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ການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອຕາມເຕກັນກິຂອງການຮວມກ ຸ່ ມດວ້ຍການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ 
ປະເພດຂ ຄ້ວາມ (Text Information)* 

ວນິດັ ເມກທະນາວນັ† 
ພາກວຊິາວສິະວະກ າຄອມພວິເຕ,ີ ຄະນະວສິະວະກ າສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລສ ພານ ວງົ, ສປປ ລາວ 

ບດົຄດັຫຍ  ້
ຢູຸ່ ໃນສ ຸ່ ສງັຄມົອອນລາຍປະຈ ບນັ, ການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອ ແມຸ່ ນມຄີວາມທາ້ທາຍຕົນ້ຕ  ໃນການຈດັລຽງ ແລະ ການ
ຕອບສະໜອງ ຄວາມເພິຸ່ ງພ ໃຈ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊໃ້ນການຮຽກເອີນ້ເບິຸ່ ງວດີໂີອຢູຸ່ ໃນເວບ. ດວ້ຍເຫດ ຜນົດັຸ່ ງກຸ່ າວ ບດົວໄິຈ
ນີຈ້  ຸ່ ງໄດນ້ າສະເໜພີ ນ້ຖານແນວຄວາມຄດິໃໝຸ່  ສ າລບັການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອ ຢູຸ່ ໃນສ ຸ່ ສງັຄມົ ດວ້ຍການນ າໃຊຄ້ ນລກັ 
ສະນະຂ ມູ້ນປະເພດຂ ຄ້ວາມ (textual features) ເຊັຸ່ ນ: ຫວົຂ  ້(title), ເນ ອ້ໃນ (tag), ຄ າອະທບິາຍ (description) 
ແລະ ແຫ ຸ່ ງສະໜບັສະໜນູ ຈາກພາຍນອກ ໂດຍອງີຕາມຄວາມສ າພນັ ກນັທາງດາ້ນຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ. ກຸ່ ອນອ ຸ່ ນ
ໝດົ ພວກເຮາົໄດປັ້ບປ ງຟັງຊນັ ການຄດິໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ລະຫວຸ່ າງເອກະສານວດີໂີອແບບດັຸ່ ງເດມີ ດວ້ຍການປັບ
ລະດບັຄວາມສ າຄນັຂອງ (feature vectors) ຢູຸ່ ໃນ Vector Space Model (VSM). ຫ ງັຈາກນັນ້ ໄດພ້ຈິາລະນາ
ຄວາມໝາຍຂອງຂ ມູ້ນ ລະຫວຸ່ າງຄ າສບັຕຸ່ າງໆ ໂດຍການໃຊ ້Word2vec ເພ ຸ່ ອເກບັກ າການຕ ຸ່ ເນ ຸ່ ອງ ຂອງເວກັເຕຂີອງຄ າ
ສບັຢູຸ່ ໃນເອກະສານວດີໂີອ. ພອ້ມກນັນັນ້ ກ ຸ່ ໄດກ້ ານດົຟັງຊນັໃໝຸ່ ຂ ນ້ມາ ສ າລບັການຄດິໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ລະ ຫວຸ່ າງ
ເອກະສານສອງເອກະ ສານ ໂດຍອງີໃສຸ່ ເຕກັນກິ ຄວາມສາມາດໃນການສ າພນັກນັຕາມຄວາມໝາຍ ຂອງຄ າສບັທີຸ່
ກຸ່ ຽວຂອ້ງ ທີຸ່ ນອນຢູຸ່ ໃນແຕຸ່ ລະໝວດຂອງເອກະສານ. ພາຍຫ ງັທີຸ່ ໄດຄຸ້່ າຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ຂອງເອກະສານ ໃນແຕຸ່ ລະໂມ
ເດວແລວ້ ພວກເຮາົໄດກ້ ານດົຟັງຊນັ ການຮວມຄຸ່ າຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັເຫ ົຸ່ ານີ ້ເຂົາ້ກນັ ກຸ່ ອນນ າໄປໃຊໃ້ນໂມເດວຂອງການ
ຈດັກ ຸ່ ມ. ສ ດທາ້ຍ, ການປະຕບິດັການທດົລອງພວກເຮາົໃຊເ້ຕກັນກິ Clustering Ensemble ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດເ້ລເບວ
ການຮວມກນັ ຂອງແຕຸ່ ລະກ ຸ່ ມ. ສ າລບັການປະເມນີການທດົລອງ ແມຸ່ ນໄດປ້ະຕບິດັກບັຂ ມູ້ນຈງິ ໃນສ ຸ່ ສງັຄມົ 
(YouTube) ເຊິຸ່ ງຜນົຂອງການທດົລອງ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຂ ດ້ ີ ຂອງແນວທາງການນ າສະເໜໂີມເດວ ການຈດັ
ກ ຸ່ ມຂອງເວບວດີໂີອ. 

ຄ າສບັສ າຄນັ 
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ABSTRACT 

In social media, web video categorization is the main challenge for organizing and 

retrieving the number of videos on the web. From this perspective, a novel framework 

for social web video clustering is proposed by using textual features, e.g., title, tag and 

description, and external support source based on semantic relation. Firstly, we modify 

the traditional similarity by adjusted weights of feature vectors in Vector Space Model 

(VSM). Secondly, by considering the semantic information between terms, the 

Word2vec is used to capture the continuous vectors of terms in a document. Thirdly, a 

new distance function for measuring the similarity between two documents is defined 

based on link-based Semantic Relation of the relevant terms in each category document. 

Fourthly, the combining function is approached to combine the similarities before 

applying them to clustering models. Finally, we employ the Clustering Ensemble to 

integrate the labels of each clustering. Experimental evaluations on real-world web video 

datasets demonstrate the advantages of the proposed approach. 
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1. ພາກສະເໜ ີ
ໃນສ ຸ່ ສງັຄມົອອນລາຍ ປະຈ ບນັ ຢູທບູ 

(YouTube) ໄດກ້າຍເປັນເວບໄຊ ທີຸ່ໄດຮ້ບັຄວາມ
ນຍິມົຫ າຍ ໃນອນິເຕເີນດັ ເຊິຸ່ ງເປັນເວບໄຊ ທີຸ່ ອະ 
ນ ຍາດ ໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊ ້ສາມາດອບັໂຫ ດວດີໂີອ ທີຸ່ ຕນົ
ເອງຕອ້ງການແຊ ໃຫຜູ້ອ້ ຸ່ ນໄດຮ້ບັຮູ ້ໄດເ້ຫນັນ າ
ໂດຍບ ຸ່ ໄດກ້ ານດົລະດບັ ຫ   ວ ດທ ິຂອງຜູທ້ີຸ່ ອບັໂຫ ດ 
ຈ ຸ່ ງເປັນສາຍເຫດເຮດັໃຫຈ້ ານວນ ຂອງວດີໂີອເພີຸ່ ມ
ຂ ນ້ຢຸ່ າງໄວວາ ຕວົຢຸ່ າງ: ພາຍຫ ງັ 3 ປີນບັຈາກຢູທບູ 
ໄດອ້ອກສູຸ່ ສງັຄມົ ໃນເດ ອນກ ມພາ 2005 ເຊິຸ່ ງໃນ
ເວລານັນ້ຈ ານວນ ຂອງວດີໂີອແມຸ່ ນມຫີ າຍກວຸ່ າ 45 
ລາ້ນວດີໂີອທີຸ່ ບນັຈ  ໃນຄງັເກບັຂ ມູ້ນ, ມກີານອບັ
ໂຫ ດວດີໂີອ ທີຸ່ ສງັລວມໄດປ້ະມານ 7 ຊົຸ່ ວໂມງໃນ
ທ ກໆນາທ.ີ ວດີໂີອໄດເ້ພີຸ່ ມຂ ນ້ຢຸ່ າງຕ ຸ່ ເນ ຸ່ ອງດວ້ຍ
ຈ ານວນມະຫາສານ ໃນເດ ອນມຖິ ນາ 2017 ຢູທບູ 
ໄດມ້ຜູີເ້ຂົາ້ໃຊ ້ໃນແຕຸ່ ລະເດ ອນຫ າຍກວຸ່ າ 1.5 ພນັ
ລາ້ນຄນົ ຜູຊ້ມົໃຊຈ້າກທົຸ່ ວໂລກໄດໃ້ຊເ້ວລາ ໃນ
ການເຂົາ້ເບິຸ່ ງວດີໂີອ ປະມານ ພນັລາ້ນຊົຸ່ ວໂມງ 
ແລະ ພວກເຂາົໄດອ້ບັໂຫ ດວດີໂີອ ຫ າຍກວຸ່ າ 500 
ຊົຸ່ ວໂມງໃນທ ກໆນາທ.ີ ການຈດັເກບັວດີໂີອຢູຸ່ ໃນຢູ
ທບູ ຈາກການອບັໂຫ ດ ໄດເ້ພີຸ່ ມຂ ນ້ດວ້ຍອດັຕາ
ສຸ່ ວນທີຸ່ ໜາ້ຕກົໃຈປະມານ 8 ຊົຸ່ ວໂມງ/ວນິາທ ີແລະ 
ການຈດັເກບັຈ ານວນຂອງວດີໂີອ ຢຸ່ າງມະຫາສານ
ນີ ້ ໄດກ້າຍເປັນບນັຫາທີຸ່  ສ າຄນັໃຫແ້ກຸ່ ຜູຊ້ມົໃຊ ້
ເພ ຸ່ ອຄົນ້ຫາວດີໂີອທີຸ່ ສອດຄຸ່ ອງ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ 
ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງພວກເຂາົ. 

ສະນັນ້, ການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ຂອງເວບວດີໂີອ
ແບບອດັຕະ ໂນມດັແມຸ່ ນປັດໄຈສ າຄນັ ໃນການ
ລະບ ປະເພດ, ດດັສະນ ີແລະ ການຄົນ້ຫາວດີໂີອ ຢູຸ່
ເທງິເວບ. ການຈດັກ ຸ່ ມ ຫ   ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ຂອງວດີໂີອ ທີຸ່
ມຂີ ມູ້ນຂະໜາດໃຫຍຸ່  ແລະ ວດີໂີອທີຸ່ ມຄີວາມ
ຫ າກຫ າຍ ແມຸ່ ນເປັນສິຸ່ ງທີຸ່ ມຄີວາມທາ້ທາຍຫ າຍ. 
ໃນໄລຍະຜຸ່ ານມາ ໄດມ້ນີກັຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຈ ານວນ
ຫ ວງຫ າຍ ໄດລ້ງົເລກິໃນການວເິຄາະຂ ມູ້ນ ວດີໂີອ
ເຊິຸ່ ງແຕຸ່ ລະບດົວາລະສານ ໃນຂງົເຂດການວໄິຈນີ ້
ແມຸ່ ນໄດນ້ າໃຊ ້ ຄ ນລກັສະນະ ຂອງຂ ມູ້ນທີຸ່ ແຕກ

ຕຸ່ າງກນັເຊັຸ່ ນ: ຂ ຄ້ວາມ, ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ, 
ສຽງ (Audio) ແລະ ຮູບພາບ (Visual) ທງັໃຊໃ້ນ
ຄ ນລກັສະນະດຸ່ ຽວ, ປະສມົປະສານກນັຕາມ 
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ ້
ເພ ຸ່ ອເຮດັທດົລອງ ໃນໂມເດວ ຂອງການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ
ເວບວດີໂີອ (Yang et al. 2007; Jiang et al. 

