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บทคัดยอ 
 บทความนี้กลาวถึงการพัฒนระบบเพื่อการคนหาไฟลวีดีโอ    
บนระบบเครือขายเพียรทูเพียร ไฟลวีดีโอถูกเก็บอยูในฐานขอมูลแบบ
กระจาย และมีการทําดรรชนีดวยเวคเตอรเพื่อใชในการเปรียบเทียบความ
เหมือนดวยวิธีการเนนเนื้อหา ระบบที่สรางขึ้นใชโมเดลการปรับตัว
อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคาเวกเตอรของวีดีโอตนแบบโดยการวิเคราะหจาก
ขอมูลที่ปอนกลับแบบอัตโนมัติ  ทั้งนี้ เพื่อใหได เวกเตอรใหมที่มี
องคประกอบของเวคเตอรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคาประสิทธิภาพในการ
เปรียบเทียบเนื้อหาและคาความถูกตองของการคนหาวิดีโอคลิปจาก
ฐานขอมูลแบบกระจายขนาดใหญ 
 
คําสําคัญ: การคนหาขอมูลวิดีโอ, การทําดรรชนีวิดีโอ, เพียรทูเพียร 
 
Abstract 
 This article describes video retrieval system on peer-to-peer 
network. The video files are stored in distributed databases, and 
indexed with adaptive video indexing (AVI) vectors for similarity 
matching based on content. The proposed system employs automatic 
relevance feedback network (ARFN) for modification of query vectors 
iteratively using feedback data. It automatically improves retrieval 
accuracy for video retrieval on a large database distributed on the 
network. 
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1. คํานํา 
 ในปจจุบันการคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ตมีบทบาท และ
ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยสวนใหญจะใชคําสําคัญ (Keyword) 
ในการคนหาขอมูลวิดีโอที่ตองการ เชนระบบการคนหาขอมูลของ 
Google และ YouTube แตผลลัพธที่ไดจากระบบดังกลาวอาจไมตรงตาม
ความตองการ อันเนื่องมาจาก คําสําคัญที่ใชคนหาไมตรงกับเนื้อหาของ
วิดีโอที่ตองการ นอกจากนั้นระบบการคนหาขอมูลสวนใหญจะเปนแบบ

รวมศูนยทําใหไมมีความหลากหลายในการคนหาขอมูลและอาจทํา
ใหระบบลมไดเนื่องจากปญหาคอขวด 
 บทความนี้เสนอวิธีการคนหาคลิปวิดีโอจากฐานขอมูล
แบบกระจายโดยวิดีโอไฟลจะถูกเก็บไวบนเครือขายตามโหนดตาง ๆ  
ผูใชแตละโหนดอาจมีฐานขอมูลของตนเองและใชไฟลวิดีโอตัวอยาง
เพื่อทําการคนหาไฟลวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกันบนโหนดอื่น ๆ 
ของเน็ตเวิรค  ระบบที่ เสนอนี้ใชวิธีการคนหาแบบเนนเนื้อหา 
กลาวคือใชวิดีโอตัวอยางเปนตัวคําถามหรือคิวร่ีเพื่อคนหาไฟลอื่น ๆ 
ที่มีเนื้อหาคลายกัน  ซึ่งจะไดผลลัพธ คลิปวิดีโอที่ตรงกับผูใชตองการ
มากวาการใช คําสําคัญ [1]  
 ผูพัฒนาไดเสนอการนําโมเดลการปรับตัวอัตโนมัติใน
บทความอางอิง [2] มาใช ซึ่งโมเดลนี้เปนเทคนิคการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการคนหาดวยวิธีการปอนกลับแบบอัตโนมัติหรือ 
Automatic relevance feedback งานวิจัยที่เสนอในบทความนี้มีความ
แตกตางจากวิธีการใน [2] คือเปนการนําเอาโมเดลการปรับตัว
อัตโนมัติมาประยุกตใชกับฐานขอมูลแบบกระจายบนเพียรทูเพียร
เน็ตเวิรค  ซึ่งเปนสถาปตยกรรมของระบบการคนหาวิดีโอแบบ
ปรับตัวอัตโนมัติแบบกระจาย  ที่นําเอาผลลัพธการคนหาจากแตละ
โหนดบนเน็ตเวิรคมาวิเคราะหที่โหนดของผูใช  และทําการคนหาซ้ํา
บนโหนดตาง ๆ ในกลุมโดยใชเวคเตอรที่ไดรับการปรับปรุงใหมจาก
ระบบ ทั้งนี้ทําใหการคนหาวิดีโอมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไมมีการปรับตัว 
 
