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บทคัดยอ
นนทรีเสิรจเปนระบบเสิรจเอ็นจินเพื่อใชคนหาค ําในเครือขายเวบ การท ํางานของนนทรีเสิรจใชหลักการจัดทํ าดรรชนีและ

มีสวนสอบถามคํ าท่ีตองการเพ่ือสืบคนคํ าในในฐานขอมูลในรูปแบบเดียวกับเวบโรบอต  ความสามารถในการสืบคนของนนทรีเสิรจ
ทํ าไดท้ังคํ าเต็มในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสนับสนุนการสืบคนโดยก ําหนดเงื่อนไขบูลีน  กลไกอานโฮมเพจเพ่ือจัดทํ าดรรชนี
ทํ างานไดตามขอกํ าหนดของมาตรฐานขอยกเวนของโรบอต (Standard Robot Exclusion) ระบบไดรับการออกแบบใหมีขนาดเล็ก
เพื่อความเหมาะสมตอการใชงานเปนเสิรจเอ็นจินส ําหรับแคมปสเน็ตเวอรคหรืออินทราเน็ตในองคกร

1. บทน ํา
อินเทอรเน็ตในปจจุบันมีขอมูลขาวสารอยูมากมาย โดยเฉพาะขอมูลไฮเปอรเท็กซที่มีใหบริการในระบบ เวบ เปนท่ีนิยม

ใชอยางแพรหลาย  การคนหาขอมูลท่ีมีเน้ือหาท่ีตรงกับความสนใจจากเวบท่ีมีหลายลานเพจในอินเทอรเน็ตจึงเปนเร่ืองยาก หากไมมี
เครื่องมือชวยคนหาซึ่งที่รูจักกันดีในชื่อของ เสิรจเอ็นจิน (Search Engine)

บริการคนหาเวบเพจที่มีอยูในปจจุบันเชน AltaVista, Lycos, Yahoo, HotBot, InfoSeek [1] ฯลฯ ซ่ึงมักเรียกโดยรวมท้ัง
หมดวาเปนเสิรจเอ็นจินนั้น แทที่จริงแลวมีบางแหงมีกลไกท ํางานแบบเสิรจเอ็นจินอยางแทจริง และบางแหงท ํางานดวยวิธีเกบ็เวบ
เพจไวเปน ไดเรคทอรี  ซ่ึงมีความแตกตางกนัโดยหลักพ้ืนฐานการสรางดรรชนีเวบเพจ

ไดเรคเทอรีมีการทํ างานท่ีแตกตางกับเสิรจเอ็นจิน คือใชการปรับเพ่ิมขอมูลโดยผูดูแลระบบเองโดยไมไดทํ าอยางอัตโนมัติ
เวบไซตใดท่ีตองการมีรายช่ือในไดเรคเทอรีตองติดตอไปยังผูดูแลไดเรคเทอรี เพื่อใหผูดูแลจ ําแนกและจัดเก็บลงฐานขอมูล ระบบ
การเก็บแบบไดเรคเทอรีอาจใหผลลัพธการคนหาขอมูลที่ตรงประเด็นมากกวาเสิรจเอ็นจินเพราะผานการแยกหมวดหมูมาแลว ตัว
อยางของบริการคนหาท่ีใชระบบไดเรคเทอรีไดแก Yahoo

ส ําหรับเสิรจเอ็นจินโดยความหมายท่ีแทจริงแลวเปนระบบซอฟตแวรท่ีมีโปรแกรม โรบอต [2] ทํ าหนาท่ีอานเวบเพจจาก
ไซตตางๆโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงนํ าเวบเพจท่ีอานไดมาทํ าดรรชนี  เสิรจเอ็นจินจะตรวจสอบลิงคในแตละหนาของเวบเพจเพื่อเขาไป
ทํ าดรรชนีของเวบเพจน้ันตอไปอีก ตัวอยางของเสิรจเอ็นจินน้ีไดแก HotBot หรือ Alta Vista หรือ Infoseek เปนตน

