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บทนำ
(Introduction)
1.1 การคนหาองคความรูในฐานขอมูล
การคนหาองคความรูในฐานขอมูล (Knowledge discovery in databases) คือ กระบวนการ
คนหาขอมูลสารสนเทศหรือองคความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อนำองคความรูที่ไดไปใชประโยชน
ในดานตางๆ เชน การตัดสินใจ การพยากรณ การแนะนำ การจำแนก เปนตน การคนหาองคความรู ใน
ฐานขอมูลขนาดใหญเปนการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถนำไปใชประโยชนได ซึ่งสามารถใช
กระบวนการการทำเหมืองขอมูล (Data mining) เพื่อสกัดรูปแบบที่นาสนใจหรือรูปแบบที่สามารถ
นำไปใชประโยชนได
การทำเหมืองขอมูล เปนการนำเอาความรูในหลากหลายสาขามารวมกัน เชน เทคโนโลยี
ฐานขอมูล (Database technology) ปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence) การเรียนรูของเครื่อง
(Machine learning) ขายงานประสาทเทียม (Neural network) สถิติ (Stat) การรูจำรูปแบบ (Pattern
recognition) เปนตน โดยกระบวนการในการทำเหมืองขอมูลประกอบไปดวย 8 กระบวนการหลัก ดัง
รูปที่ 1.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
x Problem understanding เป น การทำความเข า ใจป ญ หาในสิ ่ ง ที่ ต  อ งการ โดยมี ก าร
ตั้งเปาหมายที่ตองการแก ไขปญหา และระบุผลลัพธที่ตองการ เชน ตองการหารูปแบบ
ความสัมพันธของการซื้อสินคา เพื่อนำรูปแบบความสัมพันธดังกลาวไปใชในการเพิ่มยอด
การขายสินคา เปนตน
x Data selection เปนการเลือกขอมูลที่จะนำมาใชในการคนหาองคความรู หรือนำมาใชใน
การแกปญหา เชน ขอมูลที่ใชในการหาความสัมพันธของการซื้อสินคา ก็คือ รายการซื้อ
สินคาของลูกคา เปนตน
x Data cleaning เปนการทำความสะอาดขอมูล โดยกำจัดสิ่งรบกวนออกไป เชน กำจัด
ขอมูลทีไ่ มครบถวนออกไป หรือทำใหขอมูลมีความถูกตองสมบูรณ เปนตน
x Data integration เปนการรวบรวมขอมูลเขาดวยกัน โดยขอมูลที่ตองการรวบรวมอาจจะ
มาจากหลายแหลง เชน ตองการรวบรวมทั้งรายการสินคาและขอมูลพื้นฐานของลูกคา เพื่อ
ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา เปนตน
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รูปที่ 1.1 กระบวนการในการทำเหมืองขอมูล
x Data transformation เปนการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถทำ
เหมืองขอมูลได เชน ตองการวิเคราะหความคิดเห็นตอสินคาจากขอความคิดเห็นบนเฟสบุก
จำเปนตองแปลงขอความคิดเห็นใหอยูในรูปแบบเวกเตอร เพื่อใหสามารถนำไปประมวลผล
ได หรือการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบตัวเลข เพื่อใหงายตอการประมวลผล เปนตน
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x Data mining คือ กระบวนการที่ใชในการสกัดขอมูลสารสนเทศหรือองคความรูที่ตองการ
โดยจะตองเลือกเทคนิคที่เหมาะสมที่จะใชในการแกปญหา เชน ตองการหาความสัมพันธ
ของการซื้อสินคาโดยใชเทคนิคการทำเหมืองกฎความสัมพันธ (Association rule mining)
เปนตน
x Pattern evaluation เปนการประเมิน รูป แบบที่ไดวามีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
เพียงใด การประเมินสามารถทำไดโดยการทดสอบใชกับสถานการณจริงหรือเหตุ การณ
จำลอง เพื่อดูประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ได นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวามีขอผิดพลาด
เกิดขึ้นหรือไม เมื่อเกิดขอผิดพลาดจำเปนตองดำเนินการแกไขกอนนำมาใชงานจริง
x Knowledge representation เปนการนำเสนอองคความรูที่ไดจากการคนพบ โดยใช
เทคนิคการนำเสนอที่ใหผูใชสามารถเขาใจและนำไปประยุกตใชได
1.2 เทคนิคการหาองคความรูในฐานขอมูล
ปจจุบันมีการนำเสนอเทคนิคที่หลากหลายในการคนหาองคความรู ในฐานขอมูลขนาดใหญ
สามารถแบงเทคนิคดังกลาวออกเปน 2 กลุม ไดดังนี้
1. การเรียนรูแบบมีผ ูส อน (Supervised learning) หรือเรียกวา การสรางตัวแบบในการ
ทำนาย (Predictive modeling) เปนเทคนิคที่เนนการเรียนรูจากขอมูลที่มีอยูในอดีต เพื่อนำมาสราง
สมการหรือรูปแบบสำหรับหาคำตอบ วิธีการเรียนรูแบบมีผูสอนประกอบดวยดังนี้
x การจำแนกขอมูล (Classification) เปนการเรียนรูจากขอมูลในอดีตเพื่อสรางตัวจำแนก
ขอมูล (Classifier) และใชตัวจำแนกดังกลาวในการทำนายประเภทของขอมูล ตัวจำแนก
ถูกสรางขึ้นจากชุดขอมูลเรียนรู (Training set) ซึ่งเปนขอมูลที่จำแนกประเภทไวแล ว
จากนั้นทำการวัดประสิทธิภาพตัวจำแนกกอนที่จะนำตัวจำแนกไปใชจริง โดยใช ชุดขอมูล
ทดสอบ (Testing set) ซึ่งเปนขอมูลที่ไมมีการระบุประเภทของขอมูล ปจจุบันมีการพัฒนา
และนำเสนอวิธีการที่หลากหลายเพื่อสรางตัวจำแนกที่มีประสิทธิภาพ เชน ซัพพอร ต
เวกเตอรแมชชีน (Support vector machine) นาอีฟเบส (Naïve bayes) ตนไมตัดสินใจ
(Decision tree) การคนหาเพื่อนบานที่ใกลที่สุด k ตัว (K-nearest neighbor) เปนตน
x การวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis) เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ตัวแปร เพื่อใชในการประมาณคาของตัวแปรตัวหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตัวแปรตาม (Dependent
variable) โดยอาศัยความรู จากตัว แปรอื่น ซึ่งเรียกวา ตัวแปรอิส ระ (Independent
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variable) วิธีการในการวิเคราะหการถดถอยมีหลายวิธี เชน การถดถอยเชิงเสนอยางงาย
(Simple linear regression) การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple linear regression) เปนตน
2. การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised learning) หรือเรียกวา การสรางตัวแบบเชิง
บรรยาย (Descriptive model) เปนเทคนิคที่เนนการนำขอมูลที่มีอยู มาพิจารณาหาความสัมพันธของ
ขอมูลเปนหลัก วิธีการเรียนรูแบบไมมีผูสอนประกอบดวยดังนี้
x การแบงกลุมขอมูล (Clustering) เปนการจัดกลุ มขอมูลโดยอาศัยความคลายคลึงของ
ขอมูล โดยจัดขอมูลที่มีความคลายคลึงกันไวในกลุมเดียวกัน ซึ่งความคลายคลึงของขอมูล
อาจจะพิจารณาจากความเหมือน (Similarity) หรือความใกลชิด (Proximity) โดยสามารถ
คำนวณจากการวัดระยะหางระหวางขอมูล ซึ่ง มีหลายวิธี เชน การวัดระยะแบบยุคลิด
(Euclidean distance) การวั ด ระยะแบบแมนฮั ต ตั น (Manhattan distance) เป น ต น
การแบงขอมูลนอกจากจะสามารถสรุปไดวา แตละขอมูลควรอยูกลุมใด การแบงขอมูล ยัง
ชวยในเรื่องการเลือกตัวแทนในกลุมขอมูล ทำใหจำนวนขอมูลที่จะนำไปใชในการวิเคราะห
ตอมีจำนวนลดลง นอกจากนี้การแบงกลุมขอมูลสามารถแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่มีความ
ผิดปกติหรือขอมูลที่อยูนอกกลุมได
x การทำเหมื อ งกฎความสั ม พั น ธ (Association rule mining) เป น การค น หารู ป แบบ
ความสัมพันธของขอมูลที่นาสนใจจากฐานขอมูลขนาดใหญ โดยแสดงออกมาอยูในรูปของ
กฎ ที ่ แ สดงความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบ If then (ถ า แล ว ) ทำให ผ ู  ใ ช ก ฎสามารถเข า ใจ
ความสัมพันธไดงาย จึงทำให การทำเหมืองกฎความสัมพันธเปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมในการนำไปประยุกตในดานตางๆ การทำเหมืองกฎความสัมพันธ ประกอบดวย 2
ขั้นตอน คือ การขุดคนรูปแบบความถี่ และการสรางกฎความสัมพันธ โดยการขุดคน
รูปแบบความถี่ถือเปนขั้นตอนหลักในการหากฎความสัมพันธ ซึ่งในหนังสือเลมนี้จะ
กลาวถึงกระบวนการขุดคนรูปแบบความถี่ในรูปแบบตางๆ และการหากฎความสัมพันธ
รวมถึงการนำกฎความสัมพันธไปประยุกตใชในการจำแนกขอมูล
1.3 ที่มาของการทำเหมืองรูปแบบ
การทำเหมืองรูปแบบเริ่มตนจากความตองการในการวิเคราะหรูปแบบการซื้อสินคาของลูกคา
จากตารางที่ 1.1 เปนรายการการซื้อสินคาของลูกคาในรานคาแหงหนึ่ง แตล ะรายการเปลี่ยนแปลง
(Transaction) จะประกอบไปดวยรายการสินคาที่ซื้อในหนึ่งครั้งหรือในหนึ่งใบเสร็จ ซึ่งจะเห็นไดวา มี
รูปแบบการซื้อสินคาที่เกิดซ้ำๆ คือ มีการซื้อไขไกกับนมบอย และเมื่อไรก็ตามที่ซื้อไขไกจะมีการซื้อนม
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ดวยเสมอ รูปแบบดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา ดังนั้นทางรานสามารถจัด
สินคาที่มีความสัมพันธกันใหอยูใกลกัน เพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและเพิ่มยอด
การขายสินคาใหกับทางรานได การหารูปแบบความสัมพันธของการซื้อสินคาจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและ
เปนประโยชนอยางมากกับองคกร

รายการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
4
5

ตารางที่ 1.1 รายการซื้อสินคา
รายการที่ซื้อ
ไขไก น้ำมันพืช นม
นม วุนเสน ไขไก กะทิ
ไขไก เนย นม กะทิ
กะทิ นม ไขไก
เนย นม น้ำตาล น้ำมันพืช แปง

เนื่องจากการหารูปแบบความสัมพันธของการซื้อสินคา ในฐานขอมูลขนาดใหญ เปนเรื่องยาก
และใชเวลายาวนานถาใชมนุษยในการวิเคราะห ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนวิธีการในการขุดคนรูป แบบ
ความสัมพันธของการซื้อสินคาขึ้น โดย Agrawal และคณะ ไดนำเสนอการทำเหมืองกฎความสัมพันธ
เพื่อขุดคนรูปแบบที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา โดยแบงขั้นตอนการทำเหมืองกฎ
ความสัมพันธออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การหาเซตรายการสินคาที่มีการซื้อบอยและการสรางกฎเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงรูปแบบความสัมพันธของการซื้อ สินคา ขั้นตอนวิธี Apriori ถูกนำเสนอขึ้นครั้งแรกเพื่อคนหา
เซตรายการความถี่ (Frequent itemset) หรือเซตรายการสินคาที่ปรากฏรวมกันบอยในฐานขอมูลการ
ซื้อขายสินคา แลวสรางกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่ เพื่อใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของลูกคา จากการนำเสนอการทำเหมืองกฎความสัมพันธเพื่อคนหารูปแบบการซื้อสินคา ตอมาได
มีการนำเสนอการทำเหมืองรูปแบบในแบบตางๆ ขึ้น เชน การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ การทำ
เหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ การสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ เปนตน
1.4 ความหมายของการทำเหมืองรูปแบบ
การทำเหมืองรูปแบบในหนังสือเลมนี้ หมายถึง การคนหารูปแบบที่นาสนใจ มีประโยชน หรือ
ซอนอยูในฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบที่เกิดรวมกันบอยหรือรูปแบบที่แสดงอยู ในรูปของ
กฎความสัมพันธ X o Y โดย X คือ เหตุ สวน Y คือ ผล เชน ไขไก o นม แสดงถึงความสัมพันธวา
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ลูกคาที่ซื้อไขไกมักจะซื้อนมดวย เปนตน โดยรูปแบบในหนังสือเลมนี้ หมายถึง รูปแบบของขอมูลที่ไม
พิจารณาลำดับการเกิด หรือรูปแบบของขอมูลที่พิจารณาลำดับการเกิ ด หรือรูปแบบของขอมูลที่มีทั้ง
สวนที่พิจารณาลำดับการเกิดและไมพิจารณาลำดับการเกิด โดยรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่มีความถี่
เพียงพอที่จะนำไปใชประโยชนในแตละดานได โดยจะพิจารณาจากความถี่ของรูปแบบวา มากกวาหรือ
เทากับความถี่ขั้นต่ำที่กำหนดไวหรือไม เมื่อได รูปแบบที่มีความถี่เพียงพอแลว สามารถนำรูปแบบ
ดังกลาวไปสรางกฎความสัมพันธ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธภายในรูปแบบที่ได
1.5 ทำไมตองใชการทำเหมืองรูปแบบ
ปจจุบันขอมูลไดเพิ่มขึ้นมหาศาลโดยเฉพาะขอมูลที่อยูบนเครือขายสังคมออนไลน ขอมูล
ดังกลาวสามารถนำมาใชประโยชนเพื่อคนหาองคความรูที่ซอนอยู แลวนำองคความรูดังกลาวมาใช
พัฒนาองคกร การทำเหมืองรูปแบบเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมใชเพื่อคนหาองคความรูหรือรูปแบบที่ซอนอยู
ในฐานขอมูลขนาดใหญ เนื่องจากผลลัพธที่ไดแสดงอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจงาย และสามารถ
ใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาพูดถึงการทำเหมืองรูปแบบคนมักจะนึกถึงเรื่องการสรางกฎ
ความสัมพันธที่ใชในการวิเคราะห รูปแบบการซื้อสินคาของลูกคา ซึ่งแสดงใหถึงเห็นความสัมพันธของ
การซื้อสิน คาของลูกคา เชน ลูก คามักจะซื้อผาออมพรอมกับ เบียร ซื้อขนมปงกับนม เปน ตน ซึ่ง
ความสัมพันธดังกลาวกลาวถูกซอนอยูในรายการการซื้อสินคาของลูกคา ทำใหเขาใจถึงพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของลูกคา และชวยสนับสนุนเพิ่มยอดการขายสินคา นอกจากนี้การทำเหมืองรูปแบบยังถูก
นำไปใชอยางแพรหลายในดานตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
x การวิเคราะหการเขาถึงเว็บเพจ ซึ่งสามารถใชการทำเหมืองรูปแบบเพื่อคนหารูปแบบการ
เขาถึงเว็บเพจที่เกิดรวมกันบอย เพื่อชวยใหผูพัฒนาเว็บไซตสามารถเขาใจพฤติกรรมการ
เขาถึงเว็บเพจของผูใชงาน สามารถกำหนดเว็บเพจที่ตรงกับความตองการของผูใชงานได
ทำใหเว็บไซตมีความนาสนใจหรือใชงานงายมากขึ้น และมีจำนวนผูใชเพิ่มขึ้น ถาพิจารณา
ลำดับการเขาถึงหนาเว็บเพจรวมดวย จะทำใหทราบวาผูใชงานนิยมเขาหนาเว็บเพจไหน
กอนหลัง เชน ผูใชมักจะเขาไปที่เมนูคนหาสินคา แลวคลิกไปที่เมนูโปรโมชั่น เปนตน
x การทำนายปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งสามารถใชการทำเหมืองรูปแบบเพื่อคนหารูปแบบ
ของการเกิดปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดรวมกันบอยหรือรูปแบบของลำดับการเกิด
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน เมื่อเกิดแผนดินไหว มักจะมี เหตุการณสึนามิตามมา เปนตน
การทำนายปรากฏการณธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ทำใหผูที่เกี่ยวของสามารถหาทางปองกัน
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หรือเตรียมการสำหรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือเกิดความ
เสียหายนอยที่สุด
x การแพทยสามารถใชการทำเหมืองรูปแบบเพื่อคนหารู ปแบบที่นาสนใจ เชน การคนหา
รูปแบบการจายยาที่ใหประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อใหแพทยสามารถจายยารักษาผูปวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดคาใชจายในการรักษา เปนตน
x การทำเหมืองรูปแบบสามารถสรางรูปแบบที่ใชในการจำแนกขอมูล ตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การจำแนกขอคิดเห็น การจำแนกเว็บไซตหลอกลวง การจำแนกรูปภาพ
เป น ต น รู ป แบบที ่ ไ ด อ ยู  ใ นรู ป แบบของกฎที ่ ส ามารถเข า ใจได ง  า ยโดยมนุ ษ ย และมี
ประสิทธิภาพในการจำแนกสูง
1.6 คาสนับสนุน (Support) และความสำคัญของคาสนับสนุน
คาสนับสนุนเปนคาที่บงบอกถึงความถี่ของการเกิดขอมูลรวมกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได 2
แบบ คือ คาสนับสนุน แบบสัมบูรณ (Absolute support) และคาสนับสนุน แบบสัมพัทธ (Relative
support) โดยคา สนับ สนุน แบบสั มบูร ณ เปน คา ความถี ่ข องการเกิด ข อ มูล X หรือจำนวนรายการ
เปลี่ยนแปลงที่มีขอมูล X (แทนดวย supp(X)) สวนคาสนับสนุนแบบสัมพัทธเปนคาที่บงบอกเปอรเซ็นต
ของการเกิดขอมูล X เมื่อเทียบกับขอมูลทั้งหมด (แทนดวย rel_supp(X)) ซึ่งสามารถคำนวณไดจาก
จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ ปรากฏ X หารดวยจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคูณดวย 100
นอกจากนี้คาสนับสนุนยังแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่พิจารณาการเกิดรวมกันของขอมูล และกรณี
ที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล

รายการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
4

ตารางที่ 1.2 รายการการซื้อสินคา
รายการ
กระเปา รองเทา เสื้อผา
เสื้อผา ครีม รองเทา เฟอรนิเจอร
รองเทา ครีม เสื้อผา หนังสือ
กระเปา เสื้อผา

ในกรณีที่พิจารณาการเกิดรวมกัน เชน การซื้อรองเทาและเสื้อผารวมกัน มีรายการรองเทา
และเสื้อผาเกิดขึ้นรวมกันใน 3 รายการเปลี่ยนแปลง (ดังตารางที่ 1.2) คือ รายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2
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และ 3 ดังนั้นคาสนับสนุนแบบสัมบูรณมีคาเทากับ supp(รองเทาเสื้อผา) = 3 และคาสนับสนุนแบบ
สัมพัทธของรายการรองเทาและเสื้อผามีคาเทากับ rel_supp(รองเทาเสื้อผา) = 3/4 x 100 = 75%
จะเห็นไดวาคาสนับสนุนแบบสัมพัทธแสดงใหเห็นวา รายการรองเทาและเสื้อผาเกิดขึ้นรวมกัน 75%
จากจำนวนขอมูลทั้งหมด
ในกรณีที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล เชน จากตารางที่ 1.2 การซื้อรองเทาแลวตามดวย
ซื้อเสื้อผาเกิดขึ้นใน 2 รายการเปลี่ยนแปลง คือ รายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 และ 3 ดังนั้นคาสนับสนุน
แบบสัมบูรณของรายการรองเทาตามดวยเสื้อผามีคาเทากับ supp(รองเทาเสื้อผา) = 2 และคา
สนับสนุนแบบสัมพัทธเทากับ rel_supp(รองเทาเสื้อผา) = 2/4 x 100 = 50% แสดงใหเห็นวา มีการ
ซือ้ รองเทาแลวซือ้ เสื้อผาตามหลัง 50% จากจำนวนขอมูลทั้งหมด
คาสนับสนุนแบบสัมพัทธแสดงใหเห็นถึง เปอรเซ็นตของการเกิดขอมูล X เมื่อเทียบกับขอมูล
ทั้งหมด ดังนั้น คา สนับ สนุ นแบบสัม พัทธจ ึ งนิย มใช กับ งานที่ ต อ งการนำการทำเหมื องรูป แบบไป
ประยุกตใช เชน การแพทย การศึกษา การตลาด เปนตน สวนคาสนับสนุนแบบสัมบูรณถูกใชเพื่อใหงาย
ตอการแสดงขั้นตอนวิธีการทำเหมืองรูปแบบ ดังนั้นในหนังสือเลมนี้จะใชคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการการทำเหมืองรูปแบบในแบบตางๆ แตอยางไรก็ตาม ถาผูอานตองการนำ
การทำเหมืองรูปแบบไปประยุกตใชกับ งานดานตางๆ ผูอานก็สามารถกำหนดคาสนับสนุนแบบสัมพัทธ
ได
คาสนับสนุนเปนตัววัดที่มีความสำคัญ เนื่องจากแสดงใหเห็นถึงจำนวนการเกิดของรูปแบบ
ขอมูล รูปแบบที่มีคาสนับสนุนนอยแสดงวามีโอกาสเกิดรูปแบบดังกลาวนอยในชุดขอมูลนั้น จึงถือวา
เปนรูปแบบที่ไมนาสนใจ เชน ถาสินคาใดมีคนซื้อนอย แสดงวาสินคาดังกลาวไมไดรับความสนใจ ดังนั้น
สิ น ค า ดั ง กล า วจะไม ถ ู ก นำเสนอให ก ั บ ลู ก ค า เป น ต น ค า สนั บ สนุ น ขั ้ น ต่ ำ (Minimum support
threshold) จึงถูกกำหนดขึ้น เพื่อเปนตัวคัดกรองเอาเฉพาะรูปแบบที่สนใจเทานั้น งานในแตละดาน
อาจจะกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแตกตางกัน
1.7 คาความเชื่อมั่น (Confidence) และความสำคัญของคาความเชื่อมั่น
คาความเชื่อมั่นเปนคาหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำเหมืองรูปแบบ เปนคาที่ บงบอกถึงโอกาส
การเกิดของขอมูลในกฎความสัมพันธ
ในกรณีทตี่ องการพิจารณาการเกิดรวมกันของขอมูล คาความเชื่อมั่นของกฎ X o Y แสดงให
เห็นถึงโอกาสการเกิด Y เมื่อมี X โดยพิจารณาเปนเปอรเซ็นตของการเกิด และสามารถคำนวณไดจาก
supp(XY)/supp(X)u100 เชน ตองการหากฎความสัมพันธที่แสดงพฤติกรรมการซื้อสินคารวมกัน
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ของลูกคาและไมพิจารณาลำดับการซื้อ กฎความสัมพันธ รองเทา o เสื้อผา เปนความสัมพันธของการ
ซื้อรองเทาและเสื้อผารวมกัน คาความเชื่อมั่นของกฎดังกลาวสามารถหาไดจาก
supp(รองเทาเสื้อผา)/supp(รองเทา) u100 = 3/3 = 100%
แสดงใหเห็นวาเมื่อซื้อรองเทาแลวจะมีโอกาสซื้อเสื้อผารวมดวยถึง 100% เปนตน
ในกรณีที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล คาความเชื่อมั่น ของกฎ X o Y หมายถึง โอกาส
ของการเกิด Y ตามหลัง X เชน ตองการหากฎความสัมพันธที่แสดงพฤติกรรมการซื้อสินคารวมกันของ
ลูกคาและพิจารณาลำดับการซื้อดวย กฎความสัมพันธ รองเทา o เสื้อผา เปนความสัมพันธของการ
ซื้อรองเทาแลวตามดวยซื้อเสื้อผา คาความเชื่อมั่นของกฎสามารถหาไดจาก
supp(รองเทาเสื้อผา)/supp(รองเทา) u100 = 2/3 = 67%
แสดงใหเห็นวาเมื่อซื้อรองเทาแลวมีโอกาสที่จะซื้อเสื้อผาตามหลังเทากับ 67%
คาความเชื่อมั่นเปนตัวที่บงบอกถึงโอกาสของการเกิดขอมูลที่สัมพันธกัน ถาคาความเชื่อมั่นสูง
แสดงวามีโอกาสเกิดขอมูลที่สัมพันธกันสูง แตถาคาความเชื่อมั่นต่ ำแสดงวามีโอกาสเกิดขอมูลที่สัมพันธ
กันนอย เชน ลูกคามักซื้อเสื้อผาหลังจากซื้อรองเทาเสมอ แสดงวาคาความเชื่อมั่นสูง ดังนั้นพนักงานขาย
สินคาควรจะแนะนำเสื้อผาหลังจากที่ลูกคาซื้อรองเทา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา เปนตน คาความ
เชื่อมั่นขั้นต่ำ (Minimum confidence threshold) จึงเปนตัวคัดกรองตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใชในการกรอง
เอาเฉพาะรูปแบบความสัมพันธที่นาสนใจเทานั้น งานในแตละดานอาจจะกำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ที่แตกตางกัน
1.8 ขอมูลสำหรับการทำเหมืองรูปแบบ
ปจจุบันขอมูลถูกเก็บอยูในรูปแบบของฐานขอมูล ที่หลากหลาย ขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาว
สามารถดึงหรือรวบรวม แลวนำมาจัดอยูในรูปแบบของขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง (Transactional
data) เพื่อนำไปใชในการวิเคราะห โดยแตละรายการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปดวยหนึ่งเหตุการณ
เชน รายการสินคา ที่ซื้อในหนึ่งครั้ง การกดถูกใจ (Like) เพจของผูใชหนึ่งคน ขอความหนึ่งขอความ
ขอมูลของผูป วยหนึ่งคน เปนตน การทำเหมืองรูปแบบสามารถทำไดกับ ขอมูล ที่หลากหลาย เชน
ขอความ มัลติมีเดีย กราฟ เปนตน โดยขอมูลจะตองเปนขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal) หรือแบบ
อันดับ (Ordinal) ซึ่งขอมูลแบบนามบัญญัติ หมายถึง ขอมูลที่แบงเปนกลุมเปนพวก เชน เพศ อาชีพ
ศาสนา สีผิว เปนตน สวนขอมูล แบบอันดับ หมายถึง ขอมูลที่สามารถแบงเปนกลุมได และยังสามารถ
บอกอันดับที่ของความแตกตางได เชน เกรด อันดับของการแขงขัน เปนตน
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ในหนังสือเลมนี้แยกขอมูล สำหรับ การทำเหมืองรูปแบบออกเปน 2 ชนิด คือ ขอมูล ที่ไม
พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูลและขอมูลที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลที่ไมพิจารณาลำดับการเกิด หมายความวา ขอมูลใดเกิดกอนหลังไมมีความสำคัญ เรียก
ขอมูลลักษณะนี้วา เซตรายการ เชน รายการซื้อสินคาในตารางที่ 1.3 ซึ่งแตละรายการเปลี่ยนแปลง
ประกอบไปดวยรายการสินคาที่ซื้อในหนึ่งครั้ง เชน รายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 เปนขอมูลการซื้อ สบู ยาสี
ฟน และแชมพูพรอมกันโดยไมสนใจลำดับการซื้อ เปนตน
จากตัวอยางขอมูลในตารางที่ 1.3 ขอมูลที่ใชสำหรับการทำเหมืองรูปแบบเปนขอมูลชนิด
เดียวกัน คือ สินคา การทำเหมืองรูปแบบยังใชกับขอมูลที่ไมใชขอมูลชนิดเดียวกันได เชน จากตารางที่
1.4 เปนขอมูลปจจัยที่ใชในการวิเคราะหโรคหัวใจ โดยปจจัยประกอบไปดวย อาชีพ วัย เพศ การออก
กำลังกาย การสูบบุหรี่ เปนตน

รายการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
4

ตารางที่ 1.3 การซื้อสินคาของลูกคา
รายการ
สบู ยาสีฟน แชมพู
ผงซักฟอก ยาสีฟน สบู
แชมพู แปรงสีฟน ยาสีฟน
สบู แชมพู แปรงสีฟน

ตารางที่ 1.4 ปจจัยในการวิเคราะหโรคหัวใจ
คนไข
อาชีพ
วัย
เพศ
ออกกำลังกาย
1
เกษตรกร
กลางคน
ชาย
ไมเคย
2
อาจารย
กลางคน
หญิง ประจำ
3
พนักงานบริษัท ชรา
ชาย
ไมเคย
4
เกษตรกร
ชรา
หญิง ประจำ

การสูบบุหรี่
ไมสูบ
สูบ
สูบ
ไมสูบ

โรคหัวใจ
เปน
ไมเปน
เปน
ไมเปน

2. ขอมูลที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล แตละรายการจะตองเรียงลำดับตามการเกิดของ
ขอมูล เรียกขอมูลลักษณะนี้วา ลำดับเหตุการณ (Sequence) เชน การเกิดปรากฏการณธรรมชาติ การ
คลิกลิงกในเว็บไซต ลำดับการเกิดโรค ลำดับของคำ เปนตน ขอมูลที่พิจารณาลำดับยังแบงออกเปน 2
กลุม คือ ขอมูลเดี่ยวที่เกิดตามลำดับ กับ ขอมูลกลุมที่เกิดตามลำดับ
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ตารางที่ 1.5 แสดงตัวอยางขอมูลเดี่ยวที่เกิดตามลำดับ ซึ่งเปนขอมูลการคลิกลิงกในเว็บไซต แต
ละรายการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเขาไปยังเว็บไซตแตละครั้ง โดยในครั้งที่ 1 มีการคลิกลิงก A แลว
คลิกที่ลิงก B แลวตามดวยลิงก C ซึ่งเปนการคลิกลิงกตามลำดับ
สวนตารางที่ 1.6 แสดงตัวอยางขอมูลกลุมที่เกิดตามลำดับ เชน ขอมูลการจายยาใหผูปวยเพื่อ
รักษาโรคชนิดหนึ่ง โดยแตละรายการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การจายยาใหผูปวยแตละคน รายการที่อยู
ในวงเล็บเดียวกัน หมายถึง ยาที่จายไปพรอมกันในหนึ่งครั้งการรักษา (กลุมเดียวกัน) เชน ผูปวยคนที่
หนึ่ง ครั้งแรกที่มารักษาไดรับยา A และ B พรอมกัน ครั้งที่ 2 ไดรับยา A และ C พรอมกัน แลวตอมา
ไดรับยาเฉพาะ D ในการรักษาครั้งที่ 3 เปนตน
นอกจากนี้แลว การทำเหมืองรูปแบบสามารถขุดคนรูปแบบที่นาสนใจจากข อมูลที่ประกอบไป
ดวยขอมูลทั้ง 2 ชนิด คือ ประกอบไปดวยขอมูลที่ไมพิจารณาลำดับการเกิดและขอมูลที่พิจารณาลำดับ
การเกิด เชน ตัวอยางในตารางที่ 1.7 เปนประวัติของผูปวยและประวัติการจายยาใหผูปวย ซึ่งสวนแรก
เปนขอมูลพื้นฐานของผูปวย ประกอบไปดวย ภูมิลำเนา เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ในสวน
นี้ไมจำเปนตองพิจารณาลำดับการเกิด สวนที่สอง คือ ประวัติการจายยา ซึ่งจะตองพิจารณาลำดับการ
จายยา เปนตน
ตารางที่ 1.5 การคลิกลิงกในเว็บไซต
รายการเปลี่ยนแปลง
ลิงก
1
(A B C)
2
(B C D F)
3
(A C D G)
4
(C D F G)

รายการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
4

ตารางที่ 1.6 ประวัติการจายยาใหผูปวย
ยา
< (A B) (A C) (D) >
< (A) (C D) (E) >
< (A) (C D) (F) >
< (C D) (E F) >
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รายการเปลี่ยน
แปลง
1
2
3
4
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ภูมิลำเนา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
รอยเอ็ด

ตารางที่ 1.7 ประวัติการรักษาผูปวย
เพศ ระดับการ สถาน
อาชีพ
ศึกษา
ภาพ
หญิง ตรี
แตงงาน อาจารย
ชาย ตรี
โสด
อาจารย
ชาย โท
แตงงาน อาจารย
ชาย โท
โสด
เกษตรกร

ประวัติการจายยา
< (A B) (A C) (D) >
< (A) (C D) (E) >
< (A) (C D) (F) >
< (C D) (E F) >

บทสรุป
การทำเหมืองรูปแบบเปนการคนหารูปแบบที่นาสนใจ มีประโยชน หรือซอนอยูในฐานขอมูล
ขนาดใหญ เปนเทคนิคหนึ่งในการคนหาองคความรูจากฐานขอมูล โดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบที่ผูใช
สามารถเขาใจไดงาย การทำเหมืองรูปแบบถูกนำเสนอครั้งแรกเพื่อคนหากฎความสัมพันธที่แสดงใหเห็น
ถึงรูปแบบการซื้อสินคา ซึ่งประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การคนหารูปแบบที่เกิดรวมกันบอยและ
การสรางกฎความสัมพันธ
การคนหารูปแบบทีเ่ กิดรวมกันบอยจำเปนตองทราบคาสนับสนุนของแตละรูปแบบ เพื่อบงบอก
ถึงความถี่ของการเกิดรูปแบบ รูปแบบใดมีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ แสดงวา
รูปแบบดังกลาวมีความถี่เพียงพอที่จะนำไปใช สวนการสรางกฎความสัมพันธจำเปนตองทราบคาความ
เชื่อมั่น เพื่อบงบอกถึงโอกาสการเกิดของขอมูลในกฎความสัมพันธ กฎความสัมพันธที่มีคาความเชื่อมั่น
มากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ จะถือวาเปนกฎที่ยอมรับได
ขอมูลที่ใชในการทำเหมืองรูปแบบ จะตองเปนขอมูลแบบนามบัญญัติ ที่สามารถแบงเปนกลุม
เปนพวกได หรือขอมูลแบบอันดับที่สามารถแบงเปนกลุมและยังสามารถบอกอันดับที่ของความแตกตาง
ได โดยสามารถคนหารูปแบบที่นาสนใจบนขอมูลที่ไมพิจารณาลำดับการเกิด และขอมูลที่พิจารณาลำดับ
การเกิด รวมถึงขอมูลที่มีสวนที่ไมพิจารณาลำดับการเกิดและสวนที่พิจารณาลำดับการเกิด

บทที่ 1 บทนำ
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แบบฝกหัดทายบท
1. จงอธิบายความหมายของการคนหาองคความรูในฐานขอมูล
2. จงอธิบายกระบวนการหลักทั้งหมดในการทำเหมืองขอมูล
3. จงอธิบายเทคนิคในการคนหาองคความรูในฐานขอมูลขนาดใหญแตละเทคนิค
4. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองรูปแบบ
5. จงยกตัวอยางการประยุกตใชกฎความสัมพันธ
6. จงอธิบายความหมายคาสนับสนุนและความสำคัญของคาสนับสนุน
7. จงอธิบายความหมายคาความเชื่อมั่นและความสำคัญของคาความเชื่อมั่น
8. จงยกตัวอยางขอมูลที่ไมตองพิจารณาลำดับการเกิด พรอมกับอธิบายลักษณะของขอมูล
9. จงยกตัวอยางขอมูลที่ตองพิจารณาลำดับการเกิด พรอมอธิบายลักษณะของขอมูล
10. จงยกตัวอยางขอมูลที่ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูลและ
สวนที่ไมตองพิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล พรอมอธิบายลักษณะของขอมูล
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การทำเหมืองเซตรายการความถี่
(Frequent Itemset Mining)
การทำเหมืองเซตรายการความถี่ เปนขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการสรางกฎความสัมพันธ การทำ
เหมืองเซตรายการความถี่ เปนการคนหาเซตรายการที่ ปรากฏรวมกันบอย กระบวนการโดยทั่วไปของ
การคนหาเซตรายการความถี่แสดงดังรูปที่ 2.1 เริ่มจากการคนหาเซตรายการและคาสนับสนุน จากนั้น
ตรวจสอบเซตรายการวามีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำหรือไม ถาเซตรายการใดมี
คาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ จะถือวาเซตรายการดังกลาวเปนเซตรายการความถี่

รูปที่ 2.1 กระบวนการการทำเหมืองเซตรายการความถี่
การทำเหมืองเซตรายการความถี่ ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Agrawal และ คณะ เพื่อใชในการ
คนหาสินคาที่มีการซื้อรวมกันบอย ปจจุบันการทำเหมืองเซตรายการความถี่ถูกนำมาประยุกตใชในดาน
ตางๆ มากมาย เชน การจำแนกรูปภาพ การวิเคราะหการจราจร การวิเคราะหความคิดเห็นของลูกคา
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เปนตน มีการนำเสนอขั้นตอนวิธีตางๆ เพื่อใชในการทำเหมืองเซตรายการความถี่ เชน Apriori, FPGrowth, Eclat และ LCM เปนตน ทุกขั้นตอนวิธีใหผลลัพธเดียวกันแตกตางกันตรงวิธีการในการคนหา
เซตรายการความถีแ่ ละโครงสรางที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อคนหาเซตรายการความถี่
ขั้นตอนวิธี FP-Growth เปนขั้นตอนวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและถูกนำไป
ประยุกตใชในดานตางๆ เชน ดานการรักษาพยาบาล การวิเคราะหขอความ การวิเคราะหการตลาด
เป น ต น เนื ่ อ งจากขั ้ น ตอนวิ ธ ี FP-Growth สามารถลดป ญ หาเรื ่ อ งการสร า งเซตรายการคู  แ ข ง
(Candidate) และลดปญหาการอานขอมูลจากฐานขอมูลหลายครั้ง ดังนั้นในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึง
การทำเหมืองเซตรายการความถี่โดยใชขั้นตอนวิธี FP-Growth
2.1 ลักษณะขอมูลที่ใชในการทำเหมืองเซตรายการความถี่
การทำเหมืองเซตรายการความถี่เปน การขุดคนเซตรายการที่เกิด รวมกันบอยๆ โดยไมสนใจ
ลำดับของการเกิด สนใจแคการเกิดรวมกัน เชน ลูกคาซื้อเบียรพรอมกับผาออม ไมสนใจวาลูกคาจะซื้อ
เบียรหรือผาออมกอน พิจารณาแคซื้อรวมกัน เปนตน โดยทั่วไปขอมูลที่ใชในการทำเหมืองเซตรายการ
ความถี่ จะเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง ถาขอมูลไมอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง
จำเปนตองเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงกอน การกำหนดความหมายของแตละ
รายการเปลี่ยนแปลงในแตละงานอาจจะแตกตางกัน เชน หนึ่งรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับการซื้อสินคา
หมายถึง การซื้อสินคาในหนึ่ง ใบเสร็จ หนึ่งรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับการกดถูกใจเพจ หมายถึง การ
กดถูกใจเพจของผูใชหนึ่งคน เปนตน โดยตัวอยางลักษณะขอมูล ที่อยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง
แสดงไดดังตารางที่ 2.1 เปนตัวอยางการซื้อสินคา แตละรายการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การซื้อสินคาใน
หนึ่งใบเสร็จ
ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 หมายถึง ลูกคาซื้อสินคา A C และ F
ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2 หมายถึง ลูกคาซื้อสินคา A B และ C
ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 3 หมายถึง ลูกคาซื้อสินคา A C D และ F
ในรายการเปลี่ยนแปลง 4 หมายถึง ลูกคาซื้อสินคา B D E และ F

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่

1
2
3
4
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางชุดขอมูลการซื้อสินคา
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการ
(A C F)
(A B C)
(A C D F)
(B D E F)

