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บทคัดย่อ
บทความนี+นําเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื"อ ลดขนาดข้อมูลภาพ
โดยใช้เทคนิคการหาขอบภาพด้วยวิธี Canny และการแบ่งส่วนภาพเพือ" แยก
และตัดข้อ มูล ส่ ว นที"ผู้ใช้ไ ม่ต้อ งการออก นํ าข้อ มูล ภาพส่ ว นที"สนใจมาใช้
พร้อ มทัง+ ออกแบบร่ว มกับ การบีบอัด ข้อ มูล ภาพโดยใช้ห ลัก การของ Zlib
Deflate เพื"อบีบอัดข้อมูลให้มขี นาดเล็กลงมากขึ+น ซึ"งจะทําให้การส่งข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ตทําได้รวดเร็ว และมุ่งเน้นให้การสื"อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมี
ความราบรื"น มากขึ+น ซึ"งในบทความนี+จะแสดงการออกแบบซอฟต์แ วร์ท"ี
พัฒนาขึ+น ด้วยโปรแกรม MATLAB ผลที"ได้จากการแบ่งส่ว นภาพจะทําให้
ข้อมูลภาพมีขนาดลดลง และส่งผลให้การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความ
ต่อเนื"องมากขึน+
คําสําคัญ: การแบ่งส่วนภาพ, การบีบอัดข้อมูลภาพ
Abstract
This article describes a software development on image data
reduction by using Canny edge detection and image segmentation in
order to remove unnecessary data such as image background. Zlib
Deflate compression algorithm is used to achieve an effective data
reduction capability. This software is developed using MATLAB
programming language and MATLAB GUI. Results show that the
developed software can reduce the transmitted data size and increase
the frame rate.
Keywords: Image Segmentation, Data Compression

1. คํานํา
ในปจั จุบนั การส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามา
มีบทบาทต่อชีวติ ประจําวันมากขึน+ ซึ"งเป็ นผลมาจากทีเ" ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีไ" ด้
ถู ก นํ ามาใช้เป็ น จํา นวนมาก ทัง+ การส่ งผ่ านทางระบบคอมพิว เตอร์ และ
อุ ปกรณ์ พ กพา ปญั หาที"มคี วามสําคัญอย่างหนึ" งก็ค ือข้อจํากัดในเรื"องของ
อัต ราการส่ งผ่ านข้อ มูลบนอิน เทอร์เน็ ต ส่ งผลทําให้การส่ งข้อ มูล ภาพที"ม ี
ขนาดใหญ่ มปี ญั หาการแสดงผลภาพที"ไม่ต่อ เนื"อง ซึ"งอาจทําให้เกิดปญั หา
เรือ" งความผิดพลาดและไม่ราบรืน" ในการสือ" สารได้
ปจั จัยหลักทีม" ผี ลกระทบสําคัญต่อการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึง" ในบางกรณีทม"ี ผี ใู้ ช้จํานวนมากในเวลา
เดีย วกัน อาจทําให้ส ญ
ั ญาณอิน เทอร์เน็ ต มีค วามเร็ว ลดลง ป จั จัย หลักอีก
ประการหนึ"งคือปริมาณ หรือขนาดของข้อมูลทีจ" ะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ก็ม ี
ผลโดยตรงต่ อ ความเร็ว ในส่ งข้อ มูล ซึ"งในป จั จุ บ ัน วิธีก ารต่ าง ๆ ของการ
ประมวลผลภาพก็ถูกนํ ามาใช้ในการแก้ปญั หา เช่นการพัฒนาความเร็วของ
อัตราการส่งสัญญาน และการทําข้อมูลให้มขี นาดเล็กลง เพือ" ให้เหมาะสมต่อ
การจัดเก็บข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลภายในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในบทความนี+ ได้นํ าเสนอวิธีการที"ร วมการใช้เทคนิคการแบ่งส่ ว น
ภาพมาใช้ ร่ ว มกับ การบี บ อัด ข้ อ มู ล ภาพ เพื" อ ทํ า ให้ ก ารลดขนาดของ
ข้อ มู ล ภาพทํ า ได้ ม ากขึ+น ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล และการสื"อ สารผ่ า น
อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพและมีความราบรืน" มากขึน+
2. ทฤษฏีทีเกียวข้อง
/.' ระบบภาพ
จุดภาพหรือ พิก เซล (Pixel) เป็ น หน่ ว ยพื+น ฐานที"มขี นาดเล็กที"สุ ด
ของภาพ ในรูปภาพจะมีจุดภาพหลาย ๆ จุด ที"ถูกรวมกันเป็ นภาพหนึ"ง ๆ
โดยภาพแต่ละภาพทีส" ร้างขึน+ จะมีความหนาแน่ นของจุดภาพ หรือบางครัง+

