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DEDUCTIVE DATABASE/ PROLOG/ DATALOG/DECISION TREE (ID3)

Presently, in any small or large organization there have been a collection of
data that are stored in a database. The most common form of database is relational
database. The steadily increasing of stored data can more or less slow down the search
for specific data items. We thus propose the strategy to reduce search time by
transforming relational data to the knowledge repository of deductive database. This
kind of database consists of two main parts : extensional database (EDB) and
intensional database (IDB). The EDB part can be directly transformed from the data
tables, whereas the IDB part contains rules that are constructed from the decision-tree
induction method. It is the IDB part that can speedup the search process.
The experimental results showed that if the data items to be searched exist in
the database, the proposed deductive database scheme with induced rules can find data
faster than the conventional database that contains only facts. However, if the search
items do not exist in the database, the deductive database scheme with induced rules
takes longer time than database with ground facts.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาการวิจัย
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดาเนิ นงาน ในองค์กรต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ต่างก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้จานวนมาก ในอดีต
นั้นการจัดเก็บข้อมูลจะทาการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรู ปแบบของแฟ้ มเอกสาร ซึ่ งรู ปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้ มนั้นมีขอ้ เสี ยหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นการทาให้ขอ้ มูลมีจานวนมาก ข้อมูลมี
ความซับซ้อน ยากต่อการค้นหาและแก้ไขข้อมูล ทาให้เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการที่จะค้นหาข้อมูลจะต้องทา
การค้นหาข้อมูลไปทีละแฟ้ มเอกสารทาให้เสี ยเวลามาก ต่อมาเมื่อมีการนาเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้งาน
มากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลจึงเริ่ มปรับเปลี่ยนจากการเก็บในรู ปแบบของแฟ้ มเอกสารมาเป็ นการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ที่เราเรี ยกว่า ระบบฐานข้อมูล โดยรู ปแบบในการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ กาลัง
เป็ นที่นิยมในเกือบทุกหน่วยงานที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ เนื่องจากว่าระบบฐานข้อมูลจะช่วย
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างเป็ นระบบ ทาให้ขอ้ มูลไม่เกิ ดการซ้ าซ้อนและง่ ายต่อการค้นหา
ข้อมูล
การทาเหมืองข้อมูล หรื อ การค้นหาความรู้ ในฐานข้อมูล เป็ นวิธีการหารู ปแบบหรื อโมเดล
ของข้อมูลที่ซ่อนอยูใ่ นฐานข้อมูลที่มีจานวนมาก โดยอาศัยหลักสถิติ การรู ้จา การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง
และหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประโยชน์ของการทาเหมืองข้อมูลนั้นจะได้รูปแบบที่ ช่วยในการ
ตัดสิ นใจ การวางแผนและการดาเนินงานบางอย่างได้ (วิทยา พรพัชรพงษ์, 2549)
จากที่กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าปั จจุ บนั การจัดเก็บข้อมูลมี มากขึ้ น ส่ งผลให้ขอ้ มูล ที่ถูกเก็บไว้
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ซึ่ งข้อมูลที่มีจานวนมากนี้ บางข้อมูลก็ไม่ได้ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์อีก
และข้อมูลที่มีจานวนมากนี้ ยงั ส่ งผลให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ หรื อการนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เกิดความซับซ้อน ยุง่ ยาก และใช้เวลานานมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนวคิดในการที่จะ
แปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ที่เป็ นรู ปแบบของฐานข้อมูลที่เป็ นที่นิยมนี้ ให้ไปเป็ นแหล่งความรู ้ที่จะ
นาไปใช้ใ นฐานข้อ มู ล นิ รนัย ที่ มี ส่ ว นของ Rules ที่ ช่ วยให้ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล ใช้เนื้ อที่ ล ดลงได้
ฐานข้อมูลนิรนัยจะแบ่งออกเป็ นส่ วน Extensional Database (EDB) ประกอบไปด้วย Fact ของข้อมูล
และ Intensional Database (IDB) ประกอบด้วย Rule ที่ได้จากการนา Fact มาสร้างเงื่อนไขดังรู ปที่

2

1.1 จะแสดงถึงลักษณะของ EDB และ IDB ในฐานข้อมูลนิ รนัย เมื่อเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์

Parant
adam
adam
john
john

Child
able
cain
angie
sally

Father
adam
adam
john
john

Child
able
cain
angie
sally

Parant_sex
male
male
male
male

(a) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
parant(adam,able).
parant(adam,cain).
Facts comprising the
"extensional database"

parant(john,angie).
parant(john,sally).
male(adam).
male(john).
father(X,Y) :- parant(X,Y),male(X).

Rules comprising the
"intensional databse"

(b) ฐานข้อมูลนิรนัย
รู ปที่ 1.1 ตัวอย่าง EDB และ IDB ของฐานข้อมูลนิรนัย
ฐานข้อมูลนิ รนัย ในงานวิจยั นี้ เป็ นฐานข้อมูลที่ เพิ่มในส่ วนของการทาเหมื องข้อมูลเข้ามา
ช่วยเพื่อสร้างข้อมูลในส่ วน IDB ทาให้ฐานข้อมูลนิรนัยที่ได้ต่างจากฐานข้อมูลทัว่ ไป การทาเหมือง
ข้อมูลจะทาให้เราได้รูปแบบหรื อแพทเทิร์นของข้อมูลขึ้นมา รู ปแบบของข้อมูลนี้ จะช่วยทาให้การ
ค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นไปได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดเวลาในการค้นหาอีกด้วย

3

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากแนวคิดในการทางานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.2.1 เพื่อทาการแปลงข้อมูลจาก Relational Database ไปเป็ น แหล่งความรู ้ท้ งั ส่ วน EDB
และ IDB ใน Deductive Database
1.2.2 เพื่อช่วยลดเวลาในการสอบถามข้อมูล (Query) กับข้อมูลที่มีจานวนมาก ๆ ได้

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของงานวิจยั
การเปลี่ ย นฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ เ ป็ นแหล่ ง ความรู ้ ที่ ใ ช้ใ นฐานข้อ มู ล นิ ร นัย คื อ การใช้ภ าษา
ดาต้าล็อกและโปรล็อกในการแปลงข้อมูล ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในการแปลงจะเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เท่านั้น และแหล่ งความรู ้ ที่ได้จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คื อ แบบที่ 1 จะประกอบไปด้วยส่ วนของ
ข้อมูล (Fact) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และแบบที่ 2 จะประกอบด้วยทั้งส่ วนของข้อมูล (Fact) รวมกับ
ส่ วนของกฎที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล (Rule) การท าเหมืองข้อมูล ใช้เทคนิ คการสร้ างต้นไม้
ตัดสิ นใจ (Decision Tree Induction) งานวิจยั นี้ จะทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพและเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลของแหล่งความรู ้เพื่อวัดผลของการวิจยั

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั คาดว่าจะเกิดประโยชน์ดงั นี้
1.4.1 ช่วยให้ได้แนวทางและอัลกอริ ทึมที่ง่ายต่อการแปลงข้อมูลจาก Relational Database
ไปเป็ น Deductive Database
1.4.2 ช่วยให้ได้รูปแบบที่ง่ายต่อการสอบถามข้อมูล (Query) ในฐานข้อมูล
1.4.3 ช่วยให้ลดเวลาในการสอบถามข้อมูล (Query)

บทที่ 2
ปริทัศน์ วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในบทที่ 2 นี้กล่าวถึง การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง
การแปลงฐานข้อมู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ เ ป็ นแหล่ ง ความรู ้ เ พื่ อ ใช้ใ นฐานข้อมู ล นิ รนัย ประกอบไปด้ว ย
ความหมายของฐานข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล ภาษาโปรล็อก ภาษาดาต้าล็อก และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย

2.1 ฐานข้ อมูล (Database)
ฐานข้อมูล เป็ นองค์ประกอบสาคัญทั้งในงานธุ รกิจ หรื องานในสาขาอื่น ๆ ที่ตอ้ งการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็ นจานวนมาก ความหมายของฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั นามาเก็บ
รวบรวมไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบ เปรี ยบเสมือนกับตูเ้ ก็บเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ที่รวมแฟ้ มข้อมูล
ต่าง ๆไว้ รู ปแบบของฐานข้อมูลที่ นิยม คือ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ (Object-Oriented Database) ฐานข้อมูลนิ รนัย (Deductive Database) และฐานข้อมูลเว็บ
(Web Database)
รู ปแบบของฐานข้อมูล (ชญามน บุญประสิ ทธิ์ , 2550) คือ รู ปแบบที่ใช้อธิ บายลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิธีการจัดการกับข้อมูลรวมไปถึงเงื่อนไขและการกาหนดเกี่ยวกับข้อมูล
ในส่ วนของงานวิจยั นี้ จะเน้นไปที่ฐานข้อมูล 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ และฐานข้อมูล
นิรนัย
2.1.1 ฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ (Relational Database)
ฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พันธ์ เป็ นรู ป แบบของฐานข้อมู ล ที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
(โอฬาริ ก สุ รินต๊ะ, 2552) ฐานข้อมูลประเภทนี้ จะมีลกั ษณะของการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรู ปแบบของ
ตาราง (Table) ซึ่ งแทนความสัมพันธ์ (Relation) และภายในตารางก็จะประกอบไปด้วย แถวแทน
เรคคอร์ ดของแต่ละรายการข้อมูลซึ่ ง เรี ยกว่า ทูเพิล (Tuple) และ คอลัมน์แทนลักษณะของข้อมูล
เรี ยกว่า แอททริ บิวต์ (Attribute) ดังรู ปที่ 2.1
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คอลัมน์หรื อแอททริ บิวต์ (Attribute)

แถวหรื อ
ทูเพิล (Tuple)

รู ปที่ 2.1 ส่ วนประกอบภายในตารางของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
โครงสร้ างข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ (Relational Data Structure)
โครงสร้ า งของฐานข้อ มู ล จะใช้โ ครงสร้ า งข้อมู ล ในลัก ษณะ คื อ ตารางความ
สัมพันธ์หรื อรี เลชัน (Relation) โดยรี เลชันจะถูกมองเห็ นในลักษณะของตารางที่มีคุณสมบัติดงั นี้
(ศุภชัย จิวะรังสิ นี และขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ, 2549)
 ข้อมูลในแต่ละแถว จะใช้แทน Tuple ใน Relation
 จะต้องไม่มีแถวคู่ใดในตารางเดียวกัน ที่มีขอ้ มูลซ้ ากัน
 ลาดับของแถวใด ๆ ในตาราง จะไม่มีความสาคัญ นัน่ คื อ กาหนดให้แถวใด
ปรากฏก่อนหรื อหลังจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรื อจัดการกับข้อมูล
 ลาดับก่อนหลังของคอลัมน์ใด ๆ ในตาราง จะไม่มีความสาคัญ เช่ นเดี ยวกับ
แถว
ชนิดของ Relations
ในระบบจัดการฐานข้อมูลทัว่ ๆ ไปจาแนกรี เลชันได้ 2 ประเภท (แพรตะวัน จารุ ตนั ,
2554) คือ
 รี เลชันหลัก (Base Relation) เป็ นรี เลชันที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลและเพื่อ
นาข้อมูลไปใช้เมื่อมีการสร้างรี เลชันโดยใช้ภาษาเฉพาะที่เรี ยกว่า Data Definition Language
 วิว (View) หรื อรี เลชันสมมติ (Virtual Relation) เป็ นรี เลชันที่ถูกสร้างขึ้นตาม
ความต้องการใช้ขอ้ มู ลของผูใ้ ช้แต่ละคน เนื่ องจากผูใ้ ช้แต่ละคนอาจต้องการข้อมูล ในลักษณะที่
แตกต่างกัน จึงทาการกาหนดวิวของตัวเองขึ้นมาจากรี เลชันหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้ขอ้ มูล
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ข้ อดีของฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์
ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ เ ป็ นรู ปแบบฐานข้ อ มู ล ที่ ง่ า ยส าหรั บ ผู ้ใ ช้ ง านทั่ว ไป
โดยเฉพาะกับผูท้ ี่ไม่ใช่นกั วิเคราะห์หรื อนักออกแบบ จึงทาให้ฐานข้อมูลนี้ เป็ นที่นิยมใช้กนั มากกว่า
ฐานข้อมูลแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีขอ้ ดีดงั นี้ (จารุ ณี ซามาตย์, 2551)
 มีโครงสร้างข้อมูลที่ง่าย ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน
 ภาษาที่ใช้ เป็ นภาษาระดับสู งที่เรี ยกว่า Relational Complete Language เช่ น
พวกภาษา SQL, QBE เป็ นต้น
 มี ค วามยื ดหยุ่นเนื่ องจากสามารถที่ จ ะเพิ่ ม ลบ แก้ไ ขข้อ มู ล ได้โดยไม่ ต้อ ง
เปลี่ยนแปลง Application
2.1.2 ฐานข้ อมูลนิรนัย (Deductive Database)
ฐานข้อมูลนิ รนัย คือฐานข้อมูลที่ ประกอบด้วยข้อมูล (Fact) และกฎ (Rules) ที่
นาไปใช้อนุมานเพื่อสร้ างข้อมูลเพิ่มเติมจากส่ วนที่ประกาศไว้เป็ นข้อเท็จจริ ง นอกจากงานด้านบัน
มึกและประมวลผลแล้ว ฐานข้อมูลนิรนัยยังถูกนาไปใช้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์
โครงสร้ างของฐานข้ อมูลนิรนัย
ฐานข้อมูลนิ รนัย จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนที่ สาคัญ คือ Extensional Database
(EDB) และ Intensional Database (IDB) ดังนี้ (Tomasic, 1993)
1. Extensional Database (EDB) จะประกอบไปด้วยเซตของข้อมูลที่อยู่ใน
รู ป แบบ Fact ซึ่ ง Fact ในที่ น้ ี จะเปรี ยบเสมื อนกับค่ า ของข้อมูล ทุ กแอททริ บิวต์แต่ ละแถวใน
ตารางข้อมูลทัว่ ไป หรื อเรี ยกว่าข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ ดของตาราง ดังรู ปที่ 2.2 จะแสดงตัวอย่างของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ EDB
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parent(adam, able).
parent(adam, may).
parent(ann, tom).
male(adam).
female(may).

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างของส่ วนที่เป็ น Extensional Database (EDB)
2. Intensional Database (IDB) จะเป็ นส่ วนที่ประกอบด้วยเซตของกฎหรื อ
เงื่ อนไขที่มาจากการนาส่ วนของ Fact (EDB) มาเขียนเป็ นเงื่ อนไข ซึ่ งจะเรี ยกว่า Rule ส่ วน IDB
อาจจะมองแล้วคล้ายกับส่ วนที่เป็ นวิวของฐานข้อมูลทัว่ ไป แต่จะแตกต่างกันส่ วนของ IDB สามารถ
ที่จะทาการเรี ยกซ้ าได้ สามารถเพิ่มข้อมูลจากเดิมที่มีอยูจ่ ริ งให้เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดเพียง
แค่ไม่กี่เงื่อนไข ดังรู ปที่ 2.3 จะเป็ นการแสดงตัวอย่างลักษณะของ IDB ที่กาหนดกฎเกี่ยวกับ father,
mother, sibling, และ cousin โดยกฎเหล่านี้สร้างจาก Fact ที่ประกาศข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ parent, male
และ female
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father(X,Y) :- parent (X,Y) ,male(X).
mother(X,Y) :- parent (X,Y) ,female(X).
sibling(X,Y) :- parent(X,Z), parent(Y,Z), X <> Y.
cousin(X,Y) :- parent(X,Xp), parent(Y,Yp),
sibling(Xp,Yp).