2. การคนหาวิดีโอ 
2.1 การคนหาวิดีโอแบบเนนเนื้อหา 
 การคนหาวิดีโอแบบเนนเนื้อหา (Content-based video 
retrieval) คือ การเปรียบเทียบเนื้อหาของไฟลวิดีโอตัวอยางกับไฟล
วิดีโออื่น ๆ ในฐานขอมูล เพื่อคนหาวิดีโอไฟลที่มีเนื้อหาคลายกัน
จากฐานขอมูล โดยในระบบฐานขอมูลดังกลาว  วิดีโอแตละไฟลจะ
ถูกทําดรรชนีดวยเวคเตอรแสดงลักษณะ (Feature vector) ซึ่งถูก
ประมวลมาจากภาพ เสียง หรือขอความที่แสดงอยูในวิดีโอนั้น ๆ  [3]  
องคประกอบของระบบการคนหาวิดีโอแบบเนนเนื้อหาสามารถแบง
ได เปน  3  ส วน  ได แก  ( 1 )  การแบ งส วนของวิดี โอ  ( Video 



segmentation) ซึ่งเปนการตัดวิดีโอออกเปนซ็อต ซีน หรือ สตอร่ี (2)  การ
ทําดรรชนี (Indexing) คือการนําวิดีโอที่ตัดแลวมาทําดรรชนี  และ (3)  
ระบบการคนหา (Retrieval) ซึ่งเปนการนําไฟลตัวอยางที่ผูใชตองการ
คนหาไปเปรียบเทียบความเหมือนกับไฟลอื่น ๆ ในฐานขอมูลโดยอาศัย
ดรรชนีและพังกชันการวัดความเหมือน  ระบบจะแสดงผลลัพธของการ
คนหาตอผูใชโดยมีการเรียงลําดับความเหมือนของวิดีโอ 
 
2.2 การทําดรรชนีวิดีโอแบบ AVI 
 บทความนี้ไดนําวิธีการทําดรรชนีวิดีโอแบบ Adaptive Video 
Indexing (AVI) ใน [4] มาพัฒนาตอบนระบบเพียรทูเพียร  วิธีการนี้มี
ขั้นตอนการทําดรรชนีวิดีโอในขั้นแรกคือ การสรางตนแบบ (template 
generation)  ซึ่งคือ การจัดกลุมเฟรมของวิดีโอที่อยูภายในฐานขอมูลโดย
นําแตละเฟรมที่มีความเหมือนหรือคลายกันนํามาจัดไวเปนกลุมๆ โดย
ขั้นตอนการสรางตนแบบ แบงยอยเปนอีกสองขั้นตอนคือ การนําเฟรม
วิดีโอมาจัดกลุมและการหาตัวแทนของกลุม หรือ Visual Template ซึ่งทั้ง
สองขั้นตอนคือการประมาณคาเวคเตอร (Vector Quantization) 

ในขั้นตอนตอไปคือการนําไฟลวิดีโอมาทําดรรชนีโดยใช 
Visual templates ที่สรางขึ้นในขั้นตอนแรก การทําดรรชนีจะอาศัย Term-
Frequency Model ซึ่งทําการคํานวณคา Histogram ของวิดีโอเฟรมในแต
ละไฟลโดยนําเฟรมของวิดีโอนั้นเทียบกับ Visual template ของแตละ
กลุม โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบแลวมีคาใกลเคียงกับตัวแทนของกลุม
ไหนมากที่สุดแลวเก็บคาสถิติความถี่ของตนแบบนั้นไว  

การทําดรรชนีวิดีโอดังกลาวแลวขางตน  จะทําใหไดคา
เวกเตอรเพื่อเปนดรรชนีของแตละวิดีโอไฟล ในการคนหานั้นจะนํา
เวกเตอรของวิดีโอที่ตองการคนหามาทําการเปรียบเทียบกับเวกเตอรของ
วิโออื่น ๆ ในฐานขอมูล ทั้งนี้โดยใชฟงกชันการเปรียบเทียบความเหมือน
แบบ Cosine similarity measure ตามสมการตอไปนี้ 
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โดย  คือคาความความเหมือนระหวางเวคเตอร 

