตในอัตรำเดียวกับจำนวนเธรดอื่นๆ

86
ด้ านคุณภาพของภาพทีต่ ัดสั ญญาณรบกวน
ในกำรทดลองนี้ได้ใช้ภำพสองภำพซึ่งเป็ นภำพที่ใช้ในกำรทดลองด้ำนกำรประมวลผลภำพ
อย่ำงกว้ำงขวำงคือภำพที่ชื่อว่ำ Cameraman และ Pepper ภำพทั้งสองถูกใส่ สัญญำณรบกวนประเภท
บวกสังเครำะห์สำมระดับคือ 10%, 25% และ 50% ซึ่ งภำพตัวอย่ำงนั้นแสดงได้ดงั ภำพ 5.4 และ 5.5

(ก) 10%

(ข) 25%

(ค) 50%
ภำพที่ 5.4 ภำพ “Cameraman” ต้นฉบับและภำพที่ใส่ สัญญำณรบกวนประเภทบวกสังเครำะห์ขนำด
ต่ำงๆกัน
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ตัวอย่ำงภำพ Cameraman ต้นฉบับ (ก) ภำพที่สังเครำะห์สัญญำณรบกวน 25% (ข) ภำพที่
สังเครำะห์สัญญำณรบกวน 50% (ค) ภำพ Pepper เมื่อสังเครำะห์สัญญำณรบกวนแล้ว จะแสดงได้
ตำมภำพที่ 5.5

(ก) 10%

(ข) 25%

(ค) 50%
ภำพที่ 5.5 ภำพ “Pepper” ต้นฉบับและภำพที่ใส่ สัญญำณรบกวนประเภทบวกสังเครำะห์ขนำด
ต่ำงๆกัน
ในภำพที่ 5.5 แสดง ตัวอย่ำงภำพ Pepper ต้นฉบับ (ก) ภำพที่สังเครำะห์สัญญำณรบกวน
25% (ข) ภำพที่สังเครำะห์สัญญำณรบกวน 50% (ค)
ภำพที่ได้จำกกำรตัดสัญญำณรบกวนนั้น สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 5.6
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 5.6 ภำพผลลัพธ์จำกกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกด้วยโมเดล ROF จำกสัญญำณ
รบกวนสังเครำะห์ 25% (ก และ ข) และสัญญำณรบกวนสังเครำะห์ 50% (ค และ ง)
เห็นได้วำ่ ภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวน แสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมที่มองเห็นได้ยำกในภำพที่
มีสัญญำณรบกวน ตำรำง 5.1 แสดงค่ำ PSNR ที่เป็ นผลมำจำกกำรทดลองบนภำพ cameraman
ระหว่ำงภำพที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนและภำพต้นฉบับภำยใต้ปริ มำณสัญญำณที่ต่ำงกัน
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ตำรำงที่ 5.1 ค่ำ PSNR ของภำพที่เป็ นผลมำจำกกำรทดลองบนภำพ cameraman ระหว่ำงภำพที่ถูก
ตัดสัญญำณรบกวนและภำพต้นฉบับภำยใต้ปริ มำณสัญญำณรบกวนที่เพิ่มขึ้น
ขนำดภำพ

% ของสั ญญาณรบกวนแบบเกาซ์
สั ญญาณรบกวน สั ญญาณรบกวน สั ญญาณรบกวน
10%

25%

50%

256×256

66.31

42.16

29.92

512×512

66.36

43.58

30.23

1024×1024

66.45

43.91

30.77

2048×2048

66.73

44.68

31.58

จำกตำรำง 5.1 เห็นได้วำ่ ค่ำ PSNR ที่เกิดจำกกำรใส่ สัญญำณรบกวน 10% 25% และ 50%
จะอยูท่ ี่ 31.14 21.02 และ 18.33 ตำมลำดับเมื่อเทียบกับภำพต้นฉบับ นอกจำกนี้ เห็นได้ชดั ว่ำภำพที่
ถูกตัดสัญญำณรบกวนด้วยโมเดล ROF มีคุณภำพดีเมื่อภำพที่นำมำตัดสัญญำณรบกวนมีปริ มำณของ
สัญญำณรบกวนอยูร่ ะหว่ำง 10%-25%

บทที่ 6
การประยุกต์ ใช้ อลั กอริทมึ เกาซ์ -เซเดลเชิงขนานในการตัดสั ญญาณรบกวนภาพประเภทบวกและคูณ

ในบทนี้ จะใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิ งขนำนที่พฒั นำได้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนบน
ภำพที่มีสัญญำณรบกวนทั้งประเภทบวกและคูณ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เลือกนำปั ญหำสัญญำณรบกวนบนภำพ
สำมประเภทคือ ภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ ภำพอัลตรำซำวน์ และภำพที่ได้จำกกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดมำทดลอง โดยปั ญหำแต่ละประเภทนั้นมีลกั ษณะของปั ญหำแตกต่ำงกัน
กำรที่จะนำอัลกอรึ ทึมเกำซ์-เซเดลมำใช้กบั งำนเหล่ำนี้ได้น้ นั จะต้องคำนึงถึงหลำยปั จจัยเช่น ขนำด
ของปั ญหำ ขนำดของหน่วยควำมจำ และจุดเด่นของภำพที่ตอ้ งกำรนำมำตัดสัญญำณรบกวน
1. การตัดสั ญญาณรบกวนบนภาพถ่ ายดาวเทียมขนาดใหญ่
1.1 ลักษณะของปัญหา
สิ่ งที่ตอ้ งคำนึงในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่มีดงั นี้
1. ภำพถ่ำยดำวเทียมนั้นเป็ นภำพสี ที่มีขนำดใหญ่มำก (ขนำดมำกกว่ำ 3×8,192×8,192) ซึ่ งเมื่อ
แยกช่องสี แล้วอำจไม่สำมำรถบรรจุลงหน่วยควำมจำหลักและหน่วยควำมจำ
2. ภำพถ่ ำ ยดำวเที ย มนั้น ประกอบด้ว ยสั ญ ญำณรบกวนทั้ง สองชนิ ด คื อ สั ญ ญำณรบกวน
ประเภทบวกและคูณ ซึ่งสำมำรถเขียนได้ตำมสมกำร
,

(6.1)

โดยที่ z คือภำพที่มีสัญญำณรบกวน u คือภำพที่ปรำศจำกสัญญำณรบกวน และ คือสัญญำณ
รบกวนประเภทบวกและประเภทคูณบนภำพที่มีกำรแจกแจงแบบปกติและแบบแกมมำตำมลำดับ
และ k0 กับ k1 คือพำรำมิเตอร์ เพื่อควบคุมปริ มำณสัญญำณรบกวนประเภทบวกและคูณตำมลำดับ
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1.2 การดาเนินงาน
อัลกอริ ทึม QL-SWGS จะถูกนำมำใช้เพื่อแก้ระบบสมกำรในกำรตัดสัญญำณรบกวนออก
จำกภำพถ่ ำ ยดำวเที ย ม เนื่ อ งจำกภำพถ่ ำ ยดำวเที ย มขนำดใหญ่ น ำมำประมวลผลโดยใส่ ล ง
หน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ท้ งั หมดไม่ ได้ ผูว้ ิจยั จึ งแก้ปัญ หำโดยกำรตัดภำพ
ออกเป็ นส่ วนเล็กๆ (Chunk) และประมวลผลทีละส่ วน เมื่อประมวลผลเสร็ จจึงบันทึกกลับลงภำพ
ใหญ่ โดยกำรแบ่งนั้นต้องอำศัยขอบนอกใช้ในกำรคำนวณตัวดำเนิ นกำรเชิ งอนุ พนั ธ์ ภำพที่ 6.1
แสดงวิธีกำรแบ่งส่ วนมุม และส่ วนกลำงภำพ

1 2 3
4 5 6
7 8 9

1 2 3
4 5 6
7 8 9

(ก)
(ข)
ภำพที่ 6.1 ตัวอย่ำงกำรแบ่งภำพออกเป็ นส่ วนย่อยๆ ขนำด 3×3 (สี ดำ) ในส่ วนมุมของภำพ (ก.) และ
ส่ วนกลำงภำพ (ข.)
จำกภำพที่ 6.1 จะเห็นได้วำ่ กำรแบ่งภำพนั้นจะมีส่วนของขอบที่ตอ้ งเพิ่มเข้ำมำ ในกรณี ของ
ภำพย่อยขนำดเล็ก อำจทำให้เกิดปริ มำณเซลที่ตอ้ งคำนวณเพิ่มถึง 77.7% ในกรณี ของภำพย่อยขนำด
3×3 ขนำดของภำพย่อยต้องเหมำะสม ภำพที่ 6.2 แสดงกรำฟจำนวนเซลที่ตอ้ งคำนวณต่อขนำดภำพ
ย่อย
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จานวนของเซลที่ต้องประมวลผล

5500000

5000000

4500000

4000000
With Border Cells
3500000
Without Border Cells
3000000
16x16

32x32

64x64

128x128 256x256 512x512

ขนาดภาพย่ อย

ภำพที่ 6.2 ปริ มำณเซลที่ใช้คำนวณของภำพย่อยที่แบ่งขนำดต่ำงๆ
จะเห็นได้วำ่ กำรแบ่งภำพย่อย (With Border Cells) ที่มีขนำดใหญ่ข้ ึน จะลดอัตรำส่ วนของ
เซลที่ตอ้ งคำนวณเมื่อเทียบกับเซลที่ใช้จริ ง (Without Border Cells) ได้ แต่กำรเพิ่มขนำดภำพย่อยนั้น
ทำให้ตอ้ งใช้หน่ วยควำมจำมำกขึ้น ผูว้ ิจยั เลือกขนำดภำพย่อยเป็ น 512×512 เนื่ องจำกมีส่วนที่ตอ้ ง
คำนวณเพิม่ เพียง 0.78%
ในด้ำนกำรประมวลผล โดยทัว่ ไปแล้วกำรใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ในกำรประมวลผล
นั้นสำมำรถแสดงเป็ นแผนผังได้ดงั ภำพที่ 6.3
GPU

CPU
4
2

1

GPU

3

ภำพที่ 6.3 กำรประมวลผลภำพโดยใช้หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์โดยทัว่ ไป
จำกภำพที่ 6.3 นั้น กำรประมวลผลภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ที่ได้กล่ำวมำในหัวข้อ 1.1
ของบทนี้น้ นั ไม่มีประสิ ทธิ ภำพหรื ออำจทำไม่ได้เมื่อใช้วธิ ีตำมภำพที่ 6.3 เนื่องจำกสำเหตุดงั นี้
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1. ภำพมีขนำดใหญ่ กำรนำภำพขนำดใหญ่บรรจุลงในหน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ น้ นั อำจทำไม่ได้เนื่ องจำกหน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั มีจำกัดมำก
ดังนั้นจึงต้องออกแบบกำรจัดกำรหน่วยควำมจำที่เหมำะสม
2. กำรที่หน่วยประมวลผลกลำงทำหน้ำที่เพียงส่ งงำนให้หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ นั เป็ น
กำรทำงำนที่ไม่มีประสิ ทธิ ภำพเนื่องจำกในปั จจุบนั นั้นหน่วยประมวผลหลักมีหลำยแกน ซึ่ งหำกใช้
งำนเพียงแกนเดียวจะทำให้แกนที่เหลือว่ำงงำนและไม่ได้ใช้งำน
3. กำรอ่ำนภำพจำกดิ สก์ เนื่ องจำกภำพขนำดใหญ่ตอ้ งใช้งำนอุปกรณ์ I/O (เช่ น ฮำร์ ดดิสก์)
ปริ มำณมำกเพื่อดึงภำพเข้ำมำเก็บในหน่วยควำมจำหลัก ซึ่ งระหว่ำงอุปกรณ์ I/O ทำงำนนั้นจะต้องมี
กำรรอเพื่ อ ให้ อุป กรณ์ ดัง กล่ ำ วท ำงำนเสร็ จ และส่ ง ข้อ มูล กลับ มำ ดัง นั้น กำรจัดกำรกำรรอคอย
อุปกรณ์เหล่ำนี้ที่ดีจะทำให้กำรใช้งำนหน่วยประมวลผลประเภทต่ำงๆ มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เพื่อให้กำรออกแบบระบบเป็ นไปได้ดว้ ยควำมแม่นยำ และมีประสิ ทธิ ภำพ ผูว้ ิจยั ได้วดั เวลำ
ของส่ วนต่ำงๆในกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียมจำกหน่วยประมวลผลหลักเพียงตัว
เดียว ได้ผลตำมตำรำงที่ 6.1
ตำรำงที่ 6.1 เวลำเฉลี่ ยที่ ใช้ในกำรประมวลผลในแต่ ละส่ วนของกำรตัดสัญญำณรบกวนจำก
ภำพถ่ำยดำวเทียมขนำด 8192×8192 (1 ช่องสี ) เป็ นมิลลิวนิ ำที
ขนาดภาพย่อย

512x512

1024x1024

2048x2048

เวลา
(มิลลิวนิ าที)

%

เวลา
(มิลลิวนิ าที)

%

เวลา
(มิลลิวนิ าที)

%

กำรอ่ำนภำพ

60.5

10.95%

164.0

9.39%

468.5

8.02%

กำรแยกภำพย่อย

50.0

9.04%

101.0

5.78%

180.5

3.09%

ตัวดำเนินกำรเชิง
อนุพนั ธ์

143.0

25.88%

508.0

29.11%

2044.0

35.01%

กำรขนส่ งข้อมูล

116.0

20.99%

313.0

17.94%

987.5

16.91%
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ตำรำงที่ 6.1 เวลำเฉลี่ ยที่ ใช้ในกำรประมวลผลในแต่ ละส่ วนของกำรตัดสัญญำณรบกวนจำก
ภำพถ่ำยดำวเทียมขนำด 8192×8192 (1 ช่องสี ) เป็ นมิลลิวนิ ำที (ต่อ)
ขนาดภาพย่อย

512x512
เวลา

1024x1024
%

(มิลลิวนิ าที)

เวลา

2048x2048

%

(มิลลิวนิ าที)

เวลา

%

(มิลลิวนิ าที)

