
2การค้นคืนสารสนเทศที่เป็นตัวอักษร
(Textual Information Retrieval)

 ในบทที ่1 ได้อธบิายถงึขัน้ตอนพืน้ฐานการค้นหาสารสนเทศทีเ่ป็นตวัอกัษร ซึง่ประกอบ

ด้วย 1) การรวบรวมเอกสาร 2) การตัดค�า (Tokenizing) และการเปลี่ยนรูปค�า (Stemming 

and lemmatization) 3) การก�าจัดค�าที่ไม่ส�าคัญ (Stop words) 4) การท�าดัชนี (Indexing) 

5) การประมวลผลข้อค�าถาม การค้นหา และการเรียงล�าดับข้อมูลผลลัพธ์ ในบทนี้จะอธิบาย 

เพิม่เตมิถงึรายละเอียดในแต่ละส่วนของระบบค้นคนืสารสนเทศให้มากข้ึนและแนะน�าถงึวธีิการ

ท�าดชันแีบบอืน่ๆ นอกเหนอืจากการท�าดชันแีบบอนิเวร์ิท (Inverted indexing) ท่ีอธบิายแล้วใน

บทที่ 1 นอกจากนี้ในบทนี้จะอธิบายถึงตัวแบบพื้นที่เวกเตอร์ (Vector space model) ซึ่งเป็น

พืน้ฐานทีส่�าคัญของระบบค้นคนืสารสนเทศในทกุๆ แบบและเป็นหลกัการพืน้ฐานในการค�านวณ

ความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสาร และผลลัพธ์จากการค�านวณความคล้ายคลึงนี้

จะใช้เพื่อเรียงล�าดับผลการค้นหาก่อนแสดงต่อผู้ใช้ หนังสือเล่มนี้จะไม่อธิบายถึงเทคนิคการ

รวบรวมเอกสาร เนือ่งจากไม่มคีวามซบัซ้อนและไม่ยากต่อการท�างาน และในบทที ่1 ได้อธิบาย

ถงึปัญหาการตดัค�าและได้แนะน�าเทคนิคบางอย่างเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพการตัดค�าให้สูงข้ึน ดัง

นั้นในบทนี้จะไม่ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดค�าและขอเริ่มเนื้อหาที่วิธีการเปลี่ยนรูปค�า
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ตัวอย่างที่ 1-2 

2.1 การเปลีย่นรปูค�า

 การเปลี่ยนรูปค�านั้นมีความส�าคัญและมีผลต่อขนาดของดิกชันนารีในการท�าดัชนีและ

ประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบค�าในข้อค�าถาม (Query) และค�าในดัชนี การเปลี่ยนรูปค�าคือ

เทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบของค�า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเปรียบเทียบค�า ระหว่างค�าในข้อ

ค�าถามและค�าในดัชนี โดยจะมี 2 เทคนิคคือ การตัดส่วนขยาย (Stemming) และการเปลี่ยน

รูปค�าให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิม (Lemmatization) การตัดส่วนขยายของค�าจะท�าการตัดบาง

ส่วนของค�าทิ้ง เช่น ในภาษาอังกฤษ จะตัด s, es, ing หรือ ed เป็นต้น ตัวอย่างเช่น hopes, 

hoping, hoped จะถูกเปลี่ยนเป็น hope และเอกสารต่างๆ ของค�าเหล่านี้จะถูกน�ามารวมใน

โพสติ้งเดียวกัน การเปลี่ยนรูปค�านี้จะถูกประยุกต์ใช้ทั้งค�าที่ปรากฏในเอกสารเพื่อท�าดัชนีและ

ค�าในข้อค�าถาม ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อค�าถาม เช่น hoping ระบบจะสามารถรู้ว่าเอกสารที่มีค�า

ว่า hopes หรือ hoped มีความสัมพันธ์กับค�าว่า hoping ในข้อค�าถาม และควรเป็นเอกสาร

ที่ควรอยู่ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ถึงแม้ว่าจะไม่มีค�าว่า hoping ปรากฏอยู่ก็ตาม ดังนั้นจะ

เห็นว่าประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลจะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปค�าแสดงดังรูปที่ 2-1

Original sentence Brian performs swimming in China

Stemmed sentence brian perform swim in china

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างของข้อความหลังจากเปลี่ยนรูปค�า (Stemming)

 อัลกอริทึมที่นิยมส�าหรับการตัดส่วนขยายของค�าได้แก่ Porter’s algorithm (Porter, 

1980) และเทคนิคการตัดส่วนขยายค�าอื่นๆ ได้แก่ Lovins stemmer (Lovins, 1968) และ 

Paice/Husk stemmer (Paice, 1990)

    ผลการเปลี่ยนรูปค�าของเทคนิคการตัดส่วนขยายของค�า Porter’s algorithm

 ข้อความ: If information was generated seconds ago that’s relevant to 

what I am looking for, it should be available to me in one place,” said Amit 

Singhal, a Google Fellow and a legend in the search industry who is responsible 

for Google’s real-time search project. “It’s awfully hard.
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 ผลลัพธ์ที่ได้จาก Porter’s stemmer: inform gener second ago that relev 

am look avail place said amit singhal googl fellow legend search industry 

respons googl realtim search project awfully hard

 การเปลี่ยนรูปแบบค�าให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น 

 am, are, is, was เปลี่ยนเป็น be หรือ saw, seen เปลี่ยนเป็น see 

 การเปลี่ยนรูปค�าให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมนั้นมีจุดประสงค์เดียวกับการตัดส่วนขยาย

ของค�าคือเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าดัชนีให้ข้อมูลดัชนีมีขนาดเล็กลงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเปรียบเทียบค�าในข้อค�าถามและค�าในดัชนี เช่น ถ้าผู้ใช้ใส่ค�าว่า ‘saw’ ในข้อค�าถาม ระบบ

จะรู้ได้ว่าเอกสารท่ีมีค�าว่า ‘see’ มีความเก่ียวข้องกับข้อค�าถามของผู้ใช้และควรเป็นเอกสาร 

ที่อยู่ในรายการผลลัพธ์ เป็นต้น

2.2 การก�าจัดค�าที่ไม่ส�าคัญ

 ในบทที ่1 ได้อธบิายไปแล้วว่าค�าทีไ่ม่ส�าคญัคอื ค�าทีไ่ม่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการค้นหา

ข้อมลูเนือ่งจากเป็นค�าทีป่รากฏอยูท่ัว่ไปในทุกๆ เอกสาร ดังนัน้จะมจี�านวนค�าสูงเมือ่น�าความถี่

ของค�านั้นๆ ของทุกเอกสารมารวมกันทั้งหมดหรือเรียกว่า ความถี่ของค�า (Term frequency) 

ค�าเหล่านี้สามารถตัดทิ้งได้ ซึ่งท�าให้รายการในส่วนของโพสติ้งในไฟล์ดัชนีสั้นลง แต่ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศแต่อย่างใด ข้ันตอนการก�าจัดค�าไม่ส�าคัญนี้ควรจะท�าก่อน

ที่จะท�าดัชนี ในภาษาอังกฤษนั้นจะมีการระบุรายการค�าที่ไม่ส�าคัญไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนมาก

จะเป็นค�าที่ปรากฏความถี่สูงๆ ในทุกๆ เอกสาร เช่น is am are หรือค�าบุพบท (Preposition) 

หรือค�าคุณศัพท์ (Adjective) ผู้อ่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://jmlr.csail.mit.edu/

papers/volume5/lewis04a/a11-smart-stop-list/ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2558)
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2.3 การท�าดัชนี

 ในหัวข้อนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�าดัชนี (Indexing) ด้วยวิธีต่างๆ ระบบการ

ค้นคืนสารสนเทศในปัจจุบันรองรับข้อค�าถามแบบวลี (Phase query) หรือเป็นกลุ่มค�า เช่น 

“Brian athlete UK” ซึ่งกลุ่มค�านั้นจะต้องอยู่ในสัญลักษณ์อัญประกาศ (“ ”) ซึ่งการจะท�าให้

ระบบค้นคืนสารสนเทศรองรับการค้นคืนสารสนเทศแบบดังกล่าวได้นั้น การเก็บค�าหลักใน 

ดกิชนันารโีดยใช้ค�าเด่ียวๆ ไม่สามารถรองรบัการท�างานของข้อค�าถามแบบวลไีด้ ดงันัน้ในหวัข้อ

น้ีจะอธบิายถงึเทคนคิเพือ่ท�าให้ระบบรองรบัการค้นหาแบบวล ีโดยระบบท่ีจะรองรบัข้อค�าถาม

แบบวลไีด้นัน้จะต้องมกีารปรบัปรงุวธิกีารท�าดชันแีบบเดมิเสยีก่อน ดงัน้ันหวัข้อนีจ้ะแนะน�าการ

ท�าดัชนีอื่นๆ เพื่อรองรับการข้อค�าถามแบบวลี

	 2.3.1	 การท�าดัชนีแบบค�าคู่ (Biword	indexing)

 การท�าดัชนีแบบนี้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีนิยมเพื่อรองรับข้อค�าถามแบบวลี โดยมีหลักการ

ท�างานคือ จะพิจารณาค�าที่อยู่ติดกันเป็นวลีที่จะใช้ท�าดัชนี ตัวอย่างเช่น Brian performs 

swimming ซึ่งหลังจากการท�าการเปลี่ยนรูปค�าและก�าจัดค�าที่ไม่ส�าคัญทิ้ง เราจะได้ brain 

perform swim ซึ่งจะน�าไปสร้างดัชนีแบบค�าคู่ ดังตัวอย่าง

brian perform

perform swim

รูปที่  2-2  โครงสร้างของดัชนีแบบค�าคู่ (Biword indexing)

 การท�าดชันแีบบนีจ้ะคดิว่ากลุม่ค�าแต่ละกลุม่เป็นหนึง่ค�า และข้อค�าถามทีเ่ข้ามาจะถกู

ประมวลผลเป็นแบบค�าคูเ่ช่นเดยีวกัน ตวัอย่างเช่น ข้อค�าถาม “Brian performs swimming in 

China” ระบบจะท�าการแตกข้อค�าถามออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจะได้ข้อค�าถามแบบค�าคู่ คือ “brian 

perform” AND “perform swim” AND “swim china” ซึ่งดูเหมือนว่าเทคนิคนี้จะสามารถ

รองรบัข้อค�าถามแบบวลไีด้ หลกัการท�าดชันแีบบค�าคูน่ีส้ามารถพัฒนาต่อไปเพ่ือรองรับการท�า

ดชันทีีม่ากกว่าสองค�าได้ ซึง่กลุม่ค�าแต่ละกลุม่อาจจะมจี�านวนค�าไม่เท่ากนั วิธกีารนีเ้รยีกว่า การ

ท�าดัชนีแบบวลี (Phrase indexing) (Zobel and Moffat, 2006) ซึ่งการท�าดัชนีด้วยจ�านวน

ค�าที่มากขึ้นมีผลท�าให้โพสติ้งมีความยาวมากขึ้นด้วยเช่นกัน

451582

87691711
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	 2.3.2	 การท�าดัชนีจากต�าแหน่งค�า	(Positional	indexing)

