หนาที่ 1 ของจํานวน 6 หนา
รายละเอียดการประดิษฐ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล
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ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
ระบบตรวจตราความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคที่จะแกใขขอบกพรองที่มีในระบบตรวจตราความ
ปลอดภัยที่มีการบันทึกขอมูลภาพแบบอนาลอกที่ใชอยูในปจจุบัน (บันทึกขอมูลภาพลงบนวิดีโอเทป) ระบบที่
พัฒนาขึ้นใหมมีระบบการบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอลแทนระบบการบันทึกขอมูลภาพแบบเดิม ทําใหภาพมี
ความคมชัดแมจะถูกบันทึกซ้ําหลายครั้ง นอกจากนี้ระบบมีการนําเทคโนโลยีอื่นๆ เชน Motion detection, Digital
zoom และระบบสืบคนขอมูล เขามาใชรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเก็บขอมูล ทําใหสามารถเก็บขอมูลไดใน
ระยะเวลานานขึ้น รวมทั้งระบบสืบคนทําใหการสืบคนขอมูลภาพที่ตองการทําไดงายและสะดวก ซึ่งไมมีในระบบ
ตรวจตราความปลอดภัยแบบเดิม
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
โดยทั่วไปสวนใหญระบบการตรวจตราความปลอดภัยที่ใชในปจจุบันเปนระบบอนาลอก โดยนําภาพจากกลอง
วิดีโอมาบันทึกลงบนวิดีโอเทป ซึ่งโดยปกติเทปนี้เมื่อบันทึกไปแลวจะสามารถนํากลับมาบันทึกซ้ําใหมอีกเมื่อไมเหตุ
การณสําคัญใดๆเกิดขึ้น ทําใหไมจําเปนตองเปลี่ยนเทปทุกครั้งที่มีการบันทึกใหม อยางไรก็ตามการบันทึกซ้ําๆ เชน
นี้จะทําใหคุณภาพของภาพจะคอยๆ ลดลงตามจํานวนครั้งที่มีการบันทึกซ้ํา ซึ่งถาเทปเกิดมีคุณภาพไมดีในขณะที่
เกิดเหตุการณสําคัญขึ้นอาจกอใหเกิดความเสียหายได ปญหาอีกอยางของระบบตรวจตราความปลอดภัยแบบ
อนาลอกคือ ไมมีระบบการสืบคนขอมูล เนื่องจากการบันทึกจะทําอยางตอเนื่อง เมื่อตองการที่จะคนหาขอมูลภาพ
ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งจะทําไมได ตองนําวิดีโอเทปนั้นมาเปดดูตั้งแตตนจนกวาจะพบ
ขอมูลภาพที่ตองการ ทําใหใชเวลานานและไมสะดวก อยางไรก็ตามไดมีความพยายามนําการถายภาพวีดีโอระบบ
ดิจิตอลเขามาใชและทําการใสขอความที่สัมพันธกับภาพเพื่อใหสามารถคนหาภาพที่ตองการที่สุดดังแสดงใน
เอกสารที่ไดรับการประกาศโฆษณา WO 00/8585 และระบบการตรวจจับการเคลื่อไหวการบุกรุกและระบบปรับ
ภาพอัตโนมัติไดมีการเปดเผยในเอกสารสิทธิบัตร US4081830 และ US5581297 แตปญหาที่เกิดขึ้นคือการที่จะ
นําเอาระบบดังกลาวมารวมเขาดวยกันและปรับใหทํางานไดอยางเหมาะสมกับการใชงานยังไมไดรับการแกไข
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 โครงสรางของระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล
รูปที่ 2 ขบวนการแปลงมาตรฐานสีแบบ RGB ไปเปนมาตรฐานสีแบบ YUV
รูปที่ 3 ขบวนการ digital zoom จะนําขอมูลที่ไดขบวนการ motion detection มาใชในการกําหนดขอบเขตของ
วัตถุที่ตองการ zoom

