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บทคัดยอ: ในบทความฉบับนี้ นําเสนอการใชวธิ ี tournament selection เพื่อใชใน mimetic evolvable
hardware ซึง่ สามารถเลียนแบบวงจรเปาหมายได โดยสังเกตลําดับของ อินพุต/เอาตพตุ กอนหนานี้มีผูทํา
การวิจยั โดยใชขน้ั ตอนวิธพี นั ธุกรรม แบบที่ใชวิธี combined rank method แตเนื่องจาก วิธีดังกลาวคอนขาง
ซับซอน จึงตองสรางไมโครโปรเซสเซอรที่ทํางานตามขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรม ในบทความฉบับนี้จึงนําเสนอ
วิธกี าร tournament selection และในบทความนี้ไดทําการทดลองเปรียบเทียบ ความพยายามเชิงคํานวณ ทีใ่ ช
ของวิธี tournament selection และวิธี combined rank method ผลการทดลองสรุปไดวา วิธกี าร tournament
selection ใช ความพยายามเชิงคํานวณไมมากไปกวาวิธกี าร combined rank method
Abstact: We propose tournament selection method for a mimetic evolvable hardware that can mimic a
target circuit by observing partial input/output sequences.The earlier work of a mimetic evolvable
hardware used combined rank method. However, this method is rather complex so it was implemented on
custom microprocessor. In this paper, we experience for compare computational effort between
tournament selection and combined rank method. The result shows that computational effort of
tournament selection is not more than combined rank method.
Keyword: Mimetic evolvable hardware, Tournament selection, Combined rank method, Genetic algorithm

1. บทนํา

การออกแบบวงจรตรรกเชิงลํ าดับตามวิธีการที่ใชใน
ปจจุบนั
จําเปนจะตองรูลักษณะการทํางานของวงจรที่
ตองการกอนออกแบบ และเมือ่ ลักษณะการทํางานของวง
จรทีต่ องการเปลี่ยนแปลงไป ตองทําการออกแบบใหม
จึงเกิดแนวคิดที่จะสรางวงจรที่สามารถปรับปรุงลักษณะ
การทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งทําใหประหยัดเวลาในการ
ออกแบบวงจรใหม
และวงจรสามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะการทํางานตามสภาพแวดลอมได วงจรลักษณะ
ดังกลาวอาจเรียกอีกชือ่ หนึง่ วา evolvable hardware
(EHW)
ในบทความฉบับนี้จะเนนกลาวถึงวิธีการสังเคราะห
วงจรตรรกเชิงลําดับ โดยการสังเกตลําดับของ อินพุต/
เอาตพตุ ของวงจรเปาหมายโดยใชขน้ั ตอนวิธพี นั ธุกรรม

เพือ่ คนหาวงจรที่ตองการ ซึ่งใน [1] ไดใชวธิ ดี งั กลาวเพือ่
สังเคราะหวงจรตรรกเชิงลําดับ สําหรับ programmable
array logic (PAL) โดยใหประชากรแตละชุดเปน bit
pattern ของ PAL ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การ
สังเคราะหวงจรตรรกเชิงลําดับ โดยการสังเกตลําดับของ
อินพุต/เอาตพตุ
ของวงจรเปาหมายโดยใชขน้ั ตอนวิธี
พันธุกรรมสามารถสังเคราะหวงจรที่ทํ างานไดถูกตอง
ตามตองการ
[2] ไดทาการทดลองเปรี
ํ
ยบเทียบความพยายามเชิง
คํานวณของการสังเคราะหวงจรตรรกเชิงลําดับ ที่มี การ
แทนแตกตางกัน 2 แบบ โดยการสังเคราะหวงจรใชขั้น
ตอนวิธพี นั ธุกรรม การแทนทีแ่ ตกตางกัน 2 แบบนั้น คือ
แบบ technology-based (ประชากร แตละชุดเปน bit
pattern ของ PAL) และแบบ state-based (ประชากรแตละ

