Proceedings การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดประเภทเอกสารดวยวิธีเอสวีเอ็ม เพื่อการปองกันเอกสารรั่วไหล
อรทิพย เลื่อยงาม1,* และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ2
Document classification by SVM to document leakage prevention
Orathip Lueyngam1,* and Chaiyaporn Khemapatapan2
1

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10210
Information Technology Department ,Metropolitan Waterworks Authority ,Bangkok Thailand 10210
2
อาจารยประจําภาควิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ฑิตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10210
Department of Computer and Telecommunication Engineering ,Dhurakij Pundit University, Bangkok Thailand 10210
*Corresponding author. E-mail: orathip@mwa.co.th
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการออกแบบระบบการแยกประเภทเอกสารสําคัญออกจากเอกสารทั่วไป ที่มีใชภายในหนวยงานของการ
ประปานครหลวง เพื่อนําไปเปนอินพุตของระบบการปองกันขอมูลรั่วไหล DLP ขณะนี้ยังไมมีองคกรหรือหนวยงานใดออกมากํากับดูแล
และใหมาตรฐานการทํางานของระบบ รวมทั้งยังไมมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ขั้นตอนการทํางานจึงมีหลากหลายตามแตละ
ผลิตภัณฑที่มีจําหนายออกมา Symantec DLP เปนอุปกรณการปองกันขอมูลรั่วไหลที่ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานคร
หลวงนํามาปรับใชงานเพื่อตอบสนองนโยบาย ของระบบการจัดการชั้นความลับขอมูล และดวยความสามารถของอุปกรณ จะทํางานในสวน
ของการเฝาระวังขอมูลสําคัญ และการบังคับใชนโยบายที่ไดกําหนดขึ้นเทานั้น ยังขาดสวนของการแยกประเภทเอกสารกอนการนําไปเปน
ตนแบบของการกรองขอมูลสําคัญ ดังนั้นเพื่อลดเวลาในการคัดแยกเอกสารซึ่งมีปริมาณมาก และยากตอการกําหนดระดับความสําคัญ จึง
ไดทําการพัฒนาวิธีการแยกประเภทเอกสาร โดยใชเทคนิคการแยกประเภทแบบมีผูสอนตามทฤษฏี SVM และการนําเอกสารมาแปลง
เปนเวกเตอรคาน้ําหนัก TFIDF และนําคาน้ําหนักที่ไดเขาสูกระบวนการแยกประเภทเอกสาร LS-SVM โดยการแบงประเภทเอกสารดวย
คุณลักษณะสําคัญที่ไดกําหนดไวในขอบเขตของเอกสารที่ไมมีการแกไขระดับความสําคัญอีกในภายหลัง ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความสําคัญถือวาเปนอีกกรณี และจะไมถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอนการแยกประเภทนี้ จากผลการทดสอบพบวา การแยกประเภทเอกสาร
โดยใชขอมูลชุดฝกสอน และขอมูลชุดทดสอบทั้งสองประเภท คือเอกสารความลับ (1) และเอกสารทั่วไป (-1) ทําการทดสอบกับระบบที่
ไดนําเสนอ สามารถแยกประเภทเอกสารตามที่ไดกํา หนดประเภทเอกสารไว ซึ่งไดผลเปน ที่นาพอใจ และนําเอกสารความลับที่แยก
ประเภทไดนําเขาเปนอินพุตของระบบการปองกัน ขอมูลรั่วไหล Symantec DLP เพื่อ เปนตนแบบในการกรองของระบบตอไป
Abstract
This paper present a system to classify important document from the common used documents in the Metropolitan
Waterworks Authority (Thailand). To use as the input of data Leak prevention system. DLP does not have any organization or
agency out supervision and the standard operation of this system. DLP Process has a wide range of each product . Symantec
DLP is a device to prevent data leakage at the Office of Information Technology , Metropolitan Waterworks Authority (Thailand)
to deploy applications to meet policy management system and data confidentiality. With the ability of the device that work in
terms of monitoring critical data and implementing policies that are based only. The device can also be part of a classified
document before adoption as a model of filtering information. In order to minimize the duration of the separation document,
which is plenty. And difficult to set priorities. The classification used by an instructor theory Support Vector Machines. By the
way, the document is converted is converted to a vector of TF-IDF weight and the weight. Through the process of classifying
document, LS-SVM. The scope of the document has not been altered priorities later. If you have changed the priority is
considered a special case. Will not be taken into consideration in the process of this sort. The results showed that to classify
documents using training data set. And test two types. What is the secret document (1) and non secret documents (-1) to test