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างของส่ วนที่เป็ น Intensional Database (IDB)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจยั บางงานจะกล่าวว่าฐานข้อมูลนิ รนัย
จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน (Lee, 1996) คือส่ วนของ Extensional Database (EDB), Intensional
Database (IDB) และ Integrity Constraints (IC) ส่ วนของ IDB และ IC จะมีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไขใน
ฐานข้อมูล ซึ่ งส่ วนของ IDB และ IC เป็ นกฎที่จะแสดงถึงคาสั่งหรื อเงื่อนไขตรรกะเบื้องต้นใช้ Fact
ประกอบการเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบของประโยคของฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 2.4

9

EDB :
female(X) male(X)
mother(X,Y) father(X,Y)
IDB:
parent(X,Y) :- mother(X,Y)
parent(X,Y) :- father(X,Y)
sibling(Y,Z) :-parent(X,Y),parent(X,Z)
sister(X,Y) :- sibling(X,Y) ,female(X)
IC:
false :- male(X),female(X)
false :- mother(X,Y),not female(X)
false :- father(X,Y),not male(X)

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่มีท้ งั EDB, IDB และ IC

2.2 การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
การทาเหมืองข้อมูล หมายถึง การค้นหาความสัมพันธ์หรื อรู ปแบบ (Pattern) ทั้งหมดของ
ข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่ งรู ปแบบและความสัมพันธ์ที่ได้จะอยูใ่ นรู ปของกฎ (Rule) ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทาเหมืองข้อมูล จะนาไปใช้ประโยชน์ให้กบั องค์กรในส่ วนของการวางแผน การดาเนินงานหรื อ
ช่วยตัดสิ นใจดาเนินการบางอย่างได้ (วิทยา พรพัชรพงศ์, 2549)
2.2.1 วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีฐานข้ อมูล
ในช่วงปี ค.ศ. 1960 เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เริ่ มพัฒนามาจากการประมวลผลและ
แฟ้ มข้อมูลพื้นฐาน การค้นคว้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้มีการปรับปรุ งมาโดยลาดับ
ช่ ว งปี ค.ศ. 1970 ได้น าไปสู่ ก ารพัฒ นาระบบการเก็ บ ข้อ มู ล ในรู ป แบบตาราง
(Relational Database System) มีเครื่ องมือจัดการโมเดลข้อมูล และมีเทคนิคการใช้อินเด็กซ์และการ
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บริ หารข้อมูล นอกจากนี้ ผใู ้ ช้ยงั ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ภาษาในการเรี ยก
ข้อมูล (Query Language)
ช่วงปี ค.ศ. 1980 เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เริ่ มมีการปรับปรุ งและพัฒนาในการหา
ระบบจัดการที่มีศกั ยภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ ใน 30 ปี ที่ผา่ นมา ได้นาไปสู่
การจัดเก็บข้อมูลจานวนมากที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น
ช่วงปี ค.ศ. 1990 - ปั จจุบนั สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในหลายรู ปแบบ แตกต่างกัน
ทั้งระบบปฏิ บตั ิ ก าร หรื อการจัดเก็ บฐานข้อมูล ซึ่ งการนาข้อมูลทั้งหมดมารวมและจัดเก็บไว้ใ น
รู ปแบบเดียวกันเรี ยกว่า Data Warehouse เพื่อความสะดวกในการจัดการต่อไป ซึ่ งเทคโนโลยี Data
Warehouse รวมไปถึง Data Cleansing, Data Integration และ On-Line Analytical Processing
(OLAP) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลในหลาย ๆ มิติรวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะการทา
เหมืองข้อมูลได้เกิดขึ้นมาตามลาดับ (รู ปที่ 2.5)
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รู ปที่ 2.5 วิวฒั นาการของการทาเหมืองข้อมูล (พูนศักดิ์ ประคาทอง, 2551)
2.2.2 ประเภทของข้ อมูลทีจ่ ะใช้ ในการทาเหมืองข้ อมูล
ข้อมู ล ที่ จะนามาใช้ใ นการท าเหมื องข้อมู ล นั้นจะต้องเป็ นข้อมู ล ที่ มี จานวนมาก
เพื่อที่จะนามาค้นหาความสัมพันธ์ ประเภทของข้อมูลมีดงั นี้ (อดุลย์ ยิม้ งาม, 2552)
1. ข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Databases) เป็ นฐานข้อมูลที่
จัด เก็ บ อยู่ ใ นรู ปแบบของตาราง โดยในแต่ ล ะตารางจะประกอบไปด้ ว ยแถวและคอลั ม น์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงได้โดย Entity-Relationship (ER) Model
2. ข้อมูลจากคลังข้อมูล (Data Warehouses) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย
แหล่งมาเก็บไว้ในรู ปแบบเดียวกันและรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน
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3. ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (Transactional Databases) ประกอบ
ด้วยข้อมูลที่แต่ละทรานแซคชันแทนด้วยเหตุการณ์ ในขณะใดขณะหนึ่ ง เช่น ใบเสร็ จรับเงิน จะเก็บ
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชื่อลูกค้าและรายการสิ นค้าที่ลูกค้ารายนั้นซื้ อ เป็ นต้น
4. จากฐานข้อมูลพิเศษหรื อที่เก็บข่าวสารพิเศษ (Advanced Databases) ซึ่ งได้แก่
 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database)
 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเวลา (Temporal Database)
 ฐานข้อมูลข้อความ (Text Databases) และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
 ฐานข้อมูลแบบเก่าในอดีตหรื อข้อมูลที่มาจากต่างฐานข้อมูลกัน
 ฐานข้อมูลจากแหล่ง WWW
2.2.3 ลักษณะเฉพาะของข้ อมูลทีส่ ามารถทาเหมืองข้ อมูล
ข้อมูลที่สามารถนามาทาเหมืองข้อมูลนั้น จะต้องมีลกั ษณะเฉพาะของข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนยากที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูภ่ ายในข้อมูล
ได้ดว้ ยตาเปล่า หรื อโดยการใช้ Database Management System (DBMS) ในการจัดการฐานข้อมูล
2. ข้อมูลที่ มาจากแหล่งต่าง ๆ และได้จากการรวบรวมมาจากหลายระบบปฏิบตั ิ
การหรื อหลาย DBMS เช่น Oracle, DB2, MS SQL, MS Access เป็ นต้น
3. ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ทาการ Mining หากข้อมูลที่มีอยู่
นั้นเป็ นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะต้องแก้ปัญหานี้ ก่อน โดยบันทึกฐานข้อมูลนั้นไว้และนา
ฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้มาทา Mining แต่เนื่ องจากข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้
ผลลัพธ์ที่ได้จาการทา Mining สมเหตุ สมผลในช่ วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ความถูกต้องเหมาะสมอยูต่ ลอดเวลาจึงต้องทา Mining ใหม่ทุกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม
4. ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ข้อมูลรู ปภาพ ข้อมูลมัลติมีเดีย ข้อมูลเหล่านี้
สามารถนามาทา Mining ได้เช่นกันแต่ตอ้ งใช้เทคนิคการทา Data Mining ขั้นสู ง
2.2.4 ขั้นตอนการทาเหมืองข้ อมูล
ขั้นตอนในการทาเหมื องข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนการทางานย่อยที่ จะเปลี่ ย น
ข้อมูลดิบให้กลายเป็ นความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (Zaiane, 1999)
 Data Cleaning เป็ นขั้นตอนสาหรับการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้องออกไปและ
แก้ไขข้อมูลบกพร่ อง
 Data Integration เป็ นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งให้เป็ นข้อมูล
ชุดเดียวกัน
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 Data Selection เป็ นขั้นตอนการดึงข้อมูลเพียงบางส่ วนจากแหล่งที่บนั ทึกไว้มา
ใช้สาหรับการวิเคราะห์
 Data Transformation เป็ นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้มีรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการทาเหมืองข้อมูล
 Data Mining เป็ นขั้นตอนการค้นหารู ปแบบที่เป็ นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่
 Pattern Evaluation เป็ นขั้นตอนการประเมินรู ปแบบที่ได้จากการทาเหมือง
ข้อมูล
 Knowledge Representation เป็ นขั้นตอนการนาเสนอความรู ้ที่คน้ พบ โดยใช้
เทคนิคในการนาเสนอเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
2.2.5 เทคนิคการสั งเคราะห์ ต้นไม้ ตัดสิ นใจ
การสังเคราะห์ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree Induction) เป็ นการเรี ยนรู้โดยการ
จาแนกประเภทของข้อมูล (Classification) ออกเป็ นกลุ่ม (Class) ต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ (Attribute)
ของข้อมูลในการจาแนก (Quinlan, 1986) ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) จะมีลกั ษณะเป็ น Flow
Chart เหมืองโครงสร้างของต้นไม้ ที่แต่ละโหนดก็จะแสดงถึงลักษณะของข้อมูล ดังรู ปที่ 2.5 จะเป็ น
การแสดงส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ

Root node

Internal node

Yes

No

Yes

Yes

Leaf node

รู ปที่ 2.6 แสดงส่ วนประกอบของต้นไม้ตดั สิ นใจ
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(1) ลักษณะของต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
 ผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้จะแสดงอยูใ่ นรู ปต้นไม้ ซึ่ งประกอบไปด้วยโหนดแรก
สุ ดที่เรี ยกว่าโหนดราก (Root Node) จาก Root Node ก็จะแตกออกเป็ นโหนดลูกหรื อโหนดภายใน
(Internal Node) และโหนดลู กก็จะมีลูกของตัวเองซึ่ งโหนดในระดับสุ ดท้ายจะเรี ยกว่าโหนดใบ
(Leaf Node)
 แต่ละเส้นทางจากโหนดเริ่ มต้นไปจนถึงโหนดสุ ดท้ายสามารถแสดงให้อยูใ่ น
รู ปกฎ IF-THEN ได้
 มีความทนทานต่อข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวน (Noisy Data) เช่น แอททริ บิวต์ที่
ไม่เกี่ยวข้องและค่าของแอททริ บิวต์ที่ผดิ พลาดหรื อขาดหายไป
 การเรี ยนรู ้วธิ ี การนี้มีความรวดเร็ วกว่าอัลกอริ ทึมอื่นที่ใช้ในการจาแนกข้อมูล
(2) วิธีการของต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
การสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจจะเป็ นกระบวนการค้นหาแอททริ บิวต์ที่เหมาะสมจากบน
ลงล่าง โดยเริ่ มจากการเลื อกแอททริ บิวต์ที่ดีที่สุดมาเป็ นโหนดราก เมื่อข้อมูลผ่านการแบ่งที่โหนด
รากแล้ว ก็จะหาแอททริ บิวต์ที่ดีที่สุดของข้อมูลที่ผ่านการแบ่งนั้นมาสร้ างโหนดลูกของโหนดราก
นั้นต่อไป และจะวนสร้างโหนดลูกและต้นไม้ยอ่ ยของแต่ละกิ่งไปเรื่ อย ๆ จนข้อมูลนั้นถูกจัดอยูใ่ น
กลุ่ ม เดี ย วกัน วิธี ก ารที่ นามาใช้ใ นการสร้ า งต้น ไม้ตดั สิ นใจนั้น มี หลายวิธี ไม่ ว่า จะเป็ น C4.5
(Quinlan, 1992), ID3 (Quinlan, 1979), CART (Breiman et al, 1984) และ Hunt’s algorithm
(Quinlan, 1979) ในงานวิจยั นี้จะมุ่งเน้นไปยังการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจโดยใช้วธิ ี ID3
(3) ข้ อดีของต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
ข้อดีของการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ ที่ทาให้เป็ นวิธีการจาแนกกลุ่มของข้อมูลที่ได้รับ
ความนิยมในการใช้งานมากที่สุด
 เป็ นวิธีการที่ง่าย และให้ผลลัพธ์เร็ วกว่าวิธีการอื่น
 ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแปลงเป็ นกฎได้ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
 สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานกับการค้นหาข้อมูลได้
 ให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและแม่นยา
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2.2.6 วิธีการสร้ างต้ นไม้ ตัดสิ นใจแบบ ID3
ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นแบบ ID3 จะใช้ค่าเกนของสารสนเทศ (Information Gain)
ในการตัดสิ นใจที่จะเลือกแอททริ บิวต์ที่จะใช้เป็ นโหนดรากหรื อโหนดในต้นไม้ โดยดูจากค่าเกนสู ง
ที่สุด เป็ นโหนดเริ่ มต้น (นิตยา เกิดประสพ, 2547)
ค่าเกนนี้ จะคานวณได้โดยใช้ความรู ้ จากทฤษฎี สารสนเทศ คือ ค่าสารสนเทศของ
ข้อมูลขึ้นกับค่าความน่าจะเป็ นของข้อมูล
ค่าสารสนเทศของข้อมูล = -log2(ความน่าจะเป็ นของข้อมูล)
ถ้า M หมายถึงชุ ดข้อมูล ค่าสารสนเทศ (Information) ของชุดข้อมูล M นั้น หรื อ
เรี ยกว่าค่าเอนโทรพี (Entropy) ของชุดข้อมูล M จะเขียนแทนด้วย I(M)

ในการเลือกแอททริ บิวต์ที่จะมาเป็ นโหนดรากจะอาศัยค่าเกนของสารสนเทศ ซึ่ งจะ
คานวณได้จากค่าสารสนเทศทั้งหมดของชุ ดข้อมูลนั้นลบด้วยค่าสารสนเทศหลังจากเลื อกแอททริ
บิวต์หนึ่ งเป็ นโหนดราก ค่าสารสนเทศหลังจากแบ่งตามคุ ณสมบัติที่เลือกแล้วจะคานวณได้จาก ค่า
ผลรวมของผลคู ณระหว่างค่าสารสนเทศของแต่ละโหนดกับอัตราส่ วนของข้อมูลในแต่ละกิ่ งต่อ
ข้อมูลทั้งหมดที่โหนดนั้นๆ
ถ้าให้ขอ้ มูลคือ T และแอททริ บิวต์ที่เป็ นโหนด คือ X ซึ่ งมีค่าที่เป็ นไปได้ n ค่า
โหนด T จะถูกแบ่งออกเป็ น {t1, t2,…, tn} ตามค่าที่เป็ นไปได้ของ X ดังนั้นการคานวณหาค่า
สารสนเทศหลังจากแบ่งตามแอททริ บิวต์X จะเป็ นดังนี้

ค่ า เกนของสารสนเทศของแอททริ บิ วต์ X สามารถค านวณได้จ ากการลบค่ า
สารสนเทศทั้งหมดที่โหนดนี้กบั ค่าสารสนเทศที่ได้หลังจากแบ่งด้วยแอททริ บิวต์ X ดังนี้

Gain(X) = I(T) – Ix(T)
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ในงานวิจยั นี้ จะใช้เทคนิ คของการเรี ยนรู ้ ตน้ ไม้ตดั สิ นใจในการสร้างรู ปแบบของ
ข้อมูลในฐานข้อมูล แล้วนารู ปแบบที่ได้มาแปลงเป็ นกฎให้อยู่ในรู ปแบบของแหล่งความรู ้ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั แหล่งความรู ้ ในส่ วน IDB และ IC ของฐานข้อมูลนิรนัย

