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หลายแกน.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.จันทนา  จันทราพรชัย.  138 หน้า. 
 ในปัจจุบันเว็บเชิงความหมายได้ใช้รูปแบบข้อมูลอาร์ดีเอฟ (Resource Description 
Framework) ที่ก าหนดโดยองค์กร W3C เป็นเมตาเดต้าส าหรับเก็บ เผยแพร่และเชื่อมข้อมูลระหว่าง
กันด้วยเทคโนโลยีลิงค์เดต้า  ลักษณะของอาร์ดีเอฟมีหลายแบบตามการใช้งาน ในงานวิจัยนี้สนใจการ
ค้นหาข้อมูลเชิงความหมายโดยใช้อาร์ดีเอฟรูปแบบทริพเพิลซึ่งเป็นเซตของประธาน กริยา กรรม มี
การเก็บข้อมูลจ านวนหลายล้านทริพเพิลในรูปแบบไฟล์ข้อความท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ในการคิวรี่
ข้อมูลจากไฟล์ขนาดใหญ่นี้ด้วยโปรแกรมแบบเทรดเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะเร็วไม่พอ 
จึงมกัน าเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่และมีหลายแกนมาใช้ประมวลผลแบบขนาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง งานวิจัยนี้
จึงน าเสนอการประมวลผลคิวรี่ข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบหลายแกนด้วยหน่วย
ประมวลกราฟิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทีม่ีราคาไม่แพงและให้ค าตอบได้ในเวลารวดเร็ว   
 เนื่องจากสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์นั้นมีหน่วยความจ าภายในขนาด
เล็ก จึงจ าเป็นต้องแปลงข้อมูลอาร์ดีเอฟเพ่ือลดขนาดข้อมูล ให้น าเข้าสู่หน่วยความจ าได้จ านวนมาก 
เพ่ือให้ท างานค้นหาคุ้มค่าที่สุดในการน าข้อมูลเข้าแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงน าเสนอการแปลงข้อมูลรูปแบบ
ซีบี เอ็ม  (CBM, Combined BitMap representation) ที่ ลดขนาดข้ อมู ล  1.7  กิ กะไบต์  จาก
รูปแบบทริพเพิลได้ถึง 93% เมื่อน าไปค้นหาตามคิวรี่บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์รุ่น Tesla K40c 
พบว่าสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่าการประมวลผลแบบล าดับถึง 13,000-27,000 เท่า เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของข้อมูลอาร์ดีเอฟเพ่ือการค้นหา มีการเปลี่ยนแปลงน้อย เน้นที่การอ่านอย่างเดียว 
จากประเด็นการใช้เวลาแปลงข้อมูลเพ่ือลดขนาดหลายชั่วโมง สามารถพัฒนาไปสู่การตั้งเวลาแปลง
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการค้นหาได ้ ทั้งนี้ยังมีการทดลองค้นหาโดยตรงด้วยวิธีเปรียบเทียบสตริงจาก
ข้อมูลไฟล์ทริพเพิลแบบบรูซฟอร์ทแบบล าดับและแบบมัลติเทรดบนหน่วยประมวลผลกลางและบน
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ด้วยการใช้ประโยชน์ของหน่วยความจ าพิน (โฮสต์) หน่วยความจ าโกลบอล 
แชร์ และโอเปอเรชันสตรีม บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายใบ ทั้งนี้ไฟล์ขนาดใหญ่สุดที่ใช้ทดสอบ
มีขนาด 400 กิกะไบต์หรือ 2.86 X 109 ทริพเพิล นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบ
ขนานกับฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่า ภาษาจาวา และในส่วนการดึงข้อมูลจากเว็บด้วยวิธีแมพรีดิวซ์ 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์                                                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                             ปีการศึกษา 2558 
ลายมือชื่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................ 



 

จ 

54307801: MAJOR: COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE 
KEYWORD:   PARALLEL COMPUTING/LINKED DATA/MANYCORE ARCHITECTURE 

 CHIDCHANK CHOKSUCHAT: PARALLEL PROCESSING OF LINKED DATA ON 
MANY-CORE ARCHITECTURE. THESIS ADVISOR:  ASSOC.PROF. CHANTANA 
CHANTRAPONCHAI, Ph.D.  138 pp. 

 
Resource Description Framework (RDF) is the commonly used format for 

Semantic Web data. Nowadays, huge amounts of data on the Internet in the RDF format are 
used by search engines for providing answers to the queries of users. Querying through big 
data needs suitable searching methods supported by a very high processing power, because 
the traditional, sequential keyword matching on a semantic web server may take a 
prohibitively long time. In this research, we aim at accelerating the search in big RDF data by 
exploiting modern many-core architectures based on Graphics Processing Units (GPUs). 
While GPUs have become inexpensive processors that can be used for general purpose 
computing, the restrictions of the GPU memory hierarchy prevent a direct use of GPUs for 
processing big data: 1) data transfers between the GPU (device) memory and CPU (host) 
may incur a high run time overhead, 2) the size of GPU memory is not large enough to hold 
big amounts of data. Hence, in this research, we aim to propose a software engineering 
solution for the search and management of the related data transfers, taking into account the 
constrained memory of GPU architectures. Our method is general enough and can be applied 
to search any large text data, but we specifically focus on the parallel search for the RDF data 
set, because it is currently the most common format for semantic web applications. 

We present two representation frameworks. First, method with preprocessing 
transforms RDF data set to Combined BitMap representation (CBM) for compact data and 
convenient search. Since GPUs have limited memory size, without compaction, the RDF data 
may not be entirely stored in the GPU memory; thus, using the CBM structure enables us to 
put more RDF data in the GPU memory. Since GPUs contain many processing elements, 
utilizing them concurrently will speed up the RDF query processing. The experimental results 
show that the proposed representation can reduce the size of original RDF data from 1.7 GB 
by 93 percent. While query on NVIDIA Tesla K40c, the accelerating of search around 13,000-
27,000 times compare to the serial search version. According the long time consuming of 
preprocessing method, the RDF data set rarely updated, and, hence, we develop to schedule 
batch file for preparation the compact data before searching through GPUs in the future. 
Second, we also develop several implementations of the RDF search for many-core 
architectures using two programming approaches: OpenMP for systems with CPUs and 
CUDA for systems comprising CPUs and GPUs. We implement the directed search on 
multiple GPUs by brute-force string matching method. We use the global memory (device), 
shared memory (device), pinned memory (host) and stream operation (device) on multiple 
GPUs. The maximum size of RDF data set is 400 GB or 2.68 x 109triples.  

In addition, we experiment to search the key-value storage with parallel engine, applying 
Java library to parallelize with multithread version; Parallel Java, and extract web sites of Hua Hin 
Health Tourism domain by Java Concurrency and MapReduce. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
ในปัจจุบันเว็บไซต์จ านวนมากได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างอิสระในรูปแบบเว็บข้อมูล (web of 

data) ที่ถือว่าเป็นฐานข้อมูลเปิดประเภทหนึ่งที่มีองค์กรเวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
ของข้อมูลภายใน ส่งผลให้ข้อมูลเว็บที่เผยแพร่มีรูปแบบที่สามารถแปลงให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลความหมายและเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  ถือว่าเป็นประโยชน์จากเว็บเชิงความหมาย 
(Semantic Web) ซึ่งสามารถช่วยงานมนุษย์ได้มากขึ้น ดังเห็นได้อย่างชัดเจนในการท างานของ
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ (search engine tool) โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยกรองข้อมูลให้ตรงความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องลดลง ตรงกับความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ้น โดยพิจารณาเซตข้อมูลที่มีลักษณะของออนโทโลยี (Ontology) ที่มี
ลักษณะเด่นในการสื่อความหมายหลายระดับ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่จากเทคโนโลยีลิงค์
เดต้า (Linked Data) ที่ภายในยอมให้มีการเชื่อมต่อด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเซตข้อมูลเพ่ือขยาย
ขอบเขตไปยังเซตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ท าให้เซตข้อมูลเหล่านี้มีขนาดใหญ่ (Big Data) มากขึ้น ระดับ
หลายร้อยถึงหมื่นกิกะไบต์ เมื่อผู้ใช้ค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือช่วยค้นหาส าหรับเว็บเชิงความหมาย 
(semantic web search engine) จะสามารถหาผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันจากเซตข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ใน
กรณีนี้ประเด็นที่เกิดข้ึนคือการสร้างโปรแกรมแบบล าดับเพื่อค้นหาจากเซตข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ จะ
ใช้เวลาในการค้นหาผลลัพธ์นาน  ดังนั้นจึงน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานเข้ามาใช้ท าให้การ
ค้นหารวดเร็วขึ้น ซึ่งเริ่มแรกโปรแกรมแบบขนานนี้ใช้ท างานบนเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่อง
ทีมี่หลายหน่วยประมวลผลภายใน ต่อมาจึงมีการประมวลผลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละครั้ง
ต้องใช้ทรัพยากรมากมายและมีราคาสูง ผู้วิจัยจึงสนใจการโปรแกรมแบบขนานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวคิดในการประหยัดทรัพยากรและผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้งานค้นหา
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้  

ส าหรับการโปรแกรมแบบขนานในช่วงแรกมีการพัฒนาแบบมัลติเทรดบนหน่วย
ประมวลผลกลางแบบหลายแกน (multicore CPU) ที่สามารถท าการประมวลผลได้ทั้งแบบล าดับ
และแบบขนาน ต่อมามีสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (many-core 
GPU) ที่เหมาะสมกับการท างานแบบขนานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สนับสนุนการท างานด้านกราฟิกส์
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โดยเฉพาะและได้มีการน ามาใช้เพ่ือประมวลผลงานทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง สถาปัตยกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาหน่วยค านวณมากขึ้นจนมีหลายพันแกน นั่น
หมายถึงความสามารถในการประมวลผลหลายพันงานพร้อมกัน ทั้งยังมีราคาถูกลงจนกระทั่งผู้ใช้
ทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ ดังนั้นผู้วิจัยเชื่อว่าผู้ใช้สามารถประมวลผลแบบขนานและสร้างผลลัพธ์ที่
มากขึ้นได้ด้วยการใช้งานหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ร่วมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามงาน
ดังกล่าวมีประเด็นด้านการจัดการ เพ่ือประสานการท างานระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ ในด้านการรับส่งข้อมูลระหว่างกันอย่างเหมาะสมท าให้สามารถท าการค้นหา
ข้อมูลขนาดใหญ่บนพ้ืนที่หน่วยความจ าแบบหลายระดับชั้นของหน่วยประมวลกราฟิกส์ที่ล้วนมีขนาด
เล็กกว่าหน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกลางและขนาดเล็กกว่าเซตข้อมูลได้ ดังนั้นผลของ
งานวิจัยนี้จะได้ตัวแบบเพ่ือแก้ปัญหาการค้นหาข้อมูลเชิงความหมายขนาดใหญ่บนสถาปัตยกรรมแบบ
ขนานดังกล่าว 

ความส าคัญของงานวิจัย 

การประมวลผลเพ่ือคิวรี่ฐานความรู้บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้น มี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาได้แก่วิธีน าข้อมูลขนาดใหญ่เข้าประมวลผลในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 
เนื่องจากพ้ืนที่ในหน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์นั้นมีขนาดเล็กกว่าหน่วยประมวลผล
กลางมาก ทั้งยังแบ่งระดับชั้นของการเข้าถึงได้แตกต่างกัน นอกจากนั้นการประมวลผลต้องอาศัยการ
สั่งงานจากหน่วยประมวลผลกลางหรือโฮสต์ โดยส่งเซตข้อมูล ค าส าคัญและค าสั่งผ่านพีซีไอ (PCI 
express) ที่ เปรียบเสมือนท่อที่มีขนาดเล็กเชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์หรือดีไวส์ ถือเป็นคอขวดในการรับส่งข้อมูล ดังนั้นเพ่ือให้เป้าหมายคือการน าเซต
ข้อมูลขนาดใหญ่ไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ
แปลงโครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลให้มากที่สุด
เท่าที่หน่วยความจ านั้นจะรับได้ และมีการวนใช้ข้อมูลในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์อย่างคุ้มค่า ต้อง
ค านึงถึงการรับส่งค าสั่งระหว่างโฮสต์และดีไวส์ การจัดการปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค้นหาถูกส่งออกจากดีไวส์และน าส่วนต่อไปมาใช้คน้หาในรอบใหม่จนกว่าจะหมดเซตข้อมูล การศึกษา
ดังกล่าวเป็นโอกาสที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาการประมวลผลแบบขนานกับข้อมูลประเภทออนโทโลยี 
เพ่ือประยุกต์ใช้กับขอบเขตข้อมูลเฉพาะด้านในอนาคตได้อีกมากมาย 

ที่มาของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีที่มาจากเซตข้อมูลเปิดส าหรับเว็บเชิงความหมายได้รับการเผยแพร่ออกมา
มากขึ้นจนมีขนาดใหญ่มาก โดยเซตข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นไฟล์อักขระหลายชนิด เรียกหน่วยย่อยว่า 
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ทริพเพิล (triple) ประกอบด้วยประธาน (subject) ภาคการกระท า (predicate) และกรรม (object) 
ซึ่งเนื้อหาสามารถสัมพันธ์กับเซตข้อมูลอื่นในไฟล์เดียวกันได ้โดยเซตของทริพเพิลที่มากท่ีสุดมีมากกว่า
พันล้านทริพเพิล ซึ่งปริมาณข้อมูลดังกล่าวยังมีการเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ และมีการขยายการใช้งานอย่าง
รวดเร็วจนอยู่ในรูปแบบของกลุ่มข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกัน โดย W3C ได้ประกาศว่าเว็บเชิง
ความหมายเป็นเทคโนโลยีส าหรับอนาคต ที่ท าให้ใช้ข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งยังช่วยมนุษย์
วิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นหาได้ โดยพิจารณาจากลักษณะส าคัญประการหนึ่งของเว็บเหล่านี้  นั่นคือภายใน
โครงสร้างแต่ละเว็บนั้นมีการก ากับความหมาย (annotation) เพ่ือใช้ประกอบการค้นหาข้อมูลให้ได้
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ผู้ใช้สนใจมากท่ีสุด ด้วยความน่าเชื่อถือในระดับสูง เมื่อใช้ประกอบกับ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อกันระหว่างเว็บก็จะท าให้สามารถค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์ ระหว่างกัน ส่งผลให้ขยาย
ขอบเขตที่สนใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี ผู้ก่อตั้งเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ได้แบ่งข้อมูล
เปิดที่เผยแพร่ได้ตามระดับความสามารถในการสื่อความหมายตามบริบทของเว็บ ที่น ามาใช้วิเคราะห์
ตามสาขาหรือขอบเขตข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีการเก็บและใช้งานกับออนโทโลยีอย่าง
แพร่หลาย ตัวอย่างเช่น รูปแบบการบรรยายทรัพยากร (Resource Description Framework: RDF) 
ในหลายสาขา เช่น การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ศัพท์ทาง
การแพทย์ ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ข้อมูลภูมิสารสนเทศ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ และประยุกต์ใช้เก็บ
ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีลิงค์เดต้าจนกลายเป็นชุดข้อมูลเปิดที่เชื่อมต่อถึงกัน (Linked Open Data) 
แล้ว เช่น ข้อมูลการเชื่อมวิกิพีเดียและพจนานุกรม เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่วนใหญ่มีหลาย
งานวิจัยที่น าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการค้นหาข้อมูลบนเครื่องขนาดใหญ่ระหว่างเครือข่ายซึ่งต้องควบคุม
ปัจจัยด้านเครือข่ายและเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าเซตข้อมูลขนาดใหญ่นี้มา
ประมวลผลแบบขนานบนหน่วยประมวลผลแบบหลายแกนทั้งระดับหน่วยประมวลผลกลาง และ
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าและสามารถท างาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยสามารถแบ่งตามกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
1. สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ช่วยลดขนาดของเซตข้อมูล พัฒนาอัลกอริทึม

และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน าข้อมูลฐานความรู้ ไฟล์ออนโทโลยี ไปประมวลผลบนสถาปัตยกรรมแบบ
ขนานได ้สามารถประยุกต์มาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได ้

2.  การวัดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความเร็วของการประมวลผลข้อมูลออนโทโลยี
เทียบกับการประมวลผลแบบล าดับและมัลติเทรด วัดเวลาในการสื่อสารข้อมูลระหว่างโฮสต์และดีไวส์ 
ธรูพตุของการค้นหาค าส าคัญ 
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ประเด็นของงานวิจัย 

ข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันถูกน ามาใช้ประมวลผลแบบขนาน พิจารณาได้ว่าคล้าย 
คลึงกับระบบคลังข้อมูล ฉะนั้นการท างานกับข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแต่เน้นที่การอ่านข้อมูล
เพ่ือค้นหา ส าหรับการเขียนข้อมูลจะเขียนค าตอบบนไฟล์ใหม่ ซึ่งภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
อาจใช้หน่วยความจ าเดียวกับข้อมูลเข้าหรือคนละส่วนขึ้นอยู่กับปัจจัยในการทดลอง ในบางกรณีอาจมี
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผลเพ่ือความเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลลงหน่วยความจ าที่มี
พ้ืนที่ขนาดเล็กด้วยโครงสร้างข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ประเด็นคือการจัดการเซตข้อมูลที่น ามาประมวลผล
บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้กับเซตข้อมูลหลายโดเมน ได้
อย่างไร ประเด็นหลักนี้ก่อให้เกิดค าถามที่ต้องมีการศึกษาและรายงานผลในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. สามารถประมวลผลแบบขนานกับฐานความรู้บนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนแบบ
ใดบ้าง 

2. สามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบใด ในการค้นหาค าตอบจากฐานความรู้ขนาดใหญ่ที่
น ามาประมวลผลบนหน่วยประมวลผลหลายแกนคือ หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มี พ้ืนที่ของ
หน่วยความจ าขนาดเล็กกว่าหน่วยประมวลผลกลาง ด้วยความเร็วที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างไร 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาปัญหาเฉพาะด้านของการท างานของออนโทโลยี ที่น ามาใช้ประมวลผลแบบ
ขนานบนหน่วยประมวลผลแบบหลายแกน และศึกษาเทคโนโลยีแบบขนานที่ใช้ในปัจจุบันเพ่ือ
แก้ปัญหาตามสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
3. ออกแบบ และพัฒนาอัลกอริทึม ส าหรับเทคโนโลยีการประมวลแบบขนาน โดยใช้

หน่วยประมวลผลกราฟิกส์  
4. เปรียบเทียบวิธีการกับงานวิจัยอ่ืน หาจุดเด่นจุดด้อย พัฒนาเครื่องมือเป็นชุดพัฒนา

เพ่ือน าไปเผยแพร่ และทดสอบกับกรณีศึกษา รวมทั้งเขียนรายงาน 

เค้าโครงงานวิจัย 

บทที่  1 บทน า ภาพรวมของงานวิจัย ความส าคัญของงานวิจัย ที่มาของงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ ประเด็นของงานวิจัย ค าถามที่มีต่องานวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงานและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยทฤษฎีการประมวลผลแบบขนาน 
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากเทคโนโลยีลิงค์เดต้า โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่สนับสนุนการ
ประมวลฐานออนโทโลยีแบบขนาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วยกรอบการท างาน ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมและแผนการศึกษาวิจัย 

บทที่ 4-5 น าเสนอการพัฒนางานวิจัยได้แก่  การประมวลคิวรี่แบบขนานบนหน่วย
ประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีการแปลงข้อมูลก่อนการประมวลผล (บทที่ 4) 
การน าเข้าประมวลผลในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์โดยตรง (บทท่ี 5)  

บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและการด าเนินงานในอนาคต 
ภาคผนวก ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับโดเมนอ่ืน ตัวอย่างการท างานกับภาษาจาวา 

ตัวอย่างการท างานกับฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่า 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เว็บเชิงความหมายหรือเว็บข้อมูล (web of data) เป็นส่วนขยายของเว็บแบบเดิมที่
องค์กรเวิลด์ไวด์เว็บสากล (W3C) ก าหนดมาตรฐานว่าเป็นฐานข้อมูลเปิดแบบหนึ่งที่สามารถค้นหาได้
เช่นเดียวกับฐานข้อมูล เทคโนโลยีนี้ช่วยให้มนุษย์สร้างที่เก็บข้อมูลบนเว็บได้โดยตรง โดยเพ่ิมค า
บรรยายและเขียนกฎจัดการความหมาย  โดยสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจข้อมูลโดยวิเคราะห์
ความหมายข้อมูลจากหน้าเว็บได ้ต่อมาข้อมูลที่สัมพันธ์กันนี้ได้รับการเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีลิงค์เดต้า 
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างฐานความรู้ได ้โดยข้อมูลมักอยู่บนเทคโนโลยีข้อมูลอาร์ดีเอฟ 

2. เทคโนโลยีลิงค์เดต้าหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน (Linked Data) เป็นการ
ผลิตเซตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (relationships among data) คือ Linked Open Data 
โดยข้อมูลที่เก็บอย่างน้อยต้องมีความหมายและรูปแบบอยู่ระดับของอาร์ดีเอฟที่แปลงกลับเป็นข้อมูล
เชิงโครงสร้างหรือภาษามาร์กอัพอ่ืนได้ ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีลิงค์เดต้าถือเป็นหัวใจของเว็บเชิง
ความหมาย เนื่องจากเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหลายชุดข้อมูล และสื่อความหมายตาม
ตรรกศาสตร์เชิงบรรยาย (Description Logic) นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านเว็บเชิงความหมายสามารถเลือกใช้เซตข้อมูลตามระดับการเปิดเผยข้อมูลได ้

3.  ออนโทโลยี (ontology) เป็นชุดค าศัพท์ที่นิยามแนวคิดและความสัมพันธ์ เพ่ือ
บรรยายและแสดงขอบเขตของสิ่งที่สนใจ ถูกสร้างเพ่ือก าหนดกลุ่มเฉพาะตามแอปพลิเคชันที่ใช้งาน 
ก าหนดคุณลักษณะของความสัมพันธ์และกฎในข้อมูลได้ โดยค าศัพท์ใช้บรรยายหนึ่งหรือสองคลาส
หรือซับซ้อนมากในระดับหลายพันคลาสและก าหนดความซับซ้อนของคลาสตามเป้าหมายที่น าไปใช้ 
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4. การประมวลแบบขนาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการประมวลผลแบบล าดับทั้ง
ความเร็วและปริมาณผลลัพธ์ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีทั้งแบบการใส่ไดเรคทีฟเพ่ือท ามัลติ
เทรดในโปรแกรมแบบล าดับ ตลอดจนใช้กรอบการท างานแบบขนานที่ได้รับการพัฒนาส าหรับใช้งาน
บนสถาปัตยกรรมแบบขนานโดยเฉพาะ 

5. สถาปัตยกรรมแบบหลายแกน คือ หน่วยประมวลผลที่ประกอบด้วยหน่วยความจ า
และหน่วยค านวณที่เชื่อมต่อกัน โดยสามารถค านวณพร้อมกันตั้งแต่สองแกนขึ้นไป ในลักษณะการใช้
หน่วยความจ าร่วมกัน (shared memory) ในปัจจุบันหน่วยประมวลผลเหล่านี้เช่น หน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ สามารถท างานพร้อมกันได้ระดับหลายพันแกนขึ้นไป หน่วยประมวลผลกราฟิกส์แบบหลาย
แกน ต่างจากหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนโดย หน่วยประมวลผลกราฟิกส์เน้นจ านวนแกน
ของหน่วยค านวณบนพ้ืนที่หน่วยความจ าที่น้อยลง และปัจจุบันมีชุดพัฒนาโปรแกรมแบบขนานที่
ควบคุมการท างานด้วยภาษาโปรแกรมระดับบนช่วย ให้สร้างงานที่ต้องใช้การประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพสูงได้สะดวกมากขึ้น 

6. โฮสต์ (Host) เครื่องที่มีหน่วยประมวลผลกลาง เป็นหน่วยค านวณและควบคุมหลัก
ของระบบ สามารถส่งค าสั่งไปควบคุมการท างานของดีไวส์ได้   ส่วนดีไวส์ (Device) ส่วนที่มีหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์เป็นหน่วยประมวลผล สามารถรับค าสั่งจากโฮสต์เพื่อท างานแบบขนานได้ 

7. ธรูพุต (Throughput) คือค่าประสิทธิภาพการท างานที่วัดได้ เช่น จ านวนศัพท์ที่
ค้นหาได้ต่อเวลาหนึ่งนาที 

8.  URL (Uniform Resource Locator) ที่ อ ยู่ ข อ ง เว็ บ เพ จ  ส่ วน  URI (Uniform 
Resource Identifier) คือ การก าหนดที่อยู่ของทรัพยากรหน้าเว็บอย่างละเอียด ลึกลงไปถึงส่วนต่าง 
ๆ ในเว็บเพจตาม URL ทั้ง URL และ URI เป็นไปตาม RFC 2396ส่วนมากมีรูปแบบ scheme:[ 
//[user:password@]host[:port]][/]path[?query][#fragment] รู ป  แ บ บ ที่ เ ห็ น ทั่ ว ไ ป คื อ 
URL#fragment 

9. IRI (Internationalized Resource Identifier) การก าหนดทรัพยากรเว็บระดับ URI 
แต่มีการก าหนดภาษาหลายชนิดมากขึ้นตาม RFC 3987 

10. TBox (terminological component) คือการพิจารณาโครงสร้างหรือค าศัพท์ของ
ฐานความรู้ 

11. ABox (assertion component) คือ การยืนยันอินสแตนซ์หรือสมาชิกของคลาส
หรือความรู้ที่ต้องการหาค าตอบ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในบทนี้จะน าเสนอการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลแบบขนาน รูปแบบ
และหลักการการประมวลแบบขนาน การจัดการข้อมูล ประกอบด้วย การท าดัชนีข้อมูลและการแทน
ค่าข้อมูล เว็บเชิงความหมาย ภาษาท่ีใช้พัฒนา การจัดเก็บออนโทโลยี ตรรกศาสตร์ ภาษาคิวรี่และการ
คิวรี่เพ่ือหาค าตอบ จากนั้นจึงน าเสนอผลของการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การประมวลผลแบบขนาน 

ในหัวข้อนี้น าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลแบบขนาน 

การประมวลผลแบบขนาน เป็นการใช้เครื่องหรือหน่วยประมวลผลจ านวนมากกว่าหนึ่ง
ในการค านวณหรือแก้ปัญหาจากโจทย์เดียวกัน เพื่อให้ได้ค าตอบเร็วกว่าค านวณบนเครื่องประมวลผล
เครื่องเดียวหรือหน่วยเดียว [1] 

การประมวลผลพร้อมกัน (concurrent processing) หมายถึง การประมวลผลพร้อม
กันเป็นการท างานแบบขนานในด้านแนวคิด นั่นคือ การประมวลผลงานตั้งแต่สองงานขึ้นไปพร้อมกัน 
ซึ่งในความจริงเครื่องอาจจะปฏิบัติงานขณะใด ๆ ได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมอย่างเร็ว จนดูเหมือนท า
หลายโปรแกรมพร้อมกัน (multitasking) หรือท าแยกงานในแต่ละหน่วยประมวลผล [2] 

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท างานแบบขนานของหน่วยประมวลผลกลาง 

ฟลินน์ ได้แบ่งสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ออกเป็นสี่กลุ่มตามจ านวนของค าสั่งหรือ
สัญญาณควบคุมที่ท างานพร้อมกันและตามการไหลของข้อมูล [3] ได้ดังต่อไปนี้ 

SIMD (Single-instruction stream, multiple-data stream) หน่วยประมวลผล
หลายหน่วยท างานค าสั่งเดียวกัน แต่ท ากับข้อมูลที่ต่างกัน เช่นท ากับแถวล าดับ (array) ข้อมูล
ต าแหน่งต่างกัน  

SISD (Single-instruction stream, single-data stream) เป็นหน่วยประมวลผลที่
มีการท างานแบบล าดับ ท างานแต่ละค าสั่งกับข้อมูลหนึ่งส่วน 
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MIMD (Multiple-instruction streams, multiple-data streams) หน่วย
ประมวลผลหลายหน่วยท างานหลายค าสั่งพร้อมกันกับข้อมูลที่แตกต่างกัน 

MISD (Multiple-instruction streams, single-data stream) คือการท างาน
หลายค าสั่งกับข้อมูลกระแสเดี่ยว หน่วยประมวลผลหลายหน่วยใช้ข้อมูลเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นที่นิยม 

ในหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนมีการออกแบบฮาร์ดแวร์เพื่อสนับสนุนการประ-
มวลแบบขนาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลกลางดังต่อไปนี้ 

สถาปัตยกรรมแบบไปป์ไลน์ เป็นการประมวลผลหลายค าสั่งในขณะเดียวกันแต่ต่างขั้น-
ตอนในไปป์ไลน์  

สถาปัตยกรรมแบบซูเปอร์สเกลาร์ เป็นการเพ่ิมจ านวนและประเภทของหน่วยค านวณ  
ให้มีจ านวนมากขึ้น ค าสั่งจะถูกแบ่งไปยังแต่ละหน่วย แต่ละประเภทเพ่ือค านวณอย่างอิสระได้ เมื่อ
หน่วยประมวลผลกลางท าค าสั่งทั้งหมดในเวลาเดียวกันถือเป็นการเพ่ิมความเร็วในการประมวลผล 

ในบางครั้งเมื่อสถาปัตยกรรมเปลี่ยน จ านวนชั้นและขนาดของหน่วยความจ าแคชจะ
เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้การเขียนโปรแกรมบนสถาปัตยกรรมแบบขนานที่ต่างกันต้องค านึงถึงระดับชั้น
ของแคชและความสมดุลของหน่วยประมวลผล ส าหรับในเชิงพาณิชย์จะแบ่งฮาร์ดแวร์เป็น 3 ประเภท 

ประเภท SMP (Shared Memory Multiprocessor) แต่ละหน่วยประมวลผลจะมี
หน่วยประมวลผลกลางและแคช ท าให้ต้องใช้หน่วยความจ าหลักและหน่วยควบคุมร่วมกัน  

ประเภทคลัสเตอร์ เป็นการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็ว
สูงเพ่ือสื่อสารระหว่างกัน แต่ละเครื่องมีหน่วยความจ าแยกจากกัน ต่างจาก SMP คือไม่มี
หน่วยความจ าที่ ใช้ร่วมกัน (shared memory) บางครั้งเรียกว่าการประมวลผลแบบกระจาย 
(distributed computing) 

ประเภทไฮบริด  การใช้คลัสเตอร์ที่มีหน่วยประมวลแต่ละโหนดเป็น SMP จึงมี
หน่วยความจ าที่ใช้ร่วม (shared memory)  

หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (Graphics Processing Unit: GPU) มีหน้าที่ประมวลผล
ร่วมกับหน่วยประมวลผลกลาง มีลักษณะเป็นชิพที่ใช้จัดการการประมวลผลกราฟิกส์เช่นภาพ โมเดล
สามมิติ เป็นต้น มาจากแนวคิดการค านวณสีแต่ละพิกเซลที่เป็นอิสระต่อกันซึ่งเหมาะกับการท างาน
แบบขนาน ต่อมานักพัฒนาได้น ามาใช้งานด้านอ่ืน ๆ  เรียก GPGPU (General Purposed Graphics 
Processing Unit) ส่งผลให้ผู้ผลิตใส่หน่วยความจ านี้บนบอร์ดหลักพร้อมกับโปรแกรมช่วยให้นัก-
พัฒนาเขียนโปรแกรมควบคุมหน่วยประมวลนี้จากบนโฮสต์ได้ ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ท างานได้เหมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดย่อม ขณะเดียวกัน GPU มีราคาถูกลง จึงเป็นทางเลือก
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ให้น ามาทดแทนหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนและคลัสเตอร์ได้ งานวิจัยนี้เน้นการท างานบน
สถาปัตยกรรมดังกล่าว  

Multicore CPU Many-core GPU Cluster

Core

 
รูปที่ 2.1 การเปรียบเทียบจ านวนแกนของหน่วยประมวลผลระหว่าง CPU GPU และคลัสเตอร์ 

 จากรูปที่ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบแกนของการประมวลผลแบบขนานของหน่วยประมวลผล
กลางแบบหลายแกน (Multicore CPU) หน่วยประมวลผลกราฟิกส์แบบหลายแกน (Many-core 
GPU) [4] และแบบคลัสเตอร์ จะเห็นได้ว่าจ านวนแกนของหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนมี
น้อยกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์แบบหลายแกน แต่มีพ้ืนที่ของหน่วยความจ าที่มากกว่า ในขณะ
ที่คลัสเตอร์มีจ านวนแกนมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายในการประมวลผลมากที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ที่มีจ านวนหลายแกนและมีราคาถูกกว่า 

Control

DRAM

ALU ALU

ALU ALU

DRAM

Cache

Control Unit

ALU

Cache

DRAM

 
รูปที่ 2.2 ภาพสถาปัตยกรรมภายในระหว่าง CPU และ GPU 

ที่มา: David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu, Programming Massively Parallel Processors: A 
Hands-on Approach, (Elsevier, 2010), 4. 

เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่น ามาประมวลผล หน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกน
เหมาะกับการประมวลผลจ านวนงานที่ไม่มากนักพร้อมกัน โดยแต่ละแกนรันบนเทรดเดียว จุดเด่นคือ
แต่ละแกนนั้นท างานร่วมกันอย่างรวดเร็ว บนหน่วยความจ าหลักขนาดใหญ่   ส่วนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์แบบหลายพันแกนเหมาะกับการประมวลผลแบบขนานที่ต้องการจ านวนเทรดมาก เหมาะกับ
ปัญหาขนาดใหญ่ที่แบ่งได้เป็นงานขนาดเล็กหลายพันงาน  ลักษณะเด่นคือเทรดทั้ งหมดท างานเพ่ือ
เพ่ิมธรูพุตหรือจ านวนงานต่อวินาที เนื่องจากมี ALU (Arithmetic Logic Unit)  จ านวนมาก ที่ถูก
ควบคุมการท างานได้ง่ายด้วยค าสั่ง SIMD ผ่าน ALU ดังรูปที่ 2.2 (ขวา) การจัดการพ้ืนที่บนหน่วย 
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ความจ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จึงมีความส าคัญเนื่องจากขนาดของหน่วยความจ าส่งผลต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน แกนของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ต้องท างานต่อเนื่องกันด้วยค าสั่ง
เดียวกันแต่กับข้อมูลต่างกันได้ แต่ละแกนท างานด้วยข้อมูลแบบอะเรย์หรือเมตริกซ์แบบขนาน 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 ประเภท / ช่ือ หน่วยประมวลผลกลาง/ 
Intel ® Core™ i7 -6700HQ (Physical) 

หน่วยประมวลผลกราฟิกส/์ 
NVIDIA Tesla K40c 

จ านวนแกน 4 แกน (8 เทรด) 2,880 แกน 
หน่วยความจ าสูงสุด 64 กิกะไบต ์ 12 กิกะไบต ์
นาฬิกากราฟิกส ์ 1.05 GHz (Intel® HD Graphics 530) 745 MHz 
บัสกราฟิกส ์ PCI-Express 3.0 (16 lanes) PCI-Express 3.0 (16 lanes) 
นาฬิกาหน่วยความจ า 3.5 GHz 3.0 GHz 
ขนาดของแคช 6MB  

จากตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปจากผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 
ของ ค.ศ. 2015 ของหน่วยประมวลผลกลางและกราฟิกส์ พบว่าจ านวนแกนที่มีมากกว่าของ GPU ท า
หน้าที่ประมวลผลร่วมกับCPU โดย GPU จะมีหน่วยความจ าและความเร็วนาฬิกาน้อยกว่า CPU และ
ใช้แคชของ CPU ในการท างาน ซึ่ง GPU สามารถท างานพร้อมกันหลายพันแกนเพ่ือให้มีธรูพุตของ
งานที่มากกว่าผลจากการท างานจาก CPU ได ้

รูปแบบช้ันโปรแกรม 

ในการรันโปรแกรม ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
โพรเซส (process)  งานของโปรแกรมท่ีก าลังได้รับการประมวลผลในเวลาหนึ่ง 
เทรด (thread) เป็นโพรเซสขนาดเล็ก ปกติหนึ่งโพรเซสประกอบด้วยหลายเทรดที่ได้รับ

การประมวลผลให้ท างานพร้อมเพรียงกันโดยแบ่งปันพื้นที่หน่วยความจ าร่วมกัน 
 ในระบบปฏิบัติการหนึ่ง จะประกอบด้วยหลายแอปพลิเคชัน (หลายโพรเซส) ที่ท างาน

พร้อมกัน และในแต่ละโพรเซส มีเทรดจ านวนมากท างานอยู่ โดยระบบปฏิบัติการจะใช้วิธีการสลับ
งานระหว่างโพรเซส หรือระหว่างเทรดภายในโพรเซส การรันโปรแกรมบน GPU จะใช้เทรดจ านวน
มากช่วยกันรันภายใต้โพรเซสที่ควบคุมโดย CPU 

การเขียนโปรแกรมแบบขนานบน CPU มีเป้าหมายที่ก าหนดงานไปให้แต่ละหน่วย
ประมวลผลท างาน มีไลบารีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

OpenMP (Open Multi-Processing) [5] OpenMP เป็นไลบารี่ที่ เกิดขึ้นในช่วงการ
พัฒนาหน่วยประมวลผลด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์เทรด ช่วยให้เขียนแอปพลิเคชันสะดวกในการ
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พัฒนาการท างานแบบหลายเทรดให้ท างานแบบขนาน โดยกระจายงานไปให้แต่ละเทรดท างาน โดย
โพรเซสเซอร์ทั้งหมดต้องใช้หน่วยความจ าหลักร่วมกัน รองรับภาษาซีและฟอร์เเทรน  

ต่อมาพบว่าได้มีเริ่มมีน าหลักการของ OpenMP คือเซตของ directive และฟังก์ชันไล
บราลีตอนรันไทม์มาพัฒนา โดยน ามารวมกับภาษาจาวา ปี ค.ศ. 2000 ไลบราลี่ JOMP (Java 
OpenMP)  [6] เป็นไลบราลี่แรกที่ได้น าภาษาจาวามาพัฒนาตามหลัก OpenMP ไลบราลี่นี้ถูกใช้งาน
ถึงจาวา 1.4 เนื่องจากในจาวา 1.5 ภาษาจาวามาตรฐานได้รวมหลักการแบบขนานไว้ด้วย ประกอบ
กับขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  ต่อมาค.ศ. 2007 มีการพัฒนาไลบราลี่ JaMP (Java/OpenMP) [7] 
แบบปลั๊กอินที่อยู่ในแถบเมนูของโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) จึงได้รับความนิยม และพัฒนาต่อเนื่อง
ส าหรับใช้กับหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ผู้ พัฒนายังได้สร้างโปรแกรมจัดการพ้ืนที่  (Garbage 
Collector) ด้วย อย่างไรก็ตามทั้ง JOMP และ JaMP นั้นล้วนมีจุดเด่นในการท างานแบบขนานใน
เวลารันไทม์ทั้งสิ้น  ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีการพัฒนาไลบราลี่จาวาแบบขนาน PJ (Parallel Java) [8] 
ที่ท างานด้วยภาษาจาวาเต็มรูปแบบ ส าหรับการท างานของไลบราลี่คล้ายกับ OpenMP ของภาษาซี 
กังรูปที่ 2.3 ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 กลุ่มคือกลุ่ม 1 สร้างขอบเขตของการท างานแบบขนาน กลุ่ม 2 ใช้
แบ่งการท างาน แจกงานแก่ worker กลุ่ม 3  ประมวลผลแบบขนาน กลุ่ม 4 รวมงานที่ได้จากทุกเท
รด และกลุ่ม 5 คือตัวแปรและชนิดข้อมูลซ่ึงไลบราลีนี้ยังพัฒนาอยู่ 

 

 
รูปที่ 2. 3 การท างานของเทรดแบบขนานของ PJ ที่เหมือนกับส่วนขนานของ OpenMP 

บริษัทอินเทลและไมโครซอฟต์ได้ร่วมกันให้ทุนมหาวิทยาลัยอิลินอยด์ในการพัฒนาไลบรา
ลี่ DPJ (Deterministic Parallel Java) [9] โดยใช้ jsr166y ทีมี่คุณสมบัติท างานแบบพร้อมเพียงและ
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ปรับส่วนคอลเลคชัน (concurrency and collection update)  ซ่ึงปัจจุบันรวมไว้ในจาวา 1.7 และ 
JDK 7 ส าหรับเวอร์ชัน 8 นั้น JVM (Java Virtual Machine) ยอมให้แอปพลิเคชันหนึ่งมีหลายเทรด
และรันพร้อมกันได้ [10] 

หลักการและรูปแบบการประมวลแบบขนาน  
กฎของอัมดาฮ์ล (Amdahl’s law) หรือข้อตกลงของอัมดาฮ์ล (Amdahl’s argument)  

เป็นทฤษฎีการเร่งความเร็วของการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน กฎนี้กล่าวว่าความเร็วที่เพ่ิมขึ้น จะ
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของงานในโปรแกรมที่ท าแบบขนานเทียบกับงานทั้งหมด [11] กฎนี้ก่อให้เกิด
หลักการท างานและรูปแบบ แล้วจึงขยายไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบขนาน  

อัลกอริทึมแบบขนาน (Parallel Algorithm) เป็นขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ
ในลักษณะให้หลายเทรดท างานพร้อมกันเพ่ือการประมวลผลแบบขนาน ส าหรับแต่ละปัญหาต้อง
ได้รับการออกแบบแบ่งงานเป็นงานย่อย โดยให้ทุกหน่วยประมวลผลท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การออกแบบอัลกอริทึมแบบขนาน 

ProblemProcessor

Processor Problem

Processor Problem

Processor Problem

Processor Problem

t1 t2 t3 tN

t1 t2 t3t0
tN

Serial Computing

Parallel Computing

P1

...

P2

Pp

 
รูปที่ 2.4 การเปรียบเทียบการแบ่งปัญหาเพื่อประมวลผลแบบล าดับและแบบขนาน 

 โมเดลแบบขนาน (Parallel Models) นั้นเกิดจากแนวคิดการใช้หน่วยประมวลผล 
(Processing Elements: PEs)  จ านวน P หน่วยดังรูปที่ 2.5 ท างานขนาดใหญ่ชิ้นเดียวกันพร้อม ๆ 
กัน จะท าให้งานเสร็จเร็วขึ้นเป็นสัดส่วนคือ 1/P ในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยประมวลผลจะมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าให้เวลาของการประมวลผลแบบขนานมากกว่า 1/P หากกล่าวถึงโมเดล
แบบ RAM (Random Access Machine) เป็น โมเดลคอมพิวเตอร์ที่ มี  1  หน่ วยประมวลผล 
(Uniprocessor) ส่วนโมเดลแบบ PRAM (Parallel RAM) เป็นโมเดลที่มีหลายหน่วยประมวลผล 
ประกอบด้วยหน่วยควบคุม (Control Unit)  หน่วยความจ าร่วม และหน่วยประมวลผล n หน่วย 
ส าหรับหน่วยความจ าร่วม อาจเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Shared Memory) หรือกระจายใน
แต่ละหน่วยประมวลผล (Distributed Shared Memory) สมมติให้เวลาที่โมเดล PRAM  ใช้ในการ
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ติดต่อสื่อสารหน่วยประมวลผล (Synchronization Overhead) ในแต่ละครั้งเป็น 0 และเวลาเข้าถึง
ข้อมูลในหน่วยความจ า (Memory Access Overhead) มีค่าเป็น 0 ด้วย แม้ว่าในทางปฏิบัติเวลาที่ใช้
ติดต่อสื่อสารมากกว่า 0 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ความซับซ้อนด้านเวลาของขั้นตอนวิธี
เท่านั้น เนื่องจากโมเดลแบบ PRAM จะช่วยลดข้อจ ากัด ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง
หน่วยความจ า ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของคอมพิวเตอร์แบบขนาน ดังนั้นโมเดล PRAM จึงเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์แบบขนานในอุดมคติหรือตามทฤษฎี 

การแบ่งภาระงาน 

การแบ่งภาระงาน [12] ส าหรับระบบประมวลแบบขนาน จะพิจารณาเฉพาะส่วนงานที่
สามารถประมวลแบบขนานได้ โดยแบ่งส่วนย่อยนั้นกระจายไปให้แต่ละโพรเซสเซอร์หรือแต่ละเทรด 
ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนที่รองรับ ควรแบ่งงานให้เท่ากัน เพ่ือให้แต่ละเทรดท างาน
เสร็จพร้อมกันได้ ไม่เสียเวลารอระหว่างเทรด เมื่องานแบบขนานเสร็จสิ้น อาจต้องท างานแบบล าดับ
ต่อ ส่วนของการท างานแบบขนานในหนึ่งโปรแกรม ควรมีมากพอเพ่ือเวลารวมของโปรแกรมประยุกต์
นั้นเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับท างานแบบล าดับ [13] 

การส่งงานไปยังหน่วยประมวลผล 

เมื่อแบ่งงานแล้วจะส่งงานย่อยไปยังหน่วยประมวลผล โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับทรัพยากรของ
ระบบอาทิ แบนด์วิธ I/O ซึ่งอาจเกิดปัญหาคอขวดในการส่งข้อมูลไปประมวลผลในยุคแรก แต่ในสมัย
ต่อมาได้รับการแก้ไขด้วยการลดขนาดข้อมูลที่ส่ง จึงมีปัญหาด้านความสามารถของหน่วยความจ าแทน 
เพราะหน่วยความจ ามีขนาดจ ากัด การย่อข้อมูลจะท าให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้นและเพ่ิมแบนวิ ดธ์ใน
การรับส่งข้อมูล ในกรณีของงานประมวลคิวรี่จากข้อมูลจ านวนมาก ต้องลดขนาดข้อมูลและลดโอเวอร์
เฮดให้เหลือน้อยที่สุด [14][15] เพ่ือให้การรับส่งข้อมูลท าได้เร็ว และเอาข้อมูลเข้าไปในหน่วยความจ า
ได้มาก เพ่ือค้นหาข้อมูลให้มากที่สุดในแต่ละรอบการท างาน 

การรวมค าตอบ 

หลังจากการประมวลผลในหน่วยประมวลแบบขนานแล้ว จะต้องรวมค าตอบที่ได้จาก
การประมวลผลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งในโมเดลการโปรแกรมทั่วไป อาจจะใช้วิธีการ Master-Slave 
โดยก าหนดให้หน่วยประมวลผลหรือเทรดตัวหนึ่งท าหน้าที่เป็น Master เพ่ือกระจายงานและรวบรวม
ข้อมูล กลับจากหน่วยอ่ืน (Slave) การรวมนั้นใช้ตัวด าเนินการบางอย่างเข้าช่วยระหว่างการรวม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสรุปแบบที่ต้องการ บางกรณี อาจใช้หน่วยความจ าร่วมช่วยในการรวมข้อมูล [16] 
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ดังนั้นจึงต้องวางแผนเพ่ือส่งค าสั่งหรือข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกหน่วยประมวลผลหรือเทรด
มาสู่หน่วยความจ าร่วมในโปรแกรม [17] 

การค านวณประสิทธิภาพในการท างานของโปรแกรมแบบขนาน 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้องเขียนแอปพลิเคชันที่ท างานแบบขนานโดยใช้เทรด 
มีผู้วิจัยเรื่องรูปแบบการคิดเวลาเพ่ือประเมินการท างานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ เช่นการคิวรี่ 
[18] เวลาทั้ งหมดที่ ใช้ ไปส าหรับการประเมิน คิวรี่ของทุกหน่วยประมวลผลที่ เกี่ยวข้องคือ 
Toverall=Tmm_dm(I) +TGPU+Tdm_mm(O) เวลาทั้งหมดที่ใช้ มาจาก Tmm_dm(I) เป็นเวลาที่ใช้คัดลอกข้อมูล
เข้าจากหน่วยความจ าหลักไปที่หน่วยความจ าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โดย I แทนเซตของข้อมูลเข้า 
TGPU เป็นเวลาการประเมินคิวรี่ในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ใช้บนหน่วยความจ าหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์และ Tdm_mm(O) เป็นเวลาที่ใช้คัดลอกผลลัพธ์การคิวรี่จากหน่วยความจ าหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์กลับมาที่หน่วยความจ าหลัก โดยก าหนดให้ O เป็นเซตของข้อมูลออก ปัจจัยที่สนับสนุนการ
ประมวลผลแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์คือ น าข้อมูลเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์แล้ว
ก าหนดให้หน่วยประมวลผลท างานอย่างคุ้มค่า การน าข้อมูลออกหรือน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดเรื่องแบนด์วิธของหน่วยความจ าและเวลาน าข้อมูลเข้าออก 

Compute Unified Device Architecture (CUDA) 

Compute Unified Device Architecture (CUDA) หรือคูด้าเป็นกรอบการท างานที่
ช่วยผู้พัฒนาโปรแกรมแบบขนานโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โดยมีการควบคุมการท างานจาก
โปรแกรมโฮสต์ ในเบื้องต้นรองรับภาษาฟอร์แทรนและซี บริษัทเอ็นวิเดีย (NVIDIA) สร้างและพัฒนา
ในแต่ละรุ่น การออกแบบสัมพันธ์กับกฎของอัมดาฮ์ล เมื่อใช้งานหน่วยประมวลผล n หน่วย มีส่วนที่
เป็นการท างานขนาน P และส่วนที่ไม่ใช่งานแบบขนาน 1-P ดังนั้น ความเร็ว S(n) = 1/[(1-P)+P/n] 
ส าหรับคูด้าต้องค านึงถึงขอบเขตของโค้ดที่ท างานแบบขนานเพ่ือให้ท างานได้เร็วที่สุดเท่าที่ จะท าได้ 
ฉะนั้นความเร็ว N เท่า จะเป็นไปได้เมื่อใช้หน่วยประมวลผล n หน่วยและงานแบบล าดับในรูป 1-P 
จะต้องลดลงให้เป็น 0 เมื่อพิจารณาโปรแกรมในหน่วยประมวลกราฟิกส์พบว่าสามารถท าความเร็วใน
ส่วนของการท างานแบบขนานเป็น P >> 1-P [19] ตัวอย่างการแบ่งงานแบบขนานระดับลูป โดยแต่
ละลูปท างานอิสระต่อกัน การสร้างโปรแกรมคูด้ามีขั้นตอนคือ 1) สร้างอะเรย์ฝั่งดีไวส์ 2)  คัดลอก
ข้อมูลจากหน่วยความจ าหลักไปยังอะเรย์นั้น 3) รวมผลจากอะเรย์ทั้งหมดของดีไวส์ 4) ส่งผลลัพธ์
กลับมาที่โฮสต์ 
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ตารางที่ 2.2 ประเภทและคุณลกัษณะของหน่วยความจ าบนหนว่ยประมวลผลกราฟิกส์จากมุมมองของคูด้า 

หน่วยความจ า สถานที ่ แคช การเข้าถึง ขอบเขต 
รีจิสเตอร ์ ส่วนหนึ่งของชิพ ไม่ อ่าน/เขียน 1 เทรด 

โลคอล ส่วนหนึ่งของชิพ ใช้ อ่าน/เขียน 1 เทรด 
แชร ์ ส่วนหนึ่งของชิพ - อ่าน/เขียน เทรดทั้งหมดในหนึ่งบล็อก 