ชุดเปน bit string ที่ใชแทน state transition table) ผลการ
ทดลองแสดงวา จากลําดับของ อินพุต/เอาตพตุ สามารถ
สังเคราะห state transition table ได แตใชความพยายาม
มากกวาแบบ technology-based อยางไรก็ตาม จากการ
ทดลองเป น การแสดงใหเห็นวาสามารถใชขั้นตอนวิธี
พันธุกรรมสังเคราะห state transtition table ได ซึ่งขอดี
คือ สามารถนําไปสรางบนเทคโนโลยีใดๆก็ได
[3] ไดนําเสนอ mimetic evolvable hardware ซึง่
สามารถเลียนแบบวงจรเปาหมายไดโดยสังเกตลําดับของ
อินพุต/เอาตพตุ ในงานฉบับดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา
สวนที่คํ านวณคาความเหมาะสมของประชากรแตละชุด
เปนสวนทีใ่ ชเวลาในการคํานวณมากทีส่ ดุ ในงานฉบับ
นัน้ จึงสราง mimetic evolvable hardware เปน hardware
จริงๆ และสรางสวนคํานวณคาความเหมาะสมเปนวงจร
ตางหากจากสวนทีป่ ระมวลผลขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรม ผล
การทดลองแสดงใหเห็นวา สวนคํานวณคาความเหมาะ
สมที่เปน hardware ทํางานไดเร็วกวารุน ทีเ่ ปน software
ถึง 31 เทา
แตในงานฉบับดังกลาว [3] ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมใน
สวนทีเ่ ลือกประชากรชุดใหม ใชวธิ กี าร combined rank
method ซึง่ จะเลือกชุดทีม่ คี า ความเหมาะสมสูงสุดและ
แตกตางจากประชากรชุดอืน่ ๆมากทีส่ ดุ จึงจําเปนตองทํา
การเรียงขอมูลใหมทุกครั้งกอนที่จะทําการเลือก
ขั้น
ตอนวิธีที่ใชจึงคอนขางซับซอนและใชเวลาทํ างานมาก
และเนื่องจากความซับซอนของสวนการเลือกประชากร
ชุดใหมจงึ ไมสามารถสรางขึน้ เปนวงจรโดยตรง ทําให
ตองสรางไมโครโปรเซสเซอรเพื่อใชทํ างานตามขัน้ ตอน
วิธพี นั ธุกรรมแทน
จากความซับซอนของวิธกี าร combined rank method
จึงเปนจุดเริ่มตนของความคิดที่จะหาวิธีการ selection ที่
ไมซบั ซอน และสามารถใหคําตอบไดเชนกัน เพื่อให
สามารถสรางเปนวงจรที่สามารถทํ างานตามขั้นตอนวิธี
พันธุกรรมไดโดยตรง ไมตองสรางเปนไมโครโปรเซส
เซอรเพือ่ ความรวดเร็วในการทํางาน
ในบทความฉบับนีไ้ ดเลือกวิธกี าร
tournament
selection เพือ่ ใชในขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรม เนื่องจากเปน
วิธกี ารทีไ่ มซบั ซอน ในบทความฉบับนี้ จะทําการเปรียบ
เทียบระหวาง tournament selection และ combined rank
method เพือ่ ทดลองดูวา สามารถใชวธิ กี าร tournament
selection กับปญหานี้ไดหรือไม
ในสวนที่เหลือของบทความฉบับนี้ จะกลาวถึงขัน้
ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีใ่ ชใน [3], ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบ
ทีใ่ ช tournament selection, การวิเคราะหเปรียบเทียบขั้น

ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีใ่ ช tournament selection และ
combined rank method,วิธกี ารทดลอง,ผลการทดลอง,
สรุป และรายการอางอิง

2. ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมที่ใชใน [3]

ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีใ่ ชใน [3] จะใชขนาดประชา
กรค อ นข า งเล็ ก เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ การสร า งเป น
hardware ซึง่ มีความจํากัดในเรื่องหนวยความจํา และ
เนื่องจากขนาดประชากรที่เล็กจึงตองใชจํานวนรุน ทีม่ าก
แทนเพือ่ ใหสามารถหาคําตอบไดพบ ขัน้ ตอนวิธีที่ใชเปน
ดังนี้
generation = 0;
Initialize P individuals;
While (terminate condition not met) and
(generation < MAXGEN) DO
Produce Q individual using crossover;
Produce R individual using mutation;
Select P individual from (P U Q U R);
generation = generation +1;
End While
จํานวนรุน ทีม่ ากทีส่ ดุ กําหนดไวเปน 50,000 คาของ
P,Q,R ถูกกําหนดเปน 128,256,128 ตามลําดับ และตัว
ปฏิบตั กิ ารพันธุกรรม crossover,mutation และ selection
ถูกกําหนดดังนี้
- Crossover: เลือก binary string โดยการสุม มา 1 คู
จาก P เพือ่ สราง binary string ใหม 1 คู โดยการใช
single point crossover
- Mutation: เลือก binary string โดยการสุม มา 1 ชุด
จาก P แลว mutate เพือ่ สราง binary string ใหมโดย
Pm = 0.01
- Selection: เลือกประชากรทีด่ ที ส่ี ดุ P ชุดจาก
(P
U Q UR) เพือ่ เปนประชากรในรุนถัดไป โดยใช
combined rank method (fitness rank + diversity
rank)
2.1 การเขารหัสประชากร
ประชากรแตละตัวจะแทน finite-state machine
(FSM) ซึง่ ประกอบดวย state transition table และ
ฟงกชันที่ทําการ mapping อินพุต และ current state ไป
เปนเอาตพตุ และจากการที่ FSM สามารถสรางเปนตา
รางทีใ่ ชแสดง state transition และ ฟงกชนั เอาตพตุ ทํา

