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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั รูปภาพทีเ่ ผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีอตั ราการเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ของเครื่องมือ และเทคโนโลยี ทาให้มรี ปู ภาพเผยแพร่อยู่เป็ นจานวนมาก เมื่อต้องการค้นคืนเพื่อหารูปภาพทีต่ อ้ งการจึงต้อง
อาศัยเครื่องมือประเภทระบบการค้นคืนรูปภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความสามารถสูง แต่รูปแบบการค้นคืนแบบเก่าทีใ่ ช้คา
สาคัญจากข้อมูลเมตา โดยนามาเปรียบเทียบกับข้อคาถาม แต่ถ้ามีผใู้ ช้สองคนต้องการเรียกข้อมูลรูปภาพเดียวกัน ซึ่งผูใ้ ช้
แต่ละคนไม่ได้ใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็ นข้อคาถามเดียวกัน ทาให้ระบบการค้นคืนรูปภาพจากข้อความ พิจารณาและเปรียบเทียบได้
ยาก ซึง่ การปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกีย่ วพันป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธีการเนเบอร์ฮทู เสิรท์ เป็ น
ระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเลือกรูปภาพผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องกับความต้องการจากการค้นคืนของรอบทีผ่ ่านมา แล้ว
ทาการปรับปรุงเป็ นรูปภาพคาถามใหม่ และป้ อนย้อนกลับเข้าไปในระบบ จนส่งผลให้ได้รูปภาพผลลัพธ์ท่ตี รงกับความ
ต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ผลจากการทดลองพบว่าวิธกี ารที่ผู้วจิ ยั ดาเนินการนี้ ให้ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในภาพรวม
(F-measure) สูงถึง 0.87 ซึง่ หมายถึงระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และให้ผลลัพธ์ทส่ี งู กว่าผลของการค้นคืนรูปภาพใน
รอบแรกทีไ่ ม่มกี ระบวนการป้ อนความเกีย่ วพันย้อนกลับ จึงตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ของงานวิจยั นี้
คาสาคัญ: การค้นคืนรูปภาพโดยเน้นเนื้อหา, การป้ อนความเกีย่ วพันย้อนกลับ, ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม

Abstract
Currently, the publishing of images on the Internet is growing at a rapid rate as a result of advances in tools
and technology. This results in a large number of images published. To retrieve the desired image, tools such as
powerful and effective image retrieval systems are needed. The traditional retrieval system uses keywords from
the metadata to compare them with the query. When two users want to retrieve the same image using different
queries, it can be difficult for the query image retrieval system to determine and compare such queries. In this
study, a semi-automated system was developed through the enhancement of queries with Relevance feedback
using genetic algorithms in combination with Neighborhood Search. With this system, users can select the correct
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result image according to their search requirements from previous iteration and the result is then revised into a
new image query and fed back into the system until the resulting image is more consistent with the user’s needs
requirements. The results showed that this method had a mean F-measure of 0.87 indicating that the system
showed good performance and produced better result compared to the result of the first iteration of image retrieval
without a Relevance feedback process which meets the objectives of this study.
Keywork: Content-Based Images Retrieval, Relevance Feedback, Genetic Algorithm.