กำรประมวลผลบน
GPU

121.0

21.90%

479.0

27.45%

1852.0

31.72%

กำรเขียนลงดิสก์

62.0

11.22%

180.0

10.31%

305.0

5.22%

จำกตำรำงที่ 6.1 จะเห็นได้ว่ำกำรทำงำนหลักจะอยู่ที่กำรคำนวณตัวดำเนิ นกำรเชิงอนุ พนั ธ์
ซึ่งดำเนินกำรประมวลผลบน GPU ในกรณี ที่ใช้ภำพย่อยขนำดใหญ่ สัดส่ วนของกำรทำงำนทั้งสอง
ส่ วนนี้ เมื่อเที ยบกับเวลำทำงำนโดยรวมจะเพิ่มขึ้ น ตำรำงที่ 6.4

แสดงกรำฟแท่งของภำระกำร

ประมวลผลกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพถ่ำยดำวเทียมขนำด 8192×8192 ในขั้นตอนต่ำงๆ

ขัน้ ตอนการประมวลผล

Write to Disk
Gauss-Seidel
Data Transfers
Gradient Operation

Image Decomposition

1024x1024
512x512

Read Image
0

10

20

30

เปอร์ เซ็นต์ เทียบกับเวลาประมวลผลรวม

40

ภำพที่ 6.4 กรำฟแท่งแสดงภำระกำรประมวลผลกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำกภำพถ่ำยดำวเทียม
ในขั้นตอนต่ำงๆ
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ในกำรปรั บปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีกำรทำงำนแบบสำยท่อ
(Pipeline) เข้ำมำเนื่องจำกมีจุดเด่น และเหมำะสมกับปัญหำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. เนื่ อ งจำกมี ก ำรท ำงำนร่ วมกั น ทั้ง สองสถำปั ต ยกรรมคื อ สถำปั ต ยกรรมของหน่ ว ย
ประมวลผลกลำง และสถำปั ตยกรรมของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ กำรทำงำนจึงต้องมีกำรส่ ง
ข้อมูลไปมำระหว่ำงกันทำให้สูญเสี ยเวลำในกำรส่ งข้อมูล รวมทั้งใช้หน่ วยประมวลผลทุกแกนได้
อย่ำงไม่มีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งกำรทำงำนแบบสำยท่อนั้น สำมำรถทำให้เกิ ดกำรทำงำนแบบเกยทับ
(Overlapping) ของกำรส่ งข้อมูลซึ่ งจะซ่อนเวลำ (Latency Hiding) ในกำรส่ งข้อมูล อีกทั้งยังสำมำรถ
แบ่งงำนใหญ่ออกเป็ นงำนย่อยๆ เพื่อให้หน่วยประมวลผลอื่นทำงำนได้อีกด้วย
2. ในกำรอ่ ำนและบันทึ ก ภำพขนำดใหญ่น้ ันจะใช้อุป กรณ์ I/O มำก กำรแบ่ง กำรท ำงำน
ออกเป็ นชั้นๆ ด้วยวิธีกำรสำยท่อนั้นสำมำรถซ่อนเวลำที่ใช้ในกำรรออุปกรณ์ I/O ได้มำก
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกำรทำงำนออกเป็ นส่ วนๆ ทำงำนบนหน่ วยประมวลผลต่ำงๆ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
เธรดกำรทำงำนออกเป็ น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. เธรด I/O ทำหน้ำที่ในกำรดึ งข้อมูลจำกดิ สก์และเก็บไว้บนหน่ วยควำมจำหลัก แบ่งภำพ
หลักออกเป็ นภำพย่อยๆ เพื่อให้เธรดประเภทอื่นนำไปใช้ต่อไป และเมื่อมีกำรประมวลผลกำรตัด
สัญญำณรบกวนบนภำพเสร็ จสิ้ น จะมีหน้ำที่บนั ทึกภำพลงดิสก์
2. เธรด Worker ทำงำนบนหน่วยประมวลผลหลัก มีหน้ำที่คำนวณตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์
ก่อนที่จะส่ งให้เธรด Kernel ต่อไป
3. เธรด Kernel ทำงำนบนหน่วยประมวลผลหลัก ทำหน้ำที่ส่งข้อมูลที่ได้จำกเธรด Worker ไป
ยัง หน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ หลัง จำกนั้นจึง สั่ง หน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์
ทำงำนและรอรับข้อมูลที่หน่วยประมวลผลเสร็ จจำกหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ และส่ งไปยังเธรด
I/O เพื่อบันทึกส่ วนของภำพย่อยลงภำพหลัก
4) เธรด GPU ทำงำนบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์สำหรับทำกำรตัดสัญญำณรบกวนบน
ภำพในลักษณะจุ ดตรึ งทำซ้ ำ ซึ่ งใช้วิธีกำรเกำซ์ -เซเดล แบบสถำนะที่ได้พฒั นำในบทที่ 4 ในกำร
ทำงำน เมื่อทำงำนเสร็ จจะส่ งข้อมูลกลับไปยังเธรด Kernel
แผนผังกำรทำงำนของทั้งหมดตำมที่กล่ำวมำสำมำรถเขียนได้ดงั ภำพที่ 6.5
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5
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3

GPU

4.1
4.2

2
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5

I/O

Worker

2

Kernel

3

GPU

4.1
4.2

2

5

Worker

Kernel

3

GPU

4.1
4.2

ภำพที่ 6.5 แผนผังกำรทำงำนแบบสำยท่อที่ได้ออกแบบ
กำรทำงำนจะเริ่ มจำก I/O เธรดดึงภำพจำกดิสก์ (1) หลังจำกนั้นจึงส่ งให้เธรด Worker (2)
และเมื่อเธรด Worker ประมวลผลตัวดำเนิ นกำรเชิ งอนุ พนั ธ์เสร็ จจึงส่ งให้เธรด Kernel (3) ซึ่ งมี
หน้ำที่ส่งและรับข้อมูลระหว่ำง CPU และ GPU (4.1 และ 4.2) เมื่อ GPU ประมวลผลเสร็ จแล้วจึง
ส่ งกลับไปยังเธรด I/O (5) เพื่อบันทึกลงดิสก์ (6) ต่อไป
จำกภำพที่ 6.5 สำมำรถเขียนเป็ นลำดับกำรทำงำนแบบสำยท่อได้ดงั ภำพที่ 6.6 โดย G
หมำยถึ งจำนวนขั้นตอนกำรทำงำนของของตัวดำเนิ นกำรเชิ งอนุ พนั ธ์ และ P หมำยถึ งจำนวน
ขั้นตอนของงำนที่ทำบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
1
2+G






Denoising
Denoising(GPU)
(GPU)

1..G

3+G
3+G+P

Denoising
Denoising(GPU)
(GPU)

GPU

4+G+P

ภำพที่ 6.6 แผนผังกำรทำงำนแบบสำยท่อที่ออกแบบ

1..P
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หลังจำกนั้นผูว้ จิ ยั จึงแบ่งส่ วนต่ำงๆ ของกำรทำงำนแบบสำยท่อใหม่ โดยให้เวลำแต่ละส่ วน
มี ขนำดไล่ เลี่ ย กันเพื่ อให้สำมำรถท ำงำนเกยทับ กันได้ส นิ ท มำกขึ้น ส่ วนที่เป็ นตัวดำเนิ นกำรเชิ ง
อนุ พนั ธ์ และส่ วนที่ ตดั สั ญญำณรบกวนภำพบนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ น้ ันสำมำรถตัดแบ่ ง
ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ ให้เกยทับกับส่ วนอื่นได้สนิทมำกขึ้นได้ ตัวอย่ำงจำกกำรแบ่งนั้นแสดงในตำรำง
ที่ 6.2
ตำรำงที่ 6.2 กำรออกแบบกำรทำงำนแบบสำยท่อในชั้นต่ำงๆเพื่อให้กำรทำงำนคร่ อมกันสนิท
512×512
ลาดับสายท่อ

เวลา (%)

1024×1024
ลาดับสายท่ อ

เวลา (%)

อ่ำนจำกดิสก์และแยกเป็ นภำพย่อย

19.99

อ่ำนจำกดิสก์และแยกเป็ นภำพย่อย

15.07

ตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์

25.88

ตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์ (ชิ้นแรก)

14.55

กำรคัดลอกและส่ งข้อมูล

20.99

ตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์(ชิ้นที่ 2)

14.56

กำรประมวลผลบนหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์
กำรเขียนลงดิสก์

21.90

กำรคัดลอกและส่ งข้อมูล

17.93

11.22

กำรประมวลผลบนหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ (ชิ้นแรก)
กำรประมวลผลบนหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ (ชิ้นที่สอง)
กำรเขียนลงดิสก์

13.52
13.20
10.31

จำกตำรำง 6.2 ค่ ำ เปอร์ เซ็ นต์แทนระยะเวลำที่ ใ ช้ป ระมวลผลในแต่ ล ะส่ วนเที ย บกับ
ระยะเวลำประมวลผลรวม เมื่อนำไปเขียนแผนผังกำรทำงำนตำมช่วงระยะเวลำจะได้ดงั ภำพที่ 6.7
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ภำพที่ 6.7 แผนผังกำรทำงำนแบบสำยท่อที่พฒั นำได้ (G=2, P=2) ตำมเวลำที่ผำ่ นไป
จำกภำพที่ 6.7 ในขั้นตอนแรกเธรด I/O Thread จะอ่ำนส่ วนของภำพจำกดิสก์และแบ่งเป็ น
ภำพย่อย (Time=1) ในเวลำถัดมำ (Time=2) เธรด Worker จะเริ่ มประมวลผลตัวดำเนิ นกำรเชิ ง
อนุ พนั ธ์ของภำพที่แบ่งได้จำกขั้นตอนแรก ในขณะเดียวกันเธรด I/O จะดึงภำพจำกดิสก์เพิ่มเติม
และในเวลำถัดมำ (Time=3) ภำพที่ได้จำกกำรประมวลผลตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์จะส่ งให้ GPU
ทำงำนในส่ วนแรก ในขณะที่เธรด Working ทำตัวดำเนิ นกำรเชิ งอนุ พนั ธ์ให้ภำพถัดไป และ I/O
เธรดดึงภำพใหม่จำกดิสก์ในเวลำเดียวกัน
เวลำที่ Time=5 จะเห็นได้วำ่ สำยท่อถูกเติมเต็มด้วยงำนซึ่ งมีกำรแยกกันทำงำนแบบขนำน
จนกระทัง่ งำนต่ำงๆ เสร็ จสิ้ น
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1.3

ผลการดาเนินงาน
ผูว้ ิจยั ใช้ภำยถ่ำยดำวเทียมจำกดำวเทียม IKONOS ในโซนของดินแดง กรุ งเทพมหำนคร

โดยบริ ษทั Space Imaging โดยกำรประเมินผลจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือกำรประเมินผลด้ำนเวลำ
และกำรประเมินผลคุณภำพของภำพที่ตดั สัญญำณรบกวน
1.3.1 ประสิ ทธิภาพด้ านเวลา ผูว้ ิจยั วัดประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนกำรทำงำนระหว่ำงกำรแบ่ง
งำนแบบใหม่ โดยให้แ ต่ ล ะชั้นของกำรท ำงำนแบบสำยท่ อ มี ข นำดใกล้เคี ย งกัน กับ กำรท ำงำน
แบบเดิม ซึ่งได้ผลตำมภำพที่ 6.8
20000
18000

เวลาทีใ่ ช้ (มิลลิวนิ าที)

16000

No-Balancing

14000

Propose-Balanced

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16x16

32x32

64x64

128x128

256x256

512x512 1024x1024

ขนาดภาพย่อย

ภำพที่ 6.8 กรำฟเปรี ยบเทียบเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรประมวลผลระหว่ำงกำรประมวลผลที่มีกำรแบ่ง
งำนใหม่ (Propose-Balanced) และกำรแบ่งงำนแบบเดิ มแยกตำมขนำดภำพย่อย (NoBalancing)
จำกภำพที่ 6.8 จะเห็นได้วำ่ กำรประมวลผลที่มีกำรแบ่งงำนใหม่ (Propose-Balanced) นั้น
สำมำรถประมวลผลได้เร็ วกว่ำแบบเก่ำ โดยจะเห็นชัดขึ้นเมื่อขนำดของภำพย่อยมีขนำดมำกขึ้น โดย
ที่ภำพย่อยขนำด 1,024×1,024 นั้น จะประมวลผลได้เร็ วกว่ำประมำณ 23.01% เมื่อเทียบกับแบบเดิม
ที่มีขนำดภำพย่อยเท่ำกัน
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1.3.2 ด้ านคุ ณภาพของภาพ ภำพถ่ ำ ยดำวเที ย มผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้จำกกำรตัดสัญญำณรบกวน
แสดงในภำพที่ 6.9, 6.10 และ 6.11

(ก)

(ข)
ภำพที่ 6.9 ผลกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพตัว อย่ำงภำพแรก โดยก่อนตัดสัญญำณรบกวน (ก)
และหลังตัดสัญญำณรบกวน (ข)

(ก)

(ข)
ภำพที่ 6.10 ผลกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพตัวอย่ำงภำพที่สอง โดยก่ อนตัดสัญญำณรบกวน
(ก) และหลังตัดสัญญำณรบกวน (ข)
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(ก)

(ข)
ภำพที่ 6.11 ผลกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพตัวอย่ำงภำพที่สำม โดยก่ อนตัดสัญญำณรบกวน
(ก) และหลังตัดสัญญำณรบกวน (ข)
จะเห็นได้วำ่ สัญญำณรบกวนของภำพถ่ำยดำวเทียมส่ วนใหญ่จะถูกตัดออก และรำยละเอียด
ต่ำงๆ บนภำพนั้นสำมำรถสังเกตได้ง่ำยขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ทำตำรำงแนะนำจำนวนเธรดที่เหมำะสมของหน่ วยประมวลผลหลักและหน่ วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ ที่นำมำใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพถ่ำยจำกดำวเทียมรวมทั้งขนำดของ
หน่วยควำมจำที่ใช้ในแต่ละขนำดภำพย่อยในตำรำงที่ 6.3
ตำรำงที่ 6.3 ตำรำงแนะนำจำนวนเธรดของหน่วยประมวลผลประเภทต่ำงๆบนหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์และขนำดภำพย่อยที่แบ่งที่ต่ำงกัน รวมทั้งหน่วยควำมจำที่ใช้
NVIDIA® Geforce 310M
จำนวนเธรดหน่วย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ต่อ
เคอร์เนล
จำนวนหน่วย
ประมวลผลหลักที่ใช้
จำนวนชั้นของสำยท่อ
สำหรับ Gradient
Operation
จำนวนชั้นของสำยท่อ
บนหน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์
ประมำณหน่วยควำมจำ
ที่ตอ้ งกำรรวมทุกเธรด