หนาที่ 2 ของจํานวน 6 หนา
รูปที่ 4 ขบวนการทํางานของระบบสืบคนขอมูล
รูปที่ 5 ขบวนการแปลงมาตรฐานสีแบบ YUV ไปเปนมาตรฐานสีแบบ RGB
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การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล มีคุณสมบัติดังนี้
1. ระบบบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล ตามมาตรฐาน H.263 ดวยอัตราความเร็วในการบันทึก 2 frames ตอ
วินาที
2. ระบบสามารถบันทึกขอมูลไดนาน 10-15 วัน หรือขึ้นอยูกับขนาดภาพที่เก็บและความจุของ Hard disk
3. ระบบทําการบันทึกภาพเมื่อพบวามีการเคลื่อนไหวของวัตถุโดยใชเทคโนโลยี Motion detection
4. ระบบสามารถเลือกบันทึกขอมูลภาพเฉพาะบริเวณที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี Motion detection รวมกับ
เทคโนโลยี Digital zoom
5. ระบบสามารถสืบคนขอมูลภาพที่ตองการโดยใชเทคโนโลยี Text-based searching
6. ระบบมีการบันทึกรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับภาพ เชน วัน, เวลาที่บันทึกขอมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม
พิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลภายหลัง
ในรูปที่ 1 แสดงโครงสรางโดยรวมของระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอลที่พัฒนา
ขึ้น โดยการทํางานของระบบจะประกอบดวยสวนใหญๆ 2 สวน คือระบบการเก็บบันทึกขอมูลภาพและระบบการ
สืบคนขอมูล โดยสวนการสืบคนขอมูลนี้เปนระบบที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลที่มีอยูแลว ดังนั้นการสืบคนจะทําไดก็
ตอเมื่อมีฐานขอมูลเรียบรอยแลว
ในสวนที่ 1 สวนการเก็บบันทึกขอมูลภาพประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ Motion detection/ Digital zoom,
Contents และ สวนการบีบอัดขอมูล (compression process) โดยการทํางานจะเริ่มตนที่กลองวิดีโอถายภาพเหตุ
การณตาง ๆ เชนคน-เขาออกอาคาร จากนั้นขอมูลภาพหรือสัญญาณวีดิโอเหลานี้จะถูกสงมาที่คอมพิวเตอรเพื่อ
การประมาณผลและบันทึกขอมูล ที่คอมพิวเตอรจะประกอบดวย capture card ที่จะแปลงสัญญาณอนาลอกหรือ
สัญญาณวิดีโอไปเปนสัญญาณดิจิตอล ขอมูลภาพที่อยูในระบบดิจิตอลที่แปลงมาจาก Capture card จะถูกสงไป
แสดงผลที่หนาจอคอมพิวเตอร กอนเขาทําการประมวลผลขอมูลภาพที่ถูกแสดงโดยใชมาตรฐานการแสดงสีแบบ
RGB จะถูกแปลงไปเปนมาตรฐานการแสดงสีแบบ YUV จากนั้นจะถูกประมวลผลตอไป โดยขั้นตอนการประมวล
ผลจะประกอบดวย 3 สวนหลักคือ Motion detection/ Digital zoom, Contents และ การบีบอัดขอมูลดวยมาตร
ฐาน H.263 ในสวนของ Motion detection/digital zoom จะเปนสวนจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ ถามีการเคลื่อน
ไหวเกิดขึ้นจะมีการสงสัญญาณใหทําการบันทึกภาพ ในสวนของ digital zoom จะเปนฟงกชันที่ชวยใหสามารถ
บันทึกภาพเฉพาะบริเวณที่ตองการเทานั้น เชนบริเวณหนาของบุคคลที่เขา-ออกอาคาร ในสวนของ Contents เปน
สวนที่ชวยใหผูใชสามารถเพิ่มรายละเอียดเพื่อใชในการอธิบายประกอบภาพได นอกเหนือจากขอมูลเกี่ยวกับ วัน
และเวลาที่ทําการบันทึก ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บไปพรอมกับภาพเพื่อประโยชนในการสืบคนภายหลัง ในขั้นตอน
สุดทายของการบันทึกภาพคือสวนการบีบอัดขอมูล ซึ่งการบีบอัดขอมูลจะเปนไปตามมาตรฐาน H.263 ดวยอัตรา
2 frames ตอวินาที หลังจากนั้นขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว จะถูกบันทึกลงใน Hard disk