2007) ແລະ ຫ ງັຈາກນັນ້ໄດມ້ກີານພດັທະນາເພີຸ່ ມ
ເຕມີໂດຍ (Wang et al. 2010; Song et al. 

2010) ດວ້ຍການນ າໃຊ ້ ວທິກີານແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ຈາກ
ແຫ ຸ່ ງຂ ມູ້ນທາງເວບ ແບບເປີດເພ ຸ່ ອແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ວດີໂີອ
ທີຸ່ ມຂີະໜາດໃຫຍຸ່ . ການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມວດີໂີອ ໄດຮ້ບັ
ການປັບປ ງໂດຍ (Toderici et at. 2010), 

(Schindler et al. 2008) ໄດຄ້ົນ້ຄດິວທິ ີ ການ
ແທນຂ ມູ້ນວດີໂີອ ດວ້ຍຊ ດຄ າສບັ ທີຸ່ ມກີານຮວມ
ກນັ ຂອງຄ າອະທບິາຍ ສະພາບແວດລອ້ມ ຕວົຈງິ 
ແລະ ເວລາ. ນອກຈາກນັນ້ ການຈດັໝວດວດີໂີອ
ແບບ ອດັຕະໂນມດັ ແມຸ່ ນໄດນ້ າໃຊເ້ຕກັນກິ ຂອງ 
SVM ຮຸ່ ວມກບັການໃຊຄ້ ນລກັສະນະ ລະດບັຕ ຸ່ າ
ຂອງວດີໂີອຄ  (low-level features) ເພ ຸ່ ອດ າເນນີ
ການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ (Yuan et al. 2006), (Wu et al. 

2009) ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຕາມບ  ລບິດົ (Contextual) 

ແລະ ຂ ມູ້ນຕາມສ ຸ່ ສງັຄມົທີຸ່ ອບັໂຫ ດ ໂດຍຜູຊ້ມົໃຊ ້
ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນວດີໂີອ ທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງເຊິຸ່ ງໄດລ້ະບ 
ໄວໂ້ດຍຢູທບູ ສ າລບັການຈດັປະເພດ ຂອງເວບວີ
ດໂີອ. ປະສດິທພິາບ ໃນການຈດັປະເພດວດີໂີອ 
ໄດມ້ກີານປັບປ ງເພີຸ່ ມເຕມີ ດວ້ຍການສງັລວມ
ຄວາມໝາຍຕາມບ ລບິດົ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງວີ
ດໂີອ, ວດີໂີອທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມສນົໃຈ ຂອງ
ຜູໃ້ຊຕ້າມການຄາດຄະເນ ໃນການຈດັວດີໂີອ ໃຫ ້
ຖ ກຕອ້ງຕາມໝວດ ຂອງເວບວດີໂີອ (Wu et al. 

2012). (Chen et al. 2010) ໃຊເ້ນ ອ້ໃນແບບ
ເປີດທີຸ່ ມກີານຊ າ້ຊອ້ນກນັ ແລະ ໝວດຂອງວກີພີີ
ເດຍ  (Wikipedia) ສ າລບັການຈດັປະເພດ ຂອງ
ເວບວດີໂີອ, (Mahmood et al. 2015) ໄດນ້ າ
ສະເໜໂີມເດວ ການຈດັປະເພດເວບວດີໂີອ ໂດຍ
ອງີຕາມພ ນ້ຖານ ການຈດັກ ຸ່ ມ ດວ້ຍການນ າໃຊ ້ຂ ້
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ມູນ ປະເພດຂ ຄ້ວາມ ແລະ ແຫ ຸ່ ງສະໜບັສະໜນູ
ຈາກພາຍນອກ (Google). ຈາກນັນ້ ບນົພ ນ້ຖານ
ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ທີຸ່ ມເີປົາ້ໝາຍດຽວກນັ ກ ຸ່ ຄ 
ການຈດັກ ຸ່ ມວດີໂີອ ໂດຍແນໃສຸ່ ການເພີຸ່ ມ ປະສດິ 
ທພິາບຂອງການທດົລອງ ໃນໂມເດວຕວົຈງິ, ໂມ
ເດວການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອ ໄດຖ້ ກນ າສະເໜຂີ ນ້
ມາ (Mekthanavanh and Li 2016) ໂດຍການ
ໃຊຄ້ ນລກັສະນະ ຂອງຂ ມູ້ນທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັ ຕວົ 
ຢຸ່ າງ: ຂ ຄ້ວາມ, ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັ ແລະ ຮູບ
ພາບ ເຊິຸ່ ງຖ ຢູຸ່ ໃນຮູບແບບຂອງ multi-modality. 

ພາຍໃຕກ້ານນ າສະເໜີ ການວໄິຈ ໃນ
ສາຂາ ຂອງ text mining, ຢູຸ່ ໃນໂມເດວດຸ່ ງັກຸ່ າວນີ ້
ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ລະຫວຸ່ າງຄ ນລັກສະນະ ຂອງ
ສອງ textual ເວກັເຕຖີ ວຸ່ າເປັນປັດໄຈສ າຄນັ. ຂ ້
ມູນປະເພດ ຂ ຄ້ວາມ ເຊິຸ່ ງຜູໃ້ຊໄ້ດອ້ັບໂຫ ດຂ ນ້ 
ພອ້ມກບັວີດໂີອນັນ້ ເຊິຸ່ ງປະກອບມ:ີ title, tag 

ແລະ description ແມຸ່ ນລວມມີທັງຄ າສັບທີຸ່ ມ ີ
ຄວາມໝາຍ, ບ ຸ່ ມຄີວາມໝາຍ, ຄ າເວົາ້ມກີານຄ ມ
ເຄ ອກັນບ ຸ່ ຈະແຈງ້ ຫ   ບາງເທ ຸ່ ອກ ຸ່ ຂາດຫາຍໄປ 
ເນ ຸ່ ອງຈາກວຸ່ າ ການຂຽນຄ າອະທບິາຍ ໃຫກ້ບັວດີີ
ໂອ ໃນເວລາອບັໂຫ ດ ແຕຸ່ ລະເທ ຸ່ ອນັນ້ ແມຸ່ ນຂ ນ້
ກບັຜູໃ້ຊ.້ ຕ ຸ່ ກບັບນັຫາດັຸ່ ງກຸ່ າວ ເຮດັໃຫຂ້ ມູ້ນທີຸ່ ຈະ
ນ າໄປວໄິຈ ມປີະສດິທຜິົນທີຸ່ ຕ ຸ່ າ ແລະ ຜົນ ຂອງ
ການວໄິຈ ກ ຸ່ ບ ຸ່ ດີເທົຸ່ າທີຸ່ ຄວນ.  ສະນັນ້, ເພ ຸ່ ອເຮດັ
ໃຫຂ້ ມູ້ນດັຸ່ ງກຸ່ າວ ມປີະສດິທຜິົນທີຸ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ 
ສົຸ່ ງຜນົທີຸ່ ດຕີ ຸ່ ກບັ ຜນົໄດຮ້ບັນັນ້ ມນັຈ າເປັນຕອ້ງໄດ ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກແຫ ຸ່ ງຂ ມູ້ນ ພາຍ
ນອກ ໂດຍໃຫເ້ຊ ຸ່ ອມຍົງ ກບັຂ ມູ້ນເດີມ ທີຸ່ ມຢູີຸ່  
ເພ ຸ່ ອເປັນການເຊ ຸ່ ອມຄວາມສ າພນັກນັ ທາງດາ້ນ
ຄວາມໝາຍ ຂອງຄ າສບັ ລະຫວຸ່ າງຄ າສບັດວ້ຍກນັ
ພາຍໃນ 1 ຊ ດຂ ມູ້ນ ໃຫມ້ີຄວາມໝາຍຂ ນ້ຕ ຸ່ ມ. 
ໂດຍອງີໃສຸ່ ພ ນ້ຖານ ຄວາມສ າພນັກນັ ລະຫວຸ່ າງຄ າ
ສບັເຫ ົຸ່ ານັນ້ (Cilibrasi and Vitanyi 2006) ໄດ ້
ພດັທະນາ ວທິກີານກວດສອບ ຄວາມສ າພນັກນັ  
ລະຫວຸ່ າງສອງຄ າສບັ ຫ   ສອງປະໂຫຍກ ດວ້ຍການ
ໃຊວ້ທິກີານຄົນ້ຫາ ຂອງ Google ແລະ ພວກເຂາົ

ໄດສ້ ບຕ ຸ່ ພັດທະນາຕົວບົຸ່ ງຊີທ້າງສະຖິຕິຂ ນ້ອີກ 
ໂດຍອີງຕາມຈ ານວນທີຸ່ ສົຸ່ ງຜົນຕອບຮັບຄ ນໃນ 
Google page count ເພ ຸ່ ອຄິດໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ 
ກນັລະຫວຸ່ າງສອງຄ າສບັໃນຮູບແບບຂອງ World 

Wide Web ເຊິຸ່ ງເອີນ້ວຸ່ າ Normalize Google 

Distance (NGD)( Cilibrasi and Vitanyi 

2007). ພອ້ມດຽວກນັນີ ້NGD ຍງັໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້
ເຂົາ້ໃນການຄິດໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງຄວາມ
ສ າພັນກັນຂອງຄ າສັບໃນ recommendation 

model (Huang et al. 2016). 
ໃນປະຈ ບນັນີ,້ ໂມເດວ word2vec ໄດ ້

ສາ້ງໂອ ກາດໃໝຸ່ ໃຫແ້ກຸ່ ການວໄິຈໃນສາຂາຂອງ 
text mining ເປັນໂຄງການ ການພດັທະນາຊອບ
ແວທີຸ່ ເປີດກວາ້ງສູຸ່ ສັງຄົມ ເຊິຸ່ ງນ າສະເໜີໂດຍ 
(Mikolov et al.  2013). Word2vec ສາມາດ
ຈບັຄູຸ່ ກນັ ລະຫວຸ່ າງຄ າສບັກບັເວກັເຕຂີອງມນັເອງ
ໄດຢຸ້່ າງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຖ ໄດວຸ້່ າເປັນຄຸ່ າປະມານທີຸ່
ສມົບູນສ າລບັການສະແດງຄ າສບັຢູຸ່ ໃນຮູບແບບ
ຂອງເວກັເຕີ ແລະ ສາມາດສະແດງຄວາມໝາຍ
ພິເສດທີຸ່ ເປັນປະໂຫຍດ ໃນການຈັດແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ
ຂ ້ ຄ ວ າ ມ  (text) (Lilleberg et al. 2015). 