 การท�าดัชนีแบบคู่ไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพ่ือรองรับการท�างานของข้อค�าถามแบบวลี 

แต่วิธีการที่นิยมมากกว่าคือ การท�าดัชนีจากต�าแหน่งค�า (Positional indexing) ซึ่งจะท�าการ

เก็บต�าแหน่งของค�าในเอกสารโดยใช้รูปแบบคือ <docID, Freq:<position1, position2, …>  

แสดงตวัอย่างได้ดงัรปูที ่2-3 (บรรทดัท่ี 2) เช่น ค�าว่า brian มคีวามถี ่(Documents frequency) 

ทีก่ารปรากฏในเอกสารต่างๆ ทัง้หมด 7,850 ครัง้ และปรากฏ 4 (Freq) คร้ังในเอกสารหมายเลข 1 

(docID) ในต�าแหน่งที่ 2, 8, 15 และ 45 ในการประมวลผลข้อค�าถามยังจ�าเป็นต้องใช้ไฟล์ดัชนี

แบบอนิเวร์ิทส�าหรบัหาค�าหลกัต่างๆ เช่นเดยีวกบัวิธกีารทีอ่ธบิายในบทที ่1 ตัวอย่างที ่1-3  การ

ท�างานจะเริ่มจากค�าที่มีความถี่น้อยสุดก่อนและน�าไปรวมแบบอินเตอร์เซ็กชัน (Intersection) 

กับค�าอื่นๆ ที่มีความถี่เพิ่มขึ้นถัดไป แต่แทนที่จะท�าการตรวจสอบเพียงว่าค�านั้นอยู่ในเอกสาร

หมายเลขใดบ้างแล้วน�ามารวมกนั แต่จะต้องมกีารตรวจสอบต�าแหน่งของค�าสองค�านัน้ว่าปรากฏ

ในเอกสารให้สอดคล้องกับในข้อค�าถามหรือไม่ ตัวอย่างการท�างานอธิบายได้ดังตัวอย่างที่ 2-2 

brian, 7850: 

  <1, 4: <2, 8, 15, 45>; 

  3, 3: <1, 23, 26>;

  9, 5: <6, 18, 26, 67, 276>;

  …>  

perform, 4658:  

  <1, 4: <3, 27, 155, 645>;

  3, 5: <3, 4, 24, 27, 345>;

  26, 3: <26, 78, 567>; 

  …>

 

รูปที่ 2-3  ตัวอย่างการท�าดัชนีโดยใช้ต�าแหน่งค�า (Positional indexing)
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ตัวอย่างที่ 2-2 

  วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการวิธีใช้ดัชนีแบบต�าแหน่งค�า 

 ข้อค�าถาม: “Brian performs swimming in China” ซึ่งจะได้ค�าที่ต้องการเปรียบ

เทียบคือ brian, perform, swim, china จากไฟล์ดัชนีในรูปที่ 2-3 ในตัวอย่างนี้จะแสดงวิธี

การรวมของเอกสารในโพสติ้งระหว่างค�าว่า brian และ perform ให้เห็นตัวอย่างเท่านั้น

1) พิจารณาเฉพาะเอกสารที่ค�าทั้งสองค�าปรากฏ ในรูปที่ 2-3 คือเอกสารหมายเลข 3

2) เปรียบเทียบต�าแหน่งของ brian และ perform ในเอกสารเดียวกัน ซึ่งต�าแหน่ง

ของ brian จะต้องน้อยกว่า perform อยู่หนึ่งต�าแหน่งซึ่งเหมือนกับต�าแหน่งในข้อ

ค�าถาม

3) จากรูป คู่ <1,3> ใช้ไม่ได้เนื่องจากต�าแหน่งของทั้งสองค�าห่างกัน 2 ต�าแหน่ง ซึ่งไม่

สอดคล้องกับข้อค�าถาม 

brian 1 23 26

perform 3 24 27

4) ท�าการตรวจสอบต�าแหน่งถดัไปของทัง้สองค�า แต่ต�าแหน่งใหม่จะต้องมค่ีามากกว่า

ต�าแหน่งในข้อ 2 อยู่ 3 ต�าแหน่ง เนื่องจากต้องเว้นช่องว่างให้ค�าอื่นๆ ในข้อค�าถาม

ที่ต้องน�ามาพิจารณาร่วมด้วย ในตัวอย่างนี้คือค�าว่า swim china

brian 1 23 26

perform 3 24 27

 จะเห็นว่าคู่ต�าแหน่ง <23, 24> สอดคล้องกับรูปแบบของข้อค�าถาม ดังนั้นเอกสาร

หมายเลข 3 จึงมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา แต่การเปรียบเทียบยัง

ไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากยังมีค�าอื่นๆ ในข้อค�าถามเหลืออยู่ ดังนั้นต้องท�าการเปรียบเทียบอีก การ

ท�างานเป็นเหมือนตัวอย่างที่ 1-3 ระบบจะท�าการเปรียบเทียบคู่อ่ืนๆ ต่อไปคือ <perform, 

swim> และ <swim, china> เมื่อเสร็จแล้วน�าเอกสารทั้งหมดมาอินเตอร์เซ็กกัน ผลลัพธ์ที่ได้

คู่ <26, 27> ใช้ไม่ได้เนื่องจาก
มีต�าแหน่งห่างจากคู ่  <23, 
24> น้อยกว่า 3 (26-24 = 2) 
ต�าแหน่ง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัรูป
แบบในข้อค�าถาม
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คอืเอกสารทีจ่ะน�าไปแสดงต่อผูใ้ช้ ข้อเสยีหลกัของวธิกีารนีค้อืต้องการพืน้ทีบ่นฮาร์ดดสิก์จ�านวน

มากเพื่อเก็บข้อมูลส่วนของโพสติ้ง

	 2.3.3	 การท�าดัชนีแบบเรียงล�าดับบล๊อก	(Blocked	sort-based	indexing)
 

 ในบทที่ 1 (รูปที่ 1-4) ได้ท�าการสร้างดัชนีแบบอินเวิร์ทโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ค�าและเอกสารโดยใช้หมายเลขเอกสารเป็นตัวแทนเอกสารจริงๆ ในระบบที่มีจ�านวนเอกสาร 

ไม่มาก การค�านวณหาความสมัพนัธ์ระหว่างค�าและความถ่ีของค�านัน้ๆ ทีป่รากฏในแต่ละเอกสาร

ในฐานข้อมูลสามารถท�าได้ในหน่วยความจ�าหลกั (RAM) แต่วธีิการนีจ้ะไม่สามารถท�าได้ในกรณี

ที่ระบบต้องท�าดัชนีเอกสารจ�านวนมาก แต่ระบบมีหน่วยความจ�าที่น้อย ดังนั้นในหัวข้อนี้จะ

อธิบายถึงวิธีการท�าดัชนีอีกแบบหนึ่งซึ่งจะหาความสัมพันธ์ของค�าและเอกสาร และเก็บข้อมูล

ดัชนีไว้บนหน่วยความจ�าส�ารอง เช่น ฮาร์ดดิสก์ วิธีการนี้เรียกว่า การท�าดัชนีแบบเรียงล�าดับ

บล็อก (Blocked sort-based indexing) หรือเรียกสั้นๆ ว่า BSBI (Büttcher et al., 2010) 

เทคนิคนี้จะท�าการแทนที่ค�าที่ใช้ในดัชนีโดยใช้หมายเลขค�า (termID) ซ่ึงจะไม่ซ�้ากับค�าอื่นๆ  

ในไฟล์ดัชนีเดียวกันและเป็นตัวเลขที่เรียงล�าดับจากน้อยไปมาก ขั้นตอนการท�างานของ BSBI 

มีดังต่อไปนี้

1) ท�าการแบ่งเอกสารในฐานข้อมูลออกเป็นชุดๆ ชุดละเท่าๆ กัน

2) ท�าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง termID และ docID โดยดูว่าค�านั้นๆ ปรากฏใน

เอกสารใดบ้างและเรียงล�าดับคู่ของ termID-docID ของข้อมูลแต่ละชุดในหน่วย

ความจ�าหลัก

3) ท�าการรวม docID ของค�าเดียวกันเข้าเป็นโพสติ้งลิสเดียวกัน ผลลัพธ์ของขั้นตอน

นี้คือดัชนีแบบอินเวิร์ทของข้อมูลในบล็อกเดียวกัน

4) ท�าการบันทึกข้อมูลของดัชนีแบบอินเวิร์ทในข้อ 3 ลงบนฮาร์ดดิสก์

5) ท�าการรวมผลของการเรียงล�าดับในข้อ 4 ของทุกชุดข้อมูลในไฟล์เดียวกัน เพื่อใช้

เป็นไฟล์ดัชนีในการค้นหาข้อมูลในอนาคต
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ตัวอย่างที่ 2-3
   แสดงตัวอย่างการท�างานของวิธี BSBI

1) ท�าการแบ่งเอกสารออกเป็นชดุๆ โดยในแต่ละชดุจะท�าการหาความสมัพันธ์ระหว่าง

ค�าและหมายเลขเอกสาร (docID) สมมติุให้ระบบมเีอกสารจ�านวน 20 เอกสาร (d1, 

d2, d3,…, d20) ตัวอย่างนี้จะแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ชุดๆ ละ 10 เอกสาร และ

ก�าหนดให้ค�าที่จะใช้ท�าดัชนีแต่ละค�ามี termID ดังต่อไปนี้

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

Term termID Term termID

brian 1 bejing 7

great britain 2 china 8

perform 3 great britain 2

100m 4 freestyle 5

freestyle 5

men 6

2) ท�าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง termID-docID สมมุติให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค�าและเอกสารเป็นดังตารางด้านล่าง

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

termID docID termID docID

1 d1 7 d6

2 d4 8 d6

3 d2 2 d20

4 d1 5 d15

5 d1 8 d10

6 d1 5 d9

1 d4

3 d1

5 d3
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และเรยีงล�าดบัคูข่อง termID-docID ของข้อมลูแต่ละชดุในหน่วยความจ�าหลกัจากน้อยไปมาก

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

termID docID termID docID

1 d1 2 d20

1 d4 5 d9

2 d4 5 d15

3 d1 7 d6

3 d2 8 d6

4 d1 8 d10

5 d1

5 d3

6 d1

3) ท�าการรวม docID ของค�า (termID) เดียวกันเข้าเป็นโพสติ้งลิสด้วยกัน

4) ท�าการบันทึกข้อมูลของดัชนีแบบอินเวิร์ทในข้อ 3 ลงบนฮาร์ดดิสก์

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

termID docID termID docID

1 d1, d4 2 d20

2 d4 5 d9, d15

3 d1, d2 7 d6

4 d1 8 d6, d10

5 d1, d3

6 d1

                      ฮาร์ดดิสก์
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5) ท�าการรวมผลของการเรียงล�าดับในข้อ 4 ของทุกชุดข้อมูลเป็นไฟล์เดียวกัน