2.2 นิยามที่เกี่ยวของ
กำหนดให I ={i1 , i2 , … , im} คือ เซตของรายการ (Item) ทั้งหมดในชุดขอมูล และกำหนดให
T = {t1 , t2 , ….tm} คือ เซตของรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชุดขอมูล แตละรายการเปลี่ยนแปลง ti
ประกอบไปดวยเซตยอยของ I
กำหนดให X คือ เซตรายการ (Itemset) โดยที่ X  I และ g(X) แทน รายการเปลี่ยนแปลงที่
มีเซตรายการ X จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่มีเซตรายการ X แทนดวย |g(X)|
จากชุดขอมูลในตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวา I = {A, B, C, D, E, F} และ T= {1, 2, 3, 4} ถาสนใจ
รายการ A และ C จะไดเซตรายการ X= (A C) ซึ่งปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 ดังนั้น
|g(X)| = |{1,2,3}| = 3
นิยามที่ 2.1 ความยาวของเซตรายการ X คือ จำนวนรายการทีป่ รากฏอยูในเซตรายการ X
ตัวอยางที่ 2.1 เซตรายการ (A C) มีความยาวเทากับ 2 เนื่องจากเซตรายการ (A C) ประกอบไปดวย
รายการ A และ C
นิยามที่ 2.2 คาสนับสนุนของเซตรายการ X คือ ความถี่ของการเกิด X หรือจำนวนรายการเปลี่ยนแปลง
ที่พบ X (|g(X)|)
ตัวอยางที่ 2.2 จากตารางที่ 2.1 เซตรายการ (A C) ปรากฏอยูในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3
ดังนั้นคาสนับสนุนมีคาเทากับ 3
นิยามที่ 2.3 เซตรายการความถี่ คือ เซตรายการที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ
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ตัวอยางที่ 2.3 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำใหมีคาเทากับ 2 เซตรายการ (A C) เปนเซตรายการความถี่
เนื่องจากคาสนับสนุนของเซตรายการ (A C) มีคาเทากับ 3 ซึ่งมีคามากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำ
2.3 ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่
ปจจุบันมีการนำเสนอขั้นตอนวิธีตางๆ เพื่อขุดคนเซตรายการความถี่ ขั้นตอนวิธีแรกที่นำเสนอ
การทำเหมืองเซตรายการความถี่ คือ Apriori ซึ่งทำการสรางเซตรายการความถี่ที่มีความยาว k จากการ
ขยายเซตรายการความถี่ที่มีความยาว k-1 จากนั้นทำการตรวจสอบวาเซตรายการที่ขยายมีคาสนับสนุน
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำหรือไม เซตรายการที่มีคา สนับสนุน มากกวาหรือเทากับ คา
สนับสนุนขั้นต่ำจะถูกเก็บไวเพื่อทำการขยายตอไป สวนเซตรายการที่มีคาสนับสนุนนอยกวาคาสนับสนุน
ขั้นต่ำจะถูกตัดทิ้งไป จะเห็นไดวา ขั้นตอนวิธี Apriori ทำการสรางเซตรายการคูแขงกอน แลวคอย
ตรวจสอบวาผานคาสนับสนุน ขั้นต่ำหรือไม ซึ่งทำใหตองอานฐานขอมูลหลายครั้งเพื่อขยายเซตรายการ
และคำนวณคาสนับสนุน เพื่อแกปญหาดังกลาว ไดมีการนำเสนอขั้นตอนวิธี FP-Growth ซึ่งใชโครงสราง
ขอมูลที่เรียกวา FP-tree (Frequent pattern tree) ในการเก็บเซตรายการความถี่ ขั้นตอนการสราง
เซตรายการความถี่ของขั้นตอนวิธี FP-Growth แบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ การสราง FP-tree
และการคนหาเซตรายการความถี่จาก FP-tree โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสราง FP-tree
โครงสราง FP-tree เปนโครงสรางตนไม ซึง่ แตละโหนดประกอบไป 4 ฟลด คือ
x item-name: รายการ
x count: ความถี่ของรายการ
x parent-link: ลิงกที่เชื่อมไปยังโหนดแม
x node-link: ลิงกที่เชื่อมไปยังโหนดอื่นใน FP-tree ที่มีรายการเหมือนกัน
นอกจากนี้ยังมีตารางเฮดเดอร (Header table) ซึ่งประกอบไปดวย รายการความถี่ และลิงกที่
เชื่อมไปยังโหนดแรกที่มีรายการความถี่นั้นใน FP-tree เชน รายการความถี่ F ในตารางเฮดเดอรลิงกไป
ยังโหนด F โหนดแรกใน FP-tree เปนตน โดยตัวอยางโครงสราง FP-tree และตารางเฮดเดอรแสดงได
ดังรูปที่ 2.2 ขั้นตอนในการสราง FP-tree แสดงไดดังรูปที่ 2.3 และมีรายละเอียดดังนี้
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หมายถึง ลิงกที่เชื่อมโหนดที่มีรายการเหมือนกัน
หมายถึง ลิงกที่เชื่อมโหนดแม
รูปที่ 2.2 ตัวอยาง FP-tree และตารางเฮดเดอร

รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการสราง FP-tree
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1. ทำการอานฐานขอมูลครั้งแรกเพื่อคนหารายการความถี่ (เซตรายการที่มีความยาว 1) โดย
พิจารณารายการที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ จากนั้น เรียงลำดับรายการตาม
คาสนับสนุนจากมากไปหานอยใสไวในลิสต (List)
ตัวอยางที่ 2.4 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำ ใหมีคาเทากับ 2 จากตารางที่ 2.1 จะไดรายการความถี่
ทั้งหมด 5 รายการ คือ A:3, B:2, C:3, D:2 และ F:3 เมื่อเรียงลำดับตามคาสนับสนุนจากมากไปนอยจะ
ไดรายการในลิสตดังรูปที่ 2.4 ค. (ในหนังสือเลมนี้เซตรายการและคาสนับสนุนของเซตรายการเขียนอยู
ในรูป เซตรายการ: คาสนับสนุน)
รายการ:คา
รายการ
ลิสต
สนับสนุน
ความถี่
A:3
A:3
A:3
B:2
B:2
C:3
C:3
C:3
F:3
D:2
D:2
B:2
E:1
F:3
D:2
F:3
ก.
ข.
ค.
รูปที่ 2.4 รายการความถี่
2. อานฐานขอมูลครั้งที่ 2 เพื่อสราง FP-tree โดยกำหนดใหโหนดราก (Root node) คือ Null
อานขอมูลทีละรายการเปลี่ยนแปลง เรียงเซตรายการตามรายการความถี่ที่อยูในลิสต (ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 2.2) แลวนำเซตรายการที่เรียงแลวไปสราง FP-tree
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางเซตรายการที่เรียงแลว
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการ
1
(A C F)
2
(A C B)
3
(A C F D)
4
(F B D)

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่

21

3. ทำการสราง FP-tree โดยมีเงื่อนไขวา ถาไมมีเสนทางของเซตรายการนั้นใน FP-tree ใหเพิ่ม
โหนดใหมเขาไป (โดยพิจารณาเสนทางตั้งแตโหนดราก) แลวกำหนดคาความถี่เริ่มตนของโหนดเปน 1
แตถามีเสนทางของเซตรายการใน FP-tree อยูแลว ใหเพิ่มคาความถี่ของโหนดในเสนทางนั้นอีก 1 และ
ถามีโหนดที่มีรายการเหมือนกันแตอยูคนละเสนทาง จะตองทำการเชื่อมโหนดที่มีรายการเหมือนกัน
ตัวอยางที่ 2.5 จากตารางที่ 2.2 เมื่ออานเซตรายการที่อยูในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 จะได FP-tree
ดังรูปที่ 2.5 โดยแตละรายการจะถูกนำไปสรางโหนดใหม ทุกโหนดจะมีคาความถี่เทากับ 1 เนื่องจาก
เปนการเพิ่มเสนทางใหมเขาไป
รายการเปลี่ยนแปลง
1

เซตรายการที่เรียงแลว
(A C F)

รูปที่ 2.5 โครงสราง FP-tree เมื่ออานรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1
เมื่ออานเซตรายการในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2 แลว พบวามีเสนทางของ A และ C ใน FPtree แลว ดังนั้นจึงเพิ่มคาความถี่ของโหนด A และ C อีก 1 จากนั้นจึงเพิ่มโหนด B เขาไปเปนโหนดใหม
เนื่องจากไมมีโหนด B ในเสนทางดังกลาว จะได FP-tree ดังรูปที่ 2.6
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รายการเปลี่ยนแปลง
2

เซตรายการที่เรียงแลว
(A C B)

รูปที่ 2.6 โครงสราง FP-tree เมื่ออานรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2
เมื่ออานเซตรายการในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 3 แลวพบวามีเสนทางของ A C F ใน FP-tree
แลว ดังนั้นจึงเพิ่มคาความถี่ของโหนด A C และ F อีก 1 จากนั้นจึงเพิ่มโหนด D เขาไปเปนโหนดใหม ซึ่ง
จะได FP-tree ดังรูปที่ 2.7
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการที่เรียงแลว
3
(A C F D)

รูปที่ 2.7 โครงสราง FP-tree เมื่ออานรายการเปลี่ยนแปลงที่ 3
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เมื่ออานเซตรายการในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 4 แลวพบวาไมมีเสนทางที่เริ่มจากโหนด F ดังนั้น
จึงเพิ่มโหนด F ตอจากรากโหนด แลวเพิ่มโหนด B และ D ตอจากโหนด F ดังรูปที่ 2.8 จากนั้นทำการ
เชื่อมโหนดที่มีรายการเดียวกัน เชน เชื่อมโหนด F แรกกับโหนด F ตัวที่ 2 เขาดวยกัน และเชื่อมโหนด
D แรกกับโหนด D ตัวที่ 2 เปนตน
รายการเปลี่ยนแปลง
4

เซตรายการที่เรียงแลว
(F B D)

รูปที่ 2.8 โครงสราง FP-tree เมื่ออานรายการเปลี่ยนแปลงที่ 4
4. สรางตารางเฮดเดอรเพื่อใหงายในการทอง FP-tree โดยในตารางเฮดเดอร ประกอบไปดวย
2 ฟลด คือ
x item: รายการความถี่
x header of node-links: ลิงกที่เชื่อมไปยังโหนดแรกใน FP-tree ที่มีรายการเหมือนกันใน
ตารางเฮดเดอร เชน ในรูปที่ 2.9 รายการ A ในตารางเฮดเดอรเชื่อมไปยังโหนด A ใน FPtree รายการ F ในตารางเฮดเดอรเชื่อมไปยังโหนด F แรกใน FP-tree เปนตน
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รูปที่ 2.9 โครงสราง FP-tree ที่สมบูรณ
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาเซตรายการความถี่
เมื่อสราง FP-tree เสร็จแลว ทำการขุดคนเซตรายการความถี่จาก FP-tree โดยไมตองอาน
ฐานขอมูลอีก การขุดคนเซตรายการความถี่จาก FP-tree มีหลักการทำงานดังนี้
x พิจารณาขยายรายการความถีท่ ี่อยูในตารางเฮดเดอรจากลางขึ้นบน เชน จากตารางเฮดเดอรใน
รูปที่ 2.9 รายการแรกที่พิจารณา คือ D และตามดวย B, F, C และ A ตามลำดับ
x ทำการขยายรายการความถี่ไปเรื่อยๆ จนกวาจะขยายรายการความถี่ในตารางเฮดเดอรหมดทุก
รายการ
x คนหาเซตรายการความถี่โดยใชหลักการคนหาแนวลึก (Depth first search) รายการความถี่
ความยาว k ไดจากการขยายเซตรายการความถี่ความยาว k-1 เชน ขยายรายการ D ไปเรื่อยๆ
จนกวาจะไมสามารถขยายได แลวยอนกลับมาขยาย B ดังรูปที่ 2.10 แสดงลำดับการคนหาเซต
รายการความถี่ (เสนสีแดง)
x ทำการสรางฐานขอมูลยอยเพื่อคนหารายการความถี่ที่จะนำมาขยายเซตรายการความถี่
แตละเซตรายการความถี่ มีขั้นตอนการขยายดั งรูป ที่ 2.11 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอีย ดได
ดังตอไปนี้
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การคนหาแนวลึก

รูปที่ 2.10 เซตรายการที่เปนไปไดทั้งหมด

รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการขยายเซตรายการความถี่
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ขั้นตอนที่ 2.1 สรางฐานขอมูลยอย (Conditional sub-database) ของเซตรายการความถี่ X
โดยทำการพิจารณาเสนทางที่อยูกอนเซตรายการ X (Prefix path sub-tree)
ตัวอยางที่ 2.6 จากรูปที่ 2.9 รายการแรกที่พิจารณา คือ D ทำการพิจารณาเสนทางที่มีรายการ D เปน
โหนดสุดทาย ซึ่งมี 2 เสนทาง คือ (A, C, F, D) และ (F, B, D) (ดั งรูป ที่ 2.12) ในแตล ะเสนทางจะ
พิจารณาเสนทางที่เกิดกอนโหนด D เพื่อสรางฐานขอมูลยอย ซึ่งจะเห็นไดวา จากเสนทางแรกไดรูปแบบ
(A C F) มีความถี่เทากับ 1 (นับเฉพาะความถี่ที่เกิดรวมกับรายการ D ในเสนทางนี้) และเสนทางที่ 2 ได
รูปแบบ (F B) และมีความถี่เทากับ 1
ดังนั้นในฐานขอมูลยอยของรายการ D ประกอบไปดวย {(A C F ):1, (F B):1}

รูปที่ 2.12 เสนทางที่มีโหนด D ตอทาย
ขั้นตอนที่ 2.2 ทำการคนหารายการความถี่ โดยการพิจารณารายการในฐานขอมูลยอยวา มี
รายการใดที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุน ขั้น ต่ำ หรือไม รายการที่มีคาสนับ สนุ น
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ จะถือเปนรายการความถี่ ถาไมมีรายการความถี่จะหยุดการขยาย
เซตรายการความถี่ X
ตัวอยางที่ 2.7 ฐานขอมูลยอยของรายการ D ประกอบไปดวย {(A C F ):1, (F B):1} พบวามีรายการ
ทั้งหมด 4 รายการ และมีคาสนับสนุนดังนี้ (A):1 (B):1 (C):1 และ (F):2 ซึ่งมีรายการเดียวที่ผานคา
สนับสนุนขั้นต่ำ คือ (F):2 ดังนั้นรายการความถี่มีรายการเดียว คือ F
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ขั้นตอนที่ 2.3 ถามีรายการความถี่ ใหขยายเซตรายการความถี่ X กับรายการความถี่ i ทั้งหมด
และกำหนดคาสนับสนุนใหมีคาเทากับคาสนับสนุนของรายการความถี่ i
ตัวอยางที่ 2.8 รายการความถี่ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มีรายการเดียว คือ (F): 2 ดังนั้น ทำการขยายเซต
รายการความถี่ โดยการรวมกันระหวาง F กับ D เปน (FD):2 (คาสนับสนุนของเซตรายการความถี่ (FD)
พิจารณาจากคาสนับสนุนของรายการ F)
จากนั้นวนกลับไปสราง FP-tree ตามขั้นตอนการสราง FP-tree โดยใชฐานขอมูลยอยในการ
สราง FP-tree และทำการขุดคนเซตรายการความถี่ ตามขั้นตอนที่ 1-3 วนทำซ้ำลักษณะนี้ ไปเรื่อยๆ
จนกวาจะขยายรายการที่อยูในตารางเฮดเดอรครบทุกรายการ
ตัวอยางที่ 2.9 จากฐานขอมูลยอยของ D คือ {(A C F ):1, (F B):1} มีรายการความถี่ คือ F ดังนั้น
ขอมูลที่จะนำไปสราง FP-tree มีแค {(F):2} เมื่อสราง FP-tree จะไดดังรูปที่ 2.13 ซึ่งจะเห็นไดวา ไมมี
เสนทางที่เกิดกอน F ดังนั้นไมมีฐานขอมูลยอย ไมมรี ายการความถี่ จึงหยุดการคนหา
สรุปไดวา รายการ D สามารถสรางเซตรายการความถี่ไดทั้งหมด 2 เซตรายการ คือ (D):2 และ
(FD):2

รูปที่ 2.13 FP-tree ยอยของ D
เมื่อรายการ D ไมสามารถขยายตอได จะกลับไปพิจารณารายการที่อยูในตารางเฮดเดอรตัว
ถัดไป (ในรูปที่ 2.9)
รายการที่ 2 ที่พิจารณา คือ B (พิจารณารายการที่อยูในตารางเฮดเดอรจากลางขึ้นขางบน)
โดยทำการพิจารณาเสนที่มีโหนด B เปนโหนดสุดทาย ซึ่งมี 2 เสนทาง คือ (A, C, B) และ (F, B) (ดังรูป
ที่ 2.14)
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ในแตละเสนทางจะพิจารณาเสนทางที่เกิดกอนโหนด B เพื่อสรางฐานขอมูลยอย ซึ่งจะเห็นไดวา
จากเสนทางแรกไดรูปแบบ (A C) มีความถี่เทากับ 1 (นับเฉพาะความถี่ที่เกิดรวมกับรายการ B ใน
เสนทางนี้) และเสนทางที่ 2 ไดรูปแบบ (F) และมีความถี่เทากับ 1 ดังนั้นในฐานขอมูลยอยของรายการ
B ประกอบไปดวย {(A C):1, (F):1} จากนั้นทำการคนหารายการความถี่ ซึ่งพบวาไมมีรายการที่ผานคา
สนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้นจึงหยุดการคนหา
สรุปไดวารายการ B สามารถสรางเซตรายการความถี่ไดทั้งหมด 1 เซตรายการ คือ (B):2

รูปที่ 2.14 เสนทางที่มีโหนด B ตอทาย
รายการที่ 3 ที่พิจารณา คือ F โดยทำการพิจารณาเสนทางที่มีโหนด F ตอทาย ซึ่งมี 2 เสนทาง
คือ (A, C, F) และ (F) (ดังรูปที่ 2.15) และได 1 รูปแบบจากเสนทางแรก คือ (A C) มีความถี่เทากับ 2
(นับเฉพาะความถี่ที่เกิดรวมกับรายการ F ในเสนทางนี้) สวนเสนทางที่ 2 ไมมีรูปแบบที่อยูกอน F ดังนั้น
ในฐานขอมูลยอยของรายการ F ประกอบไปดวย {(A C ):2}

รูปที่ 2.15 เสนทางที่มีโหนด F ตอทาย
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จากนั้นทำการหารายการความถี่ ซึ่งพบวามี 2 รายการที่ผานคาสนับสนุนขั้นต่ำ คือ (A):2,
(C):2 ทำการสรางเซตรายการความถี่ โดยการรวมกันระหวาง F กับ A และ F กับ C จะไดเซตรายการ
ความถี่ (AF):2 และ (CF):2 (คาสนับสนุนของเซตรายการ (AF) จะเทากับคาสนับสนุนของ A และคา
สนับสนุนของเซตรายการ (CF) จะเทากับคาสนับสนุนของ C)
ทำการสราง FP-tree จากฐานขอมูลยอย ซึ่งมีแคเสนทางเดียว คือ (A, C) (ดังรูปที่ 2.16) แลว
ทำการพิจารณารายการที่อยูตารางเฮดเดอรจากลางขึ้นบน ซึ่งรายการแรกที่พิจารณา คือ รายการ C ซึ่ง
เสนทางที่มีโหนด C ตอทาย คือ (A, C)
ดังนั้นฐานขอมูลยอยของ CF คือ {(A):2} และรายการความถี่ที่ได คือ A ดังนั้นนำ A ไปรวมกับ
CF จะไดเซตรายการความถี่ (ACF):2 และเมื่อสราง FP-tree ยอยจากฐานขอมูลยอยของ ACF ปรากฏ
วาไมมีเสนทางที่อยูกอนดัง รูป ที่ 2.17 ดังนั้นจึงหยุดการคนหาเพราะไมมีรายการความถี่ จากนั้น
ยอนกลับไปพิจารณารายการ A ในตารางเฮดเดอร (ในรูปที่ 2.16) ไมมีเสนทางที่อยูกอน A ดังนั้นจึง
หยุดการคนหา

รูปที่ 2.16 FP-tree ยอยของ F

รูปที่ 2.17 FP-tree ยอยของ CF
สรุปไดวารายการ F สามารถสรางเซตรายการความถี่ไดทั้งหมด 4 เซตรายการ คือ (F):3,
(AF):2, (CF):2, (ACF):2
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รายการที่ 4 ที่พิจารณา คือ C โดยทำการพิจารณาเสนทางที่โหนด C ตอทาย ซึ่งมี 1 เสนทาง
คือ (A, C) ดังรูปที่ 2.18 และรูปแบบที่ได คือ (A):3 ดังนั้นในฐานขอมูลยอยของรายการ C ประกอบไป
ดวย {(A):3} และรายการความถี่คือ A สามารถสรางเซตรายการความถี่โดยการรวมกันระหวาง A กับ C
เปน (AC):3

รูปที่ 2.18 เสนทางที่มีโหนด C ตอทาย
จากนั้นทำการสราง FP-tree จากฐานขอมูลยอย {(A):3} ดังรูปที่ 2.19 ซึ่งพบวามีรายการเดียว
ที่ผานคาสนับสนุนขั้นต่ำ คือ (A):3 ดังนั้น FP-tree ยอยมีแคเสนทางเดียวคือ (A) ไมมีเสนทางที่อยูกอน
ดังนั้นจึงหยุดการคนหา
สรุปไดวารายการ C สามารถสรางเซตรายการความถี่ไดทั้งหมด 2 เซตรายการ คือ (C):3,
(AC):3

รูปที่ 2.19 FP-tree ยอยของ C
รายการที่ 5 ทีพ่ ิจารณา คือ A ซึ่งมีเสนทางเดียวและไมมีเสนทางที่อยูกอน (ดังรูปที่ 2.9) ดังนั้น
จึงหยุดการคนหา
สรุปไดวารายการ A สามารถสรางเซตรายการความถี่ไดทั้งหมด 1 เซตรายการ คือ (A):3
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เซตรายการความถี่ที่ไดจากการขยายรายการความถี่แสดงไดดังตารางที่ 2.3 ซี่งประกอบไปดวย
เซตรายการความถี่ทั้งหมด 10 เซตรายการ คือ (D):2, (FD):2, (B):2, (F):3, (AF):2, (CF):2, (ACF):2,
(C):3, (AC):3, (A):3
ตารางที่ 2.3 ผลการทำเหมืองเซตรายการความถี่
รายการความถี่
ฐานขอมูลยอย
เซตรายการความถี่
D
{(A C F) :1, (F B) :1}
(D):2, (FD):2
B
{(A C):1, (F):1}
(B):2
F
{(A C):2}
(F):3, (AF):2, (CF):2, (ACF):2
C
{(A):3}
(C):3, (AC):3
A
(A):3

2.4 การทำเหมืองเซตรายการแบบอื่น
ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่สวนใหญ ทำสรางเซตรายการความยาว k
จากเซตรายการความยาว k-1 ซึ่งการขยายลักษณะแบบนี้ สามารถสรางเซตรายการที่เปนไปไดจำนวน
มากดังแสดงในรูปที่ 2.10 โดยจะเห็นไดวา สามารถสรางเซตรายการที่เปนไปไดถึง 31 เซตรายการ จาก
การขยายรายการ A C F B และ D ถึงแมคาสนับสนุนขั้นต่ำจะถูกนำมาใชเปนตัวกรองเพื่อคัดเลือกเอา
เฉพาะเซตรายการความถี่ที่ตองการเทานั้น แตวาเซตรายการความถี่ จำนวนมาก ก็อาจจะถูกสรางขึ้น
เมื่อกำหนดใหคาสนันสนุ นขั้นต่ำมีคาต่ำ ซึ่งการสรางเซตรายการความถี่จำนวนมาก ทำใหยากตอการ
วิเคราะห เสียเวลาในการสรางเซตรายการความถี่จำนวนมาก ทำใหมีการนำเสนอการทำเหมืองเซต
รายการแบบปด (Closed itemset mining) และการทำเหมืองเซตรายการความยาวสูงสุด (Maximal
itemset mining) เพื่อลดจำนวนรูปแบบ โดยนิยามที่เกี่ยวของมีดังนี้
กำหนดให I ={i1 , i2 , … , im} คือ เซตของรายการทั้งหมดในชุดขอมูล , X และ Y คือ เซต
รายการ โดยที่ X,Y  I และกำหนดให FI คือ เซตของเซตรายการความถี่
นิยามที่ 2.4 เซตรายการ Y เปนซูเปอรเซตของเซตรายการ X (แทนดวย X  Y ) ก็ตอเมื่อ รายการ
ทั้งหมดที่อยูในเซตรายการ X ปรากฏอยูในเซตรายการ Y และเซตรายการ X ถือวาเปนเซตยอยของเซต
รายการ Y
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ตัวอยางที่ 2.10 เซตรายการ (ACF) เปนซูเปอรเซตของเซตรายการ (CF) เนื่องจากรายการ C และ F
ปรากฏในเซตรายการ (ACF)
นิยามที่ 2.5 เซตรายการ X เปนเซตรายการแบบปด ก็ตอเมื่อ คาสนับสนุนของเซตรายการ X มากกวา
หรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และไมมี ซูเปอรเซตที่มีคาสนับสนุนเทากัน ดังนั้นเซตรายการแบบปด
ทั้งหมดสามารถเขียนแทนดวยสมการที่ 2.1
(2.1)
CI = {X | X  FI  (YFI | X  Y  supp(X) = supp(Y) )}
ตัวอยางที่ 2.11 จากตัวอยางในตารางที่ 2.1 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 จะไดเซตรายการ
ความถี่ทั้งหมดเทากับ FI = {(D):2, (FD):2, (B):2, (F):3, (AF):2, (CF):2, (ACF):2, (C):3, (AC):3, (A):3}
(ดังรูปที่ 2.20)
พิจารณาเซตรายการความถี่ (D):2 และ (FD):2 ใน FI มีคาสนับสนุนเทากัน และ (D):2 เปนเซต
ยอยของ (FD):2 ดังนั้นเซตรายการ (D):2 ไมใชเซตรายการแบบปด สวนเซตรายการ (FD):2 เปนเซต
รายการแบบปด เนื่องจากไมมีเซตรายการใดที่มีคาสนับสนุนเทากับ (FD):2 และเปนซูเปอรเซตของ
(FD):2
พิจารณาเซตรายการความถี่ (AF):2 และ (CF):2 ใน FI พบวา เปนเซตยอยของ (ACF):2 ดังนั้น
เซตรายการความถี่ดังกลาวไมใชเซตรายการแบบปด สวน (ACF):2 ถือวาเปนเซตรายการแบบปด
เนื่องจากไมมีเซตรายการใดที่มีคาสนับสนุนเทากับ (ACF):2 และเปนซูเปอรเซตของ (ACF):2
พิจารณาเซตรายการความถี่ (C):3 และ (A):3 ใน FI พบวาเปนเซตยอยของ (AC):3 ดังนั้นเซต
รายการความถี่ดังกลาวไมใ ชเซตรายการแบบปด สวน (AC):3 ถือวาเปนเซตรายการแบบปด เนื่องจาก
ไมมีเซตรายการใดที่มีคาสนับสนุนเทากับ (AC):3 และเปนซูเปอรเซตของ (AC):3
ดังนั้นเซตรายการแบบปดทั้งหมดจะประกอบไปดว ย CI = {(FD):2, (B):2, (F):3, (ACF):2,
(AC):3} (ดังรูปที่ 2.21)

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่

รูปที่ 2.20 เซตรายการความถี่

รูปที่ 2.21 เซตรายการแบบปด
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นิยามที่ 2.6 เซตรายการ X เปนเซตรายการความยาวสูงสุด ก็ตอเมื่อ คาสนับสนุนของเซตรายการ X
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำและไมมีซูเปอรเซต เซตรายการความยาวสูงสุดทั้งหมดสามารถ
เขียนแทนดวยสมการที่ 2.2
MI = {X | X  FI  (YFI | X  Y)}
(2.2)
ตัวอยางที่ 2.12 จากตัวอยางขอมูลในตารางที่ 2.1 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 จะไดเซต
รายการความถี่ทั้งหมดเทากับ FI = {(D):2, (FD):2, (B):2, (F):3, (AF):2, (CF):2, (ACF):2, (C):3, (AC):3,
(A):3} (ดังรูปที่ 2.20)
พิจารณาเซตรายการความถี่ (D):2 และ (FD):2 ใน FI พบวา (D):2 เปนเซตยอยของ (FD):2
ดังนั้น (D):2 ไมใชเซตรายการความยาวสูงสุด และเมื่อพิจารณา (FD):2 ปรากฏวาไมมีซูเปอรเซต ดังนั้น
(FD):2 เปนเซตรายการความยาวสูงสุด
พิจารณาเซตรายการความถี่ (B):2 ใน FI ปรากฏวาไมมีซูเปอรเซต ดังนั้น (B):2 เปนเซตรายการ
ความยาวสูงสุด
พิจารณาเซตรายการความถี่ (F):3, (AF):2, (CF):2, (C):3, (AC):3 และ (A):3 ใน FI ปรากฏวา
ทุกเซตรายการเปนเซตยอยของ (ACF):2 ดังนั้นเซตรายการดังกลาวไมใชเซตรายการความยาวสูงสุด
สวน (ACF):2 ไมมีซูเปอรเซต ดังนั้น (ACF):2 เปนเซตรายการความยาวสูงสุด
สามารถสรุปไดวา เซตรายการความยาวสูงสุดประกอบไปดวย MI = {(FD):2, (B):3, (ACF):2}
(ดังรูปที่ 2.22)

รูปที่ 2.22 เซตรายการความยาวสูงสุด

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่

35

จะเห็นไดวาจำนวนรูปแบบที่ไดจากการทำเหมืองเซตรายการแบบปด จะมีจำนวนนอยกวาการ
ทำเหมืองเซตรายการความถี่ ปจจุบันมีหลายขั้นตอนวิธีถูก พัฒนาขึ้นสำหรับการทำเหมืองเซตรายการ
แบบปด เชน A-CLOSE, CHARM, CLOSET, CLOSET+, DCI_CLOSED และ LCM เปนตน สวนการ
ทำเหมืองเซตรายการความยาวสูงสุด จะใหจำนวนรูปแบบที่นอยที่สุด (ดังรูปที่ 2.23) ขั้นตอนวิธีที่ถูก
นำเสนอเพื่อขุดคนเซตรายการความยาวสูงสุด เชน LCM, FPMax และ Charm_MFI เปนตน

รูปที่ 2.23 เปรียบเทียบจำนวนเซตรายการแบบตางๆ
2.5 ตัวอยางการทำเหมืองเซตรายการความถี่โดยใช SPMF
SPMF เปนคลังโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำการขุดคนรูปแบบและกฎความสัมพันธโดยเฉพาะ
ประกอบไปดวยขั้นตอนวิธีตางๆ มากมาย เชน ขั้นตอนวิธีสำหรับการสรางกฎความสัมพันธ ขั้นตอนวิธี
สำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่ ขั้นตอนวิธีสำหรับ การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุก ารณ
ขั้นตอนวิธีสำหรับการสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ เปนตน การติดตั้ง SPMF (ดังภาคผนวก ก) และ
การใชงานคำสั่งใน SPMF สามารถทำไดงาย ทำให SPMF เปนเครื่องมือที่ไดรับความนิยมในการทำ
เหมืองรูปแบบ
ใน SPMF มีขั้นตอนวิธีสำหรับขุดคนเซตรายการที่นาสนใจหลายขั้นตอนวิธี และการเตรียม
ขอมูลเพื่อใชใน SPMF สามารถทำไดงายโดยแทนรายการเปนตัวเลข โดยรายละเอียดการเตรียมขอมูล
สำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่โดยใช SPMF มีดังตอไปนี้
2.5.1 การเตรียมชุดขอมูลเซตรายการ
ชุดขอมูลเซตรายการเปนชุดขอมูลที่ไมสนใจลำดับการเกิดของขอมูล เชน การซื้อสินคาที่ไม
ตองการพิจารณาวาซื้อสินคาไหนกอนหลัง รูแควาซื้อพรอมกัน เปนตน ดังนั้นขั้นตอนวิธีที่นำมาใชกับชุด
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ขอมูลเหลานี้ จะทำการประมวลผลหารูปแบบที่นาสนใจโดยไมพิจารณาการเกิ ดของขอมูล เชน การทำ
เหมืองเซตรายการความถี่ การทำเหมืองเซตรายการแบบปด การทำเหมืองเซตรายการความยาวสูงสุด
การสรางกฎความสัมพันธ เปนตน การเตรียมชุดขอมูลเซตรายการประกอบดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้
x ไฟลชุดขอมูลนำเขา SPMF อยูในรูปของไฟลขอความ (Text file) ซึ่งสามารถใช Editor ตางๆ
สรางได เชน Notepad, Editplus เปนตน
x รายการแตละรายการจะตองแทนดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวก
x แตละรายการคั่นดวยเวนวรรค 1 เวนวรรค
x เซตรายการใน 1 รายการเปลี่ยนแปลงแทนดวยขอมูล 1 บรรทัดในไฟล
x ในแตละบรรทัดจะตองเรียงตัวเลขจากนอยไปมาก
x หามมีบรรทัดที่มีขอมูล (เซตรายการ) เหมือนกัน
กำหนดใหชุดขอมูลที่ตองการทำเหมืองเซตรายการความถี่เปนดัง
ตารางที่ 2.1 ซึ่งประกอบไปดวย 4 รายการเปลี่ยนแปลง และรายการในชุดขอมูลประกอบไป
ดวย {A, B, C, D, E, F} สามารถนำชุดขอมูลไปสรางไฟลชุดขอมูลไดโดยทำการแทนรายการทั้งหมด
ดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวก สามารถแทนรายการดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวกตามตารางที่ 2.4 จะไดไฟล
ชุดขอมูลนำเขาดังรูปที่ 2.24 ซึ่งเปนไฟลที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Notepad จากนั้นทำการบันทึกไฟล
ชื่อ ItemsetDB.txt และจัดเก็บในโฟลเดอร dataset
ตารางที่ 2.4 การแทนคาดวยตัวเลขจำนวนเต็มในชุดขอมูลเซตรายการ
รายการ
การแทนคา
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
F
6

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่
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รูปที่ 2.24 ตัวอยางไฟลนำเขาและการจัดเก็บ
2.5.2 ตัวอยางคำสั่งสำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่
คำสั่งสำหรับสรางเซตรายการความถี่ดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth แสดงไดดังตัวอยางคำสั่งที่
2.1 โดยแตละคำสั่งสามารถอธิบายไดดังนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

package mySpmfProject;
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.frequentpatterns.fpgrowth.AlgoFPGrowth;
public class FPGrowthTest {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/ItemsetDB.txt";
String output = ".//output.txt";
double minsupp = 0.5;
AlgoFPGrowth algo = new AlgoFPGrowth();
algo.runAlgorithm(input, output, minsupp);
algo.printStats();
}
}
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บรรทัดที่ 3 เปนการ import คลาส IOException สำหรับจัดการขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
บรรทัดที่ 4 เปนการ import คลาส AlgoFPGrowth เพื่อเรียกใชขั้นตอนวิธี FP-Growth
บรรทัดที่ 8 เปนการกำหนดตำแหนงชุดขอมูลนำเขา ซึ่งในตัวอยางคือไฟล ItemsetDB.txt
บรรทัดที่ 9 เปนการกำหนดตำแหนงไฟลสำหรับเก็บผลลัพธ ซึ่งในไฟลแสดงเซตรายการความถี่
และคาสนับสนุนแบบสัมบูรณดังรูปที่ 2.26 เชน 1 6 #SUP: 2 หมายถึง เซตรายการความถี่ 1 6 มีคา
สนับสนุนเทากับ 2
บรรทัดที่ 11 เปนการกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธ ซึ่งในตัวอยางกำหนดคาสนับสนุน
ขั้นต่ำแบบสัมพัทธใหมีคาเทากับ 0.5 หรือ 50% เมื่อเทียบกับคาสนับสนุน ขั้นต่ำแบบสัมบูรณจะมีคา
เทากับ 2
บรรทัดที่ 12 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoFPGrowth
บรรทัดที่ 13 เปนการเรียกใชเมทธอด runAlgorithm เพื่อสั่งใหขั้นตอนวิธี FP-Growth ทำ
การประมวลผล โดยมีพารามิเตอร 3 ตัว คือ
- ไฟลนำเขา (input)
- ไฟลผลลัพธ (output)
- คาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธ (minsupp)
บรรทัดที่ 14 เปนการแสดงคาสถิติตางๆ ที่ไดจากการประมวลผล ผลลัพธจะไดดังรูปที่ 2.25
โดยแสดงคาตางๆ ดังนี้
- จำนวนรายการเปลี่ยนแปลง (Transactions count from database)
- หนวยความจำที่ใช (Max memory usage)
- จำนวนเซตรายการความถี่ (Frequent itemsets count)
- เวลาในการประมวลผล (Total time)

============= FP-GROWTH 0.96r19 - STATS =============
Transactions count from database : 4
Max memory usage: 11.481971740722656 mb
Frequent itemsets count : 10
Total time ~ 8 ms
===================================================

รูปที่ 2.25 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล FPGrowthTes.java
เมื่อแปลงขอมูลในไฟล ผลลัพธกลับคืน ตามตารางที่ 2.4 จะไดดังรูปที่ 2.27 โดยเซตรายการ
ความถี่ที่ได สามารถแปลความหมายไดดังตัวอยางตอไปนี้

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่
เซตรายการความถี่ที่ 1 ความถี่ในการซื้อสินคา D คือ 2
เซตรายการความถี่ที่ 2 ความถี่ในการซื้อสินคา D รวมกับสินคา F คือ 2
เซตรายการความถี่ที่ 3 ความถี่ในการซื้อสินคา B คือ 2

รูปที่ 2.26 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล FPGrowthTes.java
เซตรายการความถี่
(D):2
(DF):2
(B):2
(F):3
(AF):2
(CF):2
(ACF):2
(C):3
(AC):3
(A):3
รูปที่ 2.27 แปลงผลลัพธเซตรายการความถี่
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2.5.3 ตัวอยางคำสั่งสำหรับการทำเหมืองเซตรายการแบบปด

ถาตองการขุดคนเซตรายการแบบปดหรือเซตรายการที่ยาวที่สุด สามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งจาก
คำสั่งในตัวอยางคำสั่งที่ 2.1 โดยปรับเปลี่ยนคำสั่งบางคำสั่งดังตัวอยางในตัวอยางคำสั่งที่ 2.2 ซึ่งเปน
ตัวอยางคำสั่งการเรียกใชขั้นตอนวิธี DCI_CLOSED สำหรับการทำเหมืองเซตรายการแบบปด
ตัวอยางคำสั่งที่ 2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

package mySpmfProject;
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.frequentpatterns.dci_closed.AlgoDCI_Closed;
public class Dci_closedTest {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/ItemsetDB.txt";
String output = ".//output.txt";
int minsup = 2; // means 2 transactions
AlgoDCI_Closed algorithm = new AlgoDCI_Closed();
algorithm.runAlgorithm(input, output, minsup);
}
}

บรรทัดที่ 4 เปนการ import คลาส AlgoDCI_Closed เพื่อเรียกใชขั้นตอนวิธี DCI_Closed
บรรทัดที่ 8 เปนการกำหนดตำแหนงชุดขอมูลนำเขา ซึ่งในตัวอยางคือไฟล ItemsetDB.txt
บรรทัดที่ 9 เปนการกำหนดตำแหนงไฟลสำหรับเก็บผลลัพธ
บรรทัดที่ 11 เปนการกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณ ซึ่งในตัวอยางกำหนดคาสนับสนุน
ขั้นต่ำแบบสัมบูรณใหมีคาเทากับ 2
บรรทัดที่ 12 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoDCI_Closed
บรรทัดที่ 13 เรียกใชเมทธอด AlgoDCI_Closed เพื่อสั่งใหขั้นตอนวิธี AlgoDCI_Closed ทำ
การประมวลผลและแสดงคาสถิติตางๆ ดังรูปที่ 2.28 โดยมีพารามิเตอร 3 ตัว คือ
- ไฟลนำเขา
- ไฟลผลลัพธ
- คาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณ
ไฟลผลลัพธที่ไดจ ากการประมวลผลแสดงได ร ูป ที่ 2.29 ซึ่งจะเห็นไดว าการทำเหมือ งเซต
รายการแบบปดใหจำนวนรูปแบบที่นอยกวาการทำเหมืองเซตรายการความถี่

บทที่ 2 การทำเหมืองเซตรายการความถี่
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Running the DCI-Closed algorithm
========== DCI_CLOSED - STATS ============
Number of transactions: 4
Number of frequent closed itemsets: 5
Total time ~: 3 ms

รูปที่ 2.28 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล Dci_closedTest.java

รูปที่ 2.29 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล Dci_closedTest.java
บทสรุป
การทำเหมืองเซตรายการความถี่ เปนการคนหาเซตรายการที่ปรากฏรวมกันบอย โดยพิจารณา
จากเซตรายการที่มีคาสนับสนุนมากวา หรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ การทำเหมืองเซตรายการความถี่
เปนการขุดคน รูป แบบที่นาสนใจบนขอมูลที่ไมพิจารณาลำดับการเกิด มีการนำเสนอขั้นตอนวิธ ี ที่
หลากหลายสำหรับ การทำเหมืองเซตรายการความถี่ ขั้นตอนวิธี FP-Growth เปนขั้นตอนหนึ่งที่ มี
ประสิทธิภาพในการคนหาเซตรายการความถี่ โดยขั้นตอน FP-Growth สรางโครงสรางขอมูลที่เรียกวา
FP-tree สำหรับเก็บขอมูล เพื่อลดปญหาการอานฐานขอมูลหลายครั้ง จากนั้นทำการขุดคนเซตรายการ
ความถี่บนโครงสราง FP-tree โดยใชการคนหาแนวลึก
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำเหมืองเซตรายการแบบปด และการทำเหมืองเซตรายการ
ความยาวสูงสุด เพื่อลดจำนวนรูปแบบที่สรางขึ้นจากการทำเหมืองเซตรายการความถี่
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แบบฝกหัดทายบท
1. จงยกตัวอยางขอมูลที่เหมาะสำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่
2. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองเซตรายการความถี่
3. ความยาวของเซตรายการ (B A C D) เทากับเทาไร
4. จงอธิบายหลักการคนหาเซตรายการความถี่ดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth
5. การทำเหมืองเซตรายการความถี่ดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth มีขอดีอยางไร
6. จากตารางชุดขอมูลขางลาง จงแสดงวิธีการสราง FP-Tree เมื่อกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบ
สัมบูรณเทากับ 2
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการ
1
(A C)
2
(A B C)
3
(A D)
4
(B C)
7. จากขอ 6 จงแสดงวิธีการคนหาเซตรายการความถี่ดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth
8. จากตารางชุดขอมูลในขอ 6 จงสรางไฟลชุดขอมูลเซตรายการสำหรับการทำเหมืองเซตรายการ
ความถี่ดวย SPMF
9. จงเขียนโปรแกรมโดยใช SPMF เพื่อขุดคนเซตรายการความถี่ดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth โดย
ใชไฟลที่ไดจากขอ 8
10. การขุดคนเซตรายการแบบปดแตกตางจากการทำเหมืองเซตรายการความถี่อยางไร

การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
(Sequential Pattern Mining)
ขอมูลลำดับเหตุการณ เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมตามระยะเวลาอยางตอเนื่องกัน เชน ขอมูล
ปรากฏการณธรรมชาติที่ตองพิจารณาวาเหตุการณใดเกิดกอนหลัง ขอมูลลำดับการคลิกลิงกในเว็บไซตที่
ตองการพิจารณาวาคลิกลิงกไหนกอนหลัง ขอมูลลำดับการเกิดโรคที่ตองพิจารณาวาเกิดโรคใดกอนหลัง
เปนตน การขุดคนรูปแบบที่ซอนอยูหรือรูปแบบที่นาสนใจจากขอมูลลำดับเหตุการณ จำเปนจะตอง
พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล ถาลำดับการเกิดของขอมูล ไม ไดถู กพิจารณา จะทำใหส ูญเสี ย
สารสนเทศที่สำคัญไป ทำใหรูปแบบที่ไดไมสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง เชน การคลิกลิงก
บนเว็บไซต ถาไมพิจารณาลำดับการคลิกลิงก ก็จะทำใหทราบแคเพียงวามีการคลิก ลิงกไหนบาง แตไม
ทราบวามีการคลิกลิงกไหนกอนหลัง ปรากฏการณธรรมชาติ ถาไมพิจารณาลำดับการเกิด ก็จะไมทราบ
วาเหตุการณไหนเกิดกอนและเหตุการณไหนเกิดตามหลัง เปนตน การขุดคนรูปแบบที่ตองพิจารณา
ลำดับการเกิด สามารถทำไดโดยใชการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ซึ่งในปจจุบันมีหลายงานที่
ประยุกตใช การทำเหมืองรูปแบบลำดับ เหตุการณ เชน การวิเคราะหเหตุการณทางธรรมชาติ การ
วิเคราะหการกดลิงกในเว็บไซต ชีวสารสนเทศ การจำแนกขอความ เปนตน
3.1 ลักษณะขอมูลที่ใชในการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ เปนการคน หารูปแบบของขอมูล ที่เกิดขึ้นบอย โดย
จะตองพิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล ดวย เชน ถามีแผนดินไหวแถวชายหาดมักจะเกิดสึนามิตามมา
เปน ตน ขอมูล ที่ใช ในการขุด ค น ลำดั บ เหตุ การณจ ะต องเรีย งตามลำดับ การเกิด ในสว นนี้ จ ะขอ
ยกตัวอยางขอมูลการจายยาผูปวย ที่กินยาแลวหายจากโรคหัวใจดังตัวอยางในตารางที่ 3.1 ซึ่งจะเห็นได
วา ในแตละครั้งหมอจะจายยาแตกตางกันไป เชน ผูปวยรหัส 1001 ครั้งแรกไดรับยา A และ B พรอม
กัน ครั้งที่ 2 ไดรับยา A และ C พรอมกัน ครั้งที่ 3 ไดรับยาแคตัวเดียว คือ D เปนตน
จากขอมูลในตารางที่ 3.1 จะตองจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
กำหนดใหหนึ่งรายการเปลี่ยนแปลง คือ ลำดับการจายยาของผูปวยหนึ่งคน ผลการจัดเตรียมขอมูล
แสดงไดดังตารางที่ 3.2 โดยกำหนดใหยาที่อยูในวงเล็บเดียวกัน หมายถึง ยาที่จายใหผูปวยพรอมกัน
และขอมูลจะตองถูกเรียงตามลำดับการใหยา ตัวอยางขอมูลในตารางที่ 3.2 ถือวาเปนชุดขอมูลลำดับ
เหตุการณ
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ตารางที่ 3.1 ประวัติการจายยาใหผูปวย
รหัสคนไข
ครั้งที่
การจายยา
1001
1
(A B)
1001
2
(A C)
1001
3
(D)
1002
1
(A)
1002
2
(C D)
1002
3
(E)
1003
1
(A)
1003
2
(C D)
1003
3
(F)
1004
1
(C D)
1004
2
(E F)

1
2
3
4

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางชุดขอมูลลำดับเหตุการณการจายยา
รายการเปลี่ยนแปลง
ประวัติการจายยา
< (A B) (A C) (D) >
< (A) (C D) (E) >
< (A) (C D) (F) >
< (C D) (E F) >

3.2 นิยามที่เกี่ยวของ
กำหนดให I ={i1 , i2 , … , im} คือ เซตของรายการทั้งหมดในชุดขอมูล, T ={t1 , t2 , … , tk} คือ
เซตของรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชุดขอมูล และ X คือ เซตรายการหรือเรียกวาเหตุการณ โดยที่
XI
นิยามที่ 3.1 ลำดับ เหตุการณ คือ เหตุการณห นึ่งเหตุการณห รือมากกวาหนึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตามลำดับ แทนดวย S =<X1, X2, …, Xn> โดยที่ Xi  I (1≤i≤ n) โดยแตละรายการเปลี่ยนแปลง tj
ประกอบไปดวย Sj ซึ่งหมายความวา 1 รายการเปลี่ยนแปลงประกอบไปดวย 1 ลำดับเหตุการณ
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ตัวอยางที่ 3.1 จากตารางที่ 3.2 ในแตละรายการเปลี่ยนแปลง คือ ประวัติการจายยาของผูปวยแตละ
คน ดังนั้นประวัติการจายยาของผูปวย 1 คน คือ 1 ลำดับเหตุการณ โดยการจายยาในแตละครั้ง คือ แต
ละเหตุการณ เชน ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 มีลำดับเหตุการณ คือ (A B) (A C) (D) ซึ่งประกอบไป
ดวย 3 เหตุการณที่เกิดตามลำดับ คือ (A B), (A C) และ (D) ซึง่ หมายความวา ผูปวยคนที่หนึ่งไดรับยา
A และ B พรอมกัน ตอมาไดรับยา A และ C พรอมกัน และตอมาไดรับยา D
นิยามที่ 3.2 ความยาวของลำดับเหตุการณ คือ จำนวนรายการทีป่ รากฏในลำดับเหตุการณ
ตัวอยา งที่ 3.2 ลำดับเหตุการณ (A B) (A C) (D) มีความยาวเทากับ 5 เนื่องจากมีรายการปรากฏ
ทั้งหมด 5 รายการ (นับตัวซ้ำดวย)
นิยามที่ 3.3 Sa =<A1, A2, …, An> เปนลำดับเหตุการณยอยของลำดับเหตุการณ Sb =<B1, B2, …, Bm>
ก็ตอเมื่อมีจำนวนเต็ม 1d i1 < i2 < …< in d m ซึง่ A1  Bi1, A2  Bi2, …, An  Bin ซึ่งสามารถแทน
ดวย Sa Sb
ตัวอยางที่ 3.3 ลำดับเหตุการณ <(A) (D)> เปนลำดับเหตุการณยอยของ <(A B) (A C) (D)> เพราะ
ลำดับเหตุการณ <(A) (D)> มีเหตุการณ (A) แลวเกิดเหตุการณ (D) ตามหลังเหมือนกับลำดับเหตุการณ
<(A B) (A C) (D)> ซึง่ (A)  (A B) และ (D)  (D)
นิยามที่ 3.4 คาสนับสนุนของลำดับเหตุการณ S =<A1, A2, …, An> คือ จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่
ปรากฏ Ai ตามลำดับ
ตัวอยางที่ 3.4 จากตารางที่ 3.2 คาสนับสนุนของลำดับเหตุการณ <(A) (D)> คือ รายการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิด (A) แลวตามหลังดวย (D) ซึง่ ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 ดังนั้นคาสนับสนุนของ
ลำดับเหตุการณ <(A) (D)> เทากับ 3
นิยามที่ 3.5 รูปแบบลำดับเหตุการณ (Sequential pattern) คือ ลำดับเหตุการณ ที่มีคาสนับสนุน
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ
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ตัวอยางที่ 3.5 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำใหมีคาเทากับ 2 ลำดับเหตุการณ <(A) (D)> ถือวาเปน
รูปแบบลำดับเหตุการณ หรือลำดับเหตุการณความถี่ เนื่องจากคาสนับสนุนของลำดับเหตุการณ <(A)
(D)> คือ 3 ซึ่งมีคามากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำ
นิยามที่ 3.6 กำหนดให Sa =<A1, A2, …, An> คือ ลำดับเหตุการณ และ Sb =<B1, B2, …, Bm> คือ
ลำดั บ เหตุ ก ารณ น ำหน า (Prefix) โดยที ่ (m ≤ n) ลำดั บ เหตุก ารณต ามหลัง (Postfix) Sb ในลำดั บ
เหตุการณ Sa คือ <Am, Am+1, …, An> โดยที่ Am = (Am - Bm)
ตัวอยางที่ 3.6 ถาลำดับเหตุการณนำหนา คือ <(A) (C)> เมื่อพิจารณาลำดับเหตุการณ <(A) (C D) (E)>
แล ว พบว า ลำดั บ เหตุ ก ารณ ต ามหลั ง <(A) (C)> ในลำดั บ เหตุ ก ารณ <(A) (C D) (E)> คื อ (_D)(E)
(เครื่องหมาย _ขางหนา D หมายความวา D เกิดพรอมกับ C ซึ่ง C เปนเหตุการณสุดทายในลำดับ
เหตุการณนำหนา <(A) (C)> )
นิยามที่ 3.7 ฐานขอมูลโปรเจค (Project database) ของลำดับเหตุการณนำหนา S เปนฐานขอมูลที่
ประกอบไปดวยลำดับเหตุการณตามหลังลำดับเหตุการณ S
ตัวอยา งที่ 3.7 สมมติล ำดับ เหตุการณ น ำหนา คือ <(A) (C)> และจากตารางที่ 3.2 พบวาลำดั บ
เหตุการณ <(A) (C)> ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 เทานั้น
ดั ง นั ้ น ฐานข อ มู ล โปรเจคของลำดั บ เหตุ ก ารณ น ำหน า <(A) (C)> จะพิ จ ารณาจากลำดั บ
เหตุการณในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 ซึ่งมีลำดับเหตุการณตามหลัง คือ <(D)>, <(_ D) (E)>
และ <(_ D) (F)>
ดังนั้น ฐานขอมูลโปรเจคของลำดับ เหตุการณน ำหนา <(A) (C)> คือ {<(D)>, <(_ D) (E)>,
<(_ D) (F)>}
นิยามที่ 3.8 การขยายแบบรายการ (i-extension) คือ การขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ กับรายการ
สามารถขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ S=<A1, A2, …, An> กับรายการ i โดยพิจารณา i เปนรายการที่
อยูใน An
ตัวอยางที่ 3.8 สมมติรูปแบบลำดับเหตุการณ คือ <(A) (D)> ทำการขยายแบบรายการกับ E จะได
รูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (D E)> โดยที่ E อยูในเหตุการณเดียวกันกับ D
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นิยามที่ 3.9 การขยายแบบลำดับเหตุการณ (s-extension) เปนการขยายรูปแบบลำดับเหตุ การณ
S =<A1, A2, …, An> กับเหตุการณ i โดยพิจารณา i เปนลำดับเหตุการณที่เกิดหลังจาก An
ตัวอยางที่ 3.9 สมมติรูปแบบลำดับเหตุการณ คือ <(A) (D)> ทำการขยายแบบลำดับเหตุการณกับ
เหตุการณ (E) จะไดรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (D) (E)>
3.3 ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
ปจจุบันมีหลายขั้นตอนวิธีถูกนำเสนอเพื่อใช ในการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ เชน
GSP, SPADE, PrefixSpan, SPAM, LAPIN-SPAM, CM-SPAM และ CM-SPADE เปนตน ขั้นตอนวิธี
PrefixSpan เปนขั้นตอนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยทำการแบงขอมูลตามลำดับเหตุการณนำหนา แลว
ทำการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณแนวลึก (Depth first search) แบบเรียกซ้ำ (Recursive) ทำให
ขนาดของขอมูลที่ใชในการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณมีขนาดลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังขจัดปญหา
การสรางรูปแบบลำดับเหตุการณคูแขง ขั้นตอนการทำงานของ PrefixSpan และมีรายละเอียดไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คนหารูปแบบลำดับเหตุการณความยาว 1 หรือรายการความถี่ โดยทำการคนหารายการ
ทั้งหมดในฐานขอมูล และคำนวณหาคา สนับ สนุนของแตละรายการ จากนั้นทำการตรวจสอบคา
สนับสนุนของแตละรายการวามีคามากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำหรือไม ถารายการใดมีคา
สนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ รายการดังกลาวถือวาเปนรายการความถี่ ซึ่งรายการ
ความถี่ดังกลาวถูกพิจารณาเปนรูปแบบลำดับเหตุการณความยาว 1
ตัวอยางที่ 3.10 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 จากตารางที่ 3.2 รายการและคาสนับสนุนของ
แตละเซตรายการแสดงไดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 รายการความถี่
รายการ
คาสนับสนุน
A
3
B
1
C
4
D
4
E
2
F
2
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รายการ A มีคาสนับสนุนหรือความถี่เทากับ 3 เนื่องจากปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2
และ 3 และมีคาสนับสนุนมากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้นรายการ A เปนรายการความถี่
สวนรายการ B ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 ดังนั้นคาสนับสนุนของรายการ B มีคา
เทากับ 1 ซึ่งนอยกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำที่กำหนดไว ดังนั้นรายการ B จะถูกตัดทิ้ง
สวนรายการ C และ D ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 3 และ 4 ดังนั้นคาสนับสนุนของ
รายการ C และ D คือ 4 ซึ่งมีคามากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้น รายการ C และ D เปนรายการ
ความถี่
สวนรายการ E ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2 และ 4 มีคาสนับสนุนเทากับ 2 ซึ่งมีคา
เทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้นรายการ E เปนรายการความถี่
สวนรายการ F ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 3 และ 4 มีคาสนับสนุนเทากับ 2 ซึ่งมีคา
เทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้นรายการ F เปนรายการความถี่
สรุปไดวารายการความถี่มีทั้งหมด 5 รายการ คือ A, C, D, E และ F ซึ่งทั้ง 5 รายการถือวาเปน
ลำดับเหตุการณความถี่หรือรูปแบบลำดับเหตุการณความยาว 1 แทนดวย <(A)>, <(C)>, <(D)>, <(E)>
และ <(F)>
ขั้นตอนที่ 2 ขยายรูปแบบลำดับเหตุการณเพื่อคนหารูปแบบลำดับเหตุการณ อื่น ซึ่งมีหลักการทำงาน
ดังนี้
x รูปแบบลำดับเหตุการณความยาว k ไดจากการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณความยาว k-1
x ทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณความยาว 1 ไปเรื่อยๆ จนกวาจะขยายรูปแบบลำดับ
เหตุการณความยาว 1 ครบทุกรูปแบบ
x คนหารูปแบบลำดับเหตุการณโดยใชหลักการคนหาแนวลึก เชน ขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ
<(A)> ไปเรื่อยๆ จนกวาจะไมสามารถขยายได แลวยอนกลับมาขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ
<(C)>, <(D)>, <(E)> และ <(F)> ตามลำดับ
x ทำการสรางฐานขอมูลโปรเจคเพื่อคนหารายการความถี่ที่จะนำมาขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ
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แตละรูปแบบลำดับเหตุการณมีขั้นตอนการขยายดังรูปที่ 3.1 และมีรายละเอียดไดดังนี้

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ
ขั้นตอนที่ 2.1 สรางฐานขอมูลโปรเจค โดยจะพิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ S (รูปแบบที่
ตองการขยาย) เปนลำดับเหตุการณนำหนา
ตัวอยางที่ 3.11 พิจารณาขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> จากชุดขอมูลในตารางที่ 3.2 ฐานขอมูล
โปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> พิจารณาจากขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบไป
ดวย A ซึ่งก็คือรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 (ดังตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 ฐานขอมูลโปรเจคของ <(A)>
รายการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกินยา
ฐานขอมูลโปรเจคของ <(A)>
1
< (A B) (A C) (D)>
< (_ B) (A C) (D) >
2
< (A) (C D) (E) >
< (C D) (E) >
3
< (A) (C D) (F) >
< (C D) (F) >
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ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 มีรายการ A เกิดพรอมกับ B ในเหตุการณแรก ดังนั้น ลำดับ
เหตุการณตามหลัง <(A)> ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 คือ <(_ B) (A C) (D)>
ลำดับเหตุการณตามหลังของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2 คือ
<(C D) (E)>
ลำดับเหตุการณตามหลังของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 3 คือ
<(C D) (F)>
ดังนั้นฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> ประกอบไปดวย 3 ลำดับเหตุการณ
คือ <(_ B) (A C) (D)>, <(C D) (E)> และ <(C D) (F)>
จากชุดขอมูลในตารางที่ 3.2 ฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับ เหตุการณความยาว 1
ทั้งหมด แสดงไดตารางที่ 3.5 ซึ่งมีฐานขอมูลโปรเจคทั้งหมด 5 ฐานขอมูล และเมื่อพิจารณารูปแบบ
ลำดับเหตุการณ F แลว ปรากฏวาไมมีเหตุการณตามหลังรูป แบบลำดับ เหตุการณ F ดังนั้นจึงไม มี
ฐานขอมูลโปรเจคของ F
ตารางที่ 3.5 ฐานขอมูลโปรเจคทั้งหมด
รูปแบบลำดับเหตุการณ
ฐานขอมูลโปรเจค
<(A)>
< (_ B) (A C) (D) >
< (C D) (E) >
< (C D) (F) >
<(C)>
< (D) >
< (_D) (E) >
< (_ D) (F) >
< (_ D) (E F) >
<(D)>
< (E) >
< (F) >
< (E F) >
<(E)>
< (_ F) >
<(F)>
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ขั้นตอนที่ 2.2 คนหารายการความถี่จากฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ S ซึ่ง
การคนหารายการความถี่จะตองพิจารณารายการที่เกิดในเหตุการณเดียวกันกับเหตุการณสุดทายของ S
และรายการที่เกิดหลังเหตุการณสุดทายของ S ถาไมพบรายการความถี่จะหยุดการขยาย

ตัวอยางที่ 3.12 คนหาเซตรายการความถี่จากฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)>
จากฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> มีรายการและคาสนับสนุนดังตารางที่ 3.6 ซึ่ง
จะเห็นไดวารายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 ในฐานขอมูลโปรเจคของ <(A)> สามารถพิจารณารายการ C ได 2
รายการ คือ รายการ C ที่เกิดหลัง <(A) > และรายการ C ที่เกิดในเหตุการณเดียวกันกับ <(A)> แทน
ดวย (_C) ซึ่งรายการ C ที่เกิดในเหตุการณเดียวกัน กับ <(A)> ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1
เทานั้น ดังนั้นคาสนับสนุนเทากับ 1
สวนรายการ C ที่เกิดหลัง <(A)> ปรากฏในทุกลำดับเหตุการณในฐานขอมูลโปรเจค ดังนั้นคา
สนับสนุนจึงเทากับ 3 เมื่อพิจารณารายการทั้งหมดปรากฏวารายการความถี่ประกอบไปดวย C และ D
ตารางที่ 3.6 รายการความถี่ในฐานขอมูลโปรเจคของ <(A)>
รายการ คาสนับสนุน
ฐานขอมูลโปรเจคของ <(A)>
A
1
< (_ B) (A C) (D) >
B
1
< (C D) (E) >
C
3
< (C D) (F) >
D
3
E
1
F
1
เกิดในเหตุการณเดียวกับ A
(_C)
1

ขั้นตอนที่ 2.3 ทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณกับรายการความถี่ รูปแบบลำดับเหตุการณ
ที่มีความยาว k-1 ขยายเปนรูปแบบลำดับเหตุการณที่มีความยาว k โดยการขยายมี 2 แบบ คือ แบบ
รายการ และแบบลำดับเหตุการณ ดังที่นิยามไวในนิยามที่ 3.8 และ 3.9 สวนคาสนับสนุนของรูปแบบ
ลำดับเหตุการณที่ขยายเสร็จแลว จะมีคาเทากับคาสนับสนุนของรายการความถี่
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ตัวอยางที่ 3.13 จากฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> มีรายการความถี่ 2 รายการ
คือ C กับ D ซึ่งทั้ง 2 รายการเปนเหตุการณที่เกิดหลังรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> ดังนั้นทำการขยาย
<(A)> แบบลำดับเหตุการณกับรายการความถี่ทั้งสอง จะไดรูปแบบลำดับเหตุการณทั้งหมด 2 รูปแบบ
ลำดับเหตุการณ คือ <(A) (C)>:3 และ <(A) (D)>:3 โดยคาสนับสนุนของรูปแบบลำดับเหตุการณทั้ง 2
รูปแบบ จะเทากับคาสนับสนุนของรายการ C และ D ตามลำดับ

เมื่อไดรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (C)> และ <(A) (D)> แลว ทำการขยายรูปแบบลำดับ
เหตุการณ <(A) (C)> กอนตามขั้นตอนที่ 2 จากนั้นทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (D)>
โดยเริ่มจากการสรางฐานขอมูลโปรเจคของ <(A) (C)> จะไดผลลัพธดังตารางที่ 3.7 (แถวแรก) พิจารณา
ฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (C)> เพื่อหาคาสนับสนุนของรายการในฐานขอมูล
โดยรายการและคาสนับสนุนที่ไดแสดงไดดังตารางที่ 3.8 พบวารายการความถี่มีรายการเดียว คือ (_D)

ตารางที่ 3.7 ฐานขอมูลโปรเจค
รูปแบบลำดับเหตุการณ
ฐานขอมูลโปรเจค
<(A) (C)>
< (_ D) (E) >
< (_ D) (F) >
<(A) (D)>
< (E) >
< (F) >
ตารางที่ 3.8 รายการความถี่ในฐานขอมูลโปรเจคของ <(A) (C)>
ฐานขอมูลโปรเจคของ <(A) (C)>
รายการ คาสนับสนุน
(_ D) (E)
_D
2
< (_ D) (F) >
E
1
F

1

จากนั้นทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (C)> แบบรายการกับ (_D) จะไดรูปแบบ
ลำดับเหตุการณ <(A) (CD)>:2
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ทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (CD)> ตอตามขั้นตอนที่ 2 โดยเริ่มจากสราง
ฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (CD)> แลวพบวามีลำดับเหตุการณในฐานขอมูล
โปรเจค 2 ลำดับเหตุการณ คือ <(E)> และ <(F)> และไมพบรายการความถี่ดังแสดงในตารางที่ 3.9
ดังนั้นจึงหยุดขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (CD)>
ตารางที่ 3.9 รายการความถี่
ฐานขอมูลโปรเจคของ <(A) (CD)>
รายการ
< (E) >
E
< (F) >
F

คาสนับสนุน
1
1

จากนั้น ยอนกลับไปขยายรูปแบบลำดับ เหตุการณ <(A) (D)> สรา งฐานขอมูลโปรเจคของ
รูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (D)> (แสดงในตารางที่ 3.7 แถวที่ 2) แลวพบวาไมมีรายการความถี่
ดังนั้นจึงหยุดขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (D)>
สรุปไดวารูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> สามารถขยายรูปแบบลำดับเหตุการณไดทั้งหมด 4
รูปแบบลำดับเหตุการณดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 รูปแบบลำดับเหตุการณที่ไดจากการขยาย <(A)>
เมื่อไมสามารถขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)> ไดแลว ยอนกลับไปขยายรูปแบบลำดับ
เหตุการณ <(C)> โดยเริ่มจากสรางฐานขอมูลโปรเจคของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(C)> (ดังตารางที่
3.5 แถวที่ 2) และทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณจนกวาจะไมสามารถขยายลำดับเหตุการณได
ตอมาพิจารณาขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(D)> และ <(E)> ตามลำดับ
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จากชุดตัวอยางขอมูล ในตารางที่ 3.2 สามารถขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณ ไดทั้งหมด 15
รูปแบบลำดับเหตุการณ ดังแสดงในตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 รูปแบบลำดับเหตุการณทั้งหมด
รูปแบบลำดับเหตุการณความยาว 1
รูปแบบลำดับเหตุการณความยาว k+1
<(A)>:3
<(A) (C)>:3, <(A) (CD)>:2, <(A) (D)>:3
<(C)>:4
<(CD) >:3, <(CD)(E) >:2, <(CD)(F) >:2
<(C) (E)>:2, <(C) (F)>:2
<(D)>:4
<(D)(E)>:2, <(D)(F)>:2
<(E)>:2

<(F)>:2

3.4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบอื่น
นอกจากจะมี การทำเหมืองรูปแบบลำดับ เหตุการณ แลว ยังมีการทำเหมืองรูป แบบลำดับ
เหตุการณแบบอื่น เชน การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ แบบปด (Closed sequential pattern
mining) การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ k (Top-k sequential pattern mining) และการทำ
เหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ความยาวสูงสุด (Maximal sequential pattern mining) เปนตน ซึ่ง
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณดังกลาวถูกนำเสนอเพื่อแกปญหาการสรางรูปแบบลำดับเหตุการณ
จำนวนมาก ซึ่งทำใหยากตอการนำไปใชในการวิเคราะห การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ k และการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด
สามารถนิยามไดดังตอไปนี้
กำหนดให Sa และ Sb คือ ลำดับ เหตุการณ และกำหนดให FS คือ เซตของรูปแบบลำดั บ
เหตุการณ
นิยามที่ 3.10 ลำดับเหตุการณ Sa เปนรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด ก็ตอเมื่อ คาสนับสนุนของลำดับ
เหตุการณ Sa มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำและลำดับเหตุการณ Sa ไมไดเปนลำดับเหตุการณ
ยอยของลำดับเหตุการณอื่น ที่มีคาสนับสนุนเทากัน เซตของรูปแบบลำดับเหตุการณ แบบปด สามารถ
เขียนแทนดวยสมการที่ 3.1
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CS = { Sa | SaFS  (SbFS |
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Sb  supp(Sa) =

supp(Sb) )}

(3.1)

ตัวอยางที่ 3.14 จากตารางที่ 3.10 จะไดรูปแบบลำดับเหตุการณทั้งหมด 10 รูปแบบ ดังนี้
FS = {<(A) (C)>:3, <(A) (CD)>:2, <(A) (D)>:3,< (CD)>:3, <(CD) (E)>:2, <(CD)(F)>:2, <(C) (E)>:2,
<(C) (F)>:2, <(D) (E)>:2, <(D) (F)>:2}
พิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ <(D)(F)>:2 และ <(C)(F)>:2 ใน FS ปรากฏวาเปนลำดับ
เหตุการณยอยของ <(CD)(F) >:2 และมีคาสนับสนุนเทากัน ดังนั้นรูปแบบลำดับเหตุการณ <(D)(F)>:2
และ <(C)(F)>:2 ไมใชรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด
พิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ <(C)(E)>:2 และ <(D)(E)>:2 ใน FS ปรากฏวาเปนลำดับ
เหตุการณยอยของ <(CD)(E) >:2 และมีคาสนับสนุนเทากัน ดังนั้นรูปแบบลำดับเหตุการณ <(C)(E)>:2
และ <(D)(E)>:2 ไมใชรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด
สวนรูปแบบลำดับเหตุการณที่เหลือใน FS ถือวาเปนรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด เนื่องจาก
ไมไดเปนลำดับเหตุการณยอยของรูปแบบลำดับเหตุการณอื่นที่มีคาสนับสนุนเทากัน
สรุปรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปดจะประกอบไปดวย 6 รูปแบบดังนี้
CS = {<(A) (C)>:3, <(A) (CD)>:2, <(A) (D)>:3, <(CD) >:3, <(CD) (E) >:2, <(CD) (F) >:2}
ซึ่งจะเห็นไดวาจำนวนรูปแบบที่ไดจากการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปดมีจำนวน
นอยกวาการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ปจจุบันมีหลายขั้นตอนวิธีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อขุดคนรูปแบบ
ลำดับเหตุการณแบบปด เชน CloSpan, BIDE, ClaSP, CM-ClaSP และ CloFAST เปนตน
นิยามที่ 3.11 ลำดับเหตุการณ Sa เปนรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด ก็ตอเมื่อ คาสนับสนุน
ของลำดับเหตุการณ Sa มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำและลำดับเหตุการณ Sa ไมไดเปนลำดับ
เหตุการณยอยของลำดับเหตุการณอื่น เซตของรูปแบบลำดับเหตุการณ ความยาวสูงสุด สามารถเขียน
แทนดวยสมการที่ 3.2
MS = { Sa | Sa FS  (Sb FS | Sa Sb ) }
(3.2)
ตัวอยางที่ 3.15 จากตัวอยางที่ 3.14 พิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (C)>:3, <(A) (D)>:3 และ
<(CD)>:3 ใน FS ปรากฏวาเปนรูปแบบลำดับเหตุการณยอยของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (CD)>:2
ดังนั้นรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A) (C)>:3, <(A) (D)>:3 และ <(CD)>:3 ไมใชรูปแบบลำดับเหตุการณ
ความยาวสูงสุด
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พิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ <(C) (E)>:2 และ <(D) (E)>:2 เปนลำดับเหตุการณยอยของ
<(CD) (E) >:2 ดังนั้น <(C) (E)>:2 และ <(D) (E)>:2 ไมใชรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด
พิจารณารูปแบบ <(C) (F)>:2 และ <(D) (F)>:2 เปนลำดับเหตุการณยอยของ <(CD) (F)>:2
จึงถือวาไมใชรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด
พิ จ ารณารู ป แบบลำดั บ เหตุ ก ารณ <(A) (CD)>:2, <(CD) (E)>:2 และ <(CD) (F)>:2 ไม ใ ช
รูปแบบลำดับเหตุการณยอยของรูปแบบลำดับเหตุการณใด จึงถือวาเปนรูปแบบลำดับเหตุการณความ
ยาวสูงสุด
สรุปรูปแบบลำดับเหตุการณสูงสุดทั้งหมดจะประกอบไปดวย 3 รูปแบบ ดังนี้
MS = {<(A) (CD)>:2, <(CD) (E) >:2, <(CD) (F) >:2}
จะเห็นไดวาการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุดจะใหจำนวนรูปแบบที่นอย
ที่สุด (ดังรูปที่ 3.3) ขั้นตอนวิธี ที่ถูกนำเสนอเพื่อขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด เชน
VMSP และ MaxSP เปนตน

รูปที่ 3.3 เปรียบเทียบจำนวนรูปแบบลำดับเหตุการณแบบตางๆ
การทำเหมืองรูป แบบลำดับ เหตุการณ k เปนการทำเหมืองรูป แบบลำดับเหตุการณ ที่ มี คา
สนับสนุนสูงสุด k รูปแบบ การขุดคนลักษณะแบบนี้ถูกนำเสนอขึ้นมาเพื่อใหผูที่นำไปประยุกตใชมี ความ
สะดวก และงายตอการวิเคราะห เนื่องจากผูใชสามารถระบุจำนวนรูปแบบที่ตองการได สมมติ k = 5
รูปแบบลำดับเหตุการณที่มีคาสนับสนุนสูงสุด 5 รูปแบบจะถูกขุดคน แตถามีรูปแบบลำดับเหตุการณที่มี
คาสนับสนุนเทากับรูปแบบลำดับเหตุการณตัวที่ k รูปแบบดังกลาวจะถูกนำมาเปนผลลัพธดวย เชน เซต
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ของรูปแบบลำดับเหตุการณ k = 2 คือ {<(A) (C)>:3, <(A) (D)>:3, <(CD) >:3} ขั้นตอนวิธีที่ใชสำหรับ
ขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณ k เชน TSP , TKS และ Skopus เปนตน
3.5 ตัวอยางการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณโดยใช SPMF
ใน SPMF มีขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายขั้นตอนวิธี นอกจากนี้
ยังมีขั้นตอนวิธีสำหรับ การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด การทำเหมืองรูปแบบลำดับ
เหตุการณความยาวสูงสุด ซึ่งแตละขั้นตอนวิธีสามารถเรียกใชไดงาย และการเตรียมชุดขอมูลลำดับ
เหตุการณเพื่อใชใน SPMF สามารถทำไดงายโดยแทนรายการเปนตัวเลข รายละเอียดการเตรียมขอมูล
สำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณมีดังตอไปนี้
3.5.1 การเตรียมชุดขอมูลลำดับเหตุการณ
ชุดขอมูลลำดับเหตุการณเปนชุดขอมูลที่พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล ขั้นตอนวิธีที่นำมาใช
กับขอมูลเหลานี้ จะเปนขั้นตอนวิธีที่ทำการประมวลผลหารูปแบบโดยพิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล
เงื่อนไขการแปลงชุดขอมูลลำดับเหตุการณสำหรับนำเขาโปรแกรม SPMF มีดังนี้
x ไฟลนำเขาอยูในรูปของไฟลขอความ (Text file)
x รายการแตละรายการจะตองแทนดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวก
x ใช 1 เวนวรรค สำหรับคั่นระหวางตัวเลข
x ในเหตุการณเดียวกัน ตัวเลขจะตองเรียงลำดับจากนอยไปมาก
x ลำดับเหตุการณใน 1 รายการเปลี่ยนแปลงแทนดวยขอมูล 1 บรรทัดในไฟล
x ใช -1 คั่นระหวางเหตุการณ
x ใช -2 เพื่อบงบอกการสิ้นสุดของลำดับเหตุการณ
x หามมีบรรทัดที่มีขอมูล (ลำดับเหตุการณ) เหมือนกัน
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สมมติชุดขอมูลที่ตองการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณเปนดังตารางที่ 3.2 ซึ่งประกอบไป
ดวย 4 รายการเปลี่ยนแปลง ทำการแทนรายการดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวกตามตารางที่ 3.11 เมื่อแทน
คาชุดขอมูลดวยตัวเลขแลว ทำการบันทึกไฟลชื่อ SequenceDB.txt และจัดเก็บในโฟลเดอร dataset
ดังรูปที่ 3.4
ตารางที่ 3.11 การแทนคาดวยตัวเลขจำนวนเต็มในชุดขอมูลลำดับเหตุการณ
รายการ
การแทนคา
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
F
6
G
7

รูปที่ 3.4 ตัวอยางไฟลนำเขาและการจัดเก็บ
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จากรูปที่ 3.4 ขอมูลในหนึ่งบรรทัดแทนดวยลำดับเหตุการณ 1 ลำดับเหตุการณ เชน ลำดับ
เหตุการณแรก คือ < (A B) (A C) (D) > ซึ่งมี (A B) เปนเหตุการณแรก แลวตามดวยเหตุการณ (A C)
แลวตามดวยเหตุการณ (D) เมื่อแทนดวยตัวเลขตามตารางที่ 3.11 เหตุการณแรก จะได 1 2 เหตุการณ
ที่สองจะได 1 3 และเหตุการณที่สามจะได 4 ใช -1 เปนตัวคั่นระหวางเหตุการณ และใช -2 เปนตัวบอก
การสิ้นสุดของลำดับเหตุการณ จะไดรูปแบบขอมูลนำเขา คือ 1 2 -1 1 3 -1 4 -1 -2 เปนตน
3.5.2 ตัวอยางคำสั่งสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
คำสั่ง สำหรับ การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ดวยขั้นตอนวิธี PrefixSpan แสดงไดดัง
ตัวอยางคำสั่งที่ 3.1 โดยแตละคำสั่งสามารถอธิบายไดดังนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 3.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

package mySpmfProject;
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.sequentialpatterns.prefixspan.AlgoPrefixSpan;
public class PrefixSpanTest {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/SequenceDB.txt";
String output = ".//output.txt";
double minsup = 0.5;
AlgoPrefixSpan algo = new AlgoPrefixSpan();
algo.runAlgorithm(input, minsup, output);
algo.printStatistics();
}
}

บรรทัดที่ 4 เปนการ import คลาส AlgoPrefixSpan เพื่อเรียกใชขั้นตอนวิธี PrefixSpan
บรรทัดที่ 9 เปนการกำหนดตำแหนงชุดขอมูลนำเขา ซึ่งในตัวอยางคือไฟล SequenceDB.txt
บรรทัดที่ 10 เปนการกำหนดตำแหนงไฟลสำหรับเก็บผลลัพธ ซึ่ง ในไฟลแสดงรูปแบบลำดับ
เหตุการณและคาสนับสนุนแบบสัมบูรณดังรูปที่ 3.6
บรรทัดที่ 12 เปนการกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธ ซึ่งในตัวอยางกำหนดคาสนับสนุน
ขั้นต่ำใหมีคาเทากับ 0.5 หรือ 50% เมื่อเทียบกับคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณจะมีคาเทากับ 2
บรรทัดที่ 13 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoPrefixSpan
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บรรทั ด ที ่ 15 เป น การเรี ย กใชเ มทธอด runAlgorithm เพื ่ อ สั ่ ง ให ข ั้ น ตอนวิ ธี FP-Growth
ประมวลผล โดยมีพารามิเตอร 3 ตัว คือ ไฟลนำเขา (input) ไฟลผลลัพธ (output) และคาสนับสนุนขั้น
ต่ำ (minsup)
บรรทัดที่ 16 เปนการแสดงคาสถิติตางๆ ที่ไดจากการประมวลผลดัง รูปที่ 3.5 แสดงขอมูล
ดังตอไปนี้
- เวลาในการประมวลผล (Total time)
- จำนวนรูปแบบลำดับเหตุการณ (Frequent sequences count)
- หนวยความจำที่ใช (Max memory)
- คาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณ (minsup)
- จำนวนรูปแบบ (Pattern count)
============= PREFIXSPAN 0.99-2016 - STATISTICS =============
Total time ~ 6 ms
Frequent sequences count : 15
Max memory (mb) : 10.969802856445312
minsup = 2 sequences.
Pattern count : 15

===================================================
รูปที่ 3.5 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล PrefixSpanTest.java

รูปที่ 3.6 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล PrefixSpanTest.java
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เมื่อแปลงผลลัพธกลับคืนตามตารางที่ 3.11 จะไดดังรูปที่ 3.7
รูปแบบลำดับเหตุการณ
<(A)>:3
<(A) (C)>:3
<(A) (CD)>:2
<(A) (D)>:3
<(C)>:4
<(CD) >:3
<(CD)(E) >:2
<(CD)(F) >:2
<(C) (E)>:2
<(C) (F)>:2
<(D)>:4
<(D)(E)>:2
<(D)(F)>:2
<(E)>:2
<(F)>:2
รูปที่ 3.7 แปลงผลลัพธรูปแบบลำดับเหตุการณ
โดยรูปแบบลำดับเหตุการณที่ได สามารถแปลความหมายไดดังตัวอยางตอไปนี้
รูปแบบลำดับเหตุการณที่ 1 มีการจายยา A ใหกับผูปวยจำนวน 3 คน
รูปแบบลำดับเหตุการณที่ 2 มีการจายยา A แลวตามดวยจายยา C ใหกับผูปวยจำนวน 3 คน
รูปแบบลำดับเหตุการณที่ 3 มีการจายยา A แลวตามดวยจายยา C พรอมกับยา D ใหกับผูปวยจำนวน
2 คน
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บทสรุป
การทำเหมืองรูปแบบลำดับ เหตุการณ เปนการคน หารูปแบบของขอมูล ที่เกิดขึ้น บอย ซึ่ง
พิจารณาจากรูปแบบที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ โดยรูปแบบดังกลาวจะตอง
พิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล ดวย ปจจุบันมีการนำเสนอขั้นตอนวิธี ตางๆ สำหรับการทำเหมือง
รูปแบบลำดับเหตุการณ ขั้นตอนวิธี PrefixSpan เปนขั้นตอนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทำเหมือง
รูปแบบลำดับเหตุการณ ทำการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณแนวลึกแบบเรียกซ้ำ เพื่อทำใหขนาดของ
ขอมูลที่ใชในการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณมีขนาดลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ขั้นตอนวิธี PrefixSpan
ทำการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณโดยไมสรางรูปแบบลำดับเหตุการณคูแขง
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ k และ
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด ถูกนำเสนอขึ้นมาเพื่อแกปญหาการสรางรูปแบบ
ลำดับเหตุการณจำนวนมากในการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
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แบบฝกหัดทายบท
1. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
2. ถารูปแบบเหตุการณทางธรรมชาติเปนดังนี้ <(A B C) (A C) (C)> จงอธิบายลำดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นวาเปนอยางไร
3. จงยกตัวอยางการประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
4. ถาขอมูลปรากฏการณทางธรรมชาติเปนดังตารางชุดขอมูลขางลาง จงคนหาฐานขอมูลโปรเจค
ของรูปแบบลำดับเหตุการณ <(c)>
รายการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณธรรมชาติ
1
< (a c) (b c) >
2
< (c d) (e f) >
3
< (c) (c d f) >
4
< (a c d) (d e f) >
5. จากชุดขอมูลในขอ 4 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณ ใหมีคาเทากับ 2 จงแสดง
วิธีการคนหารูปแบบลำดับเหตุการณที่เกิดจากการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(a)>
6. จากชุดขอมูลในขอ 4 จงแปลงขอมูลสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ เพื่อนำเขา
SPMF
7. จงเขียนโปรแกรมโดยใช SPMF เพื่อคนหารูปแบบลำดับเหตุการณ โดยใชไฟลชุดขอมูลที่ไดจาก
การแปลงขอมูลในขอ 6 และกำหนดใหคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณมีคาเทากับ 3
8. ถ า เซตของรู ป แบบลำดั บ เหตุก ารณ คื อ FS = {<(ab) (cd)>:2 , <(ab) (c)>:2, <(b) (c)>:2,
<(ab)>:2, <(b) (ef)>:2, <(b) (f)>:3} จงหาเซตของรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด
9. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณความยาวสูงสุด
10. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ k
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การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
(Multidimensional Sequential Pattern Mining)
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ หลายมิติ คือ กระบวนการคนหารูปแบบที่นาสนใจจาก
ฐานขอมูลที่ประกอบไปดวยสวนที่พิจารณาลำดับการเกิดและสวนที่ไมพิจารณาลำดับการเกิด เทคนิค
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุ การณหลายมิติเปน การผสมผสานเทคนิค การทำเหมืองเซตรายการ
ความถี่และการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ทำใหไดรูปแบบที่มีประโยชนมากกวา การทำเหมือง
รูปแบบลำดับเหตุการณ อยางเดียวหรือการทำเหมืองเซตรายการความถี่อยางเดียว เชน รูปแบบลำดับ
เหตุการณห ลายมิติ (นักธุร กิจ , กรุงเทพฯ, วัยกลางคน, <(สูทยี่ห อ Arrow, ไทน ยี่ห อ Dapper)
(รองเทายี่หอ Chap )> รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติดังกลาวทำใหรูวา กลุมลูกคาที่ เปนนักธุรกิจ
อาศัยอยูในกรุงเทพฯ วัยกลางคนจะชอบซื้อชุดสูทยี่หอ Arrow และเนคไทยี่หอ Dapper พรอมกัน แลว
ตอมาจะซื้อรองเทายี่หอ Chap ซึ่งทำใหรานสามารถแนะนำสินคาใหตรงกับ ลักษณะของลูกคาได เปน
ตน
4.1 ลักษณะขอมูลสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
ชุดขอมูลที่ใชสำหรับ การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ แบงขอมูลออกเปน 2
สวน คือ ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ (Multidimensional information) และขอมูลลำดับเหตุการณ
(Sequence) โดยรายละเอียดของแตละสวนมีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสารสนเทศหลายมิติเปนขอมูลที่ไมพิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล เหมือนกับ
ขอมูลเซตรายการ ขอมูลถูกเก็บอยูในแอตทริบิวตหลายๆ แอตทริบิวต ซึ่งหนึ่งแอตทริบิวตถูกพิจารณา
เปนหนึ่งมิติ
สวนที่ 2 ขอมูลลำดับเหตุการณเปนขอมูลที่ตองพิจารณาลำดับการเกิด
สมมติช ุดขอมูล ลำดับ เหตุการณหลายมิติเปน ดั งตารางที่ 4.1 ประกอบไปดวย 4 รายการ
เปลี่ยนแปลง และชุดขอมูลประกอบไปขอมูล 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปน ขอมูลพื้นฐานของผูปวย ซึ่งเปนขอมูลสารสนเทศหลายมิติที่ ประกอบไป 5 มิติ
หรือ 5 แอตทริบิวต ดังตอไปนี้
x มิติที่ 1 คือ ขอมูลภูมิลำเนา ซึ่งประกอบไปดวยคา {มหาสารคาม, กาฬสินธุ, รอยเอ็ด}
(หมายถึงคาทีเ่ ปนไปไดในมิติที่ 1)
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x มิติที่ 2 คือ ขอมูลเพศ ซึ่งประกอบไปดวยคา {หญิง, ชาย}
x มิติที่ 3 คือ ขอมูลระดับการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยคา {ตรี, โท}
x มิติที่ 4 คือ ขอมูลสถานภาพ ซึ่งประกอบไปดวยคา {โสด, แตงงาน}

x มิติที่ 5 คือ ขอมูลอาชีพ ซึ่งประกอบไปดวยคา {เกษตรกร, อาจารย}
สวนที่ 2 เปนขอมูลลำดับการจายยาแกผูปวย ซึ่งเปนขอมูลลำดับเหตุการณ โดยประกอบไป
ดวยเซตของยา คือ {A, B, C, D, E, F}
ตารางที่ 4.1 ตัวอยางชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
รายการเปลี่ยน ภูมิลำเนา เพศ ระดับการ สถานภาพ
อาชีพ
แปลง
ศึกษา
1
มหาสารคาม หญิง ตรี
แตงงาน อาจารย
2
มหาสารคาม ชาย ตรี
โสด
อาจารย
3
มหาสารคาม ชาย โท
แตงงาน อาจารย
4
รอยเอ็ด ชาย โท
โสด
เกษตรกร

ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ

ประวัติการจายยา
< (A B) (A C) (D) >
< (A) (C D) (E) >
< (A) (C D) (F) >
< (C D) (E F) >

ขอมูลลำดับเหตุการณ

จากตารางที่ 4.1 ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 สวนของขอมูล สารสนเทศหลายมิ ติ คือ
มหาสารคาม หญิง ตรี แตงงาน อาจารย สวนของขอมูลลำดับเหตุการณ คือ < (A B) (A C) (D) >
4.2 นิยามที่เกี่ยวของ
กำหนดให F ={A1 , A2 , … , Ap} คือ ขอมูลสารสนเทศหลายมิติหรือเซตของแอตทริบิวตใน
ชุดขอมูล
กำหนดให * แทนคาใดๆ ที่ไมไดอยูใน A1 , A2 , … , Ap และ T ={t1 , t2 , … , tk} คือ เซตของ
รายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชุดขอมูล ในแตละรายการเปลี่ยนแปลง ti มีลำดับเหตุการณหลายมิติ
Mi = (a1 , a2 , … ,ap, si) โดยที่ ai  (Ai  {*}) สำหรับ (1≤ i ≤ p) และ si คือ ลำดับเหตุการณ

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
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นิยามที่ 4.1 ลำดับเหตุการณหลายมิติ Mi ตรงกับลำดับเหตุการณ หลายมิติ Mj ก็ตอเมื่อ ai= aj หรือ
ai= * และ si= sj
นิยามที่ 4.2 คาสนับสนุนของลำดับเหตุการณหลายมิติ Mi คือ จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่มีลำดับ
เหตุการณหลายมิติตรงกับ Mi
ตัวอยางที่ 4.1 สมมติลำดับเหตุการณหลายมิติ M = (มหาสารคาม, *, *, *, <(CD)>) หมายความวา คา
แอตทริบิวตที่ 1 มีคา “มหาสารคาม” สวนคาในแอตทริบิวตที่ 2 3 และ 4 เปน * หมายถึงคาใดๆ และ
มีลำดับเหตุการณ <(CD)> จากตารางที่ 4.1 ลำดับเหตุการณหลายมิติที่ตรงกับลำดับเหตุการณหลายมิติ
M อยูในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 2 กับ 3 แสดงวาคาสนับสนุนของ M มีคาเทากับ 2
นิยามที่ 4.3 ลำดับเหตุการณหลายมิติ M เรียกวา รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ ก็ตอเมื่อ มีคา
สนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 4.2 ลำดับเหตุการณหลายมิติ M = (มหาสารคาม, *, *, *, <(CD)>) ถือวาเปนรูปแบบลำดับ
เหตุการณหลายมิติ ถากำหนดคาสนับ สนุนขั้น ต่ำเทากับ 2 เนื่องจาก M มีคาสนับสนุนเทากั บ คา
สนับสนุนขั้นต่ำ
4.3 ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ หลายมิติถูกนำเสนอขึ้นครั้งแรกโดย Helen Pinto และ
คณะ ซึ่งไดนำเสนอ 3 ขั้นตอนวิธีที่มีชื่อวา Seq-Dim, Dim-Seq และ UniSeq ซึ่งทั้งสามขั้นตอนวิธีมี
ลักษณะการทำงานดังนี้
4.3.1 ขั้นตอนวิธี Seq-Dim
ขั้นตอนวิธี Seq-Dim เปนขั้นตอนวิธีที่ผสมผสานการทำเหมืองเซตรายการความถี่และการทำ
เหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณไวดวยกัน โดยขั้นตอน Seq-Dim เริ่มขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณบน
ขอมูลลำดับเหตุการณกอน จากนั้นทำการขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอย
ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี Seq-Dim แสดงดังรูปที่ 4.1 และมีรายละเอียดตอไปนี้
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รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี Seq-Dim
ขั้นตอนที่ 1 ทำการขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณบนขอมูลลำดับเหตุการณทั้งหมดโดยใชการทำเหมือง
รูปแบบลำดับเหตุการณ
ตัวอยางที่ 4.3 ตารางที่ 4.1 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 3 เมื่อขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณ
บนขอมูลลำดับเหตุการณแลว จะไดรูปแบบลำดับเหตุการณทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ <(A)>: 3, <(C)>: 4,
<(CD)>: 3, <(D)>: 4, <(A) (D)>: 3, <(A) (C)>: 3

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
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ขั้นตอนที่ 2 ทำการตรวจสอบวามีรูปแบบลำดับเหตุการณที่ตองขยายหรือไม ถาไมมี จะหยุดการคนหา
แตถายังมีรูปแบบลำดับเหตุการณที่ตองขยาย จะทำการคนหาฐานขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอยของ
รูปแบบลำดับเหตุการณนั้น
ตัวอยางที่ 4.4 พิจารณารูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)>: 3 ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ
3 (ดังตารางที่ 4.1) ดังนั้นฐานขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอยของ <(A)>: 3 แสดงไดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ฐานขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอยของ <(A)>: 3
รายการ
ภูมิลำเนา เพศ ระดับ สถานภาพ อาชีพ
เปลี่ยนแปลง
การศึกษา
1
มหาสารคาม หญิง ตรี
แตงงาน อาจารย
2
มหาสารคาม ชาย ตรี
โสด
อาจารย
3
มหาสารคาม ชาย โท
แตงงาน อาจารย
ขั้นตอนที่ 3 ทำการขุดคนเซตรายการความถี่บนฐานขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอย โดยใชการทำ
เหมืองเซตรายการความถี่
ตัวอยางที่ 4.5 เมื่อขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอยของ <(A)>: 3 จะได
เซตรายการความถี่ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
(*, *, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3
ขั้นตอนที่ 4 สรางรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติโดยขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ S กับเซตรายการ
ความถี่ทั้งหมดที่ไดจากการขุดคน บนฐานขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอยของ S โดยคาสนับสนุนของ
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติจะเทากับคาสนับสนุนของเซตรายการความถี่
ตัวอยางที่ 4.6 ขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(A)>:3 กับเซตรายการความถี่ทั้งหมด สามารถสราง
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติไดทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
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(*, *, *, *, *, <(A)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3

เมื่อทำขั้นตอนที่ 4 เสร็จแลววนกลับไปทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2-4 เพื่อขยายรูป แบบลำดับ
เหตุการณตัวถัดไป วนทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกวาจะขยายรูปแบบลำดับเหตุการณหมดทุกรูปแบบ
ตัวอยางที่ 4.7 ทำการขยายรูปแบบลำดับเหตุการณ <(C)>: 4, <(CD)>: 3, <(D)>: 4, <(A) (D)>: 3
และ <(A) (C)>: 3 ตามลำดับ
เมื่อขยายครบทุกรูปแบบลำดับเหตุการณจะไดรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติทั้งหมด 24
รูปแบบดังตารางที่ 4.3

รูปแบบ
ลำดับ
เหตุการณ
<(A)>:3

ตารางที่ 4.3 รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติทั้งหมด
เซตรายการความถี่
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ

(*, *, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3

(*, *, *, *, *, <(A)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3

<(C)>: 4

(*, *, *, *, *): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(*, ชาย, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3

(*, *, *, *, *, <(C)>): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(C)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(C)>):3
(*, ชาย, *, *, *, <(C)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(C)>):3

<(CD)>: 3

(*, *, *, *, *): 3
(*, ชาย, *, *, *): 3

(*, *, *, *, *, <(CD)>): 3
(*, ชาย, *, *, *, <(CD)>): 3

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
รูปแบบ
ลำดับ
เหตุการณ
<(D)>: 4

เซตรายการความถี่

(*, *, *, *, *): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(*, ชาย, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3
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(*, *, *, *, *, <(D)>): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(D)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(D)>):3
(*, ชาย, *, *, *, <(D)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(D)>):3

<(A)(D)>: 3 (*, *, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3

(*, *, *, *, *, <(A)(D)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(D)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)(D)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)(D)>):3

<(A)(C)>: 3 (*, *, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย):3

(*, *, *, *, *, <(A)(C)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(C)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)(C)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)(C)>):3

4.3.2 ขั้นตอนวิธี Dim-Seq
ขั้นตอนวิธี Dim-Seq คลายกับขั้นตอนวิธี Seq-Dim คือ เปนขั้นตอนวิธีที่ผสมผสานการทำ
เหมืองเซตรายการความถี่และการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณไวดวยกัน แตแตกตางกัน ตรงที่
ขั้นตอน Dim-Seq ทำการขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติกอน จากนั้นขุดคน
รูปแบบลำดับเหตุการณบนฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอย
ขัน้ ตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี Dim-Seq แสดงดังรูปที่ 4.2 และมีรายละเอียดตอไปนี้
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รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี Dim-Seq
ขั้นตอนที่ 1 ทำการขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติทั้งหมด โดยใชการทำเหมือง
เซตรายการความถี่
ตัวอยางที่ 4.8 ตารางที่ 4.1 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 3 เมื่อขุดคนเซตรายการความถี่ บน
ขอมูลสารสนเทศหลายมิติแลว จะไดเซตรายการความถีท่ ั้งหมด 5 เซตรายการ คือ
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย): 3
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(*, ชาย, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย): 3
(*, *, *, *, *): 4
ขั้นตอนที่ 2 ทำการตรวจสอบวามีเซตรายการความถี่ที่ยังไมไดขยายหรือไม ถาไมมีจะทำการหยุดคนหา
แตถายังมีเซตรายการความถี่ที่ต องขยาย จะทำการคนหาฐานขอมูล ลำดับ เหตุการณยอยของเซต
รายการความถี่นั้น
ตัวอยางที่ 4.9 พิจารณาเซตรายการความถี่ (มหาสารคาม, *, *, *, *) ปรากฏในรายการเปลี่ยนแปลงที่
1 2 และ 3 ในตารางที่ 4.1 ดังนั้นฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอยของ (มหาสารคาม, *, *, *, *) คือ
ลำดับเหตุการณที่อยูในรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งก็คือ {<(A B) (A C) (D) >, < (A) (C D) (E) >,
< (A) (C D) (F) >} ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอยของ (มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
รายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอย
1
< (A B) (A C) (D) >
2
< (A) (C D) (E) >
3
< (A) (C D) (F) >
ขั้นตอนที่ 3 ทำการขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณบนฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอย โดยใชการทำ
เหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
ตั ว อย า งที ่ 4.10 เมื ่ อ ขุ ด ค น รู ป แบบลำดั บ เหตุ ก ารณ จ ากฐานข อ มู ล ลำดั บ เหตุ ก ารณ ย  อ ยของ
(มหาสารคาม, *, *, *, *) ไดร ูป แบบลำดั บ เหตุก ารณท ั้ งหมด 5 รูปแบบ คือ <(A)>:3, <(A)(C)>:3,
<(A)(D)>:3, <(C)>:3, <(D)>:3
ขั้นตอนที่ 4 สรางรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติโดยขยายเซตรายการความถี่ X และรูปแบบลำดับ
เหตุการณทั้งหมดที่ขุดคนจากฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอยของ X โดยกำหนดใหคาสนับสนุนของ
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติเทากับคาสนับสนุนของรูปแบบลำดับเหตุการณ
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ตัวอยางที่ 4.11 เมื่อขยายเซตรายการความถี่ (มหาสารคาม, * , *, *, *): 3 กับรูปแบบลำดับเหตุการณ
<(A)>:3, <(A)(C)>:3, <(A)(D)>:3, <(C)>:3 และ<(D)>:3 สามารถสรางรูปแบบลำดับเหตุการณหลาย
มิติไดทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(C)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(D)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(C)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(D)>):3
เมื่อทำขั้นตอนที่ 4 เสร็จแลววนกลับไปทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2-4 เพื่อขยายเซตรายการความถี่
ตัวถัดไป จะวนทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกวาจะขยายเซตรายการความถี่หมดทุกเซตรายการ
4.3.3 ขั้นตอนวิธี UniSeq
ขั้นตอนวิธี UniSeq เปนขั้นตอนวิธีที่งาย โดยทำการแปลงขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติเปน
ขอมูลลำดับเหตุการณ จากนั้นใชขั้นตอนวิธีการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณในการขุดคนรูปแบบ
ลำดับเหตุการณหลายมิติ (ดังรูปที่ 4.3) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี UniSeq
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ขั้นตอนที่ 1 ทำการพิจารณาขอมูลสารสนเทศหลายมิติในแตละรายการเปลี่ยนแปลงเปนหนึ่งเหตุการณ
จากนั้นนำไปรวมกับขอมูลลำดับเหตุการณ แลวพิจารณาขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลลำดับเหตุการณ
ตัวอยางที่ 4.12 รายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 ในรูปที่ 4.4 ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ คือ มหาสารคาม,
หญิง, ตรี, แตงงาน และ อาจารย ขอมูลเหลานี้จะถูกพิจารณาเปนหนึ่งเหตุการณและเปนเหตุการณแรก
แลวตามดวยขอมูลลำดับเหตุการณ (A B) (A C) (D) ดังนั้นขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 สามารถ
แปลงเปนขอมูลลำดับเหตุการณ คือ <(มหาสารคาม หญิง ตรี แตงงาน อาจารย) (A B) (A C) (D) >

ลําดับเหตุการณ
<(มหาสารคาม หญิง ตรี แตงงาน อาจารย) (A B) (A C) (D)>
<(มหาสารคาม ชาย ตรี โสด อาจารย) (A) (C D) (E)>
<(มหาสารคาม ชาย โท แตงงาน อาจารย) (A) (C D) (F)>
<(รอยเอ็ด ชาย โท โสด เกษตรกร) (C D) (E F)>

รูปที่ 4.4 ตัวอยางขอมูลลำดับเหตุการณที่ไดจากการแปลงขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
ขั้นตอนที่ 2 ทำการขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติดวยขั้นตอนวิธีการทำเหมืองรูปแบบลำดับ
เหตุการณ
ขั้นตอนวิธี Seq-Dim, Dim-Seq และ UniSeq ประยุกตใชการทำเหมืองเซตรายการความถี่
และการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ดังนั้นทำใหเกิดปญหาในลักษณะเดียวกัน คือ สรางรูปแบบ
จำนวนมากเมื่อคาสนับสนุนขั้นต่ำมีคานอย
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การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติแบบปดเปนวิธีการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อลด
จำนวนรูปแบบที่สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการทำงานคลายกับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลาย
มิติ คือ ผสมผสานการทำเหมืองเซตรายการแบบปดและการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณแบบปด
ขั้นตอนวิธีการสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติแบบปด เชน CIS และ CSI เปนตน
4.4 ตัวอยางการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติดวย SPMF
4.4.1 การเตรียมชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
ชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ และ
ขอมูลลำดับเหตุการณ สวนของขอมูลสารสนเทศหลายมิติ ทำการแปลงขอมูลเหมือนชุดขอมูลเซต
รายการ สวนของลำดับเหตุการณทำการแปลงขอมูลเหมือนชุดขอมูลลำดับเหตุการณ โดยเงื่อนไขการ
แปลงชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติเพื่อนำเขาโปรแกรม SPMF เปนดังนี้
x ไฟลนำเขาอยูในรูปของไฟลขอความ (Text file)
x รายการแตละรายการจะตองแทนดวยตัวเลขจำนวนเต็มบวก
x ลำดับเหตุการณหลายมิติใน 1 รายการเปลี่ยนแปลงแทนดวยขอมูล 1 บรรทัดในไฟล
x ใช -3 เปนตัวคั่นระหวางขอมูลสารสนเทศหลายมิติกับขอมูลลำดับเหตุการณ
x ใช -2 เปนตัวระบุการสิ้นสุดของลำดับเหตุการณหลายมิติ
x ใช 1 เวนวรรค สำหรับคั่นระหวางตัวเลข
x ในเหตุการณเดียวกัน ตัวเลขจะตองเรียงลำดับจากนอยไปมาก
x ใช -1 คั่นระหวางเหตุการณ
x หามมีบรรทัดที่มีขอมูล (ลำดับเหตุการณ) เหมือนกัน
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รูปที่ 4.5 เปนตัวอยางการแทนคาชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ โดยแตละรายการถูกแทน
เปนตัวเลขตามตารางที่ 4.5 เชน ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 ประกอบไปดวย <(มหาสารคาม หญิง ตรี
แตงงาน อาจารย) (A B) (A C) (D)> ในสวนของ (มหาสารคาม หญิง ตรี แตงงาน อาจารย) คือ ขอมูล
สารสนเทศหลายมิติ สามารถแทนคาเปนตัวเลขจำนวนเต็มบวกไดเลย โดยตัวเลขแตละตัวใหคั่นดวยเวน
วรรค ดังนั้นสวนของ (มหาสารคาม หญิง ตรี แตงงาน อาจารย) แทนคาเปน 1 3 5 7 9
จากนั้นใช -3 เพื่อคั่นระหวางขอมูลสารสนเทศหลายมิติกับลำดับเหตุการณ ตอมาแทนคา
ลำดับหตุการณ (A B) (A C) (D) ดวย 100 101 -1 100 102 -1 103 -1 (ใช -1 คั่นระหวางเหตุการณ)
แลวใช -2 บงบอกการสิ้นสุดของขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติใน 1 รายการเปลี่ยนแปลง
เมื่อแทนขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 แลวจะได 1 3 5 7 9 -3 100 101 -1 100 102 -1
103 -1 -2 ทุกรายการเปลี่ยนแปลงจะถูกแทนคาในลักษณะเดียวกัน จากขอมูลทั้ง หมดในตารางที่ 4.1
แปลงขอมูลไดดังรูปที่ 4.5 จากนั้นทำการบันทึกไฟลชื่อ MDsequenceDB.txt และจัดเก็บในโฟลเดอร
dataset

ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ

ขอมูลลำดับเหตุการณ
รูปที่ 4.5 ตัวอยางไฟลนำเขา
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ตารางที่ 4.5 การแทนคาดวยตัวเลขจำนวนเต็มในชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
รายการ
การแทนคา
มหาสารคาม
1
รอยเอ็ด
2
หญิง
3
ชาย
4
ตรี
5
โท
6
แตงงาน
7
โสด
8
อาจารย
9
เกษตรกร
10
A
100
B
101
C
102
D
103
E
104
F
105

4.4.2 ตัวอยางคำสั่งสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
ในสวนของคำสั่งจะขอยกตัวอยางการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติดวยขั้นตอนวิธี
Seq-Dim ซึ่งทำการสรางรูปแบบลำดับเหตุการณกอนดวยใช ขั้นตอนวิธี PrefixSpan จากนั้นทำการทำ
เหมืองเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติดวยขั้นตอนวิธี Apriori คำสั่งแสดงไดดังตัวอยาง
คำสั่งที่ 4.1 โดยแตละคำสั่งสามารถอธิบายไดดังนี้

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
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ตัวอยางคำสั่งที่ 4.1
1.
2.
3.
4.
5.

package mySpmfProject;

import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.sequentialpatterns.fournier2008_seqdim.AlgoPrefixSpanMDSPM;
import ca.pfv.spmf.algorithms.sequentialpatterns.fournier2008_seqdim.multidimensionalpatterns.
AlgoDim;
6. import ca.pfv.spmf.algorithms.sequentialpatterns.fournier2008_seqdim.
multidimensionalsequentialpatterns.AlgoSeqDim;
7. import ca.pfv.spmf.algorithms.sequentialpatterns.fournier2008_seqdim.
multidimensionalsequentialpatterns.MDSequenceDatabase;
8.
9. public class SeqDimTest {
10.
public static void main(String [] arg) throws IOException{
11.
12.
String input = ".//dataset/MDSequenceDB.txt";
13.
String output = ".//output.txt";
14.
15.
double minsupp = 0.75;
16.
17.
MDSequenceDatabase contextMDDatabase = new MDSequenceDatabase();
18.
contextMDDatabase.loadFile(input);
19.
20.
AlgoDim algoDim = new AlgoDim(false, false);
21.
22.
AlgoSeqDim algoSeqDim = new AlgoSeqDim();
23.
24.
AlgoPrefixSpanMDSPM prefixSpan = new AlgoPrefixSpanMDSPM(minsupp);
25.
algoSeqDim.runAlgorithm(contextMDDatabase, prefixSpan, algoDim, false, output);
26.
27.
algoSeqDim.printStatistics(contextMDDatabase.size());
28.
}
29. }

บรรทัดที่ 4-7 เปนการ import คลาสที่เกี่ยวของ ซึ่งมีดังตอไปนี้
- AlgoPrefixSpanMDSPM เปนคลาสสำหรับขั้นตอนวิธี PrefixSpan
- AlgoDim เปนคลาสสำหรับขุดคนเซตรายการความถี่
- AlgoSeqDim เปนคลาสสำหรับขั้นตอนวิธี Seq-Dim
- MDSequenceDatabase เปนคลาสสำหรับจัดเก็บขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
บรรทัดที่ 12 เปนการกำหนดตำแหนงชุดขอมูลนำเขา ในตัวอยางคือไฟล MDsequenceDB.txt
ซึ่งอยูในโฟลเดอร dataset
บรรทัดที่ 13 เปนการกำหนดตำแหนงไฟลสำหรับเก็บผลลัพธ
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บรรทัดที่ 15 เปนการกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำ ซึ่งในตัวอยางกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบ
สัมพัทธใหมีคาเทากับ 0.75 หรือ 75% เมื่อเทียบกับคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณจะมีคาเทากับ 3
(สำหรับตัวอยางชุดขอมูล)
บรรทัดที่ 17-18 เปนการโหลดชุดขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติ
บรรทัดที่ 20 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoDim เพื่อขุดคนเซตรายการความถี่โดยใช
ขั้นตอนวิธี Apriori ถาพารามิเตอรที่ 2 ถูกกำหนดเปน true เปนการกำหนดใหขุดคนเซตรายการความถี่
แบบปดโดยใชขั้นตอนวิธี CHARM
บรรทัดที่ 22 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoSeqDim
บรรทัดที่ 24 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส AlgoPrefixSpanMDSPM
บรรทัดที่ 25 เปนการเรียกใชเมทธอด runAlgorithm เพื่อสั่งใหขั้นตอนวิธี Seq-Dim ทำการ
ประมวลผล โดยมีพารามิเตอร 5 ตัว คือ
1) ชุดขอมูล (contextMDDatabase)
2) ขั้นตอนวิธีสำหรับขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณ (prefixSpan)
3) ขั้นตอนวิธีสำหรับขุดคนเซตรายการความถี่ (algoDim)
4) คา true หรือ false ถากำหนดคา false เปนการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
ถากำหนดคา true เปนการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติแบบปด
5) ไฟลผลลัพธ (output)
บรรทัดที่ 27 เปนการแสดงคาสถิติตางๆ ที่ไดจากการประมวลผลดัง รูป ที่ 4.6 โดยแสดง
รายละเอียดดังนี้
- เวลาในการประมวลผล (Total time)
- หนวยความจำที่ใช (Max memory)
- จำนวนรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ (Frequent sequences count)
============= SEQ-DIM - STATISTICS =============
Total time ~ 9 ms
max memory : 11.489959716796875
Frequent sequences count : 24
===================================================

รูปที่ 4.6 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล SeqDimTest.java

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
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ไฟลผลลัพธประกอบไปดวยรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติและคาสนับสนุนแบบสัมบูรณดัง
รู ป ที ่ 4.7 โดยใช [….] แสดงเซตรายการความถี ่ท ี ่ข ุ ดค น ได และใช {t=0 ….} แสดงรู ป แบบลำดับ
เหตุการณที่ขุดคนได เชน [ 1 * * * * ]{t=0, 100 } #SUP: 3 ในบรรทัดที่ 2 หมายถึง รูปแบบลำดับ
เหตุการณห ลายมิติ (มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)>):3 และ [ 1 * * * 9 ]{t=0, 100 }{t=0, 102 }
#SUP: 3 ในบรรทัดสุดทาย หมายถึง รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ (มหาสารคาม, * , *, *, อาจารย,
<(A)(C)>):3 เปนตน จากรูปที่ 4.7 เมื่อแปลงผลลัพธกลับคืนจะไดรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติดัง
แสดงในตารางที่ 4.6

รูปที่ 4.7 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล SeqDimTest.java
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตารางที่ 4.6 การแปลงผลลัพธรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
(*, *, *, *, *, <(A)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)>):3
(*, *, *, *, *, <(C)>): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(C)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(C)>):3
(*, ชาย, *, *, *, <(C)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(C)>):3
(*, *, *, *, *, <(CD)>): 3
(*, ชาย, *, *, *, <(CD)>): 3
(*, *, *, *, *, <(D)>): 4
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(D)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(D)>):3
(*, ชาย, *, *, *, <(D)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(D)>):3
(*, *, *, *, *, <(A)(D)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(D)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)(D)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)(D)>):3
(*, *, *, *, *, <(A)(C)>): 3
(มหาสารคาม, *, *, *, *, <(A)(C)>): 3
(*, *, *, *, อาจารย, <(A)(C)>):3
(มหาสารคาม, *, *, *, อาจารย, <(A)(C)>):3

บทที่ 4 การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
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รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติที่ได สามารถแปลความหมายไดดังตัวอยางตอไปนี้
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติที่ 2 จำนวนคนที่มีภูมิลำเนาอยูที่ มหาสารคาม คือ 3 คน
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติที่ 3 คนที่มีอาชีพเปนอาจารย และไดรับยา A มีจำนวน 3 คน
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติที่ 4 คนที่มีภูมิลำเนาอยูที่ มหาสารคาม และมีอาชีพเปนอาจารย และ
ไดรับยา A มีจำนวน 3 คน
…..
รูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติที่ 24 คนที่มีภูมิลำเนาอยูที่ มหาสารคาม และมีอาชีพเปนอาจารย
ไดรับยา A แลวตามดวยยา C มีจำนวน 3 คน
บทสรุป
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติเปนการผสมผสานการทำเหมืองเซตรายการ
ความถี่และการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ เขาดวยกัน การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
หลายมิติคนหารูปแบบที่นาสนใจจากขอมูลที่ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ขอมูลสารสนเทศหลายมิติ ซึ่ง
เปนขอมูลที่ไมไดพิจารณาลำดับการเกิด และขอมูลลำดับเหตุการณ ซึ่งเปนขอมูลที่ตองพิจารณาลำดับ
การเกิด
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติสามารถใชขั้นตอนวิธี Seq-Dim, Dim-Seq และ
UniSeq โดยขั้น ตอน Seq-Dim เริ่มขุดคน รูปแบบลำดับเหตุการณบนขอมูลลำดับ เหตุ การณกอน
จากนั้นทำการขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติยอย สวนขั้นตอน Dim-Seq ทำ
การขุดคนเซตรายการความถี่บนขอมูลสารสนเทศหลายมิติกอน จากนั้นขุดคน รูปแบบลำดับเหตุการณ
บนขอมูลลำดับเหตุการณยอย สวนขั้นตอนวิธี UniSeq ทำการแปลงขอมูลลำดับเหตุการณหลายมิติเปน
ขอมูลลำดับเหตุการณ จากนั้นใชขั้นตอนวิธีการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณในการขุดคนรูปแบบ
ลำดับเหตุการณหลายมิติ
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แบบฝกหัดทายบท
1. จงอธิบายความหมายของการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
2. จงอธิบายลักษณะขอมูลสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
3. จงอธิบายประโยชนของการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ หลายมิติ วาแตกตางอยางไรกับ
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณและการทำเหมืองเซตรายการความถี่
4. จงยกตัวอยางการประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ
5. จงอธิบายการทำงานของขั้นตอนวิธี UniSeq
6. จงอธิบายการทำงานของขั้นตอนวิธี Dim-Seq
7. จงอธิบายการทำงานของขั้นตอนวิธี Seq-Dim
8. รานคาออนไลนทำการเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาดังตารางชุดขอมูลตอไปนี้ จงคนหา
ฐานขอมูลลำดับเหตุการณยอยของคนที่อยูกรุงเทพฯ
รหัสลูกคา
1001
1002
1003
1004

อาชีพ

ภูมิลำเนา

ชวงอายุ

ลำดับการซื้อสินคา

นักศึกษา
นักธุรกิจ
อาจารย
นักธุรกิจ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อยุธยา
กรุงเทพฯ

วัยรุน
วัยกลางคน
วัยชรา
วัยกลางคน

< (a c) (b c) >
< (c d) (e f) >
< (c) (c d f) >
< (a c d) (d e f) >

9. จากตารางขอมูลการซื้อสินคาในขอ 8 จงแปลงเปนชุดขอมูลนำเขา เพื่อใชใน SPMF
10. จงเขียนโปรแกรมโดยใช SPMF เพื่อคนหารูปแบบลำดับเหตุการณ หลายมิติจากชุดขอมูล ที่
แปลงเรียบรอยแลวในขอ 9 โดยกำหนดใหคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมบูรณมีคาเทากับ 2

การทำเหมืองกฎความสัมพันธ
(Association Rule Mining)
การทำเหมืองกฎความสัมพันธเปนการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่ปรากฏบอยจากขอมูล
ขนาดใหญ ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของกฎที่แสดงเหตุที่นำไปสูผล โดยรูปแบบของกฎแสดงอยูในรูป
XoY โดยที่ X คือ เหตุ (Antecedent) และ Y เปนผลที่ตามมา (Consequence) โดยทั่วไปการสราง
กฎความสัมพันธ จะสรางจากเซตรายการความถี่ ซึ่ง ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลั ก (ดังรูปที่ 5.1)
ขั้นตอนแรก คือ การทำเหมืองเซตรายการความถี่ ทั้งหมดเพื่อหากลุมขอมูลที่ เกิดขึ้นบอย โดยเซต
รายการความถีเ่ ปนเซตรายการที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ ขั้นตอนที่สอง คือ
การสรางกฎความสัมพันธ โดยการนำเซตรายการความถี่ที่ไดจากขั้นตอนแรกมาสรางกฎความสัมพันธ
กฎความสัมพันธที่ยอมรับไดเปนกฎที่มีคาความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ

ชุดขอมูล

การทำเหมืองเซตรายการความถี่

กฎความสัมพันธที่
ยอมรับได

การสรางกฎความสัมพันธ

รูปที่ 5.1 กระบวนการคนหากฎความสัมพันธ
กฎความสัมพันธที่สรางจากเซตรายการความถี่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เกิดรวมกัน แต
ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ กฎความสัมพันธสามารถสรางไดจาก
รูปแบบลำดับเหตุการณ ซึ่งเปนกฎความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเหตุ การณที่เกิดกอน
และเหตุการณที่เกิดตามหลัง กฎที่สรางจากรูปแบบลำดับเหตุการณ เรียกวา กฎความสัมพันธเชิงลำดับ
(Sequential association rule) การสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับในปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุม
หลักๆ คือ
กลุมที่ 1 ทำขุดคนรูปแบบลำดับเหตุการณกอน แลวนำรูปแบบลำดับเหตุการณไปสรางกฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับ โดยลำดับเหตุการณที่ อยูฝงซายและฝงขวาของกฎสรางมาจากรูปแบบลำดับ
เหตุการณ เชน ถารูปแบบลำดับเหตุการณ คือ <(a) (f) (e)> จะสามารถสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
ได (a) o (f) (e) และ (a) (f) o (e)
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กลุมที่ 2 สรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับจากเซตรายการ X และ Y ในรูปแบบ XoY โดยที่
เซตรายการ X จะตองเกิดกอนเซตรายการ Y (รายการที่อยูใน X และ Y ไมไดพิจารณาลำดับ) กฎที่สราง
ขึ้นในกลุมนี้เปนกฎที่สามารถทำนายขอมูลไดถูกตองกว ากฎที่สรางขึ้นจากกลุมแรก และกฎดังกลาว
สามารถนำไปประยุกตใชในดานตางๆ ไดมากกวา เชน การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) การ
ควบคุมการผลิต การวิเคราะหลำดับเหตุการณสำหรับการเตือนภัย ระบบแนะนำในรานอาหาร เปนตน
ดังนั้นในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงกฎความสัมพันธเชิงลำดับในกลุมที่ 2
5.1 นิยามที่เกี่ยวของ
กำหนดให I ={i1 , i2 , … , im} คือ เซตของรายการทั้งหมดในชุดขอมูล และT = {t1 , t2 , ….tm}
คือ เซตของรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชุดขอมูล และ X และ Y คือ เซตรายการ โดยที่ X, Y  I
นิยามที่ 5.1 กฎความสัมพันธ XoY คือ กฎที่แสดงความพันธระหวางสองเซตรายการที่เกิดรวมกัน
โดยที่ X, Y  I และ XY=
ตัวอยางที่ 5.1 กฎ DoF แสดงใหเห็นวาเมื่อเกิด D จะมี F เกิดรวมดวย
นิยามที่ 5.2 คาสนับสนุนของกฎความสัมพันธ XoY คือ จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิด X และ Y
รวมกัน แทนดวย supp(XY)
ตัวอยางที่ 5.2 จากตารางที่ 5.1 คาสนับสนุนของกฎความสัมพันธ DoF คือ 2 เนื่องจากเซตรายการ
D และ F ปรากฏใน 2 รายการเปลี่ยนแปลง คือ รายการเปลี่ยนแปลงที่ 3 และ 4
ตารางที่ 5.1 ตัวอยางชุดขอมูลเซตรายการ
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการ
1
(A C F)
2
(A B C)
3
(A C D F)
4
(B D E F)
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นิยามที่ 5.3 คาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ XoY คือ คาที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสการเกิด X แลว
เกิด Y รวมกัน คาความเชื่อมั่นสามารถคำนวณไดจากสมการ (5.1)
supp( X  Y )
(5.1)
conf (r )
u100
supp( X )

ตัวอยางที่ 5.3 กฎความสัมพันธ DoF ที่สรางจากเซตรายการความถี่ (DF) สามารถคำนวณคาความ
เชื่อมั่นไดจาก
supp(DF)/supp(D)x100 = 2/2x100 = 100%
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อเกิด D จะมีโอกาสเกิด F รวมดวยถึง 100%
สวนคาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ FoD สามารถคำนวณไดจาก
supp(FD)/supp(F)x100 = 2/3x100 = 67%
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อเกิด F มีโอกาสเกิด D รวมดวยแค 67%
นิยามที่ 5.4 กฎความสัมพันธ r ถือวาเปนกฎที่สามารถยอมรับได เมื่อคาสนับสนุนของ r มีคามากกวา
หรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และความเชื่อมั่นของ r มีคามากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 5.4 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 และคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 80%
กฎความสัมพันธ DoF ถือวาเปนกฎที่ยอมรับได เนื่องจากคาสนับสนุนของ DoF คือ 2 ซึ่ง
เทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำและคาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ DoF เทากับ 100% ซึ่งมีคา
มากกวาคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ในขณะที่กฎความสัมพันธ FoD จะถูกตัดทิ้งเนื่องมาจากคาความเชื่อมั่นของกฎ FoD
เทากับ 67% ซึ่งมีคานอยกวาคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
นิยามที่ 5.5 กฎความสัมพันธเชิงลำดับ XoY คือ กฎที่แสดงความพันธระหวางสองเซตรายการที่เกิด
ตามลำดับ หมายถึง X เกิดกอน Y โดยที่ X, YI และ XY=
ตัวอยางที่ 5.5 กฎความสัมพันธเชิงลำดับ (a b c)o(e) แสดงใหเห็นวา เมื่อเกิดเซตรายการ (a b c)
จะเกิดเซตรายการ (e) ตามมา โดยรายการที่อยูในเซตรายการ (a b c) เกิดรายการใดกอนหลังก็ได แต
วาตองเกิดกอนรายการ e
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นิยามที่ 5.6 คาสนับสนุนของกฎความสัมพันธเชิงลำดับ XoY คือ จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิด
X แลวตามดวย Y แทนดวย supp(XY)
ตัวอยางที่ 5.6 จากชุดขอมูลลำดับเหตุการณในตารางที่ 5.2 คาสนับสนุนของกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
(a b c)o(e) สามารถพิจารณาจากจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเซตรายการ (a b c) แลวตาม
ดวยเซตรายการ (e) ซึง่ ก็คือ รายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 และ 2 ดังนั้น supp((a b c)  (e)) = 2
ตารางที่ 5.2 ตัวอยางชุดขอมูลลำดับเหตุการณ
รายการเปลี่ยนแปลง
ลำดับเหตุการณ
1
<(a b) (c) (f) (g) (e)>
2
<(a d) (c) (b) (e f)>
3
<(a) (b) (f) (e)>
4
<(b) (f g)>
นิยามที่ 5.7 คาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธเชิงลำดับ XoY คือ คาที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสการ
เกิด X แลวตามดวย Y คาความเชื่อมั่นสามารถคำนวณไดจากสมการ (5.2)
supp( X o Y )
(5.2)
conf (r )
u100
supp( X )

ตัวอยางที่ 5.7 กฎความสัมพันธเชิงลำดับ (a b c)o(e) สามารถคำนวณไดจาก
supp( (a b c)  (e) )/supp(e)x100 = 2/3x100 = 67%
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อเกิดเซตรายการ (a b c) แลวจะมีโอกาสเกิดเซตรายการ (e) ตามมา 67%
นิยามที่ 5.8 กฎความสัมพันธเชิงลำดับ r ถือวาเปนกฎที่สามารถยอมรับได เมื่อคาสนับสนุนของ r มีคา
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และความเชื่อมั่นของ r มีคามากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่น
ขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 5.8 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 ความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 60% กฎความสัมพันธ
เชิงลำดับ (a b c)o(e) มีคาสนับสนุนเทากับ 2 ซึ่งเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และมีคาความเชื่อมั่น
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เทากับ 67% ซึ่งมากกวาคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ ดังนั้น (a b c)o(e) เปนกฎความสัมพันธเชิงลำดับ ที่
ยอมรับได
5.2 การทำเหมืองความสัมพันธจากเซตรายการความถี่
กฎความสัมพันธทสี่ รางจากเซตรายการความถี่ เหมาะกับการนำไปประยุกตใชกับขอมูลที่ไมได
สนใจเรื่องลำดับการเกิด เชน พิ จารณาวารายการไหนถูกซื้อไปพรอมกัน เปนตน ขั้นตอนการทำเหมือง
กฎความสัมพันธแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ การขุดคนเซตรายการความถี่ และ การสรางกฎ
ความสัมพันธ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การขุดคนเซตรายการความถี่ โดยใชการทำเหมืองเซตรายการความถี่ดังที่กลาวไวในบทที่
2 ซึ่งสามารถใชขั้นตอนวิธีใดก็ไดสำหรับการทำเหมืองเซตรายการความถี่ เชน Apriori หรือ FP-Growth
เปนตน เนื่องจากทุกขั้นตอนวิธีสรางเซตรายการความถี่เหมือนกัน แตกตางกันแควิธีการและโครงสรางที่
นำมาใช
ขั้นตอนที่ 2 การสรางกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่ จะสรางจากเซตรายการความถี่ที่มีความ
ยาว 2 รายการขึ้นไป โดยสามารถพิจารณาจากเซตยอยของเซตรายการความถี่
สมมติเซตยอยของเซตรายการความถี่ I เทากับ {S1, S2, S3, …, Sm} จะสามารถสรางกฎได
Sio(I- Si) โดยที่ i = 1 ถึง m ดังนั้นสามารถสรางจำนวนกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่ ที่มี
ความยาว n ไดทั้งหมด 2n – 2 กฎ หรือเทากับจำนวนเซตยอยของเซตรายการความถี่ เชน เซตรายการ
ความถี่ I = (ACF) มีความยาวเทากับ 3 และประกอบดวยเซตรายการยอย คือ {A, C, F, AC, AF, CF}
สามารถสรางกฎความสัมพันธได ทั้งหมด 23 – 2 = 6 กฎ คือ r1: AoCF, r2: CoAF, r3: FoAC,
r4: ACoF, r5: AFoC และ r6: CFoA เปนตน เมื่อไดกฎแลว ทำการคำนวณหาคาความเชื่อมั่นของ
แตละกฎ ซึ่งกฎที่ยอมรับได คือ กฎที่คาความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 5.9 ถากำหนดใหเซตรายการความถี่ที่ไดมีทั้งหมด 10 เซตรายการ คือ (D):2, (FD):2, (B):3,
(F):3, (AF):2, (CF):2, (ACF):2, (C):3, (AC):3 และ (A):3 เซตรายการความถี่ ท ี ่ ม ี ค วามยาวตั ้ ง แต 2
รายการขึ้นไปมีจำนวน 5 เซตรายการ คือ (FD):2, (AF):2, (CF):2, (ACF):2, (AC):3 ทั้ง 5 เซตรายการ
ถูกนำไปสรางกฎความสัมพันธไดดังแสดงในตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 ตัวอยางกฎความสัมพันธ