ใหสามารถเก็บประชากรแตละตัวใน Random Access
Memory (RAM)
ประชากรแตละตัวถูกแทนโดยการนํา next state และ
เอาตพตุ มาตอกันเพือ่ สรางเปน fixed-length binary string
ตาราง 1 แสดงตัวอยาง FSM ทีถ่ ูกเขารหัสโดยการนํา
next state และเอาตพตุ ของทุกๆแถวมาตอเขาดวยกันได
เปน “00111100”
State
Input
Next state
Output
0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

0
1
1
0

ตาราง 1: ตัวอยางของ FSM
สําหรับการประยุกตใชงานจริงนั้น
จํานวนของ
internal state ทีจ่ ําเปนสําหรับ complete solution เราอาจ
จะไมรู ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดจํานวนของ state
ของประชากรแตละตัวใหใหญกวาจํานวน state ที่ใชใน
วงจรเปาหมาย ดังนั้นจึงอาจเกิด redundant state และ
unreachable state ขึ้น
2.2 Selection
วิธีการจํานวนมากถูกเสนอเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
การสรางใน hardware อยางไรก็ตาม เราก็ยงั บอกไมไดวา
วิธกี ารเหลานัน้ จะมีประสิทธิภาพสําหรับทุกๆปญหาหรือ
ไม จากการใช Simple GA และ steady-state GA กับ
ปญหานีพ้ บวาเกิด pre-mature convergence (การลูเ ขาสู
local maxima ซึง่ ไมใชคําตอบ) ดังนัน้ ความหลากหลาย
จึงควรถูกรักษาไวในกระบวนการ selection
วิธี Selection ทีเ่ ลือกใชในงานดังกลาวคือ combined
rank method (fitness rank + diversity rank) ซึง่ มีลกั ษณะ
ดังนี้
- ขัน้ แรก ประชากรตัวทีด่ ที ส่ี ดุ จะถูกเลือก
- ตอมา นําประชากรทีเ่ หลือมาเรียงโดยใชคา ความ
เหมาะสม และเรียงโดยใชความหลากหลาย ซึง่ ความ
หลากหลายวัดโดยนําประชากรตัวนั้นไปเปรียบเทียบ
กับประชากรตัวอืน่ ๆทุกตัว และความหลากหลายคือ
ผลรวมจํานวนบิตทีแ่ ตกตางกันกับประชากรตัวอืน่ ๆ
- ทํ าการเลือกประชากรที่มีอันดับที่ในการเรียงดวยคา
ความเหมาะสม บวกกับอันดับทีจ่ ากการเรียงโดย
ความหลากหลายนอยทีส่ ดุ ไปเปนประชากรรุนถัด
ไป

- กระบวนการดังกลาว จะถูก ทําซํ้า P–1 ครั้ง เมื่อ P
เปนขนาดประชากร
2.3 ฟงกชนั ความเหมาะสม
ลําดับอินพุต/เอาตพตุ ทีใ่ ชประเมินคาความเหมาะสม
ถูกสรางโดยขั้นตอนดังนี้
1. reset วงจรเปาหมายเพื่อใหอยูใน start state
2. สรางลําดับอินพุตโดยการสุม
3. ปอนลํ าดับอิ น พุตใหกับวงจรและบันทึกลํ าดับเอาต
พุต
4. ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-4 เพือ่ สรางลําดับอินพุต/เอาตพตุ
ถัดไป (กรณีทต่ี อ งการสรางหลายลําดับ)
ความเหมาะสมของประชากรแตละตัวถูกคํานวณจาก
ขัน้ ตอนตอไปนี้
1. ให fitness,F,=0
2. reset ประชากร(circuit) เพื่อใหอยูใน start state
3. ปอนอินพุตใหกบั ประชากรและบันทึกเอาตพตุ
4. เปรียบเทียบเอาตพุตของประชากร กับเอาตพตุ ของวง
จรเปาหมายโดย F = F + จํานวนบิตที่เหมือนกัน
5. ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2-4 สําหรับลําดับอินพุต/เอาตพุตที่
เหลือ

3. ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมแบบที่ใช tournament
selection

ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบทีใ่ ช tournament selection
ทํ าการปรั บ ปรุ ง จากขั้ น ตอนวิ ธี พั น ธุ ก รรมแบบที่ ใ ช
combined rank method โดยขัน้ ตอนวิธีที่ใชเปนดังนี้
generation = 0;
Initial P individuals;
While (terminate condition not met) and (generation
< MAXGEN) Do
Produce Q individuals from P individuals using
crossover
Mutation every individuals in Q
Copy every individuals from Q to P
Evaluate fitness value for every individuals in P
generation =generation + 1;
End While
จํานวนรุน ทีม่ ากทีส่ ดุ กําหนดไวเปน 50,000 เทากับ
ในแบบที่ใช combined rank method และคาของ P,Q
เปน 512 เทากัน (เทากับ P+Q+R ทีใ่ ชในวิธีการ

combined rank method) ตัวปฏิบตั กิ ารพันธุกรรม
crossover, mutation ถูกกําหนดดังนี้
- Crossover : ทําการเลือก binary string 1 คูจาก P โดย
วิธี tournament selection เพือ่ สราง binary string ใหม
1 คู โดยการใชวธิ ี single point crossover
- Mutation จะนํา binary string แตละชุดใน Q มาทําให
กลายพันธุ โดยความนาจะเปนที่จะ toggle ในแตละ
bit จาก 0 เปน 1 หรือ 1 เปน 0, Pm, =0.01
ประชากรแตละตัวจะใชแทน FSM โดยวิธกี ารเขา
รหัสเหมือนกับในแบบที่ใช combined rank method และ
ใชฟงกชันความเหมาะสมแบบเดียวกันดวย
tournament selection ทีใ่ ชมี tournament size = 3 โดย
มีวธิ กี ารดังนี้
- สุม ประชากรจาก
P
เปนจํานวนชุดเทากับ
tournament size
- จากประชากรที่สุมขึ้นมาเลือกตัวที่มีคาความเหมาะ
สมมากที่สุดเปนตัวแทนเพื่อนําไปใช crossover ตอ
ไป

4.วิเคราะหเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีพันธุกรรมที่ใช
tournament selection และ combined rank
method

ในส ว นนี้ จ ะทํ าการเปรี ย บเที ย บความพยายามเชิ ง
คํานวณ ทีใ่ ชในขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแตละรุน ของขั้น
ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีใ่ ช tournament selection และ
combined rank method โดยนิยามให
n คือ
ขนาดประชากร
m คือ
ความยาวของ binary string ทีใ่ ชแทน
FSM ซึ่งคํานวณไดจากสูตร m=2(i+a)*(o+a)
โดย i แทน จํานวนบิตของอินพุต,o แทน จํานวนบิต
ของเอาตพุต,a แทน จํานวนบิตของ available internal
state
l คือ
ความยาวของลําดับอินพุต/เอาตพตุ
s คือ
จํานวนลําดับอินพุต/เอาตพตุ

4.1 ขัน้ ตอนวิธีพันธุกรรมที่ใช combined rank method
จากขัน้ ตอนวิธที แ่ี สดงไว ในขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรม
แตละรุนจะแบงตัวปฏิบัติการไดเปน 2 กลุม คือ
reproduction และ selection
Reproduction ซึง่ ประกอบดวย
- Crossover เพือ่ สรางประชากรจํานวน Q ตัว โดยการ
crossover แตละครั้งใช single point crossover ซึง่