NVIDIA® GeForce GTX-480

256×256

512×512

1024×1024

2048×2048

256×256

512×512

1024×1024

2048×2048

16

16

16

16

512

512

256

128

1

1

2

2

2

2

4

4

1

1

2

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

199kB

528kB

528kB

9.4MB

46.2MB

6.2 MB 25.2MB 199kB
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1.3.3 การวิเคราะห์ ความซับซ้ อนในการประมวลผล ในกำรวิเครำะห์ควำมซับซ้อนในกำร
ประมวลผลและหน่วยควำมจำนั้นผูว้ จิ ยั กำหนดสัญลักษณ์ต่ำงๆ ดังนี้
N

ขนำดของภำพในแต่ละมิติ

n

ขนำดของภำพย่อยที่ถูกแบ่งในแต่ละมิติ

T

จำนวนของเธรดที่ใช้

F

จำนวนไบต์ที่ใช้ในกำรเก็บเลขจำนวนจริ ง

I

จำนวนไบต์ที่ใช้ในกำรเก็บเลขจำนวนเต็ม

G

จำนวนกำร์ ดหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ที่ใช้

LCPU

จำนวนชั้นของสำยท่อบนหน่วยประมวลผลหลัก

LGPU

จำนวนชั้นของสำยท่อบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์

ในกำรประมวลผลนั้น ภำพย่อ ยที่ ถู ก แบ่ ง ออกมำจะต้อ งเก็ บ ขอบไว้ทุ ก ด้ำ น โดยกำร
ประมวลผลทั้งหมดสำมำรถเขียนเป็ นสมกำรควำมซับซ้อนในกำรประมวลผลคือ
(6.1)
จำกสมกำร (6.1) นั้นจะเห็นได้ว่ำเมื่อลดขนำดภำพย่อยจำนวนครั้งในกำรประมวลผลจะ
เพิ่มขึ้น ซึ่ งเกิดจำกกำรทำงำนคำนวณเชิงอนุพนั ธ์กบั ขอบที่เพิ่มขึ้นมำ ดังนั้นกำรเลือกขนำดภำพย่อย
ที่เหมำะสมจึงมีควำมสำคัญในกำรปรับแต่งกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
ในส่ วนหน่วยควำมจำที่ใช้ที่ตอ้ งกำรใช้ในกำรประมวลผลของแต่ละภำพย่อยคือ
O(F(n+2)2)

(6.2)

บนหน่ วยประมวลผลหลักนั้น ภำพที่อยู่ในหน่ วยควำมจำจะใช้เนื้ อที่ตำมจำนวนชั้นของ
สำยท่อ สำมำรถเขียนสมกำรควำมซับซ้อนได้ตำมสมกำร (6.3)
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O(LCPUF(n+2)2)

(6.3)

บนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์น้ นั ในกรณี ที่มีจำนวนกำร์ ดประมวลผลกรำฟิ กส์ G ใบบน
เครื่ อง หน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรสำมำรถเขียนเป็ นสมกำรควำมซับซ้อนได้ตำมสมกำร (6.4)
(6.4)
จะสังเกตได้วำ่ สมกำรที่ (6.3) และ (6.4) นั้น ทุกค่ำคือ G, LCPU, LGPU, F และ n จะเป็ น
ค่ำคงที่ ดังนั้นวิธีกำรที่ผวู ้ จิ ยั เสนอนั้นจะแบ่งภำพใหญ่ออกเป็ นภำพย่อย ทำให้ใช้หน่วยควำมจำคงที่
ไม่ว่ำขนำดภำพของต้นฉบับนั้นใหญ่เพียงใดก็ตำม ซึ่ งสำมำรถแก้ปัญหำภำพใหญ่เกิ นกว่ำที่จะใส่
บนหน่วยควำมจำได้ โดยเมื่อขนำดภำพย่อย (n) เล็กลง หน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรใช้ก็จะน้อยลงด้วย
แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรแบ่งภำพขนำดเล็กเกินไปจะเพิ่มจำนวนจุดที่ตอ้ งกำรประมวลผลซึ่ งแสดงใน
สมกำร (6.1)
2. การตัดสั ญญาณรบกวนบนภาพจากกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด
2.1 ลักษณะของปัญหา
กลไกของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้นมีลกั ษณะดังภำพที่ 3.17 ซึ่งแสดง
อยูใ่ นบทที่ 3
จำกภำพที่ 3.17 นั้น จะเริ่ มจำกปื นยิงอิเล็กตรอน (Electron Gun) ยิงลำอิเล็กตรอนแบบ
ขนำนเข้ำสู่ ตวั กล้อง ลำอิ เล็กตรอนนั้นจะผ่ำนเลนส์ ที่ทำจำกแม่เหล็กเพื่อรวมลำอิเล็กตรอนให้มี
ขนำดเล็กมำกส่ องไปยังวัตถุ ที่ตอ้ งกำรส่ องในห้องเล็กๆ เมื่อลำอิเล็กตรอนกระทบวัตถุที่ตอ้ งกำร
ศึกษำจะมีกำรสะท้อนโดยมีตวั ตรวจจับอิเล็กตรอนคอยรับอิเล็กตรอนที่สะท้อนออกมำในระหว่ำงที่
มีกำรยิงอิเล็กตรอน กำรทำงำนเช่นนี้ จึงเป็ นในลักษณะสหนัย (Coherence) สัญญำณรบกวนนั้นจะ
มี ท้ งั แบบบวกคื อขั้นตอนกำรบันทึ ก ภำพ และประเภทคู ณเกิ ดจำกขั้นตอนกำรรั บ อิ เล็ก ตรอนที่
สะท้อนจำกวัตถุที่ตอ้ งกำรศึกษำ
ผูว้ จิ ยั จึงใช้โมเดลของกำรตัดสัญญำณรบกวนเช่นเดียวกับภำพถ่ำยดำวเทียมคือ
,

(6.5)
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โดยที่ z คือภำพที่มีสัญญำณรบกวน, u คือภำพที่ปรำศจำกสัญญำณรบกวน, และ คือสัญญำณ
รบกวนประเภทบวกและประเภทคูณบนภำพตำมลำดับ และ k0 กับ k1 คืออัตรำส่ วนสัญญำณรบกวน
แบบบวกและอัตรำส่ วนสัญญำณรบกวนประเภทคูณตำมลำดับ ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้โมเดลเดียวกับกำร
ตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ในหัวข้อ 1.1
อย่ำงไรก็ตำมภำพจุลชี พจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้นมีลกั ษณะพิเศษ
ที่แตกต่ำงออกไปจำกภำพถ่ำยดำวเทียมและภำพถ่ำยประเภทอื่นๆดังนี้
4. ภำพถ่ ำยจำกกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้นมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ แต่เล็กกว่ำภำพถ่ ำ ย
ดำวเทียมทัว่ ไปในหัวข้อ 1.1 ดังนั้นภำพถ่ำยประเภทนี้ สำมำรถบรรจุลงในหน่ วยควำมจำหลักของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมเวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนนั้นยังใช้เวลำ
มำก
5. นักวิจยั ในสำขำชีววิทยำ และจุลชีววิทยำนั้นมักจะสนใจบนตัวจุลชีพเป็ นหลักและไม่สนใจ
พื้นหลัง นักวิจยั ในด้ำนนี้ มกั มีกำรใช้โลหะหนักเช่ นทองคำ แพลตินมั รวมถึงแกรไฟต์ในกำรย้อม
จุลชีพเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรสะท้อนอิเล็กตรอนทำให้ภำพในส่ วนตัวจุลชีพนั้นดูสว่ำงกว่ำพื้น
หลังมำก
6. ในภำพหลำยๆ ภำพที่ได้จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดนั้น ตัวจุลชีพมักอยู่
กระจัดกระจำยและอยูบ่ นภำพแบบหลวมๆ
จำกลักษณะของปั ญหำนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบวิธีกำรประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์ -เซเดล
แบบขนำนเพื่อตัดสัญญำณรบกวนของภำพประเภทนี้ โดยเฉพำะ ซึ่ งจะกล่ำวต่อไปในหัวข้อ 2.2
2.2 การดาเนินงาน
จำกลัก ษณะของปั ญหำที่ ก ล่ ำวมำในหัวข้อ 2.1 นั้น ผูว้ ิจยั ได้มี แนวทำงในกำรปรับ ปรุ ง
ควำมเร็ วในกำรประมวลผลกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพประเภทนี้ดงั นี้
1. เนื่ องจำกภำพจุลชี พนั้นจะถูกย้อมด้วยทองคำ ทำให้มีควำมสว่ำงมำกเมื่อเทียบกับพื้นหลัง
และนักชีววิทยำและจุลชีววิทยำนั้นจะสนใจเฉพำะจุลชีพ กำรตัดพื้นหลังส่ วนที่ไม่จำเป็ นออกน่ำจะ
ทำให้เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพชนิดนี้ลดลง
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2. จุ ล ชี พ ในบำงภำพนั้นอยู่ห่ำ งกันกระจัดกระจำย กำรที่ แยกจุ ลชี พออกมำเป็ นส่ วนๆ นั้น
สำมำรถนำแต่ละส่ วนที่แยกออกมำได้ประมวลผลแบบขนำนได้ ซึ่ งน่ำจะลดเวลำในกำรประมวลผล
ไปได้มำก
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบระบบสำหรับกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพชนิดนี้เป็ นขั้นตอนดังนี้
2.2.1 การแยกจุลชี พออกจากพืน้ หลัง จุลชีพที่อยูใ่ นภำพนั้นมีกำรทำให้เกิดควำมสว่ำงโดย
กำรเคลือบด้วยทองคำ เพื่อให้กำรตรวจจับจุลชีพในภำพทำได้โดยง่ำยจึงมีกำรปรับภำพให้เป็ นภำพ
ขำวดำแบบสองบิตโดยใช้ค่ำขีดแบ่ง (Threshold Value) จำกควำมสว่ำง (Intensity) บนภำพต้นฉบับ
โดยกำหนดค่ำคงที่ไว้ หำกพิกเซลใดบนภำพที่มีค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำค่ำที่กำหนดจะกำหนดให้เป็ น
สี ขำว และหำกต่ำกว่ำค่ำที่กำหนดก็จะกำหนดให้เป็ นสี ดำ ตำมตัวอย่ำงภำพที่ 6.12

(ก)

(ข)

ภำพที่ 6.12 ตัวอย่ำงภำพถ่ำยที่มีกำรแปลงเป็ นภำพขำวดำแบบสองบิตด้วยค่ำขีดแบ่ง
เมื่อได้ภำพขำวดำแบบสองบิตแล้ว จึงทำกำรสแกนหำวัตถุ โดยสแกนจำกบนลงล่ำง และ
ซ้ำยไปขวำเพื่อหำสี ขำวในภำพ หำกพบสี ขำวแล้วจะสแกนหำส่ วนที่อยูต่ ิดกันและขยำยกรอบออก
ให้เต็มส่ วนที่พบ ดังภำพที่ 6.13
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(ก)

Out

Out

Out

In
Out

In Out
Out

Out

(ข)

(ค)

ภำพที่ 6.13 ขั้นตอนกำรตรวจหำพื้นที่ที่มีจุลชีพภำยในภำพ
ในภำพที่ 6.13 จะเริ่ มจำกกำรค้นหำสี ขำวในภำพขำวดำที่สร้ำงได้จำกบนลงล่ำง และจำก
ซ้ำยไปขวำ (6.13ก) และเมื่อพบแล้วจะหำขอบเขตซ้ำย และขวำในแนวดิ่ง และหลังจำกนั้นก็จะทำ
ซ้ำยไปขวำ ในลักษณะเดียวกัน (6.13ข) เมื่อได้แล้วจึงบันทึกพิกดั มุมบนขวำและล่ำงซ้ำย พร้อมลบ
ส่ วนสี ขำวในบริ เวณที่พบให้เป็ นสี ดำ และทำไปจนกระทัง่ ไม่พบส่ วนใหม่
แต่อย่ำงไรก็ดี จำกภำพขำวดำยังมีจุดสี ขำวเล็กๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ไม่สนใจ ซึ่ งจุดเหล่ำนี้ ไม่
ต้องพิจำรณำโดยกำหนดขนำดของกรอบต่ำสุ ดไว้ ซึ่ งในกำรทดลองนี้ กำหนดไว้ขนำด 32×32 พิก
เซล หำกกรอบที่ตีได้มีขนำดต่ำกว่ำที่กำหนดจะไม่นำมำพิจำรณำ เมื่อตีกรอบส่ วนต่ำงๆในภำพแล้ว
จะได้ตำมภำพที่ 6.14

ภำพที่ 6.14 ภำพผลลัพธ์หลังจำกกำรแบ่งส่ วนต่ำงๆของภำคเพื่อหำจุลชีพในภำพ (กรอบสี แดง)
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2.2.2 การประมวลผลแบบขนานโดยแยกตามวัตถุที่พบ เมื่อสำมำรถตัดพื้นหลังส่ วนใหญ่
จำกภำพ แต่ ล ะส่ ว นที่ พ บจะถู ก บัน ทึ ก มุ ม บนซ้ำ ยและมุ ม ล่ ำ งขวำตำมพิ ก ัด จริ ง ของภำพหลัก



OpenMP

Dequeue

1

2

3

4

5

ภำพที่ 6.15 กำรทำงำนแบบขนำนโดยแยกตำมกลุ่มของจุลชีพที่พบในภำพ
2.2.3 การใช้ เกาซ์ -เซเดลเชิ งขนานกับภาพที่แบ่ งได้ ขนาดใหญ่ จำกภำพตัวอย่ำง ในภำพที่
สองนั้นลักษณะของภำพตัวจุลชี พจะอยู่กนั อย่ำงหนำแน่ นซึ่ งทำให้กำรแบ่งภำพด้วยวิธีจำกหัวข้อ
ก่อนหน้ำไม่สำมำรถทำได้เนื่ องจำกเมื่อใช้วิธีดงั กล่ำว ภำพที่ได้จะออกมำเป็ นภำพใหญ่เพียงภำพ
เดียว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นำวิธีกำรเกำซ์-เซเดลแบบไร้แถวคอยที่พฒั นำได้ในบทที่ 4 เข้ำมำใช้ ซึ่ งได้
กำหนดกฎว่ำ หำกภำพที่ ตรวจพบนั้นมีขนำดใหญ่เกิ น 33% ของภำพจะใช้เกำซ์ -เซเดลแบบไร้
แถวคอย
2.3 ผลการดาเนินงาน
หลังจำกใช้อลั กอริ ทึม QL-SWGS เพื่อแก้ระบบสมกำรในกำรตัดสัญญำณรบกวนออกจำก
ภำพของจุลชีพร่ วมกับวิธีกำรประมวลผลภำพเบื้องต้นที่กล่ำวถึงในหัวข้อย่อยที่ผำ่ นมำ ผูว้ ิจยั วัดผล
สองด้ำนคือด้ำนประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพของภำพหลังตัดสัญญำณรบกวน ในกำรทดลองนี้ ผวู้ ิจยั
ได้ใช้ภำพของจุลชี พที่เป็ นแบคทีเรี ย Pectobacterium carotovorum สำมภำพจำกกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดที่ มีกำลังขยำย 20,000 เท่ำ ภำพต้นฉบับเป็ นภำพขำวดำแบบ 8 บิต ซึ่ ง
แสดงได้ตำมภำพที่ 6.16
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(ก)