โกลบอล ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชิพ (ถ้าไม่ใช้แคช)  ใช้ อ่าน/เขียน เทรดทั้งหมด + โฮตส ์
คอนสแตนซ์ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชิพ (ถ้าไม่ใช้แคช) ใช้ อ่าน เทรดทั้งหมด+ โฮตส ์

เทก็ซ์เจอร์ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชิพ (ถ้าไม่ใช้แคช) ใช้ อ่าน/เขียน เทรดทั้งหมด+ โฮตส ์

 
ส าหรับพ้ืนที่หน่วยความจ าที่ใช้ประมวลผลของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์คือพ้ืนที่

หน่วยความจ าที่แยกส่วนจากหน่วยประมวลของโฮสต์ หน่วยความจ าโกลบอลคือหน่วยความจ าที่มี
พ้ืนที่ใหญ่ที่สุดบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์เป็นส่วนที่ถูกใช้ท ากิจกรรมร่วมกันทุกเทรด มีอัตราการ
ส่งข้อมูลเข้าและออกสูงสุด นอกจากนี้หน่วยความจ าอ่ืนแต่ละระดับที่เก่ียวข้องมีคุณลักษณะดังตาราง
ที่  2.2 การเข้าถึงหน่วยความจ าโกลบอลอาจใช้ เวลาถึง 600  เท่ าของการเข้าถึงรีจิส เตอร์ 
ผู้พัฒนาโปรแกรมจึงควรตระหนักว่าถึงแม้แบนด์วิธของหน่วยความจ าโกลบอลจะมีค่าสูงประมาณ 
160-200 กิกะไบต์/วินาที แต่ยังเป็นค่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความสามารถระดับเทระฟลอป 
(teraflop) ที่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์สามารถท าได้ ด้วยเหตุนี้การน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่จึงจ าเป็น
เพ่ือให้ได้การประมวลที่มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ในการคอมไพล์โปรแกรมบนกรอบของคูด้าจะใช้ตัวแปรภาษา nvcc ส าหรับขั้นตอนการ
ท างานของคอมไพเลอร์ nvcc ส าหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์เป็นดัง รูปที่ 2.6 ก) การเขียนโปรแกรม
เป็น .cu ที่มีภาษาซีเป็นพื้นฐาน นอกจากการท างานบนโฮสต์แล้ว nvcc คอมไพล์งานบนเคอร์เนลโดย
คูด้าเป็นแบบแถวล าดับของเทรด โดยเทรดทั้งหมดท างานเดียวกันเป็นลักษณะ SIMT (single 
instruction multiple threads) แต่ละเทรดจะมีล าดับก ากับเพ่ือใช้ค านวณที่อยู่ของข้อมูลและ
ควบคุมการท างาน ภายในเคอร์เนลมีการประมวลตามกริดที่มีบล็อกอยู่ภายใน กริดคือกลุ่มของบล็อก
ที่สามารถแยกการท างานอิสระต่อกันได้ บล็อกคือการรวมกลุ่มของแถวล าดับของเทรดที่ท างาน
ร่วมกัน (Cooperative Thread Array, CTA) ภายในบล็อกมีเทรดจ านวนมากท างานและใช้ข้อมูล
ร่วมกันบนหน่วยความจ าร่วม แล้วจึงเชื่อมการประมวลให้ตรงกัน โดยเทรดจากบล็อกต่างกันท างาน
เป็นอิสระต่อกัน เมื่อเป็นการท างานระหว่างคูด้ากับแกนของโฮสต์จะถูกมองเป็น SM (stream 
multiprocessor) จากรูปที่ 2.6 ข) ถึง ง) คือบล็อกของเทรดเทียบกับแกนประมวลผล เมื่อมองไปที่
การท างานแบบขนานระดับเทรดก็จะเทียบได้กับ SSE (streaming SIMD extensions) 
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รูปที่ 2.6 การคอมไพล์บนระบบปฏิบัติการวนิโดว์เทียบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ GPU และ CPU  

ที่มา: Farber, R., CUDA Application Design and Development, (Elsevier, 2011), หน้า
103, 186 

 
รูปที่ 2.7 เส้นทางข้อมูลของ MPI GPUDirect 

ที่มา: Farber, R., CUDA Application Design and Development, 2011, หน้า 247 

 ส าหรับการใช้คูด้าในระบบกลุ่มเมฆและภายในคลัสเตอร์ของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ต้องอาศัยไลบารี่ของ MPI (Message Passing Interface) และ GPUDi-
rect ซ่ึงอาศัยการท างานของไดรเวอร์เอ็นวิเดียเป็นดังรูปที่ 2.7 จะท าการจองบัฟเฟอร์ คัดลอกข้อมูล
จากหน่วยความจ าดีไวส์ลงในบัฟเฟอร์ฝั่งต้นทางของ GPUS และปลายทางจะน าข้อมูลลงบัฟเฟอร์และ
คัดลอกขึ้นหน่วยความจ าของGPUR เพ่ือส่งเมสเสจระหว่างคลัสเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ 

ไลบราลี่และฟังก์ชันส าหรับการท างานแบบขนานด้วยภาษาจาวา 

JaMP (Java/OpenMP) เป็นปลั๊กอินที่อยู่ในแถบเมนูของโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) 
เป็นไลบารี่จาวาที่ใช้ร่วมกับ OpenMP เพ่ืองานแบบหลายแกน และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องส าหรับ
ใช้กับหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โดย JaMP ท างานแบบรันไทม ์ 
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เจคูด้า (Java bindings for CUDA, jCUDA) เป็นไลบรารี่ภาษาจาวาส าหรับนักพัฒนาที่
ใช้ภาษาจาวา ที่เชื่อมระหว่างคูด้ารันไทม์และ API ของไดรเวอร์ [20] มีลักษณะเด่นคือสร้างโมดูลผ่าน 
API ได้ มีการสร้างไลบราลีตามคูด้า เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ได้หลายด้านเช่น CUBLAS CUSPARSE
รวมถึงรองรับ OpenGL และจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนงานวิจัย JCUDA [21] หมายถึง
การพอร์ตบางส่วนของคูด้าไปขยายไวยากรณ์จาวา โดยมีอินเตอร์เฟส (JNI) เชื่อมกับภาษาระดับต่ า
เพ่ือใช้เคอร์เนลและคัดลอกข้อมูลระหว่างกัน 

MPJExpress [22] เป็นไลบราลี่ MPI ภาษาจาวาที่ให้นักพัฒนาจาวาประมวลแอปพลิเค
ชันแบบขนานบนคลัสเตอร์และบนกลุ่มเมฆในลักษณะการส่งเมสเสจได้ 

การท างานแบบฟอร์กจอยน์ (fork/join) มีแนวคิดเรียบง่ายโดยมีที่มาจากอัลกอริทึม
แบบแยกแล้วเอาชนะ (divide-and-conquer) ดังนี้ 

Result solve (Problem problem)  

{ if (problem is small) 

  directly solve problem 

 else { 

  split problem into independent parts 

  fork new subtasks to solve each part 

 join all subtasks compose result from subresults 
 } 
} 

จากขั้นตอนวิธีดังกล่าวอธิบายได้ว่า ขั้นฟอร์กเป็นจุดเริ่มแบ่งงานย่อยโดยแตกเทรด
ท างานย่อยแต่ละงานแบบขนาน ขั้นจอยน์เป็นจุดรวมของทุกเทรด จะรอจนกว่างานย่อยของแต่ละเท
รดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วน าผลลัพธ์มารวมกัน อัลกอริทึมนี้จึงท างานแบบวนรอบตลอดเวลา ตั้งแต่
แตกงานย่อยซ้ า ๆ กันรอจนกว่าจะแก้ปัญหาแต่ละส่วนจบในลักษณะแบ่งแยกและเอาชนะ เป็นเช่นนี้
เรื่อย ๆ การน าวิธีการเช่นนี้มาใช้กับเทรดของจาวาโดยตรงถือเป็นงานที่ยาก เนื่องจากไม่สามารถลด
โอเวอร์เฮดของเทรดปกติเพ่ืองานนี้งานเดียวได้จึงน าแนวคิดของ Cilk มาช่วยในการปรับ นั่นคือ
ก าหนดให้สร้างเทรดที่ท างานตามจ านวนของหน่วยประมวลผลกลางในแพลตฟอร์ม และตั้ง
ค่าพารามิเตอร์การฟอร์กให้ตามแพลตฟอร์มมากกว่าตามอัลกอริทึมและก าหนดให้ข้อมูลอยู่บน
หน่วยความจ าภายใน [23] 

คอนเคอร์เรนต์จาวา แยกแนวคิดของงานออกจากเทรดโดยงานคือส่วนที่ผู้ใช้ก าหนด
และงานจะถูกเทรดก าหนดให้ท างานโดยมี executor เป็นผู้จัดคิวการท างานของเทรด ลักษณะการ
ท างานแบบผู้ผลิต-ผู้บริโภค (Producer-Consumer) โดยผู้ผลิตป้อนงานเข้าไป และเทรดที่รับงานไป
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ท าคือผู้บริโภค สิ่งที่บริโภคคืองานนั่นเอง นอกจากนั้นมีการปรับแต่ง ThreadFactory เพ่ือลดการ
แทรกแซงจากไคลเอนต์หรืองานอ่ืน ประโยชน์ของการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันคือสามารถก าหนด 
thread pool หรือ thread group ไดโ้ดยอัตโนมัติส าหรับกลุ่มเทรดที่ท างานเฉพาะอย่างหนึ่ง และยัง
สร้างเทรดข้ึนใหม่ได้ตลอดเวลา [24] 

การท างานแบบแมพรีดิวซ์ การแบ่งแยกข้อมูลกันประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายเป็น
ทางเลือกของการประมวลแบบขนานประเภทหนึ่ง ที่นิยมกันมากคือแมพรีดิวซ์ [25] การท างานโดย 
worker สองประเภทได้แก่ Mapper และ Reducer โดยผู้ใช้ก าหนดให้ฟังก์ชันแมพประมวลผล ท า
การแมพอินพุตกับแต่ละ Mapper และให้ผลลัพธ์ในลักษณะคู่ล าดับคีย์-ค่า เซตคู่ล าดับนี้ขึ้นมาชุดหนึ่ง
หรือหลายชุด จากนั้น Reducer จะใช้ฟังก์ชันรีดิวซ์ เพื่อน าค่าที่สร้างขึ้นเหล่านี้มารวมกันเป็นค าตอบ
ของปัญหาจากคีย์ที่ก าหนด การประมวลงานนี้มักท าบนคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ดังงานของบริษัทกูเกิลใน 
ค.ศ. 2004 ที่ใช้แมพรีดิวซ์หลายร้อยโปรแกรมท างานมากกว่า 1,000 งานบนคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ทุก
วัน แบ่งการท างานเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้  

1. ไลบราลีแมพรีดิวซ์ในโปรแกรมของผู้ใช้แบ่งไฟล์น าเข้าครั้งแรก ให้มีขนาดชิ้นละ 16 
- 64 เมกะไบต์ โดยก าหนดเป็นพารามิเตอร์น าเข้าได้ 

2. มาสเตอร์ท าหน้าที่มอบหมายงาน เมื่อก าหนดให้ท างานแมพ หรืองานรีดิวซ์ มาส-
เตอร์จะคอยเก็บตัวรับงานที่ว่างแล้วมอบหมายให้ท าต่อไป  

3. ตัวรับงานถูกก าหนดให้ท าแมพจะอ่านข้อมูลแล้วแยกไว้ เพ่ือสร้างคู่ล าดับคีย์/ค่า 
ออกจากข้อมูลเข้าตามที่ผู้ใช้ก าหนดฟังก์ชันแมพ ส่วนคู่ล าดับคีย์/ค่าที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฟังก์ชันแมพ 
จะถูกน าไปเก็บเป็นบัฟเฟอร์ในหน่วยความจ า 

4. ในขณะเดียวกันคู่ล าดับในบัฟเฟอร์ถูกเขียนลงภายในดิสก์ แล้วส่งค่าที่อยู่บัฟเฟอร์นี้
ให้แก่มาสเตอร์ ซึ่งจะส่งต่อไปให้หน่วยที่ท ารีดิวซ์ต่อไป 

5. เมื่อหน่วยรีดิวซ์ทราบที่อยู่ข้อมูลนี้จากมาสเตอร์แล้วเพ่ืออ่านข้อมูลบัฟเฟอร์ภายใน 
เมื่ออ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะเรียงข้อมูลตามคีย์ชั่วคราวที่ติดอยู่ดังนั้นในขั้นนี้คีย์เดียวกันจะถูกน ามา
อยู่กลุ่มเดียวกัน ในกรณีที่จ านวนของข้อมูลชั่วคราวที่สร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี้มีขนาดใหญ่มาก ต้อง
ใช้การเรียงล าดับภายนอก 

6. เมื่อหน่วยรีดิวซ์เรียงล าดับข้อมูลชั่วคราว  คีย์ที่เหมือนกันจะถูกนับรวมกันจากนั้นจึง
ส่งค่าไปยังฟังก์ชันรีดิวซ์ของผู้ใช้ น าเอาต์พุตของรีดิวซ์มาต่อกับเอาต์พุตที่ได้จากการรีดิวซ์ก่อนหน้า 
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7. เมื่องานแมพและรีดิวซ์ทั้งหมดเสร็จสิ้นลง มาสเตอร์จะแจ้งผู้ใช้ผ่านโปรแกรม โดย
เรียกฟังก์ชันแมพรีดิวซ์ในโปรแกรมกลับมาท่ีโค้ดของผู้ใช้นั่นเอง 

ประโยชน์ส าหรับงานแมพรีดิวซ์คือการท าดัชนีที่ท าให้จัดการได้ง่าย และขจัดปัญหา
เครื่องหรือโหนดท างานล้มเหลว เครื่องท างานช้าหรือเครือข่ายมีปัญหาออกไป เนื่องจากมีกลไกที่ทน
ต่อความพร่องอยู่ เมื่อใช้แมพรีดิวซ์แล้วจะลดการการแทรกแซงจากงาน อ่ืน นอกจากนี้ยังสะดวกใน
การเพ่ิมเครื่องเข้ามาในคลัสเตอร์ด้วยโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม 

การจัดการข้อมูลอาร์ดีเอฟบนหน่วยประมวลผลแบบขนาน 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้มีลักษณะเป็นอักขระปริมาณมาก มีทั้งเชิงโครงสร้างและ
ลักษณะไร้โครงสร้าง มีประเภทเป็นสตริง อาทิ ที่อยู่เว็บไซต์ ตัวอักษรบรรยาย เป็นต้นและวันที่ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนนั้น จึงต้องมีขั้นเตรียมข้อมูลก่อน โดยท างานบนหน่วยประมวลผลกลาง แล้ว
ในเคอร์เนลของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จึงเป็นการคิวรี่ข้อมูล ส าหรับงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันนั้น
พบว่ามีจะการน าข้อมูลอักขระมาแปลงโดยการใช้ดัชนี ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลเช่น โครงสร้างต้นไม้ของ
ตัวอักษร [26] กราฟ [27] แล้วแปลงข้อมูลเพ่ือลดขนาด ข้อมูลน าเข้า ให้สามารถน าเข้าสู่หน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ได้ปริมาณมากที่สุด และใช้หมุนเวียนกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในหัวข้อนี้
จึงน าเสนอลักษณะข้อมูลที่ใช้ และการแทนค่าข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การลดขั้นตอนการท าดัชนีข้อมูล การน าเซตข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการประมวลผล
แบขนานมักท าดัชนีก่อนเพ่ือให้เหมาะกับการประมวลผลแบบขนาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน
และลดพ้ืนที่ให้หน่วยความจ า แต่ขั้นตอนเตรียมข้อมูลนี้มักใช้เวลามาก จึงมีการวิจัยลดเวลาในส่วน
การเตรียมข้อมูลนี้เช่น การท าแมพรีดิวซ์ [25] เพ่ือสร้างต้นแบบประมวลเซตข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
แบบกระจายบนคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ โดยดัชนีมีคีย์ (key) และเลขเอกสารเป็นค่า (value) แต่มี
ประเด็นว่าการเตรียมข้อมูลต้องท าหลายขั้นตอนซึ่งใช้เวลานานและรับค่าที่ยังไม่ได้เรียงล าดับมา
โดยตรงไม่ได้ ไม่มีการตั้งค่าให้หน่วยแมพสื่อสารระหว่างกันได้ ดังนั้นจึงสร้างพจนานุกรมทั้งหมดใน
ขั้นตอนเดียวไม่ได้ จึงมีงานวิจัยน าแมพรีดิวซ์มาประยุกต์เหลือการส่งผ่านเพียงครั้งเดียว (single-
pass) [28] โดยให้หน่วยแมพส่งคู่ล าดับ <เทอม, รายการที่ส่งต่อ> เพ่ือลดจ านวนครั้งในการส่งและขนาด
ข้อมูลที่ส่งทั้งหมดระหว่างขั้นแมพและรีดิวซ์  ส่งผลให้ความเร็วของการประมวลเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์
โดยตรงกับจ านวนของแกนและหน่วยประมวลผล แต่ยังต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากคือ 8 เครื่อง ซึ่ง
อย่างไรก็ตามยังมีการแมพรีดิวซ์แบบท าดัชนีจากข้อมูลขนาดใหญ่ [29] ด้วยการสลับคู่ล าดับ <เทอม, 