ตองทําการ copy binary string ทีละบิตซึ่งยาว m ดัง
นัน้ ความพยายามทีใ่ ชจึงเปน O(Q*m)
- Mutation เพือ่ สรางประชากรจํานวน R ตัว โดยการก
ลายพันธุ binary string ทีละบิตซึ่งยาว m ดังนั้นความ
พยายามทีใ่ ชจึงเปน O(R*m)
- เมื่อทําการสรางประชากรชุดใหมแลว จะตองทําการ
คํานวณคาความเหมาะสมซึง่ จะปอนอินพุต เขาไปที
ละบิตแลวดูผลลัพธ โดยลําดับของอินพุต/เอาตพตุ มี
ความยาว l และใชจํานวนลําดับของอินพุต/เอาตพตุ
เทากับ s ดังนั้นความพยายามที่ใชจึงเปน
O( (Q+R) * (l*s) )
ดังนั้น ในสวน reproduction สําหรับขัน้ ตอนวิธพี นั ธุ
กรรมแตละรุน ความพยายามจึงเปน
O ( (Q+R) * Max{m,l*s} )
Selection
ทําการเลือกประชากรที่เหมาะสม จํานวน P ชุด จาก
(P U Q U R) เพือ่ เปนประชากรรุน ตอไป โดยจากขั้น
ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีแ่ สดงไวแลว ในการเลือกประชากร
แตละครั้ง จะตองทําการเรียงขอมูล 2 ครั้ง ซึง่ การเรียงขอ
มูลใชวธิ ี quick sort ดังนั้น ในการเลือกประชากรแตละ
ครัง้ ความพยายามเปน O (n log n) โดย n = P+Q+R
ดังนั้น ในการเลือกประชากร P ชุด ความพยายามที่
ใชจึงเปน O ( P*n log n) หรือ O ( n2 log n)
สรุป จากสวน reproduction
ความพยายามเปน
O ( (Q+R)*Max{m,l*s} ) หรือ O ( n * Max{m,l*s} )
และสวน selection ความพยายามเปน O(n2 log n) ดังนั้น
ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแตละรุน มีความพยายามเชิงคํานวณ
เปน O( n * Max{m,l*s} ) + O(n2 log n)
4.2 ขัน้ ตอนวิธีพันธุกรรมที่ใช tournament selection
จากขัน้ ตอนวิธที ไ่ี ดแสดงไว
ในขัน้ ตอนวิธพี นั ธุ
กรรมแตละรุนจะมี operation ดังนี้
- crossover เพือ่ สรางประชากรใหม Q ชุด โดยเลือก
ประชากร 1 คู จาก P โดยวิธี tournament selection
ซึง่ มีความพยายามเปน O(1) และในการ crossover
แตละครั้งใช single point crossover ซึง่ มีความ
พยายามเปน O(m) ดังนั้น ความพยายามทีใ่ ชในการ
สรางประชากรใหม Q ตัวจึงเปน O (Q*m)
- mutation โดยจะนําประชากร Q ตัวมาทําการกลาย
พันธุซ ง่ึ ในการ mutation แตละครั้ง ความพยายาม
เปน O(m) ดังนั้นในการ mutation ประชากรจํานวน
Q ตัว ความพยายามทีใ่ ชจึงเปน O(Q*m)

- การ copy ประชากรจาก Q ไป P ใชความพยายาม
เปน O(Q*m)
- สวนคํานวณคาความเหมาะสม ใชวิธีการแบบเดียว
กับ ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบทีใ่ ช combined rank
method ดังนั้น ความพยายามทีใ่ ชจึงเปน O( Q*(l*s) )
สรุป ในขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแตละรุน ใชความพยายาม
เชิงคํานวณเปน O( Q * Max{m,l*s} ) และในที่นี้ P และ
Q เปนขนาดของประชากรจึงแทน Q ดวย n ดังนั้นความ
พยายามเชิงคํานวณเปน O( n * Max{m,l*s} )
4.3 เปรียบเทียบความพยายามเชิงคํานวณของทัง้ 2 วิธี
จากความพยายามเชิ ง คํ านวณของขั้ น ตอนวิ ธี พั น ธุ
กรรมทีใ่ ช combined rank method เปน
O( n * Max{m,l*s} ) + O(n2 log n)
และความพยายามเชิงคํานวณของขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมที่
ใช tournament selection เปน O( n * Max{m,l*s} )
ในกรณีที่คา n มากพอที่จะละเลย m และ l*s ความ
พยายามเชิงคํานวณของวิธี combined rank method เปน
O(n2 log n) ซึง่ วิธี tournament selection จะใชความ
พยายามเชิงคํานวณนอยกวา
แตในกรณีที่คา n นอยกวา m และ l*s ความพยายาม
เชิงคํานวณของวิธี combined rank method เปน
O( n * Max{m,l*s} ) ซึง่ เทากับวิธี tournament selection
ดังนัน้ จึงสรุปวา ในแตละรุนของขั้นตอนวิธีพันธุ
กรรมแบบที่ใช tournament selection ใชความพยายาม
เชิงคํานวณไมมากกวาแบบ combined rank method

5. การทดลอง

ในบทความฉบับนี้ ตองการจะทดสอบวา ขัน้ ตอนวิธี
พันธุกรรมแบบทีใ่ ช tournament selection เมือ่ เปรียบ
เทียบกับแบบที่ใช combined rank method จะมีความ
พยายามเชิงคํานวณแตกตางกันอยางไร
จากทีไ่ ดแสดงใหเห็นแลววา ในแตละรุนของขั้นตอน
วิธพี นั ธุกรรม แบบที่ใช tournament selection ใช ความ
พยายามเชิงคํานวณไมมากกวาแบบทีใ่ ชวธิ ี combined
rank method แตเนือ่ งจากความพยายามเชิงคํานวณทีใ่ ช
ทัง้ หมดจะขึ้นกับจํานวนรุนกอนพบคําตอบดวย และใน
บทความนี้ยังไมสามารถพิสูจนเพื่อเปรียบเทียบไดวา ทั้ง
2 วิธจี ะมีจํานวนรุนกอนพบคําตอบแตกตางกันอยางไร
ดังนั้นจึงใชเวลาในการประมวลผลโปรแกรมซึ่งใชขั้น
ตอนวิธพี นั ธุกรรมทีแ่ ตกตางกันทัง้ 2 แบบ เปนเครื่องมือ
วัดความพยายามเชิงคํานวณแทน