ดัชนีข้อมูลชุด 1+2

termID docID

1 d1, d4

2 d4, d20

3 d1, d2

4 d1

5 d1, d3, d9, d15

6 d1

7 d6

8 d6, d10

 เวลาทีใ่ช้ในการท�าดชันีแบบ BSBI เท่ากบั O (T log T) ซึง่ T จ�านวนของคู ่termID-docID 

รวมกับเวลาที่ใช้ท�าการแบ่งชุดข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และเวลาที่ใช้ในการรวมดัชนีในขั้นตอน 

ที่ 5 ข้อดีของวิธีการนี้คือข้อมูลดัชนีไม่สูญหายแม้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หากฮาร์ดิสก์พัง

ข้อมูลดัชนีจะเสียหายไปด้วยเช่นกัน

	 2.3.4	 การท�าดัชนีแบบกระจาย	(Distributed	indexing)

 ในการค้นคืนข้อมูลในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การท�าดัชนีไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวถือว่าเป็นการท�าดัชนีที่ไม่ค่อยมี

ประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวต้องให้บริการกับผู้ใช้ท้ังเครือข่าย 

ดังน้ันการค้นคืนเอกสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะใช้เทคนิคการท�าดัชนีที่เรียกว่า  

การท�าดัชนีแบบกระจาย (Distributed indexing) โดยหลักการท�างานของการท�าดัชนีแบบ

กระจายคือ การเก็บข้อมูลดัชนีไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่าย ซึ่งข้อมูลดัชนีจะ

ถูกแบ่งออกเป็นชุดๆ ตามค�าหลักหรือเรียกว่า การท�าดัชนีแบ่งตามค�า (Term-partitioned 

index) หรอืการท�าดชันแีบ่งตามเอกสาร (Document-partitioned index) ซึง่ระบบการค้นคนื 

ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบ่งดัชนีตามเอกสาร ซึ่งจะอธิบายในเนื้อหาส่วน

ต่อไปในบทนี้
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 ในหนังสือเล่มน้ีจะยกตัวอย่างการท�างานของระบบหนึ่งที่เป็นท่ีนิยมใช้กันในการท�า

ดัชนีแบบกระจาย คือการกระจายงานไปยังเครื่องต่างๆ ในเครือข่าย เพ่ือให้ช่วยกันท�าดัชน ี

วิธีหนึ่งที่นิยมคือแมพรีดิวซ์ (MapReduce) ซึ่งองค์ประกอบหลักของแมพรีดิวซ์คือ จะมีเครื่อง

เรียกว่า “เครือ่งหลกั (Master node) ท�าหน้าทีจ่่ายงานให้กบัเครือ่งอืน่ๆ ในเครอืข่ายทีเ่รยีกว่า  

“เครือ่งเวิร์กเกอร์ (Worker node)” การท�างานของแมพรดีวิซ์ แสดงได้ดงัรปูที ่2-4 (Manning 

et al., 2008)

รูปที่ 2-4  ตัวอย่างการท�าดัชนีแบบกระจายโดยใช้หลักการท�างานของแมพรีดิวซ์

 การท�างานของแมพรดีวิซ์ประกอบด้วยสองส่วนคอื “ข้ันการแมพ (Map phase)” และ 

“ขั้นการรีดิวซ์ (Reduce phase)” เครื่องหลักจะท�าการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อกระจาย

ไปยังเครื่องเวิร์กเกอร์ ข้ันแรกเครื่องหลักจะท�าการแบ่งเอกสารทั้งหมดออกเป็นชุดๆ เรียกว่า 

“สปริท (Split)” ซึ่งแต่ละ สปริทปรกติจะมีขนาด 16-64 MB เครื่องหลักจะท�าการแจกจ่าย 

สปริทไปตามเครื่องเวิร์กเกอร์ต่างๆ เมื่อเครื่องเวิร์กเกอร์ท�าเสร็จหนึ่งสปริท เคร่ืองหลักจะท�า

การแจกสปริทถัดไปให้เครื่องนั้นๆ ที่ท�างานเสร็จ ถ้าหากเครื่องเวิร์กเกอร์เกิดขัดข้องขณะประ

มวลผลสปริทหนึ่งอยู่ เครื่องหลักจะท�าการแจกสปริทนั้นๆ ให้เครื่องเวิร์กเกอร์อื่นๆ ท�าแทน

 ในส่วนของขัน้การแมพ เครือ่งเวร์ิกเกอร์จะท�าการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างค�า (Term) 

และเอกสาร (docID) หรอืเรยีกว่า “พาเซอร์ (Parser)” ในรปูที ่2-4 ซึง่ขึน้ตอนการท�างานเหมอืน
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กับการสร้างความสมัพนัธ์ termID-docID ของวธิ ีBSBI ในวธิกีารนีจ้ะเรยีกว่าคู่คย์ี (Key-value 

pair) ตวัอย่างแสดงในรูปที ่2-5 แต่ละพาเซอร์จะบนัทึกความสัมพันธ์ Term-docID ในไฟล์หนึง่

เรียกว่า ไฟล์เซ็กเมนท์ (Segment file) ลงบนฮาร์ดดิสก์ของตนเอง (Local hard drive)

Term docID

brian d1

perform d1

swim d1

brian d2

swim d2

china d2

รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการท�างานของขั้นการแมพ (Map phase)

 ในขัน้การรดีวิซ์ เราต้องการให้ค�าหลกัในกลุ่มเดียวกนั เช่น ค�าหลักทีข่ึน้ต้นด้วยตัวอกัษร a  

ถูกจัดเก็บในที่เดียวกันเพื่อการอ่านและการประมวลผลที่เร็วขึ้น ดังนั้นในขั้นต่อไปของขั้น 

การแมพ  จะท�าการแบ่งส่วนของค�าหลัก a-z ออกเป็น j ส่วน ซึ่ง j ปกติจะเท่ากับจ�านวนของ 

พาเซอร์ จากตัวอย่างในรูปที่ 2-4  j=3 ดังนั้นเราจะได้ชุดของค�าหลักจ�านวน 3 ชุด คือ a-f, g-p, 

และ q-z (ในการท�างานจริงการแบ่งส่วนของค�าหลกัไม่จ�าเป็นต้องเรยีงล�าดบัเหมอืนในตวัอย่าง

กไ็ด้) เครือ่งพาเซอร์จะท�าการบนัทกึข้อมลูไฟล์เซก็เมนท์ในเคร่ืองของตนเอง แต่ละไฟล์เซ็กเมนท์ 

ประกอบด้วยค�าหลักแต่ละชุด ดังนั้นในระบบเครือข่ายทั้งหมด ชุดของค�าหลัก 1 ชุดจะมีไฟล์

เซ็กเมนท์ทั้งหมด j ไฟล์หรือเท่ากับจ�านวนของเครื่องพาเซอร์นั่นเอง 

 ในส่วนของข้ันการรีดวิซ์ เครือ่งเวร์ิกเกอร์จะท�าหน้าทีใ่นการรวมไฟล์เซ็กเมนท์ต่างๆ ของ

ค�าหลกัชดุเดยีวกนัเข้าด้วยกนัหรอืเรยีกว่า “อนิเวอร์เตอร์ (Inverter)” เครือ่งหลกัจะท�าการแจก

d1: brian perform swim

d2: brian swim china
Map

Result

(<brian,d1>,<perform,d1>, 

<swim, d1>,<br ian ,d2>, 

<swim,d2>, <china, d2>)

Map: (k1, v1)->[(k2, v2)]
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ชุดของค�าหลักต่างๆ ให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ต่างกันโดยจะท�าการแจ้งให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ 

ทราบว่าไฟล์เซก็เมนท์ของค�าหลกัชดุเดยีวอยูท่ีเ่คร่ืองใดบ้างในเครือข่ายและเช่นเดียวกบัขัน้การแมพ  

ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง เครื่องหลักจะท�าการแจกชุดของค�าหลักนั้นไปให้เครื่องอินเวอร์

เตอร์อ่ืนๆ ท�าแทน หลังจากท�าการรวมไฟล์เซก็เมนท์ของค�าหลกัชดุเดียวกนัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

เคร่ืองจะท�าการเรียงล�าดับค�าหลักและหมายเลขเอกสารและบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ของตนเอง 

ซึ่งนั่นคือไฟล์โพสติ้งนั่นเอง

 
Term docID Term docID

Brian d1 brian d1, d2

perform d1 perform d1

swim d1 swim d1,d2

brian d2 china d2

swim d2

china d2

รูปที่ 2-6 ขั้นตอนการท�างานของขั้นการรีดิวซ์ (Reduce phase)

 จากรปูที ่2-6 ตวัเลขทีต่่อจากหมายเลขเอกสารคอืความถีข่องค�าหลกัทีป่รากฏในเอกสาร 

นัน้ๆ เช่น brian (d1:1, d2:1) หมายถงึ brian ปรากฏใน d1 และ d2 อย่างละ 1 คร้ัง เมือ่ระบบต้องการ

ค้นหาข้อมูล ระบบจะส่งข้อค�าถามไปยังเครื่องเวิร์กเกอร์ที่เก็บโพสต้ิงที่สอดคล้องกับค�าใน  

ข้อค�าถาม ซึ่งหมายถึงระบบจะส่งข้อค�าถามไปยังเครื่องต่างกัน ถ้าค�าในข้อค�าถามถูกเก็บไว้ใน

โพสติ้งคนละเครื่องกัน ในระบบอินเทอร์เน็ตการท�าดัชนีแบบกระจายโดยการแบ่งตามค�าหลัก 

อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากต้องน�าโพสติ้งของผลลัพธ์มารวมกันซึ่งมีขนาด

ยาวมากและท�าให้เกดิความหนาแน่นของข้อมลูในเครอืข่ายและเครือ่งเวร์ิกเกอร์ต้องท�างานหนกั 

ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมใช้หลักการท�าดัชนีแบบตามเอกสาร (Document-partitioned index)  

ดังรูป 2-7 โดยเอกสารทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นชุดๆ และกระจายไปตามเครื่องเวิร์กเกอร์ 

เครื่องเวิร์กเกอร์จะเก็บข้อมูลดัชนีท้ังหมดของเอกสารชุดที่ตนเองได้ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของตนเอง 

เม่ือระบบต้องการข้อค�าถาม ข้อค�าถามจะถูกท�าส�าเนาและส่งไปให้ทุกเคร่ืองในเครือข่ายๆ  

หลงัจากนัน้ผลของการค้นหาข้อมลูของทกุเครือ่งเวิร์กเกอร์จะถกูน�ามารวมกนัก่อนทีจ่ะแสดงต่อ 

ผู้ใช้ ข้อดีของวิธีการน้ีคือการค้นหาข้อมูลท�าได้เร็วและไม่ก่อให้เกิดความหนาแน่นของข้อมูล

ในเครอืข่าย แต่ข้อเสยีคอื การค�านวณความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารท�าได้ยาก

(<brian,(d1:1,d2:1)>, 

<perform,(d1:1)>, 

<swim, (d1:1,d2:1)>, 

<china, (d2:1)>)

