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Abstract 
 In this paper, we present two approaches for online 
learning where examples are importance weighted.  The first 
one uses learning reduction, i.e., we show how to reduce 
online importance weighted learning problems to standard 
online learning problems with a factor of cmax overhead on 
the mistake bounds, where cmax is the maximum weight of the 
examples.  We also present another online algorithm based 
on perceptron learning algorithm.  The second algorithm is a 
simple modification of perceptron algorithm and works in 
the same settings.  While the second algorithm performs 
better on experiments and has a better theoretical guarantee 
in many cases, the first one is more general.  We also 
perform experiments on real datasets and synthetic dataset. 

 
บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้ เราไดนําเสนอวิธีการแกปญหาการเรียนรู
ออนไลนที่ตัวอยางมีน้ําหนักความสําคัญสองวิธี  วิธีแรกใช
การเรียนรูแบบลดรูป กลาวคือ เราแสดงวิธีการลดรูปปญหา
การเรียนรูออนไลนแบบมีน้ําหนักไปยังปญหาการเรียนรู
ออนไลนมาตรฐาน โดยการลดรูปดังกลาวทําใหขีดจํากัด
ดานบนของความผิดพลาดของอัลกอริทึมเพิ่มขึ้นไมเกิน cmax 

เทา เมื่อ cmax คือคาน้ําหนักที่มากที่สุด  ในวิธีที่สอง เรา
นําเสนออัลกอริทึมที่เปนการปรับปรุงอัลกอริทึมเพอรเซพ-
ตรอนอยางงาย และสามารถทํางานไดในสถานการณเดียวกับ

เพอรเซพตรอน  วิธีที่สองมีการรับประกันเชิงทฤษฎีที่ดีกวาวิธี
แรกในหลาย ๆ กรณี รวมทั้งใหผลการทดลองที่ดีกวา อยางไร
ก็ตาม วิธีแรกเปนวิธีที่มีความเปนทั่วไปมากกวา   เราได
ทดลองอัลกอริทึมทั้งสองกับชุดขอมูลทดสอบจริงและชุด
ขอมูลสังเคราะห 
 
คําสําคัญ : Online learning, Importance weighted learning,  
Learning reduction, Perceptron 
 
1. บทนํา 
ในปจจุบันมีการนํ า เอาวิธีการทางด านการเรียนรู ด วย
เครื่องจักร (machine learning) ไปประยุกตใชกับการแกปญหา
ของงานหลาย ๆประเภท กระบวนการทั่วไปจะเริ่มจากการหา
ตัวอยางที่สุมจากการกระจาย  (distribution) เดียวกับ
สถานการณที่ใชจริง นําตัวอยางไปใชเพื่อสรางตัวจําแนกที่มี
คุณภาพ จากนั้นนําตัวจําแนกที่ไดไปใชจริง ลักษณะของ
ปญหาการเรียนรูดังกลาวจัดเปนปญหาแบบออฟไลน กลาวคือ 
ในการฝกสอนตัวจําแนกนั้น อัลกอริทึมจะไดขอมูลสําหรับ
การฝกสอนท้ังหมดมากอน งานวิจัยนี้สนใจปญหาการเรียนรู
แบบออนไลน  กลาวโดยยอคือ อัลกอริทึมจะสรางตัวจําแนก
พรอม ๆ กับที่ไดรับขอมูลทดสอบ ปญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นใน
กรณีที่ผูสรางตัวจําแนกไมสามารถหาตัวอยางการเรียนรูได
เนื่องจากไมมีแหลงขอมูลหรือไมทราบการกระจายที่แทจริง
หรือใกลเคียงกับที่ตองการ หรือในกรณีที่การกระจายของ
ตัวอยางและคําตอบเปลี่ยนแปลงไมแนนอน 



ปญหาหลักที่งานวิจัยนี้สนใจคือปญหาการเรียนรูแบบ
ออนไลนในกรณีที่ตัวอยางมีน้ําหนัก  (importance weighted 
online learning) ในปญหานี้ อัลกอริทึมจะทํางานเปนรอบ ๆ 
ในแตละรอบ อัลกอริทึมจะไดรับตัวอยาง x และจะตองทํานาย
ประเภทของ x กอนที่จะไดรับคําเฉลย y และน้ําหนัก c ของ x  
ถ าอัลกอริทึมตอบผิด  อัลกอริทึมจะถูกปรับด วยค า  c 
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมจะวัดจากผลรวมของการถูกปรับ 
เปาหมายก็คือตองการใหผลรวมดังกลาวนอยที่สุด 

ปญหาที่ตัวอยางมีน้ําหนักความสําคัญนั้นมีปรากฏขึ้นใน
การนําการเรียนรูดวยเครื่องจักรไปใชในสถานการณจริง 
โดยมากมักพบในการนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจ  ที่
คาใชจายกับผลตอบแทนของลูกคาแตละรายไม เทากัน  
สําหรับสถานการณแบบออนไลนมักพบในการเสนอขาย
สินคาใหกับลูกคา เปนตน 