เซตรายการ
ความถี่

กฎที่ได

คาความเชื่อมั่น
(%)

FoD

supp(FD)/supp(F)x100 = 2/3 x 100 = 67%

DoF
AoF

supp(FD)/supp(D)x100 = 2/2 x 100 = 100%
supp(AF)/supp(A)x100 = 2/3 x 100 = 67%

FoA

supp(AF)/supp(F)x100 = 2/3 x 100 = 67%
supp(CF)/supp(C)x100 = 2/3 x 100 = 67%

FD
AF
CF

CoF
FoC

supp(CF)/supp(F)x100 = 2/3 x 100 = 67%
AoCF supp(ACF)/supp(A)x100 = 2/3 x 100 = 67%
CoAF supp(ACF)/supp(C)x100 = 2/3 x 100 = 67%
FoAC supp(ACF)/supp(F)x100 = 2/3 x 100 = 67%
ACF
ACoF supp(ACF)/supp(AC)x100 = 2/3 x 100 = 67%
AFoC supp(ACF)/supp(AF)x100 = 2/2 x 100 = 100%
CFoA supp(ACF)/supp(CF)x100 = 2/2 x 100 = 100%
AC

AoC
CoA

supp(AC)/supp(A)x100 = 3/3 x 100 = 100%
supp(AC)/supp(C)x100 = 3/3 x 100 = 100%

จากตารางที่ 5.3 ถากำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 80% กฎที่ถูกตัดทิ้งมีทั้งหมด 9 กฎ
(กฎที่ระบายสีเทา) จะเห็นไดวากฎความสัมพันธที่ผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำมีจำนวน 5 กฎ คือ DoF,
AFoC, CFoA, AoC และ CoA ซึ่งกฎทั้ง 5 กฎนี้จะถูกนำไปใชประโยชนตอไป
จากขั้นตอนการสรางกฎความสัมพันธที่กลาวมา จะเห็นไดวากฎความสัมพันธทั้งหมดจะถูก
สรางขึ้นมา แลวคอยตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของกฎวาผานคาความเชื่อมั่น ขั้นต่ำหรือไม ทำให
เสียเวลาในการคนหากฎที่ผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ จึงไดมีการนำเสนอขั้นตอนวิธี Faster เพื่อให
สามารถสรางกฎความสัมพันธที่ผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำไดเร็วขึ้น
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แนวคิดของขั้นตอนวิธี Faster คือ ถามีกฎ (I - S) o S ผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำแลว ทุกกฎ
(I - V) o V จะผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำดวย โดยที่ V  S ดังนั้นถามีกฎ (I - V) o V ไมผานคา
ความเชื่อมั่นขั้นต่ำแลว กฎ (I - S) o S ก็จะไมผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำดวย เนื่องจากคาสนับสนุน
ของ (I - S) มีคาไดมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนของ (I – V) เทานั้น ซึ่งทำใหคาความเชื่อมั่นของกฎ
(I - S) o S มีคาเทากับหรือนอยกวาคาความเชื่อมั่นของกฎ (I - V) o V
ดังนั้นไมจำเปนตองสรางกฎ (I - S) o S ขึ้นมา ถาปรากฎวามีกฎ (I - V) o V ไมผานคา
ความเชื่อมั่นขั้นต่ำโดยที่ V  S ซึ่งจะทำใหเวลาในการคนหากฎที่ผานคาความเชื่อมั่นเร็วขึ้น เชน จาก
เซตรายการความถี่ ACF ในตารางที่ 5.3 มีกฎ ACoF ไมผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ กฎ AoCF และ
CoAF ก็จะไมผานคาความเชื่อมั่นดวย เนื่องจาก F  CF และ F  AF ดังนั้นไมจำเปนตองสรางกฎ
AoCF และ CoAF เปนตน
5.3 การทำเหมืองความสัมพันธเชิงลำดับ
การทำเหมืองความสัมพันธ เชิงลำดับเปนการคนหาความสัมพันธของขอมูลจากขอมูลขนาด
ใหญที่ปรากฏขึ้นบอย โดยความสัมพันธดังกลาวจะตองพิจารณาเรื่องลำดับการเกิดของขอมูลเปนหลัก
ซึ่งแตกตางจากกฎความสัมพันธ ที่สรางจากเซตรายการความถี่ที่พิจารณาแคการเกิดรวมกัน กฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับสามารถนำไปประยุกตใชในหลายดาน เชน การหาความสัมพันธของการเกิด
ปรากฏการณธรรมชาติ การหาความสัมพันธของการกดลิงกหนาเว็บไซต การทำนายตำแหนงของ
โปรตีน การวิเคราะหทางการตลาด การตรวจสอบการโจมตีบนขายเน็ตเวิรค เปนตน ซึ่ง ทุกงานที่กลาว
จำเปนตองพิจารณาลำดับการเกิดของขอมูล
ขั้นตอนวิธีการสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับมีหลายวิธี บางขัน้ ตอนวิธีทำการหารูปแบบลำดับ
เหตุการณกอน จากนั้นนำรูปแบบลำดับเหตุการณที่ไดมาใชในการสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ บาง
ขั้นตอนวิธีสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับโดยไมตองหารูปแบบลำดับเหตุการณความถี่กอน เพื่อลด
ขั้นตอนการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ เชน RuleGrowth, CMRules และ ERMiner เปนตน
ในบทนี้จะอธิบายถึง ขั้นตอนวิธี CMRules เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและไมซับซอน
โดยทำการสรางกฎความสัมพันธกอน แลวคอยพิจารณากฎความสัมพันธวาเปนกฎความสัมพันธเชิง
ลำดับหรือไม
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5.3.1 การสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับดวยขั้นตอนวิธี CMRules

ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี CMRules แสดงไดดังรูปที่ 5.2 สามารถอธิบายโดยละเอียด
พรอมกับยกตัวอยางไดดังนี้

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนวิธี CMRules
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ขั้นตอนที่ 1 แปลงชุดขอมูลลำดับเหตุการณเปนชุดขอมูลเซตรายการ
ตัวอยางที่ 5.10 สามารถแปลงชุดขอมูลลำดับเหตุการณในตารางที่ 5.2 เปนชุดขอมูลเซตรายการที่ไม
พิจารณาลำดับการเกิดไดดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ขอมูลเซตรายการ
รายการเปลี่ยนแปลง
เซตรายการ
1
abcefg
2
abcdef
3
abef
4
bfg
ขั้นตอนที่ 2 ทำการขุดคนเซตรายการความถี่ ดวยขั้นตอนวิธี Apriori บนชุดขอมูลที่แปลงแลว โดย
ขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี Apriori แสดงไดดังรูปที่ 5.3 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 คนหาเซตรายการความถี่ความยาว 1 หรือรายการที่มีคาสนับสนุนมากกวาคา
สนับสนุนขั้นต่ำ

รูปที่ 5.3 ขั้นตอนวิธี Apriori
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ตัวอยางที่ 5.11 กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 จากตารางที่ 5.4 เซตรายการความยาว 1 มีคา
สนับ สนุน ดัง ตารางที่ 5.5 โดยเซตรายการที่มีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับ สนุน ขั้นต่ำ
ประกอบไปดวย a, b, c, e, f และ g สวนเซตรายการที่มีคาสนับสนุน นอยกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำจะถูก
ตัดออกไป (เซตรายการที่ระบายพื้นสีเทา) และจะไมนำมาพิจารณาเพื่อขยายเซตรายการตอไป เพราะ
ไมสามารถใหคาสนับสนุนที่มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำได (เนื่องจากการขยายเซตรายการจะ
ทำใหคาสนับสนุนนอยกวาหรือเทาเดิม)
ดังนั้นเซตรายการความถี่ความยาว 1 ทั้งหมด คือ FI1 = {a, b, c, e, f, g}
ตารางที่ 5.5 เซตรายการความยาว 1 และคาสนับสนุน
เซตรายการ
คาสนับสนุน
a
3
b
4
c
2
d
1
e
3
f
4
g
2
ขั้นตอนที่ 2.2 ทำการขยายเซตรายการ จากเซตรายการความถี่ที่มีความยาว k-1 เปนเซต
รายการความยาว k
ขั้นตอนที่ 2.3 ถาขยายเซตรายการไมไดใหหยุดการคนหา แตถาขยายได ใหทำการตรวจสอบ
วา เซตรายการที่ขยายแลว เปนเซตรายการความถี่ หรือไม ในกรณีที่เซตรายการที่ตองการตรวจสอบมี
ความยาวตั้งแต 3 ขึ้นไป จะพิจารณาวาเซตรายการดังกลาวละเมิดคุณสมบัติของ Apriori หรือไม กอน
จะคำนวณคาสนั บ สนุน ตัดเซตรายการที่ล ะเมิด คุ ณสมบัต ิ Apriori ออก เพื่อชว ยลดเวลาในการ
ประมวลผลและการอานชุดขอมูลเพื่อคำนวณหาคาสนับสนุน
คุณสมบัติ Apriori คือ ถาเซตรายการ X คือ เซตรายการความถี่แลว ทุกเซตรายการยอยของ X
จะเปนเซตรายการความถี่ดวย ดังนั้นถาเซตรายการ X มีเซตรายการยอยที่ไมใชเซตรายการความถี่
แสดงวาละเมิดคุณสมบัติ Apriori โดยเซตรายการ X จะถือวาไมใชเซตรายการความถี่ (ไมจำเปนตอง
คำนวณคาสนับสนุน และตรวจสอบวาผานคาสนับสนุน ขั้นต่ำหรือไม) สวนเซตรายการที่ไมล ะเมิด
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คุณสมบัติของ Apriori จะทำคำนวณหาคาสนับสนุนกอน แลวตรวจสอบวาคาสนับสนุนของเซตรายการ
มากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำหรือไม
ตัวอยางที่ 5.12 จากตารางที่ 5.5 นำเซตรายการความถี่แตละตัวมาจับคูกัน เชน เซตรายการความถี่ a
สามารถจับคูไดกับเซตรายการความถี่ b, c, e, f, และ g ทำใหไดเซตรายการที่มีความยาว 2 จำนวน 5
เซตรายการ คือ (a b), (a c), (a e), (a f) และ (a g) สวนเซตรายการความถี่ b สามารถจับคูกับเซต
รายการความถี่ c, e, f, และ g ทำใหไดเซตรายการที่มีความยาว 2 จำนวน 4 เซตรายการ คือ (b c),
(b e), (b f) และ (b g) สวนเซตรายการความถี่ c สามารถจับคูกับเซตรายการความถี่ e, f, และ g ทำ
ใหไดเซตรายการที่มีความยาว 2 จำนวน 3 เซตรายการ คือ (c e), (c f) และ (c g) เปนตน จับคูลักษณะ
นี้ ไปเรื่อยจะทำใหไดเซตรายการความยาว 2 ดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 เซตรายการความยาว 2 และคาสนับสนุน
เซตรายการ
คาสนับสนุน
(a b)
3
(a c)
2
(a e)
3
(a f)
4
(a g)
1
(b c)
2
(b e)
3
(b f)
4
(b g)
2
(c e)
2
(c f)
2
(c g)
1
(e f)
3
(e g)
1
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จากนั้นคำนวนหาคาสนับสนุนแตละเซตรายการ โดยพิจารณาจากชุดขอมูล ทำการตัดเซต
รายการความยาว 2 ที่ไมผานคาสนับสนุนออก (เซตรายการที่ระบายพื้นสีเทา) ดังนั้นเซตรายการความถี่
ความยาว 2 ทั้งหมด คือ FI2 = {(a b), (a c), (a e), (a f), (b c), (b e), (b f), (b g), (c e), (c f), (e f)}
ทำการขยายเซตรายการเปนเซตรายการความยาว 3 โดยเอาเซตรายการความถี่ความยาว 2 ที่มี
รายการแรกเหมือนกันมาจับคูกัน เชน เซตรายการ (a b) และ (a c) สามารถยุบรวมกันเปน (a b c)
เซตรายการ (a b) และ (a e) สามารถยุบรวมเปน (a b e) เปนตน เมื่อยุบรวมเปนเซตรายการความยาว
3 จะทำการพิจารณาวาละเมิดคุณสมบัติของ Apriori หรือไม ถาละเมิดคุณสมบัติของ Apriori จะทำ
การตัดเซตรายการดังกลาวทิ้งไป (เซตรายการที่ระบายพื้นสีเทาดังตารางที่ 5.7)
ตารางที่ 5.7 เซตรายการความยาว 3 และคาสนับสนุน
เซตรายการ
คาสนับสนุน
(a b c)
2
(a b e)
3
(a b f)
2
(a c e)
2
(a c f)
2
(a e f)
3
(b c e)
2
(b c f)
2
(b c g)
ละเมิดคุณสมบัติ Apriori
(b e f)
3
(b e g)
ละเมิดคุณสมบัติ Apriori
(b f g)
2
(c e f)
2
(c e g)
ละเมิดคุณสมบัติ Apriori
(c f g)
ละเมิดคุณสมบัติ Apriori
(e f g)
ละเมิดคุณสมบัติ Apriori
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จากตารางที่ 5.7 จะเห็นไดวา เซตรายการ (b c g) มีเซตรายการ (c g) เปนเซตรายการยอย
และเซตรายการ (c g) ไมใชเซตรายการความถี่ (ดังแสดงในตารางที่ 5.6) ทำใหละเมิดคุณสมบัติ Apriori
ดังนั้น (b c g) ถือวาไมใชเซตรายการความถี่ จึง ถูกตัดทิ้งไป เซตรายการ (b e g), (c e g), (c f g) และ
(e f g) ละเมิดคุณสมบัติ Apriori เหมือนกัน ดังนั้นจึงถูกตัดทิ้ง
เซตรายการความยาว 3 ที่เ หลือจะถูกนำไปคำนวนคา สนับ สนุน และตรวจสอบวาผานคา
สนับสนุนขั้นต่ำหรือไม ถาไมผานคาสนับสนุนขั้นต่ำเซตรายการดังกลาวจะถูกตัดทิ้ง
ดังนั้นเซตรายการความถี่ความยาว 3 ทั้งหมด คือ FI3 = {(a b c), (a b e), (a b f), (a c e),
(a c f), (a e f), (b c e), (b c f), (b e f), (b f g), (c e f)}
ทำการขยายเซตรายการเปนเซตรายการความยาว 4 โดยเอาเซตรายการความถี่ความยาว 3 ที่มี 2
รายการแรกเหมือนกันมาจับคูกัน เชน เซตรายการ (a b c) และเซตรายการ (a b e) ยุบรวมเปนเซต
รายการ (a b c e) ถายุบรวมกันแลวละเมิดคุณสมบัติ Apriori เซตรายการดังกลาวจะถูกตัดออก เซต
รายการที่ไมถูกตัดออกจะนำไปคำนวณหาคาสนับสนุนแลวตรวจสอบวาผานคาสนับสนุนหรือไม
เซตรายการความยาว 4 ทั้งหมดและคาสนับสนุนแสดงไดดังตารางที่ 5.8 ซึ่งทุกเซตรายการมีคา
สนับสนุนเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ ดังนั้นเซตรายการความถี่ความยาว 4 ทั้งหมด คือ FI4 = {(a b c e),
(a b c f), (a b e f), (a c e f), (b c e f)}
ตารางที่ 5.8 เซตรายการความยาว 4 และคาสนับสนุน
เซตรายการ
คาสนับสนุน
(a b c e)
2
(a b c f)
2
(a b e f)
2
(a c e f)
2
(b c e f)
2
ทำการขยายเซตรายการเปนเซตรายการความยาว 5 โดยเอาเซตรายการความถี่ความยาว 4 ที่มีเซต
รายการ 3 ตัวแรกเหมือนกันมาจับคูกันกัน เชน จากตารางที่ 5.8 จะเห็นไดวามีแคเซตรายการ (a b c
e) และ (a b c f) สามารถยุบรวมกันเปน (a b c e f) และคาสนับสนุนเทากับ 2 ดังแสดงในตารางที่
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5.9 ซึ่งเซตรายการ (a b c e f) มีคาสนับสนุนเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ แสดงวาเซตรายการ (a b c e
f) เปนเซตรายการความถี่
ดังนั้นเซตรายการความถี่ความยาว 5 ทั้งหมด คือ FI5 = {(a b c e f)}
ตารางที่ 5.9 เซตรายการความยาว 5 และคาสนับสนุน
เซตรายการ
คาสนับสนุน
(a b c e f)
2
จากตารางที่ 5.9 จะเห็นไดวามีเซตรายการความถี่แค เซตรายการเดียว จึงไมสามารถขยายตอ
ได ดังนั้นจึงสรุปไดวาเซตรายการความถี่ทั้งหมด คือ FI1  FI2  FI3  FI4  FI5
ขั้นตอนที่ 3 ทำการสรางกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่ที่มีความยาว 2 ขึ้นไป ตามขั้นตอนที่
กลาวไวในหัวขอ 5.2 ดวยขั้นตอนวิธี Faster จากนั้นทำการตรวจสอบคาเชื่อมั่นของกฎวามากกวาหรือ
เทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำหรือไม กฎที่มีคาความเชื่อมั่นนอยกวาคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ จะถูกตัดทิ้งไป
ตัวอยางที่ 5.13 ในสวนนี้จะขอยกตัวอยางการสรางกฎจากเซตรายการความถี่ (b e f) โดยสามารถ
สรางกฎความสัมพันธไดทั้งหมด 23-2 = 6 กฎ (แสดงไดดังตารางที่ 5.10) เมื่อกำหนดคาความเชื่อมั่นขั้น
ต่ำเทากับ 75% จะเห็นไดวาทุกกฎมีคาความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ กฎ
ทั้งหมดที่ผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำจะถูกนำไปพิจารณาตอวาเปนกฎความสัมพันธเชิงลำดับหรือไม
ตารางที่ 5.10 กฎความสัมพันธและคาความเชื่อมั่น
กฎความสัมพันธ
คาความเชื่อมั่น
3 / 4 * 100 = 75%
(b)o(e f)
3 / 3 * 100 = 100%
(e)o(b f)
3 / 4 * 100 = 75%
(f)o(b e)
(b e)o(f)
(b f)o(e)
(e f)o(b)

3 / 3 * 100 = 100%
3 / 4 *100 = 75%
3 / 3 * 100 = 100%
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ขั้นตอนที่ 4 ทำการอานชุดขอมูลลำดับเหตุการณ เพื่อคำนวณคาสนับสนุนและคาความเชื่อมั่นของกฎ
ใหม โดยการคำนวณคาสนับสนุนและคาความเชื่อมั่นของกฎจะตองพิจารณาลำดับการเกิด ของขอมูล
ดวย ทำใหไดกฎความสัมพันธเชิงลำดับ จากนั้นทำการพิจารณาวากฎความสัมพันธเชิงลำดับ มีคา
สนับสนุนและคาความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทาคาสนับสนุนขั้นต่ำและคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำหรือไม ถากฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับผานคาสนับสนุนขั้นต่ำและคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ กฎดังกลาวก็จะเปนผลลัพธและ
เปนกฎที่ยอมรับได
ตัวอยางที่ 5.14 พิจารณากฎความสัมพันธ (b)o(e f) ในตารางที่ 5.10 แบบเชิงลำดับจากชุดขอมูล
ลำดับเหตุการณในตารางที่ 5.2 จะไดคาสนับสนุนเทากับ 3 เนื่องจากมีรายการเปลี่ยนแปลงทีป่ รากฏ b
แลวตามดวย e f (e กับ f ไมพิจารณาลำดับการเกิด) จำนวน 3 รายการเปลี่ยนแปลง คือ 1, 2 และ 3
สวนคาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ (b)o(e f) เมื่อพิจารณาแบบเชิงลำดับจะมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ supp( (b)o(e f))/supp(b)x100 = 3/4x100 = 75% ดังนั้นจึงสรุปไดวากฎ (b)o(e f) เปน
กฎความสัมพันธเชิงลำดับที่ยอมรับได เนื่องจากมีคาสนับสนุนมากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ำ (คาสนับสนุน
ขั้นต่ำเทากับ 2) และมีคาความเชื่อมั่นเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ (คาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 75%)
สวนกฎความสัมพันธ (e)o(b f) เมื่อพิจารณาเชิงลำดับ ปรากฏวาไมรายการเปลี่ยนแปลงใดที่
ปรากฏ e แลวตามดวย b f ดังนั้นกฎ (e)o(b f) ไมผานคาสนับสนุนขั้นต่ำ กฎ (e)o(b f) จึงไมใชกฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับที่ยอมรับได
สวนกฎความสัมพันธ (f) o (b e), (b e) o (f) และ (e f) o (b) เมื่อพิจารณาเชิงลำดับ
ปรากฏวาไมมีในรายการเปลี่ยนแปลงใด ดังนั้นกฎดังกลาวไมใชกฎความสัมพันธเชิงลำดับที่ยอมรับได
สวนกฎความสัมพันธ (b f) o (e) เมื่อพิจารณาเชิงลำดับ ปรากฎวามีคาสนับสนุนเทากับ 2
เนื่องจากปรากฎรายการ b f ตามดวย e ในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 และ 3 แตคาความเชื่อมั่นของกฎ
ความสัมพันธ (b f) o (e) มีคาเทากับ 2/4x100 = 50% ซึ่งไมผานคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ ดังนั้นกฎ
ดังกลาวไมใชกฎความสัมพันธเชิงลำดับที่ยอมรับได
5.4 ตัวอยางการสรางกฎความสัมพันธโดยใช SPMF
การแปลงชุดขอมูลสำหรับสรางกฎความสัมพันธ สามารถทำไดเหมือนกับการแปลงชุดขอมูล
เซตรายการดังที่ไดกลาวในบทที่ 2 ในตัวอยางคำสั่งใชไฟลชุดขอมูล ItemsetDB.txt อยูในโฟลเดอร
dataset ดังรูปที่ 5.4 ซึ่งชุดขอมูลนำเขาแทนคาดวยตัวเลขดังตารางที่ 5.11
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ตารางที่ 5.11 การแทนคาดวยตัวเลขเพื่อสรางกฎความสัมพันธ
รายการ
การแทนคา
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
F
6

รูปที่ 5.4 ตัวอยางไฟลนำเขาสำหรับสรางกฎความสัมพันธและการจัดเก็บ
สวนตัวอยางคำสั่งสำหรับการสรางกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่ที่ขุดคนดวยขั้นตอน
วิธี F-Growth แสดงในตัวอยางคำสั่งที่ 5.1 โดยแตละคำสั่งสามารถอธิบายไดดังนี้
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ตัวอยางคำสั่งที่ 5.1
1. package mySpmfProject;
2.
3. import java.io.IOException;
4. import ca.pfv.spmf.algorithms.associationrules.agrawal94_association_rules.AlgoAgrawalFaster94;
5. import ca.pfv.spmf.algorithms.frequentpatterns.fpgrowth.AlgoFPGrowth;
6. import ca.pfv.spmf.patterns.itemset_array_integers_with_count.Itemsets;
7.
8. public class AssociationRuleGen {
9.
public static void main(String [] arg) throws IOException{
10
String input = ".//dataset/ItemsetDB.txt";
11.
String output = ".//output.txt";
12.
// STEP 1: Applying the FP-GROWTH algorithm to find frequent itemsets
13.
double minsupp = 0.5;
14.
AlgoFPGrowth fpgrowth = new AlgoFPGrowth();
15.
Itemsets patterns = fpgrowth.runAlgorithm(input, null, minsupp);
16.
fpgrowth.printStats();
17.
int databaseSize = fpgrowth.getDatabaseSize();
18.
// STEP 2: Generating all rules from the set of frequent itemsets
19.
double minconf = 0.80;
20.
AlgoAgrawalFaster94 algoAgrawal = new AlgoAgrawalFaster94();
21.
algoAgrawal.runAlgorithm(patterns, output, databaseSize, minconf);
22.
algoAgrawal.printStats();
23.
}
24. }

บรรทัดที่ 4-6 เปนการ import คลาสที่จำเปนสำหรับการสรางกฎความสัมพันธ ซี่งมีดังนี้
- คลาส AlgoAgrawalFaster94 สำหรับขั้นตอนวิธี Faster
- คลาส AlgoFPGrowth สำหรับขั้นตอนตอนวิธี FP-Growth
บรรทัดที่ 10 ทำการระบุไฟลชุดขอมูลนำเขา
บรรทัดที่ 11 เปนการระบุไฟลที่ตองการบันทึกผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล
บรรทัดที่ 13 กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธใหมีคาเทากับ 0.5 หรือ 50%
บรรทัดที่ 14 สรางออบเจ็กตของคลาส AlgoFPGrwoth เพื่อเรียกใชขั้นตอนวิธี FP-Growth
บรรทัดที่ 15 เรียกใชเมทธอด runAlgorithm เพื่อประมวลผลดวยขั้นตอนวิธี FP-Growth โดย
เมทธอด runAlgorithm มีพารามิเตอรมี 3 ตัว คือ
1) ไฟลชุดขอมูลนำเขา (input)
2) ไฟลผลลัพธ(output) ในที่นี้กำหนดใหเปน null เพื่อตองการเก็บเซตรายการในโครงสราง
ขอมูล (patterns) (ถากำหนดชื่อไฟล output จะเปนการเขียนเซตรายการความถี่ลงในไฟล)
3) คาสนับสนุนขั้นต่ำ (minsupp)
บรรทัดที่ 16 แสดงคาทางสถิติออกมาดังรูปที่ 5.5 ในสวนที่ 1 โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
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- จำนวนรายการเปลี่ยนแปลง (Transactions count from database)
- หนวยความจำที่ใช (Max memory usage)
- จำนวนเซตรายการความถี่ (Frequent itemsets count)
- เวลาในการประมวลผล (Total time)
บรรทัดที่ 17 นับจำนวนรายการเปลี่ยนแปลง
บรรทัดที่ 19 เปนการกำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำใหมีคาเทากับ 0.80 หรือ 80%
บรรทัดที่ 20 สรางออบเจ็กตของคลาส AlgoAgrawalFaster94 เพื่อเรียกใชขั้นตอนวิธี Faster
บรรทัดที่ 21 เรียกเมทธอด runAlgorithm เพื่อใหสรางกฎความสัมพันธ ซึ่งมีพารามิเตอร
ทั้งหมด 4 ตัว คือ
1) เซตรายการความถี่ (patterns)
2) ไฟลผลลัพธ (output) ซึ่งก็คือ ไฟลที่เก็บกฎความสัมพันธ
3) จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงในชุดขอมูล (databbaseSize)
4) คาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ (minconf)
บรรทัดที่ 22 แสดงคาทางสถิติออกมาดังรูปที่ 5.5 ในสวนที่ 2 โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
- จำนวนกฎความสัมพันธ (Number of association rules generated)
- เวลาในการสรางกฎความสัมพันธ (Total time)
============= FP-GROWTH 0.96r19 - STATS =============
Transactions count from database : 4
Max memory usage: 10.962493896484375 mb
Frequent itemsets count : 10
Total time ~ 7 ms
===================================================

1

============= ASSOCIATION RULE GENERATION v2.19- STATS ===
Number of association rules generated : 5
Total time ~ 1 ms
===================================================

2

รูปที่ 5.5 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล AssociationRuleGen.java
กฎความสัมพันธที่ไดจากการประมวลผลถูกเก็บไวในไฟล output.txt ดังรูปที่ 5.6 ซึ่งจะแสดง
กฎความสัมพันธ คาสนับสนุนแบบสัมบูรณ คาความเชื่อมั่น เชน ในบรรทั ดแรก 3 ==>1 #SUPP:3
#CONF: 1.0 แสดงถึงกฎ 3 ==>1 มีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 3 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
1.0 หรือ 100% เมื่อแปลงผลลัพธกลับคืนจะไดดังรูปที่ 5.7
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รูปที่ 5.6 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล AssociationRuleGen.java
กฎที่ได

CoA
AoC
DoF
CFoA
AFoC

คา
คาความ
สนับสนุน เชือ่ มั่น
(%)

3
3
2
2
2

100%
100%
100%
100%
100%

รูปที่ 5.7 แปลงผลลัพธกฎความสัมพันธ
กฎความสัมพันธที่ไดสามารถแปลความหมายดังตัวอยางตอไปนี้
กฎที่ 1 ความถี่ในการเกิดรายการ C รวมกับรายการ A คือ 3 และเมื่อปรากฏรายการ C มีโอกาสปรากฏ
รายการ A รวมดวยถึง 100%
กฎที่ 2 ความถี่ในการเกิดรายการ A รวมกับรายการ C คือ 3 และเมื่อปรากฏรายการ A มีโอกาสปรากฏ
รายการ C รวมดวยถึง 100%
กฎที่ 3 ความถี่ในการเกิดรายการ D รวมกับรายการ F คือ 2 และเมื่อปรากฏรายการ D มีโอกาสปรากฏ
รายการ F รวมดวยถึง 100%
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กฎที่ 4 ความถี่ในการเกิดรายการ CF รวมกับรายการ A คือ 2 และเมื่อปรากฏรายการ CF มีโอกาส
ปรากฏรายการ A รวมดวยถึง 100%
กฎที่ 5 ความถี่ในการเกิดรายการ AF รวมกับรายการ C คือ 2 และเมื่อปรากฏรายการ AF มีโอกาส
ปรากฏรายการ C รวมดวยถึง 100%
5.5 ตัวอยางการสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับโดยใช SPMF
การแปลงชุดขอมูลสำหรับสรางกฎความสัมพันธเชิง ลำดับ สามารถทำไดเหมือนกับการแปลง
ชุดขอมูลลำดับเหตุการณดังที่ไดกลาวในบทที่ 3 จากตัวอยางชุดขอมูลในตารางที่ 5.2 สามารถแทนคา
ดวยตัวเลขตามตารางที่ 5.12 แปลงเปนชุดขอมูลตัวเลขเพื่อนำเขา SPMF ไดดังรูปที่ 5.8 และบันทึก
ไฟลชื่อ SequenceDB2.txt จัดเก็บในโฟลเดอร dataset

รูปที่ 5.8 ตัวอยางไฟลนำเขาสำหรับสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับและการจัดเก็บ

บทที่ 5 การทำเหมืองกฎความสัมพันธ

105

ตารางที่ 5.12 การแทนคาดวยตัวเลขเพื่อสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
รายการ
การแทนคา
a
1
b
2
c
3
d
4
e
5
f
6
g
7
คำสั่งสำหรับสรางกฎความสัมพันธ เชิงลำดับโดยใชขั้นตอนวิธี CMRules แสดงไดดังตัวอยาง
คำสั่งที่ 5.2 โดยแตละคำสั่งสามารถอธิบายไดดังนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

package mySpmfProject;
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.sequential_rules.cmrules.AlgoCMRules;
public class CMRuleTest {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/SequenceDB2.txt";
String output = ".//output.txt";
double minSup = 0.50;
double minConf = 0.75;
AlgoCMRules algo = new AlgoCMRules();
algo.runAlgorithm(input, output, minSup, minConf);
algo.printStats();
}
}

บรรทัดที่ 4 เปนการ import คลาส AlgoCMRules เพือ่ ขุดคนกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
บรรทัดที่ 8 ระบุไฟลชุดขอมูลนำเขา โดยในตัวอยางคำสั่งไฟลชุดขอมูล คือ SequenceDB2.txt
บรรทัดที่ 9 เปนการระบุไฟลที่ตองการบันทึกผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล
บรรทัดที่ 11 กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธใหมีคาเทากับ 0.5 หรือ 50%
บรรทัดที่ 12 เปนการกำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำใหมีคาเทากับ 0.75 หรือ 75%
บรรทัดที่ 14 สรางออบเจ็กตของคลาส AlgoCMRules
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บรรทัดที่ 15 เรียกเมทธอด runAlgorithm เพื่อใหขั้นตอนวิธี CMRules ประมวลผล โดยมี
พารามิเตอรที่เกี่ยวของ 4 ตัว คือ
1) ไฟลชุดขอมูลนำเขา (input)
2) ไฟลผลลัพธ (output)
3) คาสนับสนุนขั้นต่ำ (minSup)
4) คาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ (minConf)
บรรทัดที่ 16 แสดงคาทางสถิติออกมาดังรูปที่ 5.9 โดยจะแสดงขอมูลดังนี้
- จำนวนกฎความสัมพันธ (Association rules count)
- จำนวนกฎความสัมพันธเชิงลำดับ (Sequential rules count)
- เวลาในการสรางกฎ (Total time)
- หนวยความจำที่ใช (Max memory)
============= CMRULES - STATS =============
Association rules count: 120
Sequential rules count: 21
Total time : 12 ms
Max memory: 10.495742797851562
===================================================

รูปที่ 5.9 แสดงคาทางสถิติจากการประมวลผล CMRuleTest.java

รูปที่ 5.10 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล CMRuleTest.java

บทที่ 5 การทำเหมืองกฎความสัมพันธ
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กฎความสัมพันธเชิงลำดับที่ไดจะถูกเก็บไวในไฟล output.txt ดังรูปที่ 5.10 ซึ่งจะแสดงกฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับ คาสนับสนุนแบบสัมบูรณ และคาความเชื่อมั่น เชน ในบรรทัดแรก 1 ==>3
#SUPP:3 #CONF: 1.0 แสดงถึงกฎความสัมพันธเชิงลำดับ 1 ==>3 มีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ
3 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 1.0 หรือ 100% เมื่อแปลงผลลัพธกลับคืนจะไดดังตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.13 การแปลงผลลัพธกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
ลำดับ
กฎความสัมพันธเชิงลำดับ
คาสนับสนุน
คาความเชื่อมั่น (%)
1
3
100
(a)o(e)
2
3
100
(a)o(f)
3

(b)o(e)

3

75

4
5

(b)o(f)
(c)o(e)

3
2

100
100

6
7

(c)o(f)
(a b)o(e)

2
3

100
100

8
9

(a b)o(f)

3
3

100
100

3
3

100
100

2
2

100
100

3

75

10
11
12
13

(a c)o(e)
(a c)o(f)
(a)o(e f)
(b c)o(e)

14

(b c)o(f)
(b)o(e f)

15
16

(c)o(e f)
(a b c)o(e)

2
2

100
100

17
18

(a b c)o(f)

2
3

100
100

2
2

100
100

2

100

19
20
21

(a b)o(e f)
(a c)o(e f)
(b c)o(e f)
(a b c)o(e f)
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กฎความสัมพันธเชิงลำดับที่ไดสามารถแปลความหมายของกฎไดดังตัวอยางตอไปนี้

กฎที่ 1 ความถี่ในการเกิดรายการ a แลวตามดวยรายการ e คือ 3 และเมื่อปรากฏรายการ a มีโอกาส
ปรากฏรายการ e ตามหลังถึง 100%
กฎที่ 2 ความถี่ในการเกิดรายการ a แลวตามดวยรายการ f คือ 3 และเมื่อปรากฏรายการ a มีโอกาส
ปรากฏรายการ f ตามหลังถึง 100%
กฎที่ 3 ความถี่ในการเกิดรายการ b แลวตามดวยรายการ e คือ 3 และเมื่อปรากฏรายการ b มีโอกาส
ปรากฏรายการ e ตามหลังถึง 75%
….
กฎที่ 21 ความถี่ในการเกิดรายการ a b c แลวตามดวยรายการ e f คือ 2 และเมื่อปรากฏรายการ a b
c มีโอกาสปรากฏรายการ e f ตามหลังถึง 100%
บทสรุป
การทำเหมืองกฎความสัมพันธ เปนการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่ ปรากฏรวมกันบอย
ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของกฎ XoY โดยที่ X คือ เหตุ และ Y เปนผลที่ตามมา โดยกฎที่ยอมรับได
จะตองมีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และมีคาความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทากับคา
ความเชื่อมั่นขั้นต่ำ กฎความสัมพันธถูกสรางขึ้นจากเซตรายการความถี่ที่มีความยาว 2 รายการขึ้นไป
โดยนำเซตรายการยอยของเซตรายการความถี่ไปสรางกฎ เซตรายการความถี่ที่ มีความยาว n จะ
สามารถสรางกฎความสัมพันธไดทั้งหมด 2n – 2
สวนการทำเหมืองกฎความสัมพันธเชิงลำดับเปนการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่เกิดขึ้น
ตามลำดั บ แสดงอยู  ใ นรู ป XoY โดยที ่ เ ซตรายการ X จะต อ งเกิ ด ก อ นเซตรายการ Y โดยกฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับที่ยอมรับไดจะตองมีคาสนับสนุนมากกวาหรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ และมีคา
ความเชื่อมั่นมากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ

บทที่ 5 การทำเหมืองกฎความสัมพันธ
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แบบฝกหัดทายบท
1. รานคาแหงหนึ่งจัดเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาดังตารางขางลาง และตองการนำขอมูล
ดังกลาวไปหาความสัมพันธของการซื้อสินคา เพื่อใชในการสงเสริมการขายสินคา จงแปลง
ขอมูลใหอยูในรูปแบบของรายการเปลี่ยนแปลงเพื่อใชในการสรางกฎความสัมพันธ
ใบเสร็จเลขที่
รายการสินคา
3001200
นม
3001200
ผาออมเด็ก
3001200
ไขไก
3001201
นม
3001201
ขนมปงกรอบ
3001202
ขนมปงกรอบ
3001202
นม
3001202
ไขไก
3001203
ผาออม
3001203
ไขไก
3001203
ผาออม
2. จงอธิบายขั้นตอนการสรางกฎความสัมพันธจากเซตรายการความถี่
3. จงอธิบายความหมายของคาความเชื่อมั่นเมื่อกำหนดใหคาความเชื่อมั่นของกฎความสัมพันธ
aob เทากับ 80%
4. เซตรายการความถี่ความยาว 10 สามารถสรางกฎความสัมพันธไดกี่กฎ
5. กำหนดใหเซตรายการความถี่และคาสนับสนุนทั้ งหมดประกอบไปดวย (a):10, (b):8, (c):5,
(ab): 8, (ac):5, (ac):6 และ (abc):5 จงแสดงกฎความสัมพัน ธที่ไดจากเซตรายการความถี่
ดังกลาวและแสดงคาความเชื่อมั่นของแตละกฎ
6. จากขอ 5 กฎความสัมพันธใดบางเปนกฎที่ยอมรับได เมื่อกำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ
80%
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7. จงอธิบายความหมายของกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
8. จากชุดขอมูลลำดับเหตุการณดังตารางขางลาง จงแสดงการคำนวณคาสนับสนุนและคาความ
เชื่อมั่นของกฎความสัมพันธเชิงลำดับ (A B) o (E)
ลำดับ
ลำดับเหตุการณ
1
<(C D) (A B C) (E)>
2
<(A B F) (E) >
3
<(A B F) (A)>
4
<(A) (B) (E)>
9. จากชุดขอมูลในขอ 8 จงแสดงวิธีการหากฎความสัมพันธเชิงลำดับโดยใชขั้นตอนวิธี CMRules
10. จงยกตัวอยางการนำกฎความสัมพันธเชิงลำดับนำไปใชประโยชน
11. ฝกเขียนโปรแกรมเพื่อคนหากฎความสัมพันธเชิงลำดับจากชุดขอมูลลำดับเหตุการณในขอ 8
โดยกำหนดใหคาสนับสนุน ขั้นต่ำแบบสัมพัทธเทากับ 50% และคาความเชื่อมั่น ขั้นต่ำเทากับ
60%

การจำแนกเชิงความสัมพันธ
(Associative Classification)
การจำแนกเชิงความสัมพันธ (Associative classification) เปนการผสมผสานระหวางการทำ
เหมืองกฎความสัมพันธและการจำแนกขอมูลเขาดวยกัน เพื่อสรางกฎที่สามารถใชในการจำแนกขอมูล
ได กฎที่ใชในการจำแนกอยูในรูปแบบ r: Xoc โดยที่ X คือ เซตรายการ และ c คือ คลาสที่ใชในการ
ทำนาย กฎถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของการทำเหมืองกฎความสัมพันธ คาสนับสนุนขั้นต่ำและคาความ
เชื่อมั่นขั้น ต่ำถูกนำมาใชเปนตัว คัดกรองเอาเฉพาะกฎที่จะใชในการจำแนก จากนั้นกฎที่ส ามารถ
ครอบคลุมขอมูลไดจะถูกคัดเลือกเพื่อสรางตัวจำแนกที่มีประสิทธิภาพ ตัวจำแนกขอมูลที่สรางขึ้นจาก
การจำแนกเชิงความสัมพันธประกอบไปดวยกฎทีส่ ามารถเขาใจงายโดยมนุษยและใหคาความถูกตองสูง
ทำใหการจำแนกเชิงความสัมพันธเปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการจำแนกขอมูล
6.1 การจำแนกขอมูล
การจำแนกขอมูลเปนการทำนายกลุมของขอมูลหรือคลาสใหกับขอมูลที่ไมทราบกลุมมากอน
โดยการทำนายกลุมขอมูลไดจากการเรียนรูขอมูลที่มีการกำหนดกลุมไวแลว การจำแนกขอมูลเปน
วิธีการที่ไดรับความนิยมในการทำเหมืองขอมูล และสามารถนำไปประยุกตใชในหลายดาน เชน การ
จำแนกผูปวย การจำแนกดอกไม การจำแนกลูกคา การจำแนกขอความสแปม เปนตน ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาและนำเสนอวิธีการที่หลากหลายเพื่อ สรางตัวจำแนกที่มีประสิทธิภาพ เชน นาอีฟเบส ตนไม
ตัดสินใจ การคนหาเพื่อนบานที่ใกลที่สุด k ตัว ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน เปนตน
การนำตัวจำแนกไปใชงานจริง จำเปนตองประเมินประสิทธิภาพของตัวจำแนกกอนดังรูปที่ 6.1
โดยเริ่มตนจากการเตรียมขอมูล จากนั้นทำการแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุดขอมูลเรียนรู (Training
set) และชุดขอมูลทดสอบ (Testing set) ชุดขอมูลเรียนรู เปนชุดขอมูลที่มีการระบุกลุมไวแลว ถูก
นำไปใชในการสรางตัวจำแนกเพื่อใหตัวจำแนกเรียนรูลักษณะของแตละกลุม สวนชุดขอมูลทดสอบเปน
ชุดขอมูลที่ไมมีการระบุกลุมไว นำไปทดสอบกับตัวจำแนก เพื่อใหตัวจำแนกทำนายกลุมออกมา จากนั้น
ทำการเปรียบเทียบกับผลเฉลย แลววัดประสิทธิภาพตัวจำแนกวามีความสามารถในการทำนายมากนอย
เพียงใด โดยรายละเอียดของแตละขั้นตอนแสดงในหัวขอยอยตอไปนี้
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เตรียมขอมูล
ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลทั้งหมด
แบงขอมูล