การคนหาขอมูลภาษาไทยในเวบเพจยังคงเปนความตองการหลักประการหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรท่ีใชระบบ
อินทราเน็ตภายในโดยมีบริการเวบ และตองการเสิรจเอ็นจินท่ีใหบริการเฉพาะการคนหาขอมูลภายในท่ีตอบสนองไดท้ังการสืบคน
ขอมูลภาษาไทยและอังกฤษ ในปจจุบันเสิรจเอ็นจินสวนใหญไมสนับสนุนการท ําดรรชนีภาษาไทยเน่ืองจากตองอาศัยการทํ างานเพ่ิม
เติมดานการวิเคราะหคํ า บริการคนหาคํ าภาษาไทยท่ีพบไดในปจจุบันอาจมีเพียง AltaVista [3] ที่ดัดแปลงใหสามารถท ําดรรชภีาษา
ไทยได แตก็จัดอยูในกลุมของเสิรจเอ็นจินขนาดใหญส ําหรับเครือขายเวบท่ีครอบคลุมท้ังโลก

นนทรีเสิรจเปนเสิรจเอ็นจินแบบโรบอต มีกลไกการท ํางานแบบสรางดรรชนีคํ าท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหลัก
การแบบ ดรรชนีผกผัน (inverted index) [4] และจับเก็บค ําโดยใชวิธีแฮชชิง  รูปแบบของดรรชนีผกผันชวยใหสามารถคนหาค ําได
อยางรวดเร็วเพราะไมมีกระบวนการคนหาคํ าจากขอมูลตนฉบับใดๆ หากมีแตเพียงการสืบคนจากตารางเก็บดรรชนีเทาน้ัน ตัวอยาง
เชนนนทรีเสิรจสามารถใชเวลาซีพียูโดยเฉลี่ยเพียง 2 วินาทีสํ าหรับสืบคนคํ าในการคนหาค ําท่ีจากเวบเพจประมาณ 11,000 หนาท่ีมี
ความจุรวมราว 100 เมกะไบต

2. โครงสรางของนนทรีเสิรช
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โครงสรางของนนทรีเสิรจแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ
1) !นนทรีบอต
2) !อินเด็กเซอร
3) !นนทรีเอ็นจิน

2.1 นนทรีบอต
ทํ าหนาท่ีเปนโรบอตอานเวบไซดๆ และจัดเก็บเพ่ือสงตอให  อินเด็กเซอรสรางฐานขอมูลตอไป รูปท่ี 1  แสดงโครงสราง

การทํ างานของนนทรีบอตซึ่งจะอานเวบเพจและจัดเก็บโดยจํ าลองโครงสรางของไดเรคทอรีเชนเดียวกับตํ าแหนงที่เก็บของแฟมตน
ฉบับในเวบไซตนั้น  โรบอตจะสรางควิของเวบเพจท่ีตองการทํ าดรรชนีโดยกํ าหนดเพจเริ่มตนใหในคิว หากมองโครงสรางของเวบ
เพจเสมือนโครงสรางตนไมการทองเวบเพจจะเปนแบบแนวกวาง (breath first) โดยสามารถเลือกไดวาจะจํ ากัดระดับความลึกในการ
อานเวบเพจหรือไม

URL เริ่มตน

URL ใหมยังไม
ไดอานมากอน

อานแฟม HTML แยกไฮเปอรลิงค HTML

รูปที่ 1 การท ํางานของนนทรีบอต
2.2 อินเด็กเซอร

ทํ าหนาท่ีเปนตัวสรางดรรชนี ผลลัพธจากอินเด็กเซอรประกอบดวยฐานขอมูล 3 ฐานขอมูล

• ! index.idx เปนฐานขอมูลที่บรรจุค ําศัพทท่ีพบท้ังหมด และหมายเลขกํ ากบั URL ที่เปนตัวชี้ไปยังเพจที่มีค ํา
ศัพทอยู โครงสรางของฐานขอมูลน้ีแสดงไดดังตารางท่ี 1

• ! url.idx เปนฐานขอมูลที่เก็บหมายเลข URL  และ ชื่อ URL โครงสรางของฐานขอมูลน้ีแสดงไดดังตารางท่ี
2