งานวิจัยนี้ เสนอวิธีการสรางอัลกอริทึมสําหรับปญหา
ดังกลาวสองวิธี 
วิธีแรก  จะสรางอัลกอริทึมสําหรับปญหาการเรียนรู

ออนไลนแบบมีน้ําหนักความสําคัญจากอัลกอริทึมแบบ
ออนไลนมาตรฐาน (นั่นคืออัลกอริทึมที่งานในกรณีที่ตัวอยาง
ไมมีน้ําหนัก)  วิธีแรกนี้จะสามารถสรางอัลกอริทึมสําหรับเซต
ของตัวอยางและเซตของประเภทใด ๆ ก็ได (อาจจะเปนการ
จําแนกแบบหลายกลุมก็ได) ขึ้นกับอัลกอริทึมออนไลนที่ใช
เปนฐาน  แตเซตของน้ําหนักของตัวอยางจะตองเปนจํานวน
เต็ม 1  เราไดพิสูจนประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่สรางได
เทียบกับอัลกอริทึมต้ังตน เทคนิคที่ใชในการพิสูจนคือการลด
รูปการเรียนรู (learning reduction)   กลาวคือ เราไดพิสูจนวา
อัลกอริทึมที่ไดจะสามารถรับประกันความผิดพลาดไดไมแย
กวา เทาของความผิดพลาดของอัลกอริทึมฐาน  เมื่อ 
คือคาน้ําหนักที่มากที่สุดของขอมูล สําหรับการเรียนรูแบบ
ออนไลนนี้ เทาที่เราทราบยังไมมีผูวิจัยมากอน 

maxc maxc

วิธีที่ สอง  เปนการปรับอัลกอริทึม เพอร เซพตรอน 
(perceptron) เพื่อใหทํางานกับขอมูลที่มีน้ําหนักความสําคัญ 
เชนเดียวกับอัลกอริทึมเพอรเซพตรอน อัลกอริทึมนี้ทํางานได

                                                 
1

 ถาน้ําหนักไมเปนจาํนวนเต็ม แตเปนจํานวนตรรกยะสามารถปรับใหเปน
จํานวนเต็มไดโดยการนําค.ร.น.ของตัวหารท้ังหมดมาคูณ อยางไรกต็ามผล
ของการประมวลผลดังกลาวอาจเพิ่มคาของ cmax

กับตัวอยางบน และสามารถจําแนกประเภทแบบทวิภาค 
(นั่นคือมีสองประเภท) อยางไรในกรณีนี้ ก็ตามเราสามารถ
พิสูจนประสิทธิภาพการทํางานไดดีกว าการใช วิธีแรก  
กลาวคือ ถา และ คือคาน้ําหนักมากที่สุดและนอย
ที่สุดของตัวอยาง (ไมจําเปนตองเปนจํานวนเต็มก็ได) เรา
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด ว า ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ที่ ไ ด จ ะ ไ ม

เกิน

dℜ

maxc minc

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ LCc

c
cC

c
cL

c
c

min
min

max

min

2
max

min

max  เมื่อ L เปนคาความ

ผิดพลาดแบบมีน้ําหนักความสําคัญของเพอรเซพ-ตรอนใด ๆ 
และ C เปนพารามิเตอรที่ขึ้นกับความซับซอนของเพอรเซพต
รอนนั้น  คาความผิดพลาดนี้สามารถเทียบไดกับอัลกอริทึม
เพอรเซพตรอนในกรณีที่ตัวอยางไมมีน้ําหนัก (หรือกรณีที่ 

1minmax == cc )  ที่มีคา LCCL ++    
ในสวนถัดไปของบทนําจะกลาวถึงงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 

หัวขอที่ 2 จะระบุปญหาอยางเปนทางการและใหนิยามที่
เกี่ยวของ  งานวิจัยนี้จะแสดงอัลกอริทึมสองแบบ หัวขอที่ 3 
แสดงอัลกอริทึมแรกที่ใชวิธีแบบการลดรูป สวนอัลกอริทึมที่
สองจะแสดงในหัวขอที่ 4 หัวขอที่ 5 นําเสนอผลการทดลอง
บางสวน ทางผูวิจัยจะเพิ่มผลการทดลองใหครบถวนกวานี้ใน
บทความฉบับจริง  
1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจั ย ช้ินนี้ เกี่ ยวของกับงานวิจั ยทางการเรียนรู ด วย
เครื่องจักรกลุมใหญ ๆ กลาวคือ งานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูที่
ไวตอคาใชจาย (cost-sensitive learning) และงานที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรูแบบออนไลน 
การเรียนรูที่ไวตอคาใชจาย.  งานวิจัยดานนี้มีมากมาย 