ນອກຈາກນີມ້ນັຍັງຊຸ່ ວຍໃນການປັບປ ງຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງໃນການຈດັປະເພດຂອງເອກະສານ (Ju 

et al. 2015). ຢູຸ່ ໃນບົດວິໄຈນີ ,້ ພວກເຮົາໃຊ ້ 
word2vec (Skip-gram model) ເພ ຸ່ ອສະແດງ
ເອກະສານວີດີໂອໃນຮູບແບບຂອງເວັກເຕີດວ້ຍ
ການຄູນເວກັເຕີທີຸ່ ຢູຸ່ ໃນແຕຸ່ ລະເອກະສານກບັຄຸ່ າ 
Term Frequency-Inverse Document 

Frequency (TF-IDF) ແລະ ຫ ງັຈາກນັນ້ຄດິໄລຸ່
ຄຸ່ າສະເລຸ່ ຍຂອງພວກມນັ. 

ພອ້ມນີ ້ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມສ າພນັກນັທາງ
ດາ້ນຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັພາຍໃນຄງັຂອງຂ ມູ້ນ, 
ໂມເດວໄດແ້ບຸ່ ງອອກເປັນ 2 ກ ຸ່ ມຄ : ໂມເດວ
ຄວ າ ມ ສ າ ພັນ ແ ບ ບກ າ ນ ຈັບ ຄູຸ່  (pairwise 

relation model) ແລະ ຄວາມສ າພນັແບບຄາ້ຍຄ 
ກັ ນ  (similarity-based relation model). 
ສ າລັບຄວາມສ າພັນແບບຈບັຄູຸ່ , ຖາ້ສອງຄ າສັບ
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ຫາກປະກດົຂ ນ້ມານ າກນັຫ າຍໆຄັງ້ ສະແດງວຸ່ າ
ພວກມນັມຄີວາມສ າພນັເຊິຸ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ແລະ 
ສາມາດສາ້ງຄວາມສ າພນັດວ້ຍຕວົພວກມນັເອງ 
ແຕຸ່ ບ ຸ່ ສາມາດສາ້ງຄວາມສ າພນັອ ຸ່ ນໆທີຸ່ ນອກເໜ ອ
ຈາກນີໄ້ດ.້ ຄວາມສ າພນັແບບຄາ້ຍຄ ກນັ, ຖາ້ຫາກ
ວຸ່ າສອງຄ າສບັທີຸ່ ມຄີວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ເຊິຸ່ ງມຄີວາມ
ຖີຸ່ ການປະກດົຂ ນ້ມາຄ ກບັຄ າສບັອ ຸ່ ນ ສະແດງວຸ່ າ
ສອງຄ າສັບນີແ້ມຸ່ ນມຄີວາມໝາຍອັນດຽວກັນ. 
ດັຸ່ ງນັນ້, ຢູຸ່ ໃນຄວາມສ າພນັແບບຈບັຄູຸ່ ມນັຈ າເປັນ
ຕອ້ງມກີານປະຕສິ າພນັກບັຄ າສບັອ ຸ່ ນໆເພ ຸ່ ອໃຫມ້ີ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄ ານວນຄວາມສ າພນັຂອງ
ຄ າສບັໃນລກັສະນະນີ.້ ຈາກປະສດິທພິາບ ຂອງ
ໂມເດວຄວາມສ າພນັດາ້ຍຄວາມໝາຍນີ ້(Cheng 

et al. 2015) ໄດນ້ າສະເໜີການວິເຄາະຄວາມ
ສ າພັນແບບຈບັຄູຸ່ ຂອງຂ ມູ້ນທີຸ່ ເກີດຂ ນ້ ເຊິຸ່ ງໄດ ້
ຈາກການສງັລວມເອກະສານ ແລະ ການວເິຄາະ
ຄວາມສ າພັນແບບຄາ້ຍຄ ກັນດວ້ຍການປະຕິ
ສ າພນັກບັຄ າສບັອ ຸ່ ນໆພາຍໃນເອກະສານດຽວກນັ. 

ການຮວມກ ຸ່ ມ (Clustering ensem-

ble) ເປັນວທິກີານທົຸ່ ວໄປທີຸ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂ
ບນັຫາການຈດັກ ຸ່ ມ ເຊິຸ່ ງມນັເປັນການລວມກ ຸ່ ມ
ຍຸ່ ອຍເຂົາ້ກນັ ໃຫກ້າຍເປັນກ ຸ່ ມທີຸ່ ມປີະ ສດິທພິາບ
ທີຸ່ ດກີວຸ່ າ ແລະ ວທິກີານນີຈ້ະຊຸ່ ວຍປັບປ ງຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມແຂງ
ແກຸ່ ນ ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊ ຸ່ ອຖ ດວ້ຍການຄາດຄະເນ 
ການລວມຜົນໄດຮ້ັບຂອງການຈດັກ ຸ່ ມຫ າຍກ ຸ່ ມ
ໂດຍໃຊອ້າກ ຣິທ ມດຽວກນັ ຕາມຄຸ່ າຂອງພາຣາມີ
ເຕີທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັ ຫ   ການລວມຜົນໄດຮ້ບັການ
ຈດັກ ຸ່ ມທີຸ່ ໃຊອ້າກ ຣິທ ມຕຸ່ າງກນັ ດວ້ຍການໃຊຊ້ ດ
ຂ ້ ມູ ນ ດ ຽ ວ ກັ ນ  (Topchy et al. 2005). 
ນອກຈາກນີ ້(Strehl and Ghosh 2002) ໄດນ້ າ
ສະເໜຮູີບແບບຂອງການຮວມກ ຸ່ ມ ດວ້ຍການນ າ
ໃຊທ້ິດສະດີຂອງກຣາບ (graph) ເພ ຸ່ ອສັງລວມ
ຜົນຮັບຂອ ງກ ານຈັດກ ຸ່ ມ , (Fred and Jain 

2005) ໃຊຫ້ ກັການ ການຮວມກ ຸ່ ມຫ າຍກ ຸ່ ມເຂົາ້
ດວ້ຍກັນ ແລະ ສະ ແດງໃຫເ້ຫັນວຸ່ າຜົນຂອງ

ການຮວມກ ຸ່ ມດັຸ່ ງກຸ່ າວແມຸ່ ນມປີະສດິ ທພິາບດີກ
ວຸ່ າວທິກີານຮວມກ ຸ່ ມອ ຸ່ ນໆ. ການຮວມກ ຸ່ ມ ໄດມ້ີ
ການນ າໃຊຢຸ້່ າງກວາ້ງຂວາງເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້
ວິໄຈໃນຂອບເຂດຂອງ data mining ກຸ່ ຽວກັບ
ໂປຣແກຣມນ າ ໃຊ ້ເ ຊັຸ່ ນ ວຸ່ າ  web analysis, 

recommendation system, text mining, 

network security, pattern recognition ແລະ 
ອ ຸ່ ນໆ. 

ຈາກເຫດຜົນ ແລະ ຂ ດ້ີຈາກຜົນຂອງ
ການເຮດັວໄິຈໃນຫ າຍໆບດົທີຸ່ ໄດກຸ້່ າວມາຂາ້ງເທງິ
ນີ,້ ມນັຈ ຸ່ ງມຄີວາມຈ າ ເປັນໃນການພິຈາລະນາ 
ແລະ ມກີານຄົນ້ຄວາ້ຊອກຫາວທິທີາງເພ ຸ່ ອປັບປ ງ
ລະບບົການຄົນ້ຫາວດີໂີອ ຢູຸ່ ໃນສ ຸ່ ສງັຄມົຢູທບູໃຫ ້
ມຄີວາມສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງຜູຊ້ົມ ໃຊໃ້ຫດ້ີຂ ນ້ ແລະ ຫ  ດຜຸ່ ອນຄວາມ
ຜິດພາດໃນການຄົນ້ຫາໃຫໜ້ອ້ຍລົງ. ຢູຸ່ ໃນບົດ
ວໄິຈນີ ້ພວກເຮົາເຊ ຸ່ ອໝັນ້ວຸ່ າການປັບປ ງຄວາມ
ສາມາດໃນການຈດັກ ຸ່ ມ ດວ້ຍການປຸ່ ຽນແປງສູດ
ການຄດິໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງເອກະສານວີດີ
ໂອຢຸ່ ູູໃນ VSM, ການກ ານດົສູດໃໝຸ່ ຂ ນ້ມາເພ ຸ່ ອ
ຄິດໄລຸ່ ໄລຍະຄວາມສ າພັນກັນຂອງວີດໂີອໂດຍ
ອີງໃສຸ່ ຫ ັກການ ການວິເຄາະຄວາມສ າພັນດາ້ນ
ຄວາມໝາຍຂອງ link-based ຢູຸ່ ໃນ (Cheng et 

al. 2015) ເພ ຸ່ ອສມົທຽບເອກະສານວີດີໂອຕາມ
ແຕຸ່ ລະໝວດຂອງເອກະສານ, ແລະ ການນ າໃຊ ້
word2vec ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຂ້  ້ມູນທີຸ່ ມ ີຄວາມໝາຍ
ດາ້ນເນ ອ້ໃນຢຸ່ າງແທຈ້ງິຂອງຄ າສບັນັນ້ໆ ແມຸ່ ນຈະ
ສາມາດຊຸ່ ວຍໃນການສະແດງຄວາມໝາຍຂອງວດີີ
ໂອ ໄດຢຸ້່ າງຈະແຈງ້ຂ ນ້ຕ ຸ່ ມ ເຊິຸ່ ງເຮັດໃຫກ້ານໄຈ ້
ແຍກ ແລະ ການຈດັກ ຸ່ ມມປີະສດິທພິາບດຂີ ນ້. 
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2. ນຍິາມ ແລະ ວທິກີານ 

2.1. ນຍິາມ 

ຢູຸ່ ໃນຂ ນ້ ີຈ້ະສະເໜນີຍິາມ ແລະ ແນວຄດິ
ພ ນ້ຖານທີຸ່ ຈະນ າໃຊໃ້ນເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ທດົ
ລອງຂອງພວກເຮາົ. 