(ข)

(ค)

ภำพ 6.16 ภำพของจุลชีพที่นำมำใช้ในกำรทดลอง
กำรทดลองนี้จะทดลองบนเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบสี่ แกนประมวลผล (Intel® Core 2 Quad
Q9300) ควำมเร็ วสัญญำณนำฬิกำที่ 2.50 กิกะเฮิร์ต กำรวัดผลนั้นแบ่งออกเป็ นสองด้ำนคือกำรวัดผล
ประสิ ทธิภำพของอัลกอริ ทึม และคุณภำพของภำพหลังจำกตัดสัญญำณรบกวน
2.3.1 ประสิ ทธิภาพของอัลกอริ ทึม ผูว้ ิจยั ได้ทดลองและจับเวลำกำรทำงำนของกำรตัด

เวลำที่ใช้ (มิลลิวินำที)

สัญญำณรบกวนบนภำพขนำด 1,332×1,000 พิกเซล โดยได้ผลเวลำตำมภำพที่ 6.17

ภำพตัวอย่ำง

ภำพที่ 6.17 เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนเป็ นมิลลิวินำทีก่อน (No Partitioning) และหลังกำร
แยกพื้นหลังออกจำกตัวจุลชีพ (Partitioned)
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จำกภำพที่ 6.18 แสดงให้เห็นว่ำเมื่อตัดพื้นหลังซึ่ งเป็ นส่ วนใหญ่ของภำพออกทำให้เวลำ
ของกำรทำงำนลดลงอย่ำงเห็ นได้ชัดเจน หลังจำกนั้นผูว้ ิจยั ได้นำจุลชี พที่แยกออกจำกพื้นหลังมำ

เวลำที่ใช้ (มิลลิวินำที)

ประมวลผลเชิงขนำนโดยใช้โอเพ็นเอ็มพี

ภำพตัวอย่ำง

ภำพที่ 6.18 เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนเป็ นมิลลิวินำทีก่อน (Original) และหลังกำรแยกพื้น
หลังออกจำกตัวจุลชีพ (Partitioning + OpenMP)
แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำภำพตัวอย่ำงภำพที่สองนั้นเวลำไม่ได้ลดลงเนื่ องจำกจุลชี พในภำพ
นั้นมีควำมหนำแน่ นและกำรแบ่งภำพนั้นแบ่งได้ออกมำเพียงภำพเดียว ทำให้กำรประมวลผลแบบ
ขนำนโดยยึดตำมภำพย่อยๆ นั้นไม่สำมำรถทำได้ ทำงผูว้ ิจยั จึงได้ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบไร้
แถวคอยที่พฒั นำได้จำกบทที่ 4 เข้ำมำทำงำนเมื่อกำรแบ่งภำพนั้นออกมำเพียงภำพเดียว หรื อมีขนำด
มำกกว่ำ 33% ของพื้นที่โดยรวมภำยในภำพหลัก
เมื่อใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบไร้แถวคอยแล้ว ผลด้ำนเวลำที่ได้แสดงในภำพที่ 6.19
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เวลำที
่ใช้ (มิลลิวินำที)
Time Used (ms.)
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2
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Sample Images
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ภำพตัวอย่ำง

ภำพที่ 6.19 เวลำที่ใช้ในกำรตัดสัญญำณรบกวนก่อน (Original) และหลังใช้วิธีกำรต่ำงๆ ทั้งสำม
รวมกัน (Partitioning + OpenMP + SWGS)
จะเห็ นได้วำ่ ภำพตัวอย่ำงที่สองนั้นใช้เวลำลดลงอย่ำงมำก โดยลดเวลำโดยรวมจำกก่อนที่
ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบไร้แถวคอยได้ถึง 61% ในขณะที่ภำพแรก และภำพที่สำม เวลำที่ใช้จะ
ไม่ลดลง
ภำพจุลชี พที่ได้จำกกำรแบ่งส่ วนและทำกำรประมวลผลแบบขนำนนี้ สำมำรถลดเวลำกำร
ประมวลผลโดยรวมได้สูงสุ ดถึง 94.48% ในภำพที่สำม และลดเวลำกำรประมวลผลเฉลี่ยทั้งสำม
ภำพได้ถึง 77.33% ซึ่ งควำมเร็ วในกำรประมวลผลที่เพิ่มขึ้นน่ำจะช่วยลดเวลำที่นกั ชีววิทยำและนัก
จุลชีววิทยำใช้ในกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำดได้มำก
2.3.2 คุ ณภาพของภาพหลังการตัด สั ญญาณรบกวน ตัวอย่ำ งบำงส่ วนของภำพที่ ผ่ำ น
ขั้นตอนกำรตัดสัญญำณรบกวนนั้นแสดงได้ตำมภำพที่ 6.20
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
ภำพที่ 6.20 ภำพก่อน (6.20ก, 6.20ข, 6.20ค) และหลังกำรตัดสัญญำณรบกวน (6.20ง, 6.20จ, 6.20ฉ)
จำกภำพที่ 6.20 ลูกศรใน 6.20จ ชี้แสดงให้เห็นโครงสร้ำงของวัตถุแปลกปลอมที่เกำะบนตัว
แบคทีเรี ย Pectobacterium carotovorum ซึ่ งมองเห็ นยำกในภำพที่มีสัญญำณรบกวน และ 6.20ฉ
ตรงที่ลูกศรสี แดงชี้ แสดงให้เห็ นถึ งมิติของไซโทพลำซึ มที่มีกำรรั่วไหลออกมำจำกเซล ภำพที่ตดั
สัญญำณรบกวนแล้วนั้นมีค่ำ PSNR เป็ น 37.37dB เมื่อเทียบกับภำพต้นฉบับที่มีสัญญำณรบกวน
ภำพที่ได้จำกกำรทดลองนี้ นักจุลชี ววิทยำจะนำไปใช้ในกำรวิเครำะห์กำรทดลองผลของ
ไฟฟ้ ำบนแบคทีเรี ย Pectobacterium carotovorum ที่อิเล็กโตรไลต์ควำมเข้มข้นต่ำงๆ ต่อไป
2.3.3 การวิเคราะห์ ความซับซ้ อนในการประมวลผล ในกำรวิเครำะห์ควำมซับซ้อนในกำร
ประมวลผลและหน่วยควำมจำของกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กรำดนั้นผูว้ จิ ยั กำหนดสัญลักษณ์ต่ำงๆดังนี้
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N

ขนำดของภำพต้นฉบับในแต่ละมิติ

navg

ขนำดเฉลี่ยของภำพย่อยที่ถูกแยกออกจำกพื้นหลังในแต่ละมิติ

p

จำนวนภำพย่อยที่ถูกแยกออกจำกพื้นหลัง

d

จำนวนกำรประมวลผลในกำรแยกจุลชีพออกจำกพื้นหลัง

F

จำนวนไบต์ที่ใช้ในกำรเก็บเลขจำนวนจริ ง

s

เป็ นระยะเวลำรวมที่เธรดรอคอยเข้ำทำงำน และเวลำในกำรผสำนกำรทำงำน

T

จำนวนเธรดที่ใช้ในกำรประมวลผล

ในกำรประมวลผลนั้น ในกำรประมวลผลแต่ละเธรดจะเขียนเป็ นสมกำรควำมซับซ้อนใน
กำรประมวลผลคือ
(

)

(6.6)

จำกสมกำรที่ (6.6) จะเห็ นได้ว่ำควำมเร็ วในกำรประมวลผลนั้นขึ้นกับอัตรำส่ วนระหว่ำง
ภำพต้นฉบับและขนำดรวมของภำพย่อยของจุลชีพที่แบ่งออกมำได้ ซึ่ งหำกสำมำรถตัดภำพพื้นหลัง
ออกได้มำก (ทำให้ navg ลดลง) ก็จะลดเวลำในกำรประมวลผลโดยรวมได้มำกขึ้น ควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้น
จำกกำรแยกภำพจุลชีพออกจำกพื้นหลังคือ
(6.7)

Speedup =

แต่ในบำงกรณี น้ นั ไม่สำมำรถแยกจุลชี พออกจำกพื้นหลังได้เนื่ องจำกตัวจุลชีพปรำกฎใน
ภำพอย่ำงหนำแน่น จึงมีกำรนำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยมำใช้ภำพ
ย่อยที่แบ่งได้จะออกมำเพียงภำพเดียว จะได้สมกำรควำมซับซ้อนในกำรประมวลผล (6.8)
(

)

(6.8)

โดยที่ n มีขนำดใกล้เคียงหรื อเท่ำกับ N
ส่ วนของกำรวิเครำะห์หน่วยควำมจำที่ใช้ วิธีกำรที่ผวู้ ิจยั เสนอนั้นจะใช้หน่วยควำมจำเฉลี่ย
ในแต่ละหน่วยประมวลผลคือ
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(

)

(6.9)

สมกำร (6.9) นี้จะต่ำงกับกำรประมวลผลภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ โดยหน่วยควำมจำที่
ใช้ข้ ึนอยู่กบั ขนำดของภำพต้นฉบับและขนำดเฉลี่ยของภำพจุลชี พที่พบและแบ่งออกจำกพื้นหลัง
โดยส่ วนของภำพต้นฉบับจะใช้เก็บเพื่อแยกภำพจุลชีพออก และส่ วนภำพจุลชีพที่ถูกแบ่งออกมำจะ
ใช้ในกำรประมวลผลกำรตัดสัญญำณรบกวน

บทที่ 7
การตัดสั ญญาณรบกวนภาพเคลือ่ นไหวแบบเรียลไทม์

ในบทนี้ ผูว้ ิจยั จะศึ กษำกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพเคลื่ อนไหวแบบเรี ยลไทม์ โดยแบ่ ง
กำรศึกษำออกเป็ นสองกรณี คือ กำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกซึ่ งเป็ นกำรตัดสัญญำณรบกวน
จำกภำพเคลื่อนไหวที่ถ่ำยโดยกล้องวีดีโอทัว่ ไป และกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกและคูณซึ่ ง
เป็ นกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพอัลตรำซำวน์ที่ใช้ในกำรแพทย์
1. การตัดสั ญญาณรบกวนประเภทบวกจากภาพเคลือ่ นไหวเรี ยลไทม์
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกจำกภำพเคลื่อนไหวแบบเรี ยลไทม์น้ นั มีส่ิ งที่ตอ้ ง
คำนึงถึงคือลำดับเฟรมหลังกำรตัดสัญญำณรบกวนนั้นจะต้องคงเดิมและได้อตั รำเฟรมที่ตดั สัญญำณ
รบกวนได้ต่อหนึ่ ง วินำที (เฟรมเรท) เป็ นที่น่ำ พอใจ คื อ 12 เฟรมต่อวินำทีข้ ึนไป ผูว้ ิจยั ได้เสนอ
วิธีกำรเพื่อให้ใช้หน่ วยประมวลผลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุดและพยำยำมซ่ อนเวลำในกำร
ติดต่อกับอุปกรณ์ภำยนอก (I/O Latency Hiding)
1.1 วิธีการดาเนินงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรพัฒนำวิธีกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพวีดีโอแบบเรี ยลไทม์เป็ นลำดับ
ขั้นตอนดังนี้
ในขั้นแรกสุ ดผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นำวิธี ก ำรแบบบล็อ กขึ้ น เพื่ อท ำกำรตัด สัญ ญำณรบกวนจำก
ภำพเคลื่อนไหวในแบบขนำน ซึ่ งวิธีกำรนั้นจะแสดงได้ดงั ภำพที่ 7.1
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ภำพที่ 7.1 วิธีกำรทำงำนแบบบล็อก
วิธีกำรในภำพที่ 7.1 จะเริ่ มจำกเธรดแรกจะรอรับเฟรมที่เข้ำมำแบบสำยน้ ำ (Streaming)
และเมื่อได้เฟรมครบจำนวนตำมที่ตอ้ งกำรแล้วจะเก็บลงในพื้นที่เก็บชัว่ ครำว (Buffer) และเมื่อส่ ง
สัญญำณให้เธรดถัดไปเข้ำมำรอรับเฟรมชุดถัดไป ในส่ วนของ “กำรตัดสัญญำณรบกวน” ตลอดกำร
ทดลองนี้จะใช้โมเดลสัญญำณรบกวนแบบ ROF [4] และทำโดยวิธีกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งโดยใช้
QL-SWGS โดยทำซ้ ำจำนวน 5 รอบต่อเฟรม
เมื่ อแต่ ละเธรดได้เฟรมตำมจำนวนที่ กำหนดแล้วจะเริ่ มทำกำรตัดสัญญำณรบกวน และ
เฟรมที่ตดั สัญญำณรบกวนแล้วจะเขียนเรี ยงกลับลงพื้นที่เก็บชัว่ ครำวและกลับไปรอสัญญำณให้รับ
เฟรมจำกเธรดอื่นๆ ต่อไป
แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรแบบบล็อกนั้นก็มีขอ้ เสี ยคือเมื่อใช้จำนวนเธรดที่มำกขึ้น เธรดหลังๆ
จะต้องมีกำรรอคอยเข้ำทำงำน ซึ่ งในระหว่ำงที่เธรดต่ำงๆ รอคอยที่จะเข้ำทำงำนนั้นจะว่ำงงำน ซึ่ ง
เป็ นกำรใช้ทรั พยำกรที่ ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภำพ ผูว้ ิจยั จึ ง ได้พฒั นำวิธี กำรตัวกระจำยเฟรมขึ้ น (Frame
Distributor) ซึ่งเธรดที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวกระจำยเฟรมนั้นมีหน้ำที่รอรับเฟรมที่เข้ำมำ และเลือกเธรดที่
ว่ำงงำนเพื่อมอบหมำยให้เธรดนั้นทำกำรตัดสัญญำณรบกวน เมื่อเธรดที่ได้รับมอบหมำยงำนได้ตดั
สัญญำณรบกวนเสร็ จสิ้ นแล้วจะส่ งเฟรมที่ตดั สัญญำณรบกวนกลับไปยังเธรดกระจำยงำน และเธรด
กระจำยงำนจะทำกำรเรี ยงเฟรมเพื่อแสดงผลต่อไป
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วิธีกำรใช้ตวั กระจำยเฟรมนั้น สำมำรถแสดงได้ในภำพที่ 7.2