1. บทนา

ปั จจุบนั สื่อหลายประเภทในอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บเพจ บล็อค มีการจัดเก็บ
และเผยแพร่ขอ้ มูลรูปภาพดิจทิ ลั เป็ นจานวนมากส่งผลให้รูปภาพดิจทิ ลั มีอตั ราการเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคตตามการเติบโตของอินเทอร์เน็ต จึงเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะค้นคืนรูปภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
นี้เพื่อนามาใช้งาน ดังนัน้ หากต้องการค้นคืนรูปภาพดิจทิ ลั และให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี รงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้อง
มีระบบการค้นคืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้ความถูกต้อง และความแม่นยาสูง โดยปั จจุบนั มีการพัฒนาระบบการค้นคืนรูปภาพ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดังกล่าวเป็ นจานวนมาก ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเภท คือ 1) ระบบการค้นคืนรูปภาพจากข้อความ
(Text-Based Image Retrieval System) ซึ่งถือว่าเป็ นเทคนิคแบบดัง้ เดิมในการค้นคืนรูปภาพจากฐานข้อมูล ผู้ใช้จะใช้คา
สาคัญ (Keyword) หรือ ข้อความ (Text) ในการค้นคืนรูปภาพ จึงง่ายต่อการใช้งาน แต่ถ้ามีผใู้ ช้สองคนต้องการเรียกข้อมูล
รูปภาพเดียวกัน ถ้าผู้ใช้แต่ละคนไม่ได้ใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็ นข้อคาถามเดียวกัน จะทาให้ระบบการค้นคืนรูปภาพจากข้อความ
พิจารณาและเปรียบเทียบได้ยาก ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์จากการค้นคืนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การประมวลผลภาพ
ล่วงหน้าของฐานข้อมูลยังเป็ นปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน เพราะต้องใช้ทงั ้ ทรัพยากรบุคคลากรและเวลาเป็ นจานวนมากสาหรับรูปภาพ
ทัง้ หมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการแยกกลุ่ม และใส่คาอธิบายประกอบ โดยเฉพาะเมื่อกาหนดให้มผี ู้ท่ที าหน้าที่ในการใส่
คาอธิบายประกอบหลายคนอาจทาให้เกิดความหลากหลายของความหมาย ถึงแม้ว่าจะเป็ นรูปภาพที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เพราะการรับรู้ การนึกคิดของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลต่อผลการค้นคืนภาพโดยรวมได้ 2) ระบบการค้นคืน
รูปภาพจากเนื้อหาของรูปภาพ (Content-Based Images Retrieval System) วิธกี ารค้นคืนรูปภาพ ทีน่ าเนื้อหาของรูปภาพ
มาวิเคราะห์มากกว่าข้อมูลเมตา (Meta Data) เช่น คาหลัก แท็ก หรือคาอธิบายที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ซึ่งคาว่า “เนื้อหา”
ในบริบทนี้สามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 ประเภท คือ เนื้อหาเชิงพื้นที่ (Spatial Content) พิจารณาจากการระบุตาแหน่ งของวัตถุ
จากภาพทีก่ าหนด เนื้อหาเชิงความหมาย (Semantic Content) พิจารณาจากการกาหนดความหมายของภาพ และ เนื้อหา
จากคุณลักษณะระดับต่า (Low-Level Feature Content) พิจารณาจาก สี รูปร่าง พืน้ ผิว เส้นขอบ โดเมนเชิงพืน้ ที่ (Spatial
Domain) และ โดนเมนเชิงความถี่ (Frequency Domain ) จากการนาเนื้อหาของรูปภาพมาใช้ในกระบวนการค้นคืนรูปภาพ
ทาให้สามารถลดข้อจากัดของระบบค้นคืนจากข้อความลงได้ เพราะระบบการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาของรูปภาพช่วยให้
การจัดทาดัชนีดขี น้ึ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ทแ่ี ม่นยา และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากขึน้ ซึง่ ระบบการค้นคืนรูปภาพจาก
เนื้อหาส่วนใหญ่จะดาเนินการบนพื้นฐานของเนื้อหาที่ได้มาจากคุณลักษณะระดับต่ า โดยอาศัยเทคนิค เครื่องมือ และ
อัลกอริธมึ ทีน่ ามาจากสาขาต่างๆ เช่น สถิติ การจดจารูปแบบ การประมวลผลสัญญาณ และการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะระบบการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาด้วยคุณลักษณะระดับต่าร่วมกับการปรับปรุง
ข้อคาถามด้วยความเกีย่ วพันป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ โดยใช้กลยุทธ์การสืบค้น
ทีละตัวอย่าง กล่าวคือ ผูใ้ ช้ระบุขอ้ ความค้นหาด้วยรูปภาพ นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์โดยให้ผใู้ ช้มสี ่วน
ร่วมในการพิจารณาว่าได้รปู ภาพตรงตามความต้องการหรือไม่ โดยระบบจะอนุญาตให้ผใู้ ช้สามารถคัดเลือกรูปภาพผลลัพธ์
ทีต่ รงกับความต้องการจานวน 5 ภาพเพื่อป้ อนกลับเข้าสู่ระบบ และนาไปปรับปรุงเพื่อสร้างดัชนีของรูปภาพใหม่ดว้ ยเทคนิค
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ของขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรม H. Takagi, S.-B. Cho, and T. Noda (1999) [1] H. Takagi (2001) [2] M. Arevalillo-Herráez
(2011) [3] ร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮูทเสิร์ท สาหรับ สืบค้นใหม่จนกว่าจะจับคู่รูปภาพทีค่ ล้ายกัน และตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้มากทีส่ ุด เท่านัน้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกี่ยวพันป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรม
ร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ สาหรับการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาของรูปภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