2.3 ภาษา Prolog และ Datalog
2.3.1 ภาษาโปรล็อก (Prolog)
เป็ นภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic Programming) Prolog ย่อ
มาจาก PROgrammation en LOGique ถูกสร้างขึ้นโดย Alian Colmerauer ในช่วง ค.ศ. 1972 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ศศลักษณ์ ทองขาว, 2547)
ภาษาโปรล็อกเป็ นภาษาที่มีความแตกต่างจากภาษาอื่น ตรงที่สามารถประมวลผล
ในเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ (Symbolic Computation) ได้ดี จึ ง ถู ก น าไปใช้ใ นการเขี ย นโปรแกรมด้า น
ปั ญญาประดิ ษฐ์ ลักษณะของภาษานั้นมี ไวยากรณ์ และความหมายที่ ง่ายและชัดเจน เป็ นภาษาที่ มี
รากฐานจาก Predicate Logic ในทางคณิ ตศาสตร์
งานวิจยั จานวนมากที่ทาให้เกิดการพัฒนาภาษาโปรล็อกในปั จจุบนั นั้น เป็ นผลมา
จากโครงการระบบคอมพิวเตอร์ ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer Systems Project - FGCS) ซึ่ ง
เลือกรู ปแบบหนึ่งของภาษาโปรล็อกเป็ นภาษาแก่น (Kernel Language) ของระบบปฏิบตั ิการ
ตัวแปลภาษาของภาษาโปรล็อกนั้นมีมากมายไม่วา่ จะเป็ นแบบ Public Domain และ
ในเชิ ง พาณิ ชย์ สาหรั บ ในงานวิจยั นี้ ตวั แปลที่ ใช้ จะใช้ SWI-Prolog (http://www.swi-prolog.org/)
เป็ นตัวแปลภาษา
2.3.2 องค์ ประกอบพืน้ ฐานของภาษาโปรล็อก
องค์ประกอบที่สาคัญของโปรล็อก ประกอบด้วย ตัวแปร (Variables), เพรดิเคต
(Predicates), และประโยค (Clause) ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (สุ นิสา ริ มเจริ ญ, 2554)
(1) ตัวแปร (Variables)
ตัวแปรในภาษาโปรล็อกจะประกอบไปด้วย ตัวอักษร, ตัวเลข และเครื่ องหมาย
Underscore (_) โดยกาหนดว่าตัวแปรทุกตัวจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรื อเครื่ องหมาย
Underscore อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น X, Y, Output, Input และ _ เป็ นต้น สาหรับตัวแปรที่เป็ น _ นั้น
จะหมายถึงตัวแปรที่ไม่สนใจในค่าของตัวแปรนั้น
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(2) เพรดิเคต (Predicates)
Predicates หมายถึงความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่ งชื่อของ Predicates จะประกอบไป
ด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และเครื่ องหมาย Underscore (_) โดยกาหนดว่าชื่ อที่ใช้ในการตั้งตัวแรกต้อง
เป็ นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น เช่ น student ที่หมายถึงความสัมพันธ์ของนักเรี ยน หรื อ parent ที่
หมายถึงความสัมพันธ์ของผูป้ กครอง จานวน Argument ของ Predicates จะเรี ยกว่า Arity ของ
ความสัมพันธ์ โดยทัว่ ไป Predicate q ที่มี Arity n รู ปแบบการเขียนจะเป็ น q/n เช่น parent/2
ส่ วนของนิ พจน์ที่ประกอบด้วย Predicates โดยดาเนิ นการกับ Argument จะเรี ยกว่า
Atomic Formula เป็ นหน่วยพื้นฐานของภาษาโปรล็อก ตัวอย่างของ Atomic Formula เช่น
parent(adle, tom).
result(a, b, R).
student(susan, 15, female).
(3) Clauses
ภาษาโปรล็ อ กมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประมวลผลแบบ Clauses ซึ่ งหมายถึ ง
ประโยค หรื อ Statement ที่อยูใ่ นรู ปของ head หรื อ head : - body เมื่อส่ วนของ head ประกอบด้วย
ส่ วนของ Atomic Formula หนึ่งชุดและส่ วนของ body ประกอบไปด้วยส่ วน Atomic Formula ตั้งแต่
หนึ่งชุดเป็ นต้นไป เช่น
parent(adle, tom). เป็ น clauses ที่มีเฉพาะ head
student(susan, 15, female). เป็ น clauses ที่มีเฉพาะ head
father(X,Y) : - parent(X,_) , male(X). เป็ น clauses ที่มี head และส่ วนของ body
2.3.3 ตัวอย่างการดาเนินการในภาษาโปรล็อก
(1) การเท่ากัน (Equality)
การเท่ากันของวัตถุในลักษณะ เช่ น p(c) = p(c) หรื อ a = a จะเรี ยกการเท่ากัน
ลักษณะนี้ วา่ การเท่ากันตามโครงสร้างของไวยากรณ์ การเท่ากันแบบนี้ จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
= = เช่น
?- b = = b
?- 5 = = 5
?- p(a) = = p(a)
สาหรับการหารเท่ากันอีกกรณี คือ โครงสร้ างไวยากรณ์ของนิ พจน์ไม่เท่ากัน แต่มี
ค่าที่เท่ากัน หรื อมีเนื้อหาเท่ากัน การเท่ากันแบบนี้จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ =:= เช่น
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?- 2+1 =:= 3+0
?- 5 =:= 5
?- p(a) =:= p(a)
(2) การทาให้ เป็ นหน่ วยเดียวกัน (Unification)
Unification เป็ นการจับ คู่ นิ พ จน์ ส องชุ ด เพื่ อ ตรวจสอบการเท่ า กัน ถ้า นิ พ จน์
ประกอบด้วยตัวแปรจะมีการแทนค่าตัวแปรก่อนการตรวจสอบการ เมื่อนามาดาเนินการมีผลทาให้
นิพจน์ท้ งั สองเท่ากันตามโครงสร้างของไวยากรณ์ การเท่ากันลักษณะนี้ จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
= เช่น
?- p(X) = p(a) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ X=a ซึ่งเป็ นการแทนค่าตัวแปรที่ส่งผลให้นิพจน์
ทั้งสองเท่ากัน
(3) การประมวลผล (Computation)
ภาษาโปรล็ อ กจะท าหน้า ที่ ป ระมวลผลด้ว ยการด าเนิ น การ กับ เป้ าหมาย เมื่ อ
เป้ าหมายคือ Atomic Formula ตั้งแต่หนึ่ งตัวขึ้ นไป โดยมีเครื่ องหมาย “,” เป็ นตัวคัน่ Atomic
Formula แต่ละชุดที่อยูใ่ นเป้ าหมายเรี ยกว่าเป้ าหมายย่อย เช่น ตัวอย่างเป้ าหมายต่อไปนี้ ประกอบด้วย
เป้ าหมายย่อย 2 ชุด
?- parent(X, james), parent(Y, X).
การดาเนิ นการกับเป้ าหมาย จะทาการการค้นหา head ที่เหมาะสมกับเป้ าหมายย่อย
ก่อน โดยโปรแกรมจะทาการค้นหาจากส่ วนต้นของโปรแกรมไปจนถึงส่ วนสุ ดท้ายของโปรแกรม
และในกรณี ที่มีเป้ าหมาย 2 ตัวขึ้นไป จะเริ่ มดาเนินการกับเป้ าหมายจากซ้ายไปขวา
ภาษาโปรล็อกนี้ ผูว้ จิ ยั จะนามาใช้ในส่ วนของการทาเหมืองข้อมูล คือใช้ในการเขียน
อัลกอริ ทึมในการหารู ปแบบของข้อมูล แล้วในส่ วนของการแปลงรู ปแบบที่ได้จากการทาเหมืองให้
อยูใ่ นรู ปแบบของกฎในฐานข้อมูลนิรนัย
2.3.4 ภาษาดาต้ าล็อก (Datalog)
Datalog ย่อมาจากคาว่า Deductive Database Logic Programming Language ภาษา
Datalog เป็ นภาษาที่ใช้ในการสอบถาม (Query) และประมวลผลข้อมูลสาหรับฐานข้อมูลนิ รนัย
(Deductive Database) ภาษา Datalog มีลกั ษณะเหมือนภาษา Prolog แต่ในภาษา Datalog นั้นจะไม่
ซับซ้อนเท่ากับ Prolog
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โครงสร้ างของ Datalog
โครงสร้างของ Datalog จะแบ่งออกเป็ นส่ วนที่เป็ น Atom หรื อ Fact และส่ วนที่เป็ น
ประโยคแบบมีเงื่อนไข หรื อกฎ (McCarthy, 2011)

ในส่ วนที่เป็ น Atom หรื อ Fact แสดงได้ดงั นี้
Syntax :

P(T1, . . . ,Tn)

Semantics :predicate P is true of terms T1 and ... and Tn

ไวยากรณ์ในส่ วนที่เป็ นกฎ แสดงได้ดงั นี้

Syntax :

A0 : - A1, . . . ,Ak

Semantics :atom A0 is true if atoms A1 and · · · and Ak are true

ตัวอย่างภาษา Datalog
ภาษา Datalog จะประกอบไปด้วย Fact ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ เก็บข้อมูลตาราง เช่ น ถ้า
ตารางชื่ อว่า parent และ john เป็ นผูป้ กครองของ sam ข้อมูลใน fact ที่เก็บอยู่ในตารางจะเขียนได้
ดังนี้
> parent(john, sam).
ในส่ วนของฐานข้อมูลนิ รนัย (Deductive Database) สามารถใช้กฎ (Rule) มาช่วย
ในการสร้าง Fact ขึ้นมาใหม่ เช่น กฎที่บอกถึ งการเป็ นบรรพบุรุษกัน ถ้า A เป็ นผูป้ กครองของ C
และ C เป็ นผูป้ กครองของ B แล้วหมายความว่า A เป็ นบรรพบุรุษของ B โดยเขียนเป็ นกฎได้ดงั นี้
ancestor(A, B) :- parent(A, C) , parent(C, B).
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2.3.5 โปรแกรม SWI-Prolog
โปรแกรม SWI-Prolog เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการแปลภาษาโปรล็อ ก ซึ่ ง ตัว
โปรแกรมจะมี ใ ห้ เลื อ กใช้ท้ งั ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารลี นุก ซ์ และระบบปฏิ บตั ิ ก ารวิน โดว์ และยังมี ใ ห้
เลือกใช้ท้ งั แบบ Command Line และแบบ GUI ตัวโปรแกรมสามารถโหลดได้จาก http://www.swiprolog.org/Download.html จากรู ปที่ 2.7 จะเป็ นตัวอย่างของโปรแกรม SWI-Prolog

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างโปรแกรม SWI-Prolog
การใช้งานโปรแกรม SWI-Prolog สามารถทาได้โดยการเปิ ดโปรแกรมขึ้นมา แล้ว
จะพบข้อความที่ข้ ึนในโปรแกรม ดังรู ปที่ 2.8 และเมื่อเข้าโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วที่หน้าจอจะ
ปรากฏเครื่ องหมาย ?- ซึ่ งเป็ นการแสดงว่าตัวโปรแกรมพร้อมที่จะรับคาสัง่ จากผูใ้ ช้งานแล้ว
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รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างแสดงความพร้อมของโปรแกรม
ในส่ วนของงานวิจยั นี้จะใช้โปรแกรม SWI-Prolog ในการแปลภาษาในส่ วนของ
การทาเหมืองข้อมูล และในส่ วนของการแปลงรู ปแบบของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบของกฎในแหล่งความรู ้ที่ใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย
2.3.6 โปรแกรม DES
DES ย่อมาจากคาว่า Datalog Educational Systemโปรแกรม DES นี้เป็ นโปรแกรม
โอเพนซอร์ส สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.fdi.ucm.es/profesor/fernan/des/
โปรแกรม DES สามารถรองรับทุกระบบปฏิบตั ิการ ไม่วา่ จะเป็ น Windows Linux
และ Mac จอภาพเริ่ มต้นของ DES ในแต่ละระบบปฏิบตั ิการ แสดงได้ดงั รู ปที่ 2.9, 2.10, 2.11 และรู ป
ที่ 2.12
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รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างโปรแกรม DES ในระบบวินโดว์ แบบ Command line

รู ปที่ 2.10 ตัวอย่างโปรแกรม DES+ACIDE ในระบบวินโดว์
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รู ปที่ 2.11 ตัวอย่างโปรแกรม DES ในระบบลีนุกซ์

รู ปที่ 2.12 ตัวอย่างโปรแกรม DES ในระบบ OS MAC
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เริ่มต้ นการใช้ งานโปรแกรม DES
เมื่อทาการเปิ ดโปรแกรมขึ้นนั้น โปรแกรมจะอยูใ่ นโหมดของ Datalog เป็ นค่า
เริ่ มต้น ดังรู ปที่ 2.13 ที่แสดงโปรแกรมในโหมดเริ่ มต้น

รู ปที่ 2.13 ตัวอย่างโปรแกรม DES โหมด Datalog
การใช้งานโปรแกรม DES นั้นภายในโปรแกรมจะแบ่งออกเป็ น 3 โหมดคือ โหมด
ของ Datalog โหมด Prolog และโหมด SQL ซึ่ งในการเปลี่ยนโหมดทั้ง 3 ในโปรแกรม DES นั้น
สามารถทาได้โดยการพิมพ์คาสั่ง ดังนี้
 โหมด Datalog ใช้คาสั่ง /datalog
 โหมด Prolog ใช้คาสั่ง /prolog
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 โหมด SQL ใช้คาสั่ง /sql
จากรู ปที่ 2. 14 และรู ปที่ 2.15 จะเป็ นการแสดงการเปลี่ยนโหมดของโปรแกรม จาก
Datalog เป็ น Prolog และจาก Prolog เป็ น SQL ตามลาดับ

