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บทคัดยอ
การสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตผานระบบสืบคนมักจะ
ไดผลลัพธเปนแฟมเอกสารจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะไมคอยตรงกับ
ความตองการ ปญหาดังกลาวเกิดจากการเรียงลําดับคําสําคัญของการ
สืบคนใหถูกตอง บทความนี้เสนอวิธีคัดกรองแปลงจากเทคนิคตางๆ ที่
ใชกัน โดยเริ่มจาก ontology tree เปนพื้นฐานในการเทียบคําสําคัญ เพือ่
รวบรวมผลลัพธเบื้องตนที่สืบคนไดไปจําแนกเชิงความนาจะเปนและจัด
กลุมตามโดเมนที่เหมาะสม หลังจากนั้นทําการแปลงโดยโยงคาผลลัพธ
บนปริภูมิเอกสาร ซึ่งอางอิงเอกสารอุดมคติที่สรางจากการใชน้ําหนักระยะหางเปนเกณฑ
กระบวนการนี้จะดําเนินการซ้ําหลายครั้งจนถึง
เพดานที่กําหนด ถือไดวาเปนเทคนิคการกรองเอกสารที่ตรงไปตรงมา
ประโยชนที่ไดรับโดยตรงคือ จํานวนเอกสารผลลัพธที่ไดลดลง ผลพลอย
ไดที่เปนประโยชนทางออมซึ่งควรดําเนินการเปนงานวิจัยตอเนื่องอยาง
จริงจังคือ
พลังงานที่ใชในการประมวลผลและสื่อสารขอมูลลดลง
เหตุผลประการหลังนี้จําเปนและสอดคลองกับวัตถุประสงคการประหยัด
พลังงานในปจจุบัน
ความสําเร็จจึงเปนเพียงปญหาการถายทอด
เทคโนโลยีไปสูเชิงพาณิขยอยางจริงจัง

Abstract
Searching information from the Internet via available search
engines is often overwhelmed by myriad of resulting documents that are
mostly irrelevant. The problem lies in the use of proper keywords
arranged in the right order. This paper proposes an effective filtering
approach that exploits various existing techniques through a sequence
of transformations. The proposed approach employs ontology tree as a
basis for keyword matching, thereby intermediate search results can be
stochastically classified and clustered into their respective domains.
Subsequent transformations are applied to map the results on to a
document space. A user-defined ideal document is utilized to establish
measured weights obtained from the Euclidean distance between a
given document and the ideal document. This process is repeated until

a predetermined threshold is reached, giving rise to a straightforward
document filtering technique. The direct benefit from the proposed
approach is low number of search documents. This, in turn, entails
continual research on reducing energy consumption as the volume of
information to be processed and transmitted reduces. This is essential
and conforming to today’s energy saving directives. It’s just a matter of
technology transfer to realize the proposed approach in commercial
applications.
Keywords: ontology matching tree, document space, document
filtering, PLSA domain, search engine.

1. บทนํา
การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตมักจะไดผลลัพธในรูป
เอกสารที่มีปริมาณมากเกินความตองการ แมวาจะมีเครื่องมือที่ชวยกรอง
เอกสารที่ไมตองการ แตผลลัพธก็ยังมีจํานวนเอกสารมากอยูดี อีกทั้ง
เอกสารผลลัพธที่ไดก็อาจจะไมตรงกับความตองการทั้งหมด
search
engine ที่ใชงานในปจจุบัน มีเครื่องมือที่พัฒนาตามระเบียบวิธีตางๆ ชวย
ในการสืบคนและกรองขอมูล Search Engine Optimization (SEO) เปน
ตัวอยางที่นิยมใชกนั มาก แตเนื่องจากมีการปรับแตงเนื้อหาของขอมูลที่
นําเสนอในหนาเว็ปที่ทําใหถูกคนเจอโดย search engine เพื่อยกลําดับ
ความสําคัญของการสืบคนใหสูงขึ้น ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชเพื่อวัตถุประสงค
เชิงพาณิชยโดยตรง จึงไมขอกลาวถึง SEO ในที่นี้ งานวิจัยนี้ เสนอ
แนวคิดหนี่งในการกรองขอมูลตามลําดับความเกี่ยวของดวยระเบียบวิธีที่
มีประสิทธิภาพ ทําใหปริมาณเอกสารผลลัพธลดลง ไมเสียเวลาในการ
เสาะหาเอกสารที่ไมเกี่ยวของจํานวนมาก แนวคิดที่จะนําเสนอ เปนวิธีจัด
กลุมของคําสําคัญตามลําดับที่จะพบเอกสาร
แลวคัดเลือกเอกสารที่
สืบคนไดที่ใกลเคียงกับเอกสารอุดมคติ (ideal document) หรือเอกสารที่
ตองการ
งานวิจัยนี้ไมครอบคลุมการคัดกรองเอกสารดวยการหา
ความสัมพันธระหวางความหมาย (semantic) ของคํา [14] ที่ตองวิเคราะห
ความหมายของเนื้อหาจากเอกสาร โดยสรางบรรณนิทัศน (annotation)