the system at present. Users can sort the document according to the type of document. The result is satisfactory. The document,
classified secret ,which has led to the input of data leak prevention system, Symantec DLP to the filters in the system.
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บทนํา
ในปจจุบันการทํางานรวมกับเอกสาร และใชงานเอกสารรวมกันเปนประจําในกลุมของพนักงาน ลูกคา และคู
คา เชน ขอมูลการเงิน แผนธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด ขอมูลลูกคานั้น นําไปสูการพิจารณาในเรื่องของการปองกัน
ขอมูลสําคัญ และดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการจัดเก็บในรูปแบบของไฟลขอมูลแบบดิจิตอล กลายเปนชอง
โหวที่ไฟลขอมูลเหลานี้ที่สามารถถายโอนไปยังบุคคลที่ไมประสงคดีไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน การถายโอนผาน
อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา การสงไฟลแนบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําไปโพสตไวบนเว็บไซตตางๆ
โดยไมไดรับอนุญาต หรือแมแตการสงขอมูลออกไปนอกองคกรอยางไมตั้งใจ หรือโดยตั้งใจก็ตาม สิ่งเหลานี้นําไปสู
การรั่วไหลของขอมูลไดทั้งนั้น และพบวาสาเหตุของการรั่วไหลสวนมากเกิดจากบุคคลภายในองคกร
การจัดหมวดหมูของขอมูล คื อนโยบายการแยกประเภทข อมูลตามคุณ คาที่มีตอองคกร และผลกระทบถ า
หากข อมูล เหล านั้น ถูกนํ าไปเผยแพร แกไ ข การขโมยขอมู ลทรั พยสิ นทางปญญา หรือการนํ าขอมูลส วนตั วไปโพสต
กลาวรายเปนตน ดังนั้นจําเปนตองเขาใจคุณคาของสิ่งที่จะปกปอง วาจะปกปองไดมากนอยแคไหนและสิ่งที่จะปกปอง
อยูที่ใดเสียกอน
จากปญหาขางตน จึงไดนําเสนอระบบการจัดประเภทเอกสาร เพื่อนําเขาสูกระบวนการทํางานรวมกับโซลูชั่น
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารในสวนของการปองกันขอมูลรั่วไหล DLP (Data Leakage Prevention)
เพื่อควบคุมการไหลของเอกสารสําคัญและบังคับใชนโยบายการปองกันขอมูลสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย ISO27001 ซึ่งจัดเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากหลายประเทศ ในการนําไปใช
บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององคกร และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน โดยศึกษาเทคนิคที่ใช
กันอยูใ นป จจุบั นคื อการแยกประเภทเอกสารซึ่ งเปนเทคนิค การจําแนกประเภทเอกสาร โดยมี การกํ าหนดประเภท
เอกสารไวลว งหน า เทคนิ คนี้ต องทํ าการสอนระบบใหรูจํารูปแบบเอกสาร ในแตละประเภทกอน หลั งจากนั้น จึงนํ า
เอกสารที่ตองการจําแนกประเภทเข าไปในระบบ ใหระบบทํ าการแยกประเภทเอกสารเพื่อสรางโครงรูป (template)
ตามประเภทเอกสารที่กําหนดไว (เอกสารลับ ,เอกสารทั่วไป) โดยใชทฤษฏีที่เกี่ยวของคือ TF-IDF (Term Frequency
and Inverse Document Frequency) เปนวิธีการคํานวณคาน้ําหนักจากความถี่ของคํา ที่ปรากฏในเอกสาร และ SVM
(Support Vector Machine) เปนขั้นตอนการใชงานตัวจําแนก นํามาสนับสนุนการแยกประเภทเอกสาร กอนนําเขาสู
โซลูชั่นของการปองกันขอมูลรั่วไหลเพื่อลดระยะเวลาในการแยกประเภทเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของระบบการปองกันขอมูลรั่วไหลตอไป
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. เทคโนโลยีการปองกันขอมูลรั่วไหล DLP (Data Leakage Prevention)
เปนกระบวนการทํางานและวิธีการปองกันการรั่วไหลของขอมูลสําคัญ ในการถายโอนขอมูลสําคัญโดย
ไมไดรับอนุญาต หรือเปดเผยขอมูลสําคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกขโมย และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยการ
ตรวจสอบและควบคุมการใชง านข อมู ล รวมทั้ งกําหนดนโยบายใหส อดคลองกับ กลยุ ทธและกระบวนการทางธุ รกิ จ
พิจารณาในสวนของการรั่วไหลของขอมูล ,ชองทางการรั่วไหล,วิธีการรั่วไหลและผลกระทบ การระบุและแยกประเภท
ขอมูลที่เปนความลับเพื่อกําหนดนโยบาย วิธีการในการปองกันขอมูล และปรับใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบังคับใช
เพื่ อปฏิบั ติต ามนโยบาย พิจารณาพื้ นฐานของการปองกั น การรั่ วไหลของข อมู ล ซึ่ง ประกอบด วย การคน หาขอมู ล
(Data Discover) เปน กระบวนการค นหาขอมูล ความลั บ การแยกประเภทข อมู ล (Data Classification) เป น
กระบวนการจําแนกขอมูลตามมูลคา และผลกระทบที่มีตอองคกรเมื่อมีการรั่วไหล การเฝาระวังขอมูล (Data Monitor)
เปนกระบวนการในการตรวจสอบชองทางการสื่อสารตางๆ ขององคกร และการปองกันขอมูล (Data Protect) เปน
กระบวนการซึ่งดําเนินการตามนโยบายที่ไดกําหนดไวในเชิงปองกัน ที่ระบุตนทาง ปลายทาง และวิธีการที่อาจทําให
ขอมูลรั่วไหลออกไปได
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รูปที่ 1 รูปแบบของ DLP (Data Loss Prevention System Model)