ນຍິາມ 1. TF-IDF (Salton and Buckley 

1998). ສມົມ ດ D ແມຸ່ ນພ ນ້ທີຸ່ ຂອງເອກະສານ, 
𝑑 ∈ 𝐷  ແລະ t ເປັນຄ າສບັໜ ຸ່ ງທີຸ່ ນອນຢູຸ່ ໃນ D. 
TF-IDF ຂອງ t ຫາ d ຢູຸ່ ໃນ D ສາມາດກ ານດົໄດ ້
ດັຸ່ ງສູດຄດິໄລຸ່ ລຸ່  ູມນີ:້         

       
( , , ) ( , ) ( , )TF IDF t d D TF t d IDF t D         

(1) 
ເຊິຸ່ ງ d ເປັນເອກະສານໜ ຸ່ ງ ແລະ t ເປັນຄ າສບັໜ ຸ່ ງ
ຢູຸ່ ໃນ d. 𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) ແມຸ່ ນຄວາມຖີຸ່ ຂອງຄ າສບັ t ຢູຸ່
ໃນ d ຄ ກບັການ ກ ານດົເອາົຈ ານວນຄັງ້ທີຸ່  t ໄດ ້
ປະກດົຂ ນ້ຢູຸ່ ໃນ d. 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷)  ແມຸ່ ນຄວາມຖີຸ່ ທີຸ່
ເກດີຂ ນ້ຈາກການປະກດົຂ ນ້ຂອງຄ າສບັ t ຢູຸ່ ໃນ
ເນ ອ້ທີຸ່ ເອກະສານ D ຄ ດັຸ່ ງສູດລ ຸ່ ມນີ:້ 

            

 
( , ) log ,

1 :

N
IDF t D

d D t d


  
          

ເຊິຸ່ ງ N ແມຸ່ ນຈ ານວນເອກະສານທງັໝດົຢູຸ່ ໃນຄງັຂ ້
ມູນ, |{𝑑 ∈ 𝐷: 𝑡 ∈ 𝑑}|  ແມຸ່ ນຈ ານວນຂອງ
ເອກະສານທີຸ່ ມຄີ າສບັ t ປະກດົຢູຸ່ . 

ນຍິາມ 2. (Salton and Buckley 1998) ຄວາມ
ຄາ້ຍຄ ກນັແບບດັຸ່ ງເດມີ (OrS). ໃຫ ້ 𝑑𝑥 =

(𝑤𝑥1, 𝑤𝑥2, … , 𝑤𝑥𝑇)  ແລະ 𝑑𝑦 =

(𝑤𝑦1, 𝑤𝑦2, … , 𝑤𝑦𝑇)  ເປັນສອງເອກະສານທີຸ່ ຢູຸ່
ໃນເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວກັເຕ.ີ OrS ລະຫວຸ່ າງສອງ
ເອກະສານນີສ້າມາດຄດິໄລຸ່ ໄດດ້ວ້ຍການໃຊຟັ້ງຊນັ 
normalized cosine similarity ດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້ 

( )
1

( , ) ,
2 2

( ) ( )
1 1

T w wxt ytt
Sim d dx y OrS T Tw wxt ytt t

 


  

 (3) 
T ແມຸ່ ນຈ ານວນຄ າສບັທງັໝດົ. 

ນຍິາມ 3. ການປຸ່ ຽນແປງສູດຄດິໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ 
ກນັແບບດັຸ່ ງເດມີ (MoS). ໃຫ ້ 𝑑𝑥 =

(𝑤𝑥1, 𝑤𝑥2, … , 𝑤𝑥𝑇)  ແລະ 𝑑𝑦 =

(𝑤𝑦1, 𝑤𝑦2, … , 𝑤𝑦𝑇)  ເປັນສອງເອກະສານທີຸ່ ຢູຸ່
ໃນເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວກັເຕ.ີ MoS ລະຫວຸ່ າງສອງ
ເອກະສານນີສ້າມາດຄດິໄລຸ່ ໄດດ້ັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້                      

( ) ( )
1

( , ) ,
2 2

( ) ( )
1 1
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(4) 
T ແມຸ່ ນຈ ານວນທງັໝດົຂອງຄ າສບັ. �̅� =
1

𝑇
∑ 𝑤𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1  ແລະ �̅�′ =

1

𝑇
∑ 𝑤𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1 . 

ນຍິາມ 4. ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັດາ້ນຄວາມໝາຍທີຸ່ ໄດ ້
ຈາກ word2vec (w2v). ໃຫ ້ 𝑑𝑥 =

(𝑤𝑥1, 𝑤𝑥2, … , 𝑤𝑥𝑇)  ແລະ 𝑑𝑦 =

(𝑤𝑦1, 𝑤𝑦2, … , 𝑤𝑦𝑇)  ເປັນສອງເອກະສານທີຸ່ ຢູຸ່
ໃນເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວກັເຕ.ີ ໂດຍອງີຕາມຫ ກັການຂອງ
ໂມເດວ  word2vec ແລວ້ເຮາົໄດເ້ວກັເຕຂີອງ 𝑑𝑥 
ແລະ 𝑑𝑦 ດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້ 
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(6) 
T ແມຸ່ ນຈ ານວນທງັໝດົຂອງຄ າສບັ. 𝑣(𝑤𝑥𝑡) 
ແມຸ່ ນຊ ດເວກັເຕຂີອງ 𝑤𝑥𝑡  ແລະ 𝑣(𝑤𝑦𝑡)  ແມຸ່ ນ
ຊ ດເວກັເຕຂີອງ 𝑤𝑦𝑡  ຕາມລ າດບັ. ສະນັນ້ ຄວາມ
ຄາ້ຍຄ ກນັລະຫວຸ່ າງສອງເອກະ ສານນີ ້ສາມາດ
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ຄດິໄລຸ່ ໄດດ້ວ້ຍການໃຊ ້ cosine similarity  ດັຸ່ ງ
ລ ຸ່ ມນີ:້     

            ( , )
2

d dx y
Sim d dx y w v

d dx y





            

(7) 
ນຍິາມ 5. ຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍ (SR) 

(Cheng et al. 2015). ຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມ
ໝາຍລະຫວຸ່ າງຄ າສບັຢູຸ່ ໃນເອກະສານແມຸ່ ນຖ ກ
ເກບັກ າດວ້ຍສູດດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້                

  
( , ) ( 1 ) ( , ) ( , )S R t t P P R t t P L R t ti j i j i j     

   (8) 
ເຊິຸ່ ງ 𝑃𝑃𝑅(𝑡𝑖, 𝑡𝑗)  ແມຸ່ ນຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຄູຸ່
ຄວາມສ າພນັລະຫວຸ່ າງຄ າສບັ 𝑡𝑖  ແລະ 𝑡𝑗  ທີຸ່ ເກດີ
ຂ ນ້ໃນເອກະສານດຽວກນັ, 𝑃𝐿𝑅(𝑡𝑖, 𝑡𝑗)  ແມຸ່ ນ
ຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍລະຫວຸ່ າງຄ າສບັ 𝑡𝑖 
ແລະ 𝑡𝑗  ຄ ກນັກບັຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຄວາມ
ສ າພນັ link-based, ແລະ α ແມຸ່ ນການຄວບຄ ມ
ລະດບັຄວາມສ າຄນັຂອງ 𝑃𝑃𝑅 ແລະ 𝑃𝐿𝑅. 

ນຍິາມ 6. ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງຄວາມສ າພນັດາ້ນ
ຄວາມໝາຍ (SDCD) ລະຫວຸ່ າງເອກະສານຢູຸ່ ໃນ
ເນ ອ້ທີຸ່ ເອກະສານ ແລະ ເອກະສານທີຸ່ ຢູຸ່ ໃນແຕຸ່ ລະ
ໝວດຂອງເອກະສານ, ສມົມ ດວຸ່ າ D ແມຸ່ ນເນ ອ້ທີຸ່
ເອກະສານ ເຊິຸ່ ງບນັຈ ເອກະສານ 𝑑𝑖(𝑖 =

1, 2, . . . , 𝑁)  ແລະ ເອກະສານທີຸ່ ໄດຈ້າກການ
ສງັລວມເອກະສານຢຸ່ ູູໃນໝວດຂອງເອກະສານທີຸ່
ໄດລ້ະບ ໄວ ້ 𝑐𝑑𝑖(𝑖 = 1, 2, … . , 𝑀) . ສະນັນ້ 
SDCD ລະຫວຸ່ າງສອງເອກະສານ 𝑑𝑥  ແລະ 𝑑𝑦 
ສາມາດຄດິໄລຸ່ ໄດຄ້ ດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້ 

1, ( , ) 0.5 ( , ) 0.5
( , )

0, ( , ) 0.5 ( , ) 0.5

if d d cd and d d cdx yi i
Sim d dx y SDCD if d d cd or d d cdx yi i

 


 





                                                                  
(9) ເຊິຸ່ ງ 𝑑𝑥  ແລະ 𝑑𝑦  ແມຸ່ ນເອກະສານ, 𝑐𝑑𝑖 
ແມຸ່ ນໝວດເອກະສານທີຸ່  ith, 𝑑(𝑑𝑥, 𝑐𝑑𝑖)  ແມຸ່ ນ

ໄລຍະຫຸ່ າງລະຫວຸ່ າງເອກະສານ 𝑑𝑥  ແລະ ໝວດ
ເອກະສານທີຸ່  ith (𝑐𝑑𝑖). 

ຕວົຢຸ່ າງ: ສມົມ ດວຸ່ າເຮາົມເີອກະສານ 6 ອນັຢູຸ່ ໃນ
ຊ ດຂ ມູ້ນທີຸ່ ຂ ນ້ກບັໝວດເອກະສານຈ ານວນ 3 ໝ
ວດ (𝑐𝑑2, 𝑐𝑑7 ແລະ 𝑐𝑑8). ເຮາົຄດິໄລຸ່ ໄລຍະຫຸ່ າງ
ລະຫວຸ່ າງເອກະ ສານແຕຸ່ ລະອນັກບັເອກະສານທງັ
ໝດົທີຸ່ ບນັຈ ຢູຸ່ ໃນໝວດເເອກະສານໂດຍນ າໃຊຟັ້ງ
ຊນັ cosine similarity  ດັຸ່ ງຮູບທ ີ1. 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ1. ການຄດິໄລຸ່ ໄລຍະຫຸ່ າງລະຫວຸ່ າງເອກະສານ 

ແລະ ໝວດເອກະສານ (DCD) 

ການສມົທຽບສອງເອກະສານໂດຍການ
ນ າໃຊ ້DCD ແມຸ່ ນສະແດງຢູຸ່ ໃນຕາຕະລາງ 1. 

2.2. ວທິກີານ 

ລາຍລະອຽດຂອງແຕຸ່ ລະຂັນ້ຕອນແມຸ່ ນ
ໄດ ້ອະທິບ າຍດັຸ່ ງ ລ ຸ່ ມນີ ້ ເຊິຸ່ ງ ເ ປັນໂມ ເດວທີຸ່
ພດັທະນາຂ ນ້ມາສ າລັບການຈດັກ ຸ່ ມເວບວີດີໂອ
ໂດຍການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນປະເພດຂ ຄ້ວາມຢູຸ່ ໃນຊ ດຂ ້
ມູນ. 
2.2.1.  Feature extraction 
ຢູຸ່ ໃນຊ ດຂ ມູ້ນແຕຸ່ ລະອັນຈະປະກອບດວ້ຍ 3 
ພາກສຸ່ ວນຍຸ່ ອຍຄ : title, tag ແລະ description, 

ແຕຸ່ ລະພາກສຸ່ ວນນັນ້ບນັຈ ຄ າສບັ ຫ   ຂ ມູ້ນທີຸ່ ສັນ້ 
ແລະ ບ ຸ່ ມຄີວາມໝາຍຄບົຖວ້ນ. ໃນ 
 

ເວລາທີຸ່ ພວກເຮາົແຍກຄ ນລກັສະນະຂອງຄ າສບັ 
(feature extraction) ພວກເຮາົໄດນ້ າໃຊເ້ຕກັນກິ
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ຫ າຍອນັໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ຕວົຢຸ່ າງ: word splitter, 

removing word4 ເ ພ ຸ່ ອຕັດຄ າ ທີຸ່ ບ ຸ່ ຄ ວ າມໝ
າຍອອກ ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນວດີໂີອທີຸ່ ມຄີວາມໝາຍ 
ແລະ ສາມາດໃຊເ້ຂົາ້ໃນໂມເດວໄດຢຸ້່ າງມປີະສດິ 
ທພິາບເຊັຸ່ ນວຸ່ າ: ຄ າຕ ຸ່ ໜາ້ນາມ, ຄ າເຊ ຸ່ ອມ, word 

stemming ແລະ tokenization. 