โดยเฉพาะในในหลาย ๆ ปที่ผานมา ไดมีความสนใจในปญหา
ดังกลาว เชน [4,5,10,13,15]  โดยในการแกปญหามีหลายวิธี 
เชน การพยายามปรับอัลกอริทึมหนึ่ง ๆ ใหทํางานไดกับขอมูล
ที่มีน้ําหนัก [15] หรืออาจจะเปนการพยายามสรางวิธีทั่วไปใน
การสรางอัลกอริทึมสําหรับปญหานี้ โดยอาจมีการประมาณ
การกระจายตัวของขอมูล [3] หรืออาจจะใชการสรางแบบการ
ลดรูปไปยังการเรียนรูแบบไมมีน้ําหนัก [4]  อัลกอริทึมแรกที่
นําเสนอในงานวิจัยนี้ก็ใชแนวคิดของการลดรูปเชนเดียวกัน   
การเรียนรูแบบออนไลน.  การเรียนรูแบบออนไลนเปน

สาขาที่มีการทําวิจัยอยางกวางขวาง สําหรับเนื้อหาหลัก ดู
หนังสือโดย Cesa-Bianchi และ Lugosi [11] อัลกอริทึม



พ้ืนฐานของการเรียนรูแบบออนไลนมีหลายแบบ ที่ใชใน
งานวิจั ยนี้ คื อ เพอร เซพตรอน  [2] เ ร าใชการวิ เคราะห
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในตระกูลนี้ของ Gentile [6] ที่
สามารถพิจารณากรณีที่ไมมีเสนแบงระหวางขอมูลสองกลุม
ได  อัลกอริทึมแบบออนไลนสําหรับปญหาหลายประเภท 
(multiclass learning) ที่ใชเพอรเซพตรอนมีมากมาย เชน งาน
ของ Fink, Shalev-Shwartz, Singer และ Ullman [9] ที่สามารถ
ใชเปนกลองดําในการลดรูปในอัลกอริทึมแรกที่งานวิจัยนี้
นําเสนอไดดวย 

งานวิจัยของ Crammer, Dekel, Keshet, Shalev-Shwartz, 
และ Singer [8] ไดนําเสนอและวิเคราะหอัลกอริทึมที่เรียกวา 
Passive-Aggressive สําหรับปญหาออนไลน อัลกอริทึม
ดังกลาวสามารถจัดการกับปญหาการเรียนรูแบบหลาย
ประเภทที่ไวตอคาใชจายไดดวย  อยางไรก็ตาม  น้ําหนัก
ความสําคัญของขอมูลอัลกอริทึมนี้รองรับไดจะขึ้นกับ
ประเภทของขอมูลเทานั้น ในขณะที่ในงานเชนของ Zadrozny, 
Langford และ Abe [4] และงานวิจัยนี้ น้ําหนักความสําคัญจะ
ขึ้นกับขอมูลแตละตัว   
 
2. ปญหาและนิยาม 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงนิยามของปญหาการเรียนรูแบบ
ตางๆ ที่จะกลาวถึงตอไปในบทความฉบับนี้ 
2.1 การเรียนรูแบบออฟไลน 

ให X เปนเซตของตัวอยางทั้งหมดที่เปนไปได, Y เปนเซต
จํากัดของประเภทของตัวอยางทั้งหมดที่เปนไปได, เปนเซต
ของกลุมตัวอยางที่สุมโดยอิสระตอกันจากการกระจายตัว
ซึ่งเปนการกระจายตัวบน

S

D

YX ×   สมมติฐานใด ๆ คือฟงกชัน 
  ในการเรียนรูหนึ่ง ๆ เราจะจํากัดการพิจารณา

สมมติฐานใหอยูในเซตหนึ่ง ๆ เทานั้น  กลาวคือ เราจะให 
YXh →:

H

เปนเซตของสมมติฐานทั้งหมดที่สนใจ อัลกอริทึมการเรียนรู
แบบออฟไลน คืออัลกอริทึมที่รับกลุมตัวอยาง  มาใชสราง
สมมติฐาน   ประสิทธิภาพของสมมติฐานดังกลาวจะ
วัดโดยความผิดพลาดซึ่งมีนิยามเปน  

S

Hh∈

])([Pr ~),( yxhDyx ≠

จากนิยามขางตนจะเห็นวาอัลกอริทึมการเรียนรูแบบ
ออฟไลนจะมีเอาทพุทเปนสมมติฐาน หรือ ตัวจําแนก  และตัว
จําแนกดังกลาวสามารถนําไปใชในการจําแนกประเภท
ตัวอยางอื่นๆ ตอไป 

2.2 การเรียนรูแบบออนไลน (Online learning) 
ในการเรียนรูแบบออนไลน ให X เปนเซตของตัวอยางที่
เปนไปได, Y เปนเซตจํากัดของประเภทของตัวอยางทั้งหมดที่
เปนไปได  ในสถานการณการเรียนรูแบบออนไลน อัลกอริทึม
จะไมไดรับกลุมตัวอยาง  ที่สมบูรณกอนเริ่มทํางาน หากแต
จะไดรับตัวอยางไปพรอม ๆ กับการใชงานจริง  โดยมีการ
ทํางานคราว  ๆ  เปนรอบ  ๆ  ดังนี้   เมื่อ เริ่มตนแตละรอบ 
อัลกอริทึมจะไดรับตัวอยาง  จากนั้นจะตองทํานาย
ประเภทของตัวอยางนั้นทันที  เมื่ออัลกอริทึมทํานายเสร็จ จะ
ไดรับคําเฉลย 