No

ROF

?
Yes

ภำพ 7.2 วิธีกำรทำงำนแบบใช้ตวั กระจำยเฟรม
กำรใช้ตวั กระจำยเฟรมในภำพที่ 7.2 นั้นยังสำมำรถซ่ อนเวลำในกำรรอรับภำพ และกำร
จัดเรี ยงภำพและกำรแสดงผลได้อีกด้วย แต่อย่ำงไรก็ดี วิธีกำรใช้ตวั กระจำยเฟรมนั้นยังสำมำรถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพได้อีก ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตว่ำกำรรอรับเฟรมนั้นจะกินเวลำค่อนข้ำงมำก และเมื่อตัวกระจำย
เฟรมได้กระจำยเฟรมที่ ได้รับไปยังเธรดอื่นๆแล้วจะว่ำงงำน ผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่มวิธีกำรอ่ำนล่วงหน้ำ
(Read-Ahead) ให้กบั เธรดที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวกระจำยเฟรม โดยเมื่อเธรดที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวกระจำย
เฟรมแจกเฟรมให้เธรดอื่นทำงำนหมดแล้วก็จะดึงเฟรมใหม่มำทันทีลงในพื้นที่เก็บชัว่ ครำว และเมื่อ
เธรดที่ ทำงำนเสร็ จมี ก ำรร้ องขอเฟรมนั้นก็จะให้เฟรมใหม่ ที่เก็ บบนพื้นที่ ชว่ั ครำวนั้น ทำให้กำร
ทำงำนของตัวกระจำยเฟรมมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
กำรพัฒนำตัวกระจำยเฟรมโดยใช้วธิ ีกำรอ่ำนล่วงหน้ำแสดงได้ตำมภำพที่ 7.3
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n
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Wait for noisy frame

No

ROF

?
Yes

ภำพที่ 7.3 กำรพัฒนำตัวกระจำยเฟรมโดยวิธีกำรอ่ำนล่วงหน้ำ (Prefetch)
ในกำรพัฒนำตัวกระจำยเฟรมและเพิ่ ม วิธี ก ำรกำรอ่ ำ นล่ วงหน้ำ เข้ำ ไปนั้น จะท ำให้ก ำร
ทำงำนของตัวกระจำยเฟรมนั้นมีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น แต่อย่ำงไรก็ดี ผูว้ ิจยั ได้พบปั ญหำบนวีดีโอที่
แสดงผลคืออัตรำเฟรมที่แสดงผลไม่นิ่ง ในกำรแสดงผลภำพเคลื่อนไหวบำงช่วงช้ำผิดปกติ หรื อเร็ ว
ผิดปกติ ซึ่ งปั ญหำนั้นเกิดจำกแต่ละเธรดใช้เวลำในกำรตัดสัญญำณรบกวนไม่เท่ำกัน
ด้วยปั ญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูว้ ิจยั จึงได้นำวิธีกำรประทับเวลำ (Time Stamp) เข้ำมำใช้ใน
กำรดำเนินงำน ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งให้แต่ละเฟรมนั้นมีกำรเก็บเวลำอ้ำงอิงเทียบกับเฟรมแรกสุ ดไว้ดว้ ย
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนจะมีกำรตรวจสอบอำยุของเฟรม หำกเฟรมหมดอำยุแล้วจะละทิ้งเฟรม
นั้นและไม่นำเฟรมนั้นมำประมวลผล และในส่ วนของกำรแสดงผลยังสำมำรถตรวจสอบได้วำ่ ควร
ข้ำมเฟรมหรื อไม่
วิธีกำรประทับเวลำที่เพิ่มเข้ำมำจะแสดงได้ตำมภำพที่ 7.4
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ภำพที่ 7.4 กำรประยุกต์ใช้วธิ ี กำรประทับเวลำเพื่อควบคุมอัตรำเฟรมให้คงที่
ส ำหรั บ กำรแสดงผลกับ ระบบประทับ เวลำนั้น เธรดที่ ท ำกำรแสดงผลจะต้อ งท ำกำร
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรแสดงผลเพื่อให้รองรับกับวิธีน้ ีดว้ ย แสดงได้ตำมภำพที่ 7.5
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ภำพที่ 7.5 กำรทำงำนของเธรดแสดงผลที่ได้รับกำรปรับปรุ ง
จำกภำพที่ 7.5 ตัวแสดงผลจะมีกำรดึงข้อมูลกำรประทับเวลำ และเทียบกับเวลำที่เริ่ มต้น
แสดงผลของเฟรมแรกสุ ดว่ำเฟรมที่ได้มำนั้นควรแสดงผลหรื อไม่ หำกเฟรมนั้นหมดอำยุแล้วก็จะ
ข้ำมเฟรมนั้นไป
1.2 ผลการดาเนินงาน
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลกำรดำเนิ นงำนออกเป็ นสองด้ำนคือด้ำนประสิ ทธิ ภำพของวิธีกำรและด้ำน
คุณภำพของภำพที่ผำ่ นกำรตัดสัญญำณรบกวนซึ่ งแสดงในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.2.1 ด้ านประสิ ทธิภาพของวิธีการ อัตรำเฟรมต่อวินำทีของวิธีกำรแบบบล็อก (Block
Strategy) และแบบมีตวั กระจำยเฟรม (Distributor Strategy) สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 7.6
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17

เฟรมต่ อวินาที

15
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Normal Computation
Block Strategy
Distributor Strategy

7
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16

จานวนเธรด

ภำพที่ 7.6 อัตรำเฟรมต่อวินำทีของแต่ละวิธีกำร
จำกภำพที่ 7.6 จะเห็ นได้ว่ำวิธีกำรแบบมีตวั กระจำยงำน (Distributor Strategy) นั้นจะ
สำมำรถเพิ่มอัตรำเฟรมต่อวินำทีได้มำกกว่ำแบบบล็อก (Block Strategy) ซึ่ งวิธีแบบบล็อกนั้นดี
สำหรับ 2 และ 4 เธรดเนื่องจำกกำรรอคอยของเธรดนั้นใช้เวลำไม่มำก และไม่ตอ้ งใช้เธรดไปทำงำน
เป็ นตัวกระจำยเฟรม
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งตัวกระจำยเฟรมโดยเพิ่มวิธีกำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำ (Prefetch) ลงไป
อัตรำเฟรมต่อวินำทีของภำพเคลื่อนไหวทั้งสำมตัวอย่ำงจะแสดงได้ดงั ภำพที่ 7.7

121
20
Miss America

จานวนเฟรมต่ อวินาที

19
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18
17
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15
14
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ไม่มีการดึงเฟรมล่วงหน้ า

มีการดึงเฟรมล่วงหน้ า

ภำพที่ 7.7 เปรี ยบเทียบจำนวนเฟรมต่อวินำทีก่อนและหลังกำรประยุกต์ใช้กำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำ
จำกภำพที่ 7.7 จะเห็ นว่ำกำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำนั้นสำมำรถเพิ่มอัตรำเฟรมต่อวินำทีได้ถึง
22.02% เมื่อเทียบกับแบบที่ไม่ใช้กำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ ผวู้ ิจยั ยังได้ศึกษำจำนวนเฟรมที่
เหมำะสมในกำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำ โดยกำหนดขนำดของพื้นที่เก็บข้อมูลชัว่ ครำวขนำดต่ำงๆ บน
ภำพเคลื่อนไหวตัวอย่ำงต่ำงๆ ซึ่ งผลที่ได้จะแสดงได้ตำมภำพที่ 7.8
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จานวนเฟรมต่ อวินาที
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จานวนเฟรมที่ดึงล่ วงหน้ า (เฟรม)

16

ภำพที่ 7.8 อัตรำเฟรมต่อวินำทีที่ได้จำกกำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำจำนวนต่ำงๆ
จำกภำพที่ 7.8 จะเห็นได้วำ่ จำนวนเฟรมที่อ่ำนล่วงหน้ำที่ดีที่สุดในกำรทดลองนี้ คือ 8 เฟรม
ซึ่ งหำกอ่ำนเฟรมมำกกว่ำ 8 เฟรมนั้น ตัวกระจำยเฟรมจะเสี ยเวลำไปกับกำรอ่ำนเฟรมมำกเกิ นไป
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และกำรกระจำยงำนทำได้ช้ำลง ในขณะที่หำกน้อยเกิ นไปจะช้ำลงเนื่ องจำกตัวกระจำยงำนต้อง
กลับไปอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำบ่อยครั้งมำกขึ้น
และในท้ำยสุ ด ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองกำรอ่ำนเฟรมล่วงหน้ำกับภำพเคลื่อนไหวที่ได้รับกำรแปลง
ให้ใหญ่ข้ ึนสองเท่ำ ซึ่ งผลที่ได้คล้ำยกัน โดยจำนวนเฟรมที่อ่ำนล่วงหน้ำที่ดีที่สุดอยูท่ ี่ 4 เฟรมต่อครั้ง
ซึ่งแสดงผลได้ตำมภำพที่ 7.9

จานวนเฟรมต่ อวินาที
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จานวนเฟรมที่ดึงล่ วงหน้ า (เฟรม)

ภำพที่ 7.9 อัตรำเฟรมต่อวินำทีแยกตำมจำนวนเฟรมที่อ่ำนล่วงหน้ำขนำดต่ำงๆ (ขนำดสองเท่ำ)
นอกจำกนี้ ในส่ วนของกำรควบคุมอัตรำเฟรมต่อวินำทีน้ นั ผูว้ ิจยั ได้วดั จำนวนเฟรมที่มีกำร
ข้ำมและควำมยำววีดีโอที่แสดงผลรวมก่อนและหลังกำรใช้วิธีกำรประทับเวลำได้ตำมตำรำงที่ 7.1
(ก่อน) และตำรำงที่ 7.2 (หลัง) ดังนี้
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ตำรำงที่ 7.1 ควำมยำวรวมของภำพเคลื่อนไหว และเวลำเฉลี่ยที่เฟรมแสดงผลคลำดเคลื่อนก่อนกำร
ใช้วธิ ีกำรประทับเวลำ
ชื่อวีดโี อ

ความยาวต้ นฉบับ
(วินาที)

ความยาวเมือ่ ตัด
สัญญาณรบกวน
(วินาที)

ค่ าความผิดพลาด
(%)

Miss America
Harbour
Salesman

5.00
20.00
29.93

5.61
32.10
33.47

12.20
60.50
11.83

ตำรำงที่ 7.2 ควำมยำวรวมของภำพเคลื่อนไหว และเวลำเฉลี่ยที่เฟรมแสดงผลคลำดเคลื่อนหลังกำร
ใช้วธิ ีกำรประทับเวลำ
ชื่อวีดโี อ

Miss America
Harbour
Salesman

จานวนเฟรมทีถ่ ูก
ทิง้
4
(เฟรม)

ความยาวเมือ่ ตัด
สัญญาณรบกวน
(วิ5.04
นาที)
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9

21.01
30.36

ค่ าความ
ผิดพลาด (%)

0.80
5.05
1.20

% Improved

11.4
55.45
10.63

จะเห็ นได้ว่ำวิธีกำรประทับเวลำนั้นจะสำมำรถลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรแสดงผลของ
เฟรมได้สูงสุ ดถึง 55.45% บนภำพเคลื่อนไหว Harbour ภำพเคลื่อนไหวต้นฉบับนี้ แสดงผลที่ 30
เฟรมต่อวินำที ในขณะที่ภำพเคลื่อนไหวต้นฉบับตัวอย่ำงอื่นแสดงผลที่ 15 เฟรมต่อวินำที แสดงให้
เห็นว่ำวิธีกำรประทับเวลำนั้นได้ผลดีกบั ภำพเคลื่อนไหวต้นฉบับที่มีอตั รำเฟรมต่อวินำทีสูงๆ
1.2.2 ด้ านคุณภาพของภาพ ทำงผูว้ ิจยั ได้ใช้ภำพเคลื่อนไหวตัวอย่ำงที่ใช้อย่ำงแพร่ หลำยใน
กำรทำวิจยั ด้ำนภำพเคลื่อนไหวคือ “Miss America”, “Harbor” และ “Saleman” นำมำใส่ สัญญำณ
รบกวนประเภทบวกในทุกช่องสี อย่ำงอิสระต่อกัน ตัวอย่ำงในเฟรมที่ 80 แสดงได้ตำมภำพที่ 7.10
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
ภำพที่ 7.10 ตัวอย่ำงภำพเคลื่อนไหวก่อน (ซ้ำย) และหลัง (ขวำ) ใส่ สัญญำณรบกวนประเภทบวก
ภำพหลังจำกตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกนั้นแสดงได้ดงั ภำพที่ 7.11

ภำพที่ 7.11 ภำพเฟรมที่ 80 จำกวีดีโอตัวอย่ำงที่ตดั สัญญำณรบกวนแล้ว
จำกภำพที่ 7.11 จะเห็ นได้ว่ำภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนแล้วจะมีคุณภำพดี ข้ ึ นอย่ำงมำก
ถึงแม้วำ่ เมื่อเทียบรำยละเอียดกับภำพต้นฉบับก่อนใส่ สัญญำณรบกวนสังเครำะห์จะเสี ยรำยละเอียด
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ไปบ้ำงแต่คุณภำพของภำพที่ได้น้ นั เป็ นที่น่ำพอใจ โดยมีค่ำ PSNR ต่ำสุ ดและเฉลี่ยสู งกว่ำวิธีกำร
อื่นๆ ซึ่ งค่ำ PSNR ที่วดั ได้เมื่อเทียบกับวิธีอื่นนั้นแสดงในตำรำงที่ 7.3
ตำรำงที่ 7.3 เปรี ยบเทียบค่ำ PSNR แต่ละเฟรมระหว่ำงวิธีกำรกำรแปรผันรวมและวิธีกำรอื่นๆ
อัลกอริทมึ
TV+FP
2D-DWT
2D DTCWT