2.2.2. Vector Space Model (VSM) 

ໃນການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອ, ພວກເຮາົໃຊ ້
VSM ເພ ຸ່ ອສມົທຽບ 2 ວດີໂີອ ດວ້ຍການໃຊເ້ວກັ
ເຕຂີອງຄ ນລກັສະ ນະຂ ມູ້ນ. ໃນໂມເດວນີ,້ ແຕຸ່
ລະວດີໂີອແມຸ່ ນຖ ກແທນດວ້ຍເວກັເຕທີີຸ່ ນອນຢູຸ່ ໃນ
ເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວັກເຕີລວມ ແລະ ຄິດໄລຸ່ ຄວາມ
ຄາ້ຍຄ ກນັລະຫວຸ່ າງ 2 ວີດີໂອດວ້ຍ OrS ແລະ 
MoS ຕາມລ າດບັ. 

2.2.3. ໝວດເອກະສານ (CD) 

ຢູຸ່ ໃນສຸ່ ວນນີຖ້ ວຸ່ າເປັນສຸ່ ວນເພີຸ່ ມເຕມີຢູຸ່ ໃນ ໂມເດວ
ຫ ກັຂອງພວກເຮາົ ໂດຍຄົນ້ຄດິວທິີການນ າໃຊຂ້ ້
ມູນໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຫ າຍດາ້ນ ເພ ຸ່ ອ
ໃຫເ້ກດີຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດ. ໃນຄງັຂອງຂ ມູ້ນ 
ພວກເຮາົໄດຊ້ ຸ່ ມເລ ອກເອາົຈ ານວນຂອງເອກະສານ
ທີຸ່ ຈດັລຽງໄວໃ້ນແຕຸ່ ລະໝວດ ເຊິຸ່ ງຈ ານວນທີຸ່ ຊ ຸ່ ມ
ມານັນ້ເທົຸ່ າກບັຈ ານວນຂອງເອກະສານທີຸ່ ໄດເ້ລ ອກ
ໄ ວ ້ໃ ນຊ ດ ຂ ້ມູ ນ  (dataset). ໃນກ ລ ະ ນີນີ ້, 
ເອກະສານທີຸ່ ຊ ຸ່ ມມາແມຸ່ ນພວກເຮາົເອາົ ແຕຸ່ ສຸ່ ວນທີຸ່
ຄາດວຸ່ າມຄີວາມສ າຄັນຕ ຸ່ ກບັເອກະ ສານວີດໂີອ 
ເຊັຸ່ ນວຸ່ າ: tag. 

2.2.4. ຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍ (SR) 

ຢູຸ່ ໃນການປະມວນຜນົທາງພາສາ (Natu-

ral Language Processing) ການວເິຄາະຄວາມ
ສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັແມຸ່ ນມຄີວາມ
ສ າຄນັທີຸ່ ສ ດ. ພວກເຮາົໃຊໂ້ມເດວ SR ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດ ້
ຄວາມສ າພນັລະຫວຸ່ າງຄ າສບັຢູຸ່ ໃນ D ແລະ CD 

ຂອງໂມເດວ DCD (ຮູບທີ 1), ໂມເດວນີ ້ຜົນ
ບວກທາງລີເນຍ (Linear) ຂອງຄວາມສ າພັນ
ແບບຄູຸ່  ແລະ ຄວາມສ າພັນແບບ link-based 

ສາມາດສາ້ງຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍໄດຢຸ້່ າງ
ມປີະສດິທພິາບສູງ ແລະ ການຄດິໄລຸ່ ຄວາມຄາ້ຍຄ 
ກັນລະຫວຸ່ າ ງວີດີໂອແມຸ່ ນໄດ ້ນ າໃຊ ້ໂມເດວ  
SDCD. 

2.2.5. Word2vec 
ເປັນເຕກັນກິໜ ຸ່ ງທີຸ່ ມຮູີບແບບກຸ່ ຽວພັນ

ກັບເຕັກນິກການໄຈແ້ຍກຄ າສັບຢູຸ່ ໃນ word 

embeddings. ເຕກັນກິນີໄ້ດໃ້ຊຄ້ງັຂ ມູ້ນປະເພດ
ຂ ຄ້ວາມທີຸ່ ມຂີະໜາດໃຫຍຸ່  ເພ ຸ່ ອປ້ອນເຂົາ້ໃນໂມ
ເດວເພ ຸ່ ອສາ້ງເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວກັເຕ,ີ ໂດຍຄ າເຫ ົຸ່ ານີ ້
ແມຸ່ ນຈະບ ຸ່ ຊ າ້ກນັຢູຸ່ ໃນຄງັຂ ມູ້ນ ເຊິຸ່ ງຈະຖ ກກ ານດົ
ໃຫເ້ປັນ ເວັກເຕີທີຸ່ ສອດຄຸ່ ອງກບັເວັກເຕີຢຸ່ ູູໃນ
ເນ ອ້ທີຸ່ ຂອງເວກັເຕ.ີ ສ າ ລບັໂມເດວນີ ້ພວກເຮາົໃຊ ້
ໂມ ເດວ  Skip-gram ພ ້ອມກັບຊ ດ ເ ວັກ ເ ຕີ
ມາດຕະຖານທີຸ່ ມຂີະໜາດໃຫຍຸ່  Google News 

ໃຊສ້ າລບັການທດົລອງ (training)  ພອ້ມກນັນີຂ້ ້
ມູນປະເພດຂ ຄ້ວາມຂອງວດີໂີອແມຸ່ ນໄດປ້້ອນເຂົາ້
ໃນໂມເດວນີເ້ຊັຸ່ ນດຽວກນັ. 

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຢູຸ່ ໃນໂມເດວ DCD. 

ເອກະສານ 
(D) 

ໝວດເອກະສານ 
(CD) 

ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັລະຫວຸ່ າງສອງເອກະສານ 

𝑐𝑑2 𝑐𝑑7 𝑐𝑑8 
𝑑1 0.73 0.45 0.30 

1 2 1 2 2 2( , ) 1[ ( , ) 0.5 ( , ) 0.5]SDCDSim d d d d cd and d d cd    
𝑑2 0.50 0.25 0.46 

𝑑3 0.33 0.65 0.68 
3 4 3 8 4 8( , ) 0[ ( , ) 0.5 ( , ) 0.5]SDCDSim d d d d cd or d d cd    

𝑑4 0.29 0.38 0.43 

𝑑5 0.49 0.86 0.18 
5 6 5 7 6 7( , ) 1[ ( , ) 0.5 ( , ) 0.5]SDCDSim d d d d cd and d d cd    

𝑑6 0.34 0.78 0.36 

                                                           
4 www.ranks.nl/stopwords 
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2.2.6. ການຮວມຄຸ່ າຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງແຕຸ່
ລະໂມເດວ 

ຜຸ່ ານການຄົນ້ຄວາ້ສັງລວມຈ ດດີ ແລະ 
ຂ ຄ້ງົຄາ້ງຂອງວາລະສານໃນຫ າຍໆບດົຜຸ່ ານມາ ນກັ
ຄົນ້ຄວາ້ວິໄຈແມຸ່ ນມີຄວາມພະຍາຍາມຄົນ້ຄິດ 
ແລະ ພດັທະນາໂມເດວການຈດັກຸ່  ູມ ຫ   ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ
ໂດຍການໃຊທ້ງັໂມເດວດຸ່ ຽວ ແລະ ຫ າຍໂມເດວ
ປະສມົເຂົາ້ກນັເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົຮບັທີຸ່ ດກີວຸ່ າ, ພອ້ມ
ນີກ້ ຸ່ ໄດເ້ວົາ້ວຸ່ າປະຈ ບນັນີ ້ແມຸ່ ນບ ຸ່ ທນັມໂີມເດວໃດ
ທີຸ່ ສາມາດຢັ້ງຢ ນໄດວຸ້່ າເປັນໂມເດວທີຸ່ ໃຊສ້ າລັບ
ການຈດັກ ຸ່ ມ ຫ   ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມໄດດ້ທີີຸ່ ສ ດ. ມແີຕຸ່ ຈ າລອງ
ໂມເດວຂ ນ້ມາໂດຍການໃຊຫ້ າຍໂມເດວ ທີຸ່ ມີ
ຄວາມແຕກຕຸ່ າງກນັປະສມົເຂົາ້ກນັ ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົ
ຮບັດທີີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັ. ເຊິຸ່ ງແນວຄວາມຄດິຢູຸ່ ໃນບດົ
ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈນີ ້ກ ຸ່ ເປັນອກີວທິໜີ ຸ່ ງ ທີຸ່ ພະຍາຍາມ
ຊອກຫາແນວທາງໃນການຈ າ ລອງໂມເດວທີຸ່ ໃຊ ້
ສ າລັບການຈັດກ ຸ່ ມເວບວີດີໂອ ໂດຍການຄັດ
ເລ ອກໃຊຫ້ າຍໂມເດວທີຸ່ ມຄີ ນລກັສະນະການນ າ
ໃຊຂ້ ມູ້ນໃນແຕຸ່ ລະໂມເດວແຕກຕຸ່ າງກນັ ເພ ຸ່ ອໃຫ ້
ຂ ມູ້ນໄດຖ້ ກນ າໃຊຫ້ າຍທີຸ່ ສ ດ ແລະ ມຜີນົຮບັທີຸ່
ດກີວຸ່ າໃນໄລຍະຜຸ່ ານມາ. ຢູຸ່ ໃນໂມເດວນີ ້ພວກເຮາົ
ຮວມຄຸ່ າຄວາມຄາ້ຍຄ ກັນຂອງແຕຸ່ ລະໂມເດວ
ເຂົາ້ກນັໂດຍການຮວມແຕຸ່ ລະຄັງ້ນັນ້ແມຸ່ ນຂ ນ້ກບັ
ຄຸ່ າຂອງຕວົຄວບຄ ມຄວາມສ າຄນັ α ແລະ β ຂອງ
ໂມເດວ ເຊິຸ່ ງລາຍລະອຽດດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້ 

ແທນ 𝑆𝑖𝑚(𝑑𝑥 , 𝑑𝑦)𝑆𝐷𝐶𝐷 = 𝑆1 , 
𝑆𝑖𝑚(𝑑𝑥 , 𝑑𝑦)𝑤2𝑣 = 𝑆2  ແລະ 𝑆𝑖𝑚(𝑑𝑥 , 𝑑𝑦)𝑀𝑜𝑆 =

𝑆3 ຕາມລ າດບັ ເຮາົໄດ:້ 

  ( , ) ( , , )
1 2 3

Sim d d f S S Sx y              
(10) 

( , , ) ( ) ( ) (1 ) ( )
1 2 3 1 2 3

f S S S S S S                    

                                                                         

(11) 

ເຊິຸ່ ງ 0 < 𝛼, 𝛽 < 1  ແມຸ່ ນຄຸ່ າຄວາມສ າຄນັຂອງ
ໂມເດວ. 