หนาที่ 3 ของจํานวน 6 หนา
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การแปลงมาตรฐานสีแบบ RGB ไปเปนมาตรฐานสีแบบ YUV
ในรูปที่ 2 แสดงขบวนการแปลงมาตรฐานสีแบบ RGB ไปเปนมาตรฐานสีแบบ YUV โดยเริ่มจากขอมูลภาพที่ได
จาก capture card จะเปนมาตรฐานสี RBG ที่มีขนาดของแตละ plane สีเทากันคือ NxN จากนั้นภาพ RGB จะ
ถูกแปลงไปเปนมาตรฐานสี YUV ที่มีขนาดของขอมูลเทากับภาพ RGB โดยใชสมการการที่ 1

Y
U =
V

0.299 0.587 0.114 R
-0.16875 -0.33126 0.500
0.500 -0.41869 -0.08131

G
B

สมการที่ 1

จากนั้นเฉพาะสวนสี U และ V เทานั้น จะถูก filtering และ downsampling ดวยอัตรา 2:1 ในแนวตั้งโดยใช filter
tap ดังนี้ h1 = {5, 11, 11, 5} และผลลัพธจะถูก filtering และ downsampling ดวยอัตรา 2:1 ในแนวนอนโดยใช
filter tap ดังนี้ h2 = {2, 0, -4, -3, 5, 19, 26, 19, 5, -3, -4, 0, 2} ดังนั้นเมื่อขอมูลภาพถูกแปลงเปนมาตรฐาน YUV
แลวขอมูลภาพจะมีขนาดดังนี้คือ Y plane มีขนาด NxN สวน U, V planes มีขนาด N/2xN/2
Motion detection
ในสวนนี้ขอมูลภาพ Y เทานั้นที่จะนํามาพิจารณาวามีการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพหรือไม โดยการคํานวณความ
แตกตางระหวาง frame ที่ติดกัน 2 frames โดยใชสมการที่ 2

20
d (t , t − 1) =

N

N

∑ ∑Y
i =1 j =1

25

t

(i , j ) − Y t −1 (i , j )

2

โดย d (t , t − 1) คือความแตกตางระหวาง frame ที่ t และ frame ที่ t-1 สวน Y t (i , j ) คือคาความเขมแสงของขอ
มูลภาพ Y plane ที่ตําแหนง i และ j โดยคาสูงสุดของตําแหนงคือ N
จากนั้นนําคา d (t , t − 1) มาพิจารณา ถาความแตกตางของทั้งสองมีคามากกวาคาคงที่ที่กําหนดขึ้น th จะถูก
พิจารณาวามีวัตถุเคลื่อนไหวในภาพและถาต่ํากวาคาคงที่ที่กําหนดขึ้นจะถูกพิจารณาวาไมมีการวัตถุผานเขามาใน
frame นั้นๆ โดยใชสมการที่ 3
⎧1 àÁ×èÍ
d (t , t − 1) > th
motion = ⎨
d (t , t − 1) < th
⎩0 àÁ×èÍ