และภววิทยา (ontology) ของคําเหลานั้น กอนจะสรุปผลความเหมือน/
คลายของเอกสาร งานวิจัยแนวนี้อยูใ นขั้นตอนการสรางตนแบบเพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสม ยังขาดความสมบูรณถึงขั้นที่จะพัฒนาเปนซอฟตแวร
เชิงพาณิชย
บทความนี้นําเสนอสาระงานวิจัยในลําดับตอไปนี้ หัวขอที่ 2
จะกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ หัวขอที่ 3 เสนอรายละเอียดของระเบียบ
วิธีที่นําเสนอ โดยมีผลการทดลองสนับสนุนงานวิจัยในหัวขอที่ 4 หัวขอ
สุดทายสรุปผลงานวิจัยและแนวทางงานวิจัยที่จะทําตอในอนาคต

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Senvar และ Bener [5] กลาวถึงการใชความหมายเพื่อเทียบ
บริการเว็ปที่ตองการจากบริการที่มีอยู โดยเนนการกําหนดน้ําหนักของ
ความหมายที่แปลงเปนระยะหางตามความผิดเพี้ยนในรูปของตนไม
ความหมาย เทคนิคดังกลาวนํามาประยุกตในการเรียงลําดับของกลุมคํา
สําคัญ Hofmann [2] นําหลักการของ Probabilistic Latent Semantic
Analysis (PLSA) มาวิเคราะหความนาจะเปนในการเทียบความเหมือน
ระหวางสืบคน Ma, Zhang และ He [3] เสนอวิธีแบงกลุมตามความหมาย
เพื่อใหการเทียบมีความถูกตองมากที่สุดเทาที่จะมากได Balinski และ
Danilowicz
[1]
เสนอวิธีจดั ลําดับใหมโดยใชระยะหางที่แทน
ความสัมพันธระหวางเอกสารใกลเคียงกับเอกสารอุดมคติ โดยแปลงเปน
น้ําหนักเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบความสําคัญ งานวิจัยเกี่ยวกับการ
คัดกรองเพื่อจัดกลุม เอกสารอื่นๆ ยังมีอีกมากมาย เชน partitioning,
hierarchical/flat, non-hierarchical clustering, K-means, Buckshot [13],
Fractionation โดยใช single word, sentence, snippet เปนตน งานวิจัยที่
เกี่ยวของเหลานี้สามารถนํามาพัฒนาเปนระเบียบวิธีการสืบคนและกรอง
เอกสาร เพื่อใหไดเอกสารผลลัพธที่ใกลกับความตองการมากที่สุด

ที่ถูกมองขาม กลาวคือ partial match เปนผลมาจากเซ็ทยอยของผลลัพธ
ที่มีความถูกตองเพียงบางสวนของ input keywords แตไมถูกตองทั้งหมด
ในภาพรวม
หากพิจารณาในมุมมองของการทดสอบการทํางานของ
search engine กรณีดังกลาวเปนกรณีทดสอบที่ traverse ผานเสนทาง
ทดสอบ (test path) ที่ใชงานนอย ซึ่งมักเปนกรณีที่ไมคอ ยจะเกิดระหวาง
การทํางานของระเบียบวิธีที่ search engine ใช พูดงายๆ คือมีความนาจะ
เปนที่เสนทางทดสอบนั้นๆ จะถูกเลือกต่ํา อยางไรก็ตาม ความครอบคลุม
ของการทดสอบ (test coverage) จําเปนตองรวมกรณีนี้เขาเปนสวนหนึ่ง
ของการวิจัย ดังนั้น การเปรียบเทียบจึงพยายามยึดแนวทาง ontology
matching tree [5] ตามลําดับของการสืบคน พรอมกับคํานวณความนาจะ
เปนในแตละขั้นตอนตามแผนภาพในรูปที่ 1
จากรูปที่ 1 การสืบคนเริ่มจากบัพ 1 แยกเปน 2 ทางคือ ตาม
เสนทาง 1Æ2 หรือ 1Æ3 ผลลัพธที่ไดจะเทียบไดเปน 1 ใน 4 ลักษณะ
ที่กลาวขางตน เชน ถาเปน exact match ที่บัพ 2 ความนาจะเปน P(2|1) =
1 และ P(3|1) = 0 ทําให subtree ใตบัพ 2 และ 3 หายไปทั้งหมด หากเปน
plug-in, subsume หรือ partial match ที่บัพ 2 และ 3 อาจจะกรองผลลัพธ
ตอตามเสนทาง 2Æ4, 2Æ5, 2Æ6 และ 3Æ7, 3Æ8 ตามลําดับ
ความนาจะเปนของเสนทางการเลือกแตละเสนสามารถคํานวณไดตามรูป