งานวิจยั นี้ได้รวบรวมรูปภาพเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลรูปภาพในการทดลอง โดยดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ CS 223B
Project: Color Edge Detection Examples จานวน 500 ภาพ แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หมวดหมู่ของรูปภาพ
กลุ่มที่
1
2
3
4
5

ชื่อกลุม่
ดอกกุหลาบ
ม้า
รถบัส
ทิวทัศน์
ไดโนเสาร์

จานวน/ภาพ
100
100
100
100
100

ต่อมาผู้วิจยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ออกแบบไว้สาหรับ การปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกี่ยวพันป้ อนกลับโดยใช้
ขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ สาหรับการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาดังแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกีย่ วพันป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์
94
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จากภาพที่ 1 สามารถแบ่งการดาเนินงานได้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการสร้า งฐานข้อ มูลตัว แทนรูป ภาพ (Indexed Library) งานวิจ ัย นี้ ใ ช้วิธีก ารหาตัว แทนรูป ภาพจาก
คุณลักษณะระดับต่า (Low-Level Feature) 5 ลักษณะ ดังนี้ ค่าฮีสโตแกรมจากระบบสี HSV (HSV Histogram) Liang B.,
et al (2012) [4] Huayoung L., et al. (2004) [5] Marchal J., et al. (2006) [6] Wang R., et al. (2001) [7] ค่าสหสัมพันธ์
อัตโนมัติของสี (Color Auto Correlogram) Haas M., et al. (2005) [8], Munesawang, P., et al (2005) [9], Mironica, I.,
Ionescu, B. and Vertan, C (2012) [10], Hopfgartner, F., et al (2007) [11] ค่ า ต าแหน่ งการเคลื่ อ นที่ ข องสี ( Color
Moment) Moshfeghi, Y. and Jose, J. M (2 0 1 3 ) [12], Zhang, H., Kankanhalli, A. and Smoliar, S. W (1993) [13]
ค่าสัมประสิทธิเวฟเลต
์
(Wavelet Transform) Shahraray B (1995) [14], Hampapur A., et al (1996) [15] และขอบภาพ
(Edge) Kasturi, R. and Jain R (1991) [16] เพื่อสร้างเป็ นตัวแทนหลายคุณลักษณะสาหรับใช้ในการสืบค้นของรูปภาพใน
ฐานข้อมูล และรูปภาพทีใ่ ช้สอบถาม
2. ขัน้ ตอนของการค้นคืนรูปภาพ (Images Retrieval) เป็ นขัน้ ตอนของการค้นคืนรูปภาพภายในระบบ หลังจากทีไ่ ด้
ข้อคาถามทีผ่ ่านการดาเนินการจากขัน้ ตอนที่ 1 แล้ว จะทาการค้นคืนรูปภาพบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบโดยการวัด
ความคล้ายคลึง (Similarity measurement) ของตัวแทนหลายคุณลักษณะของภาพ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะเฉพาะที่สกัดจาก
รูปภาพในขัน้ ตอนที่ 1 และรูปภาพคาถาม (Query) โดยการวัดความคล้ายคลึงด้วยวิธี Euclidean Distance ซึ่งสามารถ
คานวนระยะห่างได้จากสมการที่ 1
1

2
Dis(Q(x,y) ,F(i,j) )=[∑ni=0|Qx -Fi |2 +|Qy -Fj | ]2

(1)