Reduce Result

Reduce: (k2, [v2])->[(k3,v3)]
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	 2.3.5	 การท�าดัชนีแบบไดนามิก	(Dynamic	indexing)

 เทคนิคการท�าดัชนีท่ีผ่านมาเป็นวิธีการที่รองรับลักษณะการท�างานในระบบท่ีจ�านวน

เอกสารในฐานข้อมูลไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย แต่ในความเป็นจริงใน

ระบบหนึ่งๆ การท�างานจะมีการเพิ่มเติมเอกสาร ลบเอกสาร หรือปรับปรุงข้อมูลในเอกสาร 

อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงหมายความว่ามกีารเพิม่ค�าหลกัใหม่ๆ เข้ามาในระบบหรอืค�าหลกับางค�าถกูลบ 

ออกไป ซึง่ส่งผลต่อความถกูต้องของข้อมลูในดกิชนันารีและโพสต้ิง ดังนัน้จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 

เมื่อมีการเพิ่มเติม ลบ หรือปรับปรุงเอกสาร ระบบต้องตามไปปรับปรุงข้อมูลในดิกชันนาร ี

และโพสติง้ด้วยเช่นกนั วธิกีารทีง่่ายทีส่ดุส�าหรบัการปรับปรุงข้อมลูในดิกชนันารีและโพสต้ิงคอื 

ท�าดัชนีใหม่เป็นประจ�าเช่นทุกๆ เดือน วิธีการน้ีเหมาะกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 

ไม่มากนกัและมหีน่วยความจ�าหรอืฮาร์ดดสิก์มากพอทีจ่ะจดัเกบ็ไฟล์ดัชนใีหม่และเก่าพร้อมกนั 

เนือ่งจากขณะทีส่ร้างไฟล์ดชันใีหม่ ระบบยงัจ�าเป็นต้องใช้ไฟล์ดัชนเีก่าไปก่อนเพ่ือรองรับการข้อ

ค�าถามของผู้ใช้ขณะท�าการปรับปรุงข้อมูลใหม่

อย่างย่ิงเมื่อมีการเพ่ิมเติม ลบ หรือปรับปรุงเอกสาร ระบบต้องตามไปปรับปรุงข้อมูลใน
ดิกชันนารีและโพสติ้งด้วยเช่นกัน วิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับการปรับปรุงข้อมูลในดิกชันนารี
และโพสติ้งคือทําดัชนีใหม่เป็นประจําเช่นทุกๆ เดือน วิธีการนี้เหมาะกับระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเอกสารไม่มากนักและมีหน่วยความจําหรือฮาร์ดดิสก์มากพอที่จะจัดเก็บไฟล์
ดัชนีใหม่และเก่าพร้อมกัน เน่ืองจากขณะท่ีสร้างไฟล์ดัชนีใหม่ ระบบยังจําเป็นต้องใช้ไฟล์
ดัชนีเก่าไปก่อนเพ่ือรองรับการข้อคําถามของผู้ใช้ขณะทําการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 

 

 

รูปท่ี  2-7 ขั้นตอนการทํางานของการทําดัชนีแบบแบ่งตามเอกสาร (Document-partitioned index) 

 

อีกเทคนิคหนึ่งคือการทําดัชนีหลัก (Main indexing) และการทําดัชนีรอง (Auxiliary 
indexing)ซึ่งดัชนีหลักจะทําการเก็บข้อมูลดัชนีเดิมของระบบท้ังหมดบนฮาร์ดดิสก์และดัชนี
รองจะทําการดัชนีของเอกสารใหม่ๆ ที่ เ พ่ิมเข้ามา ซึ่งการทําดัชนีสํารองนี้จะทําใน
หน่วยความจําหลัก ส่วนการค้นหาข้อมูลจะทําการค้นหาบนดัชนีทั้งสองแบบและผลลัพธ์
สุดท้ายจะถูกนํามารวมกัน หากมีการลบเอกสาร ข้อมูลเอกสารท่ีโดนลบจะถูกเก็บไว้ในตัว
แปรบิทเวกเตอร์  (Bit vector) ซึ่งจะเก็บสถานะของไฟล์ต่างๆ แบบตรรกศาสตร์ (True, 
False) ถ้าเอกสารใดมีสถานะเป็น False เราสามารถลบผลลัพธ์จากการค้นหาที่เกี่ยวของกับ

รูปที่ 2-7 ขั้นตอนการท�างานของการท�าดัชนีแบบแบ่งตามเอกสาร (Document-

       partitioned index)

 อีกเทคนิคหนึ่งคือการท�าดัชนีหลัก (Main indexing) และการท�าดัชนีรอง (Auxiliary 

indexing) ซึง่ดชันหีลกัจะท�าการเกบ็ข้อมลูดชันเีดมิของระบบทัง้หมดบนฮาร์ดดสิก์และดชันรีอง 

จะท�าการดชันีของเอกสารใหม่ๆ ทีเ่พิม่เข้ามา ซึง่การท�าดชันสี�ารองนีจ้ะท�าในหน่วยความจ�าหลกั  
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ส่วนการค้นหาข้อมลูจะท�าการค้นหาบนดชันท้ัีงสองแบบและผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกน�ามารวมกนั 

หากมีการลบเอกสาร ข้อมูลเอกสารที่โดนลบจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรบิทเวกเตอร์  (Bit vector)  

ซึ่งจะเก็บสถานะของไฟล์ต่างๆ แบบตรรกศาสตร์ (True, False) ถ้าเอกสารใดมีสถานะเป็น 

False เราสามารถลบผลลัพธ์จากการค้นหาที่เกี่ยวของกับเอกสารนั้นๆ ออกไปก่อนที่จะแสดง

ต่อผู้ใช้ เมื่อไหร่ก็ตามท่ีข้อมูลดัชนีส�ารองมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่ง ข้อมูลนี้จะถูกน�าไปรวมกับ

ข้อมูลในดัชนีหลัก ข้อจ�ากัดส�าคัญของวิธีการท�าดัชนีแบบนี้คือท�าให้การค้นหาข้อมูลช้าลง 

เนื่องจากต้องค้นหาข้อมูลจากสองแหล่งและน�าผลลัพธ์มารวมกันก่อนที่จะแสดงต่อผู้ใช้ และ

การบ�ารุงรักษาระบบท�าได้ยาก บางระบบจงึไม่นยิมใช้วธินีีแ้ต่จะใช้วธิกีารสร้างดัชนีและโพสติง้ 

ใหม่ทั้งหมดตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

2.4 การค�านวณน�้าหนักของค�า	

 ในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.6 ได้อธิบายพืน้ฐานการท�างานของการประมวลผลข้อค�าถามไปแล้ว  

ดังนั้นในบทนี้จะเน้นในส่วนของเน้ือหาการค�านวณเพื่อหาความเหมือนระหว่างข้อค�าถามและ

เอกสาร การค้นหาข้อมูลแบบตรรกศาสตร์นั้น ผลของการเปรียบเทียบระหว่างค�าหลักในข้อ

ค�าถามและค�าในดัชนีเป็นได้เพียงสองแบบคือ ใช่ (True/Yes) หรือไม่ใช่ (Fault/No) ซึ่งวิธีนี้ 

ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเอกสารที่ไม่มีค�าในข้อค�าถามบางค�าอาจจะมีความเกี่ยวข้อง

หรือสัมพันธ์กับข้อค�าถามก็ได้และไม่ควรตัดท้ิงไป ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จะยกตัวอย่างวิธีการ

หาความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถามและเอกสารแบบต่างๆ ที่มีความยืดหยุดมากกว่าแบบ

ตรรกศาสตร์และความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารผลลัพธ์จะแสดงเป็นตัวเลข  

0 ถึง 1 [0,1] ก่อนที่จะค�านวณความคล้ายคลึงกันได้นั้น ค�าแต่ละค�าในเอกสารจะมีการให้ 

น�้าหนัก (Weight) ก่อน

	 2.4.1	 การให้น�้าหนักค�าตามความถี่	(Term	frequency)

 การให้น�า้หนกัค�านีจ้ะขึน้อยูก่บัความถีข่องการปรากฏ (Occurrence) ของค�านัน้ๆ วธิี

การที่ง่ายที่สุดคือการให้น�้าหนักของค�าเท่ากับความถี่ของการปรากฏของค�านั้นๆ ซ่ึงเรียกว่า 

“ความถี่ของค�า (Term frequency, tf)” ซึ่งใช้สัญลักษณ์  tft,d  
ซึ่ง t หมายถึงค�าหลักและ d 

หมายถึงเอกสาร จะเห็นว่าเทคนิคนี้ให้ความส�าคัญของความถ่ีของค�าเป็นหลัก แต่ต�าแหน่ง

หรือล�าดับของค�าที่ปรากฏไม่ได้ถูกน�ามาพิจารณาในการให้น�้าหนัก (แตกต่างจากวิธีการค้นหา
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ข้อมูลแบบตรรกศาสตร์ซึ่งต้องท�าการเรียงล�าดับค�าตามตัวอักษร) ตัวอย่างเช่น D1:“Athletes 

from USA perform in China” และ D2:“Athletes from China perform in USA” จะ

ถูกพิจารณาว่าเป็นเอกสารที่เหมือนกัน เนื่องจากความถี่ของค�าแต่ละค�าในเอกสารมีค่าเท่ากัน 

วิธีการนี้รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ถุงของค�า (Bag of words)” ตัวอย่างถุงของค�าจากเอกสาร D1 

และ D2 แสดงดังรูป 2-8

D1

ค�า ความถี่

athlete 1

usa 1

perform 1

china 1
  

D2

ค�า ความถี่

athlete

usa 1

perform 1

china 1

รูปที่ 2-8 ถุงของค�าในเอกสาร D1 และ D2

 หลกัการของวธิกีารนีค้อืเอกสารใดๆ ทีม่ถีงุของค�าเหมือนกันจะถกูพิจารณาว่า เนือ้หา

ในเอกสารดังกล่าวเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นว่าจริงๆ แล้วเนื้อหาในเอกสาร D1 และ D2 ต่างกัน  

ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีประสิทธิภาพต�่าในการค้นหาเอกสาร เพราะบางเอกสารอาจจะไม่ตรงกับ 

สิง่ทีผู่ใ้ช้ต้องการ แต่เนือ่งจากค�าในเอกสารมค่ีาตรงกบัข้อค�าถาม ดงันัน้เอกสารจึงถูกดงึมาเป็น

ผลลัพธ์นั่นเอง 

	 2.4.2	 การให้น�้าหนักค�าแบบ	IDF	(Inverse	document	frequency)

 เนือ่งจากวธิถีงุของค�าจะพจิารณาความถีข่องค�าเป็นหลกั ซ่ึงมข้ีอเสยีตามทีย่กตวัอย่าง

ในหัวข้อท่ีแล้ว ดังนั้นในหัวข้อน่ีจะแนะน�าวิธีการท่ีปรับปรุงจากวิธีการถุงของค�า โดยจะน�า