S

Xx∈

Yy∈   เพื่อนําไปใชปรับปรุงความถูกตองของ
การจําแนกในรอบถัด  ๆ  ไป   การวัดประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมจะวัดจากจํานวนครั้งทั้งหมดที่ตอบผิด 

โดยเนื้อแทแลว  อัลกอริทึมการเรียนรูแบบออนไลน 
สามารถระบุโดยใชฟงกชัน  สําหรับ
ปรับปรุงสมมติฐาน  กลาวคือในการทํางานแตละรอบ
อัลกอริทึมจะมีสมมติฐาน   สําหรับจําแนกประเภทของ
ตัวอยาง

HYXHf →××:

th

Xxt ∈  อัลกอริทึมจะตอบ  ถาอัลกอริทึม
ตอบผิด นั่นคือ

)(ˆ ttt xhy =

tt yy ≠ˆ  อัลกอริทึมจะปรับปรุงสมมติฐานโดย
ใชฟงกชัน  กลาวคือ   ไมเชนนั้นจะให f ),,(1 tttt yxhfh =+

tt hh =+1  
จากนิยามจะเห็นวาในการเรียนรูแบบออนไลนจะมี

สมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดกระบวนการการทํางาน ซึ่ง
ต างจากอัลกอริทึมการเรียนรูแบบออฟไลนที่ ใช เพียง
สมมติฐานเดียวในการตอบคําถาม 

ในการพิจารณาการทํางานของอัลกอริทึมแบบออนไลน 
เราจะพิจารณาลําดับของขอมูลปอนเขาและผลลัพธของ
อัลกอริทึมบนลําดับปอนเขานั้น ๆ  กลาวคือ จะเรียกลําดับ 
(x1,y1), (x2,y2) …(xm,ym) วา ลําดับขอมูลปอนเขา (แบบไมมี
น้ําหนัก)  ประสิทธิภาพการทํางานของอัลกอริทึมออนไลน 

ในลํ าดับดังกลาวจะวัดโดยใชฟงก ชันความสูญเสีย f

ℜ→×YYLoss :  ซึ่งจะมีคาเทากับ  

∑
=

m

t
tt yyLoss

1

)ˆ,(  

เมื่อ คือผลลัพธของอัลกอริทึมในการทํางานรอบที่  iŷ t

โดยทั่วไปฟงกชันความสูญเสียที่นิยมใช จํานวนครั้งที่ตอบ
ผิดพลาด (mistake) คือ  เมื่อ ]ˆ[)ˆ,( yyIyyM ≠= I เปน
ฟงกชันช้ีวัด (indicator function) 



2.3 การเรียนรูแบบออนไลนแบบมีน้ําหนักความสําคัญ 
(Online learning with importance weighted) 
ในการศึกษานี้จะสนใจกรณีที่ตัวอยางมีน้ําหนักความสําคัญ  
นั่นคือตัวอยางจะระบุน้ําหนัก c จากเซต ),0[ ∞⊆C  
อัลกอริทึมจะทราบน้ําหนักของตัวอยางเมื่อไดทํานายประเภท
ของตัวอยางนั้นแลว    อัลกอริทึมเรียนรูออนไลนแบบมี
น้ําหนักความสําคัญสามารถนิยามไดในลักษณะเดียวกันกับ
อั ลกอริ ทึ มแบบออนไลนทั่ ว ไป   เพี ย งแต ว าฟ งก ชัน 

จะรับน้ําหนักของตัวอยางไปใชใน
การปรับสมมติฐานดวย  เรียกลําดับ (x

HCYXHf →×××:

1,y1,c1), (x2,y2,c2), 
…(xm,ym,cm) วา ลําดับขอมูลปอนเขาแบบมีน้ําหนัก  และจะวัด
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมออนไลน ในลําดับดังกลาว
เปน  

f

∑
=

⋅
m

t
ttt yyLossc

1

)ˆ,(  

เมื่อ  คือผลลัพธของอัลกอริทึมในการทํางานรอบที่ tŷ t และ 
Loss เปนฟงกชันความสูญเสีย 
2.4 ประสิทธิภาพของตัวจําแนกเชิงเสน 
ในการพิสูจนประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบออนไลน เรา
จะเทียบประสิทธิภาพกับสมมติฐาน h* จากเซตของสมมติฐาน 
H ′  บางเซต ซึ่งไมจําเปนตองเทากับ H   เซตของสมมติฐาน
ที่นิยมใช ในกรณีที่เซตของตัวอยาง  คือเซตของตัว
จําแนกเชิงเสน  ทั้งหมดที่นิยามดวยเวกเตอร   
กลาวคือ 

dX ℜ=
*h dℜ∈u

uxx ,sgn)(* =h เมื่อ sgn คือฟงกชันเครื่องหมาย 
 ประสิทธิภาพของตัวจําแนกเชิงเสนที่นิยามดวยเวกเตอร 