โดยที่ x และ y เป็ นเวกเตอร์ของคุณลักษณะ (feature vector) และ n เป็ นมิตขิ องเวกเตอร์
หลังจากเปรียบเทียบความคล้ายคลึงแล้วจะนารูปภาพผลลัพธ์มาจัดเรียงลาดับของความคล้ายคลึงจากมากไปหา
น้อยต่อไป
3. ขัน้ ตอนการป้ อนความเกีย่ วพันย้อนกลับ (Relevance Feedback) เป็ นขัน้ ตอนทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้ระบบปรับปรุงข้อคาถาม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้องมากขึ้น โดยจะนาเอารูปภาพผลลัพธ์ทเ่ี กี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ โดยเลือกรูปภาพที่
เป็ นผลลัพธ์ใน 5 ลาดับแรกเท่านัน้ เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับปรุงและนาไปสอบถามกับระบบอีกครัง้ โดยสันนิษฐานว่า
รูปภาพผลลัพธ์ท่ไี ด้จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพิม่ มากขึ้น และรูปภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการน้อยลง ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ เพื่อเพิม่ โอกาสในการหาคาตอบทีด่ กี ว่า
การใช้วธิ กี ารวิธกี ารขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรมแบบเดิม โดยมีขนั ้ ตอน ดังต่อไปนี้
3.1 การสร้างประชากรของคาตอบเริม่ ต้น (Initialization) เป็ นกระบวนการของการกาหนดประชากรของเวกเตอร์
พารามิเตอร์ในครัง้ แรกสุด ซึ่งจะถูกเลือกมาโดยผูใ้ ช้ระบบ ซึ่งพิจารณาจากรูปภาพผลลัพธ์ของการค้นคืนในรอบแรก แสดง
ดังภาพที่ 2
3.2 การประเมินค่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั หรือค่าสมการเป้ าหมายของเวกเตอร์เป้ าหมาย โครโมโซมของประชากรทัง้ หมด
จะถูกประเมินค่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั (Fitness value) หรือค่าสมการเป้ าหมายของโอกาสในการอยู่รอดของแต่ละประชากร ซึ่ง
ปกติแล้วจะใช้สมการเป้ าหมายเป็ นตัววัดค่าความน่ าจะเป็ นในการอยู่รอดของประชากรซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการที่
2 แสดงดังตารางที่ 2
fitness(i)=

f(xi )
n
∑i=1 f(xi )
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครโมโซมของรูปภาพผลลัพธ์ทถ่ี ูกเลือก และคานวณค่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั แล้ว

3.3 การคัดเลือก (Selection) เป็ นกระบวนการในการคัดสรรคาตอบ ซึ่งถ้าโครโมโซมใดมีค่าความเหมาะสมในการ
อยู่รอดสูง ก็จะถูกเลือกให้เป็ นกลุ่มประชากรทีม่ โี อกาสอยู่รอดในรุ่นถัดไป ในทางตรงกันข้าม โครโมโซมนัน้ ก็ไม่สามารถอยู่
รอดจนกลายเป็ นประชากรในรุ่นถัดไปได้ โดยงานวิจยั ฉบับนี้ได้เลือกวิธกี ารคัดเลือกแบบวงล้อเสีย่ งทาย (Roulette wheel
selection) มาเป็ นเครื่องมือในการคัดเลือก โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
3.3.1 นาค่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั มาทาการสะสมความถี่ จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้
q1 = 0.22 q2 = 0.48
q3 = 0.68 q4 = 1.00
3.3.2 หมุนวงล้อเสีย่ งทายจานวน 4 ครัง้ โดยใช้หลักของการสุม่ ค่าระหว่าง [0,1] จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้
1 = 0.3278
3 = 0.5321

2 = 0.7582
4 = 0.8832

3.3.3 คัดเลือกโครโมโซมหลังจากหมุนวงล้อเสีย่ งทาย ดังนี้
C1new = q1(0.22) < 0.3278
= q2 (0.48)
C2new = q3(0.68) < 0.7582
= q4(1.00)
C3new = q2(0.48) < 0.5321
= q3(0.68)
C4new = q3(0.68) < 0.8832
= q4(1.00)