2.2.7. ອາກ ຣທິ ມ 

ອາກ ຣິທ ມ ສ າລບັການຈດັກ ຸ່ ມເວບວີດີ
ໂອຕາມເຕກັ ນກິຂອງການຮວມກ ຸ່ ມດວ້ຍການນ າ
ໃຊຂ້ ມູ້ນປະເພດຂ ຄ້ວາມ  

ເຊິຸ່ ງສະແດງໃນອາກ ຣທິ ມ 1 ດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້ 

ອາກ ຣທິ ມ 1. 
Input:    Textual information of videos. 

Output: Clustering labels. 

for  𝑖 ∈
{𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑡𝑎𝑔, 𝑑𝑒𝑠(𝐷𝑆1, 𝐷𝑆2, 𝐷𝑆3, 𝐷𝑆4, 𝐷𝑆5)} 

do 

      Text Pre-processing is needed by applying 

TF-IDF    
      scheme to find the term weights. 

      Calculate the similarity matrix with OrS. 

            Calculate the similarity matrix with 

MoS. 

      for 𝑗 ∈ { 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑡𝑎𝑔, 𝑑𝑒𝑠} do 

            Apply word2vec model. 

            Calculate the semantic similarity with 

w2v. 

      end for 

      for 𝑘 ∈ {𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑡𝑎𝑔, 𝑑𝑒𝑠} do 

            Apply SR model. 

            Calculate the semantic similarity with 

SDCD. 

      end for 

       Combining similarities based on function 

𝑓(∙). 
      Execute Spectral and Graphical clustering 

algorithms     

       for getting the labels. 

       Apply clustering ensemble algorithms to 

ensemble  

       the labels. 

end for 

 
2.3. ການທດົລອງ 

ພວກເຮາົນ າສະເໜຜີນົຂອງການທດົລອງ 
ການວໄິຈໂດຍແນໃສຸ່  ການແກໄ້ຂບນັຫາການຈດັ
ກ ຸ່ ມ ຕາມຈ ດປະສງົ ແລະ ວທິກີານຂອງການຮວມ
ກ ຸ່ ມ ໂດຍນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທີຸ່ ໄດຈ້າກການອບັໂຫ ດຂອງ
ຜູໃ້ຊຢູຸ້່ ໃນຊ ດຂ ມູ້ນ (YouTube). ພອ້ມກັນນີ ້
ເພ ຸ່ ອໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັມຄີວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ມປີະ
ສດິທຜິນົສູງ, ພວກເຮາົໃຊວ້ທິກີານໂຮມມາຕຣິກ
ຄຸ່ າຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງແຕຸ່ ລະໂມເດວຕາມຮູບ
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ແບບຂອງລເີນຍ. ຫ ງັຈາກນັນ້ ຮວມກ ຸ່ ມເລເບວທີຸ່
ໄດຈ້າກການຈດັກ ຸ່ ມຂອງອາກ ຣິທ ມແຕຸ່ ລະອັນ
ເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົຮບັສ ດທາ້ຍ. ຄວາມຈງິແລວ້ໃນໂມ
ເດວຫ ກັຂອງພວກເຮາົປະກອບດວ້ຍ 4 ໂມເດວ
ຍຸ່ ອຍທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກັນ, ແຕຸ່ ໃນເວລາການໂຮມ
ມາຕຣິກ ພວກເຮາົໃຊພ້ຽງແຕຸ່  3 ໂມເດວເທົຸ່ ານັນ້ 
ໂດຍອງີຕາມຜນົການທດົລອງຕວົຈງິ ເຊິຸ່ ງໄດຜ້ົນ
ຮບັທີຸ່ ດກີວຸ່ າ. ສຸ່ ວນລາຍລະອຽດຜນົຂອງການທດົ
ລອງ ພວກເຮາົໄດນ້ າສະເໜໃີນຂ  ້3.3. ສ າລບັໂປຣ
ແກຣມທີຸ່ ໃ ຊ ້ໃນກ ານທົດລອງນີ ້ມ ີຄ :  C#, 

Python, MATLAB R2015a, ແລະ ໃຊ ້GPU 

ໃນການຣນັໂປຣແກຣມ. 

2.3.1. ຊ ດຂ ມ້ນູ (Datasets) 
ພວກເຮາົປຕບິດັການທດົລອງ ໂດຍໃຊ ້

ຊ ດຂ ມູ້ນເວບວດີໂີອ (MCG-WEBV) (Cao et 

al. 2009) ເຊິຸ່ ງບັນຈ ຂ ມູ້ນວີດໂີອທີຸ່ ມ ີຜູເ້ຂົາ້ຊົມ
ຫ າຍທີຸ່ ສ ດ .  ຊ ດຂ ້ມູ ນນີ ້ແມຸ່ ນໄດ ້ຈ າກການ
ຮວບຮວມວດີີໂອທີຸ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ ແລະ ມີ
ຍອດວວິຫ າຍທີຸ່ ສ ດພາຍໃນເດ ອນທນັວາ 2008 
ຫາເດ ອນພະຈກິ 2009 ຕາມ 15 ໝວດຂອງວດີີ
ໂອຢູຸ່ ໃນຢູທບູ ເຊິຸ່ ງຂ ມູ້ນເຫ ົຸ່ ານີມ້ປີະໂຫຍດຫ າຍຕ ຸ່
ກບັການນ າໄປໃຊ ້ໃນການມາຍ ນງິເວບ (web 

video mining) ເພາະວຸ່ າພວກມນັບນັຈ ເນ ອ້ໃນ
ກຸ່ ຽວກບັວີດໂີອດວ້ຍຄ ນນະພາບທີຸ່ ສູງ ແລະ ຄຸ່ າ
ນຍິມົຂອງຜູໃ້ຊ.້ ຢູຸ່ ໃນການທດົລອງ ພວກເຮາົໄດ ້
ອອກແບບການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັໃນແຕຸ່

ລະໂມເດວເພ ຸ່ ອໃຫສ້ອດຄຸ່ ອງກບັໂມເດວທີຸ່ ໃຊ,້ 
ເພ ຸ່ ອໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສ ດ ແລະ ເພ ຸ່ ອເຫນັ
ໄດເ້ຖງິຂ ແ້ຕກຕຸ່ າງຈາກຜນົໄດຮ້ບັຕວົຈງິ ຈາກຊ ດ
ຂ ມູ້ນດຽວກນັແຕຸ່ ຜນົໄດຮ້ບັຕຸ່ າງກນັ. ດັຸ່ ງນັນ້, ຈ  ຸ່ ງ
ສາມາດເຮດັໃຫມ້ກີານສມົທຽບການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ
ໃນແຕຸ່ ລະແບບ ເຊິຸ່ ງລວມໄປເຖງິການພຈິາລະນາ
ໃນການອອກແບບໂມເດວ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄຸ່ ອງ 
ແລະ ໄດຜ້ົນຮບັທີຸ່ ດຂີ ນ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນ
ອະນາຄດົ. ຈາກຊ ດຂ ມູ້ນດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ,້ ຂ ມູ້ນແມຸ່ ນ
ບນັທ ກໄວໃ້ນຟາຍທີຸ່ ຕຸ່ າງກນັຕາມແຕຸ່ ລະເດ ອນ. 
ພວກເຮົາເອາົຂ ມູ້ນເຫ ົຸ່ ານີໂ້ຮມເຂົາ້ກນັເປັນຟາຍ
ດຽວ ຫ ັງຈາກນັນ້ໃຊເ້ຕັກນິກ sampling ເພ ຸ່ ອ
ເລ ອກເອາົຊ ດຂ ມູ້ນໃຊສ້ າລບັການປະຕກິານທດົ
ລອງ ດັຸ່ ງລາຍລະອຽດຕາຕະລາງ 2. 

2.3.2. ການປະເມນີຜນົ 

ເພ ຸ່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບຂອງການທດົ
ລອງ,  ພວກເຮົາໃຊ ້ micro-precision (MP) 

(Zhou and Tang 2006) ໃນການຄດິໄລຸ່ ຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງຂອງການຈດັກ ຸ່ ມໂດຍໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ
ເລເບວຂອງພວກມນັ. MP ໄດກ້ ານດົໄວດ້ັຸ່ ງນີ:້ 

                          
1

k

c
a

n

k

MP


                 

(12) 

  

 

ຕາຕະລາງ 2. ລາຍລະອຽດ ຂອງຊ ດຂ ມູ້ນເວບວດີໂີອ 

ຂ ມູ້ນ ຈ ານວນຕວົຢຸ່ າງ ຈ ານວນໝວດ  ໝວດ # Features 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

DS5 

1006 

1009 

2500 

1015 

2009 

3 

3 

8 

3 

6 

 2, 7, 8 

1, 3, 4 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 

15 

9, 10, 14 

2, 3, 4, 7, 8, 15 

11700 

10112 

22118 

10776 

18324 
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ເຊິຸ່ ງ 𝑛 ແມຸ່ ນຈ ານວນຂອງອອັບເຈກັ ແລະ 𝑐 ແມຸ່ ນ
ຈ ານວນຂອງກ ຸ່ ມທີຸ່ ຈະຈດັ, 𝑎𝑘 ເປັນຈ ານວນອອັບ
ເຈກັທີຸ່ ຢູຸ່ ໃນກ ຸ່ ມ 𝑘 ເຊິຸ່ ງກ ານົດໄວຢຸ້່ າງຖ ກຕອ້ງ 
ແລະ ສອດຄຸ່ ອງກບັກ ຸ່ ມ. ພອ້ມນີ ້0 ≤ 𝑀𝑃 ≤ 1 
ດວ້ຍຄຸ່ າ 1 ແມຸ່ ນສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການຈດັກ ຸ່ ມ
ຂ ມູ້ນທີຸ່ ດີທີຸ່ ສ ດດວ້ຍການຍອມຮັບຈາກເລເບວ 
ຂອງກ ຸ່ ມນັນ້ໆ. 