 สามารถวัดไดหลายแบบ เชน วัดโดยใชจํานวนครั้งที่ตอบ
ผิดพลาด ในที่นี้จะวัดโดยใชฟงกชันความสูญเสียแบบฮิงก 
(hinge loss) ที่มีนิยามเปน  

u

  },1,0max{),,( xuux ⋅−= yyl   (1) 
ดังนั้นความสูญเสียแบบฮิงก ทั้งหมดบนลําดับขอมูล
ป อ น เ ข า แ บ บ ไ ม มี น้ํ า ห นั ก  (x

)( *hL

1,y1),…(xm,ym) จ ะ มี ค า
เปน  ∑ =

m

t tt y
1

),,( uxl

 ในกรณีที่ขอมูลปอนเขามีน้ําหนัก  เราจะนิยามความ
สูญเสียทั้งหมดแบบฮิงกที่มีน้ําหนัก  ของตัวจําแนก
เชิงเสนที่นิยามดวยเวกเตอร  บนลําดับ (x

)( *hLw

u 1,y1,c1), (x2,y2,c2), 

…(xm,ym,cm) เปน   

  

∑
=

⋅=
m

t
tttw ychL

1

* ),,()( uxl

3. อัลกอริทึมแบบลดรูป 
ในหัวขอนี้จะนําเสนอการลดรูปปญหาการเรียนรูออนไลน
แบบมีน้ําหนักความสําคัญไปยังปญหาการเรียนรูออนไลน
แบบไมมีน้ําหนัก  การลดรูปดังกลาวทําใหไดอัลกอริทึม Aw 
สําหรับกรณีที่มีน้ําหนักที่ใชอัลกอริทึมแบบออนไลน A เปน
เหมือนกลองดํา  อัลกอริทึม Aw ที่ไดนั้น จะสามารถจําแนก
ขอมูลไดในลักษณะเดียวกับ A  ยกตัวอยางเชน ถา A เปน
อัลกอริทึมจําแนกแบบหลายประเภท Aw ก็จะสามารถจําแนก
ขอมูลไดหลายประเภทดวย 

รูปที่ 1 แสดงอัลกอริทึม Aw ที่สรางจากอัลกอริทึมออนไลน 
A ที่มีฟงกชัน f  ในการปรับตัวจําแนก  โดย ht เปนสมมติฐาน
ที่ A ใชในการจําแนกรอบที่ t จากอัลกอริทึม Aw จะเห็นวา Aw 
จะเรียกใช A ในการจําแนกประเภทของ xt  จากนั้น Aw จะ
ไดรับเฉลย yt และ ct (สามารถพิจารณาไดวา xt, yt และ ct เปน
ตัวอย า งหนึ่ งบนลํ าดับข อมู ลป อน เข า แบบมีน้ํ าหนั ก
ความสําคัญ Q) จากนั้น Aw จะทําการคัดลอก xt ออกมาอีก ct 
ตัว แลวเรียกใช A เรียนรูจากขอมูลดังกลาว ซึ่งเทากับวา Aw ทํา
การแปลงลําดับขอมูลปอนเขาแบบมีน้ําหนักความสําคัญ Q 
ไปเปนลําดับขอมูลปอนเขาแบบไมมีน้ําหนักความสําคัญ 

 
For t = 1, 2, 3, … 

Receive an instance  tx

Predict )(ˆ ttt xhy ←  
Receive correct label  and cost  ty tc

 tt hh ←+1  
 For i = 1 to ci 

  xti = xt 

If   ttit yxh ≠+ )(1

),( ,1 ttitt yxhfh ←+  
   

รูปท่ี 1. อัลกอริทึมลดรูปการเรียนรูแบบออนไลน Aw

 
เราจะพิสูจนประสิทธิภาพการทํางานของ Aw โดยคิดเทียบกับ
ประสิทธิภาพของ A    โดยทั่วไปการระบุประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมการเรียนรูออนไลนจะระบุโดยเทียบกับสมมติฐาน
จากบางเซตสมมติฐาน  เราจะใชลักษณะเชนเดียวกันในการ
ระบุประสิทธิภาพของ A  กลาวคือ  สําหรับบางฟงกชัน l  ที่



ระบุความสูญเสียของ h บนลําดับของขอมูล S ใด ๆ และ
ฟงกชัน Loss ที่ระบุความสูญเสียของ A มีฟงกชัน 

 ที่ถามีสมมติฐาน h จากเซตของสมมติฐาน H  ที่
ทํานายไดดีใน S  นั่นคือ   คาความ
สูญเสีย  ของอัลกอริทึม A บนตัวอยาง S จะไมเกิน 

 

ℜ→ℜ:g

LSh ≤),(l

),( SALoss

)(Lg

 โดยทั่วไปแลว ฟงกชัน  จะถูกนิยามใหเปนผลรวมของ
ค า ค ว า ม สู ญ เ สี ย บ น ข อ มู ล แ ต ล ะ ตั ว   ก ล า ว คื อ 