รูปที่ 1 ontology matching tree

3. ระเบียบวิธีที่นําเสนอ

จากรูปจะไดวาผลลัพธที่บัพใบ P(4|1) = P(2|1) P(4|2) ซึ่งผลรวมของ

การสืบคนขอมูลทีม่ ักจะไดคําตอบเปนเอกสารในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง (ที่ถูกควรจะเรียกวาแฟมเอกสารมากกวา) เชน เอกสารที่
เปนอักษรลวน อักษรที่มีรูปภาพประกอบ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
การสืบคนจะเริ่มจากการปอนคําสําคัญเขาสูระบบสืบคนหรือ
search
engine ที่มีอยูทั่วไป เมื่อไดผลลัพธที่เปนกลุมของเอกสาร อาจจะกรอง
ซ้ําอีกครั้งโดยใชคําสําคัญเพิ่ม
เพื่อตัดเอกสารที่ไมเกี่ยวของหรือมี
ความสําคัญนอยทิ้งไป ในการสืบคนขอมูลเพื่อใหไดผลลัพธ (เอกสาร)
ที่ตองการนั้น มักจะเปรียบเทียบใน 4 ลักษณะ [5] คือ exact match, plugin match, subsume match และ fail match แตในงานวิจัยนี้จะพิจารณา
partial match แทน fail match เพราะกรณีหลังไมเกิดประโยชนในการ
ทํางาน สําหรับกรณี partial match นั้นยังไมมีการวิจัยอยางจริงจัง
เนื่องจากผลลัพธมักไมคอยมีนัยสําคัญ จึงไมไดรับความสนใจจากผูใช
แตในความเปนจริง partial match บงบอกถึงหลักการสําคัญประการหนึ่ง

P(4|1), P(5|1) และ P(6|1) มีคาเปน
6

P (i | 2 )
∑
i=4

6

P (2 |1)P (i | 2) หรือ P(2|1)
∑
i=4

ดังนั้นความนาจะเปนรวมที่บัพ 1 สามารถคํานวณได

ตามสมการ
P(1) = 3 P ( k |1)
∑
k=2

= P(2|1)

6

∑
i=4

P ( i | 2 ) + P(3|1)
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P ( j |3)
∑
j=7

(1)

ถานําเอกสาร (ผลลัพธ) ของแตละบัพใบขางตนไปแทนเปนจุดในโดเมน
ความนาจะเปนหรือ Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA)
domain ของเอกสารตามวิธีของ [2] ก็สามารถแสดงผลลัพธตามรูปที่ 2
จะเห็นวาจุดทั้งหมดจะรวมตัวกันภายในกลุม (cluster) ของตนเอง ขึ้นอยู

กับการพบขอมูลตามตัวแบบแงมุม (aspect model) [6] งานวิจัยนี้จะ
ลดทอนความซับซอนของการแยกประเภทแงมุม โดยใชสัดสวนของ
ผลลัพธจากการสืบคนดวย search engine ในการทดลอง เนื่องจาก
อุปสรรคสําคัญๆ หลายประการ เชน ปริมาณขอมูล การแยกประเภท/
จัดเก็บ
ลิขสิทธิ์ขอมูล
และระบบสืบคนสมรรถนะสูงที่สามารถ
ประมวลผลขอมูลปริมาณมากไดอยางรวดเร็ว เปนตน