รู ปที่ 2.14 ตัวอย่างของคาสั่งในการเปลี่ยนโหมดเป็ น Prolog
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รู ปที่ 2.15 ตัวอย่างของคาสั่งในการเปลี่ยนโหมดเป็ น SQL
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแปลงฐานข้ อมูลเชิงสั มพันธ์ เป็ นแหล่งความรู้ เพือ่ ใช้ ใน
ฐานข้ อมูลนิรนัย
ในการวิจยั เรื่ องการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ในอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวคิดในการแปลง
ฐานข้อมูล เชิ ง สัมพันธ์ เป็ นแหล่ งความรู ้ เพื่อใช้ใ นฐานข้อมู ลนิ รนัยดัง สรุ ป ในตารางที่ 2.1 และมี
รายละเอียดดังนี้
Sander Goos (2009) ได้นาเสนอเกี่ยวกับความถูกต้องของการรวมฐานข้อมูลในรู ปแบบของ
โปรล็อก (Prolog) วิธีการของเขาจะทาการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลปกติให้อยูใ่ นรู ปแบบของภาษา
โปรล็อกโดยการสร้ างฟั งก์ชันขึ้ นมาในการแปลงแต่ล ะส่ วน คื อ ฟั งก์ชันในการแปลงข้อมู ล ใน
ฐานข้อมูล (TD) ฟั งก์ชนั ในการแปลงวิว (TV) ฟั งก์ชนั ในการแปลงการสอบถามข้อมูล (TQ) และ
ฟั งก์ชนั ในการแปลงข้อมูลกลับ (T’D) จากนั้นเขาได้ทาการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการแปลง
ฐานข้อมู ล นี้ พบว่า มี ท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย ข้อดี คื อในการแปลงของเขาจะมี ฟั ง ก์ชัน (T’D) ในการ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้ทาการแปลงแล้ว ส่ วนข้อเสี ยคือ ข้อมูลที่ซ้ ากันนั้น ใน
ภาษาโปรล็อกจะทาการสร้ างขึ้นเพียงข้อมูลเดียว ส่ งผลให้ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น
ไม่ถูกต้อง ดังนั้นวิธีการตรวจสอบความความถูกต้องของงานวิจยั นี้ จึงต้องมีสองวิธีที่จะรองรับทั้ง
สองกรณี ที่เป็ นไปได้
Kazem Taghva และ Jayalakshmi Jayaraman (2008) ได้เสนอเกี่ยวกับการเพิ่มการวนซ้ าของ
การสอบถามข้อมูล (Query) สาหรับระบบสารสนเทศ ในงานวิจยั จะกล่าวถึ งลักษณะของการ
สอบถามข้อมูล การกาหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลในรู ปแบบปกติและในรู ปแบบของดาต้าล็อก
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรู ปแบบของดาต้าล็อกนี้การกาหนดความสัมพันธ์ที่ได้จะมีขนาดที่ส้ ันกว่าและ
ช่วยลดเวลาในการประมวลผลทาให้ได้ผลลัพธ์เร็ วขึ้น
Ignacis Blanco และคณะ (2009) ได้นาเสนอเกี่ยวกับการนาคุณสมบัติของภาษาดาต้าล็อกมา
ประยุกต์ใช้งานร่ วมกับฐานข้อมูล GEFRED โมเดล GEFRED ถูกเสนอขึ้นมาโดย Medina และคณะ
ซึ่ งโมเดลนี้ เสนอขึ้นมาเพื่อช่วยในการขยายความสามารถของโมเดล Relational ให้มีความสามารถ
ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่มีความคลุ มเครื อและข้อมูลที่มีความไม่สมบรู ณ์ จากการรับข้อมูล
หรื อจากความสั ม พันธ์ ข องข้อมู ล เพื่ อที่ จะทาให้ข ้อมู ล ที่ มีค วามคลุ ม เครื อเหล่ า นี้ สามารถถู ก นา
ออกมาใช้งานได้ ในงานวิจยั เขาจะทาการพิจารณาจากโมเดล GEFRED และใช้วิธีการสร้างกฎของ
ข้อมูลร่ วมกับค่าความยืนหยุน่ ของข้อมูล ในงานวิจยั จะกล่าวถึงลักษณะของรู ปแบบ GEFRED และ
การใช้ภาษาดาต้าล็อกสร้างกฎของข้อมูลแล้วนามาประยุกต์ให้เข้ากับ ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์แบบ
คลุมเครื อในรู ปแบบของ GEFRED
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Joseph Fong และคณะ (2001) ได้นาเสนอถึงการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ไปเป็ น
เอกสารในรู ปแบบ XML โดยทาการออกแบบการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ไปเป็ นฐานข้อมูล
XML เพื่อที่จะนาไปใช้งานผ่านเว็บ ขั้นตอนในการแปลงโครงสร้างนั้นจะใช้รูปแบบ EER ร่ วมกับ
โครงสร้างของ XML แล้วนาไปแสดงในเอกสาร XML ในลักษณะของโครงสร้างต้นไม้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ พบว่า งานวิจยั ส่ วนมากจะมีการนาภาษา
โปรล็อกเข้ามาประยุกต์ใช้งานกับระบบฐานข้อมูล เนื่ องจากคุณสมบัติของภาษามีส่วนช่วยในการ
ลดขนาดของข้อมูลและเพิ่มความเร็ วในการประมวลผลของการสอบถามข้อมูล หรื อค้นหาข้อมูลใน
ฐานข้อมูล บางงานวิจยั ได้นาภาษาดาต้าล็อกเข้ามาประยุกต์ใช้งาน ซึ่ งภาษาโปรล็อกและดาต้าล็อก
นั้นมี ลกั ษณะรู ปแบบเดี ยวกัน เพียงแต่ภาษาดาต้าล็อกเป็ นสับเซตของในภาษาโปรล็อก และไม่มี
ความซับซ้อนของการวนซ้ า (Recursion) เหมาะที่จะนามาจัดการกับฐานข้อมูล จากที่ได้ทาการศึกษา
งานวิจยั พบว่ามี หลายงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ไปเป็ นฐานข้อมูล
XML แต่รูปแบบในการแปลงก็จะมีวิธีการที่ต่างกันออกไป ในปั จจุบนั ภาษาโปรล็อกเริ่ มมีผสู ้ นใจ
มากขึ้น และนามาประยุกต์ใช้งานกับการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถให้ระบบจัดการ
ฐานข้อมู ล ผูว้ ิ จยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะท าการแปลงฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พันธ์ ใ ห้อยู่ใ นรู ป แบบของ
ฐานข้อมูลนิ รนัย โดยใช้ภาษาโปรล็อกและภาษาดาต้าล็อก พร้ อมทั้งยังนาเทคนิ คทาเหมืองข้อมูล
(Data Mining) เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่ วมด้วย เพื่อช่ วยสร้ างข้อมูลในรู ปแบบ IDB ซึ่ งจะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั การสอบถามหรื อค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้ท้ งั ภาษา
โปรล็อกในการเขียนอัลกอริ ทึมการทาเหมืองข้อมูลและใช้ภาษาดาต้าล็อกในการแปลงฐานข้อมูลที่
จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินการต่อไปในบทที่ 3
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปเปรี ยบเทียบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้
เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย
บทความวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1 = Sander Goos (2009), 2 = Kazem Taghvaและ
Jayalakshmi Jayaraman (2008), 3 = Ignacis Blanco และคณะ (2009), 4 = Joseph Fong และคณะ
(2001), 5 = การแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย (งานวิจยั
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กระบวนการทางาน
1 2 3 4 5
ฐานความรู้ เริ่มต้ นของระบบ
ประเภทของฐานข้ อมูล
ฐานความรู้ที่ใช้ได้จาก Relational Database

 
ฐานความรู้ที่ใช้ได้จาก Information System

ฐานความรู้ที่ใช้ได้จาก GEFRED Database

การพัฒนา
พัฒนาโดยใช้รูปแบบของภาษาโปรล็อก



พัฒนาโดยใช้รูปแบบของภาษาดาต้าล็อก


พัฒนาโดยใช้รูปแบบของภาษา XML

ฐานความรู้ ทไี่ ด้
ประเภทของฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลประเภท Prolog Database


ฐานข้อมูลประเภท Dedustive Database


ฐานข้อมูลประเภท XML Document

เทคนิคในการแปลงข้ อมูล
แปลงข้อมูลจากโครงสร้างของข้อมูล

แปลงข้อมูลจากข้อมูลในตาราง
  

แปลงข้อมูลจากกฎ (Rule) ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล
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ตารางที่ 2.1สรุ ปเปรี ยบเทียบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้
เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย (ต่อ)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กระบวนการทางาน
1 2 3 4 5
การประยุกต์ ใช้ ระบบ
วิจยั เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น
  

วิจยั เพื่อทดสอบความถูกต้อง


วิจยั เพื่อประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลจริ ง


บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในบทนี้จะนาเสนอถึง วิธีการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และกระบวนการต่าง ๆ ของ
การวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 วิธีการวิจัย
ในการวิจยั นี้ จะมีวธิ ี การในการดาเนินการแยกออกเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ ถึงปัญหาในการลดเวลาของการค้ นหาข้ อมูลหรือสอบถามข้ อมูล
ในส่ วนของการประมวลผลในการค้นหาข้อมูลของฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ในการค้นหาจะ
กระทาการค้นหาที ละแถวของข้อมู ลที่ มีอยู่ ท าให้เวลาในการค้นหานั้นจะขึ้ นอยู่กบั จานวนของ
ข้อมูล หากข้อมูลมีจานวนมากเวลาในการค้นหาก็จะนานขึ้นไปด้วย ในงานวิจยั นี้ จึงได้มีแนวคิดใน
การแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ให้เป็ นฐานข้อมูลนิ รนัย ซึ่ งฐานข้อมูลนิ รนัยนี้ เป็ นฐานข้อมูลที่จะ
ประกอบไปด้วยส่ วนของข้อมูล และส่ วนของรู ปแบบของข้อมูล (Pattern) ที่ได้จากการทาเหมือง
ข้อมูลทาให้ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากเมื่อเราทาการค้นหาข้อมูล ระบบจะมาทาการ
ตรวจสอบที่รูปแบบของข้อมูลก่อน
3.1.2 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของการแปลงฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ เป็ นฐาน
ความรู้ เพือ่ ใช้ ในฐานข้ อมูลนิรนัย
แนวคิดการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ในงานวิจยั นี้ จะเน้นไปที่ส่วนของการแปลงข้อมูล
ในฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ให้อยูใ่ นรู ปแบบของฐานข้อมูลนิ รนัย โดยข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูล
เชิ งสัมพันธ์แต่ละแถวจะถูกแปลงให้เป็ น Fact และ วิว จะถูกแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Rule ใน
งานวิจยั นี้ ยงั นาเอาการทาเหมืองข้อมูลเข้ามาช่ วยในการเพิ่มรู ปแบบของข้อมูลในฐานข้อมูลเข้าไป
ด้วย เพื่อช่วยให้การค้นหาข้อมูลหรื อสอบถามข้อมูลเป็ นไปได้รวดเร็ วขึ้น
แนวคิดในการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นฐานความรู้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย มีการ
ทางานหลัก 3 ส่ วน คื อ 1. ส่ วนของการจัดเตรี ยมข้อมูลโดยการ Join ตารางในฐานข้อมูลให้เป็ น
ตารางเดียวกัน 2. ส่ วนของการทาเหมืองข้อมูล และ 3. ส่ วนของการแปลงข้อมูลให้สามารถนาไปใช้
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ในฐานข้อมูลนิรนัยส่ วนประกอบทั้งหมดนี้แสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั รู ปที่ 3.1
Relation Database

ทำเหมืองข้อมูล
(ID3)

แปลงข้อมูลใน
ตำรำง

แปลงรู ปแบบ
Rules

ฐำนควำมรู ้
(IDB + EDB)

รู ปที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นฐานข้อมูลนิรนัย
1) ส่ ว นของการจัด เตรี ย มข้อ มู ล คื อ การน าข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ที่
ประกอบด้วยหลายตารางมา Join กันและจัดรู ปแบบให้ตรงตามรู ปแบบที่จะใช้ในการทาเหมือง
ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ซึ่ งส่ วนนี้จะประกอบด้วยหลายขั้นตอนย่อย ไม่วา่ จะเป็ นการรวบรวมข้อมูล
การตัดข้อมูลที่ไม่จาเป็ นออก แล้วจัดการแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสม
2) ส่ วนของการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้อลั กอริ ทึม ID3
(Quinlan, 1979) และพัฒนาเป็ นโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรล็อ ก อัล กอริ ทึ ม นี้ จะเป็ นการหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการตัดสิ นใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) และนาเอาความสัมพันธ์ที่ได้
ส่ งไปยังส่ วนของการแปลงข้อมูล
3) ส่ วนของการแปลงฐานข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลนิรนัย ในส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่จะทา
การแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จากทุก ๆ ตารางที่สนใจ วิวของข้อมูล และความสัมพันธ์ที่
ได้จากการทาเหมืองข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของภาษาดาต้าล็อก คือจะได้ฐานข้อมูลที่มีแต่ Rule และ
Fact เท่านั้น
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จากแนวคิดในการแปลงฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์เป็ นฐานข้อมูลนิรนัย จะเป็ นไปตามแผนผัง
การทางานดังรู ปที่ 3.2 รู ปที่ 3.3 จะเป็ นการแสดงในส่ วนของการทางานของการเพิ่มกฎที่ได้จากการ
ทาเหมืองข้อมูล และรู ปที่ 3.4 จะเป็ นการแสดงถึงการหารู ปแบบของข้อมูล โดยใช้วิธีการสร้าง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ

START

รับไฟล์ .sql

RUN คาสัง่ process

SAVE ไฟล์ เป็ น .dl
(kb.dl)

STOP

รู ปที่ 3.2 แสดงแผนผังการทางานในการแปลงข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลนิรนัย

34

START

รับไฟล์ .dl
(kb.dl)

CREATE ID3
Rules

แปลง Rule IF-THEN จำก ID3
เป็ นรู ปแบบของ Rule ใน
ฐำนควำมรู ้

SAVE

ไฟล์ เป็ น .dl

STOP

รู ปที่ 3.3 แสดงแผนผังการทางานเพิ่มส่ วนที่เป็ นกฎที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล
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START

รับไฟล์ .pl
(traindata.pl)

คำนวณ
( )

∑
( )

(

)

(

( )

)

( )

เปรี ยบเทียบค่า Gain แต่ละแอททริ บิวต์
เลือกค่า Gain มากสุด สร้ าง Node

สามารถแยก Class ได้
พิจารณา
Leaf Nodes

ไม่สามารถแยกต่อไปได้ อีก
(Class เดียวกันทังหมด)
้
STOP

รู ปที่ 3.4 แสดงแผนผังการทางานของการทาเหมืองข้อมูล
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3.1.3 ทดสอบการทางาน ประเมินผลและปรับปรุ ง
ในการประเมิ นและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการแปลงฐานข้อมูล เชิ งสัมพันธ์ ไปเป็ น
ฐานความรู้ เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย จะเน้นที่ความถูกต้องและเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรื อ
การสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนั้นในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพจะประเมินโดยการทาการ
ทดสอบการค้นหาข้อมูลหรื อการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลปกติเทียบกับฐานข้อมูลที่ได้ทาการ
แปลง แล้วทาการจับเวลาในการตอบคาตอบของทั้งสองฐานข้อมูล

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาโปรแกรม
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
 หน่วยประมวลผลกลาง : Intel Core 2 Duo
 หน่วยความจาสารอง : 160 GB
 หน่วยความจาหลัก : 4 GB
 อุปกรณ์เสริ มอื่น ๆ เช่น เมาส์ แป้ นพิมพ์ เป็ นต้น
2) ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์สาหรับการพัฒนา ประกอบไปด้วย
 ระบบปฏิบตั ิการ : Windows 7 Home Basic 64 bit
 โปรแกรม : SWI-Prolog, EditPlus
 เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
o เครื่ องมือพัฒนาส่ วนของอัลกอริ ทึม : Prolog และ Datalog
o โปรแกรมในการทดสอบการทางาน : DES
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือที่ใ ช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ คือ การบันทึกเวลาส่ วนของการ
ทดสอบการสอบถาม (Query) ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และส่ วนของการสอบถามข้อมูล (Query)
จากฐานข้อมู ล นิ รนัย ที่ ไ ด้จ ากการแปลงข้อ มู ล ของงานวิจ ัย แล้ว ท าการเก็ บ ค่ า ของเวลาในการ
ประมวลผลของการตอบคาถาม มาทาการเปรี ยบเทียบกัน
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3.3 วิธีการแปลงฐานข้ อมูลไปเป็ นฐานความรู้ ในฐานข้ อมูลนิรนัย
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอเกี่ ยวกับวิธีการที่นามาใช้ในการแปลงฐานข้อมูลเป็ นแหล่ ง
ความรู้ที่ใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย ในส่ วนของการแปลงฐานข้อมูลนั้น จะใช้วิธีการสร้างข้อมูลขึ้นมา
ในรู ปแบบของ Fact ในภาษาดาต้าล็อก และจากนั้นจะนาเอาวิธีการทาเหมืองข้อมูลเข้ามาช่ วยใน
การสร้างรู ปแบบของข้อมูลในฐานความรู้ โดยรู ปแบบจะอยูใ่ นลักษณะของ Rule
3.3.1 อัลกอริทมึ ในการทาเหมืองข้ อมูล
ในงานวิจยั นี้ มีอลั กอริ ทึมในการทาเหมืองข้อมูลใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อที่จะนาความสัมพันธ์ที่ได้มาสร้างเป็ นกฎในฐานความรู้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลเชิงนิรนัย
อัล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช้น้ ี จะเป็ นอัล กอริ ทึ ม ID3 (ยุ ท ธพงษ์ ปลิ้ ม ภิ ร มย์, 2549) เป็ น
อัลกอริ ทึมที่ใช้ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) เป็ นเทคนิ คที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ซึ่ ง
วิธี การสร้ า งต้นไม้ตดั สิ นใจแบบ ID3 จะใช้ค่า เกนของสารสนเทศ (Information Gain) ในการ
พิจารณาเลือกโหนดที่จะสร้างในต้นไม้วิธีการในการคานวณหาค่าเกนจะสามารถคานวณได้จาก
สมการทั้ง 2 สมการต่อไปนี้ คือ
( )