ส่ง{เลขเอกสาร, ความถี่ของเทอม}> เป็น <ทัพเพิล{เทอม, เลขที่เอกสาร}, ความถี่ของเทอม> ท าให้เหลือเพียงค่า
เดียวในแต่ละคีย์ ส่งผลให้ทุกคีย์เป็นเอกลักษณ์และการันตีได้ว่าแมพส่งค่าไปขั้นรีดิวซ์ตามล าดับ ส่งผล
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ให้ลิสต์ที่ส่งไปเรียงกันโดยไม่เหลือผลลัพธ์ไปยังรอบต่อไปอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จัดการข้อมูล
ด้วยคลัสเตอร์ขนาด 99 โหนดจัดการกับข้อมูล ClueWeb09 ที่มีปริมาณเพจประมาณ 50 ล้านเพจ 
นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรมากเช่นกัน 

การแทนค่าข้อมูลด้วยโครงสร้างต้นไม้ของอักขระ การท าดัชนีข้อมูลและค้นหากับเซต
ข้อมูล ClueWeb09 ด้วยโครงสร้างต้นไม้ตัวอักษร ซึ่งต่างจากการเก็บข้อมูลแบบคีย์ -ค่า คือใช้พ้ืนที่
น้อยกว่า แต่ต้องสร้างไฟล์พจนานุกรมเพ่ิมโดยท างานบนหน่วยประมวลผลกลาง แล้วท าดัชนีแบบ
ขนานร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ใน [26] สรุปผลการเลือกจ านวนหน่วยประมวลผลกลาง เพ่ือ
ใช้ค านวณแบบขนานเหมาะสุดคือ 8 แกน แบ่งเป็นแปลงข้อมูล 6 แกน ท าดัชนี 2 แกนและใช้หน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ 2 ตัวช่วยท าดัชนี ผลจากการทดสอบ พบว่ามีค่าธรูพุต 262.76 MB/s และเมื่อน า
เทียบกับวิธีที่ใช้ 99 โหนดบนคลัสเตอร์นั้นธรูพุตมีค่า 167.37 MB/s ดังนั้นงานที่อาศัยหน่วยประมวล-

ผลกราฟิกส์สามารถประมวลผลดีกว่าคลัสเตอร์ได้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยกว่า 

การสร้างดัชนีโครงสร้างต้นไม้ โดยน าแมพรีดิวซ์มาประยุกต์สร้างดัชนีต้นไม้บนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ ข้อมูลเข้าคือหน้าเว็บเพจจากเซตข้อมูล Clueweb09 โดยก าหนดขนาดบล็อกที่
มีรายละเอียดของเอกสาร แล้วจึงอ่านข้อมูลเพ่ือแปลงรหัส แล้วเขียนผลลัพธ์ชั่วคราวลงบนบัฟเฟอร์ 
ในขั้นนี้สามารถท าบนหน่วยประมวลผลกลางและกราฟิกส์และเก็บดัชนีไว้ การสร้างต้นไม้แบบไบนารี
เหมาะกับข้อมูลที่ดึงจากหน้าเว็บพร้อมกับสร้างสมดุลแก่ต้นไม้โดยจับที่ n-key ใด ๆ ค่าความสูงคือ 
log

2

1n
t

 เมื่อ t เป็นดีกรีของต้นไม้ ส าหรับโครงสร้างโดยรวมคือการน าต้นไม้ตัวอักษรมาเก็บต้นไม้ไบ

นารีที่สร้างไว้ ส่วนของต้นไม้อักษรนั้น มีการสร้างตารางแทนค่าอักขระตามจ านวนอักษร 3 ตัวแรก 
ความเป็นไปได้ =26*26*26 = 17,576 กรณี จากนั้นก าหนดโครงสร้างต้นไม้ไบนารีภายในต้นไม้
อักขระที่มีขนาดข้อมูลทั้งหมด 512 ไบต์ สรุปว่าการสร้างดัชนีบนหน่วยประมวลผลกลางนั้นสร้าง
ต้นไม้อักขระไปถึงเทรดที่ 17,612 เมื่อท างานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ สามารถเรียงสายอักขระ
โดยมีความยาวเทอมน าหน้าตามด้วยสายอักขระของเทอมนั้นแบบต่อเนื่องกันชุดละ 512 ไบต์ส าหรับ
การขยับเทอมเพ่ือท าการค้นหานั้นสามารถก าหนดให้เทอมเป้าหมายเป็น เทรด i+1 ถ้าค้นพบเทอม
เป้าหมายให้ปรับค่า ถ้าไม่มีเทอมนี้อยู่ทั้งรากและใบให้สร้างโหนดใหม่ แต่ถ้าพบที่ใบแล้วเมื่อต้องการ
ท ากิจกรรมต่อให้ท าที่ใบของโหนดนั้น 

 การสร้างดัชนีโครงสร้างกราฟ จ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างของแถวล าดับเช่นกัน 
(structure of array) [30] กรณีที่มีกราฟและทาบโครงสร้างนั้นไปยังหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 3 
ตัว ต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นต้นไม้ 3 ส่วน คัดลอกข้อมูลส่วนที่สัมพันธ์กันขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ส่วนมากคือ
หางของต้นไม้จากการ์ดตัวแรก ซึ่งหางนั้นจะอยู่ทุกหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีข้อมูลสัมพันธ์กัน 
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ข้อมูลจากลิงค์เดต้า 

เว็บเชิงความหมาย หรือ เว็บของข้อมูล (web of data) เป็นส่วนขยายของเว็บดั้งเดิมที ่

องค์กรเวิลด์ไวด์เว็บสากล (W3C) ก าหนดมาตรฐานไว้ ให้เป็นข้อมูลเปิดแบบหนึ่งที่จัดการได้เหมือน
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีนี้ช่วยให้มนุษย์สร้างที่เก็บข้อมูลบนเว็บได้โดยตรง โดยเพ่ิมค าบรรยายและเขียน
กฎจัดการความหมาย  โดยสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้วิเคราะห์ความหมายข้อมูลในเว็บได้มากขึ้นและมี
ความน่าเชื่อถือตามระดับความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละเซตข้อมูล ต่อมาข้อมูลที่สัมพันธ์
กันนี้ถือเป็นลิงค์เดต้า ที่อยู่บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีข้อมูลอาร์ดีเอฟมากขึ้นเช่น OWL (web ontology 
language) และ SKOS (Simple Knowledge Organization System) 

 

 
รูปที่ 2.8 ระดับชั้นของเว็บเชงิความหมาย ปีค.ศ. 2000 ค.ศ. 2005 และ ค.ศ. 2007 

 

จากรูปที่ 2.8 แสดงระดับชั้นของเว็บเชิงความหมาย ปีค.ศ. 2000 ค.ศ. 2005 และ ค.ศ. 
2007 [31] [32] [33] รายละเอียดของชั้นการท างานของเว็บเชิงความหมายนั้นมาจากกิจกรรมของ 
W3C [32] มาประยุกต์เป็นระดับชั้น โดยเพ่ิมกฎหรือตรรกศาสตร์มากขึ้น และได้มีการปรับปรุงระดับ 
ชั้นปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2005 ไว้ในงานวิจัย [34] โดยมีวิวัฒนาการของชั้นจากแบบเริ่มต้น [31] ที่
เพ่ิมส่วนของการเข้ารหัส [35] ต่อมาได้มีการปรับอาร์ดีเอฟให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานมากข้ึนและมีการรวม
กฎและหลักตรรกศาสตร์ให้เป็นส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น [33] ในปัจจุบันแนวโน้มการน าชั้นเหล่านี้ไปใช้งาน
จะสอดคล้องกับภาพของแนวคิด “เว็บเป็นหนึ่งเดียว” ของ W3C [36] สามารถสรุปตามหน้าที่ของแต่
ละชั้นและเพ่ิมเติมในส่วนของการน าไปใช้เป็นแอปพลิเคชันเว็บได้ดังต่อไปนี้ 

ชั้นการเข้ารหัส จัดการเรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมข้อมูลทุกระดับชั้น เน้นควบคุม
ลิขสิทธิ์ของข้อมูลเปิด ทั้งข้อมูลที่สร้างขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์เปิดและข้อมูลที่เปิดเผย จากผู้ให้ข้อมูลที่น่า 
เชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มาเชื่อมต่อจึงสามารถน าข้อมูลไปใช้ตามต้องการอย่างถูกกฎ 
หมาย เริ่มตั้งแต่การใช้งานระหว่างไฟล์ข้อมูล จนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครือข่าย 
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ชั้นก าหนดตัวตน คือการระบุที่อยู่ของแหล่งข้อมูลเพ่ือแสดงว่าหาข้อมูลนั้นได้จากที่ใด 
ภายในระบบอินเตอร์เน็ต และตัดสินว่าเนมสเปซของข้อมูลนั้นหาได้จากชื่อโดเมนใด 

ชั้นค าศัพท์ [37] ก าหนดรายการและค าจ ากัดความของเทอมที่อธิบายเนื้อหาเซตข้อมูล 
ชั้นออนโทโลยีเป็นค าศัพท์ที่เก็บความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างเทอม [37] 
ชั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถครอบคลุมชั้นก าหนดตัวตน ชั้นก าหนดศัพท์ และชั้นออน

โทโลยีได้ มีรูปแบบอาร์ดีเอฟเป็นส าคัญ สื่อสารข้อมูลในรูปแบบทริพเพิล สามารถเรียงต่อเนื่องกันได้
แม้ว่าอยู่ในไฟล์ต่างชนิดกัน 

นิยามที่ 2.1 ทริพเพิล เทอม และกราฟของอาร์ดีเอฟ  

ก าหนดให้ 𝒰 เป็นเซตของ URI, B เป็นเซตของโหนดว่าง (blank node) และ L เป็น
เซตของข้อความ อาร์ดีเอฟหนึ่งทริพเพิลประกอบด้วยเซตของ (Subject, Predicate, Object) ∈ 
𝒰×(𝒰∪B)×(𝒰∪B∪L) เทอมของอาร์ดีเอฟคือเอเลเมนต์ของ 𝒰∪B∪L กราฟอาร์ดีเอฟคือเซตที่
ประกอบด้วยอาร์ดีเอฟจ านวนมาก 

ชั้นคิวรี่ใช้ภาษาสปาร์เคิล (SPARQL) เป็นภาษาส าหรับคิวรี่และเป็นโปรโตคอลของอาร์ดี
เอฟ [38] ท าหน้าที่หาเส้นทางเพ่ือประมวลคิวรี่ผ่านเซตข้อมูลแบบลิงค์เดต้า และผ่านการพัฒนามาถึง
รุ่น 1.1 ที่มีการเพ่ิมเรื่องกราฟอาร์ดีเอฟ (Graph Store) มากข้ึน [39] 

นิยามที่ 2.2 เทอมของการคิวรี่  

เทอมที่ต้องการคิวรี่อาร์ดีเอฟ อยู่ที่ต าแหน่งใดให้แทนค่าด้วยพรีฟิกส์ ‘?’ ก่อนตัวแปร 

ลิงค์ เดต้า หรือเทคโนโลยีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เชื่อมต่อกัน  [40] เป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันและเชื่อมกันระหว่างเซตข้อมูล เป็นสิ่งตรงข้ามกับการเก็บฐานความรู้เดียว จึงเรียกว่า
ลิงค์เดต้า ส าหรับข้อมูลที่เก็บอย่างน้อยต้องอยู่ในรูปแบบทริพเพิลสื่อความหมายระดับอาร์ดีเอฟ ที่
เป็นภาษามาร์กอัพอ่ืนเช่น เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ได้ ในปัจจุบันนี้ลิงค์เดต้าถือเป็นหัวใจของเว็บเชิง
ความหมาย เนื่องจากเป็นการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกันหลายชุดข้อมูล มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและแสดงความหมายทางตรรกศาสตร์ได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านเว็บเชิง
ความหมายสามารถเลือกใช้ตามระดับความซับซ้อนที่ต้องการ ท าให้การท างานของเว็บเชิงความหมาย
ไร้พรมแดน มีกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการเชื่อมต่อข้อมูลเปิดมากมายทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร ตาม
นิยามของทิมเบิร์นเนอร์ส-ลี ได้แบ่งระ-ดับข้อมูลเปิดออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งข้อมูลประเภทอาร์ดีเอฟถือ
เป็นข้อมูลเปิดที่ใช้เชื่อมระหว่างกันอยู่ในระดับที่ 5 หมายความว่าเซตข้อมูลที่สนใจนั้นเชื่อมโยงข้อมูล
ที่มีอยู่กับเซตข้อมูลอื่นเพ่ือบอกบริบท 
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จากรูปที่ 2.9 พบว่า DBpedia [41] คือศูนย์กลางของลิงค์เดต้า โดยเป็นการสร้างอาร์ดี
เอฟจากเนื้อหาของวิกิพีเดียจึงท าให้มีรายละเอียดภายในมากมาย ส าหรับลักษณะของ DBPedia ที่ใช้
ในการทดลองคือเซตข้อมูลที่เชื่อมต่อกับลิงค์ภายนอกด้วย การเชื่อมต่อลิงค์ภายนอกมี  2 แบบได้แก่ 
แบบที่ 1 ลิงค์ของ HTML ที่ออกสู่เว็บเพจภายนอก ได้แก่ dbpedia:reference ชี้ไปที่เว็บใด ๆ เพ่ือ
อ้างถึงสิ่งต่าง ๆ โดยละเอียด และ foaf:homepage ที่ชี้ไปที่หน้าเว็บที่เป็นทางการ ส่วนแบบที่ 2 
ลิงค์ของอาร์ดีเอฟที่ชี้ไปยังแหล่งของข้อมูล ตามคุณสมบัติของ OWL คือ owl:sameAs สามารถ
อ้างอิงไปถึงเซตข้อมูลที่เชื่อมกันได้ ตัวอย่างลิงค์ของอาร์ดีเอฟที่ชี้ไปยังแหล่งของข้อมูลอ่ืนเช่น 
GeoNames Yago DBLP Freebase และ U.S. Census เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.9 แผนภาพ Linking Open Data (LOD) Project Cloud ที่ได้รับการรวบรวมจนถึงก.ย. 2011 

ที่มา: Cyganiak, R., Linking Open Data (LOD) Project Cloud [ออนไลน์], เข้าถึง 25 พ.ค. 
2012, http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2011-09-19.png  

เรื่องขนาดและความสัมพันธ์ของลิงค์เดต้า [42] จากรูปที่ 2.9 ขนาดของวงกลมสัมพันธ์
กับจ านวนเซตของทริพเพิล โดยวงกลมขนาดใหญ่มากจะมีจ านวนมากกว่า 1 พันล้านทริพเพิล ส่วน
วงกลมที่ขนาดใหญ่จะมี 10 ล้านถึง 1 พันล้านทริพเพิล ส่วนวงกลมขนาดกลางมี 1 แสนถึง 10 ล้าน 
ทริพเพิล วงกลมขนาดเล็กอยู่ที่ระหว่าง 10,000 – 500,000 ทริพเพิลและวงกลมข้อมูลเปิดที่ขนาด
เล็กมากจะมีจ านวนน้อยกว่า 10,000 ทริพเพิล ซึ่งขนาดเหล่านี้วัดโดยผู้จัดท าและจากการประมาณ
การในบางครั้ง นอกจากนี้อาจขยายขนาดของข้อมูลได้ เสมอเพราะเป็นรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจึง
สามารถน าความสัมพันธ์มาเชื่อมต่อกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเซตข้อมูลพิจารณาที่ทิศทางของลูกศร 
ทิศทางเดียวใช้แทนความสัมพันธ์ทางเดียวเช่นลูกศรจาก A ถึง B หมายถึงเซตข้อมูล A มีอาร์ดีเอฟที่
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ใช้ใน B ได้ด้วย ลูกศรสองทิศทางใช้เชื่อมต่อระหว่างกันของ 2 เซตข้อมูล ส่วนความหนาของลูกศร
สัมพันธ์กับจ านวนลิงค์ ถ้าหนามากคือลิงค์สัมพันธ์กันมากกว่า 100,000 ทริพเพิล หนาปานกลางแทน
ลิงค์ที่สัมพันธ์กันระหว่าง 1,000 ถึง 100,000 ทริพเพิลและลูกศรบางแทนจ านวนที่สัมพันธ์กันน้อย
กว่า 1,000 ทริพเพิล [40] การวัดค่าของจ านวนเซตข้อมูลแบบที่สองนี้ไม่สามารถวัดจากโปรแกรม
จัดการสร้างออนโทโลยีเช่น โพรทีเจ [43] ได้ดังนั้นจากความรู้ข้างต้นจึงใช้การรวบรวมข้อมูลการวัด
ค่าจากแหล่งเผย แพร่ฐานความรู้แทนซึ่งสามารถประมาณการขนาดเซตของข้อมูลได้  

การน าพ้ืนฐานของเว็บเชิงความหมายมาประยุกต์เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันเว็บนั้นมีหลาย
ด้าน  ซึ่งสรุปตามแนวทางเว็บเป็นหนึ่งเดียวของ W3C ได้ดังนี้ 