ความถี่ของเอกสาร (Document frequency-df) มาพิจารณาด้วย (Karen Sparck Jones, 

1972) ความถี่ของเอกสารหมายถึง จ�านวนของเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ค�า t ปรากฏ  

วิธีการนี้จะท�าให้เกิดความยุติธรรมส�าหรับค�าที่มีความถ่ีของค�าสูงในเอกสารใดเอกสารหนึ่ง

เท่านั้น แต่ปรากฏในเอกสารอื่นๆ ไม่มาก ดังนั้นวิธีการนี้จะท�าการปรับค่าน�้าหนักของค�าให้มี

ความยุติธรรมมากขึ้น โดยค�าท่ีปรากฏในเอกสารจ�านวนน้อยๆ จะมีน�้าหนักสูงขึ้นและค�าที่มี

ปรากฏในเอกสารจ�านวนมากจะถกูท�าให้มนี�า้หนกัต�า่ลง วธิกีารนีเ้รยีกว่า “ความถีเ่อกสารแบบ

ผกผัน (inverse document frequency-idf)” ซึ่งค�านวณได้จากสมการที่ (2-1)
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ปรากฏในเอกสารจํานวนมากจะถูกทําให้มีน้ําหนักตํ่าลง วิธีการน้ีเรียกว่า “ความถ่ีเอกสาร
แบบผกผัน (inverse document frequency-idf)”ซึ่งคํานวณได้จากสมการท่ี (2-1) 

 

t
t df

Nidf log  (2-1)

Nคือจํานวนเอกสารท้ังหมดในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 2-9 แสดงค่า dfและ idfจาก
เอกสารทั้งหมด 806,791 เอกสาร ในสมการท่ี (2-1)การหา idfคํานวณจาก dfของแต่ละ
เทอมและใช้ลอการิทึมฐาน 10 

 

 
คํา dft idft

athlete 18,165 1.65

swim 6,723 2.08

medal 19, 241 1.62

victory 25,235 1.5

 
รูปที่  2-9ตัวอย่างของค่าdfและการคํานวณหาค่า idfโดยใช้ใช้ลอการิทึมฐาน 10 

2.4.3 การใหน้ําหนกัแบบtf‐idf 
วิธีการอีกอันหน่ึงในการให้น้ําหนักคําคือการรวมวิธีการของ tfและidf มารวมกันในการ
คํานวณ โดยใช้สมการที่ (2-2)(Salton and Buckley, 1988) 

 

(2-1)

 N คือจ�านวนเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในรูปที่ 2-9 แสดงค่า df และ 

idf จากเอกสารทั้งหมด 806,791 เอกสาร ในสมการที่ (2-1) การหา idf ค�านวณจาก df ของ

แต่ละเทอมและใช้ลอการิทึมฐาน 10 (รูปที่ 2-9)

ค�า df
t

idf
t

athlete 18,165 1.65

swim 6,723 2.08

medal 19, 241 1.62

victory 25,235 1.5

รูปที่ 2-9 ตัวอย่างของค่า df และการค�านวณหาค่า idf โดยใช้ลอการิทึมฐาน 10

	 2.4.3	 การให้น�้าหนักแบบ	tf-idf	
  

 วิธีการอีกอันหนึ่งในการให้น�้าหนักค�าคือการรวมวิธีการของ tf และ idf มารวมกันใน

การค�านวณ โดยใช้สมการที่ (2-2) (Salton and Buckley, 1988)

tdtdt idftfidftf  ,, (2-2)

 
วิธีการน้ีเป็นการคํานวณน้ําหนักของคํา t ในเอกสาร d ซึ่ง 

1) จะมีน้ําหนักสูง ถ้าt ปรากฏบ่อยครั้งในเอกสารจํานวนไม่มากนัก (ซึ่งแสดงว่า t เป็น
คําที่ใช้เป็นตัวแทนสําหรับเอกสารเหล่าน้ันได้) 

2) จะมีน้ําหนักตํ่าลง ถ้า t ปรากฏน้อยครั้งในเอกสารหนึ่ง หรือปรากฏบ่อยคร้ังใน
เอกสารจํานวนมาก (ซึ่งแสดงว่า t  เป็นคําที่ไม่สามารถเปน็ตัวแทนของเอกสารได้) 

3) จะมีน้ําหนักตํ่าสุด ถ้า tปรากฏในทุกๆ เอกสาร (ซึ่งแสดงว่าt อาจจะเป็นคําที่ไม่
สําคัญและไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนเอกสารใดๆ ได้)  

สมการที่ (2-3) แสดงสูตรการหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อคําถามและเอกสารโดยใช้เทคนิค
การให้นํ้าหนักคําแบบ tf-idf 

 





qt

dtidftfdqsim ,),(  (2-3) 

 
ตัวอย่างที่  2 -4 จงหาค่านํ้าหนักของคําหลักของแต่ละเอกสารในตารางด้านล่าง โดยใช้
เทคนิค tf-idf และค่า idf ในรูปที่ 2-10 และหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างข้อคําถาม
q(athlete, swim, medal)ต่อเอกสารทั้งสามเอกสาร 

คํา/เอกสาร Doc1 Doc2 Doc3

athlete 16 0 37

swim 8 29 34

medal 23 0 45

victory 9 27 0

(2-2)

 วิธีการนี้เป็นการค�านวณน�้าหนักของค�า t ในเอกสาร d ซึ่ง

1) จะมีน�้าหนักสูง ถ้า t ปรากฏบ่อยครั้งในเอกสารจ�านวนไม่มากนัก (ซึ่งแสดงว่า t 

เป็นค�าที่ใช้เป็นตัวแทนส�าหรับเอกสารเหล่านั้นได้)

2) จะมีน�้าหนักต�่าลง ถ้า t ปรากฏน้อยครั้งในเอกสารหนึ่ง หรือปรากฏบ่อยคร้ังใน

เอกสารจ�านวนมาก (ซึ่งแสดงว่า  t  เป็นค�าที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนของเอกสารได้)

3) จะมีน�้าหนักต�่าสุด ถ้า t ปรากฏในทุกๆ เอกสาร (ซึ่งแสดงว่า t อาจจะเป็นค�าที่ไม่

ส�าคัญและไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนเอกสารใดๆ ได้) 
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ตัวอย่างที่ 2-4

 สมการที่ (2-3) แสดงสูตรการหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารโดยใช้

เทคนิคการให้น�้าหนักค�าแบบ tf-idf

tdtdt idftfidftf  ,, (2-2)

 
วิธีการน้ีเป็นการคํานวณน้ําหนักของคํา t ในเอกสาร d ซึ่ง 

1) จะมีน้ําหนักสูง ถ้าt ปรากฏบ่อยครั้งในเอกสารจํานวนไม่มากนัก (ซึ่งแสดงว่า t เป็น
คําที่ใช้เป็นตัวแทนสําหรับเอกสารเหล่าน้ันได้) 

2) จะมีน้ําหนักตํ่าลง ถ้า t ปรากฏน้อยครั้งในเอกสารหนึ่ง หรือปรากฏบ่อยคร้ังใน
เอกสารจํานวนมาก (ซึ่งแสดงว่า t  เป็นคําที่ไม่สามารถเปน็ตัวแทนของเอกสารได้) 

3) จะมีน้ําหนักตํ่าสุด ถ้า tปรากฏในทุกๆ เอกสาร (ซึ่งแสดงว่าt อาจจะเป็นคําที่ไม่
สําคัญและไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนเอกสารใดๆ ได้)  

สมการที่ (2-3) แสดงสูตรการหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อคําถามและเอกสารโดยใช้เทคนิค
การให้นํ้าหนักคําแบบ tf-idf 

 





qt

dtidftfdqsim ,),(  (2-3) 

 
ตัวอย่างที่  2 -4 จงหาค่านํ้าหนักของคําหลักของแต่ละเอกสารในตารางด้านล่าง โดยใช้
เทคนิค tf-idf และค่า idf ในรูปที่ 2-10 และหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างข้อคําถาม
q(athlete, swim, medal)ต่อเอกสารทั้งสามเอกสาร 

คํา/เอกสาร Doc1 Doc2 Doc3

athlete 16 0 37

swim 8 29 34

medal 23 0 45

victory 9 27 0

(2-3)

จงหาค่าน�้าหนักของค�าหลักของแต่ละเอกสารในตารางด้านล่าง โดยใช้เทคนิค 

tf-idf และค่า idf ในรูปที่ 2-10 และหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถาม 

q(athlete, swim, medal) ต่อเอกสารทั้งสามเอกสาร

ค�า/เอกสาร Doc1 Doc2 Doc3

athlete 16 0 37

swim 8 29 34

medal 23 0 45

victory 9 27 0

รูปที่ 2-10 ค�าและความถี่ของค�าในเอกสารต่างๆ

1) ขั้นแรกต้องท�าการหาค่า tf ของแต่ละค�าของแต่ละเอกสาร ซึ่งตัวอย่างนี้ตัวเลขที่

อยู่ในรูปที่ 2-10  คือความถี่ของแต่ละค�า

2) จากสมการที่ (2-2) จะหาค่า tf-idfathlete, Doc1 
= 16 x 1.65 = 26.40 (รูปที่ 2-11)

ค�า/เอกสาร  Doc1 Doc2 Doc3

athlete 26.40 0.00 61.05

swim 16.64 60.32 70.72

medal 37.26 0.00 72.90

victory 13.50 40.50 0.00

รูปที่ 2-11 ผลการค�านวณหาน�้าหนักของแต่ละค�าโดยใช้เทคนิค tf-idf
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3)  ค�านวณความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารโดยใช้สมการที่ (2-3)

  ตัวอย่างเช่น 

ค�า/เอกสาร  Doc1 Doc2 Doc3

athlete 26.40 0.00 61.05

swim 16.64 60.32 70.72

medal 37.26 0.00 72.90

victory 13.50 40.50 0.00

sim(q,d) 80.30 60.32 204.67

รูปที่  2-12 ผลการค�านวณความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถามและเอกสารต่างๆ

 จากค่าความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถามและเอกสาร sim(q,d) ระบบจะท�าการ

เรียงล�าดับเอกสารตามค่าความคล้ายคลึงกันจากมากไปน้อย ซ่ึงในตัวอย่างนี้ได้แก่ Doc3 

Doc1 และ Doc2 ตามล�าดับวิธีการค�านวณหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสาร

แบบนีเ้รยีกว่า การวดัความคล้ายคลงึกนัจากการซ้อนทบั (Overlap score measure) และวธิี

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค�าและเอกสารในรูปแบบของตารางในรูปที่ 2-12 มีชื่อเรียกว่า  

เมทริกซ์ค�า-เอกสาร (Term-document matrix)

2.5 ตัวแบบพื้นที่เวกเตอร์	

 ตวัแบบพืน้ทีเ่วกเตอร์ (Vector space model) เป็นเทคนคิทีค่ดิค้นโดย Salton (1975) 

ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้หาความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสารและข้อค�าถาม เอกสารต่างๆ จะถูกอธิบาย