ในการทดสอบเพือ่ วัดเวลาทีใ่ ชประมวลผลโปรแกรม
ขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมทัง้ 2 แบบ จะตองควบคุมสภาพ
แวดลอมตาง ๆ ให ใกลเคียงกันมากทีส่ ดุ โดยวิธกี ารดังนี้
1. ควบคุม overhead ตาง ๆ ของโปรแกรมทั้ง 2 แบบให
ใกลเคียงกันมากทีส่ ดุ โดยในขั้นตนจะพัฒนาโปรแกรม
แบบที่ใชวิธี combined rank method ดวยภาษา C ให
เสร็จกอน แลวจึงปรับปรุงไปเปนโปรแกรมแบบที่ใช
tournament selection โดยพยายามใหโปรแกรมทัง้ 2
คลายกันมากที่สุดดวยการนําโปรแกรมตนฉบับสวนที่ใช
กันไดจากโปรแกรมแบบ combined rank method มาใช
กับโปรแกรมแบบ tournament selection ดวยวิธกี ารนีจ้ ะ
สามารถควบคุม overhead ตางๆของโปรแกรมทั้ง 2 แบบ
ใหใกลเคียงกันได
2. โปรแกรมทั้ง 2 แบบถูกนํามาทดสอบบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเดียวกันซึ่งใชระบบปฏิบัติการ LINUX ใน
การวัดเวลา ใชคําสัง่ gprof บน LINUX ซึง่ สามารถวัด
เวลาของแตละโปรแกรมได
โดยในการทดลองไมมี
โปรแกรมอื่นๆทํางานอยูใ นขณะเดียวกัน
3. ในการทดลองจะกําหนด parameter ตางๆของ
โปรแกรมทั้ง 2 แบบใหใกลเคียงกันมากที่สุด โดย
parameter เหลานัน้ ไดแก
- จํานวนรุนที่มากที่สุดเปน 50,000 รุน เหมือนกัน
สําหรับโปรแกรมทั้ง 2 แบบ
- ความยาวของลําดับอินพุต/เอาตพตุ ( l ) กําหนดเปน
100 และใชจํานวนลําดับของอินพุต/เอาตพตุ (s) เทา
กับ 10 ลําดับ เหมือนกันสําหรับโปรแกรมทั้ง 2 แบบ
- จํานวนประชากร สําหรับโปรแกรมแบบ combined
rank method กําหนดให P = 128, Q = 256, R = 128
ดังนั้นจํานวนประชากร (n) เทากับ 128 + 256 + 128
= 512 ชุด และสําหรับโปรแกรมแบบ tournament
selection กําหนดจํานวนประชากร (n) เทากับ 512
ชุด
- ความยาวของ binary string ทีใ่ ชแทน FSM (m) ขึ้น
กับวงจรทีใ่ ชโดยแสดงในตาราง 2
วงจรทีใ่ ชทดสอบเพื่อสังเคราะห โดยใชขน้ั ตอนวิธี
พันธุกรรมแสดงไวในตาราง 2 ซึง่ แตละวงจรมีลกั ษณะ
การทํางานดังนี้
Serial Adder :- ทําการบวกเลข 2 จํานวนทีเ่ ขามาทาง
อินพุต โดยการปอนอินพุต จะปอนจาก LSB ไป MSB
และเอาตพุตของวงจรคือ คาผลรวมของเลข 2 จํานวนนัน้
Reversible - 4 Counter :- เปนวงจรนับทีส่ ามารถจะ
ควบคุมใหนบั ตามปกติ (0-1-2-3) หรือนับยอน (3-2-1-0)
โดยใชอินพุตเปนตัวควบคุม

0101 Detector :- เมื่ออินพุตของวงจรเปนลําดับ 0-10-1 วงจรจะใหเอาตพุตเปน 1
1010 Detector :- เมื่ออินพุตของวงจรเปนลําดับ 1-01-0 วงจรจะใหเอาตพุตเปน 1
1011 Detector :- เมื่ออินพุตของวงจรเปนลําดับ 1-01-1 วงจรจะใหเอาตพุตเปน 1
วงจรที่ใชทดสอบ
อินพุต
เอาตพตุ
(bits)
(bits)
2
1
1
1
1