ชั้นเก็บข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ โดยทั่วไปมักเก็บอยู่ในรูปของไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ หรือ
ในฐานข้อมูลผ่านชั้นการแปลงข้อมูลตัวอย่างเช่น การแปลงจากทริพเพิลเป็นการเก็บแบบทัพเพิล [41] 
สามารถแบ่งปันสิทธิ์การใช้งานลิงค์เดต้าได้ 

ชั้นส่งผ่านข้อมูลคือการส่งผ่านโปรโตคอล HTTP เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์จึง 

ต้องเรียกและดูข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

ชั้นแอปพลิเคชัน เน้นเว็บแอปพลิเคชันสามแบบคือ แบบที่หนึ่ง การสร้างเครื่องมือค้นหา
ข้อมูลของลิงค์เดต้าผ่านเว็บเชิงความหมาย เพ่ือให้ค้นหาได้โดยสะดวกและแสดงข้อมูลที่ลิงค์เดต้าเก็บ
ไว้ได้ แบบที่สองเป็นการผลิตลิงค์เดต้า เป็นการอ านวยความสะดวกเพ่ือการบูรณาการ (integration) 
ข้อมูลส าหรับระบบธุรกิจและงานวิจัย แบบที่สามคือแมชอัพ (mashups) เป็นการรวมหลายเซตข้อ 
มูลเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเซอร์วิสแบบใหม่ เพ่ือดูภาพรวมหรือได้ข้อมูลขอบเขตใหม่เพ่ิมขึ้น 

รูปแบบข้อมูลประเภทออนโทโลยี  เป็นค าศัพท์ที่ ใช้ก าหนด นิยามแนวคิดและ
ความสัมพันธ์ เรียกได้ว่าเทอม ใช้เพ่ือบรรยายและแสดงขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้อง ชุดค าศัพท์นี้ถูก
น ามาใช้เพ่ือแบ่งกลุ่มของเทอมตามแอปพลิเคชันเฉพาะ ตามคุณลักษณะของความสัมพันธ์และนิยาม
กฎที่เป็นไปได้ส าหรับเทอมที่น ามาใช้ รายละเอียดค าศัพท์มีตั้งแต่ใช้บรรยายเพียงหนึ่งหรือสองแนวคิด
หรือมีความซับซ้อนมากในระดับหลายพันแนวคิดก็เป็นได้ 

การออกแบบออนโทโลยีมีหลายประเภท ซึ่งมีการสรุปได้ 6 รูปแบบตามงานวิจัยด้าน
การออกแบบ [44] และต่อมาได้ปรับปรุงรายละเอียดเป็นดังรูปที่ 2.10 จึงอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

การออกแบบโครงสร้าง (Structure ODPs) ประกอบด้วยการออกแบบเชิงตรรกะที่
สอดคล้องทั้งเนื้อหาและตรรกศาสตร์และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่รักษาสมดุลรูปแบบภายนอก
และในออนโทโลยีว่าแต่ละเทอมมีความสมเหตุสมผลตามหลักตรรกศาสตร์เชิงบรรยายหรือไม่ 
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การออกแบบความสอดคล้องกัน (Correspondence ODPs) ประกอบด้วย การสร้าง
แนวคิดใหม่ เพ่ือปรับแนวความคิดและการออกแบบจากการจับคู่เพ่ือสร้างความหมายใหม่หรือรวม
ความ หมายร่วมกันจากออนโทโลยีอย่างน้อยสองฐานที่มีอยู่ 

การออกแบบเชิงเนื้อหา (Content ODPs) เป็นการแปลงรหัสจากเชิงความคิดมากกว่า
ด้านตรรกะ ตัวอย่างคือการแก้ปัญหาการคลาสโดเมนและคุณสมบัติขึ้นใหม่ จึงมีการสร้างบต้นแบบ - 

(building blocks) เพ่ือให้น ากลับมาใช้ใหม่ได ้

การออกแบบเชิงเหตุผล (Reasoning ODPs) เป็นแอปพลิเคชันเชิงตรรกะที่แสดง
ผลลัพธ์ที่เป็นเหตุผลต่อกัน โดยใช้เครื่องมือตรวจความเป็นเหตุผล (Reasoning engine) 

 
รูปที่ 2.10 ภาพของประเภทการออกแบบออนโทโลยี (Ontology Design Patterns) 

ที่มา: EvaBlomqvist, Ontology Design Patterns [ออนไลน์], http://ontologydesignpat 
terns.org/wiki/Image:Odptypes.jpg, เข้าถึง 31 ต.ค. 2013 

การออกแบบไวยากรณ์ (Lexico-Syntactic ODPs) เป็นการออกแบบตามโครงสร้างทาง
ภาษา ที่ประกอบด้วยค าตามล าดับ เริ่มจากค าที่มีความหมายครอบคลุม และการดึงความหมายเพ่ือ
สรุปสิ่งที่ต้องการสื่อสารมักใช้งานร่วมกับการออกแบบเชิงตรรกะและเนื้อหาพร้อมกับภาษาธรรมชาติ
เพ่ือประโยชน์ด้านสื่อการสอน 

การออกแบบเพ่ือน าเสนอ (Presentation ODPs) งานวิจัย [44] ให้ความหมายเพ่ิมเติม
จากโครงการนีออนว่าเป็นส่วนจัดการการอ่านเพ่ือผู้ใช้งานจริง จึงมีการออกแบบเพ่ิมเติมอีก 2 
ประเภทคือ การตั้งชื่อ และการใส่รายละเอียด (Annotation ODPs) 

การเก็บข้อมูลและลักษณะข้อมูล 

การพิจารณารูปแบบของข้อมูลที่ต้องการใช้งานก่อนน าเข้าเป็นเซตข้อมูลเพ่ือการคิวรี่ใน
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์นั้น ต้องท าการศึกษาเพ่ือต่อยอดและทดสอบจากงานวิจัยที่มีการพิสูจน์
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เรื่องการลดขนาดข้อมูลประเภทออนโทโลยีโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องคงความถูกต้องของข้อมูลแบบ
ออนโทโลยี อย่างน้อยต้องเป็นระดับอาร์ดีเอฟ ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันของลิงค์เดต้า ส าหรับรายละเอียด
ของการเก็บข้อมูลแบ่งเป็นการเข้ารหัส สร้างดัชนี แล้วเก็บลงฐานข้อมูลแบบทัพเพิลการแปลงค่าเป็น
บิตตามดัชนีแล้วโหลดทั้งหมดเข้าหน่วยความจ า และการเก็บข้อมูลลงไฟล์ย่อแบบไบนารี 

การจัดเก็บฐานออนโทโลยีลงบนดิสก์ รายละเอียดและความหมายแต่ละฐานออนโทโล
ยีที่ศึกษาแบ่งตามชื่อของฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ทีดีบี (TDB) เป็นส่วนประกอบของอาปาเช่ เจนา (Apache Jena) มีหน้าที่เก็บข้อมูลท
ริพเพิลลงสู่ดิสก์โดยตรงและรองรับการคิวรี่ [45] ปัจจุบันได้มีการน าทีดีบีมาใช้ในการเก็บอาร์ดีเอฟ
ด้วยประสิทธิ ภาพสูงบนเครื่องเดี่ยวมากขึ้น รองรับทั้งภาษาสปาร์เคิลเดิมและรุ่นปรับปรุง ในการ
ท างานแอปพลิเคชันจะได้รับโมเดลหรือเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟจากทีดีบี แล้วจึงแปลงเป็นโมเดลหรือเซต
ข้อมูลอ่ืนต่อไป ทีดีบียังรองรับการท างานแบบธุรกรรม (transaction) เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ท างาน
พร้อมเพรียงกัน ส า หรับตารางเป็นลักษณะของทัพเพิลที่เรียกว่าตารางคุณสมบัติ เก็บดัชนีในรูปต้นไม้ 
B+ ได้3 แบบคือ SPO, POS และ OSP ซึ่งอักษร S คือ subject อักษร P คือ predicate และอักษร 
O คือ object นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทีดีบีเพ่ิมให้ท างานแบบขนานบนคลัสเตอร์ได้ [46] 

คิวมิวลัสอาร์ดีเอฟ (cumulusRDF) [47] เป็นฐานข้อมูลส าหรับอาร์ดีเอฟบนกลุ่มเมฆ 
โดยเก็บดัชนีแบบคีย์ -ค่า (key-value) ตามคุณสมบัติของฐานข้อมูลคาสซานดรา (Apache 
Cassandra) คุณสมบัติที่ส าคัญคือแปลงข้อมูลจากทริพเพิลเอ็นธรี (N3) มาเป็นทัพเพิล ผ่านไลบราลี
เฮคเตอร์จากไคลเอนต์ (Hector) มีการเก็บดัชนีหลายแบบซึ่งผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดได้แก่ดัชนี 3 ชุดคือ  SPO (S เป็นคีย์ PO เป็นค่า) OSP (O เป็นคีย์ SP เป็นค่า) และ POS (PO 
รวมกันเป็นคีย์หลัก P และ O เดี่ยวเป็นคีย์รอง และ S เป็นค่า) เมื่อผู้ใช้ต้องการแบ่งเก็บฐานอาร์ดีเอฟ
ท าได้โดยระบุโทเคน (token) ของข้อมูลที่ต้องการแบ่งและระบุที่อยู่ของเครื่องถัดไป การประมวลเพื่อ
เก็บข้อมูลจะเป็นแบบหมุนวน (round robin) ตามล าดับ 

การจัดการอาร์ดีเอฟบนหน่วยความจ า บิตแมท (BitMat) [48] เป็นรูปแบบการประ 
มวลผลโดยใช้คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ มีการเตรียมโดยแปลงข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงเป็นเมตริกซ์ของบิต 
การประมวลผลทั้งหมดต้องอาศัยหน่วยความจ าที่อยู่บนเครื่องนั้น แต่ละทริพเพิลอยู่ในรูปสามมิติแบบ
ลูกบาศก์บิตได้ ซ่ึงแต่ละเซลคือ 1 ทริพเพิลเมื่อน าเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก ลูกบาศก์เหล่านี้จะถูกสไลด์
เป็นสองมิติ ด้วยเหตุนี้จึงท าบิตแมทไว้ 6 รูปแบบ โดยที่แต่ละโครงสร้างสามารถท าการจอยน์ 1 ครั้ง 
จึงเป็นเซตของทริพเพิล ตามหลักการสปารส์เมตริกซ์ จะเขียนเป็นแถวล าดับของแถวบิตได้ ซึ่งแต่ละ
แถวจะเก็บชุดของทริพเพิลไว้ด้วย S เดียวกัน ขั้นตอนในอนาคตคือลดขนาดของข้อมูลที่เก็บได้และท า
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คิวรี่แบบมัลติเพิลจอยน์ได้ คิวรี่เหล่านี้ใช้โอเปอเรชันของบิตคือ AND และ OR บนแถวของบิตแมท
แล้วผลลัพธ์เป็นบิตแมทอีกชุดหนึ่ง การเก็บข้อมูลบนหน่วยความจ านี้ถูกออกแบบให้อ่านอย่างเดียว  

รูปแบบอาร์ดีเอฟแบบไบนารี เพ่ือลดขนาดการเก็บข้อมูลบนไฟล์ ส าหรับเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเอชดีที (HDT: Header-Dictionary-Triples) เป็นการย่อข้อมูลได้เล็กกว่า
ต้นฉบับประ มาณร้อยละ 15 และย่อให้ลดลงอีกร้อยละ 3.5 การย่อแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือ หัว 
(Header) จะเก็บขนาดข้อมูลเดิมและกราฟอาร์ดีเอฟในต้นไม้ส าหรับโหนดระบุตัวตน (ID) แล้วจะถูก
ส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปที่ไคลเอนต์ด้วยเมื่อผู้ใช้เรียกดู และค านวณดีกรีจากกราฟ Subject 

 
Predicate Object ส่วนที่สอง คือ พจนานุกรม จะจัดการ URI ที่ซ้ ากันแล้วใช้จัดล าดับตามอักขระ 

ส่วนที่สามคือทริพเพิลเป็นเซตของบิตแมพ (Bitmap)  ที่ย่อลงอีกด้วยรหัสฮัพแมน [49] จาก 

รูปที่ 2.11 แสดงขั้นตอนการสร้างเอชดีที เริ่มจากการน าอาร์ดีเอฟมาสรุปข้อมูลเก็บไว้ที่
หัว (Header) แล้วสร้างไฟล์พจนานุกรมเพ่ือเตรียมเข้ารหัสทริพเพิล จากนั้นสร้างทริพเพิลสาม
รูปแบบคือแทนค่าจากเลขระบุต าแหน่งโดยตรง (plain triples) จากนั้นรวมกลุ่มย่อของ predicate 
และ object ตามเลขระบุ subject เป็นทริพเพิลที่ย่อแล้ว (compact triples) และสร้างต้นไม้ตาม
ดัชนีบิตแมพ แบ่งเป็นส่วนของ Subject ที่ถือว่าเป็นตัวนับจ านวนต้นไม้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นจึง
เป็นคู่ล าดับของ (Predicate, Object) 

 

 
 

รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบอาร์ดีเอฟให้เป็นรูปแบบย่อเอชดีที 

ที่มา: J. D. FernáNdez, M. A. MartíNez-Prieto, C. GutiéRrez, A. Polleres, and M. Arias. (2013). 
Binary RDF representation for publication and exchange (HDT). Web Semant. vol. 19. 
pp. 30. 
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มิดเดิลแวร์ 

หลังจากผู้ใช้งานได้น าไฟล์อาร์ดีเอฟมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้ว อาจสร้างเพ่ิมโดยใช้
เครื่องมือออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีด้วยโพรทีเจ หรือโฮโสะ (Hozo) [50] หรือสร้างเองผ่าน
เครื่องมือดังกล่าวโดยตรง แล้วจึงน ามาเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่พัฒนาร่วมกับ
โปรแกรมภาษาจาวา มีอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้พัฒนาออนโทโลยีโมเดลผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ได้ ด้วยการใช้ชุดโปรแกรมของเจนา ที่ได้รับการพัฒนาจากแลบของบริษัท เอชพี (HP) [51] ใน
ภายหลังกลายเป็นชุดรหัสเปิดที่พัฒนาภายใต้อาปาเช่ กลายเป็นอาปาเช่ เจนา (Apache Jena) [52] 
ซึ่งใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งการท างานของชุดพัฒนารูปที่ 2. 12 (a) ประกอบด้วยส่วนสร้างโมเดลออนโทโล
ยีเชื่อมต่อกับส่วนตรวจสอบเหตุผลและกราฟอาร์ดีเอฟด้วยอินเตอร์เฟสกราฟของเจนา ส่วน (b) เป็น
กรณีที่ใช้ชุดพัฒนาท างานกับออนโทโลยีหลายชุด ซึ่งผู้พัฒนาอาจน าเข้ามาพัฒนาร่วมกันได้ โดยเจนา
ได้เปลี่ยนจากกราฟอาร์ดีเอฟที่เป็นฐานเดี่ยวไปสู่การรวม (union) กับฐานกราฟออนโทโลยีอ่ืน ๆ ที่มี
การน ามาพัฒนาร่วมกันในโปรแกรม 

ชุดพัฒนาของเจนา ประกอบด้วยสามส่วนคือ ส่วนพัฒนาเชื่อมกับอาร์ดีเอฟ คือ API 
ของอาร์ดีเอฟและเออาร์คิว (ARQ) โดยที่ API เป็นแกนหลักเชื่อมต่อ สร้าง และอ่านกราฟอาร์ดีเอฟ 
รวมถึงรองรับรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอลของอาร์ดีเอฟ ในส่วนเออาร์คิว ท าหน้าที่ คิวรี่ภาษาสปาร์เคิล 
รวมถึงรองรับการคิวรี่ผ่านฐานระยะไกลและค้นหาอักขระ ส่วนเชื่อมต่อกับฐานทริพเพิล ประกอบด้วย
ส่วนของทีดีบี (TDB) ที่จัดการโมเดลตลอดช่วงการท างานของ API ของเจนา และส่วนของฟูเซกิ 
(Fuseki) ที่มีหน้าจอส าหรับคิวรี่สปาร์เคิลผ่าน HTTP ได้เลยนอกจากนี้ยังรองรับบริการแบบ REST 

 
รูปที่ 2. 12 อินเตอร์เฟสกราฟของเจนาที่เชื่อมระหว่างฐานอาร์ดีเอฟส่วนตรวจสอบและโมเดลที่พัฒนา 

ที่มา: Apache Jena, Jena Ontology API [ออนไลน์], https://jena.apache.org/documentat 
ion/ontology/, เข้าถึงเมื่อ 20 ก.ค. 2557 
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ส่วนที่เชื่อมต่อภาษาออนโทโลยีของเว็บ (OWL) ประกอบด้วยส่วน API ของออนโทโลยีที่
ท างานกับโมเดลเป็นหลักทั้งอาร์ดีเอฟเอส (RDFS : Resource Description Framework Schema) 
และ OWL เพ่ือเพ่ิมส่วนความหมายแก่ฐานอาร์ดีเอฟเดิม และส่วน API ของการอนุมานเป็นส่วน
ตรวจสอบข้อมูลในฐานทริพเพิล ที่ผู้ใช้ตั้งกฎเองหรือใช้กฎที่มีอยู่แล้วใน API เพ่ือตรวจสอบ RDFS 