< q2(0.48)
< q4(1.00)
< q3(0.68)
< q4(1.00)

เมื่อดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิน้ จะได้ ประชากรรุ่นถัดไป แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 โครโมโซมของรูปภาพทีถ่ ูกเลือก

3.3.4 การสลับสายพันธุ์ (Crossover) การสลับสายพันธุจ์ ะนาสมาชิกของประชากรทีผ่ ่านการคัดเลือกมาเป็ นคู่ๆ
และกาหนดให้เป็ นสมาชิกรุ่นพ่อกับแม่ (Parent Individual) จากนัน้ ทาการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างสมาชิกรุ่นพ่อกับแม่จะทา
ให้เกิดเป็ นรุ่นลูก (Offspring Individuals) สองตัว สมาชิกรุ่นนี้จะถูกนาไปเป็ นสมาชิกของประชากรรุ่ นถัดไป การสุ่มเลือก
สมาชิกรุ่นพ่อกับสมาชิกรุ่นแม่มาทาการสลับสายพันธุ์จะถูกกาหนดโดยความน่ าจะเป็ นในการสลับสายพันธุ์ (Crossover
Probability) ซึ่ง Yang, X. S (2008) [17] เสนอว่าควรกาหนดให้อยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 1.0 เพราะความน่ าจะเป็ นในการสลับ
สายพันธุ์น้ีมผี ลต่อค่าคาตอบ เช่น กาหนดค่าความน่าจะเป็ นในการสลับสายพันธุ์ท่ี 0.8 หากค่าสุ่มได้ 0.7 จะมีการสลับสาย
พันธุ์ ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าสุ่มมีค่ามากกว่า 0.8 การสลับสายพันธุ์จะไม่เกิดขึน้ โดยงานวิจยั ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั กาหนดขัน้ ตอน
สาหรับการสลับสายพันธุ์ ไว้ดงั นี้
3.3.4.1 กาหนดความน่าจะเป็ นในการสลับสายพันธุ์ Pc= 0.8
3.3.4.2 สุ่มเลือกโครโมโซมทีจ่ ะสลับสายพันธุ์ C2new , C3new แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โครโมโซมทีจ่ ะสลับสายพันธุ์

3.3.4.3 สุ่มค่าในการสลับสายพันธุใ์ ห้กบั ทุกยีนในโครโมโซม [0,1] แสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 กาหนดตาแหน่งในการสุ่มค่าเพื่อทาการสลับสายพันธุ์

3.3.4.4 การสลับสายพันธุ์ (Crossover) เมื่อได้ตาแหน่งตามขัน้ ตอนก่อนหน้าก็จะดาเนินการสลับสายพันธุ์
แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การสลับสายพันธุ์

3.3.5 การกลายพัน ธุ์ (Mutation) เป็ น กระบวนการที่เ กิด ขึ้น หลัง กระบวนการสลับ สายพัน ธุ์ จะท าหน้ า ที่
เปลีย่ นแปลงค่าบางส่วนของสมาชิกของกลุ่มประชากร เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประชากรมีความหลากหลายมากขึน้ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนยีนภายในสมาชิกหรือโครโมโซมแต่ ละตัวเท่านัน้ จะไม่เกิดขึน้ กับสมาชิกทัง้ หมดโดยขึน้ อยู่กบั ความน่ าจะเป็ น
(Mutation Probability) ซึง่ Pongcharoen, P., et al (2002) [18] เสนอว่าควรจะกาหนดให้อยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.18 เพราะ
ความน่ าจะเป็ นในการกลายพันธุน์ ้ีมผี ลต่อค่าคาตอบ เช่น 0.01 ดังนัน้ ค่าสุ่มทีไ่ ด้จะต้องน้อยกว่า 0.01 จึงจะเกิดการกลาย
พันธุ์ ซึง่ งานวิจยั นี้จะมีขนั ้ ตอน ดังนี้
3.3.5.1 กาหนดความน่าจะเป็ นในการกลายพันธุ์ Pm = 0.2
3.3.5.2 สุ่มเลือกโครโมโซมทีจ่ ะกลายพันธุ์ C1new แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 โครโมโซมทีถ่ ูกเลือก