Serial Adder
Revesible-4 Counter
0101 Detector
1010 Detector
1011 Detector

วงจรที่ใชทดสอบ

Serial Adder
Reversible-4 Counter
0101 Detector
1010 Detector
1011 Detector

1
2
1
1
1

ในการทดลอง สําหรับวงจรที่ใชทดสอบแตละแบบ
จะทําการทดลอง 20 ครั้ง โดยจะบันทึกรุนที่พบคําตอบ
และเวลาทีใ่ ชสําหรับการทดลองแตละครัง้

6. ผลการทดลอง

จากการทดลองไดผลดังแสดงในตารางที่ 3
ความยาวของ
จํานวนของ
จํานวนของ
internal state
available internal binary string ทีใ่ ช
แทน FSM ,m
state
(bits)
48
4
2
64
8
4
80
8
4
80
8
4
80
8
4

ตาราง 2: วงจรทีใ่ ชทดสอบ
จํานวนครั้งที่พบคํา % ทีพ่ บคําตอบ จํานวนรุนที่พบคํา
ตอบใน 50,000 รน ใน 50,000 รุน
ตอบโดยเฉลี่ย
(จากการทดลอง 20
ครั้ง)

เวลาโดยเฉลีย่ สําหรับ
กรณีที่พบคําตอบ
(วินาที)

Com.

Tour.

Com.

Com.

Tour.

20

20

100% 100%

15 4.37

0.90

20
19
20
20

15
10
16
10

100%
95%
100%
100%

Tour.

75%
50%
80%
50%

Com.

Tour.
16

287
107
87
148

1377
826
72
730

98.79
31.54
27.59
45.31

81.74
49.00
4.30
43.07

ตาราง 3: ผลการทดลอง
* Com. แทน โปรแกรมขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบทีใ่ ช combined rank method
Tour. แทน โปรแกรมขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบทีใ่ ช tournament selection
จากผลการทดลองในตารางที่ 3 ทําการสรางเปนตา
รางที่ 4 เพิ่ม ซึง่ แสดงเวลาเฉลีย่ กรณีที่พบคําตอบ 20 รุน
เพราะจากผลการทดลอง จํานวนครั้งที่พบคําตอบในวิธี
combined rank method และวิธี tournament selection
แตกตางกัน จึงไมสามารถนําเวลามาเปรียบเทียบกันโดย
ตรง จึงตองนําขอมูลไปแปลงเปนเวลาเฉลีย่ ในกรณีทพ่ี บ
คําตอบ 20 รุน โดยใชสตู ร

เวลาเฉลี่ยกรณีที่พบคําตอบ 20 รุน = เวลาเฉลีย่ x 20 /
จํานวนครั้งที่พบคําตอบโดยเฉลีย่
ตัวอยางเชน กรณีวงจร 0101 Detector ทีท่ ดลองโดย
โปรแกรมขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมแบบทีใ่ ช tournament
selection จากการทดลองพบคําตอบ 10 ครั้ง และเวลา
เฉลี่ยเปน 49.00 วินาที ดังนั้น

เวลาเฉลี่ยกรณีที่พบคําตอบ 20 รุน = 49.00 x 20 / 10 =
98.00 วินาที
ซึง่ หมายถึงวา จะตองทดลอง 40 ครั้ง จึงจะไดพบคํา
ตอบ 20 ครั้ง (พบคําตอบ 50%) และจากการทีต่ อ ง
ทดลองเพิม่ 2 เทา เวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช จึงควรเพิ่มขึ้น 2 เทา ใน
ลักษณะทีเ่ ปนอัตราสวนกัน
จากขอมูลในตารางที่ 4 วิธี tournament selection ใช
เวลาโดยเฉลีย่ นอยวาวิธี combined rank method สําหรับ
วงจร Serial Adder และ1010 Detector และใชเวลามาก
กวาสําหรับวงจร 0101 Detector และ 1011 Detector และ
ใชเวลาใกลเคียงกันสําหรับวงจร Reversible-4 Counter
ซึง่ เปนวงจรทีใ่ ชเวลามากทีส่ ดุ จึงอาจสรุปไดวา วิธี
tournament selection ใชเวลาในการประมวลผลไมมาก
ไปกวาวิธี combined rank method
วงจรที่ใชทดสอบ