ภาษาและโปรโตคอลที่ใช้ในการคิวรี่อาร์ดีเอฟ 

ภาษาที่ใช้ในการคิวรี่ภาษาอาร์ดีเอฟและโปรโตคอลได้แก่สปาร์เคิล (SPARQL) [38] ซึ่ง
สามารถแปลงค่าเพ่ือการคิวรี่ด้วยพีชคณิตส าหรับสปาร์เคิล [53] ดังรูปที่ 2.13 เป็นการแสดงคิวรี่ 
SELECT แล้วแปลงค่าเป็นโครงสร้างต้นไม้ความสัมพันธ์ ประโยคคิวรี่ด้านซ้ายหลัง WHERE คือลูก
ของต้นไม้ความสัมพันธ์ การแปลงในรูปแบบนี้มีข้อดีที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบที่ใช้ SQL ได ้

การใช้งานภาษาสปาร์เคิลที่มีอยู่นั้นมีแบบเดิม [38] และแบบปรับการ aggregate ปรับ
การคิวรี่ระหว่างโลคอลและฐานความรู้กราฟจากเว็บและปรับปรุงคุณสมบัติ เพ่ิมเติม [39] โดยทั่วไป
การคิวรี่มี 4 รูปแบบคือ SELECT, CONSTRUCT, ASK และ DESCRIBE ซ่ึงแต่ละแบบมีหน้าท่ีดงัน้ี  

ค าสั่ง SELECT มีหน้าที่คืนค่าทั้งหมด ใช้เมื่อต้องการหาค่าใด ๆ รวมทั้งสับเซตและตัวแปรตาม
ขอบเขตที่รูปแบบคิวรี่ไปจับคู่ได้ ค าสั่งนี้เทียบเท่ากับ SELECT ของ SQL ที่คิวรี่ฐานข้อมูลแล้วคืนค่า
ในรูปแบบตารางซึ่งต่างจากสปาร์เคิลที่คิวรี่ค่าที่เก็บอยู่ตามที่ระบุในฟรีฟิกส์ ส่วนหลัง WHERE คือ
เงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา  

 
รูปที่ 2.13 คิวรี่ภาษาสปาร์เคิลและต้นไม้ความสัมพันธ์ 

ที่มา: R. Cyganiak, SPARQL query and its translation into a relational operator tree, 
2005, หน้า 3 
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ค าสั่ง ASK คืนค่าเป็นบูลีน เหมาะกับประโยคค าถามที่ต้องการค าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  

ค าสั่ง CONSTRUCT มีหน้าที่ดึงค่าสับเซตของคิวรี่ แล้วคืนค่าออกมาเป็นกราฟ เซต
ของทริพเพิล เหมาะส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแปลงให้อยู่ในรูปอาร์ดีเอฟ และการอนุมานอย่าง
ง่ายด้วย แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้รูปประโยคของทริพเพิล 

ค าสั่ง DESCRIBE มีหน้าที่คืนค่าออกมาเป็นกราฟเช่นกันโดยถามว่าของสิ่งที่ดูคล้ายกันมี
ความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เหมาะสมกับการน ามาสร้างงานต้นแบบ 

การคิวรี่เพื่อหาค าตอบ 

รูปแบบการคิวรี่ด้วยวิธีแบบล าดับ การคิวรี่ด้วยสปาร์เคิลแบบล าดับพิจารณาปัจจัยดังนี้  

เทอมของอาร์ดีเอฟ มีค่าที่เป็นไปได้สามแบบ คือ 1) IRI (Internationalized Resource 
Identifiers) เป็นโปรโตคอลที่เป็นส่วนเติมเต็มของ URI (Uniform Resource Identifiers) [54] โดย 
IRI เป็นอักษรหมวดยูนิโค้ด (ISO10646) ซึ่งเวลาใช้งานจะจับคู่กับ URI เมื่อขณะนั้นทรัพยากรต้องการ
ความสามารถท่ีมากข้ึนจะใช้คุณสมบัติของ IRI แทน 2) ข้อความ 3) โหนดว่าง (blank node) ทั้งสาม
แบบถูกก าหนดในไวยากรณ์ของอาร์ดีเอฟ กรณี Subject ก็เป็นได้ทั้งสามแบบข้างต้น ส่วน Object 
เป็นข้อความและ IRI ส่วน Predicate เป็นได้เฉพาะ IRI 

ตัวแปร หมายถึงตัวแปรของคิวรี่ เขียนอยู่ในรูป ?ตัวแปร 

ทัพเพิลอาร์ดีเอฟ เป็นฟังก์ชันจากตัวแปรไปที่เทอมอาร์ดีเอฟ โดยต้องแปลงจากทริพเพิล
มาเขียนเป็นทัพเพิล ส าหรับความแตกต่างคือ ทริพเพิล เขียนอยู่ในรูปของ subject predicate และ 
object ซ่ึงทริพเพิลใด ๆ สามารถแปลงเป็นทัพเพิลได้ดังด้านล่าง 

 

t = 

 

เมื่อได้เอกสารอาร์ดีเอฟ หรืออาร์ดีเอฟเอสหรืออาวล์ แล้วขั้นต่อไปเป็นการแปลงข้อมูล
เหล่านี้ให้อยู่ในรูปพจนานุกรมที่ประกอบด้วยส่วนของความสัมพันธ์ทั้งหมดของออนโทโลยี สถิติของ
แต่ละรายการทั้งคลาสและพร็อพเพอร์ตี้ การเข้ารหัสของคลาสและพร็อพเพอร์ตีเป็นรูปแบบตาราง
แฮช ทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมต่อกับขั้นตอนการคิวรี่ด้วยอินเตอร์เฟสของพจนานุกรม อีกส่วนที่ส าคัญ
คือโครงสร้างของทริพเพิลของออนโทโลยีอาจอยู่ในรูปต้นไม้ [55] หรือกราฟ ในเวลาเดียวกันหลังจาก

?subject→  http://dbpedia.org/page/Thailand 

?predicate→  http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#geometry 

?object →   http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#Geometry 
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รับประโยคคิวรี่รูปแบบสปาร์เคิลเข้าสู่ขั้นประมวลผลคิวรี่ และแบ่งเป็น 5 ขั้นตามล าดับที่สัมพันธ์กัน 
[56] ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความสอดคล้องกัน (satisfiability checks) คือตรวจความเป็นเหตุผล
กันทั้ งผลจากการอนุ มาน  TBox (terminological component) และข้อมู ลจริงที่ ใส่  ABox 
(assertion component) เช่นคลาส A มีอินสแตนซ์ a1 หรือไม่ โดยตรวจสอบจากพจนานุกรม 

2. การเข้ารหัสคิวรี่ (query encoding) หลังจากตรวจข้อมูลและความเป็นเหตุผลแล้ว
ต้องเข้ารหัส เพ่ือค านวณตามพรีฟิกส์ (prefix) ที่ใช้ และเลือกตัวด าเนินการต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้คือล าดับชั้นของคลาสหรือคอนเซปต์ และล าดับชั้นของพร็อพเพอร์ตี้  ส่ วนนี้ต้องใช้
พจนานุกรมเช่นกัน 

3. การวางแผนคิวรี่ (query plan generation) ขั้นตอนนี้จะได้รูปของต้นไม้จากจอยน์
แล้วสร้างล าดับการท างานไว้ ทรัพยากรที่ส่วนนี้ต้องการคือพจนานุกรม 

4. การประมวลคิวรี่ (query execution) ท าหน้าที่คิวรี่ตามล าดับที่จัดมาจาก 3) ส่วนนี้
ต้องการทริพเพิลเพื่อน ามาจับคู่กับคิวรี่ที่รับมา 

5. การแปลผลคิวรี่ (query translation) คือขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากขั้นคิวรี่เป็น
รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ ทรัพยากรที่ส่วนนี้ต้องการคือพจนานุกรม 

รูปแบบการคิวรี่แบบขนานของฐานออนโทโลยี 

เมื่อได้ขั้นตอนของการแต่ละคิวรี่เพ่ือการประมวลผลแบบขนานแล้วต้องเตรียมและจัด
ข้อมูลให้ท างานบนหน่วยประมวลผลแบบขนาน  โดยแบ่งงานและแบ่งข้อมูล ให้แยกกันท างาน  การ
หาค าตอบหรืออนุมานฐานความรู้ออนโทโลยี ด้วยการประมวลผลแบบขนาน [56] จะท าได้เร็วขึ้นและ
ได้ปริมาณมากขึ้น สิ่งส าคัญคือ การแบ่งปัญหาให้เล็กลงและให้มีขนาดสมดุลและให้มีส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยประมวลผลแบบขนานให้น้อยที่สุด ในส่วนประสิทธิภาพนั้น ควรมีการใช้ทริพเพิลผลลัพธ์ที่ได้ 
จากหน่วยประมวลผลเดียวกันให้มากและลดการอนุมานที่ซ้ าซ้อนกันในหน่วยประมวลผล   

รูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่นิยมใช้ได้แก่กราฟ ข้อดีของรูปแบบนี้ ได้แก่การค้นหา
ความสัมพันธ์ท าได้ง่ายและรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้รองรับข้อมูลปริมาณมาก ข้อเสีย
คือการสร้าง กราฟใช้เวลา และอาจจะใช้โครงสร้างภายในที่ซับซ้อน เช่นลิสต์  รวมทั้งการแบ่งกราฟ
เป็นส่วนๆ ไปยังโหนดต่าง ๆ ในกรณีการประมวลผลแบบกระจาย ในบางงานวิจัย ใช้อัลกอริทึมแบบ
แฮชฟังก์ชัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ที่ไม่ซับซ้อน  
ประสิทธิภาพของแฮชจึงขึ้นอยู่กับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ข้อเสียคือไม่สามารถแบ่งส่วนอย่างเด็ดขาด
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เพ่ือแก้ปัญหา ท าให้ต้องเก็บแฮชทั้งตารางในหน่วยความจ าที่ เดียว จะมีปัญหาเรื่องการจอง
หน่วยความจ าเมื่อขนาดของแฮชโตขึ้นจนระบบปฏิบัติการไม่สามารถจัดสรรได้   การแก้ไขได้แก่ใช้
อัลกอริทึมเฉพาะโดเมน (domain) ตัวอย่างได้แก่ออนโทโลยี LUBM ซึ่งเป็นชุดตรวจสอบ OWL ใน
โดเมนเรื่องมหาวิทยาลัย    ใช้ฟังก์ชันแฮชท างานแบบสตรีมมิ่งเพ่ือไม่ต้องโหลดกราฟทั้งหมดเข้าสู่
หน่วยความจ า จากนั้นประมวลผลกราฟเพ่ือให้น าเซตข้อมูลอ่ืนกลับมาใช้ใหม่ได้ การวัดประสิทธิภาพ

การจ าลองตัวของผลลัพธ์คือ OR = (จ านวนของเซตทัพเพิลในผลลัพธ์ของแต่ละหน่วยประมวลผล)/
ผลรวมของทัพเพิลในกราฟผลลัพธ์ที่ยูเนี่ยนกัน ส่วนการวัดผลการจ าลองตัวของอินพุตคือ IR = 

(จ านวนของโหนดแต่ละหน่วยประมวลผล)/ผลรวมของโหนดในกราฟอินพุตท่ีรับเข้ามา 

การแบ่งกฎในออนโทโลยีนั้น จะสร้างกราฟที่มี predicate ให้เป็นด้านของแต่ละแนวคิด  
(concept) และให้แบ่งจ านวนของคอนเซปต์ในแต่ละส่วนให้เท่ากัน  อัลกอริทึมแบบขนานส าหรับแต่
ละโหนดคือการท างานแบบวนรอบ งานแต่ละรอบของทุกหน่วยประมวลผลคือกฎมาตรวจเซตข้อมูล
เพ่ือให้ได้ทัพเพิลที่ผ่านการอนุมานแล้ว แล้วจึงตรวจว่ามีทัพเพิลถูกส่งผ่านหน่วยประมวลผลอีกหรือไม่ 
ถ้ามีให้บันทึกข้อมูลไว้ กรณีที่กฎถูกส่งผ่านมาให้สร้างกฎทั้งหมดใหม่อีกครั้งแล้วส่งข้อความบอกหน่วย
ประมวลผล การเริ่มรอบใหม่ให้น าผลลัพธ์จากรอบที่แล้วรวมกับข้อมูลที่ถูกสร้างใหม่มาเป็นอินพุตแล้ว
ท าวิธีข้างต้นซ้ าอีกแล้วหยุดเมื่อทัพเพิลที่ใช้ส่งต่อไม่ถูกสร้างขึ้นมาอีก [57] 

การประเมินผลงานตามความหลักการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

การประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมหลังจากแบ่งกฎและแบ่งข้อมูลแล้ว มีรูปแบบ - 

ตารางที่ 2.3 การประเมินผลงานตามหลักวิเคราะห์ผและสรุปงานของระบบ 

ความต้องการของระบบ ค าอธิบาย 
การแบ่งช้ินงานต้องสมดุล จ านวนการท างานที่ให้แต่ละโพรเซสเซอร์ต้องใกล้เคียงกัน หรือในกรณีที่เสร็จมีงาน

เสร็จก่อนงานช้ินอ่ืนต้องรอจนกว่างานอ่ืนแล้วเสร็จ จึงวัดเวลาที่ใช้ทั้งหมด 
การสื่อสารกันน้อยท่ีสุด ข้อมูลที่มีการส่งต่อกันระหว่างโพรเซสเซอร์ควรมีน้อยเพื่อให้งานเป็นอิสระแก่กันมาก

ที่สุด 
ประสิทธิภาพ แต่ละทริพเพิลที่เป็นผลลพัธ์ต้องไดจ้ากโพรเซสเซอร์เดียวเท่าน้ัน จึงใช้วิธีลดจ านวนครั้ง

ของการอนุมานให้ซ้ าซ้อนกันน้อยที่สุดในแต่ละโพรเซสเซอร์ 
ความเร็วและขนาดข้อมูล การแบ่งงานควรท างานอย่างรวดเร็วและแบ่งขนาดข้อมูลให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ความต้องการของผู้ใช้งาน ค าอธิบาย 
เวลาในการตอบสนอง ไม่ควรใช้เวลานานในการหาค าตอบให้ผู้ใช้ 
การได้ค าตอบที่เกี่ยวข้อง ระบบควรคืนค่าค าตอบของสิ่งที่ผู้ใช้ถามไม่ว่าค าตอบนั้นจะถูกต้องที่สุดหรือไม่ก็ตาม 
การแสดงผลทางจอ ควรแสดงผลด้วยว่ามีค าตอบหรือไม่มีค าตอบ ไม่ควรเป็นจอว่าง 
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การประเมินโดยวิเคราะห์ความต้องการระบบและผู้ใช้ ค านวณเวลา ภาระงานขึ้นกับขนาดเซตของกฎ
และข้อมูล วิธีแบ่งงานนี้จึงเหมาะเฉพาะบางงาน เป้าหมายการประเมินผลเป็นดังตารางที่ 2.3 [57] 

การประเมินเวลาการท างาน 

การประเมินผลข้อมูลเมื่อน าเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ได้แก่
เวลาการแบ่งเป็นงานย่อยจ านวนมาก เวลาในการประมวลงานย่อยและเวลาการรวมงานก่อนกลับ
ส่งไปหน่วยประมวลผลกลาง พิจารณาสมการเพ่ือค านวณการแบ่งงานคือ Toverall=Tmm_dm(I) 

+TGPU+Tdm_mm(O)  มีพารามิเตอร์ของแบนด์วิธ คือ Band เป็นการส่งข้อมูลมีหน่วยเป็นไบต์ต่อวินาที 
โดยเวลาแต่ละส่วนย่อยในการส่งข้อมูลเป็น x ไบต์ เวลาส่งข้อมูลเริ่มต้น T0 วินาที ถัดมาข้อมูลที่

แบ่งเป็นชิ้นจะถูกส่งด้วยความเร็วตามแบนด์วิธ เวลาคือ    เวลาของงาน

ย่อยคือ Tcomputation งานย่อยของการจอยน์โดยมีพารามิเตอร์เวลาโดยประมาณคือ  เวลาต่อ

หน่วยประมวลผลคือ  และให้จุดสมดุลของล าดับงานมีเท่ากับขนาดของคิวรี่ คือ  

ดั งนั้ น เว ล าต่ อ ห น่ ว ย คื อ    เมื่ อ น า ม า รว ม กั น จ ะ ได้ เว ล าข อ งง าน ย่ อ ย 

),...,( 0 qncomputatio nnT       

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านการประมวลผลแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส ์
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รูปที่ 2.14 งานวิจัยดา้นตา่ง ๆ ที่ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล 
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จอห์น ดี โอเวนส์ และคณะ [58] ได้รวบรวมงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่ใช้หน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประมวลผลดังรูปที่ 2.14 งานวิจัยฉบับนี้  [58] แบ่งการใช้
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ออกเป็น 5 ด้าน คือการประมวลสตรีม โครงสร้างข้อมูล สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย พีชคณิตเชิงเส้นและการคิวรี่ข้อมูล 

อซาโนวิคและคณะ [59] น าเสนอมุมมองแบบเบิร์กเลย์ การค านวณ 13 แบบเรียก ว่า 
ดวาร์ฟส (Dwarfs) ซึ่งได้รับความเชื่อถือว่ามีผลต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือการสื่อสารและการ
ค านวณ เพ่ือออกแบบ ประเมินรูปแบบและสถาปัตยกรรมของการโปรแกรมแบบขนานจุดประสงค์คือ
เพ่ือให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกส าหรับระบบที่มีการประมวลแบบขนานระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับระบบเป้าหมายที่มีได้แก่ 1,000 แกนต่อชิพ  