∑1

( )

Buying
vhigh
vhigh
vhigh
high
high
high
high
high
low
low

Maint
vhigh
vhigh
high
high
high
high
low
low
vhigh
vhigh

Doors
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

(

( )

Persons
2
4
more
4
4
4
more
more
more
more

)

2

(

)

( )

Lug_boot
small
small
med
med
big
med
med
big
med
big

รู ปที่ 3.5 ตัวอย่างตารางข้อมูล

(1)
(2)

Safety
low
med
low
high
low
med
low
med
med
low

class
unacc
unacc
unacc
acc
unacc
unacc
unacc
acc
acc
unacc
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จากรู ปที่ 3.5 จะเป็ นตัวอย่างของตารางข้อมูลที่นามาแสดงวิธีการคานวณการสร้าง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ โดยใช้ค่าเกนในการพิจารณาเลือกว่าแอททริ บิวต์ใดจะเป็ นโหนดในต้นไม้ตดั สิ นใจ
ข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูล 7 แอททริ บิวต์ 10 เรคคอร์ ด แอททริ บิวต์ที่สนใจจากข้อมูลตัวอย่าง
คือ แอททริ วบิวต์ class ที่ประกอบด้วย acc และ unacc
ในการคานวณ จะพิจารณาข้อมูลไปทีละแอททริ บิวต์ โดยทาการคานวณหาค่าเกน
ของแต่ล ะแอททริ บิวต์ จากนั้นทาการเปรี ยบเที ย บเลื อกแอททริ บิวต์ที่มี ค่า เกนมากที่ สุด มาเป็ น
โหนดในต้นไม้ตดั สิ นใจ
ขั้นตอนแรกในการสร้ า งต้น ไม้ต ัดสิ น ใจ คื อ หาแอททริ บิ วต์ที่ เ ป็ นโหนดที่ อ ยู่
บนสุ ด (Root Node) เริ่ มต้นจะคานวณหาค่า Info ของแอททริ บิวต์ที่สนใจ คือ Class

(

)

∑

(

)

(

)

= [ (ความถี่ของข้อมูลคลาส unacc/จานวนข้อมูลทั้งหมด) x log2(ความถี่ของข้อมูล
คลาส unacc/จานวนข้อมูลทั้งหมด)]+ [ (ความถี่ของข้อมูลคลาส acc/จานวนข้อมูล
ทั้งหมด) x log2(ความถี่ของข้อมูลคลาส acc/จานวนข้อมูลทั้งหมด)]
=  (7/10) x log2 (7/10) – (3/10) x log2 (3/10)
= 0.881
ต่อมาทาการหาค่า Info ของแต่ละแอททริ บิวต์ที่เหลืออยูอ่ ีก 6 แอททริ บิวต์ ซึ่ งใน
การคานวณค่า Info ของแต่ละแอททริ บิวต์ จะต้องคานวณสัดส่ วนข้อมูลในทุกค่าที่เป็ นไปได้ของ
แอททริ บิวต์น้ นั เพื่อประกอบการเลือก ดังตัวอย่างการคานวณต่อไปนี้
(

(

)

)

(3/10) [– (3/3) x log2 (3/3) – (0/3) x log2 (0/3)]
+ (5/10) [– (2/5) x log2 (2/5) – (3/5) x log2 (3/5)]
+ (2/10) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
= 0.685
(4/10) [– (3/4) x log2 (3/4) – (1/4) x log2 (1/4)]
+ (4/10) [– (3/4) x log2 (3/4) – (1/4) x log2 (1/4)]
+ (2/10) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
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(

(

(

(

= 0.849
)
(8/10) [– (6/8) x log2 (6/8) – (2/8) x log2 (2/8)]
+ (2/10) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
= 0.849
) (1/10) [– (1/1) x log2 (1/1) – (0/1) x log2 (0/1)]
+ (4/10) [– (3/4) x log2 (3/4) – (1/4) x log2 (1/4)]
+ (5/10) [– (3/5) x log2 (3/5) – (2/5) x log2 (2/5)]
= 0.809
) (2/10) [– (2/2) x log2 (2/2) – (0/2) x log2 (0/2)]
+ (5/10) [– (3/5) x log2 (3/5) – (2/5) x log2 (2/5)]
+ (3/10) [– (2/3) x log2 (2/3) – (1/3) x log2 (1/3)]
= 0.761
) (5/10) [– (5/5) x log2 (5/5) – (0/5) x log2 (0/5)]
+ (4/10) [– (2/4) x log2 (2/4) – (2/4) x log2 (2/4)]
+ (1/10) [– (0/1) x log2 (0/1) – (1/1) x log2 (1/1)]
= 0.4

เมื่อทาการคานวณหาค่า Info ของแต่ละแอททริ บิวต์แล้ว สามารถคานวณหาค่าเกน
จากการเลือกแต่ละแอททริ บิวต์ดงั นี้
( )

Gain(Buying)
Gain(Maint)
Gain(Doors)
Gain(Persons)

( )

( )

= 0.881 – 0.685
= 0.196
= 0.881 – 0.849
= 0.032
= 0.881 – 0.849
= 0.032
= 0.881 – 0.809
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= 0.072
Gain(Lug_boot) = 0.881 – 0.761
= 0.120
Gain(Safety) = 0.881 – 0.4
= 0.481
จากค่าเกนของแต่ละแอททริ บิวต์ พบว่าแอททริ บิวต์ Safety มีค่ามากที่สุด ดังนั้นจะ
ทาการเลือกแอททริ บิวต์ Safety เป็ นโหนดแรกสุ ด ดังรู ปที่ 3.6

Safety
low
high

acc

med

unacc acc

unacc unacc
unacc unacc
unacc

unacc acc

รู ปที่ 3.6 แสดงตัวอย่างต้นไม้ตดั สิ นใจในขั้นแรก
จากรู ปที่ 3.6 จะพบว่าต้นไม้ที่ได้เมื่อแอททริ บิวต์ Safety เป็ นโหลดแรก ต้นไม้ที่ได้
จะมีกิ่งแตกออกมาสามกิ่ง เมื่อพิจารณาแต่ละกิ่งพบว่า ส่ วนที่ Safety=med นั้น ยังสามารถแยกต่อไป
ได้อีก เพื่อให้ตน้ ไม้ที่ได้สามารถแยกคลาสได้เป็ นคลาสเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นจากรู ปยังจะต้องทา
การคานวณหาค่าเกนของแต่ละแอททริ บิวต์ที่อยูใ่ นเงื่ อนไขของ Safety=med ต่ออีก เพื่อสร้ างโหนด
ในต้นไม้ตดั สิ นใจ เพื่อให้สามารถแยกข้อมูลออกเป็ นคลาสเดียวกันทั้งหมด
(

)

– (2/4) x log2 (2/4) – (2/4) x log2 (2/4)
=1
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พิจารณาค่า Info ของแต่ละแอททริ บิวต์ที่เหลื อและสามารถนามาสร้ างโหนด
ภายใต้ขอบเขตของ Safety=med
(

(1/4) [– (1/1) x log2 (1/1) – (0/1) x log2 (0/1)]
+ (2/4) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
+ (1/4) [– (0/1) x log2 (0/1) – (1/1) x log2 (1/1)]
= 0.5
(2/4) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
+ (1/4) [– (1/1) x log2 (1/1) – (0/1) x log2 (0/1)]
+ (1/4) [– (0/1) x log2 (0/1) – (1/1) x log2 (1/1)]
= 0.5
(3/4) [– (2/3) x log2 (2/3) – (1/3) x log2 (1/3)]
+ (1/4) [– (0/1) x log2 (0/1) – (1/1) x log2 (1/1)]
= 0.689
) (0/4) [– (0/0) x log2 (0/0) – (0/0) x log2 (0/0)]
+ (2/4) [– (2/2) x log2 (2/2) – (0/2) x log2 (0/2)]
+ (2/4) [– (0/2) x log2 (0/2) – (2/2) x log2 (2/2)]
=0
) (1/4) [– (1/1) x log2 (1/1) – (0/1) x log2 (0/1)]
+ (2/4) [– (1/2) x log2 (1/2) – (1/2) x log2 (1/2)]
+ (1/4) [– (0/1) x log2 (0/1) – (1/1) x log2 (1/1)]
= 0.5

)

(

)

(

)

(

(

จากนั้นเมื่อได้ค่า Info แล้วนามาหาค่าเกนของแต่ละแอททริ บิวต์
( )

Gain(Buying)

( )

( )

= 1 – 0.5
= 0.5
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Gain(Maint)

= 1 – 0.5
= 0.5
Gain(Doors) = 1 – 0.689
= 0.311
Gain(Persons) = 1 – 0
=1
Gain(Lug_boot) = 1 – 0.5
= 0.5
จากค่าเกนที่ได้ พบว่าแอททริ บิวต์ที่มีค่าเกนมากที่สุดคือ Persons ดังนั้นจะทาการ
เลือกแอททริ บิวต์น้ ี มาเป็ นโหนดลูกต่อจากโหนด Safety=med ต้นไม้ตดั สิ นใจจะเป็ นไปตามรู ปที่
3.7

Safety
high

low

med
unacc

acc

Persons

more
acc

4
unacc

รู ปที่ 3.7 แสดงตัวอย่างต้นไม้ตดั สิ นใจ
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จากรู ป ที่ 3.7 จะเห็ น ว่า ในต้น ไม้ทุ ก โหนดสามารถแยกคลาสออกเป็ นคลาส
เดียวกันได้หมด แสดงว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดการคานวณหาต้นไม้สินใจ แล้วเมื่อได้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจดังรู ป
ที่ 3.7 แล้วสามารถที่จะแปลงต้นไม้ดงั กล่าวให้อยูใ่ นรู ปแบบกฎของรู ปแบบข้อมูลได้ดงั นี้
rule 1 : IF (safety = high) then class = acc
rule 2 : IF (safety = med) AND (persons = more) THEN class = acc
rule 3 : IF (safety = med) AND (persons = 4) THEN class = unacc
rule 4 : IF (safety = low) then class = unacc
เมื่อได้รูปแบบของข้อมูลดังกล่าวในลักษณะของกฎแล้ว จะนารู ปแบบที่ได้เข้าไป
เพิ่มในฐานความรู้ที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูลนิรนัย โดยจะนารู ปแบบของข้อมูลที่ได้ไปแปลงให้
อยูใ่ นรู ปแบบของประโยคในฐานข้อมูลนิรนัย ซึ่ งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
3.3.2 อัลกอริทมึ ในการแปลงข้ อมูล
ในงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเป็ นการแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปเป็ นแหล่งความรู้
เพื่ อ ใช้ใ นฐานข้อ มู ล นิ ร นัย ในหัว ข้อ นี้ จึ ง จะกล่ า วถึ ง อัล กอริ ทึ ม ที่ ท าหน้า ที่ ใ นการแปลงจาก
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ให้อยู่ในรู ปแบบของแหล่งความรู้ ในส่ วนของการแปลงข้อมูลนี้ ผวู ้ ิจยั จะใช้
ภาษาดาต้าล็อกในการแปลงข้อมูลผ่านโปรแกรม DES
ในการแปลงข้อมูลเป็ นแหล่งความรู้ ในงานวิจยั จะทาการแปลงข้อมูล ทั้งส่ วนที่
เป็ นข้อมูลในตาราง และส่ วนของรู ปแบบข้อมูลหรื อกฎที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล
(1) ส่ วนของการแปลงข้ อมูลจากตาราง
ในส่ วนของการแปลงข้อมู ล จากตารางในฐานข้อมู ล เชิ ง สั ม พันธ์ ไ ปเป็ นแหล่ ง
ความรู้ เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย ส่ วนนี้ เป็ นการแปลงข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูล โดยใช้การ
Query ข้อมู ล ในตารางออกมา แล้ว น ามาสร้ า งเป็ นตารางใหม่ ใ นโปรแกรม DES โดยใช้ภาษา
Datalog ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลในตารางความสัมพันธ์อยูใ่ นรู ปแบบของ Fact
ตัว อย่า งในการแปลงข้อมู ล จากตารางในฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พันธ์ ไ ปเป็ นแหล่ ง
ความรู้ เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัย จากรู ปที่ 3.5 จะเป็ นข้อมูลตัวอย่างจากตารางในฐานข้อมูลเชิ ง
สั ม พันธ์ จากนั้น จะท าการแปลงข้อมู ล ในตารางให้อยู่ใ นรู ป แบบของ Fact โดยการใช้ภาษา
ดาต้าล็อกในการแปลงตารางข้อมูล ในการแปลงจะทาการเปลี่ยนข้อมูลในตารางให้อยู่ในรู ปแบบ
ของภาษาเอสคิวแอลก่อน ดังรู ปที่ 3.8
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/sql
create table data(buying string,maint string,doors string,persons string,lugboot
string,safety string,careva string);

insert into data values('vhigh','vhigh','two','two','small','low','unacc');
insert into data values('vhigh','vhigh','two','four','small','med','unacc');
insert into data values('vhigh','high','two','more','med','low','unacc');
insert into data values('high','high','two','four','med','high','acc');
insert into data values('high','high','two','four','big','low','unacc');
insert into data values('high','high','two','four','med','med','unacc');
insert into data values('high','low','two','more','med','low','unacc');
insert into data values('high','low','two','more','big','med','acc');
insert into data values('low','vhigh','three','more','med','med','acc');
insert into data values('low','vhigh','three','more','big','low','unacc');

select * from data;

รู ปที่ 3.8 ตัวอย่างข้อมูลในรู ปแบบเอสคิวแอล
จากนั้น เมื่ อได้ขอ้ มูลเป็ นเอสคิ วแอลแล้ว จะนาไฟล์น้ ี ไปรั นในโปรแกรม DES
เพื่อให้ฟังก์ชนั ในโปรแกรมทาการสร้างข้อมูลออกมาเป็ นข้อมูลในรู ปแบบ Fact ซึ่ งคาสั่งที่ใช้ใน
โปรแกรม DES คือ คาสัง่ /process จากนั้นโปรแกรมจะสร้างข้อมูลออกมาดังรู ปที่ 3.9
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data(high,high,two,four,big,low,unacc).
data(high,high,two,four,med,med,unacc).
data(high,high,two,four,med,high,acc).
data(high,low,two,more,big,med,acc).
data(high,low,two,more,med,low,unacc).
data(low,vhigh,three,more,big,low,unacc).
data(low,vhigh,three,more,med,med,acc).
data(vhigh,high,two,more,med,low,unacc).
data(vhigh,vhigh,two,four,small,med,unacc).
data(vhigh,vhigh,two,two,small,low,unacc).

:-type(data(buying:string,maint:string,doors:string,persons:string,
lugboot:string,safety:string,careva:string)).