3. ຜນົໄດຮ້ບັ 

ພວກເຮາົນ າສະເໜຜີນົຂອງການທດົລອງ
ອອກເປັນ 2 ພາກສຸ່ ວນຄ : ການນ າໃຊໂ້ມເດວດຸ່ ຽວ 
ແລະ ໂມເດວປະສມົ (ໂຮມມາຕຣກິ). ສ າລບັໂມ
ເດວປະສມົ ເພ ຸ່ ອເປັນການເພີຸ່ ມປະສດິທພິາບໃຫ ້
ແກຸ່ ໂມເດວທີຸ່ ມປີະສດິທພິາບຕ ຸ່ າ ພວກເຮາົ ໄດເ້ພີມ້
ຄຸ່ າຄວາມສ າຄນັໃຫກ້ບັໂມເດວນັນ້ຢູຸ່ ໃນການໂຮມ
ມາຕຣກິແບບລເີນຍ ໂດຍກ ານດົຄຸ່ າຂອງ α  ແລະ 
β  ເທົຸ່ າກນັ ຕວົຢຸ່ າງ: α = 0.15 ,  β = 0.15 
ດັຸ່ ງນັນ້ (1 − 𝛼 − 𝛽) = 0.7  ສະນັນ້ໂມເດວໃດ
ທີຸ່ ໄດຮ້ບັຄຸ່ າ (1 − 𝛼 − 𝛽)  ໂມເດວນັນ້ຈະມີ
ປະສດິທພິາບເພີຸ່ ມຂ ນ້. ສ າລບັການທດົລອງໃນຄັງ້
ນີເ້ຮາົໃຊ ້ α = β = 0.1 . 

3.2. ໂມເດວດຸ່ ຽວ 

ຜນົການທດົລອງຢູຸ່ ໃນໂມເດວດຸ່ ຽວ ເຊິຸ່ ງ
ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3 ແລະ ຮູບທີ 2. ຢຸ່ ູູໃນ
ຮູບທ ີ2 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວຸ່ າໂມເດວ SDCD 

ໄດຜ້ົນໄດຮ້ບັທີຸ່ ດກີວຸ່ າໂມເດວອ ຸ່ ນໆສ າລບັທ ກໆ
ຊ ດຂ ມູ້ນ (ຍກົເວັນ້ DS2) ໂດຍຄຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງ
ໃນການຈດັກ ຸ່ ມຂອງ DS1 ມເີຖິງ 0.83 ເຊິຸ່ ງນັນ້
ໝາຍຄວາມວຸ່ າເຕັກນິກຂອງ text mining ຖາ້
ຫາກມີການພັດທະນາໂມເດວໂດຍໃຫຂ້ ມູ້ນມີ
ຄວາມສ າພນັກນັທາງດາ້ນຄວາມໝາຍໃນລະດບັ
ສູງ ໃນເວລານັນ້ເອງແມຸ່ ນບ ຸ່ ມຄີວາມຈ າເປັນຕອ້ງ 
ໃຊແ້ຫ ຸ່ ງສະໜບັສະໜນູຂ ມູ້ນຈາກພາຍນອກ. ເຊິຸ່ ງ
ໂມເດວ SDCD ນັນ້ແມຸ່ ນໄດມ້ກີານວະເຄາະຂ ມູ້ນ
ທີຸ່ ໃຊທ້ງັໃນແບບການຈບັຄູຸ່ ກນັຂອງຄ າສບັ ແລະ 
link-based ໂດຍໂມເດວນີສ້າມາດຕຄີວາມໝາຍ

ຂອງຄ າແຕຸ່ ລະຄ າໄດເ້ປັນຢຸ່ າງດ ີແລະ ເຮດັໃຫກ້ານ
ຈດັກ ຸ່ ມ ຫ   ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມມປີະສດິທພິາບສູງ. ນອກຈາກ
ນັນ້ ຜນົຂອງການຈດັກ ຸ່ ມຂອງ w2v ແລະ MoS 

ກ ຸ່ ຖ ວຸ່ າໄດຮ້ັບຜົນດີເຊັຸ່ ນດຽວກັນຕາມລ າດັບ. 
ດວ້ຍສາຍເຫດດັຸ່ ງກຸ່ າວນີ ້ຈ  ຸ່ ງເຮດັໃຫມ້ແີຮງຊ ກຍູ ້
ໃນການນ າເອາົໂມເດວເຫ ົຸ່ ານີປ້ະສມົເຂົາ້ກນັ ເພ ຸ່ ອ
ໃຫປ້ະສດິທພິາບຂອງການຈດັກ ຸ່ ມໄດຮ້ບັຜນົທີຸ່ ດກີ
ວຸ່ າ. 

ຕາຕະລາງ 3. ຄຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນໂມເດວດຸ່ ຽວ 
DS1-DS5 
ໂມເດວ OrS MoS w2v SDCD 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

DS5 

ສະເລຸ່ ຍ 
(%) 

0.73 

0.78 

0.45 

0.64 

0.67 

65 

0.74 

0.81 

0.50 

0.68 

0.71 

68 

0.74 

0.72 

0.65 

0.69 

0.73 

70 

0.83 

0.81 

0.71 

0.79 

0.82 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ2. ຜນົຂອງຄຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນແຕຸ່ ລະໂມເດວ 

3.3. ໂມເດວປະສມົ 

ໂດຍອງີໃສຸ່ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຈດັກ ຸ່ ມຢູຸ່
ໃນໂມເດວປະສມົດັຸ່ ງຮູບທີ 3 ພວກເຮາົສງັເກດ
ເຫນັວຸ່ າມຄີຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການຈດັກ ຸ່ ມວດີໂີອ
ທີຸ່ ສູງກວຸ່ າ ການໃຊໂ້ມເດວດຸ່ ຽວໃນທ ກໆຊ ດຂ ມູ້ນ. 
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ແຕຸ່ ວຸ່ າມຄີຸ່ າລ ດລງົຢູຸ່ ໃນ DS5 ພວກເຮາົສນັນຖິານ
ວຸ່ າຂ ມູ້ນໃນ DS5 ປະກອບດວ້ຍຄ າສັບທີຸ່ ບ ຸ່ ມ ີ
ຄວາມໝາຍຄບົຖວ້ນຫ າຍເທົຸ່ າທີຸ່ ຄວນ ເຊິຸ່ ງເຮດັໃຫ ້
ຄວາມສ າພນັດາ້ນຄວາມໝາຍບ ຸ່ ສອດຄຸ່ ອງກນັ, 
ສະນັນ້ ຈ  ຸ່ ງເຮດັໃຫຄຸ້່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການຈດັ
ກ ຸ່ ມຂອງ DS5 ລ ດລງົ.  ແຕຸ່ ເມ ຸ່ ອເວລາພວກເຮາົ
ສມົທຽບຄຸ່ າສະເລຸ່ ຍໂດຍລວມ ລະຫວຸ່ າງໂມເດວ
ປະສມົກບັໂມເດວດຸ່ ຽວແລວ້ ເຫນັວຸ່ າຄຸ່ າຄວາມ
ຖ ກ ຕອ້ງຂອງໂມເດວປະສມົແມຸ່ ນ 83% ເຊິຸ່ ງສູງ
ກ ວຸ່ າ ແ ຕຸ່ ລ ະ ໂ ມ ເ ດ ວ ຢູຸ່ ໃ ນ ຕ າ ຕ ະ ລ າ ງ  3 
( MoS=68%, w2v=70% ແ ລ ະ 

SDCD=79%). 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ3. ຜນົຂອງຄຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນໂມເດວປະສມົ 

3.4. ການສມົທຽບກບັໂມເດວອ ຸ່ ນ 

ເພ ຸ່ ອເຮດັໃຫຜ້ົນໄດຮ້ບັຈາກການນ າສະເ
ໜີໂມເດວຢູຸ່ ໃນບົດວິໄຈນີ ້ມີຄວາມໜາ້ເຊ ຸ່ ອຖ 
ພວກເຮາົໄດປ້ຽບທຽບປະ ສດິທພິາບໂມເດວກບັ
ເຕກັໂນໂລຊອີ ຸ່ ນ ທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງກບັການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ
ໃນລກັສະນະດຽວກນັ ເພ ຸ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການຈດັ
ກ ຸ່ ມ ຫ   ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ໂດຍສະເພາະເວບວດີໂີອ.  ເຊິຸ່ ງ
ເຕກັໂນໂລຊທີີຸ່ ໄດເ້ລ ອກມາແມຸ່ ນໄດມ້ກີານອອກ
ແບບໂມເດວ ສ າລບັການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມຂອງເວບວດີໂີອ 
ດວ້ຍການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທງັພາຍໃນ ແລະ ແຫ ຸ່ ງສະ
ໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກເຊັຸ່ ນ: Flickr ເພ ຸ່ ອຈບັ
ຄູຸ່ ກບັເນ ອ້ໃນທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງກບັໝວດຂອງວດີໂີອ. ຢູຸ່
ໃນໂມເດວການແບຸ່ ງກ ຸ່ ມແມຸ່ ນໄດແ້ບຸ່ ງເປັນ 2 

ພາກສຸ່ ວນຍຸ່ ອຍ ຊ ຸ່ ງນ າໃຊຂ້ ມູ້ນປະເພດຂ ຄ້ວາມ 
(title, tag) ແລະ ຄ ນລັກສະນະຂອງວີດີໂອ 
(visual features), ຫ ງັຈາກນັນ້ໄດຮ້ວມເຂົາ້ກນັ 
ເພ ຸ່ ອເປັນຜົນໄດຮ້ັບສ ດທາ້ຍ. ເຊິຸ່ ງຄຸ່ າສະເລຸ່ ຍ
ຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງເຕກັໂນໂລຊນີີແ້ມຸ່ ນປະມານ 
70% ສະນັນ້ເມ ຸ່ ອປຽບ ທຽບກບັປະສດິທພິາບໂມ
ເດວຂອງພວກເຮົາ ເຫັນວຸ່ າຄຸ່ າສະ ເລຸ່ ຍຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງແມຸ່ ນຕ ຸ່ າກວຸ່ າ  13% ໂດຍທີຸ່ ຄຸ່ າສະເລຸ່ ຍ
ຄວາມຖ ກຕອ້ງສ າລບັໂມເດວທີຸ່ ໄດນ້ າສະເໜຂີ ນ້
ມາແມຸ່ ນ 83% ເຊິຸ່ ງມແີນວໂນມ້ທີຸ່ ດກີວຸ່ າໂມເດວ
ດັຸ່ ງກຸ່ າວ. 

4. ວພິາກຜນົ 
ຈາກຜົນຂອງການທົດລອງ, ພວກເຮົາ

ໄດຜ້ນົຮບັທີຸ່ ມຄີວາມຖ ກຕອ້ງສູງພ ສມົຄວນໂດຍ
ອງີໃສຸ່ ໂມເດວປະສມົ.  

(1) ແນວທາງການວໄິຈ ແມຸ່ ນເພ ຸ່ ອແນໃສຸ່ ນ າໃຊຂ້ ້
ມູນປະເພດຂ ຄ້ວາມ (ຄ າສບັ) ເພ ຸ່ ອຊຸ່ ວຍໃນ
ການແກໄ້ຂບນັການຈດັກ ຸ່ ມເວບວດີໂີອ ແລະ 
ຊຸ່ ວຍປັບປ ງປະສິດທິພາບຄຸ່ າຂອງຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງໃຫດ້ຂີ ນ້ ເມ  ຸ່ ອທຽບກບັເຕກັໂນໂລຊີ
ໃນໄລຍະຜຸ່ ານມາ. 