จากรูปที่ 1 รูปแบบของเทคโนโลยีพื้นฐาน DLP สวนประกอบที่ใชในการพิจารณา คือ ขอมูลเคลื่อนไหว
(Network) ขอมูลที่มีอยู (Storage) และขอมูล ณ จุดปลายทาง (Endpoint) ซึ่งถูกควบคุมดวยนโยบายรักษาความ
ปลอดภัย (DLP Policy)
2. Symantec DLP Solution
เปนระบบรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลสําคัญขององคการ มีขั้นตอนการทํางานหลักๆ คือ การคนหา
ขอมูล และการเฝาระวังขอมูลสําคัญ ในขั้นตอนของการคนหาขอมูลสําคัญนั้นจะทําการตรวจหาขอมูลสําคัญผานทาง
โปรแกรมยอย (agent) ที่ติดตั้งไวที่เครื่องลูกขายตางๆ และทําอยูอยางสม่ําเสมอโดยการตั้งเวลาการตรวจสอบ ผลที่
ไดคือ รูตําแหนงที่อยูของเอกสารสําคัญที่ตรงกับเอกสารตนแบบที่ระบุไวในระบบ มีการรวบรวมตําแหนงการจัดเก็บ
ของเอกสารสําคัญไว และมีการปองกันขอมูลเหลานั้น โดยวางโครงสรางเครือขาย ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสรางเครือขายของการใชงานระบบ DLP

รูปแบบของนโยบายเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของอุปกรณ Symantec DLP อยูในรูปแบบของ IDM (Indexed
document matching) Rule หรือการทําดัชนีเอกสารสําคัญ จากกฏจะมองเนื้อหาจากเอกสารเฉพาะที่มีการลงทะเบียน
ไววาสําคัญ (เอกสารสําคัญที่เปนเอกสารตนแบบ) และจะมีการตรวจสอบเทียบกับเอกสารที่ไดจากการแยกประเภทไว
กอนนําเขาสูระบบ จะตองมีความเหมือน 80% หรือมากกวาเอกสารตนฉบับ
3. การตัดคําในเอกสารภาษาไทย (Thai Word Segmentation)
เปน กระบวนการแยกคําในเอกสารภาษาไทย ซึ่ งอาจจะประกอบไปดว ยตัว หนั งสื อภาษาไทยตัว หนั งสื อ
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษตางๆ ออกมาเปนแตละคําเพื่อนําไปใชในกระบวนการหาคาน้ําหนักคํ า
สําหรับ ตัดคําในเอกสารภาษาไทยจะถูกพิ จารณาเปน 2 ขั้นตอนคือ 1.การใชกฎ โดยใชไ วยากรณทางภาษา แบ ง
ตัวอักษรเปนหมวดหมูตามลักษณะการใชงาน ไดแก กลุมพยัญชนะ กลุมสระ กลุมวรรณยุกต กลุมตัวเลข และกลุม
ตัวอักษรพิเศษ ขั้นตอนการตัดพยางคจะทําจากซายไปขวา .2การใชพจนานุกรม ผลลัพธที่ไดจะอยูในระดับคํา โดยมี
หลั กการวาใหทําการตรวจสอบสายอักขระ (String) และนํ าไปคน หาจากพจนานุ กรม หากพบคําในพจนานุ กรมที่
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สามารถเปนคําในสายอักขระนั้นไดมากกวาหนึ่งคํา จะทําการเลือกคําที่ยาวที่สุด (Longest matching) หากอักษรตัว
ตอมาไมพบวาเปนคําที่มีอยูในพจนานุกรมที่มีอยูก็จะทําการยอนกลับไปเลือกคําที่สั้นกวาแทน
4. การใหน้ําหนักคํา (Word Weighting)
เปนการสรางเนื้ อหาของเอกสาร ใหอยูใ นรูปแบบที่คอมพิว เตอรสามารถเรี ยนรูได สําหรับนํ าไปใชใ น
กระบวนการเรียนรูลักษณะของตัวแทนเอกสาร จะอยูในรูปแบบเวกเตอรน้ําหนักคํา TF-IDF (Term Frequency
Inverse Document Frequency) เปนวิธีคํานวณน้ําหนักจากความถี่ ของการปรากฏของคํา T ในเอกสาร D และ
พิจารณาความถี่ของคํา T ที่ปรากฏในเอกสารอื่นรวมดวย แสดงคาน้ําหนักในตารางที่ 1
j

i

j

wij = tf ij ´ log 2

โดยที่

N
nj

= น้ําหนักของคํา T j ในเอกสาร Di
tf ij = ความถี่ของคํา T j ในเอกสาร Di
N = จํานวนเอกสารทั้งหมดในระบบ
n j = จํานวนเอกสารที่มีคํา T j ปรากฏอยูอยางนอยหนึ่งครั้ง

wij

ตารางที่ 1 ผลของคาน้ําหนักของแตละเอกสาร
T1
T2
Tj
···
D1

w11

w12

···

w1 j

D2
·

w21
·

w22
·

···
·

w2 j
·

·
·
Di

·
·
wi1

·
·
wi 2

·
·
···

·
·
wij

5. การจัดหมวดหมู
เปนกระบวนการแบงแยกวัตถุหรือเหตุการณออกเปนกลุมโดยใชลักษณะสําคัญ เปนวิธีที่ใชควบคุมคา
ความแปรผันของขอมูล เพื่อใชเปนเกณฑในการแบงกลุม การออกแบบจึงขึ้นกับผูออกแบบที่จะเลือกลักษณะสําคัญดัง
แสดงการสกัดลักษณะสําคัญ และการจัดกลุม ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการสกัดลักษณะสําคัญสําหรับแบงกลุมขอมูล

โดยทั่วไปจะอยูในรูปของเวกเตอร ซึ่งจะเรียกเวกเตอรนี้วาเวกเตอรลักษณะ (Feature Vector) มีรูปแบบ
เปนคอลัมนเวกเตอรขนาด d x 1 เมื่อ d คือ จํานวนที่นํามาใชในการจําแนก
éx ù
X =ê 1ú
ëx2 û

เมื่อ

x1 คือ เอกสารที่เปนความลับ

x2 คือ เอกสารทั่วไป
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6. ทฤษฎี SVM (Support Vector Machines)
เปนการแยกประเภทแบบมีผูสอน (Supervised Learning) ทฤษฎีนี้ไดมาจากแนวความคิดของ Vapnik
and Chervonenkis และไดมีการนํามาเสนอโดย Boser, Guyon, Vapnik in COLT-92 ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนผังการทํางานของ Support Vector Machines

จัด เป น เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการแก ไ ขป ญ หา ทางด า นการรู จํ ารู ป แบบข อ มู ล โดยอาศั ย หลั กการของการหา
สัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสรางเสนแบงแยกกลุมขอมูลจากขอมูลที่ถูกปอนเพื่อใชในการสอนใหระบบรูจํา โดยเนนไป
ยังเสนแบงที่แยกแยะกลุมขอมูลไดดีที่สุด (Optimal separating hyperplane)

รูปที่ 5 เสนแบงกลุมขอมูลจาก SVM
f ( x) = sign( w × x + b)