โดยใช้คุณลักษณะ (Features) เช่น ค�าหลักที่ปรากฏในเอกสารนั้นๆ 

 
จากค่าความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อคําถามและเอกสาร sim(q,d) ระบบจะทําการเรียงลําดับ
เอกสารตามค่าความคล้ายคลึงกันจากมากไปน้อย ซึ่งในตัวอย่างนี้ได้แก่ Doc3 Doc1 และ 
Doc2 ตามลําดับวิธีการคํานวณหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อคําถามและเอกสารแบบนี้
เรียกว่า การวัดความคล้ายคลึงกันจากการซ้อนทับ (Overlap score measure)และวิธีการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําและเอกสารในรูปแบบของตารางในรูปที่ 2-12 มีช่ือเรียกว่า 
เมทริกซ์คํา-เอกสาร (Term-document matrix) 

2.5 ตัวแบบพ้ืนที่เวกเตอร  

ตัวแบบพ้ืนที่เวกเตอร์  (Vector space model) เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย Salton 
(1975) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้หาความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสารและข้อคําถาม เอกสารต่างๆ จะ
ถูกอธิบายโดยใช้คุณลักษณะ (Features) เช่น คําหลักที่ปรากฏในเอกสารน้ันๆ  

 
�� � ����� ���� ���� � � ���� � � ���) 

 
โดยที่ d1คือหมายเลขเอกสาร aij คือคุณลักษณะท่ีใช้อธิบายเอกสาร ซึ่งค่าของมันแสดงถึง
ความสําคัญของคุณลักษณะนั้นๆ ต่อเอกสาร d1 และ n คือจํานวนของคุณลักษณะทั้งหมด
หรือเรียกว่า มิติของพ้ืนที่เวกเตอร์  (Dimensionality of the vector space) เราสามารถ
จําลองความสัมพันธ์ระหว่าง คําหลักและเอกสาร โดยใช้แบบจําลองพ้ืนท่ีเวกเตอร์  ซึ่ง
สามารถแสดงในรูปแบบของตาราง เรียกว่า เมทริกซ์คํา-เอกสาร ซึ่งเมทริกซ์คํา-เอกสารน้ี 
แถวคือ คํา (Term) และคอลัมน์คือ หมายเลขเอกสาร (docID)แสดงได้ดังรูปที่  2-13 
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รูปท่ี  2-13 ตัวอย่างเมทริกซ์คํา-เอกสาร (Term-document matrix) 

 โดยที ่d
1
คอืหมายเลขเอกสาร a

ij
 คอืคณุลักษณะท่ีใช้อธบิายเอกสาร ซ่ึงค่าของมนัแสดง

ถึงความส�าคัญของคุณลักษณะนั้นๆ ต่อเอกสาร d
1
 และ n คือจ�านวนของคุณลักษณะทั้งหมด

หรือเรียกว่า มิติของพื้นที่เวกเตอร์  (Dimensionality of the vector space) เราสามารถ
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จ�าลองความสัมพันธ์ระหว่าง ค�าหลักและเอกสาร โดยใช้แบบจ�าลองพื้นที่เวกเตอร์  ซึ่งสามารถ

แสดงในรูปแบบของตาราง เรียกว่า เมทริกซ์ค�า-เอกสาร ซึ่งเมทริกซ์ค�า-เอกสารนี้ แถวคือ ค�า 

(Term) และคอลัมน์คือ หมายเลขเอกสาร (docID) แสดงได้ดังรูปที่  2-13
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รูปที่ 2-13  ตัวอย่างเมทริกซ์ค�า-เอกสาร (Term-document matrix)

 โดยที่ a
ij 
คือน�้าหนักของค�าหลัก i ในเอกสาร j และ m คือจ�านวนของเอกสารทั้งหมด

ในฐานข้อมูล เมทริกซ์ค�า-เอกสารนี้เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการค้นคืนข้อมูลและใช้ในการค�า

นวณหลายๆ อย่าง เช่น การค�านวณความคล้ายคลงึระหว่างข้อค�าถามและเอกสาร การจดักลุม่

เอกสาร (Document clustering) และการจ�าแนกประเภทเอกสาร (Document classifica-

tion) ซึง่ในบทนีจ้ะเริม่ท�าความเข้าใจกบัการท�างานของแบบจ�าลองพ้ืนทีเ่วกเตอร์ ก่อนและน�า

ไปประยกุต์ใช้ในการค�านวณหาคะแนนของเอกสารและความคล้ายคลึงกนัระหว่างเอกสารและ

ข้อค�าถามดังตัวอย่างที่ 2-4

 กลุ่มของเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูลสามารถถูกมองเป็นกลุ่มของเวกเตอร์ในระบบ

พื้นที่เวกเตอร์ โดยที่เอกสารแต่ละเอกสารสามารถน�าเสนอในรูปแบบของเส้นตรงท่ีลาก

จากจุดพิกัด (0,0) ไปยังจุดของเอกสารน้ันๆ บนพื้นที่เวกเตอร์ เราใช้สัญลักษณ์ )( 1dv แทน 

เวกเตอร์ เอกสารที ่1 ข้อเสยีของการใช้ระบบพืน้ท่ีเวกเตอร์คอื ล�าดบัของค�าจะไม่ถูกเกบ็ข้อมลู

ไว้ ซึ่งท�าให้สูญเสียความหมายหรือเนื้อหาของเอกสารไป ลักษณะของปัญหาเหมือนเทคนิคถุง

ของค�าในหัวข้อ 2.4 นั่นคือระบบจะมองว่า D1:“Athletes from USA perform in China” 

และ D2:“Athletes from China perform in USA” มีความเหมือนกัน ในการพิจารณาความ

เหมือนระหว่างเอกสาร 2 เอกสารโดยใช้ระบบพืน้ทีเ่วกเตอร์ น้ันสามารถท�าได้โดยหาความต่าง

ระหว่างมุม (Magnitude different) ของเวกเตอร์เอกสารบนพื้นที่เวกเตอร์ ดังรูปที่ 2-14 จาก

รูป )( 1dv เหมือน )( 2dv มากกว่า )( 3dv เนื่องจากค่าความต่างระหว่าง )( 1dv  และ )( 2dv มีน้อย

กว่า )( 1dv และ )(  )( 3 γθ <dv
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รูปที่ 2-14 เปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างเอกสารต่างๆ ในตัวแบบเว็กเตอร์

 ข้อค�าถามสามารถแสดงได้ในรูปแบบเวกเตอร์ ได้เช่นเดียวกับเอกสาร นั่นคือ 
),..,,..,,,( 3211 nj wwwwwq =  โดยที่ คือน�้าหนักของค�าในข้อค�าถามและ n คือจ�านวน 

ค�าทั้งหมดในข้อค�าถาม เราใช้สัญลักษณ์ )( 1qv  แทนเวกเตอร์ ของข้อค�าถามที่ 1 เมื่อจ�านวน

เอกสารเพิม่ขึน้และจ�านวนค�า (n) จะเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย แต่อย่างไรกต็ามความสมัพนัธ์ระหว่าง

จ�านวนเอกสารและจ�านวนค�าไม่แปรผันตรงเสมอไป เมื่อจ�านวนเอกสารเพ่ิมข้ึนถึงระดับหนึ่ง 

จ�านวนค�าจะเพิ่มขึ้นน้อยลงหรืออาจจะคงที่ก็ได้

2.6 การวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถามและเอกสาร

 ความคล้ายคลึง (Similarity) ใช้เป็นตัวบอกถึงความเหมือนกันระหว่างวัตถุ 2 อันโดย

ค�านวณออกมาเป็นตัวเลข ตัวเลขที่มีค่ามากโดยปกติจะแสดงว่าวัตถุ 2 อันนั้นมีความเหมือน

กันหรือคล้ายคลึงกันมากกว่าตัวเลขท่ีมีค่าน้อย ในหัวข้อนี้จะแนะน�าวิธีการค�านวณเพื่อหาค่า

ความคล้ายคลงึกนัระหว่าง ข้อค�าถามและเอกสารโดยใช้หลกัการของแบบจ�าลองพืน้ทีเ่วกเตอร์  

ก�าหนดให้ ),( yxsim  คือค่าความคล้ายคลึงระหว่าง x และ y โดยที่ ),...,,...,,( 21 nj xxxxx =  

และ ),...,,...,,( 21 nj yyyyy =
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	 2.6.1	 การวัดความคล้ายคลึงโดยใช้	Inner	product

∑
=

×=
n

i
ii yxyxsim

1
),( (2-4)

 วิธีการนี้จะน�าค่า x และ y เฉพาะคู่ที่มีค่ามากกว่าศูนย์มาค�านวณ หากคู่ใดมีสมาชิกมี

ค่าเป็นศูนย์ คู่นั้นจะถูกตัดทิ้งไป ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้น�าคุณลักษณะทั้งหมดของเวกเตอร์  x และ 

y มาพิจารณาซึ่งท�าให้เกิดการไม่ยุติธรรม (Bias) เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น 

 ให้ x = (1, 1, 1, 1, 1) และ y = (1, 1, 1, 1, 1) ดังนั้นจากสมการที่ (2-4) เราจะหา

ค่า sim(x,y) = (1)(1)+(1)(1)+(1)(1)+(1)(1)+(1)(1) = 5 

 และถ้า a = (1,1,1,1,1,0,0,0,0,0) และ b = (1,1,1,1,1,0,0,0,0,0) 

 ถ้าเราค�านวณหาความคล้ายคลึง sim(a,b) = 5 เช่นกัน 

 จะเห็นว่าผลลัพธ์ของการหาความคล้ายคลึงออกมามีค่าเท่ากัน แต่ทั้งสองกรณีควรมี

ความคล้ายคลึงที่ต่างกันเนื่องจาก x, y เหมือนกัน 100% ในขณะที่ a, b เหมือนกันเพียง 50% 

เท่านั้น

	 2.6.2	 การวัดความคล้ายคลึงโดยใช้ Dice	co-efficient
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),( (2-5)

 วิธีการค�านวณโดยใช้ Dice co-efficient (Sørensen, 1948) นี้จะท�าการพิจารณา

คณุลกัษณะทัง้หมดของทัง้สองเวกเตอร์ ซึง่ท�าให้เกดิการยติุธรรมมากขึน้กว่าแบบ Inner product 

	 2.6.3	 การวัดความคล้ายคลึงโดยใช้	Overlap	co-efficient
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),(

1 1

1

∑ ∑

∑

= =

=

×
= n

i

n

i
ii

n

i
ii

yxMIN

yx
yxsim

(2-6)

 มีลักษณะคล้ายการค�านวณแบบ Dice co-efficient แต่มีความแตกต่างกันก็คือวิธี

การใช้ค่าน้อยสุดของผลรวมของคุณลักษณะมาเป็นตัวหาร ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�าให้เกิดความ

ยุติธรรมมากกว่าแบบ Inner product
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ตัวอย่างที่ 2-5

	 2.6.4	 การวัดความคล้ายคลึงโดยใช้	Cosine
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 เป็นวิธีการหาคล้ายคลึงกันจากค่าความต่างของมุมของวัตถุ 2 อันที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ 