ต่าสุ ด
33.90
29.84
30.45

PSNR
สู งสุ ด
43.07
46.79
47.53

เฉลีย่
34.80
33.33
33.89

2. การตัดสั ญญาณรบกวนประเภทบวกและคูณจากภาพเคลือ่ นไหว
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนประเภทบวกและคูณพร้อมกันของภำพเคลื่อนไหวนั้น ผูว้ ิจยั ได้
เลือกชุดภำพเคลื่อนไหวจำกอัลตรำซำวน์ โดยภำพอัลตรำซำวน์ตน้ ฉบับนั้นเป็ นภำพถ่ำยสองมิติขำว
ด ำ สำมำรถใช้ ก ำรตัด สั ญ ญำณรบกวนโดยวิธี ก ำรแปรผัน แบบรวมแบบใหม่ ซ่ ึ งเสนอโดย N.
Chumchob และคณะ [38] ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โมเดลของสัญญำณรบกวนของภำพอัลตรำซำวน์
นั้นสำมำรถเขียนได้ดงั สมกำร (3.12) และกำรตัดสัญญำณรบกวนสำมำรถเขียนได้ดงั สมกำร (3.13)
ดังปรำกฎในบทที่ 3
2.1 วิธีการดาเนินงาน
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ ี กำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งร่ วมกับอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะในกำร
แก้ปัญหำนี้ เพื่อให้กำรวิเครำะห์และออกแบบกำรตัดสัญญำณรบกวนของภำพเคลื่อนไหวอัลตรำ
ซำวน์เป็ นไปได้อย่ำงแม่นยำ ผูว้ จิ ยั ได้วดั เวลำในกำรทำงำนแต่ละส่ วนของกำรทำงำนแบบตำมลำดับ
(Sequential) บนหน่วยประมวลผลหลักกับภำพสองขนำดคือ 256×256 และ 1024×1024 ได้ตำมภำพ
ที่ 7.12 และ 7.13
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เกาซ์-เซเดลแบบสถานะ
ตัวดาเนินการเชิงอนุพนั ธ์
การแสดงผล
การถ่ายโอนข้ อมูล
อ่านข้ อมูลภาพจากดิสก์

ภำพที่ 7.12 สัดส่ วนเวลำกำรทำงำนเป็ นเปอร์ เซนต์ของกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพอัลตรำ
ซำวน์ขนำด 256×256
เกาซ์-เซเดลแบบสถานะ
ตัวดาเนินการเชิงอนุพนั ธ์
การแสดงผล
การถ่ายโอนข้ อมูล
อ่านข้ อมูลภาพจากดิสก์

ภำพที่ 7.13 แสดงสัดส่ วนเวลำกำรทำงำนเป็ นเปอร์ เซนต์ของตัดสัญญำณรบกวนบนภำพอัลตรำ
ซำวน์ขนำด 1,024×1,024
จำกภำพที่ 7.12 และ 7.13 จะเห็นได้วำ่ กำรทำงำนของอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลนั้นเป็ นส่ วนที่
ใช้เวลำในกำรทำงำนมำกที่สุด และใช้เวลำเพิ่มขึ้นเมื่อภำพมีขนำดใหญ่ข้ ึน ถ้ำสำมำรถลดระยะเวลำ
ในขั้นตอนเกำซ์-เซเดลได้มำก เวลำประมวลผลโดยรวมก็จะลดลงอย่ำงมำกเช่ นกัน ในงำนวิจยั นี้
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ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้อลั กอริ ทึ มเกำซ์ -เซเดลแบบสถำนะที่ พฒั นำได้ในบทที่ 4 ที่ มี ประสิ ทธิ ภำพมำ
ทดลองใช้งำนบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
ในส่ ว นที่ ใ ช้เวลำในกำรประมวลผลรองลงมำคื อส่ ว นของกำรค ำนวณด ำเนิ น กำรเชิ ง
อนุ พนั ธ์ตำมสมกำรที่ (3.18) ในบทที่ 3 ซึ่ งในส่ วนนี้ ใช้เวลำไม่มำก และสำมำรถประมวลผลเชิ ง
ขนำนข้อ มู ล แต่ ล ะจุ ด ได้อ ย่ำ งอิ ส ระและใช้เ วลำไม่ ม ำก ผูว้ ิจ ัย จึ ง ออกแบบวิธี ก ำรให้ใ ช้ห น่ ว ย
ประมวลผลทั้งหน่วยประมวลผลหลักและหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดย
ให้หน่ วยประมวลผลหลักทำงำนในส่ วนตัวดำเนิ นกำรเชิ งอนุพนั ธ์และหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์
ทำงำนในส่ วนอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกำรทำงำนให้ซ้อนทับกันในรู ปแบบสำยท่อเพื่อให้กำรทำงำนของหน่วย
ประมวลผลหลักและหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์สำมำรถซ้อนทับกันได้ กล่ำวคือหน่วยประมวลผล
หลัก ดึ ง เฟรมจำกภำพเคลื่ อ นไหวและท ำตัว ด ำเนิ น กำรเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ ห ลัง จำกนั้น จึ ง ส่ ง เฟรมที่
ประมวลผลแล้วไปยังหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์เพื่อประมวลผลอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ
และระหว่ำงที่หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์กำลังประมวลผลอยูน่ ้ นั หน่วยประมวลผลหลักสำมำรถทำ
ตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์สำหรับเฟรมต่อไปได้
เพื่อให้กำรจัดลำดับขั้นตอนกำรทำงำนง่ำยขึ้น ผูว้ ิจยั ได้แบ่งเธรดต่ำงๆ ตำมหน้ำที่ออกเป็ น
5 ประเภทดังนี้
1. เธรดดึงภาพ เป็ นเธรดของหน่วยประมวลผลหลักมีหน้ำที่ดึงเฟรมจำกภำพเคลื่อนไหวอัล
ตรำซำวน์และบรรจุลงหน่วยควำมจำหลัก ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรดึงเฟรมล่วงหน้ำเช่ นเดียวกับกำรตัด
สัญญำณรบกวนประเภทบวกเพื่อลดเวลำในกำรรอคอยอุปกรณ์ I/O
2. เธรดประมวลผล เป็ นเธรดของหน่วยประมวลผลหลัก อำจมีได้มำกกว่ำ 1 เธรด ใช้สำหรับ
ทำงำนตัวดำเนินกำรเชิงอนุพนั ธ์แบบขนำนกับเฟรมที่เธรดดึงภำพดึงมำได้และเมื่อประมวลผลเสร็ จ
จะส่ งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์เพื่อประมวลผลต่อไป
3. เธรด GPU เป็ นเธรดที่ทำงำนบนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ซึ่ งใช้สำหรับกำรทำงำนของ
อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ
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4. เธรดรวมภาพ เป็ นเธรดสำหรับรอรับข้อมูลที่ประมวลผลเสร็ จแล้วจำกหน่ วยประมวลผล
กรำฟิ กส์และจัดเรี ยงเฟรมต่ำงๆ กลับที่เดิมและบรรจุไว้ในหน่วยควำมจำหลัก
5. เธรดแสดงผล ใช้สำหรับแสดงผลเฟรมที่ถูกตัดสัญญำณรบกวนแล้ว รวมทั้งควบคุมอัตรำ
เฟรมเรทในกำรแสดงผล
วิธีกำรที่พฒั นำได้สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 7.14





ภำพที่ 7.14 แสดงกำรทำงำนของวิธีกำรกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหวอัลตรำซำวน์ที่
ได้พฒั นำ
2.2 ผลการวิจัย
ในส่ วนของผลกำรวิจยั นั้นผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือด้ำนประสิ ทธิ ภำพโดยวัดจำก
เวลำที่ใช้ในกำรทำงำนและจำนวนเฟรมที่ได้ต่อวินำที และส่ วนที่สองคือด้ำนคุณภำพของภำพที่ตดั
สัญญำณรบกวนแล้ว โดยผลกำรทดลองมีดงั ต่อไปนี้
2.2.1 ด้ านประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั ได้วดั เวลำที่ใช้ต่อเฟรมบนภำพขนำด 480×352 พิกเซล โดย
แบ่ ง เธรดออกเป็ นกลุ่ ม ๆ เพื่ อ ท ำงำนกับ แต่ ล ะเฟรม ทั้ง นี้ เพื่ อ ลดเวลำในกำรเติ ม สำยท่ อ ของ
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อัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำง ลดเวลำในกำรผสำนกำรทำงำนระหว่ำงรอบกำร
ทำซ้ ำจุดตรึ งและทำให้ตดั สัญญำณรบกวนได้หลำยๆ เฟรมพร้อมกัน ซึ่ งผลด้ำนเวลำนั้นสำมำรถ
แสดงได้ตำมภำพที่ 7.15
5000
4500

เวลำที
่ใช้ (มิลลิวินำที)
Time Used (ms.)

4000

Sequential
SWGS
Propose State Based

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1

2

4
8
Number of threads per frame

16

32

จำนวนเธรดต่อเฟรม

ภำพที่ 7.15 เวลำที่ใช้ของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้กบั วิธีกำรเดิมบนจำนวนเธรดต่อเฟรมขนำดต่ำงๆ
จำกภำพที่ 7.15 จะเห็นได้วำ่ อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ (Propose State Based) นั้น
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพมำกกว่ำ อัลกอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำ ต่ ำ ง
(SWGS) เนื่ องจำกสำมำรถลดเวลำกำรผสำนกำรทำงำนและทำให้เธรดต่ำงๆ เข้ำทำงำนได้รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น
ควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนเท่ำเมื่อเทียบกับกำรประมวลผลตำมลำดับ (Sequential) นั้น
สำมำรถแสดงได้ตำมภำพที่ 7.16
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14

12

Sliding Window Gauss-Seidel
Propose State Based

ควำมเร็ วที่เพิ่มSpeedup
ขึ้น (เท่ำ)

10

8

6

4

2

0

1

2

4
8
Number of threads per frame

16

32

จำนวนเธรดต่อเฟรม

ภำพที่ 7.16 จำนวนเท่ำของควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นของอัลกอริ ทึมเดิม (Sliding Window Gauss-Seidel)
และเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะ (Propose State-Based)
จำกภำพที่ 7.16 จะเห็นได้ว่ำเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะที่พฒั นำได้น้ นั สำมำรถเพิ่มควำมเร็ ว
ในกำรทำงำนได้ถึง 13.18 เท่ำที่ 32 เธรดต่อเฟรมเมื่อเทียบกับกำรประมวลผลอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดล
แบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยตำมลำดับ ในขณะที่อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้
แถวคอยนั้นสำมำรถเพิม่ ควำมเร็ วได้เพียงประมำณ 7 เท่ำเมื่อเทียบกับหน่วยประมวลผลหลักเท่ำนั้น
นอกจำกนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้วดั จำนวนเฟรมต่อวินำทีของทั้งสองอัลกอริ ทึม ซึ่ งแสดงได้ตำมภำพ
ที่ 7.17
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25
SWGS
Propose State-Based

เฟรมต่
อวินำที (fps)
Frame per second (fps)

20

15

10

5

0

Sequential

1

2
4
8
Number of threads per frame

16

32

จำนวนเธรดต่อเฟรม

ภำพที่ 7.17 จำนวนเฟรมต่อวินำทีของอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้กบั วิธีกำรเดิมบนเธรดต่อเฟรมขนำด
ต่ำงๆ
จำกภำพที่ 7.17 ในส่ วนของ Sequential นั้นเป็ นกำรประมวลผลบนหน่วยควำมประมวลผล
หลักเพียงอย่ำงเดี ยวและไม่มีกำรซ้อนทับของกำรประมวลผลในสำยท่อ กำรใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์ เซเดลแบบสถำนะนั้นสำมำรถให้ผลลัพธ์ได้ถึง 23 เฟรมต่อวินำทีเมื่อใช้ 32 เธรดต่อเฟรมเมื่อเทียบ
กับอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงแบบเดิม (SWGS)
นอกจำกนี้ ยงั มีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับควำมรำบรื่ นของภำพที่ได้ โดยผูว้ ิจยั ได้วดั ควำมล่ำช้ำ
ระหว่ำงเฟรม (Between-Frame Delay : BFD) ทั้งส่ วนค่ำเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน รวมทั้ง
เฟรมที่ถูกทิ้งเนื่องจำกประมวลผลไม่ทนั โดยแยกตำมจำนวนเธรดต่อเฟรมได้ตำมตำรำงที่ 7.4
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ตำรำงที่ 7.4 จำนวนเฟรมที่ถูกทิ้ง ค่ำเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของค่ำควำมล่ำช้ำระหว่ำง
เฟรมของจำนวนเธรดต่อเฟรมขนำดต่ำงๆ
เธรดต่ อ
เฟรม

เฟรมทีถ่ ูกทิง้
(เฟรมต่ อวินาที)
SWGS Proposed

ค่ าเฉลีย่ BFD
(มิลลิวนิ าที)
SWGS Proposed

S.D. ของ BFD
(มิลลิวนิ าที)
SWGS Proposed

1

19.33

17.89

514

393

61.1

79.3

2

15.73

13.55

289

230

83.5

80.1

4

10.89

8.94

183

159

74.2

82.2

8

7.94

3.90

149

119

90.2

86.8

16

8.96

1.72

159

108

97.9

99.6

32

9.22

0.67

162

103

101.8

99.7

จำกตำรำงที่ 7.4 จะเห็ นได้ว่ำ เมื่ อเพิ่ ม จำนวนเธรดต่ อเฟรมนั้น ค่ ำ เฉลี่ ย ของควำมล่ ำ ช้ำ
ระหว่ำงเฟรมและจำนวนเฟรมที่ถูกทิ้งจะลดลง โดยอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะนั้นสำมำรถ
ลดจำนวนเฟรมที่ถูกทิง้ ได้อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยที่ 32 เธรดต่อเฟรมนั้นสำมำรถลดจำนวนเฟรมที่ถูก
ทิ้งได้เหลือเพียง 0.67 เฟรมต่อวินำที ในขณะที่เมื่อใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำง
มีเฟรมที่ถูกทิ้งถึง 9.22 เฟรมต่อวินำที
2.2.1 ด้ านคุณภาพของภาพ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงภำพตัวอย่ำงเฟรมที่ 80 และเฟรมที่ 300 ตำมภำพ
ที่ 7.18(ก) และ 7.18 (ข) ตำมลำดับ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงคุณภำพของภำพของโมเดล JY เดิมในภำพที่ 7.18
(ค) และ 7.18 (ง) และวิธีแปรผันรวมด้วยโมเดล CC [38] ในภำพที่ 7.18 (จ) และ 7.18 (ฉ)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภำพที่ 7.18 ตัวอย่ำงภำพต้นฉบับเฟรมที่ 80 และ 300 (ก และ ข) ภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนด้วย
โมเดล JY (ค และ ง) และภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนด้วยวิธีกำรแปรผันรวมแบบใหม่ (จ
และ ฉ)
ภำพที่ 7.18 จะเห็นได้วำ่ วิธีกำรแปรผันรวมแบบใหม่น้ นั สำมำรถตัดสัญญำณรบกวนได้ดูมี
คุณภำพดีกว่ำกำรใช้โมเดล JY ภำพที่ตดั สัญญำณรบกวนด้วยโมเดลกำรแปรผันรวมด้วยโมเดล CC
นั้นมีค่ำ PSNR เทียบกับภำพต้นฉบับ 78.67dB ถึง 86.43dB