เมื่อ

w หมายถึง เวกเตอรคาน้ําหนักของการรูจําที่ไดจากกระบวนการ
การใหน้ําหนักคํา
b หมายถึง คาไบอัส (bias) สําหรับระบบรูจํา
x หมายถึง เวกเตอรขอมูลที่ใชในการสอนระบบ (Feature Vector)
sign หมายถึง ถาคาที่ไดมากกวา 0 จะเปน +1 ถานอยกวา 0 จะเปน -1
ในกรณีที่ตองทํางานกับขอมูลที่ไมเปนเชิงเสน สามารถแกปญหาไดดวยการเปลี่ยนแปลงมิติของขอมูลใหมี
มิติที่สูงขึ้นซึ่งเรียกวาฟเจอรสเปช (Feature Space) ในฟเจอรสเปชใหมนี้ขอมูลจะถูกวางตัวเปนขอมูลแบบเชิงเสน
และทําการสรางสมการแบงขอมูลในรูปแบบของเชิงเสนบนมิติ ตามทฤษฎีของเมอรเชอร (Mercer’s Theorem) โดย
ฟงกชัน K(x, xi) ซึ่งเรียกวา เคอรแนลฟงกชัน (Kernel Function) เปนการสรางเสนแบงกลุมขอมูลที่ดีที่สุดในฟเจอร
สเปชใหม โดยเลือกใชชนิดของเคอรเนลฟงกชันเปน Radial Basis Function (RBF) ดังสมการ
2

K ( x, xi ) = exp( - g x - xi )
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ตามสมการในการแบงกลุม
l

f ( x ) = sign(å yia i* K ( x , xi ) + b* )
i =1

จากสมการ คา yi คือคําตอบ (Class) ของ Support Vector ที่ xi และ x คือขอมูลชุดทดสอบ คา a i
และคา b เปนคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมาจากการคํานวณ (Optimization)
การดําเนินงานวิจัย
1. แนวทางการวิจัยและพัฒนา
เนื่องดวยมีการนําระบบงานการปองกันขอมูลรั่วไหลเขามาใชในองคกร ดวยอุปกรณ Symantec DLP ดัง
ไดอธิบายโครงสรางการทํางานของระบบดังกลาวแลว ดวยความสามารถของอุปกรณ จะทํางานในสวนของการเฝา
ระวังขอมูลสําคัญและการบังคับใชนโยบายที่ไดกําหนดขึ้นเทานั้น ขั้นตอนกอนหนานั้นจําเปนตองมีการกําหนดขอมูล
ที่ถือวาสําคัญและเปนความลับขององคกรกอนนําเขาระบบ โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในปริมาณมาก
และยากตอการระบุและแยกประเภทของเอกสาร จึงมีวัตถุประสงคในการออกแบบวิธีการแยกประเภทเอกสาร ที่มีใช
งานในหนวยงานภายในของการประปานครหลวงโดยการสรางระบบการคัดแยกเอกสาร เพื่อคัดแยกเอกสารลับ ออก
จากเอกสารทั่วไป จะนําเอกสารที่ถูกกําหนดวาเปนเอกสารลับ โดยหนวยงานเจาของเอกสารนั้นๆ และเอกสารที่ไมใช
เอกสารลับ(เอกสารทั่วไป) นํามาเป นขอมูลชุดทดสอบ ยกตัวอยางเชน ถามีเอกสาร 1000 ฉบับ เรานําตนแบบ
เอกสาร ฉบับ 100 ซึ่ง ในเอกสาร ฉบับ อาจจะประกอบไปดวยเอกสารสําคั ญ และเอกสารทั่วไป 100จากเอกสาร
ทั้ง หมดมาทํ าการฝกสอนเพื่ อจําแนกประเภทเอกสารที่ เหลืออีก ฉบับ ที่จะนํ ามาทดสอบกั บข อมู ลต นแบบใน 900
ภายหลัง เพื่อแยกประเภทเอกสารทั้งหมด โดยมีขอจํากัดวาเอกสารเหลานั้นจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลง และแกไข
ระดับความสําคัญ เชนการระบุวาเปนเอกสารลับทีหลัง หลังจากที่กําหนดเปนเอกสารทั่วไปแลว และจะไมครอบคลุม
ถึงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจากการแยกประเภทแลว ขั้นตอนตอไปจะนําเอกสารไปทําการทดลองตาม
กระบวนการตางๆ เพื่อใหสามารถแบงประเภทของเอกสารตามขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังตารางที่ 2 และรูปที่ 6
ตารางที่ 2
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดกระบวนการดําเนินงาน
วิธีการทํางาน
นําเอกสาร Ms word (.doc) เขาสูระบบ
แปลงไฟลเอกสารจาก .doc ไปเปนไฟล .txt โดยใช Antiword
นําเขาไฟล .txt เขาสูกระบวนการตัดคําภาษาไทยโดยใช SWATH
นําคําที่ไดจากการตัดคํามาเปรียบเทียบกับขอมูลคําหยุด และลบคําหยุดทิ้ง
คํานวณคาน้ําหนักของแตละเอกสารโดยใชสมการ TFIDF
กําหนดคุณลักษณะสําคัญของการแยกประเภท (Feature Vector)
นําเขาคาน้ําหนักและคุณลักษณะสําคัญเพื่อคํานวณการแยกประเภท LS-SVM
นําเอกสารที่ทําการแยกประเภทและไดผลเปนเอกสารลับเขาไปเปนตนแบบการกรองใหระบบการปองกันขอมูลรั่วไหล
Symantec DLP