 ซึ่งเปนดรรชนีเวคเตอรของวิดีโอตัวอยาง 
และ  ซึ่งเปนเวคเตอรของวิดีโออื่น ๆ ใน
ฐานขอมูล คาความเหมือนดังกลาวจะมีคาจาก 1 ถึง 0  
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2.3 การคนหาวิดีโอดวยวิธีการปรับตัวอัตโนมัติ 
 เครือขายการปอนกลับอัตโนมัติ (Automatic relevance 
feedback network, ARFN) เปนวิธีการปรับปรุงเวคเตอรตนแบบของ
วิดีโอตัวอยางเพื่อเพิ่มคาความถูกตองในการคนหาวิดีโอ วิธีการดังกลาว
ไดถูกนําเสนอใน [2] เพื่อใชในการคนหาวิดีโอจากฐานขอมูลแบบเดี่ยว 
ในบทความนี้จะนําวิธีการดังกลาวมาพัฒนาตอสําหรับการคนหาวิดีโอ
บนเพียรทูเพียรซึ่งมีระบบฐานขอมูลแบบกระจายตัว  
  วิธีการ ARFN เปนการนําเวกเตอรตนแบบมาปรับปรุงโดย
การเพิ่มจํานวน visual template ใหกับเวกเตอรตนแบบ ดวยการนํา
ผลลัพธจากการคนหาในรอบกอนหนาซึ่งก็คือลําดับความเหมือน  

 
รูปที่ 1(a)  ตัวอยางการปรับตัวอัตโนมัติภายในเครือขาย (1) 

 

 
รูปที่ 1(b)  ตัวอยางการปรับตัวอัตโนมัติภายในเครือขาย (2) 

 
รูปที่ 1(c)  ตัวอยางการปรับตัวอัตโนมัติภายในเครือขาย (3) 

 
(Ranking) มาปอนกลับใหกับระบบ ตัวอยางการทํางานของ ARFN 
แสดงไดดังรูปที่ 1(a)-(c) ในขั้นแรก Query template ของวิดีโอ
ตัวอยางจะถูกนํามาใชเพื่อคนหาวิดีโอที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแกโหนด c, 
d, และ e ดังแสดงในรูปที่ 1(a)  จากนั้นสัญญาณจากเลเยอรที่สาม จะ
ไหลกลับไปยังเลเยอรที่สองเพื่อคนหาโหนดที่เกี่ยวของซึ่งไดแก
โหนด f, g, h, และ i ในรูปที่ 1(b) ตอมาเมื่อนํา template ตาง ๆ ที่ถูก
กระตุนอันไดแก a, b, f, g, h, และ i มาใชในการคนหาวิดีโอในรอบที่
สอง  จะทําใหไดวิดีโอโหนด j เพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1(c) การ
กระทําในขั้นตาง ๆ ขางตนเปนผลทําใหtemplate ของวิดีโอตัวอยางมี
การขยายจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อใหไดจํานวนวิดีโอที่เกี่ยวของใน
ฐานขอมูลเพิ่มมากขึ้นจากเดิม  
 
3. การคนหาวิดีโอโดย ARFN บนเพียรทูเพียร 
 ในบทความนี้ผูเสนอไดออกแบบระบบการคนหาวิดีโอ
ดวยวิธีปรับตัวอัตโนมัติบนฐานขอมูลแบบกระจายบนเน็ตเวิรคแบบ
เพียรทูเพียร ซึ่งเปนระบบที่เนนการใชทรัพยากรทางคอมพิวเตอร 



และเซอรวิส รวมกัน โดยการโตตอบกันโดยตรงระหวางระบบ [5] รูปที่ 
2(a) แสดงระบบเพียรทูเพียร ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกจาก ระบบไคล
เอนท-เซิรฟเวอรในรูปที่ 2(b) ที่ใชกับเครือขายทั่ว ๆ ไป โดยที่ในระบบ
ไคลเอนท-เซิรฟเวอร ระบบจะมีเซิรฟเวอร หรือกลุมเซิรฟเวอรที่คอย
ใหบริการตาง ๆ กับไคลเอนท ในทางกลับกัน ในระบบเพียรทูเพียร ทุก
เพียรจะมีการเชื่อมตอกันดวยเงื่อนไขเดียวกันดังรูป 