รู ปที่ 3.9 ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบ Fact
ในส่ วนของงานวิจยั ที่ทาการศึกษาจะทาการแปลงข้อมูลในตารางของข้อมูล เพื่อ
เปลี่ยนเป็ นแหล่งความรู้ จากนั้นจะทาการเก็บบันทึกข้อมูลใหม่ไว้ที่ไฟล์ .dl เพื่อจัดเก็บเป็ นแหล่ง
ความรู้ในฐานข้อมูลนิรนัย
(2) ส่ วนของการแปลงรู ปแบบข้ อมูลทีไ่ ด้ จากอัลกอริทมึ การทาเหมืองข้ อมูล
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการรับรู ปแบบของข้อมูลหรื อกฎของข้อมูลที่ได้จากอัลกอริ ทึม
การทาเหมืองข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลจะได้รูปแบบของข้อมูลในลักษณะของ
IF….THEN…. แต่การแปลงรู ปแบบข้อมูลที่ได้เป็ น Rule ในภาษา Datalog นั้น ลักษณะของ Rule
ในภาษา Datalog จะเขียนอยู่ในรู ปแบบตรงข้ามกับรู ปแบบข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล คือ
THEN….IF….
จากตัวอย่างข้อมูลในตาราง (รู ปที่ 3.5) เมื่อนาข้อมูลมาทาเหมื องข้อมูลจะได้
รู ปแบบของข้อมูล ดังรู ปที่ 3.10 ข้อมูลที่ ได้น้ นั จะนามาทาการแปลงให้อยู่ในรู ปแบบของภาษา
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Datalog ซึ่ งรู ปแบบของการแปลงจะอยู่ในรู ปแบบดังรู ปที่ 3.11 จากรู ปจะเห็ นได้ว่าลักษณะของ
Rule ที่จะมีลกั ษณะคล้ายกับรู ปแบบข้อมูล เพียงแต่ส่วนของIF และ THEN จะสลับตาแหน่งกัน
if[safety=high]then[acc/1].
if[safety=med, persons=more]then[acc/2].
if[safety=med, persons=4]then[unacc/2].
if[safety=low]then[unacc/5].

รู ปที่ 3.10 รู ปแบบของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล

rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,acc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=high.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,acc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=more.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=4.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=low.

รู ปที่ 3.11 รู ปแบบของข้อมูลในภาษาดาต้าล็อก
3.3.3 ลักษณะทีใ่ ช้ ในการทดสอบแหล่งความรู้
ลักษณะที่ใช้ในการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู้ ที่ได้จากการแปลง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้ทาการทดสอบระหว่างแหล่งความรู้ 2 แบบว่าแบบใดที่จะมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า ซึ่ งรู ปแบบของแหล่งความรู ้ที่ใช้ท้ งั 2 แบบ จะมีลกั ษณะดังนี้
1) แหล่งความรู ้ แบบที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูล (Fact) เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งจะมี
ลักษณะข้อมูลคล้ายกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
2) แหล่งความรู ้แบบที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูล (Fact) และกฎ (Rule) ที่ได้จากการ
ทาเหมืองข้อมูล

47
โดยการออกแบบคาถามที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลในฐานความรู้ ให้ครอบคลุมกับ
ข้อมูลที่มีท้ งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นการสอบถามข้อมูลที่ตรงตามเงื่ อนไข และสอบถามข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูลที่ได้มาจากการทาเหมืองข้อมูล
3.3.4 ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนในการแปลงฐานข้อมูลเป็ นแหล่งความรู้ และทาการทดสอบแหล่งความรู้
ขั้นตอนแรกนั้น จะต้องทาการเตรี ยมข้อมูลที่จะใช้ในส่ วนนี้ดงั นี้
1) ส่ ว นของการท าเหมื อ งข้อ มู ล ต้อ งท าการจัด รู ป แบบของข้อ มู ล ให้ อ ยู่ใ น
รู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการหารู ปแบบข้อมูล แล้วทาการบันทึกไว้ใน
ไฟล์ .pl ลักษณะของรู ปแบบข้อมูลที่จะใช้จะเป็ นไปดังรู ปที่ 3.12
2) ส่ วนของข้อมูลที่จะทาการแปลงเป็ นแหล่งความรู ้ ทาการเตรี ยมข้อมูลให้อยู่
ในรู ปของภาษา SQL แล้วทาการบันทึกไว้ในไฟล์ .sql ดังตัวอย่างรู ปที่ 3.13
example(1,unacc,[buying=vhigh,maint=vhigh,doors=2,persons=2,lugboot=small,safety=low]).
example(2,unacc,[buying=vhigh,maint=vhigh,doors=2,persons=4,lugboot=small,safety=med]).
example(3,unacc,[buying=vhigh,maint=high,doors=2,persons=more,lugboot=med,safety=low]).
example(4,acc,[buying=high,maint=high,doors=2,persons=4,lugboot=med,safety=high]).
example(5,unacc,[buying=high,maint=high,doors=2,persons=4,lugboot=big,safety=low]).
example(6,unacc,[buying=high,maint=high,doors=2,persons=4,lugboot=med,safety=med]).
example(7,unacc,[buying=high,maint=low,doors=2,persons=more,lugboot=med,safety=low]).
example(8,acc,[buying=high,maint=low,doors=2,persons=more,lugboot=big,safety=med]).
example(9,acc,[buying=low,maint=vhigh,doors=3,persons=more,lugboot=med,safety=med]).
example(10,unacc,[buying=low,maint=vhigh,doors=3,persons=more,lugboot=big,safety=low]).

รู ปที่ 3.12 ตัวอย่างรู ปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล
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/sql
create table data(buying string,maint string,doors string,persons string,lugboot
string,safety string,careva string);

insert into data values('vhigh','vhigh','two','two','small','low','unacc');
insert into data values('vhigh','vhigh','two','four','small','med','unacc');
insert into data values('vhigh','high','two','more','med','low','unacc');
insert into data values('high','high','two','four','med','high','acc');
insert into data values('high','high','two','four','big','low','unacc');
insert into data values('high','high','two','four','med','med','unacc');
insert into data values('high','low','two','more','med','low','unacc');
insert into data values('high','low','two','more','big','med','acc');
insert into data values('low','vhigh','three','more','med','med','acc');
insert into data values('low','vhigh','three','more','big','low','unacc');

select * from data;

รู ปที่ 3.13 ตัวอย่างรู ปแบบของข้อมูลเอสคิวแอล
เมื่ อท าการเตรี ย มข้อมู ล ทั้ง สองเสร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้ว ในงานวิจ ัย นี้ จะแบ่ ง แหล่ ง
ความรู้ที่ได้เป็ น 2 แบบ แหล่งความรู้แบบแรกนั้น จะเป็ นเพียงข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ Fact ซึ่ งขั้น
ตอนนี้ เริ่ มจากการแปลงข้อมูลตัวอย่างที่ได้เตรี ยมไว้แล้วในไฟล์ .sql มาใช้งานในโปรแกรม DES
โดยทาการรันไฟล์ .sql แล้วทาการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการรันข้อมูลที่อยูใ่ นลักษณะของ Fact ไว้
ในไฟล์ .pl สาหรับแหล่งความรู้แบบที่ 2 จะเป็ นฐานความรู้ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูล (Fact) กับกฎ
(Rule) ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล ในส่ วนของแหล่งความรู้ แบบที่ 2 นี้ จะทาการรันไฟล์ ID3.pl
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เพื่อให้ได้รูปแบบที่ได้จากการทาเหมืองและเพิ่มรู ปแบบนี้ เข้าไปในแหล่งความรู้ ที่ได้จากการรัน
ไฟล์ .sql
ในส่ ว นของไฟล์ ID3.pl นั้น เมื่ อ ท าการรั น ขึ้ น มา ตัว โปรแกรมจะท าการถาม
ผูใ้ ช้งาน เพื่ อใส่ ข ้อมูล คาถามแรก จะเป็ นการถามถึ ง ชื่ อไฟล์ของข้อมูล ที่ได้ท าการเตรี ย มไว้ใ น
ตอนต้น ต่อจากนั้นจะถามชื่อไฟล์ที่ได้จากการรันไฟล์ .sql และสุ ดท้ายจะถามชื่อไฟล์ที่ตอ้ งการจะ
ให้ไฟล์เป็ นแหล่งความรู้

3.4 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของแหล่งความรู้
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึ งการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู้ ที่ได้ท้ งั 2 แบบ ว่า
แหล่งความรู้แบบใดจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากัน ซึ่ งในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพนี้ จะนาเอา
แหล่ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ส องแบบไปทาการทดสอบในโปรแกรม DES โดยการสอบถามข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทั้งสองในลักษณะของคาถามที่เหมือนกัน ซึ่ งลักษณะของคาถามที่ใช้ในการสอบถาม
ข้อมูลจะมีลกั ษณะ
1) ตรงกับเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูล
2) ไม่ตรงกับเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูล
จากนั้นเมื่อได้รูปแบบของการคาถามที่จะใช้ในการสอบถาม จะทาการสอบถามไปยังแหล่ง
ความรู้ท้ งั สองแบบ แล้วพิจารณาเวลาที่ใช้ในการตอบคาถามของแหล่งความรู้ท้ งั สองแบบ แล้วนา
เวลาที่ได้มาทาการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์และอภิปรายผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผล
การแปลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้เพื่อใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย ซึ่ งในการแปลง
ฐานข้อมูลของงานวิจยั นี้ ทาการแปลงฐานข้อมูลออกมาเป็ นแหล่งความรู ้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แหล่ง
ความรู ้ที่ได้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดี ยว และแบบที่ 2 แหล่งความรู ้จะประกอบไปด้วย
ข้อมูลรวมกับรู ปแบบของข้อมูลที่ได้มาจากการทาเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิค ID3 ในการหารู ปแบบ
หรื อโมเดลของข้อมูล จากนั้นทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ ที่ได้จากการแปลงทั้ง
สองแบบว่า แหล่งความรู ้แบบใดมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้
จะพิจารณาจากการใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อค้นหาคาตอบของการป้ อนแบบสอบถาม
(Query) เข้าไป การสอบถามที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการป้ อนจะแบ่งออกเป็ นการสอบถามที่ตรงตามเงื่ อนไข
ของรู ป แบบข้อมู ล และการสอบถามที่ ไ ม่ ตรงกับ เงื่ อนไขของรู ปแบบข้อมูล การทดสอบจะใช้
โปรแกรม DES เข้ามาช่วยในการอ่านไฟล์แหล่งความรู ้ที่อยูใ่ นรู ปแบบของภาษาดาต้าล็อก
สาหรั บเนื้ อหาที่ ไ ด้ท าการนาเสนอในบทนี้ จะเป็ นการนาเสนอตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการแปลง
ข้อมูลออกมาเป็ นแหล่งความรู้ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ที่ได้ โดย
มี รายละเอี ยดดัง นี้ หัวข้อ 4.1 อธิ บายถึ ง ฐานข้อมูลที่ ใช้ใ นการแปลงเป็ นแหล่ งความรู ้ หัวข้อ 4.2
อธิ บ ายถึ ง แหล่ ง ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการแปลงฐานข้อ มู ล หั ว ข้อ 4.3 อธิ บ ายถึ ง ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ และหัวข้อ 4.4 เป็ นการอภิปรายสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบการทดสอบ
แหล่งความรู ้ท้ งั สอง

4.1 ฐานข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการแปลงเป็ นแหล่งความรู้
ในงานวิจยั ฐานข้อมูลที่ใช้ในการแปลงเป็ นแหล่งความรู ้ จะนาข้อมูลตัวอย่างมาทาการแปลง
ไปเป็ นแหล่ งความรู ้ ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะใช้ขอ้ มูล 2 ชุ ดด้วยกันคื อ ข้อมูลชุ ดแรกจะเป็ น
ข้อมูลเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ เกี่ ย วกับรถ และข้อมูลชุ ดที่ 2 จะเป็ นข้อมูลเกี่ ยวการวิเคราะห์ การจัด
อันดับใบสมัครเพื่อคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลของประเทศสโลวีเนีย (Nursery) ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้นามาใช้ท้ งั 2 ชุดนี้ได้นามาจากเว็บไซต์ http://archive.ics.uci.edu/ml/
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ข้อมูลชุดแรกชื่อข้อมูล Car เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์รถ ตัวอย่างข้อมูลดังรู ปที่ 4.1 ซึ่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
 จานวนข้อมูล 1728 เรคคอร์ด
 จานวนแอททริ บิวต์ 7 แอททริ บิวต์ ได้แก่ buying, maint, doors, persons, lug_boot,
safety และ class

Buying

Maint

Doors

Persons

Lug_boot

Safety

class

vhigh
vhigh
vhigh
high
high
high
high
high
low
low
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh

vhigh
vhigh
high
high
high
high
low
low
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh
vhigh

two
two
two
two
two
two
two
two
three
three
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two
two

two
four
more
four
four
four
more
more
more
more
two
two
two
two
two
two
two
four
four
four
four
four
four
four
four

small
small
med
med
big
med
med
big
med
big
small
med
med
med
big
big
big
small
small
small
med
med
med
big
big

low
med
low
high
low
med
low
med
med
low
high
low
med
high
low
med
high
low
med
high
low
med
high
low
med

unacc
unacc
unacc
acc
unacc
unacc
unacc
acc
acc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc
unacc

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างตารางข้อมูลของชุดข้อมูลเกี่ยวกับรถ (Car)
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ข้อมูลชุ ดที่ 2 ชื่ อข้อมูล Nursery เป็ นข้อมูลเกี่ ยวการวิเคราะห์ การจัดอันดับใบสมัครเพื่อ
คัดเลือกผูส้ มัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลของประเทศสโลวีเนีย ซึ่ งตัวอย่างข้อมูลดังรู ปที่ 4.2 มี
รายละเอียดดังนี้
 จานวนข้อมูล 12960 เรคคอร์ด
 จานวนแอททริ บิวต์ 9 แอททริ บิวต์ ได้แก่ parents, has_nurs, form, children, housing,
finance, social, health และ class

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างตารางข้อมูลของชุดข้อมูลเกี่ยวกับการส่ งเด็กไปยังสถานที่รับเลี้ยงเด็ก (Nursery)

53

4.2 แหล่งความรู้ ทไี่ ด้ จากการแปลงฐานข้ อมูล
แหล่งความรู ้ที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูลตัวอย่างในงานวิจยั นี้ จะทาการแปลงข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม DES และใช้ภาษาดาต้าล็อกในการช่วยแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของแหล่งความรู ้ที่ใช้
ในฐานข้อมูลนิรนัย แหล่งความรู ้ที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแหล่งความรู ้ข้ ึนมาสอง
รู ป แบบ คื อ แหล่ ง ความรู ้ ที่ เ ประกอบด้ว ยข้อ มู ล (Fact) เพี ย งอย่า งเดี ย ว และแหล่ ง ความรู ้ ที่
ประกอบด้วยข้อมูล (Fact) และกฎ (Rule) ซึ้ งเป็ นรู ปแบบหรื อโมเดลของข้อมูลที่ได้จากการทา
เหมืองข้อมูล
แหล่งความรู ้ สาหรับชุ ดข้อมูลที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับรถ เป็ นไปดังรู ปที่ 4.3 แสดงแหล่งความรู ้
ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียว และรู ปที่ 4.4 แหล่งความรู ้ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและรู ปแบบ
ของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล
data(high,high,four,more,big,high,acc).
data(high,high,more,more,med,high,acc).
data(high,high,more,more,small,high,acc).
data(high,high,more,two,small,high,unacc).
data(high,low,more,more,small,low,unacc).
data(high,med,more,four,big,med,acc).
…
…
data(high,vhigh,four,four,big,low,unacc).
data(low,vhigh,four,four,big,med,acc).
data(vhigh,med,two,two,big,med,unacc).
data(vhigh,vhigh,two,four,big,high,unacc).
data(vhigh,vhigh,two,two,small,med,unacc).
:-type(data(buying:string,maint:string,doors:string,persons:string,lugboot:string,
safety:string,careva:string)).

รู ปที่ 4.3 แหล่งความรู ้แบบที่ 1 ของข้อมูล Car
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data(high,high,four,more,big,high).
data(high,high,more,more,med,high).
data(high,high,more,more,med,low).
data(high,high,more,more,small,high).
data(high,high,more,more,small,low).
data(high,high,more,more,small,med).
…
...
data(vhigh,vhigh,two,two,big,low).
data(vhigh,vhigh,two,two,big,med).
data(vhigh,vhigh,two,two,med,low).
data(vhigh,vhigh,two,two,small,high).
data(vhigh,vhigh,two,two,small,low).
data(vhigh,vhigh,two,two,small,med).
:-type(data(buying:string,maint:string,doors:string,persons:string,lugboot:string,safety:string)).
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=more,C1=high,C5=med,C3=two.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=more,C1=high,C5=small
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=high,C4=two.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,acc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=high,C4=four,C1=low,C2=vhigh.
…
…
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=four,C1=vhigh,C2=vhigh.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=med,C4=two.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,unacc):-data(C1,C2,C3,C4,C5,C6),C6=low.