• ! title.idx เปนฐานขอมูลที่เก็บหมายเลขก ํากบั URL และคํ าบรรยายของเวบเพจน้ัน โดยเก็บหัวเร่ืองของเวบ
เพจจากแท็ก <TITLE> และอักขระ 250 ตัวแรกของเวบเพจ ตารางท่ี 3 แสดงโครงสรางของฐานขอมูลน้ี

ตารางท่ี 1 โครงสรางภายในฐานขอมูล index.idx
Key Content

glance 1|2|3|4
gland 3|4|5|7|11
glare 5|7|8|9|13|120
glass 1|2|3|4|5
glaze 12|15|18|20|23|12
gleam 1|2|3|4|5|6|7|8|9
glean 2|4|5|6|8|10|12|14
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glee 1|3|5|7|9|11|13|15
glen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|1

ตารางท่ี 2 ขอมูลภายในฐานขอมูล index.idx
Key Content
1 www.ku.ac.th
2 www.cpe.ku.ac.th/search.html
3 std.cpc.ku.ac.th/~b37spw/index.html
4 www.sci.ku.ac.th/
5 std.cpc.ku.ac.th/user.html
6 www.eng.ku.ac.th/~webman
7 www.ee.ku.ac.th/
8 is1.eng.ku.ac.th
9 www.eng.ku.ac.th/~webman/resources
10 www.lib.ku.ac.th/books

ตารางท่ี 3 ขอมูลภายในฐานขอมูล title.idx
Key Content
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
3 Welcome to Department of Computer Engineering xxxx xx xxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 Nectec homepage xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ฐานขอมูลทั้ง 3 ฐานขอมูลเปนฐานขอมูลชนิด GDBM (GNU Database Management) โครงสรางความสัมพันธของฐาน
ขอมูลและอินเด็กเซอรแสดงไดดังรูปที่ 2

นนทรีบอต

อินเด็กเซอร

!"#$%&' %(&)'$%&' *%*#)$%&'

อินเทอรเน็ต HTML

รูปท่ี 2 ฐานขอมูลจากอินเด็กเซอร
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โครงสรางการทํ างานของอินเด็กเซอร มีการองคประกอบยอยดังรูปท่ี 3 แตละสวนท ําหนาท่ีดังน้ี
1) !HtmlFilter ทํ าหนาท่ีกรอง HTML Tag ออก และหากพบรหัสเอสเคปที่ใชแทนอักขระ จะดํ าเนินการแปลงไปเปน
รหัสแอสกี

2) !Wordbreaker ทํ าหนาที่แบงค ําๆ โดยตัดคํ าท่ียาวท่ีสุดท่ีเปนไปไดโดยอาศัยดิคชันนารี
3) !Indexer ทํ าหนาท่ีนํ าค ําศัพทแตละค ําไปเก็บในสรางฐานขอมูล index.idx
4) !Concluder ทํ าหนาท่ีหาคํ าบรรยายเวบเพจโดยนํ าขอความจาก  <Title> xxxx </Title> มาเปนหัวเร่ือง และนํ าอีก 250
ตัวอักษรถัดไปมาเปนคํ าบรรยาย

5) !AddToGDBM ทํ าหนาท่ีเปนตัวเพ่ิมขอมูลเขาไปในฐานขอมูล url.idx และ title.idx

+
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0
1(2#!&)"

HTML
พรอม Tag

ขอมูล
250 ตัว
แรก

3
1"&4

")56)"

แยกรหัส
แยกคํา

7(&)')"
8&&,19

&:;
8&&,19

&:;
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HTML
กําจัด Tag

รูปท่ี 3 การท ํางานของอินเดกเซอร
2.3 นนทรีเสิรจ

เปนสวนที่รับคํ าศัพทที่ตองการคนหาจากผูใชผานทางซีจีไอมาคนหาในฐานขอมูลและสงผลการคนหากลับไปแสดงบน
หนาจอ โดยนํ าค ําศัพทแตละค ําท่ีไดมาเปดหาในฐานขอมูล index.idx  และนํ าผลลัพธท่ีไดจากการคนหาของแตคร้ังมาหาเอกสารท่ีมี
คํ าศัพทครบทุกค ํา แลวคอยเปดฐานขอมูล url.idx และ title.idx เพื่อแสดงชื่อ URL และคํ าบรรยายออกหนาจอ