รูปที่ 2 PLSA domain
ขั้นตอนถัดไปเปนการแปลงจุดทั้งหมดในรูปที่ 2 ไปสูปริภูมิ
ใหม เรียกวาปริภูมิเอกสาร (document space) โดยมีเอกสารอุดมคติ (ideal
document) ซึ่งเปนเอกสารที่ตองการมากที่สุดเปนศูนยกลาง แลวกําหนด
เนื้อหาสาระของความแตกตางระหวางเอกสารที่สืบคนไดกับเอกสารอุดม
คติเปนน้ําหนักซึ่งแทนดวยระยะหางในรูปของ Euclidean distance [1]
ตาม triangle inequality ดังนี้
| δ(d1, d*) – δ(e, d1) | ≤ δ(e, d*) ≤ | δ(d1, d*) + δ(e, d1) (2)
สมการ (2) นี้แสดงวา เอกสารคูใดๆ ที่มีน้ําหนักไมเทากัน เอกสารที่มี
น้ําหนักมากกวาจะอยูใกลเอกสารอุดมคติมากกวา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มี
ความคลายเอกสารอุดมคติมากกวา เราสามารถคํานวณน้ําหนักระหวางคู
เอกสารในระหวางการแบงกลุม โดยประยุกตจากสมการความคลาย [3]
ที่ใชเปรียบเทียบ query และ service ในลักษณะเดียวกัน
(3)
Sim(X, di) = | X . di | / ( ||X||2 . ||di||2 )
ซึ่งทําใหไดกลุมตั้งตนของเอกสาร เมือ่ กําหนด threshold ของระยะหาง
(หรือน้ําหนัก) เพื่อกรองเอกสารที่ไมตองการทิ้งไป ผลที่ไดจะเปนเซ็ท
ของคําตอบ (answer set) ในปริภูมิเอกสารที่มีจํานวนเอกสารลดลงเปน
ลําดับตามรูปที่ 3

ระยะหางระหวางจุด
ทําใหเราสามารถบอกไดวาเอกสารบางกลุม
คลายกัน เพราะมีน้ําหนักใกลเคียงกัน หรือระยะใกลกัน แลวแบงกลุม
ของเอกสาร (document cluster) ตามน้ําหนักที่คํานวณได ซึ่งวิธีแบงกลุม
อาจจะตองจําแนกตามประเภทและชนิดของเอกสารในเบื้องตน โดยใช
ขั้นตอนวิธี suffix tree clustering ในการแบงกลุมเอกสาร [11, 12] (เปน
งานวิจัยอีกแนวหนึ่งที่มีบทบาทในการจําแนกเอกสารมาก)
สําหรับ
งานวิจัยนี้
แบงกลุมดวยน้ําหนักซึ่งแทนดวยระยะหางตามที่กําหนด
ขางตน แลววัดผลการทดลองดวยตัวชี้วัดมาตรฐานของเอกสาร อันไดแก
entropy, purity, accuracy, recall และ precision รายละเอียดจะกลาวใน
สวนการทดลองตอไป
คําถามสําคัญที่ตามมาคือ
ทําอยางไรจึงจะไดเอกสารที่
ใกลเคียงกับเอกสารอุดมคติมากที่สุด พูดงายๆ คือมีเนื้อหาสาระใกลเคียง
กับความตองการของผูใชมากที่สุด นั่นหมายถึงการเลื่อนจุด d1 หรือ e
ใหใกลจุด X มากที่สุด โดยประยุกตระเบียบวิธี document weight
improving (DWI) [1] แลววัดระยะหางหลังการปรับจุด (คําตอบ) แตใน
การทดลองนี้ไมไดใชวิธี DWI เพราะขอมูลที่ใชไดมาจากอินเทอรเน็ต
ดวยเหตุผล/อุปสรรคที่กลาวขางตน