2. กระบวนการนําเขาเอกสาร
เอกสารที่นําเขาระบบจะอยูในรูปแบบของ Microsoft Word (.doc) ตองทําการแปลงไฟลเอกสารใหอยู
ในรูปแบบของไฟลขอความธรรมดา (.txt)โดยใชโปรแกรม Antiword นําไฟลขอความที่ไดนําเขาสูกระบวนการตัดคํา
ภาษาไทย โดยใชโปรแกรม SWATH ลักษณะการทํางานเปนการเปรียบเทียบคําในเอกสารกับขอมูลในพจนานุกรม ถา
ตรงกั น ในลั ก ษณะการเปรี ย บเที ย บจากซ า ยไปขวา และเลื อ กคํ าที่ ยาวที่ สุ ด ที่ ส ามารถเปรี ยบเที ยบได (Longest
Matching) เมื่อไดคําที่ตัดแลว จะเขาสูขั้นตอนการตัดคําหยุด (Stop word) คือคําฟุมเฟอย คําเชื่อม ตัวเลข หรือคํา
ที่ไมมีความจําเปนออก เชน เปน,อยู,คือ,และ,มี, …..ฯลฯ นําความถี่ของคําที่เหลือเขาสูกระบวนการหาคาน้ําหนักคํา
ของแตละคําในแตละเอกสาร โดยใช TFIDF กอนนําไปเปนอินพุตเขาสูกระบวนการแบงประเภทเอกสารตอไป
-8-
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3.กระบวนการแบงประเภท
นําคาน้ําหนักเอกสาร TFIDF เปนอินพุตเขาสูกระบวนการแบงประเภทเอกสาร โดยใชวิธี LS-SVM วิธีนี้
จะตองใหคอมพิวเตอรทําการเรียนรูขอมูลกอนที่จะทําการเปรียบเทียบเพื่อแบงประเภทเอกสาร ไดกําหนดลักษณะ
สําคัญ (Feature Vector) ขึ้นมา 2 ประเภท คือ เอกสารลับ (Secret) และเอกสารทั่วไป (Non Secret) โดยแทนดวย
คาตัวเลข 1 และ -1 ตามลําดับ

รูปที่ 6 กระบวนการดําเนินงาน

4. กระบวนการทดสอบ
นําขอมูล ทั้ง หมดมาทํ าการฝกสอน โดยกํ าหนดประเภทเอกสารใหขอมู ลชุ ดฝ กสอนกอน วาจัด อยู ใ น
ประเภทเอกสารลับ (Class 1) หรือเอกสารทั่วไป (Class -1) และทําการทดสอบโดยนําขอมูลชุดทดสอบ โดยนําเอา
ขอมูลสวนหนึ่งของขอมูลฝกสอน มาทําการทดสอบตามประเภทที่ไดกําหนดไว เริ่มจากนําขอมูลเอกสารทั้งหมด 140
ฉบับซึ่งถือวาเปนขอมูลชุดฝกสอน แบงเปน เอกสารลับ 40 ฉบับ และเอกสารทั่วไป 100 ฉบับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เอกสารที่ใชในการฝกสอนและทดสอบ
ชุดขอมูล (Data Set)
ฝกสอน (Training Set)
ทดสอบ (Test Set)