บทที่ 8
สรุ ปและอภิปรายผล

ในบทนี้ จะกล่ำวถึ งผลกำรดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนต่ำงๆ สอง
ส่ วนคือส่ วนกำรพัฒนำอัลกอริ ทึม และส่ วนกำรนำอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้ไปใช้ในด้ำนต่ำงๆ
ผลการพัฒนาอัลกอริทมึ
อภิปรายผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหำของอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำต่ำงในกำรทำงำน
กับสถำปั ตยกรรมแบบแกนประมวลผลจำนวนมำกเช่นหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ซึ่ งในแต่ละเธรด
จะต้องรอเข้ำทำงำน และมีกำรผสำนกำรทำงำนในระหว่ำงรอบกำรทำงำนจำนวนมำก ผูว้ ิจยั จึงได้
พัฒนำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยขึ้น เพื่อลดเวลำในกำรผสำนกำร
ทำงำนระหว่ำงรอบโดยใช้ฟังก์ชนั กำรส่ ง (Mapping Function) ผลที่ได้สำมำรถลดเวลำประมวลผล
ได้ถึ ง 56.19% เมื่ อเที ย บกับ กำรประมวลผลอัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบเลื่ อนบำนหน้ำ ต่ ำ งเดิ ม
สำหรับกำรประมวลผล 512 เธรด
นอกจำกนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้พฒั นำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเชิ งขนำนเพิ่มเติมจำกแบบเลื่ อนบำน
หน้ำต่ำงไร้ แถวคอย โดยเรี ยกว่ำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงสองทำงซึ่ งทำให้
เธรดต่ำงๆ สำมำรถเข้ำทำงำนได้ท้ งั แนวแถวและแนวคอลัมน์ และลดเวลำคอยเข้ำทำงำนของเธรด
ต่ำงๆ ผลจำกกำรพัฒนำเพิ่มเติมนี้สำมำรถลดเวลำประมวลผลได้ประมำณ 46% เมื่อเทียบกับกำร
ประมวลผลเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยเดิมเมื่อทำงำนกับ 512 เธรด
อย่ำงไรก็ตำม ผูว้ ิจยั ยังเห็ นว่ำปั ญหำเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนยังมีอยู่เนื่ องจำกมี
จำนวนเธรดที่รอคอยเข้ำทำงำนเป็ นจำนวนมำก จึงมีแนวคิดที่ให้เธรดแต่ละตัวทำงำนได้อย่ำงอิสระ
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ต่อกัน โดยแบ่งเธรดออกเป็ นสี่ สถำนะ เธรดแต่ละตัวมีกำรตรวจสอบข้อมูลและเปลี่ยนสถำนะด้วย
ตัว เอง ผู ้วิ จ ัย เรี ย กอัล กอริ ทึ ม นี้ ว่ ำ อัล กอริ ทึ ม เกำซ์ -เซเดลแบบสถำนะ ซึ่ งอัล กอริ ทึ ม ใหม่ น้ ี มี
ประสิ ทธิ ภำพเป็ น 1.25 เท่ำเมื่อเทียบกับอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอย
บนหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ 512 เธรดที่ขนำดปัญหำ 1,023×1,023 และเร็ วขึ้น 26.88 เท่ำเมื่อเทียบ
กับกำรประมวลผลแบบตำมลำดับบนหน่วยประมวลผลกลำง
แนวทางการพัฒนาต่ อ
อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะนั้นอำจทำงำนกับหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ทำงำนได้
อย่ำงไม่เต็มที่ เนื่ องจำกแต่ละช่วงเวลำในแต่ละเธรดจะอยูใ่ นสถำนะที่ต่ำงกัน ทำให้มีเส้นทำงกำร
ทำงำน (Path Divergence) ที่ต่ำงกัน ในขณะที่หน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์น้ นั เหมำะสมสำหรับกำร
ทำงำนแบบ SIMD มำกกว่ำ
อัลกอริ ทึมใหม่ที่เสนอในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ได้มุ่งเน้นกำรทำงำนบน CUDA เพียงอย่ำงเดียว
โดยยังไม่ได้ทำกำรทดลองกับ OpenCL ซึ่ งเป็ นแบบจำลองกำรเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งสำหรับ
กำรประมวลผลบนหน่วยประมวลผลแบบมำกแกน อย่ำงไรก็ตำม อัลกอริ ทึมที่พฒั นำน่ ำจะนำไป
ประยุกต์ใช้กบั OpenCL ได้เช่นกัน โดยอำจต้องมีกำรวัดประสิ ทธิภำพในทุกๆ ด้ำนเทียบกับ CUDA
อย่ำงละเอียดอีกครั้ง
ในอนำคต อัลกอริ ทึมที่ นำเสนอนี้ อำจนำมำปรับปรุ งและประยุกต์เพื่อให้ใช้งำนในด้ำน
อื่นๆ ที่มีลกั ษณะของปั ญหำใกล้เคียงกันเช่น มัลติกริ ดซึ่ งนำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลเข้ำมำเป็ นตัวทำ
ให้เรี ยบ (smoother), พลศำสตร์ ของไหลตลอดจนกำรถ่ำยเทควำมร้อนและพลังงำน เป็ นต้น
นอกจำกนี้ในปั จจุบนั มีสถำปัตยกรรมแบบหลำยแกนประมวลผลใหม่ๆ เช่นสถำปั ตยกรรม
แบบแกนประมวลผลจำนวนมำก (Many Integrated Cores: MIC) ซึ่ งพัฒนำโดยบริ ษทั Intel® โดย
ในปั จจุ บนั ได้มีกำรนำมำใช้มำกขึ้น กำรใช้อลั กอริ ทึมที่เป็ นลักษณะแบบสถำนะที่รันใน Native
Mode นั้นจะตัดเวลำกำรขนถ่ ำ ยข้อมูล และควำมแตกต่ ำ งของสถำปั ตยกรรม ซึ่ ง น่ ำ จะท ำให้
อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบสถำนะประมวลผลได้รวดเร็ วขึ้นมำก และในอนำคตสำมำรถปรับแต่ง
อัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดล แบบสถำนะให้เหมำะสมกับหน่วยประมวลผลประเภทนี้มำกขึ้น
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การนาอัลกอริทมึ ไปใช้ ด้านการตัดสั ญญาณรบกวนภาพแบบบวก
อภิปรายผลการทดลอง
กำรตัดสัญญำณรบกวนภำพแบบบวกนั้น ทำงผูว้ ิจยั ได้นำอัลกอริ ทึมเกำซ์ -เซเดลแบบไร้
แถวคอยที่พฒั นำได้มำใช้แก้ปัญหำกำรทำซ้ ำแบบจุดตรึ งของกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพแบบบวก
ผลที่ได้น้ นั สำมำรถลดเวลำในกำรประมวลผลภำพไปได้ถึง 56.19% เมื่อเทียบกับกำรประมวลผล
สำหรับกำรประมวลผลอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงของเดิม และภำพที่ได้น้ นั เป็ น
ที่น่ำพอใจ โดยมีค่ำ PSNR สู งสุ ด 66.73dB สำหรับภำพขนำด 2048×2048
แนวทางการพัฒนาต่ อ
ในกำรทดลองส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทดลองกับอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้
แถวคอยเท่ำนั้น ในอนำคตจะมีกำรนำอัลกอริ ทึมอีกทั้งสองตัวที่พฒั นำได้มำทดลองร่ วมด้วย ผูว้ ิจยั
คำดว่ำอัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้น้ นั จะสำมำรถลดเวลำในกำรประมวลผลได้มำกขึ้นอีก

การนาอัลกอริทมึ ไปใช้ ด้านการตัดสั ญญาณรบกวนภาพแบบบวกและคูณ
อภิปรายผลการทดลอง
ในส่ วนกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพแบบบวกและแบบคูณนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรทดลองกับ
ภำพทั้งสองประเภทคือ ภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ โดยมีลกั ษณะเด่นคือ ภำพมีขนำดใหญ่มำกไม่
สำมำรถบรรจุ ล งหน่ ว ยควำมจ ำของหน่ ว ยประมวลผลกรำฟิ กส์ ไ ด้ และภำพจุ ล ชี พ จำกกล้อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด ซึ่ งนักชีววิทยำและนักจุลชี ววิทยำไม่สนใจพื้นหลัง แต่สนใจ
ตัวจุลชีพ ซึ่ งมีกำรเคลือบด้วยวัตถุที่นำไฟฟ้ ำเช่นทอง ทำให้สว่ำงบนพื้นหลังบนภำพที่ถ่ำยได้
ในกำรแก้ปัญหำภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ตดั ภำพออกเป็ นส่ วนเล็กๆ และ
จัดกำรทำงำนให้เป็ นแบบสำยท่อโดยกำรแบ่งงำนออกเป็ นส่ วนย่อยๆ ในกำรทดลองนี้ อลั กอริ ทึม
เกำซ์-เซเดลและวิธีกำรทำงำนแบบสำยท่อที่พฒั นำได้สำมำรถทำงำนได้เร็ วขึ้น 70.68 เท่ำเมื่อเทียบ
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กับกำรทำงำนด้วยหน่วยประมวลผลหลักเพียงแกนเดียว นอกจำกนี้ หน่วยควำมจำที่ตอ้ งกำรสำหรับ
แต่ละส่ วนของภำพนั้นลดลงถึง 91.5% และภำพผลลัพท์ที่ได้น้ นั มีคุณภำพดี
ส่ วนกำรตัดสัญญำณรบกวนในภำพจุลชี พจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด
นั้น ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีกำรแยกภำพจุลชี พออกจำกพื้นหลังเพื่อลดขนำดปั ญหำและทำกำรตัดสัญญำณ
รบกวนแบบขนำนตำมส่ วนของจุลชีพที่คน้ พบ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถแยกจุลชีพออกจำกพื้นหลังได้
ผูว้ ิจยั ใช้อลั กอริ ทึมเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงไร้แถวคอยเพื่อตัดสัญญำณรบกวนบนภำพ
วิธีน้ ีสำมำรถลดเวลำกำรทำงำนได้ถึง 94.48% และและได้ภำพที่เหมำะแก่กำรศึกษำโครงสร้ำงวัตถุ
ที่เกำะติดจุลชีพซึ่งโดยปกติสังเกตได้ยำกบนภำพที่มีสัญญำณรบกวน
แนวทางการพัฒนาต่ อ
ในส่ วนของกำรตัดสัญญำณรบกวนจำกภำพถ่ำยดำวเทียมขนำดใหญ่ ในอนำคตอันใกล้น้ นั
ควำมก้ำวหน้ำของหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ จะเพิ่มขึ้นมำก รวมทั้งหน่ วยควำมจำอำจสำมำรถ
บรรจุ ภ ำพถ่ ำ ยดำวเที ย มได้ท้ งั ภำพซึ่ ง ท ำให้ก ระบวนกำรตัดสัญญำณรบกวนอำจต้องได้รับ กำร
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลดี ที่ สุ ด นอกจำกนี้ วิธี ก ำรที่ พ ฒ
ั นำได้ย งั ค่ อนข้ำ งเจำะจงกับ รุ่ นของหน่ ว ย
ประมวลผลกรำฟิ กส์ ในอนำคตควรจะมีกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมให้เข้ำกับฮำร์ ดแวร์ หน่วยประมวลผล
กรำฟิ กส์ได้ทุกรุ่ น
ในส่ วนของภำพจุ ลชี พนั้น เนื่ องจำกภำพที่ได้จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กรำดนั้นไม่ได้มีเพียงภำพแบคทีเรี ยที่นำมำทดลองเท่ำนั้น ยังมีภำพประเภทอื่นด้วยเช่ น เชื้ อรำ พืช
และวัสดุต่ำงๆ ในอนำคตควรมีกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมให้รองรับภำพประเภทนี้ดว้ ย
การนาอัลกอริทมึ ไปใช้ ด้านการตัดสั ญญาณรบกวนบนภาพเคลือ่ นไหว
อภิปรายผลการทดลอง
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหว ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรทดลองกับภำพสองประเภท
คือภำพวีดีโอสี ทว่ั ไปซึ่ งมีสัญญำณรบกวนแบบบวก โดยที่สัญญำณรบกวนไม่ข้ ึนต่อกันในแต่ละ
ช่ อ งสี และภำพเคลื่ อ นไหวอัล ตรำซำวน์ ซ่ ึ งมี ล ัก ษณะสั ญ ญำณรบกวนแบบบวกและคู ณ ซึ่ ง
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อัลกอริ ทึมที่พฒั นำได้สำมำรถตัดสัญญำณรบกวนกับภำพเคลื่อนไหวทั้งสองประเภทได้ในลักษณะ
เรี ยลไทม์
ในงำนวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทำกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมเพื่อเปรี ยบเทียบหำวิธีกำรที่ให้อตั รำเฟรมต่อ
วินำทีสูงที่สุด และอัตรำกำรแสดงผลจำนวนเฟรมต่อวินำทีคงที่ เช่น กำรอ่ำนดิสก์ล่วงหน้ำ กำรทิ้ง
เฟรม และกำรแบ่งงำนระหว่ำงหน่วยประมวลผลหลักและหน่วยประมวลผลกรำฟิ กส์ เพื่อซ่ อนเวลำ
ที่ ใ ช้ในกำรขนถ่ ำยข้อมูล ระหว่ำ งหน่ วยควำมจำหลักและหน่ วยควำมจำของหน่ วยประมวลผล
กรำฟิ กส์
ผลกำรทดลองชี้ ให้เห็ นว่ำอัลกอริ ทึมเกำซ์-เซเดลที่พฒั นำได้สำมำรถแก้ปัญหำกำรทำซ้ ำ
แบบจุดตรึ งในกำรตัดสัญญำณรบกวนบนภำพเคลื่อนไหวทัว่ ไป โดยให้อตั รำจำนวนเฟรมต่อวินำที
เฉลี่ยเพิ่มเป็ น 1.27 เท่ำเมื่อเทียบกับกำรประมวลผลโดยเกำซ์-เซเดลแบบเลื่อนบำนหน้ำต่ำงเดิม และ
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนภำพอัลตรำซำวน์น้ นั สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนได้ถึง 3.79 เท่ำ
และได้อตั รำเฟรมเป็ น 14.8 เฟรมต่อวินำที โดยคุณภำพของภำพหลังจำกกำรตัดสัญญำณรบกวนนั้น
ดีข้ ึนจนเป็ นที่น่ำพอใจ
แนวทางการพัฒนาต่ อ
ในกำรตัดสัญญำณรบกวนนี้ ผูว้ จิ ยั ทำงำนในโดเมนเชิงพื้นที่เท่ำนั้น ยังไม่ได้คำนึงถึงโดเมน
เชิ งเวลำ ทำให้วิธีกำรที่ พฒั นำนี้ ยงั ไม่ได้คำนึ งถึงสัญญำณรบกวนที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงกำรเปลี่ยน
เฟรมแสดงผล นอกจำกนี้ กำรคำนวณยังไม่พิจำรณำควำมสม่ำเสมอของควำมหน่วงระหว่ำงเฟรม
ซึ่ งในอนำคตอำจต้อ งมี ก ำรพัฒ นำวิ ธี ก ำรอื่ น ๆ ที่ ค ำนึ ง ถึ ง สั ญ ญำณรบกวนเชิ ง เวลำและควำม
สม่ำเสมอของควำมหน่วงระหว่ำงเฟรม