4. การทดลอง
งานวิจัยนี้ใชคําสําคัญ 2 ชุดๆ ละ 4 กลุม โดยชุดแรกใชคํา
สําคัญสามัญ 3 คําที่รวมเปนวลีภายใตบริบทที่เกี่ยวของกันคือ computer
software process (ศัพทคอมพิวเตอรทั่วไป), travel city temple (ศัพทใช
ประจําวัน), music string instrument (เครื่องดนตรีประเภทสาย), religion
eastern peace (ศัพททางศาสนา) สวนชุดที่สองใชคําสําคัญเฉพาะสาขา 2
คําที่รวมเปนวลีในลักษณะเดิมคือ algorithm complexity, design pattern,
process interrupt, intrusion cryptography แลวสลับตําแหนงของคํา
สําคัญในทุกๆ permutation เพื่อคํานวณคาความนาจะเปนของแตละ
เงื่อนไขกอนและหลังเทียบกับความตองการเอกสารอุดมคติที่สืบคนจาก
คําสําคัญทั้ง 4 คํา รูปที่ 4 แสดงผลการทดลองแสดงการกระจายของ
เอกสารที่สืบคนได รูปที่ 5 แสดงผล plot ในปริภูมิเอกสารโดยมีจุด
ศูนยกลางของปริภมู ิเอกสารเปนเอกสารอุดมคติ สวนคาอื่นๆ plot เปน
ระยะหางจากจุดศูนยกลาง

รูปที่ 3 document space
กลาวโดยสรุป วิธีที่นําเสนอนี้เปนระเบียบวิธีที่แทนการวัดเชิง
คุณภาพ (qualitative measure) ของเอกสารที่ยากตอการตัดสินใจดวยการ
วัดเชิงปริมาณ (quantitative measure) โดยกําหนดเปนน้ําหนักหรือ

รูปที่ 4 การกระจายของเอกสารที่สืบคนได

รูปที่ 5 ผลการทดลองโดยใชคําสําคัญทั้งหมด
การประเมินผลการดําเนินงานของระเบียบวิธีที่นําเสนอใชตัวชี้วัดตางๆ
[3. 4] ดังนี้ (ในที่นี้กลุม (cluster) ใชในความหมายเดียวกับชนิด
(category))
• Entropy เปนการวัดความคงเสนคงวาของกลุม (cluster consistence)
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนของสมาชิกในกลุม

⎛ ni j ⎞
E(cj) = - ∑
y log ⎜
⎜ n ⎟⎟
i =1 nj
⎝ j ⎠
โดย nj แทนจํานวนเอกสารในกลุม cj และ nij คือจํานวนเอกสารที่
ตองการ (หรือมีคําสําคัญปรากฏอยูในเอกสารนั้น) ในกลุม cj ของเอกสาร
i สวน m แทนจํานวนคําสําคัญและ k เปนกลุมทดสอบ
• Purity พิจารณาความถูกตองของการแบงกลุม (classification
accuracy) แตละ i เปนสมาชิกของกลุม cj
1 k
P(cj) = ∑ max i {ni j }
n j j =1
ni j

• Accuracy วัดความถูกตองของการจัดกลุมเอกสาร
Accuracy = # of identified document / # of document in category
• Recall พิจารณาการเรียกใชที่ตรงประเด็น
Recall = relevant document retrieved / relevant document in collection
• Precision วัดสัดสวนความถูกตองของเอกสารจากที่มีอยูทั้งหมด
Precision = relevant document retrieved / total document retrieved
จากการทดลองสรุปเปนตารางดังนี้
cluster
1
2
3
4

entropy
0.4997
0.5534
0.3786
0.5172

purity accuracy recall
0.4346 0.2499 0.1337
0.4073 0.0554 0.0637
0.7107 0.0201 0.1056
0.3709 0.2238 0.0786

precision
0.1146
0.0597
0.0955
0.0728

สังเกตุวาบริบทของความแตกตางระหวางคําสําคัญในแตละกลุมทําใหคา
entropy และ purity ต่ํา จึงมีระยะหางจากเอกสารอุดมคติมาก สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากความซับซอนของคําที่มีผลขางเคียงกับบริบท เมื่อมีการสลับ