แทนว่าความละเอียด หรือ ความคมชัด ที"แ ตกต่ างกัน ไป คําว่า "พิกเซล"
(Pixel) มาจากคําว่า "พิกเจอร์" (Picture) ทีแ" ปลว่ารูปภาพ เเละ"เอเลเมนต์"
(Element) ที"แปลว่าองค์ประกอบ จุดภาพจึงใช้ในการบอกคุ ณ สมบัติข อง
ภาพ จอภาพ หรือ อุ ป กรณ์ แ สดงผลภาพใด ๆ จอภาพที"ส ามารถแสดง
จุดภาพได้มาก จะมีความละเอียดของภาพมาก โดยมากจํานวนจุดภาพจะ
ถูกระบุในลักษณะ แนวนอน (x) คูณแนวตัง+ (y) เช่น \]^^ x _^` จุดภาพ
ในภาพหนึ"ง ๆ เราสามารถอธิบายได้เป็นเมตริกซ์ของจุดภาพขนาด
N x M โดยใช้คู่ลําดับ (i, j) แทนค่าของจุดแต่ล ะจุด และบ่งชี+ค วามเข้ม สีท"ี
จุดภาพนัน+ ๆ เมตริกซ์ของจุดภาพแสดงได้ดงั รูปที" 1
0
j
M
0 (0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) (0,7)
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (1,7)
i (2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (2,7)
(3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (3,7)
(4,0) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) (4,7)
N (5,0) (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) (5,7)

รูปที" 1 เมตริกซ์ของจุดภาพ
2.2 การแบ่งส่วนภาพ
การแบ่งย่อยส่วนประกอบภาพจะใช้ในการแยกองค์ประกอบต่าง ๆ
ของรูปภาพออกจากกัน ตามลักษณะสําคัญ ที"เราพิจารณา ขัน+ ตอนนี+เป็ น
ขัน+ ตอนสํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห์ ภ าพ ประโยชน์ ของการแบ่ ง ย่ อ ย
ส่วนประกอบภาพคือ จะทําให้สามารถลดจํานวนข้อมูลในรูปภาพ โดยการ
คัดแยกส่วนข้อมูลภาพทีไ" ม่ต้องการ เนื"องจากการแยกแยะระหว่างส่วนทีเ" รา
สนใจ เช่นวัตถุในภาพ กับส่วนทีไ" ม่ต้องการ เช่น ฉากหลัง และเมือ" ตัดข้อมูล
ในส่วนทีไ" ม่ต้องการออกไปจํานวนข้อมูลทีเ" หลือทีจ" าํ เป็ นในการวิเคราะห์จริง
จะลดลงอย่ า งมาก และจัด ระเบีย บข้อ มูล ในรูป ภาพให้เป็ น กลุ่ ม ได้ดีข+ึน
ข้อมูลภาพที"ผ่านการแบ่งแยกแล้ว จะมีโครงสร้างที"ชดั เจนขึ+นและนํ าไปใช้
งานได้สะดวกขึน+
จากการศึกษาในเรื"องการแบ่งย่อยส่ว นประกอบภาพ ผู้วจิ ยั พบว่า
ภาพที" ถู ก ถ่ า ยเพื" อ นํ า มาใช้ ใ นการสื"อ สารใด ๆ ที"ม ีค วามแตกต่ า งของ
คุ ณ สมบัติภ าพระหว่ างอวัย วะต่ าง ๆ ของมนุ ษ ย์ก ับ ภาพพื+น หลัง ซึ"งจะ
สามารถนํ ามาแยกแยะภาพพื+นหลังกับภาพที"เราสนใจออกมาได้ หลักการ
และวิธีการที"เหมาะสมในการแยกระหว่างภาพคนกับภาพพื+น หลังต่ าง ๆ
น่าจะเป็นวิธกี าร ทีเ" กิดจากการวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องภาพ และใช้คุณสมบัติ
ต่ าง ๆ เหล่ านี+ม าประมวลผลและแยกแยะ แล้ว นํ ามาใช้ก ับ หลัก การและ
วิธกี ารต่าง ๆ ได้
Edge Oriented Image Segmentation เป็ น วิธีก ารแยกส่ ว นหรือ
องค์ประกอบของภาพโดยอาศัยความไม่ต่อเนื"อง ของคุณสมบัตขิ องจุดภาพ