ชุดขอมูลตั้งตน
140 ฉบับ
25 ฉบับ/ประเภท

นําขอมูลชุดทดสอบประเภทโดยเปนเอกสารลับ 5 และเอกสารทั่วไป 20 นําเขาสูกระบวนการขางตน และดู
ผลการทดสอบวาผลของการแยกประเภทจะตรงกับประเภทเอกสารที่ระบบไดเรียนรูไวหรือไม โดยการทดสอบดวย
โปรแกรม MATLAB LS-SVM ขั้นตอนที่กลาวมาแสดงขั้นตอนดังรูปที่ 7
-9-
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รูปที่ 7 ขั้นตอนการฝกสอนและทดสอบการแยกประเภทเอกสารโดยใช LS-SVM

ผลการทดสอบ
ผลลัพธที่ไดจากการนําเวกเตอรขอมูลชุดฝกสอน X (140 ´ 255) และเวกเตอรลักษณะสําคัญ Y (140´1) โดย
กําหนดใหเปน [- 1,1] โดยคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณเปน a = -84.29 149.77 และคาไบอัส (bias) สําหรับ
ใหระบบรูจําที่ไดจากการคํานวณของระบบ b = -2.4214 สวนคา gamma = 92.8812 เปนคาเริ่มตนของ LS-SVM
สวน sig2 = 5.0911 ซึ่งไดจากการกําหนดสัมประสิทธิ์เพื่อใหไดเสนแบงขอมูล (Optimal Sparating Hyperplane)
สามารถทําการแบงเอกสารไดเปน 2 ประเภท (Class 1,Class-1) แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลที่ไดจากขอมูลชุดทดสอบ
ตัวแปร
คา
คาน้ําหนักเอกสารชุดฝกสอน (X)
140´ 255
คุณลักษณะสําคัญ (Y)
140´1
คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณ 140´ 1
คาไบอัส (b)
- 2.4214
คาแกมมา
92.8812
คา sig 2
5.0911

ต่ําสุด
0

สูงสุด

-1

1

- 84.29

149.77

- 2.4214
92.8812

- 2.4214
92.8812

5.0911

5.0911

154.52

ขั้นตอนการทดสอบโดยการนําขอมูลชุดทดสอบในแตละประเภทเอกสารมาเปรียบเทียบกับขอมูลชุดฝกสอน
ในที่ นี้ไ ดทําการทดสอบ โดยนําเอกสารจํานวน และเอกสารทั่ วไป 5 เอกสารที่ ประกอบไปดวยเอกสารลับ 2520
เอกสาร ที่ถูกกําหนดใหเปน Class 1 และ Class-1 มาทดสอบกับขอมูลชุดฝกสอน 140 เอกสาร ไดผลเปน Class 1
และ Class-1 ตามที่ไดกําหนดไวดังแสดงในตารางที่ 5 และแสดงกราฟ LS-SVM ที่ไดจากการแยกประเภทดังรูปที่ 8
ตารางที่ 5 ผลที่ไดจากขอมูลชุดทดสอบประเภทขอมูลสําคัญ
ตัวแปร
คา
คาน้ําหนักเอกสารชุดฝกสอน
140´ 255
คาน้ําหนักชุดทดสอบ
25´ 255
คุณลักษณะสําคัญ
140´ 1
ผลลัพธการแยกประเภทเอกสารลับ
5 ´1
ผลลัพธการแยกประเภทเอกสารทั่วไป 20 ´ 1

ต่ําสุด
0
0
-1
1
-1

สูงสุด
154.52
154.52
1

1
-1

รูปที่ 8 กราฟ LS-ที่ไดจากการแยกประเภทเอกสาร SVM
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากผลการทดลองแยกประเภทเอกสาร โดยใช วิ ธี LS-SVM แสดงใหเ ห็ น ว าการนํ าข อมู ล ชุ ด ทดสอบที่
ประกอบไปดวยเอกสารทั้งสองประเภททั้งหมด 25 เอกสาร มาทดลองกับกลุมขอมูลชุดฝกสอนจํานวน 140 เอกสาร
ผลที่ไดสามารถจําแนกประเภทได ตรงกับที่ได กําหนดประเภทเอกสารไวลวงหน า และดวยความหลากหลายของชุ ด
เอกสารที่มีความจําเพาะในแตละหนวยงานของการประปานครหลวง จําเปนตองทําการแยกการทดสอบเปนขอมูลคน
ละชุดตอไป
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