ในรูปที่ 2(a) โหนดตาง ๆ จะมีฐานขอมูลวิดีโอเฉพาะเปนของ
ตัวเอง  ซึ่งสามารถใหโหนดอื่น ๆ ทําการรองขอเพื่อคนหาไฟลวิดีโอที่
ตองการ  ผูใชในโหนดหนึ่ง ๆ สามารถคนหาวิดีโอภายในโหนดตัวเอง 
และสงคิวร่ีแพ็คเกจไปยังโหนดอื่น ๆ ที่อยูภายในกลุมเพื่อคนหาไฟลและ
สงผลลัพธกลับมายังโหนดของผูใช  ผูพัฒนาระบบในบทความนี้ใช      
จาวาซ็อกเก็ต (Java Socket) [6] เปนชองทางในการติดตอกันระหวาง
โหนดตาง ๆ บนระบบเพียรทูเพียร จาวาซ็อกเก็ตเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
โปรแกรมที่ทํางานอยูบนเครือขาย เพื่อใหแอพพลิเคชันสามารถเขาถึง
เคร่ือขายและสงขอมูลผานซ็อกเก็ต 
 
3.1 ออกแบบระบบ 
 จากการกําหนดใหฐานขอมูลวิดีโอสามารถกระจายอยูใน
โหนดตาง ๆ ในปริมาณที่แตกตางกันบนระบบเพียรทูเพียรเน็ตเวิรค ผูใช
สามารถคนหาขอมูลผานโปรแกรมบนโหนดหนึ่ง ๆ และสามารถสื่อสาร
กับโหนดอื่น ๆ เพื่อคนหาไฟลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ Use case diagram ของ
โปรแกรมดังกลาวสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 3(a) ซึ่งแสดงฟงกชันของ
โปรแกรมที่ผูใชงานสามารถปฏิบัติตอโปรแกรมได  

รูปที่ 3(b) แสดง Sequence diagram เพื่ออธิบายลําดับขั้นของ
การทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการคนหาเริ่มตนโดย ผูใชเลือกไฟล
วิดีโอตัวอยางเพื่อคนหาจากฐานขอมูล  ระบบจะนําดรรชนี  ของ
วิดีโอตัวอยางสงตอไปยัง เพียรอื่น ๆ ที่อยูในกลุม เมื่อโหนดไดรับคิวร่ี
แพ็คเกจของ  ก็จะนํา  ไปคนหาวิดีโอในฐานขอมูลของตนเอง  
ในขั้นนี้ระบบจะเปรียบเทียบความเหมือนของวิดีโอโดยใชสมการที่ (1) 
ซึ่งจะทําใหไดลิสของวิดีโอที่เกี่ยวของ (List result) ในขั้นตอไป List 
result ของทุกโหนดจะถูกสงกลับไปที่โหนดของผูใช เพื่อใชในการ
ปรับปรุง  โดยการเพิ่มจํานวน visual templates ของเวคเตอรดังกลาว 
(ดังตัวอยางในรูปที่ 1(b)) ผลลัพธที่ไดในขั้นตอนนี้คือคิวร่ีเวคเตอรที่
ไดรับการปรับปรุงแลว  ซึ่งจะถูกสงไปยังโหนดตาง ๆ เพื่อใชในการ
คนหาในรอบถัดไป เมื่อ  มีจํานวน visual templates ที่เกี่ยวของ
มากกวา  ดังนั้นการเปรียบเทียบความเหมือนในรอบที่สองจะให
ผลลัพธที่ดีกวารอบแรก  ขั้นตอนการปรับปรุงคิวร่ีเวคเตอรที่อธิบาย
ขางตน  จะมีการกระทําอยางตอเนื่องหลาย ๆ รอบเพื่อหาคา 
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 ตอไป ทั้งนี้จะทําใหผลลัพธการคนหาวิดีโอของระบบมีความ
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รูปที่ 2 (a) ระบบเพยีรทูเพียรและ (b) ระบบไคลเอนท-เซิรฟเวอร 

 
รูปที่ 3(a)  Use case Diagram 

 

 
รูปที่ 3(b)  Sequence Diagram 

 

4. การทดลอง 
 ในการทดลองผูพัฒนาไดศึกษาความสามารถของระบบ
โดยการวัดคาความถูกตองของการคนหาวิดีโอที่เพิ่มขึ้นตามจํานวน
รอบของการปรับตัวของ ARFN ฐานขอมูลวิดีโอที่ใชในการทดลอง
นี้เปนวิดีโอประเภทละครทีวี วิดีโอไฟลถูกตัดเปนคลิปและแตละ
คลิปมีการทําดรรชนีตามกระบวนการ AVI ซึ่งเวกเตอรแสดง
คุณสมบัติของวิดีโอจะมีคาน้ําหนัก  ที่แตกตาง
กันตามเนื้อหาของวิดีโอนั้น ๆ  