บริเวณรอยต่อระหว่างวัตถุใด ๆ วิธกี ารนี+มงุ่ ทีข" อบของวัตถุเป็นหลัก ผลลัพธ์
ทีไ" ด้จากวิธกี ารนี+จะอยู่ในรูปเส้นพรมแดนระหว่างพืน+ ทีต" ่ าง ๆ
การหาขอบภาพคือการตรวจสอบว่าเส้นขอบลากผ่านหรือใกล้เคียง
กับจุดใด โดยวัดจากการเปลี"ยนแปลงของความเข้มในตําแหน่ งที"ใกล้เคียง
กับจุดดังกล่ าว ซึ"งวิธีก ารหาขอบนัน+ มีด้ว ยกัน หลายวิธี แต่ อ ย่ างไรก็ต าม
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ การค้นหาขอบภาพโดยการใช้อนุ พนั ธ์
อันดับหนึ"ง (Gradient method) และการค้นหาขอบภาพโดยการใช้อนุ พนั ธ์
อันดับสอง (Laplacian method) [1]
โปรแกรมแมทแลป (MATLAB) สามารถช่วยในการหาขอบภาพ ซึ"ง
มีคํ า สัง" ที" ใ ช้ ใ นการหาขอบทั ง+ หมด 6 วิธี คื อ Roberts, Sobel, Canny,
Laplacian of Gaussian, Zero Cross และ Prewitt งานวิจ ัย ตัว อย่ า งนี+ ไ ด้
เลือ กวิธี Canny [2] ในการหาขอบภาพ เนื" อ งจากวิธีด ัง กล่ า วมีก ารใช้
Gaussian Filter ก่อนการหาขอบจึงสามารถควบคุมระดับความละเอียดของ
ขอบทีต" ้องการและสามารถลดสัญญาณรบกวนได้อกี ด้วย ทําให้สามารถตัด
ขัน+ ตอนการประมวลผลภาพเบื+องต้น และด้วยวิธี Canny จะให้รายละเอียด
ของขอบวัตถุได้ดที ส"ี ุด และสามารถใช้ได้ในกรณีทค"ี วามแตกต่างของสีมนี ้อย
เมือ" เทียบกับวิธอี "นื ๆ
การทํางานของ Canny Edge Detection นั น+ เริ"ม ต้ น จากการปรับ
ภาพให้เรีย บ (Smoothing) ด้วยตัวกรองเกาเซีย น (Gaussian Filter) เพื"อ
กําจัด สัญ ญาณรบกวน หลังจากนัน+ คํานวณค่ าขนาด (Magnitude) และ
ทิศทาง (Orientation) ของ Gradient โดยใช้การหาอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ"ง ต่อมา
จึ ง ใช้ No Maxima Suppression กั บ Gradient Magnitude เพื" อ ทํ า ให้ ไ ด้
ขอบที"บ างลง และในขัน+ ตอนสุ ด ท้ายใช้ Double Thresholding Algorithm
เพือ" ระบุพกิ เซลทีเ" ป็นขอบและช่วยเชือ" มต่อขอบ

(a) Original image

(b) Gray image

(c) Canny edge detection image

รูปที" 2 การหาขอบภาพด้วยวิธขี อง Canny
2.3 การบีบอัดข้อมูล
การบีบอัดข้อมูลเป็ น เทคนิคหนึ"งในการลดขนาดของข้อมูล ที"ว่า
ด้วยการศึกษาวิธกี ารในการจัดเก็บข้อมูล ทีท" ําให้ขอ้ มูลมีขนาดเล็กลง การ
บีบอัดข้อมูล มีความสําคัญในระบบการสือ" สารเนื"องจากทําให้รบั ส่งข้อมูลได้
มากขึน+ ในขณะทีม" คี วามเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าเดิม
การบีบอัดข้อมูล มีประโยชน์ ในการลดปริมาณการใช้ทรัพ ยากร
เช่ น ประหยัด พื+น ที" จ ัด เก็บ ของฮาร์ด ดิส ก์ หรือ ใช้แ บนด์ ว ิด ธ์ ข องระบบ
เครือข่ายน้อยลงเพือ" ส่งข้อมูลทีถ" ูกบีบอัดให้มขี นาดลดลงแล้วเป็นต้น
การบีบอัดข้อมูลภาพโดยทัวไปแล้
"
วจะแบ่งออกเป็น  ประเภทคือ