(2) ການກ ານດົສູດຂ ນ້ມາໃໝຸ່  ເພ ຸ່ ອຄດິໄລຸ່ ຄວາມ
ຄາ້ຍຄ ກນັຂອງວດີໂີອ ຕວົຢຸ່ າງ: MoS ແລະ 
SDCD ເຫັນວຸ່ າມຄີວາມສອດຄຸ່ ອງກບັໂມ
ເດວປະສມົໄດເ້ປັນຢຸ່ າງດ ີເຊິຸ່ ງສະ ແດງອອກ
ດວ້ຍຄຸ່ າຂອງຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນຮູບທ ີ3. 

(3) ການເລ ອກໃຊໂ້ມເດວ word2vec ເປັນແຫ ຸ່ ງ
ສະໜບັສະໜນູຂອງຊ ດຂ ມູ້ນ ແມຸ່ ນເຫນັວຸ່ າມີ
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ເວກັເຕ ີທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງກບັຊ ດຂ ມູ້ນແຕຸ່ ລະອນັ
ຢຸ່ າງມປີະສດິທຜິນົ.  

(4) ຜນົໄດຮ້ບັຈາກໂມເດວປະສມົ ແມຸ່ ນມຄີວາມ
ສະຖຽນລະພາບກວຸ່ າຜນົໄດຮ້ບັຈາກການນ າ
ໃຊໂ້ມເດວດຸ່ ຽວ ເຊິຸ່ ງມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ 
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ເປັນການເປີດແນວຄດິໃໝຸ່ ໃນການວໄິຈຄັງ້ຕ ຸ່
ໄປ. 

(5) ຜົນຂອງການວໄິຈ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢຸ່ າງ
ຈະແຈງ້ແລວ້ວຸ່ າ ການນ າສະເໜີແນວທາງນີ ້
ແມຸ່ ນມີຜົນດີຕ ຸ່ ກ ັບການຈດັກ ຸ່ ມເວບວີດີໂອ
ໂດຍປຽບທຽບກບັການນ າສະເໜອີ ຸ່ ນທີຸ່ ນອນ
ຢູຸ່ ໃນຂງົເຂດດຽວກນັ. ເຊິຸ່ ງຂດີຄວາມສາມາດ
ໃນການວໄິຈນີ ້ອາດຈະເປັນເຄ ຸ່ ອງມ ໜ ຸ່ ງທີຸ່ ໃຊ ້
ເຂົ ້າໃນການແກ ້ໄຂບັນຫາການສັງລວມ
ເອກະສານຢູຸ່ ໃນສ ຸ່ ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ 
ບນັຫາທີຸ່ ຄາ້ຍຄ ກນັອ ຸ່ ນໆເຊັຸ່ ນ: ການສງັລວມ
ຂຸ່ າວ, ການກວດຈບັສະແປມຢູຸ່ ໃນເຄ ອຂຸ່ າຍມີ
ເດຍ ແລະ ອ ຸ່ ນໆ. 

5. ສະຫ  ບ 
ຈາກການປະຕິບັດການທົດລອງ ແລະ 

ວິໄຈໃນຄັງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວຸ່ າ ຂ ມູ້ນປະເພດ
ຂ ຄ້ວາມທີຸ່ ຜູຊ້ມົໃຊສ້ ຸ່ ສງັຄມົອອນລາຍໄດອ້ບັໂຫ ດ
ຂ ນ້ YouTube ພອ້ມກບັວດີໂີອນັນ້ແມຸ່ ນສາມາດ
ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັກ ຸ່ ມ, ແບຸ່ ງກ ຸ່ ມ ຫ   ໝວດຂອງ
ວດີໂີອໄດ ້ແລະ ຍງັຖ ໄດວຸ້່ າເປັນປະເພດຂ ມູ້ນທີຸ່ ມ ີ
ຄວາມສ າຄັນຕ ຸ່ ກ ັບການວໄິຈໃນຂົງ ເຂດນີ ້. 
ນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດເວົາ້ໄດວຸ້່ າ: 
 ການກະກຽມຂ ມູ້ນ (Pre-processing) ຖ 

ວຸ່ າເປັນຂັນ້ຕອນສ າຄນັຂອງການວໄິຈ ທີຸ່ ມ ີ
ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນປະເພດ text, ຍອ້ນວຸ່ າວທິີ
ການຂຽນຂອງແຕຸ່ ລະຄນົທີຸ່ ອບັໂຫ ດຂ ມູ້ນເຫ ົຸ່ າ
ນີແ້ມຸ່ ນແຕກຕຸ່ າງກນັ ແລະ ຂຽນໃນລກັສະນະ
ເປັນຄ າຕດິກນັ, ໃຊຕ້ວົຫຍ ,້ ຕວົເລກ, ອໂີມຈ ິ
ແລະ ເຄ ຸ່ ອງໝາຍອ ຸ່ ນໆແທນຄວາມໝາຍຂອງ
ຄ າໃດໜ ຸ່ ງ ເຊິຸ່ ງເຮັດໃຫຫ້ຍ ງ້ຍາກ ແລະ ບ ຸ່
ສ າ ມ າດຕີຄວ າມໝາຍຂອ ງຄ າ ສັບ  ຫ   
ປະໂຫຍກໄດຢຸ້່ າງຖ ກຕອ້ງ ຈ ຸ່ ງເປັນເຫດເຮດັ
ໃຫກ້ານຄດິ ໄລຸ່ ຄຸ່ າ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັຂອງວດີີ
ໂ ອໄດ ້ຄຸ່ າ ທີຸ່ ບ ຸ່ ຖ ກ ຕ ້ອ ງ  ແລະ  ເ ຮັດໃຫ ້
ປະສດິທພິາບໃນການຈດັກ ຸ່ ມລ ດລງົ. ດັຸ່ ງ ນັນ້, 
ການນ າໃຊເ້ຕກັນກິຕຸ່ າງໆເຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້

ແມຸ່ ນເພ ຸ່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນທີຸ່ ມເີນ ອ້ໃນຈະແຈງ້,ມີ
ຄວາມໝາຍແລະ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕ ຸ່
ກບັການນ າໄປໃຊ ້ໃນການຈດັກ ຸ່ ມ. 

 ການພຈິາລະນານ າໃຊໂ້ມເດວທີຸ່ ມຄີວາມເໝ
າະສົມ ແລະ ສອດຄຸ່ ອງກັບຂ ມູ້ນ ແມຸ່ ນມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຈ າ ແນກ ແລະ ການ
ພັນລະນາຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສ າພັນ
ລະຫວຸ່ າງຄ າສບັ ເຊິຸ່ ງຖ ເປັນປັດໃຈສ າຄນັໃນ
ການຈດັກ ຸ່ ມຂ ມູ້ນເວບວດີໂີອ.  

 ການນ າສະເໜີໂມເດວທີຸ່ ມກີານປະສົມກັນ
ຢຸ່ າງກມົກຽວ ແລະ ຖ ກຕອ້ງນັນ້ ເປັນເຄ ຸ່ ອງມ 
ທີຸ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການຈດັກ ຸ່ ມໄດຢຸ້່ າງມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ມຄີຸ່ າຄວາມຖ ກຕອ້ງສູງ. 
ຢຸ່ ູູໃນໂມເດວປະສມົ ພວກເຮາົພຽງແຕຸ່ ນ າໃຊ ້
3 ໂມເດວຍຸ່ ອຍເທົຸ່ ານັນ້, ແຕຸ່ ຖາ້ພວກເຮົາ
ພຈິາລະນາໂມເດວ OrS ເຂົາ້ມາໂດຍສະລບັ
ປະສົມກັບໂມເດວອ ຸ່ ນໆ ແລະ ພອ້ມທັງ
ກ ານດົຄຸ່ າຂອງ α ແລະ β ໃຫມ້ຄີວາມຫ າກ
ຫ າຍ ແລະ ທ າການວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັໃນແຕຸ່
ລະຄຸ່ ານັນ້ເຮົາອາດຈະເຫັນຜົນທີຸ່ ມ ີຄວາມ
ແຕກຕຸ່ າງກນັອອກໄປ ແລະ ສາມາດໄດຄຸ້່ າທີຸ່ ດີ
ທີຸ່ ສ ດຂອງ α ແລະ β. 

ເຖງິແມຸ່ ນວຸ່ າ ຜນົຂອງການທດົລອງຈະໄດ ້
ດແີລວ້ກ ຸ່ ຕາມ ແຕຸ່ ຂ ມູ້ນຍງັບ ຸ່ ມຄີວາມສະຖຽນລະ
ພາບຢຸ່ າງພຽງພ  ຍອ້ນການອັບໂຫ ດຂ ມູ້ນບ ຸ່ ໄດ ້
ກ ານົດລະດັບຂອງຜູຊ້ົມໃຊ ້ຈ ຸ່ ງເຮັດໃຫຂ້ ມູ້ນບ ຸ່
ສມົບູນ. ສະນັນ້, ມນັຈ າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກແຫ ຸ່ ງຂ ້ມູນພາຍນອກ.  ໃນ
ແຜນການວໄິຈໃນຕ ຸ່ ໜາ້ ພວກເຮາົຈະພຈິາລະນານ າ
ໃຊຂ້ ມູ້ນເພີຸ່ ມເຕມີທີຸ່ ມາພອ້ມກບັຊ ດຂ ມູ້ນນີ ້ແລະ 
ຄົນ້ຫາເຕັກນິກການໝູນໃຊຂ້ ມູ້ນທີຸ່ ມາຈາກສ ຸ່
ສັງຄົມອອນລາຍເປັນຕົ ້ນແມຸ່ ນ: ImageNet, 

Wikipedia, WordNet ແ ລ ະ  ອ ຸ່ ນ ໆ  ໂ ດ ຍ
ສມົທບົການພດັທະນາໂມເດວການຈດັກ ຸ່ ມໃໝຸ່ . 
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6. ຄ າຂອບໃຈ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂ ສະແດງຄວາມຮູບ້ ນຄ ນມາ
ຍງັຄະນະນ າ ຄະນະວສິະວະກ າສາດ, ຫອ້ງການ
ຄົ ້ນ ຄວ ້າ  ແ ລ ະ  ບ ລິກ າ ນວິຊ າ ກ າ ນ  ແ ລ ະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ, ຂ ຂອບໃຈມາຍັງ 
Prof. Tianrui Li. PhD ທີຸ່ ໃຫຄ້ າປ ກສາ ແລະ 
ຄວາມຄດິເຫນັຕຸ່ າງໆທີຸ່ ປະກອບຢູຸ່ ໃນບດົວໄິຈນີ ້
ພອ້ມທັງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການນ າໃຊ ້
ຫອ້ງແລັບ ເພ ຸ່ ອທ າການທົດລອງໃນຄັງ້ນີຈ້ ົນ
ສ າເລດັດວ້ຍດ.ີ 
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