Combined
rank method

Tournament
selection

Serial Adder
4.37
0.90
Reversible-4
98.79
108.99
Counter
0101 Detector
33.20
98.00
1010 Detector
27.59
5.38
1011 Detector
45.31
86.14
ตาราง 4: เวลาเฉลี่ยกรณีที่พบคําตอบ 20 รุน
เมื่อพิจารณาผลการทดลองในแงของจํานวนรุน ทีพ่ บ
คําตอบโดยเฉลี่ย วิธกี าร tournament selection จะใช
จํานวนรุน มากกวาหรือเทากับวิธี combined rank method
ทีเ่ ปนเชนนี้ เพราะขนาดของประชากรคอนขางเล็ก ซึ่งใน
ปญหานี้ การรักษาความหลากหลายเปนเรือ่ งสําคัญ โดย
วิธี combined rank method ถูกสรางเพือ่ รักษาความหลาก
หลายไวโดยเฉพาะ ถึงแมขนาดประชากรเล็ก แตกย็ งั
สามารถลูเ ขาสูค ําตอบไดเร็ว ในขณะที่วิธี tournament
selection ไมมกี ลไกในการรักษาความหลากหลายดวยตัว
เอง จําเปนตองอาศัยขนาดประชากรที่คอนขางใหญ เพื่อ
ใหมีความหลากหลายมากพอที่จะลูเขาสูคําตอบไดเร็ว ดัง
นัน้ จากขนาดของประชากรที่เล็ก ทําใหจํานวนรุน ทีพ่ บ
คําตอบโดยเฉลีย่ สําหรับวิธี tournament selection คอน
ขางมากเมือ่ เทียบกับวิธี combined rank method
และเมื่อพิจารณาผลการทดลองในแงของจํานวนครั้ง
ทีพ่ บคําตอบใน 50,000 รุน จะเห็นไดวาวิธี combined
rank method ใหคําตอบเกือบ 100% ของจํานวนครั้งที่ทํา
การทดลอง แตวธิ ี tournament selection ในกรณีที่พบคํา

ตอบนอยสุด พบคําตอบเปน 50% ของจํานวนครั้งที่ทํา
การทดลอง ที่เปนเชนนี้ อาจอธิบายในลักษณะคลายกับที่
อธิบายในเรื่องจํานวนรุนที่พบคําตอบ คือเนื่องจากขนาด
ประชากรทีค่ อ นขางเล็กและวิธี tournament selection ไม
มีกลไกในการรักษาความหลากหลายทํ าใหในบางกรณี
เกิดการลูเ ขาสู local maxima ซึ่งไมใชคําตอบ ดังนั้นถา
หากเพิ่มจํานวนประชากรใหมากกวานี้หลายเทา คาดวา
จํานวนครั้งที่พบคําตอบควรจะเขาใกล 100% ของจํานวน
ครัง้ ที่ทดลองมากขึ้น

7. สรุป

จากการวิเคราะหไดแสดงใหเห็นวา
วิธกี าร
tournament selection ใชความพยายามเชิงคํานวณในขัน้
ตอนวิ ธี พั น ธุ ก รรมแต ล ะรุ  น ไม ม ากไปกว า วิ ธี ก าร
combined rank method และจากการทดลองวัดเวลาที่ใช
ในการประมวลผลโปรแกรมขัน้ ตอนวิธพี นั ธุกรรมทัง้ 2
วิธี แสดงวาวิธี tournament selection ใชเวลาทัง้ หมดไม
มากไปกวาวิธี combined rank method ซึ่งเวลาชีใ้ หเห็น
ความพยายามเชิงคํานวณ
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา วิธกี าร
tournament selection ใชความพยายามเชิงคํานวณทัง้
หมดไมมากไปกวาวิธี combined rank method
จากผลการทดลอง
อาจเห็นขอดอยของวิธี
tournament selection ทีใ่ ช คือ จํานวนครั้งที่พบคําตอบ
ใน 50,000 รุน ไมเปน 100% ของจํานวนครั้งที่ทดลอง ที่
เปนเชนนี้เนื่องจากขนาดของประชากรที่คอนขางเล็ก จึง
อาจลูเ ขาสู local maxima ได ดังนั้นถาหากปรับเพิ่ม
จํานวนประชากรทีใ่ ชใหมากขึน้ จํานวนครั้งที่พบคําตอบ
ของวิธี tournament selection ควรจะเพิม่ มากกวาในการ
ทดลองนี้
จากการทีว่ ธิ ี tournament selection เปนวิธกี ารทีไ่ ม
ซับซอน และเปนวิธกี ารทีใ่ ชความพยายามเชิงคํานวณไม
มากไปกวาวิธี combined rank method ดังนัน้ วิธี
tournament selection จึงเปนทางเลือกใหมที่เหมาะสม ที่
จะนํามาสรางเปน mimetic evolvable hardware
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