3. ขีดความสามารถและสมรรถนะ
เทคนิคดรรชนีผกผันที่ใชในนนทรีเสิรชถึงแมวาจะมีจุดออนดานการใชเนื้อที่ขนาดใหญเพื่อสรางดรรชน ี กลาวคอือาจมี

ขนาดของดรรชนีเปน 50%-300% [6] ของขนาดขอมูลตนฉบับ และในกรณีของนนทรีเสิรจจะมีขนาดแฟมดรรชนีราว 185% ของ
ขนาดขอมูลตนฉบับ และไมตองเก็บขอมูลตนฉบับไวอีกตอไป หากแตในแงความรวดเร็วของการคนหากแลววิธีนี้จะใหผลลัพธที่
รวดเร็วตรงกับรูปแบบการใหบริการในระบบเครือขายท่ีตองตอบสนองการใหบริการแกผูใชจํ านวนมาก

การสรางดรรชนีสามารถเลือกใหไมตองสรางดรรชนีของคํ าในกลุม “Stop word” เชน a, an the, ก็, นี้  เปนตน เพ่ือชวยลด
ขนาดของแฟมดรรชนี  ค ําท่ีเหลาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดไดตามความตองการ

หากมีการสอบถามหาคํ าโดยใชเงื่อนไขบูลีนเชนเมื่อมีขอค ําถาม คํ า1 AND คํ า2 นนทรีเสิรจจะคนหารายการ URL ท่ีพบ
ของแตละค ํา จากนั้นจึงหาหมายเลข  URL รวมกันเพื่อก ําหนดเพจที่บรรจุค ําท้ังสอง สัญลักษณที่ใชก ําหนดฟงกชันบูลีนคือ

!&  (AND)
+  (OR) 
-   (NOT) 
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ตัวอยางเชน ‘ไทย &กรุงเทพ–อเมริกา’ หมายถึง คนหาเอกสารท่ีมีคํ าวา ‘ไทย’ และ ‘กรุงเทพ’ แตไมมีค ําวา ‘อเมริกา’ หาก
ไมมีการระบุเคร่ืองหมายจะใชเคร่ืองหมาย & แทนใหโดยอัตโนมัติ ส ําหรับการคนหาภาษาไทย ถาคนหาเปนประโยค นนทรีเสิรจะ
ตัดประโยคท่ีคนหาออกเปนคํ าๆ ใหโดยอัตโนมัติ

นนทรีเสิรจสนับสนุนการท ํางานตามขอก ําหนดของ Standard Robot Exclusion [5] ซึ่งเปนมาตรฐานที่ชวยใหผูดูแล
เซอรฟเวอรก ําหนดไดวาจะแนะนํ าใหโรบอตดํ าเนินการอานเพจเพ่ือนํ าไปสรางดรรชนีหรือไม

ส ําหรับสมรรถนะการคนหาคํ าจากเวบเพจจ ํานวนประมาณ 11,000 หนา ขนาด 104 เมกะไบต ทํ างานบนเคร่ืองเพนเทียม
โปร 200 หนวยความจํ าขนาด 32 เมกะไบต ฮารดดิสคแบบ IDE ทํ างานภายใตระบบปฏิบัติการไลนักซ การคนหาคํ าท่ีรับคํ าศัพทผาน
ทางซีจีไอใชเวลา 0.6-5 วินาที ตัวอยางเชนการคนหาคํ าวา zurich มีรวมกัน 10 แหง  ใชเวลาคน 0.8 วินาที การคนหาคํ าวา ประกาศ  มี
รวมกนั 150 แหง  ใชเวลาคน 3 วินาที  แตหากทดลองหาค ําศัพทโดยเปล่ียนวิธีรับคํ า แทนที่จะรับค ําศัพทจากซีจีไอ มาเปนรับคํ าศัพท
จากไฟลของค ําศัพทที่จะคนหา และเปลี่ยนวิธีแสดงผลลัพธจากซีจีไอ มาเปนหนาจอ จะไดผลการทดลองดงัตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 ผลการทดลองเวลาที่ใชในการคนหาคํ าศัพท (วินาที)
User time System time Elapsed time