\. การบีบอัดแบบสูญเสียรายละเอียดข้อมูล (Lossy compression) วิธกี ารนี+
จะมีการเปลีย" นแปลงค่าความสว่างของจุดภาพ จะส่วนมากจะทําให้สามารถ
ลดขนาดของข้อมูลภาพได้มาก แต่วธิ กี ารนี+ ไม่เหมาะสมสําหรับข้อมูลภาพที"
ต้องมีการจําแนกข้อมูล (Classification) ตัวอย่างของการบีบอัดประเภทนี+
ได้แก่ JPEG, MrSID หรือ ECW เป็นต้น
. ก ารบี บ อั ด แ บ บ ไม่ ม ี ก ารสู ญ เสี ย ราย ล ะเอี ย ด ข้ อ มู ล ( Lossless
Compression) วิธกี ารนี+จะทําให้ค่าของแต่ละจุดภาพจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
หรือไม่มกี ารเปลี"ยนแปลงค่าของแต่ละจุดภาพ ซึ"งจะทําให้ขอ้ มูลภาพที"ถูก
ถอดรหัส แล้วจะยังคงเป็ น เหมือนภาพต้น ฉบับ ซึ"งการบีบอัดวิธนี +ีจะอาศัย
เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิง ตัวเลขในการลดขนาดของข้อมูล ตัวอย่างเช่น
Huffman code, Lempel–Ziv 1977 (LZ77), Lempel–Ziv–Welch (LZW),
Run-Length Encoding (RLE), PackBits และ Zlib Deflate เป็นต้น
ในงานวิจยั นี+จะใช้วธิ กี ารบีบอัดข้อมูลแบบ Lossless Compression
โดยใช้หลักการของ Zlib Deflate ซึ"งจะอาศัยการรวมกันของ Huffman code
และ Lempel–Ziv 1977 (LZ77) [3] [4] [5] ที" อ อกแบบมาแทนที" Lempel–
Ziv–Welch (LZW) มี ข ้ อ ดี ต รงที" ส ามารถ บี บ อั ด ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และมี
ประสิทธิภาพสูง
3. การออกแบบซอฟต์แวร์
3.1 การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation)
การออกแบบจะเริม" จากการประมวลผลภาพต้นแบบ (Input Image)
ที"มาจากเฟรมภาพของเวปแคม และทําการแยกส่ วนภาพคนและภาพพื+น
หลังออกจากกัน จากนัน+ เขียนโปรแกรมเลือกเฉพาะตําแหน่ งและค่ าของ
จุดภาพทีต" อ้ งการ เพือ" ลดจํานวนข้อมูลในรูปภาพส่วนทีไ" ม่ตอ้ งการลง
เนื" อ งจากการแบ่ งย่ อ ยส่ ว นประกอบของภาพเป็ น การแยกแยะ
ระหว่างส่วนที"เราสนใจ (Foreground) ซึ"งในกรณีน+ีจะเป็ นภาพของคน กับ
ส่วนที"ไม่ต้องการ (Background) ซึ"งในกรณีน+ีจะเป็ น ภาพของฉากหลัง ซึ"ง
การออกแบบการแบ่งส่วนภาพจะใช้ขนั + ตอนวิธดี งั รูปที" 3
การออกแบบโปรแกรมจะเริม" ต้น จากการรับภาพสี (RGB) มาจาก
กล้องเวปแคมด้วยขนาด \x\^x] จุดภาพ จากนัน+ หาขอบภาพโดยใช้วธิ ี
Canny เพือ" ทีจ" ะสามารถหาตําแหน่งและเก็บข้อมูลของภาพส่วนที"ตอ้ งการได้