Jjwj ,...,2,1, =

 
4. 1 ผลการทดลอง 
 การทดลองนี้ การปรับปรุงคาของ Visual template ของ
คิวร่ีเวคเตอรโดย ARFN ที่อธิบายในหัวขอ 2.3 จะใชสมการการปรับ
คาดังตอไปนี้ 
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โดย Positive vector คือเวกเตอรของวิดีโอที่ใหคา Cosine similarity 
มากกวาคา Upper Threshold และ Negative vector คือเวกเตอรของ
วิดีโอที่ใหคา Cosine similarity ตํ่ากวาคา Lower Threshold 



 
รูปที่ 4  กราฟการเปรียบ Recall ในการคนหาแบบปรับตัวแตละรอบ 

 

 
รูปที่ 5 คา Precision โดยเปนคาเฉลี่ยจากาการคนหาจํานวน 41 คร้ัง 

 
รูปที่ 4 แสดงคา Recall โดยเฉลี่ยจากการคนหาทั้งหมด 41 

คร้ัง แกนแนวนอนแสดงจํานวนรอบที่มีการปรับปรุงคาคิวร่ีเวคเตอรหรือ
จํานวนรอบของการปอนกลับโดย ARFN จากผลการทดลองจะ
สังเกตเห็นวาการปรับปรุงคาเวกเตอรจะทําใหประสิทธิภาพของการ
คนหาดีขึ้น แตจํานวนของการปรับตัวนั้นจะใหผลของประสิทธิภาพของ
การคนหาดีขึ้นอยูในชวง 3 รอบ โดยรอบตอๆ ไปประสิทธิภาพของการ
คนหาจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นไมมากนัก   

ในการทดลอง มีการปรับหาคาที่เหมาะสมใหกับคา Upper 
Threshold value, Lower Threshold, Alpha, Beta และ Gamma ในสมการ
ที่ 2 เพื่อใหการปรับปรุงเวกเตอรมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยทั่วไปคา 
Upper Threshold value จะมีใกล 1 และ คา Lower Threshold จะมีคาเขา
ใกล 0 สวนคาของ Alpha และ Beta จะมีคาใกลเคียง 1 และคา Gamma 
เขาใกลศูนย ทั้งนี้เพื่อจะไดตําแหนงของคิวร่ีเวคเตอรเขาใกลกลุมของ 
Positive vectors และไกลจากกลมของ Negative vectors ในการทดลอง
จะไดคาตางๆ ดังนี้ Upper threshold เทากับ 0.9, Lower threshold เทากับ 
0.1, Alpha เทากับ 1, Beta เทากับ 0.8 และ Gamma เทากับ 0.01 หลังจาก
นั้นนําคาพารามิเตอรดังกลาวไปทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการ
คนหา โดยไดผลการทดลองตามรูปที่ 5 

จากผลการทดลองจะสังเกตเห็นวาผลจากการคนหาใน 10 
อันดับแรกจะไดคาความถูกตองที่มากกวาผลจากการคนหาของทั้ง 20 
และ 30 อันดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบสามารถหาไฟลวิดีโอที่มีเนื้อหา
ถูกตองตามที่ผูใชตองการและเรียงลําดับไวใน 10 อันดับแรกไดดีถึงอัตรา
ที่เทากับ 80.64% และมีการเพิ่มขึ้นในแตละรอบของการปรับปรุงคาของ
เวกเตอรที่ใชคนหา ดังนั้นจึงสรุปไดวาคาของตัวแปรที่นํามาใชในการ
ปรับปรุงเวกเตอรในสวนของโมเดลการปรับตัวอัตโนมัตินั้นใหผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

5. สรุป 
 บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการคนหาวิดีโอคลิปโดยใช
โมเดลการปรับตัวอัตโนมัติ ARFN บนระบบเพียรทูเพียรเน็ตเวิรค 
การคนหาจะอาศัยฐานขอมูลแบบกระจายที่อยูตามโหนดตาง ๆ ใน 
กลุ มของ เพี ยร ทู เพี ย ร เน็ ต เ วิ ร ค  จากการทดลองสรุปว าตั ว
แอพพลิเคชั่นสามารถนําไฟลวิดีโอตัวอยางมาคนหาไฟลวิดีโออื่น ๆ 
ที่ถูกเก็บแบบกระจายไดดี และสามารถคนหาไดไฟลวิดีโอที่มีเนื้อหา
ที่ใกลเคียงกัน โดยในแตละรอบการคนหาแบบปอนกลับมีแนวโนม
ของการไดไฟลวิดีโอที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับปรุง
เวกเตอรที่ใชคนหา 
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