1 คํ า 0.01 0.02 0.21
10 คํ า 0.08 0.27 0.39
100 คํ า 0.20 2.05 2.5
1000 คํ า 3.9 19.56 38.36
10000 คํ า 28.97 191.3 306.87
user time คือเวลาที่ใชการทํ างานของโปรแกรม ซึ่งไมนับเวลาที่ใชในการเรียก  System call
system time คือเวลาที่ใชในการทํ างานของ  System call
elapsed time คือเวลาที่ใชจริงทั้งหมด ซ่ึงรวมเวลาท่ีทํ างานใหกับโปสเซสอ่ืนดวย

4. พัฒนาการในอนาคต
การคนหาคํ าในขณะะนี้ยังคงจ ํากัดดวยการสะกดคํ าท่ีถูกตอง พัฒนาการในข้ันตอไปคือการตรวจสอบคํ าที่มีการสะกด

ใกลเคียงและการสะกดแบบพองเสียง [7]
การท ําดรรชนีใหมเมื่อเพจเกิดเปลี่ยนแปลงสามารถท ําไดโดยไมตองทํ าดรรชนีซ้ํ าใหมทั้งหมด รูปแบบการทํ าดรรชนี

แบบเพิ่มขณะนี้ก ําลังอยูระหวางดํ าเนินการปรับแตงเพ่ิมเขาสูนนทรีเสิรจ นอกจากน้ียังมีโครงการออกแบบระบบแจงการปรับปรุงเพ
จกลับมายังตัวสรางดรรชนีเพ่ือใหสามารถดํ าเนินการปรับดรรชนีใหมนอกเหนือไปจากการปรับปรุงตามกํ าหนดเวลาปกติ

คาเผือเลือกยอยเพ่ืออํ านวยความสะดวกและใหผูใชเลือกก ําหนดกลุมเปาหมายของเวบเพจเชนวันเวลายอนหลัง  การเลือก
คนเฉพาะเพจในโดเมนก ําหนดให หรือการคนหาเอกสารเฉพาะในยูสเน็ต เหลานี้จะอยูในแผนการด ําเนินการข้ันตอไป

5. เอกสารอางอิง
;/<! =,&&%>$*-'?7-'!"#$%&'()*$$+#&),"$-./0.#*1$$"223455*#&,"#./0.#*6&2,"7,(859&,2*58&'()7"28:7
;2<! @$,&A%*-'@7-';<,(*$4$$=#*0/.$>"(0,#*$0.$2"#$?.2#).#2$+#&),"$+#)@0,#*-'B!!!'!CDEF9'GH&7'/1'IH7'1

=ED9E#JEF'/KKL7
;3<! M&9$>%N9$'=E$F8:'IE9OHF6-'"223455&:2&@0*2&7A0/02&:7,(85&@5,(.2#.25&@B.#26()C7"28:7
;.<! PH**E9-'P7Q7-'R$ES$"T$9EN-'U7-'D&.AE((C$(9$F:/()02"8*$ &.A$=&2&$ +2)G,2G)#*$ ?.$H&*,&:$ &.A$>-

MAA%NH*"VEN&EW'X,J&%N:%*+'YH#D$*W'B*87-'/KK/7
;1<! ZHN9EF-'@7-'F$+2&.A&)A$I(E(2$-J,:G*0(.1$"223450.9(76#E,)&6:#)7,(87
;0<! [$&H,9HN-'Y7-'F,,#**$%#2"(A*$9()$!#J21$MY@'YH#D,9%*+'=,F>EWN-'GH&7'/L-'/K\17
;L<! ]*+FHH*+F,$*+-' =7-' E97$&7-' !*+&%N:' 9H' ^:$%' VHFA' UE9F%E>$&' ,N%*+' =H,*A' B*AEC-' B*' 2"#$ K.A

+<83(*0G8$(.$L&2&)&:$;&./G&/#$H)(,#**0./-'R$*+6H6-'^:$%&$*A7-'/KK\