เวกเตอร์  ดังแสดงในรูปท่ี 2-14 ซึ่งความคล้ายคลึงกันแบบโคซายน์ (Cosine) (Singhal, 

2001) นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 เท่านั้น วิธีการนี้เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงในการวัด

ความคล้ายคลึงระหว่างวัตถุ 2 อันและถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับศาสตร์การค้นคืนข้อมูลอย่าง

แพร่หลาย ซึ่งตัวหารมีชื่อเรียกเฉพาะว่าระยะห่างยูคลีเดียน (Euclidean distance) ซึ่งวิธีการ

นีจ้ะมปีระสทิธภิาพในกรณทีีเ่อกสาร 2 เอกสารมคีวามยาวไม่เท่ากนัหรือท�าให้มคีวามยติุธรรม

ต่อเอกสารที่สั้นกว่านั้นเอง

จากรูปที่ 2-10 จงหาความคล้ายคลึงกันของเอกสาร sim(Doc1, Doc2) และ 

sim(Doc1, Doc3) โดยใช้วิธีวัดคล้ายคลึงแบบโคซายน์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ค�านวณหา Document vector จะได้

  Doc1 = ((16^2)+(8^2)+(23^2)+(9^2))1/2  = 30.50

  Doc2 = ((0^2)+(29^2)+(0^2)+(27^2))1/2  = 39.62

  Doc3 = ((37^2)+(34^2)+(45^2)+(0^2))1/2 = 67.45

2) ค�านวณ Term vector (tfi / Document lengths) 
 เช่น athlete = 16/30.50 = 0.52

ค�า/เอกสาร  Doc1 Doc2 Doc3

athlete 0.52 0 0.55

swim 0.26 0.73 0.50

medal 0.75 0 0.67

victory 0.30 0.68 0.00

รูปที่  2-15 ค่า Term vector ของแต่ละค�าในเอกสารต่างๆ
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ตัวอย่างที่ 2-6

3) ค�านวนหา sim(Doc1, Doc2) และ sim(Doc1, Doc3)

 sim(Doc1, Doc2) = (0.52*0+0.26*0.73+0.75*0+0.30*0.68)
((0.522+0.262+0.752+0.302)*(0.732+0.682))1/2 = 0.393

sim(Doc1, Doc3) = (0.52*0.55+0.26*0.50+0.75*0.67+0.30*0)
((0.522+0.262+0.752+0.302)*(0.552+0.502+0.672))1/2  = 0.923

  สรุปได้ว่า Doc1 ใกล้เคียงกับ Doc3 มากกว่า Doc2

ถ้าผูใ้ช้ใส่ข้อค�าถาม q
1
= swim medal จงหาเรียงล�าดับเอกสารท่ีมคีวามคล้ายคลึง

กบั q
1 
จากมากไปหาน้อย โดยใช้ข้อมลูจากรปูที ่2-10 และตวัอย่างที ่ 2-5

1) แปลงข้อค�าถามให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ข้อค�าถาม 

 q
1
 = (0, 1, 1, 0)

2) ค�านวณหาเวกเตอร์ข้อค�าถามจะได้

 q
1
= (1^2+1^2)1/2 = 1.41

3) หาเวกเตอร์ของค�าหลักในข้อค�าถาม (Term vector)

ค�า/เอกสาร  Doc1 Doc2 Doc3 q
1

athlete 0.52 0 0.55 0

swim 0.26 0.73 0.50 0.71

medal 0.75 0 0.67 0.71

victory 0.30 0.68 0.00 0
 

รูปที่ 2-16 ค่า Term vector ของเอกสารต่างๆ และของข้อค�าถาม 

4) ค�านวนหา sim(q
1
,Doc1), sim(q

1
,Doc2) และ sim(q

1
,Doc3)

  sim(q
1
,Doc1) = 

(0.26*0.71+0.75*0.71)
((0.522+0.262+0.752+0.302)*(0.712+0.712))1/2 = 0.719

  sim(q
1
,Doc2) = 

(0.73*0.71)
((0.732+0.6820)*(0.712+0.712))1/2  = 0.518
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  sim(q
1
,Doc3)= 

(0.5*0+0.71*0.67+0.71)
((0.552+0.502+0.672)*(0.712+0.712))1/2  = 0.828

 ดังนั้นจึงสามารถเรียงล�าดับเอกสารตามค่าความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถามและ

เอกสารต่างๆ จากมากไปน้อยได้ดังนี้  Doc3, Doc1 และ Doc2

	 2.6.5	 การวัดความคล้ายคลึงโดยใช้ระยะห่าง	(Distance)

 เราสามารถใช้ระยะทางระหว่างวัตถุ 2 อันที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นตัวบอกความ

คล้ายคลึงกันของวัตถุ 2 อันนั้นได้ ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กันมาก แสดงว่าวัตถุนั้นๆ มีความน่าจะเป็นที่

จะมีคล้ายคลงึกนัสงูกว่าวตัถอุืน่ๆ ทีอ่ยูไ่กลออกไปในพืน้ทีเ่ดียวกนั ดงันัน้เอกสารแต่ละเอกสาร

บนพื้นที่เวกเตอร์ สามารถวัดความคล้ายคลึงกันได้โดยดูจากระยะห่างระหว่างจุดบนพื้นที ่

เวกเตอร์  ระยะห่างระหว่างเอกสารใดๆ บนพื้นที่เวกเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้ 

•  ระยะห่างระหว่างเอกสารใดๆ มีค่าเป็นบวกเสมอ

• ระยะห่างจากจุดของเอกสารหนึ่งถึงตัวของมันเองมีค่าเท่ากับ 0

•  ระยะห่างจากเอกสาร A ถึง B มีค่าเท่ากับระยะทาง B ถึง A

• ถ้าระยะห่างระหว่างเอกสารใดๆ มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าเอกสารนั้นซ้อนทับกัน 

(Overlap)

• ระยะห่างระหว่างเอกสาร A และ B มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระยะห่างระหว่าง

เอกสาร A และ C บวกกับระยะห่างระหว่างเอกสาร B และ C เสมอถ้า C คือ 

เอกสารอื่นๆ บนพื้นที่เวกเตอร์เดียวกัน

การวัดระยะห่างระหว่างเอกสาร 2 เอกสารค�านวณได้จากสมการที่ (2-8)

∞=
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 ทั้งนี้การค�านวณขึ้นอยู่กับค่าของ k เมื่อ k มีค่าเท่ากับ 1 จะเรียกสมการนี้ว่า การวัด

ระยะห่างแบบแมนฮัทตัน (Manhattan distance measure) หรือ การวัดระยะห่างแบบ

ซิตี้บล็อก (City block measure) หรือ การวัดระยะห่างแบบแฮมมิ่ง (Hamming distance 

measure) ซึ่งสมการ (2-8) จะเปลี่ยนเป็นสมการที่ (2-9)
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 เมือ่ค่า k เท่ากบั 2 สมการที ่(2-8) จะกลายเป็นการวดัระยะห่างแบบ Euclidean ตาม

สมการที่ (2-10)
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 และเมื่อค่า k เท่ากับ ∞ จะเรียกว่า การวัดระยะห่างแบบ Supremum หรือ การวัด

ระยะห่างแบบ Dominance

{ }ii yxMAXyx −=),(δ
(2-11)

 ในการค�านวณความคลา้ยคลงึกนัระหว่างเอกสาร 2 เอกสารใดๆ นัน้จะใชก้ารค�านวณ

ผกผันกับการวัดระยะ ดังสมการที่ (2-12)

),(
1),( yxc

yxsim δ= (2-12)

 ทั้งนี้เนื่องจากถ้าเอกสารใดๆ มีระยะห่างไกลมากๆ (∞) ความคล้ายคลึงกันจะมีค่าเข้า

ใกล้ 0 และถ้าระยะห่างระหว่างเอกสารใกล้กนัมากๆ ดังนัน้ความคล้ายคลึงกนัระหว่างเอกสาร

จะมีค่าเข้าใกล้ 1 และเช่นเดยีวกบัวธีิอืน่ๆ ท่ีได้อธบิายมาก่อนหน้านี ้ความคล้ายคลงึกันระหว่าง

เอกสารจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1

 การวัดความคล้ายคลึงกันของเอกสารและข้อค�าถามนิยมใช้การค�านวณแบบโคซายน์ 

และแบบระยะห่างหรือระยะทางระหว่างเอกสาร (Distance) ความแตกต่างระหว่าง 2 วิธี

นี้คือ การวัดความคล้ายคลึงกันแบบระยะห่างนั้นจะค�านวณจากระยะห่างระหว่างเอกสาร 

ในขณะทีก่ารวดัคล้ายคลงึกนัแบบโคซายน์ นัน้จะค�านวณจากความแตกต่างหรือมมุของทิศทาง

ของเอกสารที่ต้องการค�านวณหาความคล้ายคลึงกัน
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ประเด็นน่าสนใจ
 จากทีไ่ด้อธบิายไปแล้วในหวัข้อ 2.2 ถงึการก�าจัดค�าท่ีไม่ส�าคญัท้ิงไป เพ่ือให้การท�าดัชนี

มีประสทิธิภาพมากขึน้ อย่างไรกต็ามในบางกรณคี�าไม่ส�าคญัอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหา

ข้อมูลเมื่อใช้ในข้อค�าถามบางประเภท เช่น “Brian is an athlete from UK” ในข้อค�าถาม

ประกอบด้วยค�าที่ไม่ส�าคัญ 3 ค�า คือ is an และ from ซึ่งความหมายของข้อค�าถามนี้คือหา

เอกสารที่ประกอบเกี่ยวข้องกับ Brian ซึ่งเป็นนักกีฬามาจากประเทศอังกฤษ แต่ถ้าหากตัดค�า

ที่ไม่ส�าคัญทิ้งไป จะเหลือค�าในข้อค�าถามคือ “brian” AND “athlete” AND “uk” ซึ่งระบบ

ค้นหาเฉพาะเอกสารที่ประกอบด้วยค�าว่า “brian” “athlete” และ “uk” ซึ่งไม่ได้พิจาณา

ความหมายทีแ่ท้จรงิของข้อค�าถาม แตพ่จิารณาเพยีงว่าเอกสารใดประกอบด้วยค�าทีม่ีอยูใ่นข้อ

ค�าถามเท่านัน้ การท�างานลกัษณะนีไ้ม่ค่อยมปีระสทิธิภาพมากนัก เช่น ถ้ามเีอกสารซ่ึงประกอบ

ด้วยค�าว่า “Brian, an athlete from Brazil, performs swimming in UK” ถ้าน�าเอกสารนี้

มาท�าดัชนีและตัดค�าที่ไม่ส�าคัญทิ้งไป ซึ่งจะเหลือค�าว่า brian athlete brazil perform swim 

uk ดังนั้นระบบจะคิดว่าเอกสารนี้มีความคล้ายคลึงกับข้อค�าถาม เนื่องจากประกอบด้วย ค�าว่า 

brian athlete และ uk เช่นเดยีวกับข้อค�าถามทกุประการ แต่จะเห็นว่าแท้จรงิแล้วเป็นเอกสาร

ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

ประโยคต้นฉบับ
ค�าหลักหลังจาก

ตัดค�าไม่ส�าคัญ
ประโยคต้นฉบับ

ค�าหลักหลังจาก

ตัดค�าไม่ส�าคัญ
Brian brian Brian brian

athlete athlete

uk brazil

athlete perform athlete perform

swim swim

UK brazil Brazil uk

performs performs

swimming swimming

Brazil UK
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 ในภาษาอังกฤษจะมีค�ามาตรฐานกลางที่ถือว่าเป็นค�าที่ไม่ส�าคัญ เช่น a, an, the,  

before, up, under แต่ในระบบค้นคืนสารสนเทศบางระบบอาจจะมีค�าที่ไม่ส�าคัญเพิ่มเติมขึ้น

มาจากค�ามาตรฐานทีม่อียู ่เช่น ระบบเกีย่วกบัการแพทย์ ค�าว่า “medical” หรอื “medicine” 

อาจจะปรากฏในทุกเอกสารในฐานข้อมลู ดงันัน้ค�าเหล่านีถ้อืว่าเป็นค�าทีไ่ม่ส�าคญัของระบบการ

แพทย์ได้เช่นกนั ดงันัน้สรปุได้ว่าในระบบค้นคนืสารสนเทศทีต่่างกนั จ�านวนหรอืรายการค�าทีไ่ม่

ส�าคัญจะต่างกันด้วยเช่นกัน

 ในปัจจุบันแนวโน้มการตัดค�าไม่ส�าคัญทิ้งมีน้อยลง ในระบบการค้นหาข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตบางระบบ ไม่มีการตัดค�าไม่ส�าคัญทิ้งแม้แต่ค�าเดียว เนื่องจากความเร็วในการ

ประมวลข้อมูลของซพียีใูนปัจจบุนัเรว็มากและหน่วยความจ�าในคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนัมขีนาด

ใหญ่ ดงันัน้ระบบจะท�าดชันโีดยมคี�าทีไ่ม่ส�าคญัร่วมอยูด้่วย ซึง่จะท�าให้ไฟล์ดชันมีขีนาดใหญ่ขึน้

แต่ไม่เป็นปัญหามากนัก และความเร็วในการค้นหาข้อมูลไม่ผลกระทบอย่างชัดเจน
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สรุปเนื้อหาประจ�าบทSUMMARY

 บทนี้ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่ 1 เกี่ยวกับการค้นคืนข้อมูลแบบเอกสาร

ที่เป็นตัวอักษร เริ่มจากการเปลี่ยนรูปค�า ซึ่งมี 2 วิธีคือ การตัดส่วนขยาย (Stemming) และ

การเปลีย่นรปูค�าให้อยูใ่นรปูแบบด้ังเดมิ (Lemmatization) โดยอลักอรทิมึทีนิ่ยมในการท�าการ

ตัดส่วนขยายคือ Porter’s algaorithm ต่อจากนั้นอธิบายถึงหลักการของค�าที่ไม่ส�าคัญ (Stop 

words) ค�าเหล่านีส้ามารถตดัทิง้ได้และท�าให้รายการในส่วนของโพสต้ิงในไฟล์ดัชนส้ัีนลง ซ่ึงเป็น

ผลดีต่อการประหยดัพืน้ท่ีบนฮาร์ดดสิก์โดยปกติในภาษาองักฤษ ค�าไม่ส�าคญัจะมกีารก�าหนดไว้

ชัดเจนและตายตวั เช่น a, an, the, before, after แต่ในระบบค้นคนืสารสนเทศบางระบบอาจ

จะมีค�าที่ไม่ส�าคัญเพิ่มเติมมากขึ้นจากค�ามาตรฐานที่มีอยู่ เช่น ระบบเกี่ยวกับการแพทย์ ค�าว่า 

“medical” หรือ “medicine” อาจจะปรากฏในทุกเอกสารในฐานข้อมูล 

 หวัข้อถดัมาอธบิายถงึรายละเอยีดการท�าดัชน ีแบบต่างๆ นอกเหนอืจาการท�าดัชนแีบบ 

อินเวิร์ท ได้แก่ 1) การท�าดัชนีแบบคู่เพื่อรองรับข้อค�าถามแบบวลี 2) การท�าดัชนีจากต�าแหน่ง

ค�า ซึง่จะท�าการเกบ็ต�าแหน่งของค�าในเอกสาร 3) การท�าดัชนแีบบเรียงล�าดับบลอ็ก จะหาความ

สมัพนัธ์ของค�าและเอกสารและเก็บข้อมลูการท�าดชันไีว้บนหน่วยความจ�าส�ารอง เช่น ฮาร์ดดสิก์ 

4) การท�าดัชนีแบบกระจาย ซึ่งมี 2 วิธีหลักๆ คือ การท�าดัชนีแบ่งตามค�าหลัก (Term-parti-

tioned index) และ การท�าดัชนีแบ่งตามเอกสาร (Document-partitioned index) และ 5) 

การท�าดัชนีแบบไดนามิก รองรับการท�างานของระบบที่จ�านวนเอกสารไม่คงที่ และมีการเพิ่ม 

ลบ หรือปรับปรุงบ่อยๆ ซึ่งมีผลต่อความถึงต้องของไฟล์ดัชนี ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ไฟล์ดัชนีมี

ความถูกต้องและปรับปรุงตลอดเวลา

 ส่วนสุดท้ายของบทนี้อธิบายถึงการค�านวณหาความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อค�าถาม

และเอกสาร โดยการจะวัดความคล้ายคลึงกันของข้อค�าถามและเอกสารได้น้ัน ค�าในดัชนีจะ

ต้องมีการให้น�้าหนักของค�า (Term weight) โดยใช้วิธี นับความถี่ของค�า (Term frequency) 

วิธี Inverse document frequency tf-idf และวิธีอื่นๆ ซึ่งใช้หลักการของแบบจ�าลองพื้นที่

เวกเตอร์ มาช่วยในการค�านวณหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารที่ตรงกับข้อ

ค�าถาม วธิทีีน่ยิมกนัมากในการหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อค�าถามและเอกสารคอื วิธีวดัความ

คล้ายแบบโคซายน์และแบบระยะห่างซึง่ทัง้สองวธิมีคีวามแตกต่างกนัอยู ่โดยทีแ่บบโคซายน์จะ

พจิารณาทศิทางของเอกสารบนพืน้ทีเ่วกเตอร์เป็นหลกั แต่แบบระยะห่างจะพจิารณาจากระยะ

ทางระหว่างเอกสารเป็นหลัก
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	แบบฝึกหัด

1) จงอธิบายถึงความส�าคัญของการท�าดัชนีแบบกระจาย (Distributed indexing) 

2) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค�าหลักและเอกสาร เรียกว่าอะไร

3) ท่านคิดว่าการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร 2 เอกสารโดยใช้วิธีการค�านวณที ่

แตกต่างกัน จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 

4) จากข้อมูลของดัชนีแบบต�าแหน่งค�า ตามรูปแบบ term: doc1: <position1,  

position2, . . . >;doc2: <position1, position2, . . . >; โดยมีข้อมูลดังแสดง

ตารางด้านล่าง

angel: 2: <36,174,252,651>; 4: <12,22,102,432>; 7: <17>;

fool: 2: <1,17,74,222>; 4: <8,78,108,458>; 7: <3,13,23,193>;

fear: 2: <87,704,722,901>; 4: <13,43,113,433>; 7: <18,328,528>;

in: 2: <3,37,76,444,851>; 4: <10,20,110,470,500>; 7: <5,15,25,195>;

rush: 2: <2,66,194,321,702>; 4: <9,69,149,429,569>; 7: <4,14,404>;

to: 2: <47,86,234,999>; 4: <14,24,774,944>; 7: <199,319,599,709>;

read: 2: <57,94,333>; 4: <15,35,155>; 7: <20,320>;

where: 2: <67,124,393,1001>; 4: <11,41,101,421,431>; 7: <16,36,736>;

 จงหาว่า เอกสารใดบ้างที่ตรงกับข้อค�าถามต่อไปนี้ 

 (i) “fool rush in”     (ii) “fool rush in” AND “angel fear to read”

Document Text

1 Pease porridge hot, pease porridge cold

2 Pease porridge in the pot

3 Nine days old

4 Some like it hot, some like it cold

5 Some like it in the pot

6 Nine days old

 จงใช้ตารางข้างต้นต่อไปนี้ตอบค�าถามในข้อ 5

5) จงเขียนแสดงวิธีท�าดัชนีโดยหลักการของ MapReduce และแสดงข้อมูลของ 

ขั้นตอนการ Map และ Reduce
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6) จากตารางด้านล่าง ถ้าผู้ใช้ใส่ข้อค�าถาม q
1
= athlete swim จงหาเรียงล�าดับเอกสาร

ทีม่คีวามคล้ายคลงึกับ q
1
จากมากไปหาน้อย โดยใช้ข้อมลูความถีข่องค�าตามตาราง

ด้านล่างโดยใช้วิธีโคซายน์ (ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง) 

ค�า/เอกสาร Doc1 Doc2 Doc3

athlete 16 0 37

swim 8 29 34

medal 23 0 45

victory 9 27 0

7) จงคดิเทคนคิการน�าวธิกีารท�าดชันแีบบค�าคูแ่ละดัชนจีากต�าแหน่งค�า มาท�างานร่วม

กัน (Combination schemes) และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการวิธีนี้

8) จงบอกข้อเสียของการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสารและข้อค�าถามโดยใช้

ตัวแบบพื้นที่เวกเตอร์

เอกสารแนะน�าเพื่ออ่านเพิ่มเติม
1) เทคนิคการตัดส่วนขยายค�าที่น่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้แก่ Lovins stemmer 

(Lovins, 1968) และ Paice/Husk stemmer (Paice, 1990) นิสิตควรวิเคราะห์

ถึงความแตกต่างระหว่างวิธีเหล่านี้และวิธีของ Porter’s algorithm ข้อดีและข้อ

เสียของแต่ละวิธี

2) Hadoop (http://hadoop.apache.org) เป็นเฟรมเวิร์คที่เกี่ยวกับ MapReduce 

และท�างานแบบ Distributed File System ซึ่งเป็น Open source และถูกพัฒนา

ด้วยภาษา Java สามารถดาวน์โหลดเพือ่ทดลองใช้งานได้ฟรแีละสามารถพฒันาต่อ

เติมได้

3) ลูเซน (Apache Lucene) เป็นเคร่ืองมือการค้นคืนเอกสารที่เป็นตัวอักษรที่ให้

ดาวน์โหลดฟรีและสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ 

http://lucene.apache.org/ ลเูซนถกูพัฒนาขึน้หลายเวอร์ชัน่และหลายภาษา เช่น 

Java, C, .Net ซึ่งแล้วความถนัดของผู้พัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศว่าสะดวกใช้

ภาษาใดในการพัฒนา ลูเซนสามารถรองรับระบบการค้นคืนเอกสารได้หลากหลาย 

เช่น HTML, Word, PDF, หรือ Text file
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