รู ปที่ 4.4 แหล่งความรู ้แบบที่ 2 ของข้อมูล Car
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แหล่งความรู ้ สาหรับชุดข้อมูลที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถึงการส่ งเด็กไปยังสถานที่รับ
เลี้ยงเด็ก (Nursery) เป็ นไปดังรู ปที่ 4.5 ซึ้ งแสดงแหล่งความรู ้ที่มีเพียงแต่ขอ้ มูล และรู ปที่ 4.6 แสดง
แหล่งความรู ้ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและรู ปแบบของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล

data(greatpret,critical,complete,more,convenient,convenient,nonprob,notrecom,notrecom).
data(greatpret,critical,complete,more,convenient,convenient,nonprob,priority,specprior).
data(greatpret,critical,complete,more,lessconv,convenient,nonprob,notrecom,notrecom).
data(greatpret,critical,complete,more,lessconv,convenient,nonprob,priority,specprior).
data(greatpret,proper,foster,one,lessconv,inconv,nonprob,notrecom,notrecom).
data(greatpret,proper,foster,one,lessconv,inconv,nonprob,priority,specprior).
data(pretentious,critical,completed,two,convenient,inconv,slightlyprob,notrecom,notrecom).
...
data(usual,critical,complete,two,critical,inconv,nonprob,priority,specprior).
data(usual,critical,complete,two,critical,inconv,nonprob,recommended,priority).
data(usual,improper,incomplete,one,critical,convenient,problematic,recommended,priority).
data(usual,improper,incomplete,one,critical,convenient,slightlyprob,notrecom,notrecom).
data(usual,verycrit,foster,one,critical,inconv,problematic,recommended,specprior).
data(usual,verycrit,foster,one,critical,inconv,slightlyprob,notrecom,notrecom).
data(usual,verycrit,foster,one,critical,inconv,slightlyprob,priority,specprior).
data(usual,verycrit,foster,one,critical,inconv,slightlyprob,recommended,specprior).
data(usual,verycrit,foster,one,lessconv,convenient,nonprob,notrecom,notrecom).
data(usual,verycrit,foster,one,lessconv,convenient,nonprob,priority,specprior).
data(usual,verycrit,incomplete,two,lessconv,inconv,slightlyprob,recommended,specprior).
:- :-type(data(parents:string,hasnurs:string,form:string,children:string,housing:string,
finance:string,social:string,health:string,nursary:string)).

รู ปที่ 4.5 แหล่งความรู ้แบบที่ 1 ของข้อมูล Nursery
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data(greatpret,critical,complete,two,critical,inconv,problematic,priority).
data(greatpret,critical,complete,two,critical,inconv,problematic,recommended).
data(greatpret,critical,complete,two,critical,inconv,slightlyprob,notrecom).
...
data(pretentious,proper,completed,two,convenient,convenient,nonprob,notrecom).
data(pretentious,proper,completed,two,convenient,inconv,slightlyprob,priority).
data(pretentious,proper,completed,two,convenient,inconv,slightlyprob,recommended).
data(usual,verycrit,incomplete,two,lessconv,inconv,slightlyprob,notrecom).
data(usual,verycrit,incomplete,two,lessconv,inconv,slightlyprob,priority).
data(usual,verycrit,incomplete,two,lessconv,inconv,slightlyprob,recommended).
:-type(data(parents:string,hasnurs:string,form:string,children:string,housing:string,finance:string
,social:string,health:string)).
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,priority):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8),C8=recommended,C2=improper,C1=usual,C7=nonprob,C5=lessc
onv,C4=three.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,veryrecom):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8),C8=recommended,C2=improper,C1=usual,C7=nonprob,C5=lessc
onv,C4=two,C3=complete.
..
..
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,veryrecom):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8),C8=recommended,C2=improper,C1=usual,C7=nonprob,C5=conve
nient,C6=convenient.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,specprior):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8),C8=recommended,C2=lessproper,C7=problematic,C1=greatpret,C
5=critical,C4=three.
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,specprior):data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8),C8=recommended,C2=lessproper,C7=problematic,C1=greatpret,C
5=critical,C4=two.

รู ปที่ 4.6 แหล่งความรู ้แบบที่ 2 ของข้อมูล Nursery
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4.3 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของแหล่งความรู้
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูล จะทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ โดยการสอบถามข้อมูลหรื อการค้นหาข้อมูล ซึ่ งคาถามที่ใช้ในการ
สอบถามข้อมูลจะเป็ นคาถามที่ครอบคลุมกับข้อมูล คือการสอบถามข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขและไม่
ตรงตามเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูล
4.3.1 การทดสอบกับข้ อมูลในฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์
ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 เป็ นตารางแสดงรู ป แบบค าถามที่ ใ ช้ใ นการ
สอบถามข้อมูลของข้อมูลทั้งชุ ดที่ 1 และชุดที่ 2 ในรู ปแบบของภาษาเอสคิวแอล ซึ่ งทาการสอบถาม
ข้อมูลในรู ปแบบของข้อมูลที่เป็ นฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบกับแหล่งความรู ้
ทั้ง 2 แบบ ของงานวิจยั นี้ และแสดงตารางที่ 4.3 และ 4.4 เป็ นการแสดงผลการทดสอบในการ
สอบถามข้อมูลทั้ง ที่ เป็ นการสื บค้นข้อมูลที่ ตรงตามเงื่ อนไขและไม่ตรงตามเงื่ อนไขของรู ปแบบ
ข้อมูล
ตารางที่ 4.1 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Car
รู ปแบบ
Query ตรงตามเงื่อนไข
1
select * from data where careva = 'unacc'
2
select * from data where buying='low' and maint='low' and safety='high' and
careva = 'vgood'
3
select * from data where buying='low' and maint='high' and persons='four' and
lugboot = 'med' and careva = 'unacc'
4
select * from data where buying='low' and maint='high' and doors='two' and
persons = 'four' and lugboot = 'med' and safety='low'and careva = 'unacc'
รู ปแบบ
Query ไม่ตรงกับเงื่อนไข
1
select * from data where buying='low' and doors='five'
2
select * from data where buying='low' and maint='high' and doors='four' and
persons = 'two' and lugboot = 'big' and safety='low' and careva = 'good'
3
select * from data where buying='med' and maint='med' and safety='high' and
careva = 'good'
4
select * from data where careva = 'un'
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ตารางที่ 4.2 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Nursery
รู ปแบบ
Query ตรงตามเงื่อนไข
1
select * from data where nursary= 'priority'
2
select * from data where parents = 'greatpret' and children = 'more' and
finance ='inconv' and health ='priority'
3
select * from data where hasnurs = 'improper' and children = 'two' and
housing ='critical' and finance ='inconv' and health ='priority' and nursary= 'specprior'
4
select * from data where parents = 'pretentious' and hasnurs = 'improper' and
form = 'foster' and housing ='convenient' and social ='problematic' and
health ='notrecom' and nursary = 'notrecom'
รู ปแบบ
Query ไม่ตรงกับเงื่อนไข
1
select * from data where children = 'mo'
2
select * from data where finance = 'test' and health = 'notrecom'
3
select * from data where parents = 'usual' and hasnurs = 'improper' and
form = 'completed' and children ='one' and finance= 'incomplete' and
health ='notrecom' and nursary= 'specprior '
4
select * from data where parents = 'pretentious' and hasnurs = 'improper' and
form = 'completed' and children ='three' and housing ='convenient' and
finance= 'inconv' and social ='nonprob' and health ='notrecom' and
nursery= ' veryrecom '

59
ตารางที่ 4.3 แสดงเวลาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล Car
รู ปแบบ
เวลา (ms)
Query แบบตรงกับ Rule
แบบที่ 1
190
แบบที่ 2
27
แบบที่ 3
20
แบบที่ 4
25
Query แบบไม่ตรงกับ Rule
แบบที่ 1
15
แบบที่ 2
7
แบบที่ 3
14
แบบที่ 4
16
ตารางที่ 4.4 แสดงเวลาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล Nursery
รู ปแบบ
เวลา (ms)
Query แบบตรงกับ Rule
แบบที่ 1
60386
แบบที่ 2
4097
แบบที่ 3
1177
แบบที่ 4
430
Query แบบไม่ตรงกับ Rule
แบบที่ 1
70
แบบที่ 2
67
แบบที่ 3
62
แบบที่ 4
63
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4.3.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพของข้ อมูลชุ ดที่ 1
ตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 เป็ นตารางแสดงรู ป แบบค าถามที่ ใ ช้ใ นการ
สอบถามข้อมู ล ของแหล่ ง ความรู ้ ท้ งั 2 แบบ ซึ่ งรู ป แบบการสอบถามข้อมู ล จะแบ่ ง ออกเป็ นการ
สอบถามที่ตรงตามเงื่อนไขของข้อมูลและไม่ตรงตามเงื่อนไขของข้อมูล และแสดงตารางที่ 4.7 เป็ น
การแสดงผลการทดสอบในการสอบถามข้อมูลทั้งที่เป็ นการสื บค้นข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขและไม่
ตรงตามเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูลในแต่ละแบบ
ตารางที่ 4.5 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Car ที่ตรงตามเงื่อนไข
รู ปแบบ
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 1
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 2
1
data(A,B,C,D,E,F,unacc).
rule(A,B,C,D,E,F,unacc).
2
data (low,low,C,D,E,high,vgood).
rule(low,low,C,D,E,high,vgood).
3
data (low,high,C,four,med,F,unacc).
rule(low,high,C,four,med,F,unacc).
4
data(low,high,two,four,med,low,unacc).
rule(low,high,two,four,med,low,unacc).
ตารางที่ 4.6 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Car ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข
รู ปแบบ
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 1
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 2
1
data (low,B,five,D,E,F,Re).
rule(low,B,five,D,E,F,Re).
2
data (low,high,four,two,big,low,good).
rule(low,high,four,two,big,low,good).
3
data (med,med,C,D,E,high,good).
rule(med,med,C,D,E,high,good).
4
data (A,B,C,D,E,F,un).
rule(A,B,C,D,E,F,un).
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ตารางที่ 4.7 แสดงเวลาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล Car
รู ปแบบ/เวลา (ms)
KB แบบที่ 1
Query
แบบตรงกับ Rule
แบบที่ 1
120
แบบที่ 2
10
แบบที่ 3
5
แบบที่ 4
0
Query
แบบไม่ตรงกับ Rule
แบบที่ 1
0
แบบที่ 2
0
แบบที่ 3
0
แบบที่ 4
0

KB แบบที่ 2

90
7
3
0

4
3
5
4
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เมื่อนาค่าที่ได้จากตารางมาวิเคราะห์ สามารถแสดงผลได้เป็ นกราฟดังรู ปที่ 4.7 และรู ปที่ 4.8

เวลา (ms)
200
180
160
140
120

RDB

100

KB แบบที่ 1

80

KB แบบที่ 2

60
40
20

Query

0
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

รู ปที่ 4.7 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบของการสอบถามข้อมูล Car ที่ตรงกับเงื่อนไข
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เวลา (ms)
18
16

14
12
RDB

10
8

KB แบบที่ 1

6

KB แบบที่ 2

4
2
0
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

Query

รู ปที่ 4.8 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบของการสอบถามข้อมูล Car ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไข
4.3.3 การทดสอบประสิ ทธิภาพของข้ อมูลชุ ดที่ 2
ตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.9 เป็ นตารางแสดงรู ป แบบค าถามที่ ใ ช้ใ นการ
สอบถามข้อมู ล ของแหล่ ง ความรู ้ ท้ งั 2 แบบ ซึ่ งรู ป แบบการสอบถามข้อมู ล จะแบ่ ง ออกเป็ นการ
สอบถามที่ตรงตามเงื่อนไขของข้อมูลและไม่ตรงตามเงื่อนไขของข้อมูล และแสดงตารางที่ 4.10 เป็ น
การแสดงผลการทดสอบในการสอบค้นข้อมูล
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ตารางที่ 4.8 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Nursery ที่ตรงตามเงื่อนไข
รู ปแบบ
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 1
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 2
1
data(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,
rule(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,
priority).
priority).
2
data(greatpret,C2,C3,more,C5,inconv, rule(greatpret,C2,C3,more,C5,inconv
C7,priority,R).
,C7,priority,R).
3
data(C1,improper,C3,two,critical,
rule(C1,improper,C3,two,critical,
inconv,C7,priority,specprior).
inconv,C7,priority,specprior).
4
data(pretentious,improper,foster,C4
rule(pretentious,improper,foster,C4
,convenient,C6,problematic,notrecom, ,convenient,C6,problematic,notrecom,
notrecom).
notrecom).

ตารางที่ 4.9 แสดงรู ปแบบการสอบถามข้อมูล Nursery ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข
รู ปแบบ
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 1
Query ของแหล่งความรู ้แบบที่ 2
1
data(C1,C2,C3,mo,C5,C6,C7,C8,Re).
rule(C1,C2,C3,mo,C5,C6,C7,C8,Re).
2
data(C1,C2,C3,C4,C5,test,C7,notrecom,R). rule(C1,C2,C3,C4,C5,test,C7,notrecom,R).
3
data(usual,improper,complete,one,C5,
rule(usual,improper,complete,one,C5,
incomplete,C7,notrecom,specprior).
incomplete,C7,notrecom,specprior).
4
data(pretentious,improper,completed,three, rule(pretentious,improper,completed,three,
convenient,inconv,nonprob,
convenient,inconv,nonprob,
notrecom,veryrecom).
notrecom,veryrecom).
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ตารางที่ 4.10 แสดงเวลาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล Nursery
รู ปแบบ/เวลา (ms)
KB แบบที่ 1
KB แบบที่ 2
Query
แบบตรงกับ Rule
แบบที่ 1
60418
44685
แบบที่ 2
3877
1987
แบบที่ 3
1057
327
แบบที่ 4
403
225
Query
แบบไม่ตรงกับ Rule
แบบที่ 1
16
73
แบบที่ 2
16
81
แบบที่ 3
16
81
แบบที่ 4
15
75
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เมื่อนาค่าที่ได้จากตารางมาวิเคราะห์ สามารถแสดงผลได้เป็ นกราฟดังรู ปที่ 4.9 และรู ปที่ 4.10
เวลา (ms)

5000

70000

4000

60000

3000
2000

50000

1000

40000

0
30000

RDB
KB แบบที่ 1

20000

KB แบบที่ 2

10000
0

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

Query

รู ปที่ 4.9 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบของการสอบถามข้อมูล Nursery ที่ตรงกับเงื่อนไข
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เวลา (ms)
90

80
70
60
50

RDB

40

KB แบบที่ 1
KB แบบที่ 2

30
20
10

0
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

Query

รู ปที่ 4.10 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบของการสอบถามข้อมูล Nursery
ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไข
4.3.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของผลลัพธ์ ทไี่ ด้
จากการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของแหล่ ง ความรู ้ ที่ ไ ด้ท้ งั 2 แบบ แล้ว
จาเป็ นต้องทาการทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้มาจากแหล่งความรู ้ท้ งั 2 แบบ ด้วยว่าผลลัพธ์
ที่ได้น้ นั มีความถูกต้องมากเพียงใด โดยทาการทดสอบความถูกต้องจากการสอบถามกับฐานข้อมูล
เชิ ง สั ม พันธ์ เที ย บกับ แหล่ ง ความรู ้ แ บบที่ 1 จากนั้นท าการตรวจสอบผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ ดัง รู ป ที่ 4.11
ผลลัพธ์ที่ได้จากฐานความรู้เชิงสัมพันธ์ และรู ปที่ 4.12 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากแหล่งความรู ้แบบที่ 1
จากการทดสอบตัวอย่าง เมื่อทาการสอบถามด้วยคาถาม select * from data where
buying='low' and maint='low' and safety='high' and careva = 'vgood' กับฐานข้อมูลนิ รนัย และ
สอบถามด้วยคาถาม data (low,low,C,D,E,high,vgood). กับแหล่งความรู ้แบบที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้มีถูกต้อง สังเกตได้จากผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ได้คาตอบเท่ากัน คือ 13 ทูเพิล
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รู ปที่ 4.11 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสอบถามของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

