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บทคัดยอ
นนทรีเสิรจเปนระบบเสิรจเอ็นจินเพื่อใชคนหาคําในเครือขายเวบ การทํางานของนนทรีเสิรจใชหลักการจัดทําดรรชนีและ
มีสว นสอบถามคําทีต่ อ งการเพือ่ สืบคนคําในในฐานขอมูลในรูปแบบเดียวกับเวบโรบอต ความสามารถในการสืบคนของนนทรีเสิรจ
ทําไดทง้ั คําเต็มในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสนับสนุนการสืบคนโดยกําหนดเงื่อนไขบูลีน กลไกอานโฮมเพจเพือ่ จัดทําดรรชนี
ทํางานไดตามขอกําหนดของมาตรฐานขอยกเวนของโรบอต (Standard Robot Exclusion) ระบบไดรับการออกแบบใหมีขนาดเล็ก
เพื่อความเหมาะสมตอการใชงานเปนเสิรจเอ็นจินสําหรับแคมปสเน็ตเวอรคหรืออินทราเน็ตในองคกร

1. บทนํา
อินเทอรเน็ตในปจจุบนั มีขอ มูลขาวสารอยูม ากมาย โดยเฉพาะขอมูลไฮเปอรเท็กซที่มีใหบริการในระบบ เวบ เปนทีน่ ยิ ม
ใชอยางแพรหลาย การคนหาขอมูลทีม่ เี นือ้ หาทีต่ รงกับความสนใจจากเวบทีม่ หี ลายลานเพจในอินเทอรเน็ตจึงเปนเรือ่ งยาก หากไมมี
เครื่องมือชวยคนหาซึ่งที่รูจักกันดีในชื่อของ เสิรจเอ็นจิน (Search Engine)
บริการคนหาเวบเพจที่มีอยูในปจจุบันเชน AltaVista, Lycos, Yahoo, HotBot, InfoSeek [1] ฯลฯ ซึง่ มักเรียกโดยรวมทัง้
หมดวาเปนเสิรจเอ็นจินนั้น แทที่จริงแลวมีบางแหงมีกลไกทํางานแบบเสิรจ เอ็นจินอยางแทจริง และบางแหงทํางานดวยวิธเี ก็บเวบ
เพจไวเปน ไดเรคทอรี ซึง่ มีความแตกตางกันโดยหลักพืน้ ฐานการสรางดรรชนีเวบเพจ
ไดเรคเทอรีมกี ารทํางานทีแ่ ตกตางกับเสิรจ เอ็นจิน คือใชการปรับเพิม่ ขอมูลโดยผูด แู ลระบบเองโดยไมไดทําอยางอัตโนมัติ
เวบไซตใดทีต่ อ งการมีรายชือ่ ในไดเรคเทอรีตอ งติดตอไปยังผูด แู ลไดเรคเทอรี เพื่อใหผูดูแลจําแนกและจัดเก็บลงฐานขอมูล ระบบ
การเก็บแบบไดเรคเทอรีอาจใหผลลัพธการคนหาขอมูลที่ตรงประเด็นมากกวาเสิรจเอ็นจินเพราะผานการแยกหมวดหมูมาแลว ตัว
อยางของบริการคนหาทีใ่ ชระบบไดเรคเทอรีไดแก Yahoo
สําหรับเสิรจ เอ็นจินโดยความหมายทีแ่ ทจริงแลวเปนระบบซอฟตแวรทม่ี โี ปรแกรม โรบอต [2] ทําหนาทีอ่ า นเวบเพจจาก
ไซตตา งๆโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงนําเวบเพจทีอ่ า นไดมาทําดรรชนี เสิรจเอ็นจินจะตรวจสอบลิงคในแตละหนาของเวบเพจเพื่อเขาไป
ทําดรรชนีของเวบเพจนัน้ ตอไปอีก ตัวอยางของเสิรจ เอ็นจินนีไ้ ดแก HotBot หรือ Alta Vista หรือ Infoseek เปนตน
การคนหาขอมูลภาษาไทยในเวบเพจยังคงเปนความตองการหลักประการหนึง่
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในองคกรทีใ่ ชระบบ
อินทราเน็ตภายในโดยมีบริการเวบ และตองการเสิรจ เอ็นจินทีใ่ หบริการเฉพาะการคนหาขอมูลภายในทีต่ อบสนองไดทง้ั การสืบคน
ขอมูลภาษาไทยและอังกฤษ ในปจจุบันเสิรจเอ็นจินสวนใหญไมสนับสนุนการทําดรรชนีภาษาไทยเนือ่ งจากตองอาศัยการทํางานเพิม่
เติมดานการวิเคราะหคํา บริการคนหาคําภาษาไทยทีพ่ บไดในปจจุบนั อาจมีเพียง AltaVista [3] ที่ดัดแปลงใหสามารถทําดรรชีภาษา
ไทยได แตก็จัดอยูในกลุมของเสิรจเอ็นจินขนาดใหญสาหรั
ํ บเครือขายเวบทีค่ รอบคลุมทัง้ โลก
นนทรีเสิรจเปนเสิรจเอ็นจินแบบโรบอต มีกลไกการทํางานแบบสรางดรรชนีคําทัง้ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหลัก
การแบบ ดรรชนีผกผัน (inverted index) [4] และจับเก็บคําโดยใชวิธีแฮชชิง รูปแบบของดรรชนีผกผันชวยใหสามารถคนหาคําได
อยางรวดเร็วเพราะไมมกี ระบวนการคนหาคําจากขอมูลตนฉบับใดๆ หากมีแตเพียงการสืบคนจากตารางเก็บดรรชนีเทานัน้ ตัวอยาง
เชนนนทรีเสิรจสามารถใชเวลาซีพียูโดยเฉลี่ยเพียง 2 วินาทีสําหรับสืบคนคําในการคนหาคําทีจ่ ากเวบเพจประมาณ 11,000 หนาทีม่ ี
ความจุรวมราว 100 เมกะไบต