  ในการลดรูปของเรา  จะใช
ความจริงดังกลาวดวยฟงกชันความสูญเสียแบบมีน้ําหนัก
ความสําคัญสามารถนิยามใหเทากับความสูญเสียคูณดวย
น้ําหนักของตัวอยาง เขียนแทนดวย และ  

l

∑=
=

m

t tt yxhSh
1

)),(,(),( ll

wl wLoss

 ทฤษฎีบทดานลางพิสูจนขีดจํากัดของความสูญเสียของ Aw

ทฤษฎีบท 1.  สําหรับลําดับขอมูลปอนเขาแบบมีน้ําหนัก Q = 
(x1,y1,c1), . . . , (xm,ym,cm) ใด ๆ ถามีตัวจําแนก  ที่มี 

 เราจะไดวา  เมื่อ 
  

Hh∈

LQhw ≤),(l )(),( max LgcQALoss ww ⋅≤

tmt
cc

},...,1{max max
∈

=

 
บทพิสูจน:  พิจารณาลําดับลําดับขอมูลปอนเขาแบบไมมี
น้ําหนักความสําคัญ   

ที่ A
),,(),...,,(),...,,( 111111 1 mmc yxyxyxS =

),(..., mmc yx
m

w สรางจาก Q เรียกลําดับยอย  
 บน S วา ลําดับยอย X

),...,( 1 tt yx

),(, ttc yx
t t สังเกตวาการทํางานของ Aw 

ในการปรับคาตัวจําแนกบน Q จะเหมือนกับการทํางานของ A 
บน S 

ในขั้นแรกเราจะเทียบ  กับ  จะเห็นวาถา
ตัวจําแนก h จําแนกตัวอยางแรกบน X

),( Shl ),( Qhwl

t ผิด แลว h จะจําแนก
ตัวอยางอื่นๆ บน Xt และตัวอยาง xt บน Q ผิดดวย และถา h 
จําแนกตัวอยางแรกบน Xt ถูก แลว h จะจําแนกตัวอยางอื่นๆ
บน Xt และตัวอยาง xt บน Q ถูกดวย ดังนั้นจะไดวา  

),(),(),(),(
1 t

wc

i tttt xhxhcxhXh t

llll ∑=
===  หรือ  

),(),( QhSh wll =  
ถัดมาเราจะเทียบ Loss(A, S) กับ Lossw(Aw, Q) พิจารณา

ตัวอยางแบบมีน้ําหนัก (xt, yt, ct) และลําดับยอย Xt เนื่องจาก 
Aw ใชคําตอบของ  เปนคําตอบของการจําแนกตัวอยาง 
x

)( 1tt xh

t บน Q พิจารณากรณีที่ Aw จําแนกตัวอยาง xt ผิด เราจะได 
Lossw(Aw,xt) จะมีคาเปน ct อยางไรก็ตามสังเกตวาถา Aw 

จําแนกผิดบนตัวอยางดังกลาว เราจะไดวา A จําแนกผิดใน
ตัวอยาง xt1 ดวยเสมอ  นั่นคือ   ดังนั้น จะได 1),( ≥tXALoss

),(),(),( max1
SALosscXALosscQALoss

m

t tt
ww ⋅≤⋅≤ ∑ =

  
โดยการแทนคาขีดจํากัดของความสูญเสียของ A เราจะได

วาทฤษฎีบทถูกตอง เนื่องจาก 
),(),( max SALosscQALoss ww ⋅≤ )(max Lgc ⋅≤   

 

4. เพอรเซพตรอนแบบมีน้ําหนักความสําคัญ 
ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงวิธีการนําเพอรเซพตรอนมาใชในการ
แกปญหาการเรียนรูออนไลนแบบมีน้ําหนักความสําคัญ โดย
อัลกอริทึมที่เราจะนําเสนอคือ เพอรเซพตรอนแบบมีน้ําหนัก
ความสําคัญ (Importance Weighted Perceptron -- IWP) ดัง
แสดงในรูปที่ 2 

 
INITIALIZE: w1 = 0 
For t = 1, 2, 3, … 

Receive an instance  tx

Predict ttty xw ,sgnˆ ←  
Receive correct label  and cost  ty tc

 If tt yy ≠ˆ  
  ttttt cy xww +=+1    
 
รูปท่ี 2. อัลกอริทึมเพอรเซพตรอนแบบมีน้ําหนักความสําคัญ 
(IWP)        
 
จากอัลกอริทึม IWP จะเห็นวา ในสวนของการทํางานยังคง
เหมือนเพอรเซพตรอนปกติ ซึ่งปรับปรุงในสวนของรอบที่มี
การจําแนกผิดจะปรับเวกเตอรน้ําหนักดวย cx แทนที่จะเปน x 
ดังเชนเพอรเซพตรอนแบบปกติ ดังนั้น สําหรับลําดับปอนเขา
แบบมีน้ําหนัก Q = (x1,y1,c1), …, (xm,ym,cm) สามารถพิจารณา
ไดวา IWP เปนเพอรเซพตรอน ที่มีลําดับขอมูลปอนเขาแบบ
ไมมีน้ําหนักความสําคัญ S = (c1x1, …, cmxm) ซึ่งทําใหสามารถ
วิเคราะหประสิทธิภาพของ IWP ได โดยใชทฤษฎีบทของ 
Gentile [10]  ซึ่งใหขีดจํากัดบนของความผิดพลาดไดทั้งกรณี
ที่มีและไมมีตัวจําแนกเชิงเสนที่แบงกลุมตัวอยางสองกลุมออก
จากกันได  การวัดประสิทธิภาพแบบนี้ จะคิด เทียบกับ