รู ปที่ 4.12 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสอบถามของแหล่งความรู ้แบบที่ 1
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4.4 อภิปรายสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบแหล่งความรู้
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้ท้ งั 2 แบบที่ได้ทาการแปลงมาจากฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์พบว่า แหล่งความรู ้ในแบบที่ 2 จะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในการค้นหาข้อมูล สังเกตได้
จากเวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบนั้นจะใช้เวลาที่เร็ วกว่าแบบที่ 1 และจากการทดสอบพบว่าแหล่ง
ความรู้ท้ งั 2 แบบนี้จะแสดงถึงความแตกต่างในการค้นหาคาตอบเมื่อข้อมูลที่ใช้น้ นั มีขนาดใหญ่มาก
ๆ แหล่งความรู ้ ท้ งั 2 นี้ ยงั มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ยที่แตกต่างกันคือ แหล่งความรู ้แบบที่ 1 นั้นจะมีขนาด
ของข้อมูลที่นอ้ ยกว่า ทาให้เวลาที่ใช้ในการค้นหาคาตอบของคาถามที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของรู ปแบบ
ข้อมูลนั้นใช้เวลาน้อยกว่าแบบที่ 2 เนื่ องจากว่าในภาษาดาต้าล็อกนั้นจะทาการค้นหาคาตอบไปทีละ
บรรทัดของแหล่งความรู ้ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การเพิ่มส่ วนของเงื่อนไข (Rule) เข้าไปในแหล่งความรู ้
จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั แหล่งความรู ้ ได้ดียิ่งขึ้นในกรณี ที่การสอบถามข้อมูลมีเงื่อนไขที่ตรง
กับ Rule

บทที่ 5
บทสรุป
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั และออกแบบการแปลงฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์เป็ นแหล่งความรู ้ ที่ใช้ใน
ฐานข้อมูลนิรนัยนั้น สามารถสรุ ปได้วา่ ในการแปลงฐานข้อมูลเป็ นแหล่งความรู ้ในฐานข้อมูลนิ รนัย
นั้น เพื่อให้แหล่ งความรู ้ ที่ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แหล่ งความรู ้ จะต้องเพิ่มในส่ วนของรู ปแบบ
ข้อมูล หรื อโมเดลเข้าไป ซึ่ ง รู ปแบบข้อมูล นี้ ได้ม าจากการทาเหมื องข้อมูล ในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้
วิธีการ ID3 ซึ่ งเป็ นการแบ่งคลาสของข้อมูลมาหารู ปแบบของข้อมูลทั้งหมด เนื่ องจากวิธีการนี้ เป็ น
วิธีการหารู ปแบบของข้อมูลที่เข้าใจง่าย และผลลัพธ์ที่ได้จะได้รูปแบบข้อมูลที่อยูใ่ นลักษณะของ IFTHEN Rule
ในการศึ กษางานวิจยั นี้ จึ งมุ่งเน้นไปยังแหล่งความรู ้ ที่ใช้ในฐานข้อมูลนิ รนัยที่ได้จากการ
แปลงจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แหล่งความรู ้ที่ได้จากการแปลงนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แหล่ง
ความรู้แบบที่ 1 ที่ประกอบด้วยข้อมูลอยูใ่ นรู ปของ Fact เพียงอย่างเดียวและแหล่งความรู ้แบบที่ 2 ที่
ประกอบด้วยข้อมูล (Fact) และรู ปแบบของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการ ID3 อยูใ่ น
รู ปแบบของ Rule จากนั้นจะทาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของแหล่ งความรู ้ ที่ได้ โดยทาการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพจากการสอบถามข้อมูลหรื อค้นหาข้อมูลจากเงื่อนไขที่ครอบคลุมกับข้อมูล คือ
สอบถามข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขและไม่ตรงตามเงื่อนไขของรู ปแบบข้อมูล จากนั้นทาการจับเวลาที่
ใช้ในการประมวลผลหาคาตอบของทั้งสองแหล่งความรู ้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแหล่งความรู ้สามารถสรุ ปได้วา่ แหล่งความรู ้
ที่ใช้ในฐานข้อมูลนิรนัยที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและรู ปแบบของข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล
จะมีประสิ ทธิ ภาพในการสอบถามข้อมูลหรื อค้นหาข้อมูลที่มีเงื่ อนไขตรงกับรู ปแบบของข้อมูลได้ดี
ขึ้นกว่าแหล่งความรู ้ ที่มีเพียงแต่ขอ้ มูลเพียงอย่างเดี ยว แต่พบข้อเสี ยคือขนาดของแหล่งความรู ้ จะมี
ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากแหล่งความรู ้ที่ประกอบด้วยข้อมูล และข้อจากัดอีกอย่าง คือ การค้นหาข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขนั้นเวลาที่ใช้ในการค้นหา จะใช้เวลามากกว่าแหล่งความรู ้ที่ประกอบด้วยข้อมูล
เพียงอย่างเดียว
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5.2 ประโยชน์ ของการแปลงฐานข้ อมูลเป็ นแหล่งความรู้ ทใี่ ช้ ในฐานข้ อมูลนิรนัย
1) ช่วยลดเวลาในการสอบถามข้อมูลหรื อค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ
2) เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพให้กบั แหล่งความรู ้ที่จะใช้ในฐานข้อมูลนิรนัย

5.3 ข้ อจากัดของการแปลงข้ อมูลเป็ นแหล่งความรู้ ทใี่ ช้ ในฐานข้ อมูลนิรนัย
1) ในส่ วนของการท าเหมื องข้อมู ล ในงานวิจยั นี้ อัล กอริ ทึ มที่ ใ ช้ในการหารู ปแบบของ
ข้อมูลนั้น ยังใช้ได้กบั ข้อมูลที่เป็ นแบบ Categorical ยังไม่สามารถใช้ได้กบั ข้อมูลที่เป็ นข้อมูลจริ งๆ
เนื่องจากว่าอัลกอริ ทึมที่ใช้น้ นั ยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็ นตัวเลขได้
2) ในการแปลงฐานข้อมูลเป็ นแหล่งความรู ้น้ ี ต้องใช้ผทู ้ ี่มีความสามารถพื้นฐานในการเขียน
ภาษาโปรล็อกและภาษาดาต้าล็อกในการแปลงข้อมูลและในการสอบถามข้อมูลหรื อค้นหาข้อมูล อีก
ทั้งผูใ้ ช้ยงั ต้องมีความรู ้ในการใช้งานโปรแกรม DES

5.4 แนวทางในการพัฒนาต่ อ
ในการแปลงฐานข้อมูลเป็ นแหล่งความรู ้ ในงานวิจยั นี้ แหล่งความรู ้ ที่ได้น้ นั ยังมีขอ้ ด้อยใน
กรณี ท้ งั แหล่งความรู ้แบบที่ 1 ที่มีเพียงข้อมูลเพียงอย่างเดียวและแหล่งความรู ้แบบที่ 2 ที่มีท้ งั ข้อมูล
และรู ปแบบข้อมูลที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล ดังนั้นแนวทางพัฒนาต่อในอนาคต เพื่อปรับปรุ งให้
แหล่งความรู ้ที่ได้น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) การประยุกต์แหล่ งความรู ้ ท้ งั สองแบบให้รวมเป็ นแบบเดี ยวกัน คื อ เมื่อทาการค้นหา
ข้อมูลให้ทาการตรวจสอบก่อนว่ามีขอ้ มูลที่คน้ หาอยูใ่ นแหล่งความรู ้แบบที่มีเฉพาะข้อมูล ถ้าพบว่ามี
ก็จะสามารถตอบคาถามด้วยแหล่งรู ้น้ ี เพียงอย่างเดี ยว แต่ถา้ ไม่มีขอ้ มูลที่ตรงกับคาถามจึงจะทาการ
ค้นหาจากแหล่งความรู ้ประเภทที่ 2 เพื่อค้นหา Rule
2) การลด Rule ของแหล่งความรู ้ให้เหลือเพียง Rule ที่มีความสาคัญมาก ๆ เท่านั้น เพื่อลด
เวลาที่ใช้ในการค้นหาและลดขนาดของแหล่งความรู ้
3) หาเทคนิคอื่น ๆ ของการทาเหมืองข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์ออกมาแล้วสามารถแปลงเป็ น Rule
เพิ่มเข้าไปในแหล่งความรู ้เพื่อช่วยให้แหล่งความรู ้มี Rule ที่หลากหลายประเภทมากขึ้น
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id3 :write('Enter name of file to Data: '), read(F),
write('Enter name of file Knowleage: '), read(K),
retractall(node(_,_,_)),
findall(N,example(N,_,_),E),
example(_,_,L), !,
get_attributes(L,A),
idt(E,root,A,3),
tell(K),
write_fact(F),
write_rule(A),
told,
write('You have one Knowleage Base for DDB'),!.
idt(E,Parent,_,Tr) :- length(E,Len),
Len=<Tr,
distr(E, Distr),
assertz(node(leaf,Distr,Parent)), !.
idt(E,Parent,_,_) :- distr(E, [C]),
assertz(node(leaf,[C],Parent)).
idt(Es,Parent,As,Tr) :choose_attribute(Es,As,A,Values,Rest), !,
partition(Values,A,Es,Parent,Rest,Tr).
idt(E,Parent,_,_) :- !,
node(Parent,Test,_).
get_attributes([],[]) :- !.
get_attributes([A=_|T],[A|W]) :- get_attributes(T,W).
partition([],_,_,_,_,_) :- !.
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partition([V|Vs],A,Es,Parent,Rest,Tr) :get_subset(Es,A=V,Ei), !,
gen_name(Node),
assertz(node(Node,A=V,Parent)),
idt(Ei,Node,Rest,Tr), !,
partition(Vs,A,Es,Parent,Rest,Tr).
choose_attribute(Es,As,A,Values,Rest) :length(Es,LenEs),
information_content(Es,LenEs,I), !,
findall((A-Values)/Gain, (member(A,As),
get_values(Es,A,[],Values),
split_into_subsets(Values,Es,A,Ess),
residual_information(Ess,LenEs,R),Gain is I - R),All),
maximum(All,(A-Values)/_),
efface(A,As,Rest), !.
split_into_subsets([],_,_,[]) :- !.
split_into_subsets([V|Vs],Es,A,[Ei|Rest]) :get_subset(Es,A=V,Ei), !,
split_into_subsets(Vs,Es,A,Rest).
residual_information([],_,0) :- !.
residual_information([Ei|Es],Len,Res) :length(Ei,LenEi),
information_content(Ei,LenEi,I), !,
residual_information(Es,Len,R),
Res is R + I*LenEi/Len.
information_content(Es,Len,I) :-
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setof(C,E^L^(member(E,Es),example(E,C,L)),Classes), !,
sum_terms(Classes,Es,Len,I).
sum_terms([],_,_,0) :- !.
sum_terms([C|Cs],Es,Len,Info) :findall(E,(member(E,Es),example(E,C,_)),InC),
length(InC,N),
sum_terms(Cs,Es,Len,I),
Info is I - (N/Len)*(log(N/Len)/log(2)).
get_values([],_,Values,Values) :- !.
get_values([E|Es],A,Vs,Values) :example(E,_,L),
member(A=V,L), !,
(member(V,Vs), !, get_values(Es,A,Vs,Values);
get_values(Es,A,[V|Vs],Values) ).
get_subset([],_,[]) :- !.
get_subset([E|Es],A,[E|W]) :example(E,_,L),
member(A,L), !,
get_subset(Es,A,W).
get_subset([_|Es],A,W) :- get_subset(Es,A,W).
path(Parent,[],Class) :- node(leaf,Class,Parent), !.
path(Parent,[A|Path],Leaf) :node(Son,A,Parent),
path(Son,Path,Leaf).
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distr(S,Dist) :setof(C,X^L^(member(X,S),example(X,C,L)),Cs),
countc(Cs,S,Dist).
countc([],_,[]) :- !.
countc([C|L],E,[C/N|T]) :findall(X,(member(X,E),example(X,C,_)),W),
length(W,N), !,
countc(L,E,T).
gen_name(M) :- retract(nam(N)),
M is N+1,
assert(nam(M)), !.
gen_name(1) :- assert(nam(1)).
efface(X,[X|T],T) :- !.
efface(X,[Y|T],[Y|Z]) :- efface(X,T,Z).
subset([],_) :- !.
subset([X|T],L) :- member(X,L), !,
subset(T,L).
maximum([X],X) :- !.
maximum([X/M|T],Y/N) :maximum(T,Z/K),
(M>K,Y/N=X/M ; Y/N=Z/K), !.
/*------------------- write_rules --------------------------*/
write_rule(A) :path(root,Path,Conclusion),
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cutt(Conclusion,B),
length(A,D),
check_attibute(A,'C',1,D,H),
cut(H,At),
write('rule('),attibute(At),write(','),write(B),write(')'),write(':-'),
write('data('),attibute(At),write('),'),
rule(Path,H),writeln('.'),
fail.
write_rule(_).
/*-------------------End write_rules --------------------------*/
check_attibute([A|B],S,E,D,[A=W|T]):- atomic_list_concat([S,E],W),
T1 is E+1,check_attibute(B,S,T1,D,T).
check_attibute([A],S,D,D,[A=W]):- atomic_list_concat([S,D],W),!.
rule([A=B|T],At) :-

check(A,At,R),
write(R),write('='),write(B),rule1(T,At).
rule1([A=B|T],At) :- check(A,At,R),
write(','),write(R),write('='),write(B),rule1(T,At).
rule1([],_) :- !.
check(L,[_=_|T],R):- check(L,T,R).
check(L,[L=B|_],B):-!.
cut([],[]):-!.
cut([_=A|T],[A|W]):- cut(T,W).
cutt([A/_],A):- !.
attibute([H|T]) :- T\=[],write(H),write(','),attibute(T).
attibute([H]) :- write(H),!.
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/*-------------------write_fact --------------------------*/
write_fact(A) :- see(A),
repeat,
read(Data),
checkd(Data),
seen,!.
write_fact(_).
checkd(A) :- A\=end_of_file,write(A),writeln('.'),fail.
checkd(end_of_file) :- !.

/*-------------------End write_fact --------------------------*/

ภาคผนวก ข
บทความทางวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระหว่ างศึกษา

รายชื่อบทความทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระหว่ างศึกษา
ประภัส สร สิ เ นหะวัฒ นะ (2012). การแปลงฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั นธ์ เป็ นฐานความรู้ เพื่ อ ใช้ ใ น
ฐานข้ อมูลนิ รนั ย. การประชุ มวิชาการ “ศรี นคริ นทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 6. 29-30
พฤษภาคม, 2012.,หน้า 86.

82

83

84

85

86

87

88

ประวัตผิ ้เู ขียน
นางสาวประภัสสร สิ เนหะวัฒนะ เกิ ดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ที่ อาเภอเมือง
จัง หวัด มุ ก ดาหาร เริ่ ม เข้า ศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นเซนต์ย อแซฟ มุ ก ดาหาร ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นมุ ก ดาหาร จากนั้น เข้า ศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาตรี ใ นปี 2549 ที่ ส าขาวิช า
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