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เกาซ์-เซเดล เป็ นวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นวิธีหนึ่ งที่ใช้งานอย่างแพร่ หลายในสาขา
ต่างๆ เช่ น คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ และการประมวลผลภาพของวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประยุกต์เหล่านี้ มักจะต้องใช้ชุดของสมการจานวนมาก ซึ่ งจะใช้เวลานานในการแก้สมการ ดังนั้น
ในปั ญหาขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบขนานบนหลายหน่วยประมวลผลเป็ นวิธีหนึ่ งที่นำมำใช้
เพื่อลดเวลำในกำรทำงำน หน่ วยประมวลผลกราฟิ กส์ น้ นั เป็ นหน่ วยประมวลผลในลักษณะนี้ ที่มี
ราคาไม่แพงนัก และมักถูกนามาใช้ในการประมวลผลกราฟิ กส์ เพียงอย่างเดี ยว ในงานวิจยั นี้ จึงมี
แนวคิดจะนาหน่วยประมวลกราฟิ กส์มาใช้ช่วยคานวณปัญหาขนาดใหญ่เหล่านี้ดว้ ย
ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนาเกาซ์-เซเดลเชิงขนานที่เหมาะสาหรับ
ทางานบนหน่ วยประมวลผลกราฟิ กส์ สาหรับสมการผลต่างอันตะ โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้นการลดเวลา
ผสานการทางานระหว่างเธรดและออกแบบอัลกอริ ทึมในหลายรู ปแบบให้เธรดต่างๆ เข้าทางาน
คานวณได้รวดเร็ วขึ้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทดลองวิธีการต่างๆ ที่พฒั นาขึ้นได้กบั สมการปัวซง พบว่าสามารถ
เร่ งความเร็ วได้ถึง 26.88 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้หน่วยประมวลผลหลักเพียงแกนเดียว
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเกาซ์-เซเดลเชิ งขนานที่พฒั นาได้ไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นๆ ใน
หลายๆ แขนงรวมทั้งออกแบบขั้นตอนการประมวลผลให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การตัด
สัญญาณรบกวนบนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การตัดสัญญาณรบกวนบนภาพที่ได้จากคลื่นเสี ยง
ความถี่สูง (อัลตราซาวน์) การตัดสัญญาณรบกวนบนภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด ซึ่ งปั ญหาแต่ละประเภทมีลกั ษณะของปั ญหาต่างกันออกไป วิธีการเกาซ์ -เซเดลแบบ
ขนานและขั้นตอนการทางานที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาได้สามารถทาให้ใช้งานหน่วยประมวลผลประเภทต่างๆ
และทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับปัญหาแต่ละประเภท
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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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งำนวิ จัย ที่ ผูว้ ิ จัย ได้ทำและวิ ท ยำนิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด ้ว ยดี โดยกำรดู แ ลและให้
คำปรึ กษำเป็ นอย่ำงดีจำก รศ. ดร. จันทนำ จันทรำพรชัยที่ปรึ กษำวิทยำนิ พนธ์หลัก และ ดร. นพดล ชุมชอบ
ที่ปรึ กษำร่ วมจำกภำควิชำคณิ ตศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร อำจำรย์ท้ งั สองท่ำนได้ให้คำเสนอแนะ แนวคิด
รวมทั้งชี้ ให้เห็ นถึ งข้อบกพร่ องต่ ำงๆ จนกระทัง่ สำมำรถปรั บปรุ งงำนวิจยั ให้อยู่ในระดับที่ ดีจนสำมำรถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ในวำรสำรวิชำกำร
ทำงผูว้ ิจยั ขอขอบคุณโครงกำรปริ ญญำเอกกำญนำภิเศกโดยสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
ที่สนับสนุ นเงิ นทุนในกำรทำวิจยั ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งค่ำเล่ำเรี ยนและค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ที่
ต้องใช้ในกำรศึกษำระดับปริ ญญำเอก
นอกจำกนี้ผวู ้ ิจยั ขอขอบคุณ รศ. ดร. โชคชัย เลี้ยงสุ ขสันต์จำกมหำวิทยำลัย Louisiana Tech รัฐห
ลุยเซี ยน่ำ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ที่ ให้ใช้เครื่ อง Little FE ซึ่ งเป็ นคลัสเตอร์ ขนำด 6 โหนด และคลัสเตอร์
AZUL ขนำด 32 โหนดในกำรทำวิจยั รวมทั้งให้กำรดูแลและให้คำแนะนำเป็ นอย่ำงดีตลอดช่วงที่ทำวิจยั ใน
ต่ำงประเทศ
ทำงผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบิดำมำรดำ และคนในครอบครัวที่สนับสนุนกำรเรี ยน และกำรทำวิจยั ใน
ทุกๆ ด้ำนตลอดกำรศึกษำ รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมำ
เหนือทุกสิ่ งนั้น ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณพระเจ้ำหนึ่ งเดียวผูส้ ร้ำงทุกสรรพสิ่ ง ผูท้ ำสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ให้
เป็ นไปได้
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