สมมติฐาน h ซึ่งนิยามโดยเวกเตอร u โดยใชฟงกชันความ
สูญเสียแบบฮิงกซึ่งนิยามเปน  
            { }tttt yyD xuxu ,,0max)),(;( −= γγ    (2) 
โดย γ  เปนคาคงที่ใดๆ โดยที่ 0>γ   สําหรับฟงกชันความ
สูญเสียแบบฮิงกตามสมการ (2) นี้จะเปนรูปแบบโดยทั่วไป
ของฟงกชันความสูญเสียแบบฮิงกตามสมการ (1) ซึ่ง 1=γ  

 Gentile [6] ไดพิสูจนทฤษฎีบทดานลางในกรณีทั่วไป
ของอัลกอริทึม p-norm 
 
ทฤษฎีบท 2. [6] ให  ×∈= n

mmtt RyyS ()),(),...,,(( xx
m})1,1{ −  เปนลําดับขอมูลปอนเขาของเพอรเซพตรอน, M  เปน

เซตของรอบที่เพอรเซพตรอนตอบผิด และ 
2

max tMtR x∈=  
 u ใด ๆ ที่มี สําหรับเวกเตอร 2
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จากทฤษฎีบท 2 จะเห็นวาคาความสูญเสียแบบฮิงกของตัว
จําแนกเชิงเสน u จะคิดเฉพาะครั้งที่เพอรเซพตรอนตอบผิด
เทานั้น และจํานวนรอบที่เพอรเซพตรอนตอบผิดก็จะคิดเทียบ
กับค าดั งกล าว  ในกรณี เพอร เซพตรอนแบบมีน้ํ าหนัก
ความสําคัญ  ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมจะคิดเทียบกับ
สมมติฐาน h ซึ่งนิยามโดยเวกเตอร u จากสมการ (2) จะไดวา 
คาความสูญเสียแบบฮิงกของ h แบบมีน้ําหนักสําหรับตัวอยาง 
xt จะมีคาเปน 

{ }uxxu ,,0max)),(;( tttttttc cycycD
t
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ทฤษฎีบท 3. สําหรับลําดับปอนเขาแบบมีน้ําหนัก Q = 
(x1,y1,c1), …, (xm,ym,cm) ถามีตัวจําแนก  ที่นิยามโดย u 
ที่มี  แลว จะไดวา  
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บทพิสูจน:  ใหลําดับขอมูลปอนเขาแบบไมมีน้ําหนัก S = 
(c1x1, …, cmxm) เปนลําดับขอมูลปอนเขาของเพอรเซพตรอน  

และ ให M แทนเซตของรอบที่ IWP ตอบผิดพลาด   พิจารณา
ตัวสมมติฐาน Hh∈ ใด ๆ ที่นิยามโดยเวกเตอร u   ให 
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แทนความสูญเสียแบบฮิงกที่ระดับ minc=γ  ของ h จาก
ทฤษฎีบท 2  จะไดวา 
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ถาทําการลดรูปกับเพอรเซพตรอนตามวิธีแรก จะไดขีดจํากัด
บ น ข อ ง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด แ บ บ มี น้ํ า ห นั ก เ ป น 

)(max LCCLc ++   สังเกตวาวิธีที่สองจะใหผลลัพธที่ดีกวา 
ในกรณีที่ cmin มีคาใกลเคียงกับ cmax เปนตน 
 
5. การทดลอง 
ในสวนนี้จะเปนการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ได
นําเสนอไปในหัวขอ 3 และ 4 เปรียบเทียบกับเพอรเซพตรอน 
สําหรับอัลกอริทึมแบบลดรูป (หัวขอ 3) เราเลือกใชเพอรเซพ-
ตรอนเปนกลองดําโดยทําการทดสอบกับ 3 ชุดขอมูล ดังนี้ 
5.1 ชุดขอมูลท่ีใชในการทดลอง 
5.1.1 ชุดขอมูลสังเคราะห 
เราทําการสรางชุดขอมูลสังเคราะห ซึ่งขอมูลชุดนี้ประกอบไป
ดวยขอมูล 2 ประเภท ไดแกประเภท -1 และประเภท +1 
สําหรับขอมูลประเภท -1 ประกอบไปดวย 5000 ตัวอยาง แต
ละตัวอยางมีน้ําหนักความสําคัญเปน 1 สวนขอมูลประเภท +1 
ประกอบไปดวย 2500 ตัวอยาง ที่มีน้ําหนักความสําคัญเปน 1 



และอีก 2500 ตัวอยาง มีน้ําหนักความสําคัญเปน 10 โดยมีการ
กระจายตัวดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3. การกระจายตัวของชุดขอมูลสังเคราะห 
 