2. โครงสรางของนนทรีเสิรช
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โครงสรางของนนทรีเสิรจ แบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ

1) !นนทรีบอต
2) !อินเด็กเซอร
3) !นนทรีเอ็นจิน
2.1 นนทรีบอต
ทําหนาทีเ่ ปนโรบอตอานเวบไซดๆและจัดเก็บเพือ่ สงตอให อินเด็กเซอรสรางฐานขอมูลตอไป รูปที่ 1 แสดงโครงสราง
การทํางานของนนทรีบอตซึ่งจะอานเวบเพจและจัดเก็บโดยจําลองโครงสรางของไดเรคทอรีเชนเดียวกับตําแหนงที่เก็บของแฟมตน
ฉบับในเวบไซตนั้น โรบอตจะสรางคิวของเวบเพจทีต่ อ งการทําดรรชนีโดยกําหนดเพจเริ่มตนใหในคิว หากมองโครงสรางของเวบ
เพจเสมือนโครงสรางตนไมการทองเวบเพจจะเปนแบบแนวกวาง (breath first) โดยสามารถเลือกไดวาจะจํากัดระดับความลึกในการ
อานเวบเพจหรือไม
URL เริ่มตน
อานแฟม HTML

แยกไฮเปอรลงิ ค

HTML

URL ใหมยังไม
ไดอา นมากอน
รูปที่ 1 การทํางานของนนทรีบอต
2.2 อินเด็กเซอร
ทําหนาทีเ่ ปนตัวสรางดรรชนี ผลลัพธจากอินเด็กเซอรประกอบดวยฐานขอมูล 3 ฐานขอมูล
•! index.idx เปนฐานขอมูลที่บรรจุคาศั
ํ พททพ่ี บทัง้ หมด และหมายเลขกํากับ URL ที่เปนตัวชี้ไปยังเพจที่มีคาํ
ศัพทอยู โครงสรางของฐานขอมูลนีแ้ สดงไดดงั ตารางที่ 1
•! url.idx เปนฐานขอมูลที่เก็บหมายเลข URL และ ชื่อ URL โครงสรางของฐานขอมูลนีแ้ สดงไดดงั ตารางที่
2
•! title.idx เปนฐานขอมูลที่เก็บหมายเลขกํากับ URL และคําบรรยายของเวบเพจนัน้ โดยเก็บหัวเรือ่ งของเวบ
เพจจากแท็ก <TITLE> และอักขระ 250 ตัวแรกของเวบเพจ ตารางที่ 3 แสดงโครงสรางของฐานขอมูลนี้
ตารางที่ 1 โครงสรางภายในฐานขอมูล index.idx
Key
glance
gland
glare
glass
glaze
gleam
glean

Content
1|2|3|4
3|4|5|7|11
5|7|8|9|13|120
1|2|3|4|5
12|15|18|20|23|12
1|2|3|4|5|6|7|8|9
2|4|5|6|8|10|12|14