30

สมการที่ 2

สมการที่ 3

หนาที่ 4 ของจํานวน 6 หนา
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Digital zoom
เมื่อพิจารณาวามีการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพแลวและผูใชมีการประสงคที่จะทําการ zoom วัตถุในภาพนั้น
ขบวนการที่ทําการ zoom ภาพแสดงในรูปที่ 3 โดยในขบวนการนี้จะใชขอมูลความแตกตางของแตละจุดที่ไดจาก
ขบวนการ motion detection d (t , t − 1) ในการพิจารณาขอบเขตของภาพที่จะทําการ zoom ขอบเขตใหมที่ได
คือขนาดของวัตถุที่ปรากฏในภาพ จากนั้นจะผานขั้นตอนการ interpolation เพื่อขยายขนาดของวัตถุใหเทากับ
ขนาดที่ตองการ โดยขบวนการ interpolation จะทําที่ขอมูลภาพทั้ง Y, U, V planes
Contents
ในสวนนี้เกี่ยวของกับการระบบสืบคนขอมูล โดย Contents ที่ใสเขาไปนี้เชน วันที่ เวลา และรายละเอียดเพิ่มเติมใน
การอธิบายเหตุการณหรือภาพ จะถูกนําไปใชในขบวนการสืบคนขอมูลตอไป โดยสวนนี้ผูใชจะกรอกขอมูลที่
ตองการบันทึกใหกับระบบ จากนั้นระบบจะรวบรวมขอมูลที่ผูใชกรอกรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา นํามาเก็บ
บันทึกไวที่หัว (header) ของขอมูลภาพเพื่อความสะดวกในการสืบคน โดยขอมูลมีการจัดเรียงดังนี้คือ เริ่มตนจาก
วัน, เดือน, ป, เวลา, และขอมูลอธิบายเพิ่มเติม โดยมีการจัดเนี้อที่ในการเก็บดังนี้ 2 bytes สําหรับวัน, 2 bytes
สําหรับเดือน, 2 bytes สําหรับป, 4 bytes สําหรับเวลา, และ 30 bytes สําหรับขอมูลอธิบายเพิ่มเติม รวมเนี้อที่ทั้ง
หมดคือ 40 bytes โดย 40 bytes นี้จะถูกจัดเก็บไวที่ header ของขอมูลภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกในทุกๆ ชวง
เวลา 6 นาที สวนที่ 2 สวนสืบคนขอมูลภาพหลังทําการบันทึกขอมูลภาพเรียบรอยแลว ในกรณีที่ตองการสืบคนขอ
มูลสามารถทําการสืบคนโดยการใส Keyword (Query ) ซึ่งสามารถเปนไดทั้ง วันที่บันทึกขอมูล เวลาที่บันทึกขอ
มูล หรืออาจเปนคําเฉพาะที่ตองการสืบคน เมื่อปอน Keyword ใหกับระบบ retrieval system ระบบจะใช
Keyword นั้นในการสืบคนจาก Contents ที่ไดทําการบันทึกรวมไปกับภาพไว ทําใหการสืบคนเปนไปอยางรวดเร็ว
และสะดวก ผลลัพธที่ไดจากการสืบคนจะถูกแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร
ระบบการสืบคนขอมูลภาพ
รูปที่ 4 แสดงขบวนการทํางานของระบบสืบคนขอมูล ในขบวนการนี้ผูใชจะใสขอมูลที่ตองการคนหาอาจเปน วัน
เดือน เวลา หรือขอมูลเสริม ขอมูลเหลานี้เรียกวา query เมื่อระบบไดรับ query มาจากผูใช ระบบจะนํา query มา
เปรียบเทียบกับขอมูลที่เก็บอยูใน header ของขอมูลภาพทั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล โดยจะเปรียบเทียบขอมูล
ภาพตามหมวดหมูที่ตองการสืบคน เมื่อเสร็จขั้นตอนการเปรียบเทียบขอมูลใดที่ใหเหมือนหรือคลายกับ query
มากที่สุด จะถูกนํามาเปนผลลัพธของการสืบคน
การแปลงมาตรฐานสีแบบ RGB ไปเปนมาตรฐานสีแบบ YUV
ในรูปที่ 5 แสดงขบวนการแปลงมาตรฐานสีแบบ YUV ไปเปนมาตรฐานสีแบบ RGB โดยเริ่มจากขอมูลภาพที่ถูก
บีบอัดไว จะเปนมาตรฐานสี YUV ที่มีขนาดของแตละ plane สีไมเทากันคือ NxN สําหรับ Y และ N/2xN/2
สําหรับ U และ V ดังนั้น U และ V จะตองผานขบวนการ upsampling และ filtering ดวยอัตรา 2:1 ทั้งในแนวตั้ง
และแนวขวาง โดยใช filter ดังนี้ h = {1, 3, 3, 1} ทําใหขอมูลภาพ YUV แตละ plane มีขนาด NxN จากนั้นภาพ
YUV จะถูกแปลงไปเปนมาตรฐานสี RGB โดยใชสมการการที่ 4