5.1.2 ชุดขอมูล KDD-98 
KDD-98 [14] ชุดขอมูลนี้จะประกอบไปดวยขอมูล 95412 
รายการ ซึ่งเปนรายละเอียดของบุคคลที่บริจาคและไมบริจาค
เงินเพื่อการกุศลรวมถึงจํานวนเงินที่ไดบริจาค จุดประสงคของ
การใชขอมูลชุดนี้ คือ เพื่อใชในการทดสอบอัลกอริทึมที่ใชใน
การตัดสินใจวาจะตองสง หรือ ไมสงจดหมายขอรับบริจาคไป
ใหกับบุคคลใดบาง โดยเราจะใหกลุมบุคคลที่บริจาคจัดอยูใน
ประเภทบวก และ กลุมบุคคลที่ไมบริจาคจัดอยูในประเภทลบ 
สําหรับประเภทบวกคาใชจายเมื่ออัลกอริทึมตอบผิดหรือคา
น้ําหนักความสําคัญ จะคิดจากยอดเงินที่บริจาคหักคาแสตมป 
$0.68 สวนประเภทลบถาตอบผิดจะตองเสียคาแสตมป $0.68 
ในการทดลองทําการสุมขอมูลรอยละ 10 ของรายการทั้งหมด
มาใช และเลือกคุณลักษณะ (Features) จากคุณลักษณะที่มีคา
ความสัมพันธ (Correlation) สูงสุด 10 อันดับแรกมาใช โดย
กําหนดใหคาความสัมพันธของคุณลักษณะที่ i มีคาดังนี้ 
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โดย  คือคาของคุณลักษณะที่ i ของตัวอยาง xi
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5.1.3 ชุดขอมูล Auto-MPG 
Auto MPG [1] ชุดขอมูลประกอบไปดวยขอมูล 398 รายการ 
แตละรายการมี 8 คุณลักษณะ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการใช
เช้ือเพลิงของรถยนตแตละคันซึ่งมีหนวยเปน ไมลตอแกลลอน 
(MPG) โดยปกติชุดขอมูลนี้ใชกับงาน Regression นั่นคือการ
ทํานายการใชเช้ือเพลิงของรถยนตแตละคัน แตในการทดลอง
นี้นํามาใชกับงานจําแนกประเภท โดยใชขอมูล 392 รายการ 

(เนื่องจากอีก 6 รายการมีคุณลักษณะไมครบ) สําหรับตัวอยาง 
xt กําหนดใหประเภท yt และ น้ําหนักความสําคัญ ct มีคาดังนี้ 

( )mpgmpgy t
t −= )(sgn  และ mpgmpgc t

t −= )(  

โดยที่ mpg(t) คือคาคุณลักษณะ mpg ของตัวอยาง xt และ mpg  
คือ คาเฉลี่ยของคุณลักษณะ mpg  
5.2 ผลการทดลอง 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลอง  สังเกตวาในการทดลอง
อัลกอริทึมแบบลดรูปใหผลใกลเคียงกับเพอรเซพตรอนปกติ  
สวนอัลกอริทึม IWP ใหผลดีกวาในทั้งสามชุดขอมูล 
 สังเกตวา อัลกอริทึมเพอรเซพตรอนปกติทํางานไดไม
แตกตางจากอัลกอริทึมแบบลดรูปเทาใดนัก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการกระจายของน้ําหนักในชุดขอมูลไมขัดแยงกับการ
กระจายของขอมูลเทาใดนัก  นอกจากนี้ในการทดลองกับชุด
ขอมูลสังเคราะหพบวา การปรับสมมติฐานในอัลกอริทึมแบบ
ลดรูปมีนอยกวาที่คาดไวมาก แทบไมตางจากอัลกอริทึมเพอร
เซพตรอน ทําใหผลที่ไดไมตางกันมากนัก 
 

คาใชจาย 
อัลกอริทึม 

KDD-98 Auto-MPG สังเคราะห 
เพอรเซพตรอน 7043.01 420.15 16254 

ลดรูป 7041.12 436.44 15521 
IWP 6562.10 334.17 7197 

 
ตารางที่ 1. ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบลดรูป, IWP และ 
เพอรเซพตรอน กับ ชุดขอมูลสังเคราะห, KDD-98 และ Auto-
MPG 
 
6. สรุปวิจารณและแนวทางในอนาคต 
งานวิจัยนี้ยังไมไดพิจารณากรณีที่มีประเภทขอมูลมากกวาสอง
ประเภทอยางจริงจัง  ซึ่งในกรณีดังกลาว ความสูญเสียที่
เกิดขึ้นการทํานายประเภทของขอมูลผิดพลาด อาจไมเทากัน
ในทุกประเภท  การเรียนรูในรูปแบบดังกลาว เรียกวาการ
เรียนรูที่มีความไวตอคาใชจาย  ผูวิจัยหวังวาแนวทางสราง
อัลกอริทึมและการพิสูจนที่นําเสนออาจนําไปใชในกรณี
ดังกลาวไดดวย 
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