การสรางตัวจำแนก

วัดประสิทธิภาพ
ชุดขอมูลทดสอบ
นำไปใชจริง
รูปที่ 6.1 ขั้นตอนการจำแนก
6.1.1 การเตรียมขอมูล
การเตรียมขอมูลถือวาเปนสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากการเตรียมขอมูล ที่ดีจะทำใหตัวจำแนกมี
ประสิทธิภาพที่ดี โดยการเตรียมขอมูลประกอบไปดวย
x การทำความสะอาดขอมูล ขจัดสิ่งรบกวน หรือเติมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่นำมาใชมีความสมบูรณ
x การเปลี่ยนรูปขอมูลเพื่อชวยลดความหลากหลายของขอมูล
x ลดจำนวนคุณลักษณะหรื อการคัดเลือกคุณลักษณะ เพื่อหาคุณลักษณะที่มี ความสัมพันธกับ
กลุมขอมูล ซึ่งจะชวยใหสามารถจำแนกขอมูลไดดีขึ้น
6.1.2 การแบงขอมูล
การแบงขอมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวจำแนก จะทำการแบงชุดขอมูลทั้งหมดออกเปน
2 ชุด คือ ชุดขอมูลเรียนรูและชุดขอมูลทดสอบ ชุดขอมูลเรียนรูใชในการสรางตัวจำแนก สวนชุดขอมูล
ทดสอบใชในการทดสอบตัวจำแนกวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด การแบงขอมูลมีหลายวิธีในบทนี้
จะกลาวถึง 3 วิธีโดยสังเขปดังตอไปนี้
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1. วิธีการแบงขอมูลแบบ Self-consistency validation คือ การใชขอมูลชุดเดียวกันในการ
สรางตัวจำแนกและทดสอบตัวจำแนก ใชขอมูลชุดเดียวกันเปนทั้งชุดขอมูลเรียนรูและชุดขอมูลทดสอบ
(ดังรูปที่ 6.2) วิธีการแบงขอมูลดังกลาวเปนวิธีการที่งายในการทดสอบประสิทธิภาพตัวจำแนก

100%

ชุดขอมูลเรียนรู

100%

ชุดขอมูลทั้งหมด
100%
ชุดขอมูลทดสอบ
รูปที่ 6.2 การแบงขอมูลแบบ Self-consistency validation
3. วิธ ีการแบงขอมูล แบบ Hold-out validation คือ การแบงขอมูล ออกเปน 2 สวนตาม
อัตราสวนที่กำหนด โดยจะตองทำการสุมขอมูลกอนทำการแบง เชน แบงชุดขอมูลเรียนรูเปน 70% จาก
ขอมูลทั้งหมดและแบงชุดขอมูลทดสอบเปน 30% จากขอมูลทั้งหมด (ดังรูปที่ 6.3) เปนตน อัตราสวนใน
การแบงชุดขอมูลเรียนรู และชุดขอมูลทดสอบขึ้นอยูกับผูใชหรือนักวิจัยที่จ ะกำหนดอัตราสวนเองหรือ
อาจจะไดจากการทดลอง แตนิยมแบงอัตราสวนของชุดขอมูลเรียนรูมากกวาชุดขอมูลทดสอบ เพื่อใหตัว
จำแนกมีขอมูลสำหรับการเรียนรูที่เพียงพอ การแบงขอมูลโดยใชวิธีนี้จะตองทำการทดสอบหลายๆ ครั้ง
และแตละครั้งจะตองสุมชุดขอมูลทดสอบและชุดขอมูลเรียนรูแตกตางกันไป

100%

ชุดขอมูลเรียนรู

70%

ชุดขอมูลทดสอบ

30%

ชุดขอมูลทั้งหมด

รูปที่ 6.3 การแบงขอมูลแบบ Hold-out validation
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3. วิธีการแบงขอมูลแบบ k-fold cross validation คือ การแบงขอมูลออกเปน k ชุด ชุดละ
เทาๆ กัน และทำการทดสอบตัวจำแนกจำนวน k รอบ โดยในรอบที่ k จะใชขอมูลชุดที่ k เปนชุดขอมูล
ทดสอบ ขอมูลชุดที่เหลือเปนชุดขอมูลเรียนรู เชน ถากำหนด k = 10 ในรอบแรก ขอมูลชุดที่ 1 เปนชุด
ขอมูลทดสอบและขอมูลชุดที่เหลือเปนชุดเรียนรู (ชุดที่ 2-10) ในรอบที่ 2 ขอมูลชุดที่ 2 เปนชุดขอมูล
ทดสอบและขอมูลชุดที่เหลือเปนชุดขอมูลเรียนรู (ชุดที่ 1 และชุดที่ 3-10) ทำวนไปเชนนี้ จนครบ 10
รอบ (ดังรูปที่ 6.4) เปนตน เมื่อทำครบทุกรอบนำคาประสิทธิภาพที่ไดในแตละรอบมาคำนวณคาเฉลี่ย
การแบ ง ข อ มู ล ด ว ยวิ ธ ี ก าร k-fold cross validation เป น วิ ธ ี ท ี ่ ไ ด ร ั บ ความนิ ย มในการวั ด
ประสิทธิภาพตัวจำแนก เนื่องจากขอมูลทุกตัวถูกนำไปทดสอบกับตัวจำแนก

ชุดที่ 1

ชชุดขอมูลทดสอบ

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 2

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลทดสอบ

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 3

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 4

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 5

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 6

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 7

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 8

ชชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 9

ชชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดที่ 10

ชชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลเรียนรู

ชุดขอมูลทดสอบ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

…

…

ชุดขอมูลเรียนรู

รอบที่ 10

รูปที่ 6.4 การแบงขอมูลแบบ 10-fold cross validation
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6.1.3 การสรางตัวจำแนก
ตัวจำแนกถูกสรางขึ้นจากชุดขอมูลเรียนรู ซึ่งเปนขอมูลที่มีการระบุกลุมขอมูลไวแลว ตัวจำแนก
ที่สรางขึ้นไดจากการเรียนรูลักษณะหรือรูปแบบของขอมูลที่มีการระบุกลุมขอมูลไวแลว ตัวจำแนกถูก
สรางขึ้นดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน นาอีฟเบส ตนไมตัดสินใจ การคนหาเพื่อนบานที่ใกลที่สุด k ตัว
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน และ การจำแนกเชิงความสัมพันธ เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีกระบวนการแตกตาง
กันในการสรางตัวจำแนก เชน นาอีฟเบสใชพื้นฐานทฤษฏีเบสเพื่อสรางตัวจำแนก ซึ่งพิจารณาจากความ
เปนไปไดของขอมูลและกลุม การคนหาเพื่อนบานที่ใกลที่สุด k ตัวเปนจำแนกขอมูลโดยคำนวณระยะ
ความหางระหวางแอตทริบิวต ทำการเลือกแค k กลุมที่มีระยะหางใกลที่สุด แลวกำหนดกลุมจากกลุมที่
มีจำนวนมากที่ส ุด ใน k กลุม สว นซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน จำแนกข อ มู ล ด ว ยการหาเส น แบ ง ที ่
เหมาะสม การจำแนกเชิงความสัมพันธใชกฎความสัมพันธในการจำแนกขอมูล ซึ่งเปนวิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพและงายตอการเขาใจ
6.1.4 การวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิทธิภาพในการจำแนกสามารถวัดไดหลายวิธี เชน ความเร็วในการทำนายขอมูล
ของตัวจำแนก ความทนทานตอการทำนายขอมูลที่มีสิ่งรบกวนหรือการขาดหายไป ความยืดหยุนตอ
ปริมาณขอมูล ความสามารถที่ตัวจำแนกสามารถเขาใจไดงายจากผูใชงาน และความสามารถในการ
ทำนาย เปนตน โดยวิธีการที่ไดรับความนิ ยมในการวัดประสิทธิภาพในการจำแนก คือ ความสามารถใน
การทำนาย ซึ่งนิยมวัดดวย คาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยำ (Precision) คาระลึก (Recall)
คาประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ถาคาดังกลาวมีคาสูง แสดงวาตัวจำแนกมีประสิทธิภาพในการ
ทำนายสูง ซึ่งคาดังกลาวสามารถคำนวณไดจากการพิจารณาคาที่อยูในตารางเมทริกซความสับสน
(Confusion matrix) (ดังตารางที่ 6.1) โดยคาที่อยูในตารางเมทริกซความสับสนเปนคาที่แสดงผลลัพธ
ในการทำนายของแตละกลุมหรือคลาส
ตารางที่ 6.1 ตารางเมทริกซความสับสน
ผลการทำนาย
C1
C2
…
Cn
C1
p11
p12
…
p1n
คา
C2
p21
p22
…
p2n
ความ
…
จริง
Cn
pn1
pn2
…
pnn
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โดยที่ Pij คือ จำนวนขอมูลทีท่ ำนายวาเปนคลาส Cj แตคำตอบจริงเปนคลาส Ci

ตัวอยางที่ 6.1 สมมติใหขอมูลมีทั้งหมด 3 คลาส ขอมูลจริงในแตละคลาสมีทั้งหมด 10 ขอมูล ผลการ
ทำนายของตัวจำแนกแสดงในตารางเมทริกซความสับสนดัง
ตารางที่ 6.2

คา
ความ
จริง

C1
C2
C3

ตารางที่ 6.2 ผลการทำนาย
ผลการทำนาย
C1
C2
C3
p11 = 7 P12 = 1 P13= 2
p21 = 1 P22 = 8 P23= 1
P31 = 2 P32 = 3 P33 = 5

รวม
10
10
10

จากตารางที่ 6.2 คาแตละคามีความหมายดังนี้
p11 = 7 หมายความวา ทำนายถูกตองวาเปนคลาส C1 จำนวน 7 ขอมูล
p12 = 1 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C2 จำนวน 1 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C1 (แสดงวาทำนายผิด)
p13 = 2 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C3 จำนวน 2 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C1 (แสดงวาทำนายผิด)
p21 = 1 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C1 จำนวน 1 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C2 (แสดงวาทำนายผิด)
p22 = 8 หมายความวา ทำนายถูกตองวาเปนคลาส C2 จำนวน 8 ขอมูล
p23 = 1 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C3 จำนวน 1 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C2 (แสดงวาทำนายผิด)
p31 = 2 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C1 จำนวน 2 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C3 (แสดงวาทำนายผิด)
p32 = 3 หมายความวา ทำนายวาเปนคลาส C2 จำนวน 3 ขอมูล แตจริงแลวขอมูลดังกลาวเปน
คลาส C3 (แสดงวาทำนายผิด)
p33 = 5 หมายความวา ทำนายถูกตองวาเปนคลาส C3 จำนวน 5 ขอมูล
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นิยามที่ 6.1 คาความถูกตองเปนคาที่บงบอกประสิทธิภาพในการทำนายโดยรวม สามารถคำนวณไดดัง
สมการที่ (6.1) ซึ่งหาไดจากจำนวนขอมูลที่ทำนายถูกตองทั้งหมดหารดวยจำนวนขอมูล ทั้งหมดที่ใชใน
การทดสอบ
n

AC

i 1

pii

(6.1)

N

โดยที่ Pii คือ จำนวนขอมูลทีท่ ำนายถูกตองวาเปนคลาส Ci
n คือ จำนวนคลาส
N คือ จำนวนขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ
ตัวอยางที่ 6.2 จากตารางที่ 6.2 คาความถูกตองสามารถคำนวณไดดังนี้
AC

AC
AC

p11

7

p12

1

p13

7
1

2

p11

p22

p33

p21

p22

p23

8 5
8 1 2

3

p31

p32

p33

5

20
=0.67
=
30

ดังนั้นสามารถสรุปไดวาคาความถูกตองในการทำนายของตัวจำแนก คือ 0.67 หรือ 67%
นิยามที่ 6.2 คาความแมนยำเปนคาที่แสดงใหเห็นถึงความแมนยำในการทำนายแตละคลาส พิจารณา
จากอัตราสวนขอมูลที่ทำนายถูกตองวาเปนคลาส Ci ตอจำนวนขอมูลที่ทำนายวาเปนคลาส Ci คาความ
แมนยำในการทำนายแตละคลาสสามารถคำนวณดังสมการที่ (6.2)
precisionC

Piii
i

n
i 1

pij

โดยที่ Pii คือ จำนวนขอมูลทีท่ ำนายถูกตองวาเปนคลาส Ci
Pij คือ จำนวนขอมูลทำนายวาเปนคลาส Cj แตคำตอบจริงเปนคลาส Ci
n คือ จำนวนคลาส

(6.2)
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ตัวอยางที่ 6.3 จากตารางที่ 6.2 คาความแมนยำของแตละคลาสสามารถคำนวณไดดังนี้
precisionC

p11
1

precisionC

1

precisionC

precisionC
precisionC

p11

p21

7
1

7

p31

2

7
10

0.70

p22
2

2

p12

8
8

1

p22

p32

3

8
12

0.67

p33
3

precisionC

3

p13

2

p23

5
1

p33

5

5
8

0.63

สามารถสรุปไดวา คาความแมนยำในการทำนายคลาส C1 มีคาเทากับ 0.70 หรือ 70%
คาความแมนยำในการทำนายคลาส C2 มีคาเทากับ 0.67 หรือ 67%
สวนคาความแมนยำในการทำนายคลาส C3 มีคาเทากับ 0.63 หรือ 63%
แสดงใหเห็นวาตัวจำแนกมีความแมนยำในการทำนายคลาส C1 มากที่สุด
นิยามที่ 6.3 คาระลึก หรือ คาความครบถวน แสดงถึงสามารถในการทำนายแตละคลาสวามีความ
ถูกตองเพียงใด โดยจะพิจารณาจากจำนวนขอมูลที่ทำนายถูกตองวาเปนคลาส Ci ตอจำนวนขอมูลจริง
ทั้งหมดที่เปนคลาส Ci คาระลึกของแตละคลาสสามารถคำนวณดังสมการที่ (6.3)
recallC

pii
i

n
j 1

pij

โดยที่ Pii คือ จำนวนขอมูลทีท่ ำนายถูกตองวาเปนคลาส Ci
Pij คือ จำนวนขอมูลทำนายวาเปนคลาส Cj แตคำตอบจริงเปนคลาส Ci
n คือ จำนวนคลาส
ตัวอยางที่ 6.4 จากตารางที่ 6.2 คาระลึกของแตละคลาสสามารถคำนวณไดดังนี้
recallC

p11
1

p11

p12

p13

(6.3)
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recallC
recallC

1

7

7
1

119
7
10
0

2

0.70

p22
2

recallC

2

recallC

3

recallC

p21

1

p22

8
8

p23

1

8
10

0.80

p22

3

p31

2

p32

5
3

5

p33

5
10

0.50

สามารถสรุปไดวา คาระลึกในการทำนายคลาส C1 มีคาเทากับ 0.70 หรือ 70%
คาระลึกในการทำนายคลาส C2 มีคาเทากับ 0.80 หรือ 80%
สวนคาระลึกในการทำนายคลาส C3 มีคาเทากับ 0.50 หรือ 50%
แสดงใหเห็นวาตัวจำแนกมีความสามารถในการทำนายคลาส C2 ไดดีที่สุด
นิยามที่ 6.4 คาประสิทธิภาพโดยรวมเปนคาทีแ่ สดงภาพรวมของคาความแมนยำและความระลึกของแต
ละคลาส สามารถคำนวณไดดังสมการที่ (6.4)
F

MeasureC

2x Precision
Precisi C x RecallC
i

P
ii C
Precision

i

i

RecallC

i

i

ตัวอยางที่ 6.5 จากตารางที่ 6.2 คาประสิทธิภาพโดยรวมของแตละคลาสสามารถคำนวณไดดังนี้
F

MeasureC

F

MeasureC

F

MeasureC

F

MeasureC

2x Precision
Precisi C x RecallC
1

1

P
ii C
Precision
2x 0.7x0.7
0.7x0.

1

00.77

RecallC

1

1

=
=0.70

00.7

2x Precision
Precisi C x RecallC
2

2

P ii C
Precision

2

2x 0.67x0.80
0.67x0
2

0.67
0 67

1

0.80
0

RecallC
=
=0.73

2

2

(6.4)
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F

F

MeasureC
MeasureC

2x Precision
Precisi C x RecallC
3

3

P
ii C
Precision

3

2x 0.63x0.50
0.63x0
3

0.63
0 63

00.50

RecallC

3

3

=
=0.56

สามารถสรุปไดวา คาประสิทธิภาพโดยรวมในการทำนายคลาส C1 มีคาเทากับ 0.70 หรือ 70%
คาประสิทธิภาพโดยรวมในการทำนายคลาส C2 มีคาเทากับ 0.73 หรือ 73%
สวนคาประสิทธิภาพโดยรวมในการทำนายคลาส C3 มีคาเทากับ 0.56 หรือ 56%
แสดงใหเห็นวาตัวจำแนกมีประสิทธิภาพโดยรวมในการทำนายคลาส C2 มากที่สุด
6.2 วิธีการจำแนกเชิงความสัมพันธ
การสรางกฎสำหรับจำแนกขอมูลจะคลายกับการสรางกฎความสัมพันธ แตกตางกันตรงที่ ฝง
ขวาของกฎเปนคลาส ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา กฎความสัมพันธระบุคลาส (Class association rule)
โดยกฎที่ใชในการจำแนกอยูในรูปแบบของ r: Xoc โดยที่ X คือ เซตรายการ และ c คือ คลาส ซึ่งกฎที่
ไดเปนรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจไดงาย
เพื่อใหเขาใจวิธีการจำแนกเชิงความสัมพันธจะขอนิยามคำที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
6.2.1 นิยามที่เกี่ยวของ
กำหนดให D เปนชุดขอมูลเรียนรู ประกอบไปดวยแอตทริบิวตทั้งหมด A1, A2, …, Am และ
C={c1, c2, …, cn} คือ เซตของคลาสที่ปรากฏใน D แตละรายการเปลี่ยนแปลง dD ประกอบไปดวยคา
aij ที่อยูในแอตทริบิวต Ai และมีคลาส cj
ตัวอยางที่ 6.6 จากตารางที่ 6.3 มีแอตทริบิวตทั้งหมด 3 แอตทริบิวต คือ A1, A2, A3 ซึ่งแตละแอตทริ
บิวตประกอบไปดวยคาตอไปนี้
คา a1, a2, a3 เปนคาที่อยูในแอตทริบิวต A1
คา b1, b2, b3 เปนคาที่อยูในแอตทริบิวต A2
คา c1, c2 เปนคาที่อยูในแอตทริบิวต A3
คลาสประกอบไปดวย 2 คลาส คือ Y และ N

บทที่ 6 การจำแนกเชิงความสัมพันธ
ตารางที่ 6.3 ตัวอยางขอมูลเรียนรู
A1
A2
A3

รายการ
เปลี่ยนแปลง
1
2
3
4
5
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a1
a2
a3
a1
a1

b1
b1
b1
b2
b3

c1
c2
c2
c1
c1

คลาส
Y
Y
Y
N
N

นิยามที่ 6.5 รายการ คือ คา ai ที่อยูแอตทริบิวต Ai แทนคาดวย (Ai, ai)
ตัวอยางที่ 6.7 (A2, b1) เปน รายการ โดยมีคา b1 อยูในแอตทริบิวต A2
นิยามที่ 6.6 เซตรายการ X คือ เซตของรายการ แทนคาดวย <(Ai1, ai1), (Ai2, ai2), …, (Aik, aik)>
ตัวอยางที่ 6.8 <(A1,a1), (A3,c1)> เปนเซตรายการ ซึ่งประกอบไปดวย 2 รายการ คือ <(A1,a1) และ
(A3,c1)>
นิ ย ามที ่ 6.7 กฎรายการ (ruleitem) คือ เซตรายการที่ ปรากฏในคลาส c แทนดว ย <X, c> หรือ
สามารถเขียนใหอยูในรูปกฎ r : X o c
ตัวอยางที่ 6.9 กฎรายการ <(A2, b1), Y> หมายความวา คา b1 ในแอตทริบิวต A2 ปรากฏในคลาส Y
นิยามที่ 6.8 ความยาวของกฎรายการ <X, c> คือ จำนวนรายการที่ปรากฏในเซตรายการ X
ตัวอยางที่ 6.10 ความยาวของกฎรายการ <(A2, b1), Y> คือ 1 เนื่องจากมีรายการแครายการเดียว
คือ (A2, b1) สวนความยาวของกฎรายการ <(A1,a1), (A3,c1), N> คือ 2 เนื่องจากมี 2 รายการ คือ
<(A1,a1) และ (A3,c1)>
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นิยามที่ 6.9 คาสนับสนุนของกฎรายการ <X, c> คือ จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏกฎรายการ
<X, c>
ตัวอยางที่ 6.11 คาสนับสนุนของกฎรายการ <(A2, b1), Y> พิจารณาจากจำนวนรายการเปลี่ยนแปลง
ที่ปรากฏ b1 ในแอตทริบิวต A2 และอยูในคลาส Y ซึ่งปรากฏอยูในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3
(ดังตารางที่ 6.3) ดังนั้นคาสนับสนุนของกฎรายการ <(A2, b1), Y> คือ 3
นิยามที่ 6.10 กฎรายการความถี่ (Frequent ruleitemset) คือ กฎรายการที่มีคาสนับสนุนมากกวา
หรือเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 6.12 ถากำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 3 กฎรายการ (<(A2, b1), Y> ถือวาเปนกฎ
รายการความถี่เนื่องจากคาสนับสนุนของกฎเทากับคาสนับสนุนขั้นต่ำ
นิยามที่ 6.11 คาความเชื่อมั่นของกฎ r : X o c คือ คาที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสการเกิด X แลวจะเปน
คลาส c คาความเชื่อมั่นสามารถคำนวณไดจากสมการ (6.5)
supp( X  c)
(6.5)
conf (r )
u100
supp( X )

นิยามที่ 6.12 กฎ (A2, b1)o Y มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
supp(<(A2, b1), Y>)/supp((A2, b1)) * 100 = 3/3 *100 = 100%
แสดงใหเห็นวาถามี b1 ในแอตทริบิวต A2 แลวจะมีโอกาสเปนคลาส Y ถึง 100%
นิยามที่ 6.13 กฎความสัมพันธระบุคลาส r : X o c คือ กฎที่แสดงถึงความสัมพันธของเซตรายการ
กับ คลาส โดยกฎที่สามารถนำไปใชในการจำแนก คือ กฎที่ มีคา สนับ สนุนมากกวาหรือเทากับ ค า
สนับสนุนขั้นต่ำและคาความเชื่อมั่นของกฎมีคามากกวาหรือเทากับคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ตัวอยางที่ 6.13 กำหนดใหคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2 และกำหนดใหคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ
60% กฎ (A2, b1)o Y มีคาสนับสนุนเทากับ 3 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 100% ดังนั้นกฎดังกลาว
ถือวาเปนกฎความสัมพันธระบุคลาส และสามารถนำไปใชในการจำแนก
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6.2.2 การจำแนกเชิงความสัมพันธดวยขั้นตอนวิธี CBA
ปจจุบันมีการนำเสนอขั้นตอนวิธีการสำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธหลายวิธี เชน CBA,
CMAR, CPAR, MMAC, MCAR, ACCF และ ACAC เปนตน ขั้นตอนวิธี CBA เปนขั้นตอนวิธี แรกที่ถูก
นำเสนอเพื่อการจำแนกเชิงความสัมพันธ ขั้นตอนวิธี CBA เปนวิธีที่งายและใหประสิทธิภาพในการ
ทำนายที่สูง ขั้นตอนการสรางกฎความสัมพันธระบุคลาสของขั้นตอนวิธี CBA ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน
หลัก (ดังรูปที่ 6.5) รายละเอียดแตละขั้นตอนสามารถอธิบายพรอมยกตัวอยางไดดังนี้

รูปที่ 6.5 ขั้นตอนการสรางตัวจำแนกของขั้นตอนวิธี CBA
ขั้นตอนที่ 1 ทำการสรางกฎรายการความถี่ ซึ่งสามารถสรางกฎรายการความถี่โดยใชการทำเหมืองเซต
รายการความถี่ ขั้นตอนวิธี CBA ทำการสรางกฎรายการความถี่บนพื้นฐานของขั้นตอนวิธี Apriori
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ตัวอยางที่ 6.14 จากชุดขอมูล ตารางที่ 6.3 สามารถสรางกฎรายการความถี่ไดดัง ตารางที่ 6.4 ถา
กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 2
ตารางที่ 6.4 กฎรายการความถี่
กฎรายการความถี่
<(A1, a1), N>
2
<(A2, b1), Y>
3
<(A3, c2), Y>
2
<(A3, c1), N>
2
<(A1, a1), (A3, c1) , N>
2
<(A2, b1), (A3, c2), Y>
2

คาสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสรางกฎความสัมพันธระบุคลาสจากกฎรายการความถี่ จากนั้นคำนวณหาคาความ
เชื่อมั่นของแตละกฎ ทำการตัดกฎความสัมพันธระบุคลาสที่มีคาเชื่อมั่นนอยกวาคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำ
ออก ถามีกฎที่มีเซตรายการเหมือนกันแตคลาสตางกัน จะเลือกกฎที่มีคาความเชื่อมั่นมากที่สุดไว
ตัวอยางที่ 6.15 ถากำหนดความความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 60% จากกฎรายการความถี่ในดัง ตารางที่
6.4 สามารถสรางกฎความสัมพันธระบุคลาสและคาความเชื่อมั่นไดดังตารางที่ 6.5 กฎความสัมพันธระบุ
คลาสทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อสรางตัวจำแนก
ตารางที่ 6.5 กฎความสัมพันธระบุคลาส
กฎความสัมพันธระบุคลาส
คาสนับสนุน
2
(A1, a1)oN
3
(A2, b1) oY

คาความเชื่อมั่น
2/3 x 100 = 67%
3/3 x 100 = 100%

(A3, c2)oY

2

2/2 x 100 = 100%

(A3, c1) o N
(A1, a1), (A3, c1) oN

2
2

2/3 x 100 = 67%
2/3 x 100 = 67%

(A2, b1), (A3, c2) o Y

2

2/2 x 100 = 100%

บทที่ 6 การจำแนกเชิงความสัมพันธ

125

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเรียงกฎความสัมพันธระบุคลาสทั้งหมด ซึ่งกฎจะถูกเรียงจากศักยสูงไปหาต่ำตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
กำหนดให ri และ rj คือ กฎความสัมพันธระบุคลาส กฎ ri มีศักยสูงกวาหรือถูกเรียงกอนกฎ rj เมื่อ
ตรงกับเงือ่ นไขดังตอไปนี้
1. conf(ri)>conf(rj) (กฎที่คาความเชื่อมั่นมากกวาจะมีศักยสูงกวา) หรือ
2. ถา conf(ri)=conf(rj) แต supp(ri)>supp(rj) (ถากฎมีความเชื่อมั่นเทากัน กฎไหนที่มีคา
สนับสนุนมากกวาจะมีศักยสูงกวา) หรือ
3. ถา supp(ri)=supp(rj) แต size(ri)<size(rj) (ถากฎมีคาสนับสนุนเทากัน กฎไหนที่มีความยาว
กฎนอยกวาจะมีศักยสูงกวา) หรือ
4. ถา size(ri)= size(rj) แต ri ถูกสรางกอน rj (ถามีความยาวของกฎเทากัน กฎไหนถูกสรางกอน
จะมีศักยสูงกวา)
ตัวอยางที่ 6.16 จากตารางที่ 6.5 สามารถเรียงกฎความสัมพันธระบุคลาสไดดัง ตารางที่ 6.6 ซึ่งจะเห็น
วามี 3 กฎ ที่มีคาความเชื่อมั่นสูงสุด คือ (A2,b1) oY, (A3,c2)oY และ (A2,b1), (A3,c2) o Y แต
กฎ (A2,b1) oY มีคาสนับสนุนสูงสุดใน 3 กฎ ดังนั้น (A2,b1) oY จึงมีศักยสูงที่สุด

ลำดับกฎ
1
2
3

ตารางที่ 6.6 กฎความสัมพันธระบุคลาสที่เรียงแลว
กฎความสัมพันธระบุคลาส
คาสนับสนุน
คาความเชื่อมั่น
3
100%
(A2, b1) oY
(A3, c2)oY

4

(A2, b1), (A3, c2) o Y
(A1, a1)oN

5
6

(A3, c1) o N
(A1, a1), (A3, c1) oN

2
2

100%
100%

2

67%

2
2

67%
67%

ขั้นตอนที่ 4 ทำการตัดกฎความสัมพันธระบุคลาสที่ไมสำคัญออกไป เนื่องจากกฎที่สรางขึ้นมาอาจมี
จำนวนมากและซ้ำซอน สงผลใหตัวจำแนกมีขนาดใหญ และไมมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนวิธี CBA ใช
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วิธีการตัดกฎที่เรียกวา การครอบคลุมฐานขอมูล (Database coverage) โดยวิธีดังกลาวมีหลักการ
ทำงานดังนี้
x ทำการเปรียบเทียบกฎความสัมพันธระบุคลาสที่เรียงแลวกับชุดขอมูลเรียนรู โดยจะทำการ
เปรียบเทียบทีละกฎตามลำดับ
x กฎทีป่ รากฏในรายการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกเก็บไวในตัวจำแนก
x ขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงในชุดขอมูลเรียนรู ที่ตรงกับกฎความสัมพันธระบุคลาส จะไมถูก
นำไปพิจารณากับกฎถัดไป
x ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ จนกวาชุดขอมูลเรียนรู ทั้งหมดถูกครอบคลุมดวยกฎ หรือกฎถูก
ตรวจสอบทั้งหมด
ตัวอยางที่ 6.17 ทำการตรวจสอบกฎที่ 1 (A2,b1) oY กับชุดขอมูลเรียนรูแลวพบวา กฎดังกลาวตรง
กับขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 (ดังรูปที่ 6.6) ดังนั้นกฎ (A2,b1) oY ถูกนำไปเก็บไวใน
ตัวจำแนก และขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 1 2 และ 3 จะไมนำมาพิจารณาตอไป เนื่องจากถูก
ครอบคลุมดวยกฎ (A2,b1) oY แลว
ตอมาพิจารณากฎ (A3,c2)oY แลวพบวา ไมตรงกับขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่เหลือเลย
ดังนั้นกฎ (A3,c2)oY จึงตัดกฎทิ้ง
จากนั้นทำการพิจ ารณากฎ (A2,b1), (A3,c2) o Y และพบวาไมตรงกับ ขอมูลในรายการ
เปลี่ยนแปลงที่เหลือเลย จึงตัดกฎทิ้ง
ตอมาพิจารณากฎ (A1, a1)oN และพบวาตรงกับขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 4 และ 5
ดังนั้นเพิ่มกฎ (A1, a1)oN ในตัวจำแนก และไมพิจารณาขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงที่ 4 และ 5 ใน
การตัดกฎตัวถัดไป เมื่อขอมูลในชุดขอมูลเรียนรูถูก ครอบคลุมหมดแลวจึงหยุดการพิจารณา กฎที่เหลือ
จะถูกตัดทิ้งไป
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รูปที่ 6.6 การครอบคลุมฐานขอมูล
ดังนั้นสามารถสรุปไดวากฎที่เพิ่มในตัวจำแนกมี 2 กฎ คือ (A2,b1) oY และ (A1, a1)oN
ซึ่งทั้ง 2 กฎครอบคลุมชุดขอมูลเรียนรู

ขั้นตอนที่ 5 ถาตรวจสอบทุกกฎกับชุดขอมูลเรียนรูแลว ปรากฏวามีขอมูลที่ไมมีกฎใดครอบคลุมได จะ
ทำการสรางคลาสเริ่มตน (Default class) จากการพิจารณาขอมูลดังกลาว โดยคลาสเริ่มตนจะเทากับ
คลาสที่มีจำนวนมากที่สุดในขอมูลดังกลาว เชน สมมติขอมูลในชุดขอมูลเรียนรูที่ ไมไดถูกครอบคลุม มี
ทั้งหมด 5 รายการเปลี่ยนแปลง โดยมีคลาส Y ทั้งหมด 3 รายการเปลี่ยนแปลง และมีคลาส N ทั้งหมด
2 รายการเปลี่ยนแปลง คลาสเริ่มตนจะเทากับ Y เนื่องจากคลาส Y มีจำนวนมากที่สุด เปนตน
ถาตรวจสอบทุกกฎกับชุดขอมูลเรียนรูแลว ปรากฏวาชุดขอมูลเรียนรูทั้งหมดถูกครอบคลุมโดย
กฎ คลาสเริ่มตนจะเทากับคลาสที่มีจำนวนมากที่สุดในชุดขอมูลเรียนรู
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6.2.3 การทำนายคลาสดวยกฎ

การจำแนกขอมูล โดยใชตัวจำแนกที่สรางขึ้น ทำไดโดยการเอาชุดขอมูล ทดสอบทีละรายการ
เปลี่ยนแปลง มาทำการตรวจสอบกับกฎความสัมพันธระบุคลาสที่อยูในตัวจำแนกที่ละกฎตามลำดับ ถา
ขอมูลทางดานซายของกฎเปนเซตรายการยอยของขอมูลทดสอบ ใชขอมูลทางดานขวาของกฎนั้นเปน
ผลการทำนาย เชน กำหนดใหกฎความสัมพันธระบุคลาสในตัวจำแนก คือ X o c และ Y คือ เซต
รายการในขอมูลทดสอบ ถา X  Y แลวจะทำนายขอมูลทดสอบวาเปนคลาส c เปนตน
ถาทำการตรวจสอบขอมูลทดสอบกับทุกกฎแลว ปรากฏวาไมมีกฎใดเลยที่ตรงกับขอมูลทดสอบ
จะใชคลาสเริ่มตนเปนผลการทำนาย
ตัวอยางที่ 6.18 สมมติชุดขอมูลทดสอบมีทั้งหมด 2 รายการเปลี่ยนแปลง (ดังรูปที่ 6.7)
ขอมูลทดสอบที่ 1 ตรวจสอบกับขอมูลฝงซายของกฎที่ 1 แลวปรากฏวาขอมูลฝงซายของกฎ
ไมไดเปนเซตรายการยอยของขอมูลทดสอบที่ 1 จึงนำขอมูลทดสอบที่ 1 ไปตรวจสอบกับขอมูลฝงซาย
ของกฎที่ 2 ปรากฏวาขอมูลฝงซายของกฎเปนเซตรายการยอยของขอมูลทดสอบที่ 1 คือ มีคา a1 ที่อยู
ในแอตทริบิวต A1 ในขอมูลทดสอบที่ 1 ดังนั้นขอมูลทดสอบที่ 1 ทำนายวาเปนคลาส N (เอาฝงขวา
ของกฎที่ 2 มาทำนาย) ขอมูลทดสอบที่ 2 ตรวจสอบกับขอมูลฝงซายของกฎที่ 1 แลว ปรากฏวาขอมูล
ฝงซายของกฎเปนเซตรายการยอยของขอมูลทดสอบที่ 2 ดังนั้น จึงนำขอมูลฝงขวาของกฎที่ 1 เปนผล
การทำนาย ซึ่งก็คือ Y จึงสรุปไดวาขอมูลทดสอบที่ 1 ทำนายวาเปนคลาส N สวนขอมูลทดสอบที่ 2
ทำนายวาเปนคลาส Y

ผลการทำนาย
N
Y
ตัวจําแนก
(A2,b1) oY
(A1, a1)oN
รูปที่ 6.7 การทำนายคลาสโดยใชกฎ
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6.3 การจำแนกเชิงความสัมพันธดวย Weka
การจำแนกเชิงความสัมพันธ ดวยขั้นตอนวิธี CBA สามารถเรียกใชคลาส JCBA ซึ่งเปนคลาสที่
พัฒนาดวยภาษาจาวา คลาส JCBA อยูในโปรแกรมสำเร็จ (Package) ที่ชื่อวา classAssociationRules
จำเปนตองติดตั้ง เพิ่มเติมบน Weka โดยการติดตั้ง Weka และ classAssociationRules สามารถดู
รายละเอียดไดในภาคผนวก ข สวนการเตรียมขอมูลสำหรับจำแนกเชิงความสัมพันธ และตัวอยางคำสั่ง
สำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธมีรายละเอียดดังหัวขอยอยตอไปนี้
6.3.1 การเตรียมชุดขอมูลนำเขาสำหรับ Weka
ชุดขอมูลนำเขา Weka มี 2 รูปแบบ คือ ไฟล ARFF และไฟล CSV แตในหนังสือเลมนี้แนะนำ
ใหใชไฟล CSV ซึ่งสามารถจัดเตรียมไดงาย โดยการเตรียมไฟลชุดขอมูลมีเงื่อนไขดังนี้
x ไฟล CSV เปนไฟลชุดขอมูล ที่มีนามสกุล .csv
x แถวแรกตองระบุชื่อแอตทริบิวตทั้งหมดและคลาส โดยแตละแอตทริบิวตจะคั่นดวยเครื่องหมาย
จุลภาค ( , )
x แถวที่ 2 เปนตนไปเปนสว นของข อมูล โดยขอมูล ในแตล ะแถว คือ ขอมูลใน 1 รายการ
เปลี่ยนแปลง และแตละรายการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปดวยคาในแตละแอตทริบิวต และคา
ของคลาส ซึ่งคาแตละคาคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ดังตัวอยางในรูปที่ 6.8
A1,A2,A3,class
a1,b1,c1,Y
a2,b1,c2,Y
a3,b1,c2,Y
a1,b2,c1,N
a1,b3,c1,N
รูปที่ 6.8 ตัวอยางไฟลชุดขอมูล CSV
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เลือกชนิดของไฟล

รูปที่ 6.9 ไฟล .csv ในโปรแกรม Microsoft Excel
นอกจากนี้ย ังสามารถเปด และสรางไฟล CSV โดยใชโ ปรแกรม Microsoft excel ได โดย
กำหนดใหแตละคาอยูในเซลล จากนั้นทำการบันทึกไฟลและเลือกชนิดของไฟลเปน CSV จากชุดขอมูล
เรียนรูในตารางที่ 6.3 สามารถเตรียมไฟล CSV ไดดังรูปที่ 6.9
6.3.2 ตัวอยางคำสั่งสำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธ
ตัวอยางคำสั่งสำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธ ประกอบไปดวย 3 ตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 6.1 เปนคำสั่งสำหรับการสรางกฎความสัมพันธระบุคลาส และกฎที่ใชในการจำแนก
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวอยางคำสั่งที่ 6.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

package myWekaProject;
import weka.core.converters.CSVLoader;
import weka.core.Instances;
import java.io.File;
import weka.associations.Apriori;
import weka.classifiers.rules.car.JCBA;
public class CBAmine {
public static void main(String args[]) throws Exception{
//load dataset
CSVLoader loader = new CSVLoader();
loader.setSource(new File("./dataset/datasetForClass.csv"));
Instances dataset = loader.getDataSet();
dataset.setClassIndex(dataset.numAttributes()-1);
JCBA model = new JCBA();
Apriori apriori = new Apriori();
apriori.setMinMetric(0.6); // minimum confidence (60%)
apriori.setLowerBoundMinSupport(0.4); //minimum support (40%)
model.setCBA(true);
model.setCarMiner(apriori);
model.buildClassifier(dataset);
System.out.println(apriori.toString());
System.out.println(model.toString());
}
}

บรรทัดที่ 3-7 ทำการ import คลาสที่เกี่ยวของ โดยแตละคลาสมีรายละเอียดดังนี้
- CSVLoader เปนคลาสสำหรับอานขอมูลในไฟล CSV
- Instances เปนคลาสสำหรับจัดการชุดขอมูล
- File เปนคลาสสำหรับจัดการไฟล
- Apriori เปนคลาสสำหรับขั้นตอนวิธี Apriori
- JCBA เปนคลาสสำหรับขั้นตอนวิธี CBA
บรรทัดที่ 14-16 เปนการโหลดชุดขอมูล โดยในตัวอยางนี้ใชไฟล datasetForClass.csv ซึ่งอยู
ในโฟลเดอร dataset (ดังรูปที่ 6.9)
บรรทัดที่ 18 เปนการกำหนดตำแหนงของแอตทริบิวตคลาส โดยแอตทริบิวตแรกอยูตำแหนงที่
0 จากไฟล datasetForClass.csv แอตทริบิวตคลาสอยูที่ตำแหนงที่ 3 หรือหาไดจากจำนวนแอตทริ
บิวตทั้งหมด – 1 ซึ่งก็คือ dataset.numAttributes()-1
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บรรทัดที่ 20-21 เปนการสรางออบเจ็กตของคลาส JCBA และ Apriori
บรรทัดที่ 22 กำหนดคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 0.6 หรือ 60%
บรรทัดที่ 23 กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 0.4 หรือ 40%
บรรทัดที่ 24 กำหนดใหประมวลผลโดยใชขั้นตอนวิธี CBA
บรรทัดที่ 25 กำหนดใหสรางกฎความสัมพันธระบุคลาสบนพื้นฐานของขั้นตอนวิธี Apriori
บรรทัดที่ 26 สรางตัวจำแนก
บรรทัดที่ 28 แสดงรายละเอียดของการสรางกฎความสัมพันธระบุคลาส ดังแสดงในรูปที่ 6.10