4
cluster

m

ตําแหนงความหมายจึงเปลี่ยนไป ทําใหคาอื่นๆ ที่คํานวณไดพลอยต่ําไป
ดวย เห็นไดจากกลุมที่สามซึ่งคําวา string มีความหมายอื่นที่แตกตางจาก
อีกสองคําที่เหลือ กลาวคืออาจหมายถึงสายอักขระในบริบทของ
คอมพิวเตอร ไมจําเปนตองหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทสายก็ได แตเมื่อ
รวมกับคําสําคัญที่เหลืออีกสองคําแลวกลับสอดคลองตามบริบทเดิม ทํา
ใหการลืบคนคําวา string เพียงคําเดียว ใหผลแตกตางจากการสืบคน
พรอมกันทั้งวลี
จะเห็นวา performance ของระเบียบวิธที ี่เสนอก็อยูในระดับต่ํา
เชนกัน ทั้งนี้เปนเพราะความสัมพันธของบริบทระหวางคําสําคัญมีผล
โดยตรงตอเอกสารที่สืบคน ถือเปนความซับซอนตามกรณี (accidental
complexity) ที่มีผลตอระเบียบวิธีทเี่ สนอ เปนการยืนยันผลขางเคียงของ
ความซับซอนระหวางคํา เปนผลใหความถูกตองของการจัดกลุมเอกสาร
ตามระเบียบวิธีต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองในรูปที่ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบเปนกราฟจะไดผลดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 ผลการทดลองความใกลเคียงของเอกสารจากการสืบคน
อยางไรก็ดี ประโยชนสวนหนึ่งที่ไดรับจากการคัดกรองเอกสารอาจจะ
นําไปประยุกตตอในการวัดประสิทธิภาพของ web service ที่ให
ผลตอบแทน (กําไร) แกผูใช [10] หรืออาจนําไปประเมินความสามารถ
ของระบบ web service ที่มีอยูได
แนวทางการวิจัยตอไปคือ สรางตัวแบบและระเบียบวิธเี พือ่
คํานวณหาพลังงานที่ใชในการสืบคนและประมวลผลขอมูล โดยแนวคิด
เบื้องตนคือการลดขนาดของ ontology matching tree ดวยการกําหนด
threshold ของความนาจะเปนเพือ่ ตัดกิ่งที่มีคาต่ํากวา threshold ทิ้ง
ขณะเดียวกันก็คํานวณคาพลังงานในการประมวลผลคําสั่งของการสืบคน
โดยกําหนด weight ใน utility function ที่ derived จาก ontology
matching tree ขางตนก็จะไดคาพลังงานของแตละเสนทางทดสอบ
ผลรวมทุกเสนทางก็คือพลังงานที่ใชในการสืบคนเอกสาร ซึ่งควรจะ
ลดลงจากการสืบคนโดยไมมีการคัดกรองกอน การดําเนินการดังกลาว
ถือเปนประโยชนทางออมของการวิจัยการลดปริมาณเอกสารที่ไมจําเปน
ซึ่งเปนแนวทางสนับสนุนพลังงานสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอนไดมาก

5. บทสรุป
ระเบียบวิธีที่นําเสนอเปนเพียงแนวทางหนึ่งในการสังเคราะห
กระบวนการที่ตรงไปตรงมา เพื่อลดความซับซอนที่ไมพึงประสงคตางๆ
ทั้ง essential และ accidental complexities [7] ที่ฝงตัวในระเบียบวิธี เชน
ความนาจะเปนทั้ง 4 กรณีของ matching และการหาความสัมพันธ
ระหวางบริบทของคําสําคัญ เปนตน
ซึ่งอาจจะตองสรางตัวแบบที่
เหมาะสมของ ontology tree ใหครอบลุมทุกกรณี เพื่อลดจํานวนเอกสาร
จากการสืบคนลง
นักวิจัยเริ่มใหความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับปญหาของ
ปริมมาณเอกสารผลลัพธที่ไดจากการสืบคนผาน search engine เพราะ
อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนคลังขอมูลขนาดใหญที่มีการใช web service
ในลักษณะ cloud computing หรือ Software as a Service (SaaS) [8] ซึ่ง
เปนแนวคิดใหมของการประมวลผล หากมีการคิดคาใชจายในการสืบคน
(จะดวยหนวยวัดใดก็ตาม) รวมทั้งการใชพลังงานประมวลดรรชนีของ
เอกสารนับไมถวนที่เกี่ยวของ
ความจําเปนของการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มอี ยู [9] ในการพัฒนาระเบียบวิธีการ
สืบคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดพลังงาน ถือเปนความจําเปนเรงดวน
จะเห็นตัวอยางของ google จากการเริ่มแสดงตัวเลือกของคําคลายตาม
บริบทอักขระขณะเริ่มพิมพอักษรตัวแรกๆ
แตยังไมครบถวนเปนคํา
ความพยายามดังกลาวเปนเพียงตัวอยางที่ผูวิจัยจําเปนตองเรียนรูจาก
ระเบียบวิธีที่มีอยู (state-of-the-practice) เพื่อสรรสรางระเบียบวิธีเชิง
วิชาการ (state-of-the-art) ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เปนธรรมชาติ ซึ่ง
ใหความคุนเคยกับผูใชมากที่สุด

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
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