3.3.5.3 หาค่า Min, Max ของยีนภายในโครโมโซมทีถ่ ูกเลือก [0.10, 0.82]
3.3.5.4 สุ่มค่าความน่าจะเป็ นในการกลายพันธุใ์ ห้กบั ยีนทุกตัวในโครโมโซม แสดงดังตารางที่ 8
98
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ตารางที่ 8 ตาแหน่งของยีนภายในโครโมโซมทีถ่ ูกเลือก

ตามตารางที่ 9

3.3.5.5 สุ่มค่าการกลายพันธุใ์ ห้ยนี ทีจ่ ะกลายพันธุร์ ะหว่าง [0.10, 0.82] ได้ x2 = 0.55 , x5 = 0.28 แสดง

ตารางที่ 9 โครโมโซมหลังการกลายพันธ์

3.3.6 การจัดเก็บโครโมโซมของสมาชิกรุ่นลูก หลังจากทาการสลับสายพันธุ์ และกลายพันธุแ์ ล้วผูว้ จิ ยั นาเอาค่า
ฟิ ตเนสฟั งก์ชนั มาผ่านฟั งก์ชนั Min() แล้วคัดเลือกตัวทีม่ คี ่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั ทีน่ ้อยสุดมาจัดเก็บเป็ นโครโมรโซมลูก แสดงดัง
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การจัดเก็บโครโมโซมลูก

3.3.7 การสุ่มตาแหน่งเพื่อสลับที่ เป็ นกระบวนการของเนเบอร์ฮทู เสิรช์ (Neighborhood Search: NS) โดยจะนา
โครโมโซมทีผ่ ่านขัน้ ตอนที่ 3.3.6 มาทาการสุ่มตาแหน่งทีต่ ้องการสลับที่ ยกตัวอย่างเช่นการนาโครโมโซมที่ 2new off มาสุ่ม
หาตาแหน่ ง เพื่อทาการสลับทีต่ าแหน่ งทีส่ ุ่มได้คอื ยีน x5 และทาการสลับตาแหน่ งไปทางซ้าย จะได้โครโมรโซม 2new NSL
และขยับไปทางขวาจะได้โครโมรโซม 2newNSR แสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สลับตาแหน่งของยีน x5
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3.3.8 หลังจากดาเนินการในขัน้ ตอนที่ 3.3.7 ผู้วจิ ยั จะทาการคานวณหาค่าฟิ ตเนสฟั งก์ชนั และนาเข้าฟั งก์ชนั
Min () เพื่อนาตัวทีผ่ ่านการคัดเลือกป้ อนเข้าสู่ระบบเพื่อดาเนินการค้นคืนรูปภาพอีกครัง้
4. ขัน้ ตอนการทดสอบประเมินผล (Testing and Evolution) เป็ นขัน้ ตอนของการทดสอบระบบที่พฒ
ั นาขึ้น แล้วนา
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยค่าเรียกคืน (Recall) ซึง่ คานวณได้จากสมการที่ 3
recall=

Nc
Nc +Nm

x 100%

(3)

โดยที่

Nc คือ จานวนของรูปภาพทีเ่ กีย่ วข้องแล้วถูกค้นคืน
Nm คือ จานวนของรูปภาพทีเ่ กีย่ วข้องแต่ไม่ถูกค้นคืน
และ ค่าความแม่นยา (Precision) คานวณได้จากสมการที่ 4
precision=

Nc
Nc +Nf

x 100%

(4)

Nc คือ จานวนของรูปภาพทีเ่ กีย่ วข้องแล้วถูกค้นคืน
Nf คือ จานวนของรูปภาพทีไ่ ม่เกีย่ วข้องแต่ถูกค้นคืน
และค่า F-measure คานวณได้จากสมการที่ 5
โดยที่

F-Measure=

2 ×Precision ×Recall
(Precision + Recall)

(5)