รูปที" 3 การออกแบบโปรแกรมการแบ่งส่วนภาพ

3.2 การบีบอัดข้อมูลภาพ (Data Compression)
ข้อมูลรูปภาพส่วนที"สนใจ (Foreground) จะถูกนํ ามาทําการบีบอัด
ข้อมูลแบบไม่มกี ารสูญเสียรายละเอียดข้อมูล (Lossless Compression) เพื"อ
ทําการลดจํานวนของข้อมูล โดยทีจ" ะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล ซึ"งการ
ออกแบบการบี บ อั ด ข้ อ มู ล ภาพ จะเป็ นไปตามขัน+ ตอน ดัง รู ป ที" 4 ใน
ขณะเดียวกัน ส่วนของภาครับหลังจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้ว
ก็จะต้องเขียนการถอดรหัสข้อมูลเพื"อเตรียมพร้อมที"จะแสดงผลข้อมูลภาพ
ต่อไป

รูปที" 4 การออกแบบการบีบอัดข้อมูลภาพ

ภาพรวมของการเขียนโปรแกรมการลดขนาดข้อมูลภาพโดยการใช้
เทคนิคของการแบ่งส่วนภาพร่วมกับการบีบอัดข้อมูลภาพจะสามารถแสดง
ได้ดงั รูปที" 5
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รูปที" 6 ตัวอย่างผลของการส่งข้อมูลภาพด้วยฉากหลังสีอ่อน

รูปที" 5 ภาพรวมของโปรแกรมการลดขนาดข้อมูลภาพ

จากรูปที" ^ (บน) แสดงหน้าต่าง GUI ของผลทีไ" ด้จากการทดลองส่ง
ข้อมูลภาพปกติดว้ ยฉากหลังสีอ่อน ขนาดข้อมูลของภาพมีค่า 57,600 ไบต์
ใช้เวลาในการส่งข้อมูลภาพ 0.3970 วินาทีต่อเฟรม
รูปที" 6 (ล่ าง) แสดงหน้ าต่ าง GUI ของผลที"ได้จากการทดลองส่ ง
ข้อมูลภาพทีไ" ด้จากการแบ่งส่วนภาพและบีบอัดข้อมูลภาพ ขนาดข้อมูลของ
ภาพมีค่า 19,383 ไบต์ สัดส่วนของข้อมูลภาพทีถ" ูกแบ่งส่วนต่อภาพตัง+ ต้นมี
ค่า 0.3365 และสัดส่วนของข้อมูลทีถ" ูกบีบอัดแล้วต่อข้อมูลก่อนการบีบอัดมี
ค่า 0.8981 ใช้เวลาในการส่งข้อมูลภาพ 0.2598 วินาทีต่อเฟรม

ภาพรวมการออกแบบโปรแกรมจะแบ่ งการทํางานเป็ น สองส่ ว น
ได้แก่ภาคส่ง (Transmitter) และภาครับ (Receiver) โดยในส่วนของภาคส่ง
จะทําการเลือ กค่าตําแหน่ งจุดภาพและค่ าความเข้มของแต่ละชัน+ สี (RGB)
ก่ อ นนํ ามาบีบ อัด และส่ ง เป็ น ข้อ มูล ไปยัง ภาครับ ซึ"ง ภาครับ ก็จ ะทํ า การ
ถอดรหัส ข้อ มูล เพื"อ จะแสดงผลข้อ มูล ภาพเฉพาะส่ ว นภาพที"เราต้อ งการ
ออกมาเป็นภาพสีในลักษณะเดียวกันกับภาพต้นแบบ แต่จะแสดงเฉพาะส่วน
ทีต" อ้ งการ
4. ผลการทดลอง
จากการออกแบบซอฟต์แวร์และทดสอบวัดค่ าของผลที"ได้ พบว่า
โปรแกรมทีอ" อกแบบสามารถแสดงส่วนภาพทีส" นใจและตัดส่วนภาพพื+นหลัง
ออกได้ และจากการทดสอบ 40 ครัง+ พบว่าการแบ่งส่ วนภาพเพื"อคัดแยก
ข้อมูลเฉพาะที"เราสนใจ สามารถลดขนาดของข้อมูลภาพลงได้ เฉลี"ย 68%
และจากการบีบอัดข้อมูลส่วนทีเ" ราสนใจจะสามารถลดขนาดลงได้เฉลีย" 15%
ส่งผลให้เวลาที"ใช้ในการส่ ง ข้อ มูลภาพผ่ านอิน เทอร์เน็ ต ลดลงจาก 0.5853
วิน าทีต่ อ เฟรม เป็ น 0.3177 วิน าทีต่ อ เฟรม หรือ เทีย บได้กบั อัต ราการส่ ง
ข้อมูลภาพทีเ" พิม" ขึน+ จาก 1.7085 เฟรมต่อวินาที เป็น 3.1470 เฟรมต่อวินาที