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บทสรุปการประดิษฐ
ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพที่พัฒนาขึ้น เปนระบบที่บันทึกภาพลง Hard disk ดวย
ระบบดิจิตอล ทําใหสะดวกและไดภาพที่มีคุณภาพคมชัด นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยเสริม
Motion Detection, Digital Zoom และระบบการสืบคนที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการบันทึกภาพและการสืบคนสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขอถือสิทธิ
1. ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล มีลักษณะพิเศษคือประกอบดวย
- ระบบการบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอลที่ทําการบันทึกขอมูลภาพลงบนสื่อกลางเก็บ
ขอมูลของคอมพิวเตอร
- ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อกําหนดวาระบบจะทําการบันทึกภาพหรือไม
- ระบบดึงภาพเขาและออกแบบดิจิตอล
- กระบวนการบีบอัดขอมูล
- กระบวนการสืบคนขอมูลภาพที่เก็บไวในฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีการสืบคนขอมูล
แบบ Text-based search
2. ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 ใชวธิ ีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สัญญาณภาพที่ติดกันในปริมาณที่กําหนด หากพบวามีปริมาณความแตกตางดังกลาวเกินจากที่กําหนดไว
จะถึอวามีการเคลื่อนไหวของวัตถุและระบบจะทําการบันทึกขอมูลภาพ
3. ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 จะสงพิกัดตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่ เพื่อใหหนวย
ประมวลผลทําการพิจารณาในการเลือกที่จะทําการบันทึกเฉพาะบริเวณที่วัตถุอยูโดยใชระบบดึงภาพเขาและ
ออกแบบดิจิตอลดังกลาวไวในขอถือสิทธิที่ 1
4. ระบบดึงภาพเขาและออกแบบดิจิตอลดังกลาวไวในขอถือสิทธิที่ 1 จะทําการกําหนดขอบเขตการบันทึกภาพ
ซึ่งจะขึ้นอยูกับขอมูลพิกัดของวัตถุที่เคลื่อนไหวซึ่งขอมูลพิกัดดังกลาวจะไดจากระบบตรวจจับความเคลื่อน
ไหวดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1-3
5. กระบวนการบีบอัดขอมูลจะทําการลดขนาดขอมูลรูปภาพและเก็บไวในสื่อกลางเก็บขอมูลดังกลาวในขอ 1
6. ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล จะทําการเก็บขอมูล เวลา, วัน, เดือน และ
ป ของการบันทึกขอมูล โดยขอมูลนี้จะถูกเก็บไวที่ header ของขอมูลภาพนั้นๆ เพื่อใชประโยชนในการสืบคน
ขอมูล
7. ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกขอมูลภาพแบบดิจิตอล จะทําการเก็บขอมูลแบบตัวอักษรเพื่อ
อธิบายภาพและขอมูลนี้จะถูกเก็บไวที่ header

หนาที่ 7 ของจํานวน 6 หนา
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8. กระบวนการสืบคนขอมูลภาพที่เก็บไวใน
ฐานขอมูลดวยเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลแบบตัวอักษร(Text-based search) โดยสามารถใชคําสําคัญ (Keyword) ในการตรวจคน
ขอมูล วัน, เดือน, ป, เวลาที่บันทึก ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 6
9. กระบวนการสืบคนขอมูลภาพที่เก็บไวในฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลแบบตัวอักษร (Textbased search) โดยสามารถใชคําสําคัญ Keyword ในการตรวจคนขอมูลแบบตัวอักษรดังกลาวในขอถือ
สิทธิที่ 7

รูปเขียน
10
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