4. ผลการวิ จยั
จากขัน้ ตอนการดาเนินการข้างต้น ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นคืนให้ผใู้ ช้ระบบพิจารณาความถูกต้องว่ารูปภาพผลลัพธ์
เป็ นไปตามความต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็ นไปตามความต้องการระบบจะอนุ ญาตให้ผใู้ ช้ระบบสามารถคัดเลือกรูปภาพ
ผลลัพธ์ทต่ี รงตามความต้องการจากผลลัพธ์ทแ่ี สดง เพื่อนามาเข้าสู่กระบวนการป้ อนความเกี่ ยวพันป้ อนกลับ (Feedback)
ซึ่งรูปภาพเหล่านัน้ จะถูกนามาผ่านกระบวนการสร้างข้อคาถามใหม่ (Query Reformulation) ด้วยขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรม
ร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิร์ท ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลอง โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 รอบ คือ รอบแรกก่อนป้ อนความ
เกี่ยวพันป้ อนกลับ และรอบทีส่ องหลังจากผ่านกระบวนการป้ อนความเกีย่ วพัน ป้ อนกลับทีม่ กี ารวิวฒ
ั นาการทัง้ หมด 5 รอบ
ซึง่ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบก่อนและหลังป้ อนความเกีย่ วพันป้ อนกลับ
ก่อนป้ อนความเกี่ยวพันป้ อนกลับ
หลังป้ อนความเกี่ยวพันป้ อนกลับ
กลุ่มที่
ชื่อกลุม่
Recall Precision F-Measure Recall Precision F-Measure
1
ดอกกุหลาบ
0.64
0.76
0.70
0.81
0.82
0.81
2
ม้า
0.74
0.76
0.75
0.81
0.83
0.82
3
รถบัส
0.94
0.95
0.95
1.00
1.00
1.00
4
ทิวทัศน์
0.90
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
5
ไดโนเสาร์
0.52
0.58
0.55
0.70
0.83
0.76
ค่าเฉลี่ย
0.74
0.79
0.76
0.86
0.89
0.87
100
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จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของประสิทธิภาพในการค้นคืนรูปภาพด้วยการปรับปรุงข้อคาถามด้วยความ
เกี่ยวพันป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮูทเสิร์ ทมีค่าเฉลี่ยในทุกด้าน (Recall, Precision,
F-Measure) ในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ในทุกหมวดรูปภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการค้นคืนรูปภาพทีไ่ ม่มกี ารปรับปรุงข้อคาถาม
โดยเฉพาะในหมวดหมู่ท่ี 3 รูปรถบัส และหมวดหมู่ท่ี 4 รูปทิวทัศน์ ทีไ่ ด้ค่าประสิทธิภาพในภาพรวมถึง 1.00

5. สรุปผลการวิ จยั

งานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอกระบวนการปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกี่ยวพัน ป้ อนกลับโดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรม
ร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิร์ทสาหรับการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาของรูปภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการ
ค้นคืนรูปภาพของระบบทีส่ ูงขึน้ โดยอนุ ญาตให้ผู้ใช้ระบบได้ทาการคัดเลือกรูปภาพผลลัพธ์คาตอบทีต่ รงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้จากการค้นคืนในรอบแรก เพื่อนาตัวแทนของผลลัพธ์ทเ่ี ลือกมาสร้างข้อคาถามใหม่ (New Query) ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ด้วยขัน้ ตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ จนได้ขอ้ คาถามใหม่ทเ่ี หมาะสมแล้วทาการป้ อนกลับเข้าระบบเพื่อ
ค้นคืนอีกครัง้ จากการทดลองพบว่า วิธกี ารทีผ่ วู้ จิ ยั นาเสนอนี้ให้ค่าเฉลี่ยของความแม่นยา 0.86 ค่าเรียกคืน 0.89 และค่า
F-Measure 0.87 สูงกว่าในรอบแรกที่ไม่มกี ารป้ อนความเกี่ยวพัน ป้ อนกลับอยู่ท่ี 0.11 (วัดเฉพาะค่าเฉลี่ย F-Measure)
ดังตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับปรุงข้อคาถามด้วยความเกี่ยวพัน ป้ อนกลับ โดยใช้ขนั ้ ตอนเชิงพันธุกรรม
ร่วมกับวิธกี ารเนเบอร์ฮทู เสิรท์ มีส่วนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการค้นคืนให้สงู ขึน้ ได้
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