3
glee
glen

1|3|5|7|9|11|13|15
1|2|3|4|5|6|7|8|9|1

ตารางที่ 2 ขอมูลภายในฐานขอมูล index.idx
Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Content
www.ku.ac.th
www.cpe.ku.ac.th/search.html
std.cpc.ku.ac.th/~b37spw/index.html
www.sci.ku.ac.th/
std.cpc.ku.ac.th/user.html
www.eng.ku.ac.th/~webman
www.ee.ku.ac.th/
is1.eng.ku.ac.th
www.eng.ku.ac.th/~webman/resources
www.lib.ku.ac.th/books

ตารางที่ 3 ขอมูลภายในฐานขอมูล title.idx
Key
1
2
3
4

Content
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
Welcome to Department of Computer Engineering xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nectec homepage xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

อินเทอรเน็ต

นนทรีบอต

HTML

อินเด็กเซอร
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รูปที่ 2 ฐานขอมูลจากอินเด็กเซอร
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โครงสรางการทํางานของอินเด็กเซอร มีการองคประกอบยอยดังรูปที่ 3 แตละสวนทําหนาทีด่ งั นี้

1) !HtmlFilter ทําหนาทีก่ รอง HTML Tag ออก และหากพบรหัสเอสเคปที่ใชแทนอักขระ จะดําเนินการแปลงไปเปน
รหัสแอสกี

2) !Wordbreaker ทําหนาที่แบงคําๆ โดยตัดคําทีย่ าวทีส่ ดุ ทีเ่ ปนไปไดโดยอาศัยดิคชันนารี
3) !Indexer ทําหนาทีน่ าคํ
ํ าศัพทแตละคําไปเก็บในสรางฐานขอมูล index.idx
4) !Concluder ทําหนาทีห่ าคําบรรยายเวบเพจโดยนําขอความจาก <Title> xxxx </Title> มาเปนหัวเรือ่ ง และนําอีก 250
ตัวอักษรถัดไปมาเปนคําบรรยาย

5) !AddToGDBM ทําหนาทีเ่ ปนตัวเพิม่ ขอมูลเขาไปในฐานขอมูล url.idx และ title.idx
แยกรหัส
แยกคํา

แรก

8&&,19&:;

01(2#!&)"

ขอมูล
250 ตัว

7(&)')"

31"&4")56)"

+,-./%#*)"

HTML
พรอม Tag

HTML
กําจัด Tag

%(&)'$%&'

*%*#)$%&'

8&&,19&:;
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รูปที่ 3 การทํางานของอินเดกเซอร
2.3 นนทรีเสิรจ
เปนสวนที่รับคําศัพทที่ตองการคนหาจากผูใชผานทางซีจีไอมาคนหาในฐานขอมูลและสงผลการคนหากลับไปแสดงบน
หนาจอ โดยนําคําศัพทแตละคําทีไ่ ดมาเปดหาในฐานขอมูล index.idx และนําผลลัพธทไ่ี ดจากการคนหาของแตครัง้ มาหาเอกสารทีม่ ี
คําศัพทครบทุกคํา แลวคอยเปดฐานขอมูล url.idx และ title.idx เพื่อแสดงชื่อ URL และคําบรรยายออกหนาจอ