ทัง+ หมด 40 ครัง+ อยู่ท"ี 0.3192 หรือสามารถลดขนาดข้อ มูลภาพลดลงเหลือ
ร้อยละ 31.92
การบีบอัดข้อมูลภาพหลังจากการแบ่งส่วนภาพ ทําให้ขอ้ มูลภาพมี
ค่าเฉลี"ย อยู่ท"ี 0.2709 หรือสามารถลดขนาดข้อ มูล ภาพลดลงเหลือ ร้อ ยละ
27.09 เมือ" เทียบกับข้อมูลของภาพตัง+ ต้น
5. สรุป

รูปที" 7 ตัวอย่างผลของการส่งข้อมูลภาพด้วยฉากหลังสีเข้ม
จากรูปที" 7 (บน) แสดงหน้าต่าง GUI ของผลทีไ" ด้จากการทดลองส่ง
ข้อมูลภาพปกติดว้ ยฉากหลังสีเข้ม ขนาดข้อมูลของภาพมีค่า 57,600 ไบต์
ใช้เวลาในการส่งข้อมูลภาพ 0.57497 วินาทีต่อเฟรม
รูปที" 7 (ล่ าง) แสดงหน้ าต่ าง GUI ของผลที"ได้จากการทดลองส่ ง
ข้อมูลภาพทีไ" ด้จากการแบ่งส่วนภาพและบีบอัดข้อมูลภาพ ขนาดข้อมูลของ
ภาพมีค่า 16,125 ไบต์ สัดส่วนของข้อมูลภาพทีถ" ูกแบ่งส่วนต่อภาพตัง+ ต้นมี
ค่า 0.2799 และสัดส่วนของข้อมูลทีถ" ูกบีบอัดแล้วต่อข้อมูลก่อนการบีบอัดมี
ค่า 0.8791 ใช้เวลาในการส่งข้อมูลภาพ 0.3199 วินาทีต่อเฟรม

รูปที" 8 ผลการทดสอบขนาดข้อมูลทีถ" ูกแบ่งส่วนและบีบอัด
จากข้อมูลที"ได้จากการทดสอบ จะเห็นได้ว่าขนาดข้อมูลภาพที"ได้
จากกล้องเว็บแคมมีค่าคงที" ที" 57,600 ไบต์ และค่าข้อมูลภาพที"ได้จากการ
แบ่ งส่ ว นจะมีค่ าเฉลี"ย ของอัต ราการแบ่ งส่ ว นข้อ มูล ภาพจากการทดสอบ

งานวิจยั นี+ได้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์เพื"อเพิม" ประสิทธิภาพในการส่งผ่าน
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการลดขนาดข้อมูลภาพ โดยเทคนิคการแบ่งส่วน
ภาพ ทีอ" าศัยวิธกี ารหาขอบภาพของ Canny และเลือกส่วนข้อมูลทีส" นใจและ
บีบอัดข้อมูลให้มขี นาดเล็กลง ผลที"ได้คอื สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้เร็วและมีความต่อเนื"องมากขึน+
ผลการทดสอบกับภาพจากกล้องเว็บแคม เวลาที"ใช้ในการส่งภาพ
แบบปกติท"ใี ช้เวลาเฉลีย" 0.5853 วินาทีต่อเฟรม ลดลงเหลือ 0.3177 วินาที
ต่อเฟรม หรือเทียบได้กบั อัตราการส่งข้อมูลภาพทีเ" พิม" ขึน+ จาก 1.7085 เฟรม
ต่อวินาที เป็ น 3.1470 เฟรมต่อวินาที ทัง+ นี+อตั ราความเร็วก็ยงั ขึ+นกับอัตรา
ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน
ซอฟต์แวร์ทไ"ี ด้พฒ
ั นาขึน+ นี+ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การสื"อสาร
ทีม" กี ารรับส่งข้อมูลภาพทีต" อ้ งการลดภาระการเก็บและประมวลผลข้อมูลภาพ
ทีม" ขี นาดใหญ่ได้เช่น การส่งข้อมูลภาพของคนไข้เพือ" การรักษาทีเ" ร็วขึน+ การ
ส่งภาพวีดโี อสาธิตการทํางาน อีกทัง+ ยังใช้ได้กบั การสื"อสารในลักษณะของ
เว็บแคมได้อกี ด้วย
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