139
รายการอ้ างอิง
[1] ปรำโมท เดชะอำไพ และ นิพนธ์ วรรณโสภำคย์ (2553). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม.
กรุ งเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
[2] Mognnieg, H., and D. A. Lowther (2010) “The solution of electromagnetic field problem using Sliding
Window Gauss-Seidel algorithm on a multicore processor.” IEEE Transaction on Magnetic
46, (February): 3081-3084.
[3] Barrette, R., et al. (2008) Template for the solution of linear systems: building blocks for iterative
methods. Auckland: Society for Industrial and Applied Mathematics.
[4] Rudin, L. I., S. Osher, and E. Fatemi (1992) “Nonlinear total variation based noise removal
algorithms” Physica D 60 (January) : 259-268.
[5] Lidenbaum, M., M. Fischer, and A. M. Bruckstein (1994) “On Gabor Contribution to Image
Enhancement.” Pattern Recognition 27 (January): 1-8.
[6] Vogel, C. R., M. E. Oman (1996) “Iterative Methods for Total Variation Denoising.” SIAM Journal
of Scientific Computation 17, (January): 227-238.
[7] Paul, R., and M. Meyer (2000) Restoration of motion picture film. New York: ButterworthHeinemann.
[8] Silberstein, M. (2012) Efficient computation of sum-products on GPUs Accessed February 19.
Available from http://sites.google.com/site/silbersteinmark/Home/sum-product-gpu-kernel.
[9] Rob, F. (2008) CUDA Application Design and Development., 2nd ed., New York: Elsevier.
[10] NVIDIA® Corperation. (2012) NVIDIA CUDA programming guide version 1.0 Accessed
February
19.
Available
from
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/1_0/NVIDIA_CUDA_ Programming
_Guide_1.0.pdf
[11] Herikstad Solutions. (2012) CUDA and double precision floating point numbers. Accessed
Febuary 19. Available from http://www.herikstad.net/2009/05/cuda-and-double-precisionfloating.html
[12] Karimi, K., N. G. Dickson, and F. A. Hamze (2012) Performance Comparison of CUDA and
OpenCL.
Accessed
March
10.
Availble
from
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.2581.pdf
[13] Barlow, R. H., and D. J. Evans (1982) “Parallel algorithms for the iterative solution to linear system.”
Computation Journal 25, (January):56-60.

140
[14] Cortadellas, N., E. Fernandez, and A. Garcia (2013) Biomedical and biological applications of
scanning electron microscopy, Paris: CCiTUB.
[15] Bae, E., Juan Shi, and Xue-Cheng Tai (2011) “Graph Cuts for Curvature Based Image Denoising”
IEEE Transactions on Image Processing 20, (May):1199-1210.
[16] Buades, A., and B. Coll, and Morel J. M. (2000) On image denoising methods. Paris:Centre de
Mathematiques et de Leurs Applications.
[17] Scjerzer, O., et al. (2009) Variational Methods in Imaging. London:Springer.
[18] Maequina, A., and S. Osher (2000) “Explicit algorithms for a new time dependent model based on
level set motion for nonlinear deblurring and noise removal” SIAM Journal of Scientific
Computation 20 (January): 1964-1977.
[19] Chan, T. F., G. H. Golub, and P. Mulet (1999) “A nonlinear primal-dual method for total variation
based image restoration.” SIAM Journal of Scientific Computation 20, (January):19641977.
[20] Hirakawa, K., and T. W. Parks (2006) “Image denoising using total least squares”, IEEE Trans.
Image Process 15, 9 (September):2730-2742.
[21] Chumchob, N., Ke Chen, and Carlos Brito-Loeza (2012) “A new variational model for removal of
combined additive and multiplicative noise and a fast algorithm for its numerical
approximation” International Journal of Computer Mathematics 90 (January):1-12.
[22] Lelic, D., and Z. Gajic (2004) “Gauss-Seidel Iterations for SIR-Based Power Updates for Wireless
CDMA Communication Networks” International Journal of Wireless Information
Networks 11 (July): 115-121.
[23] Foschini, G., and Z. Miljanic (1994) “A simple distributed autonomous power algorithm and its
converfence.” IEEE Transaction on Vehicular Technology 42 (January): 641-646.
[24] Zuying Luo, J. Fan, and S. X. Tan (2011) “Localized Statistical 3D Thermal Analysis Considering
Electro-Thermal Coupling.” IEEE International Symposium on Circuits and System,
Teipei, Taiwan, 24-27 May, 2009. Teipei:IEEE.
[25] Evans, D. J. (1984) “Parallel algoruthms S.O.R. Iterative Method.” Journal of Parallel Computing
1, (March): 3-18.
[26] Koester, D. P., S. Ranka, and G. C. Fox (1994) “A Parallel Gauss-Seidel for Sparse Power System
Matrices.” Proceeding of the Supercomputing. 184-193. Washington D.C., USA 1994,
USA:ACM/IEEE.

141
[27] Courtecuisse H. and J. Allard (2009) “Parallel dense Gauss-Seidel algorithm on many-core
processors.” High Performance Computation Conference. 139-147. Seoul, South Korea,
June 25-27, 2009. USA: IEEE CS Press.
[28] Lensen, F., H. Schafer, and C. Garbe (2009) “Denoising time-of-flight data with adaptive total
variation” Optical Engineering 48, (January): 337-346.
[29] Perona, P. and J. Malik (1990) “Scale space and edge detection using anisotropic diffusion.” IEEE
Transaction for Pattern Analysis and Machine Intelligence 12, 7 (August): 629-639.
[30] Abrahim, B. A. (2011) “Speckle noise reduction method combining total variation and wavelet
shrinkage for clinical ultrasound imaging.” Proceeding of Middle East Conference on
Biomedical Engineering (MECBME). 80-83. Sharjah, UAE, February 21-24, 2011.
USA:IEEE Press.
[31] Bennett, W. R. (1948) "Spectra of Quantized Signals" Bell System Technical Journal 27 (July):
446–472.
[32] Katona, M., et al. (2006) “A real-Time wavelet-domain video denoising implementation in FPGA.”
EURASIP Journal on Embedded Systems (July): 1-12.
[33] Mahmoud, R. O. (2008) “Intelligent denoising technique for spatial video denoising for real-time
applications” Proceeding of International Conference on Computer Engineering &
Systems, 407-142. Cairo, Egypt. November 25-27, 2008. USA:IEEE Press.
[34] National Science Foundation (2012) YUV Video Sequences Accessed February 19. Available from
http://trace.eas.asu.edu/yuv/
[35] Center for Remote Imaging, Sensing and Processing. (2013) Microwave Remote Sensing Accessed
April 10. Available from http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/mw.htm
[36] Zhengmeng Jin and Xiaoping Yang (2010) “Analysis of a new variational model for multiplicative
noise removal” Journal of Mathamatics Analysis and Applications 362 (February):415426.
[37] Brietbart, J. (2010) “Data structure design for GPU based heterogeneous system.” Proceeding of
International Conference on High Performance Computing and Simulation. 44-51.
Leipzig, Germany, June 21-24, 2009. USA:IEEE Press.
[38] Chumchob, N. and C. Chantrapornchai (2013) “A fast denoising approach of medical ultrasound
images corrupted by combined additive and multiplicative noise.” Submitted, (November).

142
ภาคผนวก ก
งานวิจัยทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์
วารสารระดับนานาชาติ
Banpot Dolwithayakul, Atchara Chatkaew, Chantana Chantrapornchai, Noppadol Chumchob,
“An adaptive parallel method for denoising microorganism image from scanning
electron microscope”, Journal of Advance Microscopy Research, Vol.8, No.3, 2013.
Banpot Dolwithayakul, Chantana Chantrapornchai, Noppadol Chumchob, “State-Based GaussSeidel Framework for Real-time 2D Ultrasound Image Sequence Denoising on GPUs”,
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, Vol.9, No.1, 2014.
Banpot Dolwithayakul, Chantana Chantrapornchai, Noppadol Chumchob, “Two Parallel
Strategies for Real-Time Spatial Video Denoising for Multi-Core Processor”,
International Journal of Computer Applications, Vol.48, No.16, 2012.
Chantana Chantrapornchai, Banpot Dolwithayakul, , Kanok Huankamnerd, Sergai Gorlatch,
“Parallel Mass Transfer Simulation of Nanoparticles using Nonblocking
Communication”, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Enginneering,
Vol.5, No.1, 2010.
Banpot Dolwithayakul, Chantana Chantrapornchai, Noppadol Chumchob, “Additive and
Multiplicative Noise Removal Framework for Large Scale Color Satellite Images on
OpenMP and GPUs”, Studies in Surveying and Mapping Science, Vol.1, No.1, pp. 1-8.
2013.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, S. Yooyeunyong, “Proper Parallel Method for Magnetic
Sounding Equations on Multilayered Earth”, Communications in Computer and
Information Science, Vol. 264, pp.122-129 , 2011.

143
วารสารระดับชาติ
Kanok Hournkamnuard, Chantana Chantrapornchai, Banpot Dolwithayakul, Sergei Gorlatch,
Torsten Hoefler, “Two Parallel Algorithms for a Mass Transfer Simulation of Magnetic
Nanoparticles”, ECTI Transactions on Electrical Eng. Electronics and Communication,
Vol.9, No.2, 2011.
บรรพต ดลวิทยำกุล , จันทนำ จันทรำพรชัย, สื บสกุล อยู่ยืนยง, “กำรสร้ำงตัวแก้สมกำรสะท้อน
แม่เหล็ก ไฟฟ้ ำบนตัวกลำงแบบวิวิธพันธุ์สำหรับพื้นโลกแบบหลำยชั้นในบนเอ็มพีไอ
และโอเพนเอ็มพี”, Vol 22, No.3, 2012.
งานประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “GPU-Based Total Variation Image
Restoration using Sliding Window Gauss-Seidel Algorithm”, International Symposium
on Intelligent Signal Processing and Communication System (ISPACS), December 7-9,
2011.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, S. Yooyeunyong, “Solving Magnetic Sounding Integral
Equations from Multilayer Earth Using Message Passing Interface”, Annual
Symposium on Computer Science and Engineering (ANSCSE 14), March 23-26, 2010.
B. Dolwithayakul, N. Chumchob, C. Chantrapornchai, , “GPU-Based Weighted-Jacobi Solver for
2D Poisson’s Equation with Domain Decomposition”, Annual Symposium on
Computer Science and Engineering (ANSCSE 15), March 30 – April 2, 2011.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, S. Yooyeunyong, “Magnetic Sounding from Multilayered
Earth Equation Solver using Job Distributor Based on Message Passing Interface”,
Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information
Technology (ECTI-CON), 2010.

144
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “Real-time parallel spatial video denoising
schemes on multi-core processors”, International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE 2012), 2012.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “Real-time Video Denoising for 2D
Ultrasound Streaming Video on GPUs”, International Computer Science and
Engineering Conference (ICSEC), 2013.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “Real-time parallel spatial video denoising
schemes on multi-core processors”, International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE 2012), 2012.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “An efficient asynchronous approach for
Gauss-Seidel iterative solver for FDM/FEM equations on multi-core processors”,
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE
2012), 2012.
C. Chantrapornchai, B. Dolwithayakul, “On the Parallel Simulation of Magnatic Targeting of
Nanoparticles in Capillaries”, International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE 2013), 2013.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, “Real-time Parallel Spatial Video
Denoising Schemes on Multi-core Processor”, International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), 2012.
B. Dolwithayakul, C. Chantrapornchai, N. Chumchob, C. Leangsuksan, “Satellite Image
Denoising framework on GPU and OpenMP”, Louisiana Alliance for SimulationGuided Materials Applications, April 14-15, 2013.

145
งานประชุ มวิชาการระดับชาติ
บรรพต ดลวิทยำกุล, จันทนำ จันทรำพรชัย, นพดล ชุมชอบ, “ตัวแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นขนำดใหญ่
ด้วยวิธีเกำซ์ -เซเดล โดย Sliding Window สองทำง บนหน่ วยประมวลผลกรำฟิ กส์ ”,
Thailand National Grid and Cloud Conference, 2011.

146
ประวัตผิ ้ วู จิ ยั
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั

ว่ำที่ ร.ต. บรรพต ดลวิทยำกุล
82 ถ.เกษตรสิ น ต.ลำพยำ อ.เมือง จ.นครปฐม
นักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) ภำควิชำคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) ภำควิชำคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
นักคอมพิวเตอร์ ฝ่ ำยระบบและพัฒนำโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