3. ขีดความสามารถและสมรรถนะ
เทคนิคดรรชนีผกผันที่ใชในนนทรีเสิรชถึงแมวาจะมีจุดออนดานการใชเนื้อที่ขนาดใหญเพื่อสรางดรรชนี กลาวคืออาจมี
ขนาดของดรรชนีเปน 50%-300% [6] ของขนาดขอมูลตนฉบับ และในกรณีของนนทรีเสิรจจะมีขนาดแฟมดรรชนีราว 185% ของ
ขนาดขอมูลตนฉบับ และไมตอ งเก็บขอมูลตนฉบับไวอกี ตอไป หากแตในแงความรวดเร็วของการคนหากแลววิธีนี้จะใหผลลัพธที่
รวดเร็วตรงกับรูปแบบการใหบริการในระบบเครือขายทีต่ อ งตอบสนองการใหบริการแกผใู ชจํานวนมาก
การสรางดรรชนีสามารถเลือกใหไมตอ งสรางดรรชนีของคําในกลุม “Stop word” เชน a, an the, ก็, นี้ เปนตน เพื่อชวยลด
ขนาดของแฟมดรรชนี คําทีเ่ หลานีส้ ามารถเพิม่ หรือลดไดตามความตองการ
หากมีการสอบถามหาคําโดยใชเงื่อนไขบูลีนเชนเมื่อมีขอคําถาม คํา1 AND คํา2 นนทรีเสิรจจะคนหารายการ URL ทีพ่ บ
ของแตละคํา จากนั้นจึงหาหมายเลข URL รวมกันเพื่อกําหนดเพจที่บรรจุคาทั
ํ ง้ สอง สัญลักษณที่ใชกาหนดฟ
ํ
งกชันบูลีนคือ
!& (AND)
+ (OR)
- (NOT)
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ตัวอยางเชน ‘ไทย &กรุงเทพ–อเมริกา’ หมายถึง คนหาเอกสารทีม่ คี ําวา ‘ไทย’ และ ‘กรุงเทพ’ แตไมมีคาว
ํ า ‘อเมริกา’ หาก
ไมมกี ารระบุเครือ่ งหมายจะใชเครือ่ งหมาย & แทนใหโดยอัตโนมัติ สําหรับการคนหาภาษาไทย ถาคนหาเปนประโยค นนทรีเสิรจะ
ตัดประโยคทีค่ น หาออกเปนคําๆ ใหโดยอัตโนมัติ
นนทรีเสิรจสนับสนุนการทํางานตามขอกําหนดของ Standard Robot Exclusion [5] ซึ่งเปนมาตรฐานที่ชวยใหผูดูแล
เซอรฟเวอรกาหนดได
ํ
วา จะแนะนําใหโรบอตดําเนินการอานเพจเพือ่ นําไปสรางดรรชนีหรือไม
สําหรับสมรรถนะการคนหาคําจากเวบเพจจํานวนประมาณ 11,000 หนา ขนาด 104 เมกะไบต ทํางานบนเครือ่ งเพนเทียม
โปร 200 หนวยความจําขนาด 32 เมกะไบต ฮารดดิสคแบบ IDE ทํางานภายใตระบบปฏิบตั กิ ารไลนักซ การคนหาคําทีร่ บั คําศัพทผา น
ทางซีจีไอใชเวลา 0.6-5 วินาที ตัวอยางเชนการคนหาคําวา zurich มีรวมกัน 10 แหง ใชเวลาคน 0.8 วินาที การคนหาคําวา ประกาศ มี
รวมกัน 150 แหง ใชเวลาคน 3 วินาที แตหากทดลองหาคําศัพทโดยเปลีย่ นวิธรี บั คํา แทนที่จะรับคําศัพทจากซีจไี อ มาเปนรับคําศัพท
จากไฟลของคําศัพทที่จะคนหา และเปลี่ยนวิธีแสดงผลลัพธจากซีจีไอ มาเปนหนาจอ จะไดผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดลองเวลาที่ใชในการคนหาคําศัพท (วินาที)
User time
0.01
0.08
0.20
3.9
28.97

System time
0.02
0.27
2.05
19.56
191.3

1 คํา
10 คํา
100 คํา
1000 คํา
10000 คํา
user time คือเวลาที่ใชการทํางานของโปรแกรม ซึ่งไมนับเวลาที่ใชในการเรียก System call
system time คือเวลาที่ใชในการทํางานของ System call
elapsed time คือเวลาที่ใชจริงทั้งหมด ซึง่ รวมเวลาทีท่ างานให
ํ
กบั โปสเซสอืน่ ดวย

Elapsed time
0.21
0.39
2.5
38.36
306.87

4. พัฒนาการในอนาคต
การคนหาคําในขณะะนี้ยังคงจํากัดดวยการสะกดคําทีถ่ กู ตอง พัฒนาการในขัน้ ตอไปคือการตรวจสอบคําที่มีการสะกด
ใกลเคียงและการสะกดแบบพองเสียง [7]
การทําดรรชนีใหมเมื่อเพจเกิดเปลี่ยนแปลงสามารถทําไดโดยไมตอ งทําดรรชนีซาใหม
้ํ ทั้งหมด รูปแบบการทําดรรชนี
แบบเพิ่มขณะนี้กาลั
ํ งอยูร ะหวางดําเนินการปรับแตงเพิม่ เขาสูน นทรีเสิรจ นอกจากนีย้ งั มีโครงการออกแบบระบบแจงการปรับปรุงเพ
จกลับมายังตัวสรางดรรชนีเพือ่ ใหสามารถดําเนินการปรับดรรชนีใหมนอกเหนือไปจากการปรับปรุงตามกําหนดเวลาปกติ
คาเผือเลือกยอยเพือ่ อํานวยความสะดวกและใหผูใชเลือกกําหนดกลุมเปาหมายของเวบเพจเชนวันเวลายอนหลัง การเลือก
คนเฉพาะเพจในโดเมนกําหนดให หรือการคนหาเอกสารเฉพาะในยูสเน็ต เหลานี้จะอยูในแผนการดําเนินการขัน้ ตอไป

5. เอกสารอางอิง
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