สวนที่ 1
บรรทัดที่ 29 แสดงรายละเอียดของตัวจำแนกดังรูปที่ 6.10 สวนที่ 2 โดยจะแสดงขอมูลดังนี้
- กฎที่อยูในตัวจำแนก (ในสวนของ Classification Rules (ordered): )
- คลาสเริ่มตน (ในสวนของ Default Class: )
Apriori
=======
Minimum support: 0.4 (2 instances)
Minimum metric <confidence>: 0.6
Number of cycles performed: 12
Generated sets of large itemsets:
Size of set of large itemsets L(1): 4
Size of set of large itemsets L(2): 2

1

Best rules found:
1. A2=b1 3 ==> class=Y 3
conf:(1)
2. A3=c2 2 ==> class=Y 2
conf:(1)
3. A2=b1 A3=c2 2 ==> class=Y 2
conf:(1)
4. A1=a1 3 ==> class=N 2
conf:(0.67)
5. A3=c1 3 ==> class=N 2
conf:(0.67)
6. A1=a1 A3=c1 3 ==> class=N 2
conf:(0.67)
Classification Rules (ordered):
==========================
1.
A2=b1 1 0 ==> class=Y
2.
A1=a1 0 0 ==> class=N

conf:(1), (3),
conf:(0.67), (2),

2
Default Class: class=Y
Additional Information:
Number of Classification Associations Rules generated by Rule Miner: 6
Number of Classification Rules: 2
Mining Time in sec.: 0.004
Pruning Time in sec. : 0.002

รูปที่ 6.10 ผลลัพธจากการประมวลผล CBAmine.java
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จากผลลัพธในรูปที่ 6.10 จำนวนกฎความสัมพันธระบุคลาสมีทั้งหมด 6 กฎ และกฎที่อยูในตัว
จำแนกมี 2 กฎ คือ (A2,b1) oY และ (A1, a1)oN และคลาสเริ่มตน คือ Y
ตัวอยางคำสั่งที่ 6.2 เปนคำสั่งสำหรับแสดงการประเมินประสิทธิภาพตัวจำแนกที่สรางขึ้นจากวิธีการ
จำแนกเชิงความสัมพันธ โดยแบงขอมูลแบบ hold out validation ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

package myWekaProject;
import weka.core.Debug;
import weka.core.Instances;
import weka.core.converters.CSVLoader;
import java.io.File;
import weka.associations.Apriori;
import weka.classifiers.rules.car.JCBA;
import weka.classifiers.Evaluation;
public class CBATest {
public static void main(String args[]) throws Exception{
CSVLoader loader = new CSVLoader();
loader.setSource(new File("./dataset/vote_csv.csv"));
Instances dataset = loader.getDataSet();
dataset.setClassIndex(dataset.numAttributes()-1);
int trainSize = (int) Math.round(dataset.numInstances() * 0.8);
int testSize = dataset.numInstances() - trainSize;
dataset.randomize(new Debug.Random(1)); //random dataset
Instances traindataset = new Instances(dataset, 0, trainSize);
Instances testdataset = new Instances(dataset, trainSize, testSize);
JCBA model = new JCBA();
Apriori apriori = new Apriori();
apriori.setMinMetric(0.9); // minimum confidence (90%)
apriori.setLowerBoundMinSupport(0.1); //minimum support (10%)
model.setCBA(true);
model.setCarMiner(apriori);
model.buildClassifier(traindataset);
Evaluation eval = new Evaluation(dataset);
eval.evaluateModel(model, testdataset);
System.out.println(eval.toSummaryString());
System.out.println(eval.toMatrixString("Confusion matrix:"));
System.out.println("Precision of democrat: "+eval.precision(0)*100+" %");
System.out.println("Recall of democrat: "+eval.recall(0)*100+" %");
System.out.println("F-measure of democrat: "+eval.fMeasure(0)*100+" %");
System.out.println("Precision of republican: "+eval.precision(1)*100+" %");
System.out.println("Recall of republican: "+eval.recall(1)*100+" %");
System.out.println("F-measure of republican: "+eval.fMeasure(1)*100+" %");
}
}
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บรรทัดที่ 3-9 เปนการ import คลาสที่เกี่ยวของ
บรรทัดที่ 13-15 ทำการโหลดชุดขอมูล ในตัวอยางใชไฟลขอมูล vote_csv.csv ซึ่งสามารถ
ดาวน โ หลดได ท ี ่ https://datahub.io/machine-learning/vote จากนั ้ น นำมาเก็ บ ไว โ ฟลเดอร
dataset
บรรทัดที่ 16 กำหนดตำแหนงแอตทริบิวตคลาส
บรรทัดที่ 18-19 กำหนดขนาดของชุดขอมูลเรียนรู กับชุดขอมูลทดสอบตามลำดับ โดยใน
ตัวอยางกำหนดใหชุดขอมูลเรียนรูเทากับ 80% และชุดขอมูลทดสอบ 20%
บรรทัดที่ 20 ทำการสุมขอมูลเพื่อไมใหคลาสเหมือนกันเรียงตอกัน
บรรทัดที่ 21-22 กำหนดใหชุดขอมูลเรียนรูอยูในตัวแปร traindataset และชุดขอมูลทดสอบ
อยูในตัวแปร testdataset
บรรทัดที่ 24-30 เปนการสรางตัวจำแนกโดยกำหนดคาความเชื่อมั่น ขั้น ต่ำเทากับ 90%
กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 10%
บรรทัดที่ 31-32 ประเมินตัวจำแนกกับชุดขอมูลทดสอบ (testdataset)
บรรทัดที่ 33 แสดงผลการประเมินภาพรวม ดังแสดงในรูปที่ 6.11 สวนที่ 1
บรรทัดที่ 34 แสดงตารางเมทริกซความสับสน ดังแสดงในรูปที่ 6.11 สวนที่ 2
บรรทัดที่ 36-41 เปนการแสดงคาความแมนยำ คาระลึก และคาประสิทธิภาพโดยรวมของแต
ละคลาสไดดังรูปที่ 6.11 สวนที่ 3
Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances
Kappa statistic
Mean absolute error
Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances
Confusion matrix:
a b
<-- classified as
33 2 | a = republican
5 47 | b = democrat
Precision
Recall of
F-measure
Precision
Recall of
F-measure

80
7
0.835
0.0805
0.2837
16.8373 %
57.8168 %
87

91.954
8.046

1

2

of democrat: 86.8421052631579 %
democrat: 94.28571428571428 %
of democrat: 90.41095890410959 %
of republican: 95.91836734693877 %
republican: 90.38461538461539 %
of republican: 93.06930693069307 %

%
%

3
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ตัวอยางคำสั่งที่ 6.3 เปนคำสั่งแสดงการประเมินประสิทธิภาพตัวจำแนกที่สรางขึ้นจากวิธีการจำแนก
เชิงความสัมพันธ โดยแบงขอมูลแบบ 10-fold cross validation ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวอยางคำสั่งที่ 6.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
49.

package myWekaProject;
import weka.core.Debug;
import weka.core.Instances;
import weka.core.converters.CSVLoader;
import java.io.File;
import weka.associations.Apriori;
import weka.classifiers.rules.car.JCBA;
import weka.classifiers.Evaluation;
public class CBATestWith10Fold {
public static void main(String args[]) throws Exception{
CSVLoader loader = new CSVLoader();
loader.setSource(new File("./dataset/vote_csv.csv"));
Instances dataset = loader.getDataSet();
dataset.setClassIndex(dataset.numAttributes()-1);
dataset.randomize(new Debug.Random(1)); //random dataset
double precisionC1 = 0;
double recallC1 = 0;
double fmeasureC1 = 0;
double precisionC2 = 0;
double recallC2 = 0;
double fmeasureC2 = 0;
double accuracy = 0;
int folds = 10;
for(int n=0; n<folds; n++) {
Instances traindataset = dataset.trainCV(folds, n); //training set
Instances testdataset = dataset.testCV(folds, n); //test set
// create classifier
JCBA model = new JCBA();
Apriori apriori = new Apriori();
apriori.setMinMetric(0.9); // minimum confidence 90%
apriori.setLowerBoundMinSupport(0.1); //minimum support 10%
model.setCBA(true);
model.setCarMiner(apriori);
model.buildClassifier(traindataset);
Evaluation eval = new Evaluation(testdataset);
eval.evaluateModel(model, testdataset);
accuracy=accuracy+eval.pctCorrect();
precisionC1=precisionC1+eval.precision(0);
recallC1 = recallC1+eval.recall(0);
fmeasureC1 = fmeasureC1+eval.fMeasure(0);
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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precisionC2 = precisionC2+eval.precision(1);
recallC2 = recallC2+eval.recall(1);
fmeasureC2 = fmeasureC2+eval.fMeasure(1);
}
accuracy=accuracy/folds;
precisionC1=precisionC1/folds*100;
recallC1 = recallC1/folds*100;
fmeasureC1 = fmeasureC1/folds*100;
precisionC2 = precisionC2/folds*100;
recallC2 = recallC2/folds*100;
fmeasureC2 = fmeasureC2/folds*100;
System.out.println("Accuracy "+accuracy+" %");
System.out.println("Precision of democrat: "+precisionC1+" %");
System.out.println("Recall of democrat: "+recallC1+" %");
System.out.println("F-measure of democrat: "+fmeasureC1+" %");
System.out.println("Precision of republican: "+precisionC2+" %");
System.out.println("Recall of republican: "+recallC2+" %");
System.out.println("F-measure of republican: "+fmeasureC2+" %");
}
}

บรรทัดที่ 3-9 ทำการ import คลาสที่เกี่ยวของ
บรรทัดที่ 13-15 ทำการโหลดชุดขอมูล ในตัว อยางใช ไฟลขอมูล vote_csv.csv ซึ่งอยูใน
โฟลเดอร dataset
บรรทัดที่ 17 ระบุตำแหนงของแอตทริบิวตคลาส
บรรทัดที่ 19 ทำการสุมขอมูล
บรรทัดที่ 21-27 กำหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปรที่ใชในการวัดประสิทธิภาพ
บรรทัดที่ 29 กำหนดคา k (folds) ซึ่งในที่นี้กำหนด k=10
บรรทัดที่ 31 กำหนดชุดขอมูลเรียนรูในรอบที่ n เชน trainCV(10, 0) หมายถึง ชุดขอมูลเรียนรู
ในรอบที่ 1 ซึ่งก็คือ ชุดขอมูลที่ 2-10
บรรทัดที่ 32 กำหนดชุดขอมูลทดสอบในรอบ n เชน trainCV(10, 0) หมายถึง ชุด ขอมู ล
ทดสอบในรอบที่ 1 ซึ่งก็คือ ชุดขอมูลที่ 1
บรรทัดที่ 35-41 เปนการสรางตัวจำแนก
บรรทัดที่ 43-44 เปนการประเมินตัวจำแนก
บรรทัดที่ 46-52 เปนการหาผลรวมของคาที่ใชในการประเมินตัวจำแนก
บรรทัดที่ 54-60 เปนการหาคาเฉลี่ยแตละคาที่ใชในการประเมินตัวจำแนก
บรรทัดที่ 62-69 เปนการแสดงคาที่ใชในการประเมินตัวจำแนกโดยผลลัพธที่ไดแสดงดัง รูปที่
6.12
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Accuracy 92.43128964059196 %
Precision of democrat: 92.14141414141415 %
Recall of democrat: 87.98463919980948 %
F-measure of democrat: 89.10658199911354 %
Precision of republican: 93.43283211504847 %
Recall of republican: 95.4537634408602 %
F-measure of republican: 94.08465113156188 %

รูปที่ 6.12 ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล CBATestWith10Fold.java
บทสรุป
การจำแนกขอมูลเปนการทำนายกลุมใหกับขอมูลที่ไมทราบกลุมมากอน โดยการทำนายกลุมได
จากการเรียนรูขอมูลที่มีการกำหนดกลุมไวแลว การจำแนกขอมูลจำเปนตองมีการเตรียมขอมูลที่ดี และ
มีการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจำแนกกอนนำไปใช โดยทำการแบงขอมูลออกเปนชุดขอมู ลเรียนรู
และชุดขอมูลทดสอบ ชุดขอมูลเรียนรูถูกนำไปใชในการสรางตัวจำแนก สวนชุดขอมูลทดสอบถูกนำไปใช
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวจำแนก การวัดประสิทธิภาพของตัวจำแนกสามารถพิจารณาจาก
ความสามารถในการทำนาย ซึ่งนิยมวัด ดว ย คาความถู กต อง คาความแม นยำ คาระลึก และค า
ประสิทธิภาพโดยรวม ถาคาดังกลาวมีคาสูง แสดงวาตัวจำแนกมีประสิทธิภาพในการทำนายสูง
การจำแนกเชิงความสัมพันธเปนการผสมผสานระหวางการทำเหมืองกฎความสัมพันธและการ
จำแนกขอมูลเขาดวยกัน เปนวิธีการจำแนกขอมูลโดยใชกฎที่งายตอความเขาใจและมีความถูกตองสูง
โดยกฎที่ใชในการจำแนกอยูในรูปแบบของ Xoc โดยที่ X คือ เซตรายการ และ c คือ คลาส
ขั้นตอนวิธ ี CBA เปนขั้นตอนวิธีห นึ่งในการจำแนกเชิงความสัมพัน ธ เปน วิธี ที่งายและให
ประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลสูง โดยขั้นตอนวิธี CBA ประกอบไปดวย การคนหากฎรายการความถี่
การสรางกฎความสัมพันธระบุคลาส การเรียงกฎ การตัดกฎ และการสรางคลาสเริ่มตน
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แบบฝกหัดทายบท
1. กำหนดใหชุดขอมูลมีทั้งหมด 5,000 รายการเปลี่ยนแปลง จงอธิบายการแบงขอมูลแบบ 10fold cross validation และการแบงขอมูลแบบ Hold-out validation ที่ประกอบไปดวยชุด
ขอมูลเรียนรู 70% และชุดขอมูลทดสอบ 30%
2. จงแสดงคาในตารางเมทริกซความสับสน เมื่อกำหนดคลาสจริงและคลาสที่ไดจากการทำนาย
เปนดังตารางตอไปนี้
รายการ
คลาสจริง
คลาสที่ไดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ทำนาย
1
c1
c1
2
c2
c1
3
c1
c2
4
c2
c1
5
c1
c2
6
c2
c1
7
c1
c1
8
c2
c2
9
c2
c2
10
c2
c2
3. กำหนดใหคาที่อยูในตารางเมทริกซความสับสนเปนดังตารางตอไปนี้ จงแสดงการคำนวณคา
ความถูกตอง และ คาความแมนยำ คาระลึก คาประสิทธิภาพโดยรวมของแตละคลาส
ผลการทำนาย
C1
C2
C1
1,000
50
คาความ
จริง
C2
30
1,020
4. จงอธิบายความแตกตางระหวางกฎความสัมพันธระบุคลาสและกฎความสัมพันธ
5. จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนวิธี CBA โดยสังเขป

บทที่ 6 การจำแนกเชิงความสัมพันธ

139

6. จากชุดขอมูลเรียนรูตอไปนี้ สามารถสรางกฎที่ใชในการจำแนกไดทั้งหมดกี่กฎ ดวยขั้นตอนวิธี
CBA แตละกฎมีคาสนับสนุนและคาความเชื่อมั่นเทาไร เมื่อกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำ แบบ
สัมพัทธเทากับ 20% และคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 80%
รายการเปลี่ยนแปลง A1 A2 A3 A4 A5 A6 คลาส
1
a2
b1 c2 d1 e1 f1 y
2
a3
b1 c2 d2 e1 f2 y
3
a1
b1 c1 d3 e1 f2 n
4
a1
b3 c1 d1 e2 f1 y
5
a1
b1 c1 d1 e3 f1 n
7. กำหนดใหกฎความสัมพันธระบุคลาสมีดังตอไปนี้ จงเรียงกฎความสัมพันธระบุคลาสดังกลาว
ตามขั้นตอนการเรียงกฎของขั้นตอนวิธี CBA
กฎรายการความถี่
คาสนับสนุนแบบ คาความเชื่อมั่น
สัมพัทธ
75%
60%
(P, p1) (Q, q2) (R, r2)o c1
40%
100%
(R, r2)o c2
(Q, q1) (R, r2)o c1
(Q, q1)o c2
(P, p1) (Q, q1) o c1
(P, p2) (Q, q2) o c2

40%
40%

80%
67%

50%
40%

100%
80%

8. จงอธิบายวิธีการตัดกฎดวยขั้นตอนวิธี CBA พรอมกับยกตัวอยาง
9. จงเขียนโปรแกรมเพื่อวัดประสิทธิภาพตัวจำแนกที่สรางขึ้นจากขั้นตอนวิธี CBA โดยมีเงื่อนไข
ตอไปนี้
- ใชชุดขอมูล vote_csv.csv
- กำหนดใหแบงขอมูลเปนแบบ 5-fold cross validation
- กำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธเทากับ 20% และคาความเชื่อมั่นเทากับ
70%
- แสดงคาความถูกตองเฉลี่ย
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- คาความแมนยำเฉลี่ย คาระลึกเฉลี่ย และคาประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยของแตละ
คลาส

10. กำหนดใหชุดขอมูลทดสอบเปนดังตารางขางลาง และกฎที่อยูในตัวจำแนกประกอบไปดวย 2
กฎ คือ รวย, โงoแตง และ ฉลาดoไมแตง และคลาสเริ่มตน คือ ไมแตง จงทำนายวาแตละ
บุคคลที่อยูในชุดขอมูลทดสอบจะไดแตงงานหรือไม
คนที่
ฐานะ
สมอง
รูปลักษณ
การศึกษา
1
รวย
โง
สวย
ตรี
2
จน
ฉลาด
พอใช
ตรี
3
รวย
ฉลาด
สวย
โท
4
รวย
ฉลาด
สวย
โท
5
จน
โง
พอใช
ตรี

การประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบ
(Pattern Mining Application)
ในบทนี้จะขอยกตัวอยางการประยุกตใชเหมืองรูปแบบในดานตางๆ โดยจะยกตัวอยางการหา
ความสัมพันธของหมวดหมูเพจบนเฟสบุก ดวยการทำเหมืองกฎความสัมพันธ การระบุผูมีอิทธิพลดวย
การทำเหมืองกฎความสัมพันธ เชิงลำดับ จำแนกโรคหลอดเลือดสมองดวยการจำแนกเชิงความสัมพันธ
โดยในแตละสวนจะกลาวถึง การรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล และการใช SPMF และ Weka เพื่อ
คนหารูปแบบที่นาสนใจ
7.1 การคนหาความสัมพันธของหมวดหมูเพจ
เพจเปนพื้นที่ที่ผูใชสรางขึ้นมาบนเฟสบุก เพื่อนำเสนอสิ่ง ตางๆ แกผูใชคนอื่น เชน สินคา
บริการ แบรนด ภาพลักษณองคกร เปนตน ปจจุบันเพจบนเฟสบุกถูกนำมาใชอยางแพรหลายในหลาย
ดาน โดยเฉพาะดานธุรกิจ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธสินคา บริการ สื่อสารกับผูที่สนใจไดอยางงายดาย
นอกจากนี้เพจบนเฟสบุคสามารถใชงานไดฟรี จึงทำใหจำนวนเพจบนเฟสบุคเพิ่มขึ้นมากในปจจุบัน ผูใช
สามารถกดถูกใจเพื่อรับรูขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับเพจ สวนเจาของเพจสามารถประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ไปยังผูที่สนใจได ดังนั้นเจาของเพจจึงพยายามโฆษณาเพจในเฟสบุคเพื่อใหผูใชกดถูกใจเพจของ
ตัวเอง โดยเจาของเพจสามารถกำหนดคุณลักษณะของผูใชที่ตองการโฆษณาได เชน กำหนดใหแสดง
เพจบนเฟสบุคของผูใชที่เปนผูหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป เปนตน ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะของผูใช
อาจจะไมไดสงเสริมใหผูใชกดถูกใจเพจ และอาจจะทำผูใชเกิดความรำคาญ เนื่องจากเปนการโฆษณา
เพจทีต่ ัวเองไมไดสนใจจริงๆ
การหาความสัมพันธหมวดหมูของเพจในเฟสบุค จะทำใหไดกฎที่สามารถใชแนะนำหมวดหมู
ของเพจที่ตรงกับความสนใจของผูใช ได เชน ผูใชกดถูกใจเพจหมวดหมู การบริการ มักจะกดถูกใจเพจ
หมวดหมู ก ี ฬ า เป น ต น การหาความสั ม พั น ธ ห มวดหมู  เ พจสามารถประยุ ก ต ใ ช ก ารทำเหมื อ งกฎ
ความสัมพันธ โดยขั้นตอนการคนหากฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจมีดังตอไปนี้
7.1.1 การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการสรางกฎความสัมพันธเปนหมวดหมูของเพจที่ผูใชกดถูกใจ โดยดึงขอมูลจากผูใช
จำนวน 1,780 คน ในชว งวันที่ 25 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยใช เฟสบุ กกราฟเอพีไอ
(Facebook Graph API) ทำการคัดเลือกเฉพาะหมวดหมูที่ผูใชกดถูกใจจำนวน 10 ครั้งขึ้นไปเพื่อแสดง
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ใหเห็นวาผูใชมีความสนใจในหมวดหมูดังกลาวจริง เชน ผูใชกดถูกใจเพจทั้งหมด 10 เพจ ซึ่งเพจ
ดังกลาวอยูในหมวดหมูกีฬา แสดงวาผูใชสนใจกีฬาจริง เปนตน ขอมูลตัวอยางแสดงไดดังตารางที่ 7.1

ผูใช
1
2
3
4

ตารางที่ 7.1 ตัวอยางขอมูลที่ดึงไดจากเฟสบุก
หมวดหมูที่กดถูกใจ
กีฬา, การขนสง, การชอปปง/ขายปลีก
ทนายความ, การชอปปง/ขายปลีก
ธุรกิจทองถิ่น, การขนสง, กีฬา
การขนสง, ชอปปง/ขายปลีก

7.1.2 การเตรียมขอมูล
การหากฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจโดยประยุกตใชการทำเหมืองกฎความสัมพันธ จะตอง
แปลงขอมูลใหอยูในรูปรายการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
x 1 รายการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ขอมูลการกดถูกใจหมวดหมูเพจของผูใชหนึ่งคน
x 1 หมวดหมู คือ 1 รายการ
x แปลงหมวดหมูแตละหมวดหมูใหอยูในรูปแบบตัวเลขจำนวนเต็ม (เหมือนการเตรียมชุด
ขอมูลเซตรายการ) เพื่อใหสามารถใชเทคนิคการทำเหมืองกฎความสัมพันธที่อยูใน SPMF
ได
x ขอมูลที่แปลงเรียบรอยแลว จะถูกจัดเก็บลงในโปรแกรม Notepad และทำการบันทึกไฟล
ชื่อ itemsetDataset.txt
โดยในตัวอยางนี้จะแปลงขอมูล การกดถูกใจหมวดหมูเพจเปน ตัวเลขตามตารางที่ 7.2 และ
สามารถแปลงตัวอยางขอมูลในตารางที่ 7.1 ไดดังรูปที่ 7.1
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ตารางที่ 7.2 การแปลงหมวดหมู
ลำดับ
ชื่อหมวดหมู
ลำดับ
ชื่อหมวดหมู
1
การขนสง
39
อวกาศ/กองทัพ
2
กีฬา
40
อุตสาหกรรม
3
ชอปปง/ขายปลีก
41
ชุมชน
4
ชุมชน/รัฐบาล,สมาคม
42
กระเปา/สัมภาระ
5
ที่อยู
43
กลอง/รูปภาพ
6
ทนายความ
44
เกมส
7
ทัวร/การเที่ยวชม
45
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยี
8
ทาอากาศยาน
46
เครื่องใช/อุปกรณ
เครื่องแตงกาย,เครื่องประดับ/
9
ธนาคาร/บริการทางการเงิน
47
นาิกา
10
ธุรกิจทองถิ่น
48
มือถือ/แทบเลต
11
การบริการ
49
วัสดุกอสราง
12
โบสถ/องคกรทางศาสนา
50
เครื่องดื่ม
13
พิพิธภัณฑ/หองแสดงศิลปะ
51
สินคาและบริการ
14
หนังสือ
52
สินคาสำหรับทารกและเด็ก
15
อาหาร
53
อัลบั้ม
16
บันเทิง
54
ศิลปะการแสดง
17
สถานที่
55
สตูดิโอ
18
กฎหมาย
56
บุคคลสาธารณะ
19
การสื่อสารคมนาคม
57
ผูจัดทำเว็บบล็อก
ผูประกอบการ,ผูประกอบการ
20
พลังงาน/สารเคมี
58
ธุรกิจ
21
สถาบันการศึกษา
59
ผูผลิต
22
ทองเที่ยว/พักผอน
60
นักแสดง
23
เทคโนโลยีชีวภาพ
61
ศิลปน
24
เว็บไซต
62
สัตวเลี้ยง
25
บริษัท
63
โทรทัศน/ภาพยนตร
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ลำดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อหมวดหมู
อาหารและเครื่องดื่ม
นักธุรกิจ
ฟารม/การเกษตร
รถยนตและอะไหล
วิศวกรรม/การกอสราง
สาเหตุ
สินคาปลีกและสินคาบริโภค
สื่อ/ขาวสาร/สิ่งพิมพ
สุขภาพ/ความงาม
หนวยงานราชการ
เหมือง/แร
เพจของแอพ
องคกร

ลำดับ
64
65
66
67
67
68
70
71
72
73
74
75

ชื่อหมวดหมู
คอนเสิรต
นักดนตรี/วงดนตรี
หองครัว/การทำอาหาร
เพลง,คายเพลง,อันดับเพลง
อิเล็กทรอนิกส
นิตยสาร
อุปกรณในเชิงพาณิชย
สวน/บาน
อาชีพ
นักการเมือง
นักเรียน
สถานีวิทยุ

รูปที่ 7.1 ตัวอยางการแปลงขอมูล
จากขอมู ล ทั้ งหมดที่ ร วบรวม เมื่อแปลงข อ มู ล เรีย บร อยแลว จะไดช ุดข อมูล ที ่ มีร ายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 1,780 รายการเปลี่ยนแปลง ชุดขอมูลดังกลาวจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อหากฎ
ความสัมพันธของหมวดหมูเพจดวย SPMF ตอไป
7.1.3 การคนหากฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจดวย FP-Growth
ในตัวอยางนี้จะประยุกตใชขั้นตอนวิธี FP-Growth ที่อยูใน SPMF เพื่อคนหากฎความสัมพันธ
ของหมวดหมูเพจ โดยกำหนดใหคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 10% และคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 90%
คำสั ่ ง สำหรั บ การค น หากฎความสั ม พั น ธ แ สดงในตั ว อย า งคำสั ่ ง ที ่ 7.1 และผลลั พ ธ ท ี ่ ไ ด จ ากการ
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ประมวลผลแสดงดังรูปที่ 7.2 และจำนวนกฎที่สรางไดถูกบันทึกลงในไฟล output.txt ดังรูปที่ 7.3 ซึ่ง
แสดงกฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจจำนวน 413 กฎ
ตัวอยางคำสั่งที่ 7.1
1. package mySpmfProject;
2.
3. import java.io.IOException;
4. import ca.pfv.spmf.algorithms.associationrules.agrawal94_association_rules.AlgoAgrawalFaster94;
import ca.pfv.spmf.algorithms.frequentpatterns.fpgrowth.AlgoFPGrowth;
5. import ca.pfv.spmf.patterns.itemset_array_integers_with_count.Itemsets;
6.
7. public class FacebookPageGen {
8.
public static void main(String [] arg) throws IOException{
9.
String input = ".//dataset/itemsetDataset.txt";
10
String output = ".//output.txt";
11.
12.
double minsupp = 0.1;
13.
AlgoFPGrowth fpgrowth = new AlgoFPGrowth();
14.
Itemsets patterns = fpgrowth.runAlgorithm(input, null, minsupp);
15.
fpgrowth.printStats();
16.
int databaseSize = fpgrowth.getDatabaseSize();
17.
System.out.println(databaseSize);
18.
19.
double minconf = 0.90;
20.
AlgoAgrawalFaster94 algoAgrawal = new AlgoAgrawalFaster94();
21.
algoAgrawal.runAlgorithm(patterns, output, databaseSize, minconf);
22.
algoAgrawal.printStats();
23.
}
24. }

============= FP-GROWTH 0.96r19 - STATS =============
Transactions count from database : 1780
Max memory usage: 10.962104797363281 mb
Frequent itemsets count : 1282
Total time ~ 142 ms
===================================================
1780
============= ASSOCIATION RULE GENERATION v2.19- STATS =============
Number of association rules generated : 413
Total time ~ 19 ms

รูปที่ 7.2 ผลลัพธจากการประมวลผล FacebookPageGen.java
จากรูปที่ 7.2 สามารถแปลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลไดดังนี้
x จำนวนรายการเปลี่ยนแปลงในชุดขอมูล คือ 1,780 รายการเปลี่ยนแปลง
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x หนวยความจำที่ใชในการประมวลผล คือ 10.962104797363281 เมกะไบต
x เซตรายการความถี่มีทั้งหมด 1,282 เซตรายการ
x เวลาในการสรางเซตรายการ คือ 142 มิลลิวินาที
x จำนวนกฎความสัมพันธที่สรางไดมีทั้งหมด 413 กฎ
x เวลาในการสรางกฎความสัมพันธ เทากับ 19 มิลลิวินาที

รูปที่ 7.3 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล FacebookPageGen.java
เมื่อไดกฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจแลวดังรูปที่ 7.3 ทำการแปลงกฎที่เปนชื่อหมวดหมู เพื่อ
นำกฎดังกลาวไปใชประโยชน โดยจะขอยกตัวอยางการแปลความหมาย 5 กฎแรกในรูปที่ 7.3 ไดดังนี้
กฎที่ 1: 2 10 o 25 หมายถึง ผูใชที่สนใจเพจหมวดหมูกีฬาและหมวดหมูธุรกิจทองถิ่น มีโอกาสสนใจ
เพจหมวดหมูบริษัท ดวยความเชื่อมั่น 94% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 240
กฎที่ 2: 2 11 o 25 หมายถึง ผูใชที่สนใจเพจหมวดหมู กีฬาและการบริการ มี โอกาสสนใจเพจ
หมวดหมูบริษัท ดวยความเชื่อมั่น 90% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 259
กฎที่ 3: 3 10 o 25 หมายถึง ผูใชที่สนใจเพจหมวดหมูชอปปง/ขายปลีกและหมวดหมูธุรกิจทองถิ่น
มีโอกาสสนใจเพจหมวดหมูบริษัท ดวยความเชื่อมั่น 93% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 199
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กฎที ่ 4: 3 56 o 25 หมายถึง ผูใชที่ส นใจเพจหมวดหมู ช อปป ง /ขายปลีก และหมวดหมู บ ุ ค คล
สาธารณะ มีโอกาสสนใจเพจหมวดหมูบริษัท ดวยความเชื่อมั่น 90% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณ
เทากับ 197
กฎที่ 5: 3 63 o 25 หมายถึง ผูใชที่สนใจเพจหมวดหมูชอปปง/ขายปลีก และหมวดหมูโทรทัศน/
ภาพยนตร มีโอกาสสนใจเพจหมวดหมูบริษัท ดวยความเชื่อมั่น 92% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณ
เทากับ 206
กฎความสัมพันธที่ไดสามารถนำไปใชประโยชนในหลายดาน เชน เจาของเพจสามารถใชกฎ
ความสัมพันธเพื่อวางแผนประชาสัมพันธเพจตัวเองใหคนกดถูกใจมากขึ้น และสามารถรูถึงพฤติกรรม
ของผูใช ทำใหสามารถนำเสนอเพจไดตรงกับความตองการของผูใช เปนตน
7.2 การระบุผูมีอิทธิพล
ปจจุบันมีการศึกษาการระบุผูมีอิทธิพลอยางกวางขวางในหลายดาน เชน ดานการตลาด ดาน
การเมือง ดานการศึกษา ดานการแพทย เปนตน ถาสามารถชักจูงใหผูมีอิทธิพลแสดงพฤติกรรมใดๆ
ออกมา ก็จะทำใหผูที่ถูกครอบงำแสดงพฤติกรรมดังกลาวออกมาดวย เชน นางสาวสุดใจมักจะซื้ อ
กระเปายี่หอเดียวกับดาราที่เขาชื่นชอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาดาราคนดังกลาวมีอิทธิพลตอนางสาวสุดใจ
เปนตน
ปจจุบ ันเครือขายสังคมออนไลนเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ประชาชนใชเครือขาย
ออนไลนในการติดตอ สื่อสารกันมากขึ้น เนื่องจากสามารถพูดคุย แบงปน แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู
หรือเรื่องที่ตัวเองสนใจไดอยางอิสระ ทำใหพฤติกรรมบางอยางถูกแสดงออกมาบนเครือขายออนไลน
การศึกษาอิทธิพลโดยใชขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลน จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ สามารถพิจารณาการมี
อิทธิพลจากพฤติกรรมตางๆ ที่อยูบนเครือขายสังคมออนไลนได เชน เมื่อนายสมศักดิ์แสดงความคิดเห็น
ใดๆ ก็ตาม นางสาวสมหญิงมักจะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นวา นายสมศักดิ์ มีอิทธิพล
ตอนางสาวสมหญิง เปนตน
การระบุผูมีอิทธิพลโดยใชขอมูลการแสดงความคิดเห็น มีพื้นฐานแนวความคิดที่วา ผูมีอิทธิพล
โพสตหรือแสดงความคิดเห็นในหัวขอใดๆ ก็ตาม คนที่ถูกครอบงำจะแสดงความคิดเห็นในหัวขอนั้นตาม
ซึ่งจะเห็นไดวา การแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการพิจารณากลุมผูมีอิทธิพลจะตอง
พิจารณาลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย โดยในตัวอยางนี้จะประยุกตใชการทำเหมืองกฎความสัมพันธเชิ ง
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ลำดับ เพื่อแสดงใหเห็นกฎความสัมพันธของกลุมคนที่มีอิทธิพลและกลุมคนที่ถูกครอบงำ โดยขั้นตอน
การคนหาความสัมพันธของกลุมคนที่มีอิทธิพลและกลุมคนที่ถูกครอบงำมีดังนี้
7.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการระบุผูมีอิทธิพลเปนขอมูลแสดงความคิดเห็นที่อยูบนกลุมเฟสบุก กลุมที่
นำมาใชเปนตัวอยาง เปนกลุมที่เกี่ยวกับการเมือง มีจำนวนสมาชิก 57,090 คน โดยเก็บรวบรวมรหัส
ผูใชงานและการกระทำ ที่มีการแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ตั้งแตวันที่ 6 มิถุ นายน พ.ศ 2555 ถึง
23 เมษายน พ.ศ. 2558 ใช เฟสบุกกราฟเอพีไอในการดึงขอมูลในเฟสบุก (ตัวอยางที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมแสดงไดดังตารางที่ 7.3)

u1
u2
u3
u2
u1
u3
u2
u3
u1
u5
u3
u1
u2
u4
u3
u5

ตารางที่ 7.3 ตัวอยางขอมูลที่ดึงไดจากเฟสบุก
รหัสผูใช
การกระทำ
post
comment
comment
post
comment
comment
post
comment
comment
comment
post
post
comment
comment
comment
comment
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โดยสมมติให ui แทนรหัสผูใชในเฟสบุก และการกระทำ post หมายถึง ผูใชคนนั้นไดโพสตใน
กลุมเฟสบุก สวนการกระทำ comment หมายถึง ผูใชคนนั้นไดแสดงความคิดเห็น ในโพสต ถามีแตผู
โพสตแตไมมีใครแสดงความคิดเห็น ขอมูลลักษณะแบบนี้จะถูกตัดทิ้งออกไป เนื่องจากมีเ หตุการณเดียว
ไมสามารถพิจารณาผูมีอิทธิพลได เชน u3 โพสตขอความบนเฟสบุก แตไมมีใครแสดงความคิดเห็น
ดังนั้นจึงถูกตัดทิ้งไป
7.2.2 การเตรียมขอมูล
ในขั้นตอนนี้ทำการแปลงขอมูลที่รวบรวมไดใหอยูในรูปแบบของรายการเปลี่ยนแปลง โดย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
x 1 รายการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปดวย รหัสผูใชที่โพสตหัวขอและรหัสผูใชที่แสดงความ
คิดเห็นในหัวขอดังกลาว
x ขอมูลในแตละรายการเปลี่ยนแปลงจะถูกเรียงตามลำดับการแสดงความคิดเห็นของผูใช เชน
จากตารางที่ 7.3 ใน 3 แถวแรกแสดงใหเห็นไดวา u1 โพสตขอความ แลว u2 กับ u3 เขามา
แสดงความคิดเห็น ดังนั้น u1 u2 u3 อยูในรายการเปลี่ยนแปลงเดียวกันดังตารางที่ 7.4
x เมื่อจัดขอมูลใหอยูในรูปรายการเปลี่ยนแปลงแลว ทำการเปลี่ยนรหัสผูใชใหเปนตัวเลขจำนวน
เต็มเพื่อนำเขาสู SPMF (เหมือนการเตรียมชุดขอมูลลำดับเหตุการณ) เชน ผูใช u1 ถูกแทนคา
ดวย 1 ผูใช u2 ถูกแทนคาดวย 2 เปนตน
x ขอมูล ที่แปลงเรียบร อยแลว ถูกเก็บ ลงในโปรแกรม Notepad และทำการบัน ทึก ไฟล ชื่ อ
sequenceDataset.txt
จากตัวอยางขอมูลในตารางที่ 7.4 เมื่อทำการแปลงขอมูลเปนตัวเลขจะไดดังรูปที่ 7.4
ตารางที่ 7.4 ตัวอยางการจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง
รายการเปลี่ยนแปลง
ลำดับเหตุการณ
1
u1 u2 u3
2
u2 u1 u3
3
u2 u3 u1 u5
4
u1 u2 u4 u3 u5
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รูปที่ 7.4 ตัวอยางการแปลงขอมูล
จากขอมูลทั้งหมดที่รวบรวม เมื่อทำการแปลงใหอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลง และแปลง
เปนตัวเลข จะไดชุดขอมูลที่มีจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 4,232 รายการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
นำชุดขอมูลดังกลาวไปประมวลผลหากฎความสัมพันธเชิงลำดับโดยใช SPMF ตอไป
7.2.3 การคนหากฎความสัมพันธเชิงลำดับดวย CMRules
การคนหากฎความสัมพันธที่แสดงถึงผูมีอิทธิพลและคนที่ถูกครอบงำ จำเปนตองพิจารณาลำดับ
การแสดงความคิดเห็น ดังนั้นขั้นตอนวิธ ีที่นำมาใชตองเปน ขั้นตอนวิธ ีการที่พิจารณาเรื่องลำดับ
เหตุการณ ในตัวอยางนี้ประยุกตใชขั้นตอนวิธี CMRules ที่อยูใน SPMF เพื่อคนหากฎความสัมพันธเชิง
ลำดับ ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของผูมีอิทธิพลและผูที่ถูกครอบงำ
ในตัวอยางนี้ใชคาสนับสนุนขั้นต่ำแบบสัมพัทธเทากับ 0.1% (คาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ
5) และคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 80% คำสั่งสำหรับสรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับแสดงในตัวอยาง
คำสั่งที่ 7.2 และผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลแสดงดัง รูปที่ 7.5 และจะไดไฟล output.txt ดังรูปที่
7.6 ซึ่งแสดงกฎความสัมพันธเชิงลำดับจำนวน 25 กฎ
ตัวอยางคำสั่งที่ 7.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

package mySpmfProject;
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.sequential_rules.cmrules.AlgoCMRules;
public class CMRuleTestInfluen {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/sequenceDataset.txt";
String output = ".//output.txt";
double minSup = 0.001;
double minConf = 0.80;
AlgoCMRules algo = new AlgoCMRules();
algo.runAlgorithm(input, output, minSup, minConf);
algo.printStats();
}
}
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============= CMRULES - STATS =============
Association rules count: 1449
Sequential rules count: 25
Total time : 3382 ms
Max memory: 233.37408447265625
===================================================

รูปที่ 7.5 ผลลัพธจากการประมวลผล CMRuleTestInfluen.java
จากรูปที่ 7.5 สามารถแปลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลไดดังนี้
x จำนวนกฎความสัมพันธเทากับ 1,449 กฎ
x จำนวนกฎความสัมพันธเชิงลำดับเทากับ 25 กฎ
x เวลาที่ใชในการประมวลผล คือ 3,382 มิลลิวินาที
x หนวยความจำที่ใชในการประมวลผล คือ 233.37408447265625 เมกะไบต

รูปที่ 7.6 ไฟลผลลัพธจากการประมวลผล CMRuleTestInfluen.java
จากรูปที่ 7.6 กฎที่ไดแสดงใหเห็นถึงวาใครมีอิทธิพลกับใครบาง โดยสามารถแปลความหมาย
ของ 5 กฎแรกไดดังนี้
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กฎที่ 1: 1528 o 7 แสดงใหเห็นวาผูใชรหัส 1528 โพสตหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ผูใชรหัส
7 จะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ดวยคาความเชื่อมั่นเทากับ 100% และคาสนับสนุน แบบสัมบูรณ
เทากับ 6 แสดงวาผูใชรหัส 1528 มีอิทธิพลตอผูใชรหัส 7
กฎที่ 2: 1566 o 7 แสดงใหเห็นวาผูใชรหัส 1566 โพสตหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ผูใชรหัส
7 จะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ดวยคาความเชื่อมั่นเทากับ 100% และคาสนับสนุน แบบสัมบูรณ
เทากับ 6 แสดงวาผูใชรหัส 1566 มีอิทธิพลตอผูใชรหัส 7
กฎที่ 3: 344 o 39 แสดงใหเห็นวาผูใชรหัส 344 โพสตหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ผูใชรหัส
39 จะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ดวยคาความเชื่อมั่นเทากับ 100% และคาสนับสนุนแบบสัมบูรณ
เทากับ 5 แสดงวาผูใชรหัส 344 มีอิทธิพลตอผูใชรหัส 39
กฎที่ 4: 1528 o 398 แสดงใหเห็นวาผูใชรหัส 1528 โพสตหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ต าม ผูใช
รหัส 398 จะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ดวยคาความเชื่อมั่นเทากับ 100% และคาสนับสนุน แบบ
สัมบูรณเทากับ 6 แสดงวาผูใชรหัส 1528 มีอิทธิพลตอผูใชรหัส 398
กฎที่ 5: 1528 o 415 แสดงใหเห็นวาผูใชรหัส 1528 โพสตหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ผูใช
รหัส 415 จะแสดงความคิดเห็นตามเสมอ ดวยคาความเชื่อมั่นเทากับ 83% และคาสนับสนุน แบบ
สัมบูรณเทากับ 5 แสดงวาผูใชรหัส 1528 มีอิทธิพลตอผูใชรหัส 415
7.3 การจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง
ประเทศไทยกำลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ แบบเต็มรูปแบบในป พ.ศ 2564 เนื่องจากจำนวนของ
ประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในวัยอื่น ทำใหรัฐบาลมีนโยบายที่
พัฒนาระบบที่ชวยสนับสนุนผูสูงอายุใหอยูในสังคมอยางมีความสุข การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเปน
เปนนโยบายหนึ่งที่รัฐบายใหความสำคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke) เปนสาเหตุลำดับตนที่ทำใหเกิด
ความพิการและเสียชีวิต ในผูสูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองเปนภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจาก
หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก สงผลใหเนื้อเยื่อในสมองถูก ทำลายและการ
ทำงานของสมองหยุดชะงัก ทำใหสมองขาดเลือด สงผลใหผูปวยเสียชีวิตถาไมไดรับการรักษาอยาง
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ทันทวงที หรืออาจจะทำใหผูปวยเกิดความพิการไปตลอดชีวิต ดังนั้นการจำแนกผูปวยที่มีโอกาสเปนโรค
หลอดเลือดสมองจึงเปนเรื่องสำคัญ
การจำแนกโรคหลอดเลือดสมองสามารถประยุกตใชการจำแนกเชิงความสัมพันธ ซึ่งจะไดกฎที่
ใชสำหรับจำแนกที่มีประสิทธิภาพ และกฎยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยที่นำไปสูโรคหลอด
เลือดสมอง ทำใหสามารถหาทางปองกันหรือสงเสริมสุขภาพของคนไทยเพื่อไมใหเปนโรคหลอดเลือ ด
สมองในอนาคตได ขั้นตอนการจำแนกโรคหลอดเลือดสมองดวยการจำแนกเชิงความสัมพันธมีดังตอไปนี้
7.3.1 การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง เปนประวัติสุขภาพของผูปวยที่เขารับบริการใน
โรงพยาบาลและถูกบันทึกลงในฐานขอมูล โดยคัดเลือกเอาเฉพาะประวัติของผู ปวยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
ซึง่ ปจจัยที่ใชในการจำแนกประกอบไปดวย 7 ปจจัย คือ เพศ สถานะภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การ
ออกกำลังกาย ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอล เก็บรวบรวมเฉพาะขอมูลผูปวยที่มีขอมูลปจจัยครบ
ทั้ง 7 ปจจัย จำนวน 1,000 ราย แบงเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 500 ราย และผูปวยที่ไมเปนโรค
หลอดเลือดสมอง 500 ราย
7.3.2 การเตรียมขอมูล
การจำแนกโรคหลอดเลือดสมองจะประยุกตใชขั้นตอน CBA ใน Weka ดังนั้นจำเปนตองเตรียม
ขอมูลเพื่อใหสามารถนำเขา Weka ได โดยการเตรียมขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
x 1 รายการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ขอมูล ทั้ง 7 ปจจัยของผูปวยหนึ่งคน เชน ในตารางที่ 7.5
ประกอบไปดวย 5 รายการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนขอมูลปจจัยของผูปวย 5 คน เปนตน
x แทนคาในแตปจจัยเปนตัวอักขระตามตารางที่ 7.6 และคาในคลาสถูกแทนเปนตัวอักขระตาม
ตารางที ่ 7.7 เช น ข อ มู ล ผู  ป  ว ยลำดั บ ที ่ 1 ในตารางที ่ 7.5 เป น เพศหญิ ง ถู ก แปลงเป น f
สถานะภาพสมรสถูกแปลงเปน y ไมสูบบุหรี่ถูกแปลงเปน n ดื่มสุราแตเลิกแลวถูกแปลงเปน e
ออกกำลังกายถูกแปลงเปน y ความดันปกติถูกแปลงเปน n คอเลสเตอรอลไมปกติถูกแปลงเปน
a และไมเปนโรคหลอดสมอง ดังนั้นคลาสเปน n เปนตน
x ขอมูลที่แปลงเรียบรอยแลว ถูกจัดเก็บในโปรแกรม Microsoft excel และทำการบันทึกไฟล
factor&class.csv (ดังรูปที่ 7.7)
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จากขอมูลทั้งหมดที่รวบรวม เมื่อทำการแปลงใหอยูในรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงและแปลง
เปนอักขระ จะไดชุดขอมูลที่มีจำนวนรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 1,000 รายการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
นำชุดขอมูลดังกลาวไปจำแนกโรคหลอดเลือดสมองโดยใชขั้นตอนวิธี CBA ใน Weka ตอไป

ลำ เพศ
ดับ
1 หญิง
2

ชาย

3

ชาย

4

หญิง

5

หญิง

ลำดับ
1
2
3
4
5
7
8

ตารางที่ 7.5 ตัวอยางขอมูลผูปวย
สถานะ สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ออก
ภาพ
กำลังกาย
สมรส
ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุราแต ออกกำลัง
เลิกแลว กาย
สมรส
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ไมออกกำลัง
กาย
โสด
เคยสูบแต ดื่มสุราแต ออกกำลัง
เลิกแลว เลิกแลว กาย
สมรส
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ออกกำลัง
กาย
สมรส
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ไมออกกำลัง
กาย

ปจจัย
เพศ
สถานะภาพ
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ออกกำลังกาย
ความดันโลหิต
คอเลสเตอรอล

ความ คอเลส คลาส
ดัน เตอรอล
ปกติ ไมปกติ ไมเปน
ไมปกติ ไมปกติ ไมเปน
ไมปกติ ไมปกติ ไมเปน
ปกติ

ปกติ

เปน

ปกติ

ปกติ

เปน

ตารางที่ 7.6 การแปลงขอมูล
ความหมาย
m=ชาย, f=หญิง
n=โสด, y=สมรส
y=สูบบุหรี่, e=เคยสูบแตเลิกแลว, n=ไมสูบบุหรี่
y=ดื่มสุรา, e=ดื่มสุราแตเลิกแลว, n=ไมดื่มสุรา
y=ออกกำลังกาย, n=ไมออกกำลังกาย
n=ปกติ, a=ไมปกติ
n=ปกติ, a=ไมปกติ

บทที่ 7 การประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบ
ตารางที่ 7.7 การแทนคาคลาส
คา
เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ไมเปนโรคหลอดเลือดสมอง
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แทนคา
y
n

รูปที่ 7.7 ไฟลชุดขอมูล
7.3.3 การจำแนกโรคหลอดเลือดสมองดวย CBA
การคนหากฎสำหรับจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง สามารถประยุกตใชขั้นตอนวิธี CBA ที่อยูใน
Weka แสดงคำสั่งไดดังตัวอยางคำสั่งที่ 7.3
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ตัวอยางคำสั่งที่ 7.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

package myWekaProject;
import weka.core.Debug;
import weka.core.converters.CSVLoader;
import weka.core.Instances;
import java.io.File;
import weka.associations.Apriori;
import weka.classifiers.rules.car.JCBA;
import weka.classifiers.Evaluation;
import java.text.DecimalFormat;
public class CBATestStroke {
public static void main(String args[]) throws Exception{
CSVLoader loader = new CSVLoader();
loader.setSource(new File("./dataset/factor&class.csv"));
Instances dataset = loader.getDataSet();
dataset.setClassIndex(dataset.numAttributes()-1);
int trainSize = (int) Math.round(dataset.numInstances() * 0.7);
int testSize = dataset.numInstances() - trainSize;
dataset.randomize(new Debug.Random(1)); //random dataset
Instances traindataset = new Instances(dataset, 0, trainSize); //training set
Instances testdataset = new Instances(dataset, trainSize, testSize); //test set
JCBA model = new JCBA();
Apriori apriori = new Apriori();
apriori.setMinMetric(0.7); // minimum confidence (70%)
apriori.setLowerBoundMinSupport(0.3); //minimum support (30%)
model.setCBA(true);
model.setCarMiner(apriori);
model.buildClassifier(traindataset);
Evaluation eval = new Evaluation(dataset);
eval.evaluateModel(model, testdataset);
DecimalFormat f = new DecimalFormat("#0.00");
System.out.println("Accuracy : "+f.format(eval.pctCorrect()));
System.out.println(apriori.toString());
}
}

จากตัวอยางกำหนดใหคาสนับสนุนขั้นต่ำเทากับ 30% และคาความเชื่อมั่นขั้นต่ำเทากับ 70%
และทำการแบงขอมูลเรียนรู 70% และขอมูลทดสอบ 30% ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลแสดงดังรูป
ที่ 7.8

บทที่ 7 การประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบ
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Accuracy : 72.00
Apriori
=======
Minimum support: 0.3 (210 instances)
Minimum metric <confidence>: 0.7
Number of cycles performed: 14
Generated sets of large itemsets:
Size of set of large itemsets L(1): 13
Size of set of large itemsets L(2): 18
Size of set of large itemsets L(3): 21
Size of set of large itemsets L(4): 12
Size of set of large itemsets L(5): 2
Best rules found:
1. smoking=y alcohol=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 281 ==> class=y
213
conf:(0.76)
2. smoking=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 285 ==> class=y 216
conf:(0.76)
3. merry=y smoking=y pressure=n cholesterol=n 287 ==> class=y 214
conf:(0.75)
4. alcohol=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 287 ==> class=y 214
conf:(0.75)
5. merry=y smoking=y alcohol=y pressure=n cholesterol=n 283 ==> class=y
211
conf:(0.75)
6. smoking=y pressure=n cholesterol=n 344 ==> class=y 253
conf:(0.74)
7. smoking=y alcohol=y pressure=n cholesterol=n 340 ==> class=y 250
conf:(0.74)
8. merry=y alcohol=y pressure=n cholesterol=n 289 ==> class=y 212
conf:(0.73)
9. alcohol=y pressure=n cholesterol=n 347 ==> class=y 251
conf:(0.72)
10. smoking=y alcohol=y exercise=y cholesterol=n 333 ==> class=y 239
conf:(0.72)

รูปที่ 7.8 ผลลัพธจากการประมวลผล CBATestStroke.java
รูปที่ 7.8 แสดงใหเห็นวา การจำแนกโรคหลอดเลือดสมองดวยขั้นตอนวิธี CBA ใหคาความ
ถูกตอง 72% กฎความสัมพันธระบุคลาส 5 กฎแรก สามารถแปลความหมายไดดังนี้
กฎที่ 1: smoking=y alcohol=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 281 ==> class=y 213
conf:(0.76) หมายความวา คนที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกกำลังกาย ความดันโลหิตปกติ และคอเลสเตอรอล
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ปกติ มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองดวยคาความเชื่อมั่น 76% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ
213
กฎที่ 2: smoking=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 285 ==> class=y 216 conf:(0.76)
หมายความวา คนที่สูบบุหรี่ ออกกำลังกาย ความดันโลหิตปกติ และคอเลสเตอรอลปกติ มีโอกาสเปน
โรคหลอดเลือดสมองดวยคาความเชื่อมั่น 76% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 216
ก ฎ ที่ 3 : merry=y smoking=y pressure=n cholesterol=n 287 ==> class=y 214 conf:(0.75)
หมายความวา คนที่แตงงาน สูบบุหรี่ ความดันโลหิตปกติ และคอเลสเตอรอลปกติ มีโอกาสเปนโรค
หลอดเลือดสมองดวยคาความเชื่อมั่น 75% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 214
กฎที่ 4: alcohol=y exercise=y pressure=n cholesterol=n 287 ==> class=y 214 conf:(0.75)
หมายความวา คนทีด่ ื่มสุรา ออกกำลังกาย ความดันโลหิตปกติ และคอเลสเตอรอลปกติ มีโอกาสเปนโรค
หลอดเลือดสมองดวยคาความเชื่อมั่น 75% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 214
ก ฎ ที่ 5 : merry=y smoking=y alcohol=y pressure=n cholesterol=n 283 ==>class=y 211
conf:(0.75) หมายความวา คนที่แตงงาน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความดันโลหิตปกติ และคอเลสเตอรอลปกติ
มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองดวยคาความเชื่อมั่น 75% และมีคาสนับสนุนแบบสัมบูรณเทากับ 211
บทสรุป
การทำเหมื อ งรู ป แบบสามารถประยุ ก ต ใ ช ก ั บ งานหลายด า น ในบทนี ้ ไ ด ย กตั ว อย า งการ
ประยุกตใชการทำเหมืองกฎความสัมพันธสำหรับคนหาความสัมพันธของหมวดหมู เพจ การประยุกตใช
การทำเหมื องกฎความสัม พันธเชิ งลำดั บ เพื่ อ ค น หาผู มี อ ิทธิ พล และการประยุ กต การจำแนกเชิ ง
ความสัมพันธในการจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง ในตัวอยางการประยุกตใช ไดอธิบายการรวบรวม
ขอมูล การเตรียมขอมูล การใชคำสั่งในการขุดคนรูปแบบที่นาสนใจ และแสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่ได โดย
จำนวนรูปแบบที่ไดจะขึ้นอยูกับคาสนับสนุนขั้นต่ำและคาความเชื่อมั่นขึ้นต่ำที่ผูใชกำหนดขึ้น ดังนั้น
ผูอานสามารถกำหนดคาทั้งสองที่แตกตางจากตัวอยางในหนังสือ เพื่อใหไดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน
งานแตละดานได
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แบบฝกหัดทายบท
1. จงอธิบายการเตรียมขอมูลเพื่อคนหาความสัมพันธของหมวดหมูเพจบนเฟสบุก
2. จงแปลความหมายกฎความสัมพันธของหมวดหมูเพจตอไปนี้
5 11 o 25 #SUPP:215 #CONF: 0.93
3. การระบุผูที่ถูกครอบงำจากกฎความสัมพันธเชิงลำดับ สามารถพิจารณาไดอยางไร
4. จากกฎความสัมพันธเชิงลำดับสำหรับระบุผูมีอิทธิพลตอไปนี้ สามารถตีความหมายไดอยางไร
1528 o 7
1528 o 398
1528 o415
5. จงแปลความหมายกฎตอไปนี้ สำหรับการจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง
alcohol=y pressure=n cholesterol=n 347 ==> class=y 251 conf:(0.72)
6. จงยกตัวอยางการประยุกตใชการทำเหมืองกฎความสัมพันธ
7. จงยกตัวอยางการประยุกตใชการทำเหมืองกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
8. จงยกตัวอยางการประยุกตใชการจำแนกเชิงความสัมพันธ
9. ถาตองการคนหาความสัมพันธของโรคที่เกิดรวมกัน วิธีการทำเหมืองรูปแบบแบบใดเหมาะสม
ที่สุด เพราะเหตุใด
10. ถาตองการสรุปขอความคิดเห็นบนเครือขายสังคมออนไลนที่มีตอโรงแรมแหงหนึ่งวา เป น
ขอความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ สามารถประยุกตใชการทำเหมืองรูปแบบแบบใด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
ปจจุบันมีเครื่องมือที่ใชในการทำเหมืองรูปแบบที่นาสนใจจำนวนมาก เชน Weka, KNIME,
Rapid-I, SPMF และ Mathlab เปนตน SPMF เปนคลังโปรแกรม (Library) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการทำ
เหมืองรูปแบบโดยเฉพาะ สามารถใชงานไดฟรี และประกอบไปดวยขั้นตอนวิธีตางๆ เกี่ยวกับการทำ
เหมืองรูปแบบ เชน ขั้นตอนวิธีสำหรับการสร างกฎความสัมพันธ ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองเซต
รายการความถี่ ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ขั้นตอนวิธีสำหรับการสรางกฎ
ความสัมพันธเชิงลำดับ เปนตน คลังโปรแกรม SPMF ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษาจาวาโดยการนำทีมของ
Philippe Fournier-Viger, Jerry Chun-Wei Lin และ Vincent S. Tseng ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแตป พ.ศ
2553 และมีจำนวนการอางอิงหรือใชคลังโปรแกรม SPMF เพิ่มขึ้นทุกป
การเรียกใชคลังโปรแกรม SPMF สามารถทำไดงาย และสามารถปรับปรุงคำสั่งหรือเขียนคำสั่ง
เพิ่มเติมได นอกจากนี้ SPMF ยังมีสวนที่เปน GUI ที่รองรับการทำงานสำหรับผูใชที่ไมมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษาจาวา ในหนังสือเลมนี้ใช SPMF ในการทำเหมืองเซตรายการความถี่ การทำเหมืองรูปแบบลำดับ
เหตุการณ การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณหลายมิติ และการทำเหมืองกฎความสัมพันธ การ
เรียกใชคลัง SPMF จำเปนตองติดตั้ง SPMF กอน ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอยอยตอไปนี้

ก.1 เริ่มตนใชคลังโปรแกรม SPMF
SPMF เปนคลังโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากภาษาจาวา ซึ่งใชงานงายและสามารถปรับปรุงแกไข
คำสั่งไดงาย มีคำอธิบายและตัว อยางการใชงานแตล ะขั้นตอนวิธี ที่แสดงรายละเอียดอยางชัดเจน
สามารถดูรายละเอียดที่เว็บ ไซต http://www.philippe-fournier-viger.com/spmf/index.php เมื่อ
เขาไปที่เว็บไซตจะแสดงหนาเว็บดังรูปที่ ก.1 ในเว็บไซตประกอบดวยเมนูที่นาสนใจดังตอไปนี้
1. เมนู Introduction แสดงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับ SPMF ดังรูปที่ ก.1
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รูปที่ ก.1 หนาจอเมนู Introduction
2. เมนู Algorithms แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีที่มีอยูใน SPMF ซึ่งมีการแบงกลุมใหอยาง
ชัดเจน เชน ขั้นตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ ประกอบไปดวย CM-SPADE, CMSPAM, FAST และ GSP เปนตน นอกจากนี้แลว แตล ะขั้นตอนวิธี ยังมีล ิงก ไปยังบทความของแต ล ะ
ขั้นตอนวิธี ดังรูปที่ ก.2

รูปที่ ก.2 หนาจอเมนู Algorithms

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
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3. เมนู Download แสดงรายละเอียดการดาวนโหลด SPMF (ดังรูปที่ ก.3) ซึ่งมีอยู 2 สวน คือ
สวนที่เปนคำสั่งจาวา (Source code version) และสวนของ GUI สวนที่เปนคำสั่งจาวาเหมาะสำหรับผู
ที่มี่ความรูในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา ซึ่งสามารถเรียกใชไลบลารี่หรือปรับคำสั่งที่อยูใน SPMF
ได สวน GUI หมาะสำหรับผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับภาษาจาวา

รูปที่ ก.3 หนาจอเมนู Download
4. เมนู Document แสดงรายละเอีย ดคูมือ การเรีย กใชงานขั้นตอนวิธี (ดังรูปที่ ก.4) โดย
สามารถคลิกเขาไปที่ลิงกของขั้นตอนวิธีที่ตองการเรียกใช เชน ถาตองการเรียกใชขั้นตอนวิธี Apriori ให
คลิกที่ลิงก Example 1 : Mining Frequent Itemsets by Using the Apriori Algorithm ซึ่งจะแสดง
หนาจอดังรูปที่ ก.5 โดยจะแสดงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการเรียกใชงานขั้นตอนวิธี Apriori เชน การ
รันโปรแกรม บทความที่เกี่ยวของ ขอมูลนำเขา ผลลัพธ รายละเอียดการพัฒนาขั้นตอนวิธีดวยจาวา เปน
ตน
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รูปที่ ก.4 หนาจอเมนู Documentation

รูปที่ ก.5 ตัวอยางคำอธิบายการใชงานขั้นตอนวิธี Apriori
5. เมนู Dataset แสดงชุดขอมูลตางๆ ที่ใชในการทำเหมืองรูปแบบ (รูปที่ ก.6) สามารถดาวน
โหลดชุดขอมูลได โดยชุดขอมูลทั้งหมดมีการจัดรูปแบบใหสามารถใชกับ SPMF และเปนชุดขอมูล
มาตรฐานที่นิยมใชในการทำเหมืองขอมูล

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
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รูปที่ ก.6 หนาจอเมนู Datasets
ก.2 การติดตั้ง SPMF
คำสั่งของ SPMF ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใหงายตอการนำมาใช และงายตอการประยุกต ใช
รวมกับขั้นตอนวิธีอื่นๆ การเรียกใชคลังโปรแกรม SPMF จะตองทำการติดตั้ง JDK ตั้งแตเวอรชั่น 1.8
เปนตนไป สามารถติดตั้ง Eclipse หรือ Net Beans เพื่อประมวลผลคำสั่งของ SPMF ในบทนี้จะแสดง
การติดตั้ง SPMF ใน Eclipse IDE 2019-09 (ดาวนโหลด Eclipse ไดฟรีที่ https://www.eclipse.org)
โดยขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้
1. ทำการดาวนโหลดไฟล spmf.zip ที่ http://www.philippe-fournier-viger.com/spmf/
แลวเลือกเมนู Download ดังรูปที่ ก.3 สวนของ Source code version ใหเลือกดาวนโหลด spmf.zip
จากนั้นทำการแตกไฟล spmf.zip จะไดไฟลดัง รูปที่ ก.7 ซึ่งไฟลทั้งหมดที่ไดจากการแตกไฟลอยูใน
C:\myBook\spmf
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รูปที่ ก.7 ไฟลที่ไดจาการ unzip ไฟล spmf.zip
2. เปดโปรแกรม Eclipse เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บไฟลจากนั้นคลิกปุม Lanch ดังรูปที่ ก.8

รูปที่ ก.8 การระบุตำแหนง workspace

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
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3. ไปที่เมนู File->New->Java Project จากนั้นใหปอนชื่อโปรเจคในช อง Project name: ใน
ตัวอยางรูปที่ ก.9 ปอนชื่อโปรเจค คือ SPMF_Test จากนั้นคลิกปุม Finish

รูปที่ ก.9 การสราง Java Project

170

การทำเหมืองรูปแบบ

4. ทำการคลิกขวาบน "src" ที่อยูในหนาตาง Package Explorer แลวเลือก "Properties" เพื่อ
ดูตำแหนงของโฟลเดอร src (ดังรูปที่ ก.10) เชน ตำแหนงของ src คือ C:\myBook\SPMF_Test\src
เปนตน

รูปที่ ก.10 ตำแหนงของ src
5. ทำการคัดลอกโฟลเดอร ca ไปไวในโฟลเดอร src เชน คัดลอกโฟลเดอร ca ซึ่งอยูใ น
C:\myBook\spmf มาไวที่ตำแหนง C:\myBook\SPMF_Test\src เปนตน

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
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6. กลับไปที่โปรแกรม Ecipse ทำการคลิกขวาบนโฟลเดอร src แลวคลิกเลือก "Refresh" จะ
ไดคลังโปรแกรมของ SPMF ดังรูปที่ ก.11 แสดงวาทำการติดตั้ง SPMF เสร็จเรียบรอยแลว

รูปที่ ก.11 ผลการติดตั้ง SPMF
เมื่อทำการติดตั้ง SPMF เสร็จเรียบรอยแลว สามารถทดสอบรันโปรแกรมโดยไปที่โปแกรม
Eclipse ทำการเลื อ กแพ็ ก เกจ "ca.pfv.spmf.tests" ในหน า ต า ง Package Explorer ซึ ่ ง แพ็ ก เกจ
ดังกลาวประกอบไปดวยตัวอยางการเรียกใชขั้นตอนวิธีตางๆ เชน ถาตองการเลือกใชขั้นตอนวิธี Apriori
ให ท ำการคลิ ก เลื อ กไฟล " MainTestApriori_saveToFile.java" (ดั ง รู ป ที ่ ก.12) จากนั ้ น ทำการ
ประมวลผลโปรแกรมโดยคลิกที่ปุม

หรือไปที่เมนู Run -> Run หรือกดปุม Ctrl+F11
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รูปที่ ก.12 ตัวอยางการประมวลผล
การสรางไฟลจาวาขึ้นมาใหม สามารถเรียกใชคลาสตางๆ ที่อยูในแพ็กเกจที่อยูใน SPMF ได
(รายละเอียดของแพ็กเกจตางๆ จะกลาวถึงในหัวขอ ก.3) ตัวอยางการสรางไฟลจาวาและเรียกใชคลาส
ใน SPMF มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการสรางโฟลเดอรส ำหรับเก็บไฟลขอมูล ดังรูปที่ ก.13 สรางโฟลเดอร dataset ใน
โฟลเดอรโปรเจค คัดลอกไฟล contextPasquier99.txt ใน C:\myBook\spmf\ca\pfv\spmf\test
มาไวในโฟลเดอร dataset

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF

173

รูปที่ ก.13 ตำแหนงสำหรับเก็บไฟลขอมูล
2. สรางแพ็กเกจขึ้นมาใหม โดยคลิกขวาที่ src แลวเลือก New->Package จากนั้นปอนชื่อ
แพ็กเกจในชอง Name: จากนั้นคลิกปุม Finish ดังรูปที่ ก.14 ตั้งชื่อแพ็กเกจวา mySpmfProject

รูปที่ ก.14 ตัวอยางการสรางแพ็กเกจ
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3. ทำการสรางไฟลจาวาขึ้นมาใหมในแพ็กเกจที่สรางขึ้น โดยคลิกขวาที่ชื่อ แพ็กเกจ แลวเลือก
New->Class จากนั้นปอนชื่อคลาสในชอง Name: จากนั้นคลิกปุม Finish ดังรูปที่ ก.15 ชื่อคลาส คือ
AprioriTest

รูปที่ ก.15 ตัวอยางการสรางคลาส

ภาคผนวก ก การติดตั้ง SPMF
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3. ทดลองเขียนคำสั่งดังรูปที่ ก.16 ในโปรแกรม Eclipse แลวลองรัน ผลลัพธของโปรแกรมจะ
แสดงดังรูปที่ ก.17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

package myProject; // name of package
import java.io.IOException;
import ca.pfv.spmf.algorithms.frequentpatterns.apriori.AlgoApriori;
public class AprioriTest {
public static void main(String [] arg) throws IOException{
String input = ".//dataset/contextPasquier99.txt";
String output = ".//output.txt";
double minsup = 0.4;
AlgoApriori algo = new AlgoApriori();
algo.runAlgorithm(minsup, input, output);
algo.printStats();
}
}

รูปที่ ก.16 ตัวอยางคำสั่ง

รูปที่ ก.17 ผลลัพธการประมวลผล AprioriTest.java
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ก.3 โครงสรางของ SPMF
ขั้นตอนวิธีตางๆ ใน SPMF ถูกจัดอยูในแพ็กเกจเปนลำดับชั้น (Package hierarchy) ซึ่งทำให
งายในการดัดแปลงคำสั่งและนำไปใช โครงสรางใน SPMF สามารถอธิบายไดดังนี้
x ca/pfv/spmf/ : เปนแพ็กเกจหลักซึ่งประกอบไปดวยแพ็กเกจอื่นทั้งหมดของ SPMF
x ca/pfv/spmf/algorithms/ : เปนแพ็กเกจที่ประกอบไปดวยแพจเกจของขั้นตอนวิธีตางๆ เชน
o ca/pfv/spmf/algorithms/associationrules/ : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บ การ
สรางกฎความสัมพันธ
o ca/pfv/spmf/algorithms/classifiers/ : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บ การจำแนก
ขอมูล
o ca/pfv/spmf/algorithms/clustering/ : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บการจัด กลุม
ขอมูล
o ca/pfv/spmf/algorithms/frequentpatterns/ : ประกอบไปดวยคลาสสำหรับการ
ทำเหมืองเซตรายการความถี่
o ca/pfv/spmf/algorithms/sequential_rules/ : ประกอบไปดวยคลาสสำหรั บ การ
สรางกฎความสัมพันธเชิงลำดับ
o ca/pfv/spmf/algorithms/sequentialpatterns/ : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บ
การทำเหมืองรูปแบบลำดับเหตุการณ
o ca/pfv/spmf/algorithms/sort/ : ประกอบไปดวยคลาสสำหรับการเรียงขอมูล
x ca/pfv/spmf/datastructures : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บ สร า งโครงสร า งข อ มู ล ที ่ ใ ช
สำหรับบางขั้นตอนวิธี เชน Triangular matrix เปนตน
x ca/pfv/spmf/documentation/ : ประกอบไปดวยไฟลขอความ (Text file) ที่ลิงกไปยังคูมือ
การใชงานในเว็บไซต
x ca/pfv/spmf/gui : ประกอบไปดวยคลาสสำหรับ GUI ของ SPMF
x ca/pfv/spmf/input/ : ประกอบไปด ว ยคลาสสำหรั บ อ า นข อ มู ล นำเข า เช น ข อ มู ล ที ่ เ ป น
รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction databases) ขอมูลที่เปนลำดับเหตุการณ (Sequence
databases) เปนตน
x ca/pfv/spmf/patterns/ : ประกอบไปดวยคลาสสำหรับกำหนดรูปแบบที่ถูกใชในขั้นตอนวิธี
ตางๆ เชน เซตรายการ กฎความสัมพันธ เปนตน
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ca/pfv/spmf/tests/ : ประกอบไปดวยคลาสตัวอยางการเรียกใชแตละขั้นตอนวิธี สามารถดู
เปนตัวอยางเพื่อนำไปประยุกตใชงานได
ca/pfv/spmf/tools/ : ประกอบไปดวยเครื่ องมือตางๆ เชน เครื่องมือสำหรับการสุมขอมูล
เครื่องมือสำหรับสรางสถิติบนขอมูลลำดับเหตุการณ เครื่องมือสำหรับการแปลงขอมูลใหเปน
รูปแบบที่ใชงานกับ SPMF ได เปนตน

ขั้นตอนวิธีตางๆ ใน SPMF มีคลาสหลักซึ่งชื่อคลาสขึ้นตนดวย Algo…. และสามารถเรียกใช
ขั้นตอนวิธีตางๆ โดยใชเมทอด runAlgorithm() เชน คลาสของขั้นตอนวิธี Apriori คือ AlgoApriori
และเมทอดสำหรับการเรียกใชงานขั้นตอนวิธี Apriori คือ runAlgorithm() เปนตน สามารถดูตัวอยาง
การเรียกใชขั้นตอนวิธีตางๆ ไดที่ไฟล "MainTestXXXX.java" ในโฟลเดอร ca/pfv/spmf/tests/ โดย
ที่ XXXX คือ ชื่อของขั้นตอนวิธี เชน ไฟล MainTestApriori_saveToFile.java เปนตัวอยางการเรียกใช
ขั้นตอนวิธี Apriori ไฟล MainTestFPGrowth_saveToFile.java เปนตัวอยางการเรียกใชขั้นตอนวิธี
FPGrowth เปนตน ทุกไฟลในโฟลเดอร ca/pfv/spmf/tests/ จะมีตัวอยางคำสั่งการใชงานที่คลายกัน
เชน ในไฟล "MainTestApriori_saveToFile.java" ประกอบไปดวยคำสั่งดังนี้
String input = fileToPath("contextPasquier99.txt"); //เปนคำสั่งสำหรับโหลดขอมูลที่ชื่อวา
contextPasquier99.txt
String output = ".//output.txt"; // เปนคำสั่งกำหนดไฟลผลลัพธ
double minsup = 0.4; //เปนคำสั่งกำหนดคาสนับสนุนขั้นต่ำ 40%
AlgoApriori algo = new AlgoApriori(); //เปนคำสั่งสรางออบเจ็กตของขั้นตอนวิธี Apriori
algo.runAlgorithm (minsup, input, output); //เป น คำสั ่ง เรีย กใช ข ั้ น ตอนวิธี Apriori พร อ มกั บ
กำหนดคาที่จะสงใหกับ ขั้นตอนวิธี Apriori ซึ่งประกอบไปดวยคาสนับสนุนขั้นต่ำ (minsup) ไฟลชุด
ขอมูลนำเขา (input) และไฟลผลลัพธ (output)
algo.printStatistics(); // เป น คำสั ่ ง สำหรั บ แสดงค า ทางสถิ ต ิ อ อกมา เช น จำนวนรู ป แบบที ่ ไ ด
หนวยความจำที่ใช เวลาที่ใชในการประมวลผล
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การนำขั้นตอนวิธีไปใชสามารถทำไดงาย เพราะขั้นตอนวิธีที่ขุดคนรูปแบบเหมือนกันจะถูกเก็บ
ในแพ็กเกจเดียวกัน เชน ขั้นตอนวิธี Apriori และ FPGrowth เปนขั้นตอนการทำเหมืองเซตรายการ
ความถี่เหมือนกัน ดังนั้นคลาสที่เกี่ยวของจะถูกจัดเก็บในแพ็กเกจเดียวกัน เปนตน เมื่อจะเรียกใช
ขั้นตอนวิธีใดๆ ให ตรวจสอบวาขั้นตอนวิธีดังกลาวอยูที่แพ็กเกจไหน จากนั้นทำการ import คลาสที่
เกี่ยวของเพื่อนำมาใชงานไดเลย

ภาคผนวก ข การติดตั้ง Weka
Weka เปนเครื่องมือในการทำเหมืองขอมูล ที่ใชอยางแพรหลาย ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษาจาวา
โดยกลุ  ม คนซึ ่ ง นำโดย Professor Albert Bifet ในมหาวิ ท ยาลั ย Waikato University ประเทศ
นิวซีแลนด Weka สามารถใชงานไดฟรี สามารถนำไปติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linuk และ
Max ได นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือหลากหลายที่ชวยในการทำเหมืองข อมูล เชน การเลือกคุณลักษณะ
การจัดกลุม การจำแนกขอมูล การทำกราฟวิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูลขอความ เปนตน โปรแกรม
Weka มีหนาจอรองรับการทำงานสำหรับผูใชที่ไมมีความรูเกี่ยวกับภาษาจาวา และสามารถเรียกใช API
เพื่อเขียนโปรแกรมติดตอกับ Weka API ได
ในหนังสือเลมนี้ประยุกตใช Weka API สำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธ ซึ่งจำเปนตองติดตั้ง
Weka API กอนการเรียกใชงาน โดยรายละเอียดการติดตั้ง Weka API มีดังหัวขอยอยตอไปนี้
ข.1 เริ่มตนใช Weka API
Weka API พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูใชสามารถเรียกใชคลาสหรือปรับปรุงคำสั่งตางๆ ที่อยูใน Weka
ได ทำใหมีความยืดหยุนกวาการใชงานโปรแกรม Weka สวนที่เปน GUI นอกจากนี้ในเว็บไซตของ
Weka (https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) มี ค ำอธิ บ ายการเรี ย กใช ค ลาสต า งๆ โดยใน
เว็บไซตประกอบดวยเมนูที่นาสนใจดังตอไปนี้
เมนู Weka แสดงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับ Weka (ดั งรูป ที่ ข.1) สามารถดาวนโหลด
โปรแกรม Weka โดยคลิกเขาไปที่ปุม Download and install จะไดหนาเว็บดังรูปที่ ข.2 ซึ่งจะเห็นได
วาสามารถลง Weka ไดบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ถาผูใชตองการทราบรายละเอียดการใชงาน
Weka สามารถคลิกที่ปุม Docs (ในรูปที่ ข.1) จะแสดงหนาเว็บดัง รูปที่ ข.3 ซึ่งสามารถคลิกเขาไปดู
รายละเอียดการใชงาน Weka API เวอรช ั่น ตางๆ ได เชน เมื่อคลิกไปที่ ล ิงก Weka 3.9 จะแสดง
รายละเอียดการใชงานแตละคลาสดังหนาจอดังรูปที่ ข.4
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คูมือ
ดาวนโหลด
รูปที่ ข.1 แสดงหนาเว็บในเมนู Software

รูปที่ ข.2 หนาจอสำหรับดาวนโหลด Weka

ภาคผนวก ข การติดตั้ง WEKA
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รูปที่ ข.3 หนาจอสำหรับดาวนโหลดคูมือ Weka

รูปที่ ข.4 หนาจอคูมือการใชงาน Weka API
นอกจากนี้แลวยังสามารถดาวนโหลดชุดขอมูลมาตรฐานไดโดยคลิกเขาไปที่ลิงก Datasets (ดัง
ฝงซายหนาจอรูปที่ ข.5) ซึ่งชุดขอมูลทั้งหมดมีการจัดรูปแบบใหสามารถใชกับ Weka และชุดขอมูล
ดังกลาวเปนชุดขอมูลที่ใชในการทำเหมืองขอมูลอยางแพรหลาย
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Datasets

รูปที่ ข.5 หนาจอสำหรับดาวนโหลดชุดขอมูล
ข.2 การติดตั้ง Weka API
การเรียกใชคลาสใน Weka จำเปนจะตองติดตั้ง Weka API โดยหนังสือเลมนี้จะแสดงตัวอยาง
การติดตั้ง Weka API บนโปรแกรม Eclipse โดยขั้นตอนการติดตั้งมีดังตอไปนี้
1. ทำการดาวนโหลดไฟลติดตั้งในเว็บไซตของ Weka จากนั้นทำการติดตั้ง Weka เมื่อติดตั้ง
เสร็จจะไดหนาตาโปรแกรมดังรูปที่ ข.6 โดยเวอรชั่นที่ติดตั้งเปนเวอรชั่น 3.8.4

รูปที่ ข.6 หนาจอโปรแกรม Weka

ภาคผนวก ข การติดตั้ง WEKA
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2. เปดโปรแกรม Eclipse แลวทำการสราง Project ใหมใน Eclipse โดยคลิกเขาไปที่ เมนู
File->New->Java Project จากนั้นทำการปอนชื่อ Project ในชอง Project name: (ดังรูปที่ ข.7)
แลวคลิกปุม Finish ชื่อ Project จะปรากฏในหนาตาง Explorer ดังรูปที่ ข.8

รูปที่ ข.7 สราง Project
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รูปที่ ข.8 หนาจอ explorer
3. คลิกขวาที่ชื่อ Project (ตามตัวอยางในรูปที่ ข.8 ใหคลิกตรงชื่อโปรเจค WekaAPI_Test)
แลวคลิกเลือก Build Path-> add External Archives…. ดังรูปที่ ข.9 แลวทำการเลือกไฟล weka.jar
(ไฟล weka.jar อยูในโฟลเดอรที่ติดตั้งโปรแกรม Weka เชน C:\Program Files\Weka-3-8-4) คลิกปุม
Open ซึง่ จะไดผลลัพธดังรูปที่ ข.10 เปนการเสร็จสิ้นการติดตั้ง Weka API

รูปที่ ข.9 สรางเสนทางเชื่อมตอ weka.jar

ภาคผนวก ข การติดตั้ง WEKA
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รูปที่ ข.10 การเชื่อมตอ Weka API
เมื่อทำการติดตั้ง Weka API เรียบรอยแลว สามารถทดสอบรันโปรแกรมดังนี้
x สราง Package โดยคลิกขวาที่ชื่อโปรเจค เลือกเมนู New->Package ปอนชื่อ Package
ในชอง Name: จากนั้นคลิกปุม Finish (ในตัวอยางชื่อ Package คือ myWekaProject)
x สราง Class โดยคลิกขวาที่ชื่อ Package เลือกเมนู New->Class แลวปอนชื่อ Class ใน
ชอง Name: (ในตัวอยางรูปที่ ข.11 ชื่อ Class คือ HelloWeka) จากนั้นคลิกที่ปุม Finish
x ทดลองเขียนคำสั่งดังตัวอยางในรูปที่ ข.12 จากนั้นคลิกที่ปุม

เพื่อประมวลผล
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ชื่อ Package

รูปที่ ข.11 ตัวอยางการสรางคลาส

รูปที่ ข.12 ผลลัพธการประมวลผล HelloWeka.java
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ข.3 การติดตั้ง JCBA บน Weka สำหรับการจำแนกเชิงความสัมพันธ
Weka มีคลาส JCBA ที่ใชในการจำแนกเชิงความสัมพันธ ซึ่งคลาสดังกลาวพัฒนาบนพื้นฐาน
ของขั้นตอนวิธี CBA และพัฒนาโดยใชภาษาจาวา การเรียกใชคลาสดังกลาวจำเปนตองทำการติดตั้ง
แพ็กเกจ classAssociationRules เพิ่มเติมใน Weka เนื่องคลาสพื้นฐานที่อยูใน Weka ไมมีคลาส JCBA
การติดตั้ง classAssociationRules สามารถทำไดงาย โดยประกอบไปดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เขาไปที่ลิงกขางลางจะไดหนาเว็บดังรูปที่ ข.13 จากนั้นทำการคลิกเลือกเวอรชั่นที่ตองการ
ติดตั้ง
http://weka.sourceforge.net/packageMetaData/classAssociationRules/index.html

รูปที่ ข.13 หนาเว็บสำหรับดาวนโหลดแพ็กเกจ classAssociationRules

188

การทำเหมืองรูปแบบ
2. คลิกลิงกสำหรับดาวนโหลดตรง PackageURL: ดังรูปที่ ข.14

รูปที่ ข.14 หนาเว็บสำหรับดาวนโหลดแพ็กเกจ classAssociationRules เวอรชั่น 1.0.3
3. จากนั้นทำการแตกไฟล (Unzip) จะไดไฟลทั้งหมดดังรูปที่ ข.15

รูปที่ ข.15 แสดงไฟลที่ไดจากการ unzip
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4. ทำการติดตั้งแพ็กเกจ classAssociationRules ในโปรแกรม Eclipse เหมือนกับการติดตั้ง
Weka API ในโปรแกรม Eclipse โดยทำการคลิกขวาที่ชื่อโปรเจค แลวคลิกเลือก Build Path->add
External Archives… จากนั้นทำการเลือกไฟล classAssociationRules.jar แลวคลิกปุม Open เปน
การสิ้นสุดการติดตั้งแพ็กเกจ
ทดลองเขียนโปรแกรมทดสอบ โดยใชคำสั่ง import weka.classifiers.rules.car.JCBA; เพื่อ
นำเขาคลาส JCBA และสรางออบเจ็กตของคลาส JCBA ดังคำสั่งที่แสดงในรูปที่ ข.16 จากนั้นทำการ
ประมวลผลจะไดผลลัพธดังรูป

รูปที่ ข.16 การเรียกใชคลาส JCBA
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