ตารางที่ 2.4 ประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบประมวลแบบขนาน 

ประเด็น ค าถาม 7 ประเด็น 
ด้านแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันท่ีสร้างเกีย่วข้องกับสิง่ใด 

เคอร์เนลส าคญัของแอปพลิเคชันใช้ท างานอะไร 
ด้านเซิร์ฟเวอร์ (ในกรณีที่เป็นการค านวณในระบบฝัง
ตัวและเซิร์ฟเวอร์นั้นก็มีข้อจ ากัดทีแ่ตกต่างกัน) 

แต่ละบล็อกของฮารด์แวร์ท างานอย่างไร 

สามารถเชื่อมต่อแตล่ะบล็อกได้อยา่งไร 
การเขียนโปรแกรม อธิบายแอพลิเคชันและเคอรเ์นลให้ชัดเจนได้อย่างไร 

เขียนโปรแกรมเพื่อจดัสรรฮารด์แวร์ให้ลงตัวได้อย่างไร 
การประเมินผล วัดความส าเร็จได้อยา่งไร 

ส าหรับคอมไพเลอร์ที่ใช้ควรปรับแต่งได้อัตโนมัติ (autotuner) ส าหรับประเด็นการ
พัฒนาแบ่งได้ 7 ประเด็น ดังตารางที่ 2.4 พิจารณาประเภทของดวาร์ฟสว่าเป็นงานชนิดใด และใน
เคอร์เนลของแอปพลิเคชันนั้นท าสิ่งใดบ้าง  

เบื้องต้นดังตารางที่ 2.5 ส าหรับคอลัมน์ที่ 1 เป็นการแบ่งประเภทของดวาร์ฟส 2 
ประเภทได้แก่คือวิธีที่มีอยู่ก่อนและส่วนที่เพ่ิมมาภายหลัง ซึ่งพิจารณาตามชนิดได้ในคอลัมน์  2 และ
ตัวอย่างขอบเขตงานตามดวาร์ฟสคือคอลัมน์ 3 และคอลัมน์สุดท้ายเป็นการตอบค าถามด้านแอปพลิเค
ชันในตารางที่ 2.4 ว่าเคอร์เนลของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ท างานอะไร เดิมนั้นพิจารณาจากชุด
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเคอร์เนลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์และติดต่อกับหน่วยประมวลผลกลางคือ 
Rodinia [60] โดยเครื่องมือชุดนี้แบ่งส่วนของแอปพลิเคชันตามด้านของดวาร์ฟส ยกตัวอย่าง Monte 
Carlo ใช้ในช่วงแรก ต่อมาได้น าแมพรีดิวซ์มาไว้ในกลุ่ม ตัวอย่างงานการท าเหมืองเว็บ เมื่อน ามา
ประมวลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ในเคอร์เนลจะจับคู่ (คะแนนความคล้ายคลึง, หมายเลข
เอกสาร) ในส่วนนี้  Rodinia ได้น าโครงงาน Mars [61] ซึ่งเป็นการพัฒนาแมพรีดิวซ์บนหน่วย
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ประมวลผลกราฟิกส์มาทดสอบ ส าหรับชนิดที่ 8 -13 ผู้วิจัยได้รวบรวมงานที่เก่ียวข้องกับดวาร์ฟสด้าน
นั้นมาเป็นตัวอย่าง 

ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างงานที่สัมพนัธ์กับชนิดของดวาร์ฟสและอัลกอริทึมที่ใช้ในเคอร์เนลของแอปพลิเคชัน 

 ชนิดของดวาร์ฟส  [59] ตัวอย่างขอบเขตงาน [60] อัลกอริทึม/แอปพลิเคชัน/เคอร์เนล 

ด
ัง้เ
ด
มิ
 

1) Dense Linear Algebra Data Mining, Strip Mining [62] K-means[63], Stream Cluster 
2) Sparse Linear Algebra Block Compress Sparse Row 

(BCSR) 
Conjugate Gradient  
Vectorcomputers withgather/scatter 

3) Spectral Methods 3D FFT FourierTransform 
4) N-Body Methods Particle Methods MD-GRAPE (IBM)  
5) Structured Grids Physics Simulation 

Image Processing 
Medical Imaging 

HotSpot 
SRAD 
Leukocyte Tracking 

6) Unstrudctured Grids Pattern Recognition Back Propagation 
7) Monte Carlo/ 
    MapReduce 

Web Mining Similarity Scores (Mars project) 

เพ
ิม่
เต
มิ
 

8) Combinational Logic Near-Minimal Logic Minimization Expansion kernel algorithm [64] 
9) Graph Traversal Graph Algorithms Breadth-First Search [65] 
10)Dynamic Programming Bioinformatics Needleman-Wunsch 
11)Back-track and  

Branch & Bound 
Flow-Shop Branch-and-Bound Algorithm [66] 

12)Graphical Models สร้างโมเดลกราฟจากโหนดและ 
ด้านแบบสุ่ม 

Bayesian networks 
Hidden Markov Models 

13)Finite State Machine สร้างระบบที่มีการก าหนดสถานะ การ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปสถานะถัดไป 

Fragment shaders for agent anima-
tion using finite state machines [67] 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านการประมวลผลข้อมูลอักขระแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับคูด้าเพ่ือบังคับการท างานบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์เพ่ือน าข้อมูลแบบอักขระเข้าไปประมวลผลแบบขนานได ้โดยข้อมูลต้องมีความสัมพันธ์กันเชิง
โครงสร้าง จากการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งการท างานกับข้อมูลอักขระได้ 3 ระดับดังนี้ 

ข้อมูลประเภทฐานข้อมูล การประมวลผลท าได้โดยการจัดข้อมูลให้เป็นไฟล์ข้อความที่
คั่นด้วยเครื่องหมายเช่น “|” จากนั้นจึงแปลงเข้าฐานข้อมูลและใช้ภาษา SQL เรียกค้น   ตัวอย่าง
ระบบ alenka [68] ที่มีชนิดข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่สตริงและวันที่  น าเข้าข้อมูลในหน่วยประมวล
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กราฟิกส์ และท าการจอยน์บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ [18] และคิวรี่ผ่านหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ แล้วส่งมาแสดงผลบนหน่วยประมวลผลกลาง    

ข้อมูลประเภท XML สามารถน ามาประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ ใน
รูปแบบข้อมูลชนิดต้นไม้ ซึ่งใช้ในหลายงานวิจัย  หน่วยประมวลผลกลางรับไฟล์ XML และคิวรี่ 
XPath จากนั้นแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแถวล าดับแล้วน าเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ แล้วจึงใช้
อัลกอริทึมเช่น Twigjoin [69] มาช่วยในการประมวลผล หรือประยุกต์การค านวณเป็นแบบขนานเช่น 
Parallel Twigstack [70] จากนั้นย้ายข้อมูลกลับสู่หน่วยประมวลผลกลางแล้วแปลงเป็นค าตอบ  

ข้อมูลประเภทอาร์ดีเอฟ/อาวล์ (RDF/OWL) น ามาประมวลบนหน่วยประมวลผลกราฟ
ฟิกส์ ด้วยเครื่องแบบกระจาย  แบบคลัสเตอร์ ข้อมูลอาวล์มีกฎของความสัมพันธ์จ านวนมาก สามารถ
ใช้หลักการท างานของแมพรีดิวซ์แบ่งไฟล์แล้วจับคู่ความหมายจากนั้นจึงย่อไฟล์ตามค าที่จับคู่ไว้ แล้ว
จึงน าไปประมวลผลแบบขนานบนเครื่องประมวลผลแบบกระจาย [57] และยังสามารถน าแมพรีดิวซ์
มาประยุกต์ใช้ในการประมวลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได ้[61] 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประมวลผลคิวรี่บนหน่วยประมวลกราฟิกส์ 

การประมวลออนโทโลยี ที่มีความสัมพันธ์เชิงตรรกะต่างจากการประมวลผลไฟล์อักขระ
ทั่วไปคือต้องมีการประมวลผลกฎที่ของออนโทโลยีมีอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในเชิง
ความหมาย ดังเช่นงานวิจัยต่อไปนี้ 

การประมวลผลการจอยน์ข้อมูลอาร์ดีเอฟแบบขนานบนหน่วยประมวลกราฟิกส์ 
การศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลเซตทริพเพิลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์พบว่ามีการท าอาร์ดีเอฟ
เป็นตารางแฮชแล้วจึงน าไปท างานแบบขนาน มีขั้นตอนคือน าไฟล์อาร์ดีเอฟมาใช้เป็นข้อมูลเข้า ส่วน
ของอัลกอริทึมได้แก่เรียงและจอยน์บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ทั้ง Sort/Merge แบบ Radix และ
แบบ Nested Loop ประเด็นที่น่าสนใจคือการน าข้อมูลเข้าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์โดยจ าลอง
ตารางแฮชที่มีดัชนีค้นหา ซึ่งใช้พ้ืนที่น้อยกว่าการน าข้อมูลเข้าแบบไร้โครงสร้างหรือแบบข้อความ ซึ่ง
ต้องมีการก าหนดการแบ่งขนาดข้อมูลเป็นชิ้น (chunk)  และค่าจากแฮชฟังก์ชันที่ได้จะต้องถูกปัดให้
เป็นจ านวนเต็ม แล้วน าตารางที่มีพารามิเตอร์ของสปาร์เคิลมาจอยน์กันแบบสองคอลัมน์หรือตาม
รายการเชื่อมตัวแปรดังคู่ล าดับคีย์/ค่า ซึ่งผลของการจอยน์จะมีค่าที่เกิดจากการวนซ้ าจ านวนมากและ
ท าให้ต้องค านึงถึงเวลาในการรับส่งข้อมูลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ [71]  

การคิวรี่ของสปาร์เคิลจะคล้ายคลึงกับการคิวรี่ด้วย SQL พบว่ามีการคิวรี่ฐานข้อมูล [18] 
แต่แตกต่างกันในบางเงื่อนไขและความสามารถของฟังก์ชันการ aggregate อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษา
เฉพาะการคิวรี่ข้อมูลแบบขนานพบว่ามีการแบ่งพัฒนา คือ การคิวรี่บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ใน
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หน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจอยน์ และการพัฒนาวิธี
จอยน์แบบขนาน จุดมุ่งหมายคือ 1) เรื่องประสิทธิภาพที่เน้นสร้างบล็อกเพ่ือปรับการประมวลผล
เฉพาะแบบขนาน 2) โดยทั่วไปจะใช้ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ จะน าข้อมูลนี้มาแบ่งให้ท างานบน
ดีไวส์  ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สนใจประเด็นการอ่านข้อมูล มีการสร้างข้อมูลพรีมิทีฟเช่นเดียวกับ 
CUDPP (CUDA data parallel processing Library)  [72] ประกอบด้วย การแมพ การอ่าน/เขียน 
การสแกนพรีฟิกซ์ โดยการแปลงเป็นตัวด าเนินการแบบไบนารี การแยก (split)  และเรียงล าดับ ตัว
ด าเนินการดังกล่าวช่วยในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจ า  

การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาเชิงความหมายบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

การค้นหาแบบเชิงความหมายบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ [73] ได้กล่าวถึงการค้นบน
เว็บแบบเดิม ที่ต้องการขยายความเป็นการค้นแบบเชิงความหมาย ด้วยการเปรียบเทียบคลาสแบบ
ต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยมากเป็นข้อมูลบนหน้าเว็บโดยตรง และใช้พลังงานต่ า การ
เปรียบเทียบแบ่งเป็นการค านวณแฮชอย่างรวดเร็ว วิธีบลูมฟิลเตอร์และการลดลงแบบขนาน การ
ทดสอบมีช่วงรันไทม์ วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป ระหว่าง 2 แพลตฟอร์ม  ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ อินเทล 
เอ็กซ์ 86 โพรเซสเซอร์ และ เครื่องที่มี GPU ผลการทดลองพบว่าการเร่งความเร็วเป็น 4 เท่า พร้อม
กับการลดพลังงานได้ 78% เมื่อเทียบกับการท างานแบบล าดับ การวิจัยนี้จึงสรุปว่าการใช้วิธีนี้ในศูนย์
ข้อมูลที่สนับสนุนการค้นหาเชิงความหมายแบบกระจาย จะสามารถลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย ใน
การด าเนินงานต่อพ้ืนที่ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์  ส าหรับระบบประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่หลายงานวิจัย
ได้เก็บข้อมูลบนอาปาเช่ คาสซานดรา [74] ในคิวมิวลัสอาร์ดีเอฟ [47] ก็ใช้วิธีนี้ ซึ่งการค้นหาบนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ช่วยลดการใช้พลังงาน  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประมวลออนโทโลยีบนคลัสเตอร์และบนกลุ่มเมฆ 

การประมวลผลแบบขนานกับข้อมูลปริมาณมากใช้แมพรีดิวซ์  [25] ใช้กลไกส าคัญคือ
ตัวแมพและตัวรีดิวซ์ เริ่มจากแบ่งข้อมูลเป็นหลายบล็อก แล้วจับคู่ไฟล์ที่มีปัญหาเดียวกันเข้าจัดสรร
บล็อกเหล่านี้ให้กับตัวแมพ และแต่ละตัวแมพให้ผลลัพธ์ชั่วคราว ส่งต่อให้ตัวรีดิวซ์ท าการรวมผลที่ได้     
[75] เป็นการแปลงข้อมูลออนโทโลยีชนิดอาร์ดีเอฟเอส/อาวล์ด้วยแมพรีดิวซ์เพ่ือประมวลผลแบบ
ขนาน แก้ปัญหาคิวรี่ข้อมูลทริพเพิลขนาดใหญ่ โดยขั้นตอนคล้ายกับ [76] คือเริ่มจากการลดขนาด
ข้อมูลก่อนน าไปประมวลผล แต่งาน [76] ใช้การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปเมตริกซ์ของบิต ส่วน  [75] 
มุ่งประเด็นของการท างานเพ่ิมข้ึนของปริมาณข้อมูลเว็บเชิงความหมายในเวลาอันรวดเร็ว และท าการ
กระจายการประมวลผลเพื่อเพ่ิมความเร็ว  
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ตามกฎอาร์ดีเอฟเอสและกฎของ ter Horst [77] ของอาวล์ด้วยการใช้รูปแบบแมพรีดิวซ์ 
เทคนิคนี้ช่วยกระจายการหาเหตุผลผ่านเซตของอัลกอริทึมที่น ามาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ขั้นตอนประกอบด้วยการสร้างส่วนอนุมานเพ่ือเว็บขนาดใหญ่ขึ้น (Web-scale Inference Engine) 
บนคลัสเตอร์ 64 โหนด และประเมินผลโดยใช้เซตข้อมูลขนาดใหญ่ตามจริงประกอบด้วย Bio2RDF 
(ข้อมูลด้านชีววิทยา), LLD (Linked Life Data), LDSR (Linked Data Semantic Repository) และ 
LUBM (Lehigh University Benchmark) ปริมาณมากถึงขนาดหนึ่งแสนล้านทริพเพิล ผลการ
ทดลองแสดงว่าในกรณีที่ขนาดข้อมูลเพ่ิมขึ้นแบบเชิงเส้น ระบบนี้จัดการได้ทั้งกรณีข้อมูลที่มีปริมาณ
มากและกรณีของความเร็วในการหาค าตอบมีการแนะน าแนวคิดเพ่ือน ามาใช้กับอาวล์รุ่นที่ 2  [78] ได้
คือขั้นตอนการนับค าเพ่ือแยกงาน ค่าแมพมาจากทุก ๆ ทัพเพิลที่มีรูปแบบ <ค า, ค า> ให้เปลี่ยน
รูปแบบเป็น <ค า,1> และก าหนดให้คีย์ทัพเพิลนี้คือค าโดยไม่สนใจค่า 1 ส่วนรีดิวซ์คือการน าคีย์ที่
เหมือนกันมารวมกัน 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 2.15 ภาพรวมของอัลกอริทึมท าซ้ าประยุกต์สู่การประมวลผลภาษาสปาร์เคิลของข้อมูลทริพเพิล  

 

แนวคิดที่สอง [79] คือส่วนตรวจสอบเหตุผลของอาวล์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการ
เตรียมและการตรวจที่แบ่งงานเป็น 8 บล็อกตามประเภทของคุณสมบัติในอาวล์ ด้วยการเข้ารหัส
พจนานุกรมโดยแบ่งเซตของทริพเพิลเป็นสองส่วนคืออินสแตนซ์และโมเดล แล้วส่งข้อมูลเข้าท างานต่อ
ในส่วนของการตรวจเหตุผลที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ 1 Inheritance properties 2 Transitive 
properties 3 Same as statement 4 Equivalence 5 Derived Equivalence 6 Same as 
inheritance 7 hasValue statement และ 8 someValues และ allValues statement  โดยท า
กับทุกอินสแตนซ์ ท าซ้ าเง่ือนไขที่ต้องการ จากนั้นลบส่วนที่ซ้ าซ้อนและส่งทริพเพิลค าตอบกลับออกมา 

นอกจากการนี้ยังมีการประมวลผลข้อมูลอาร์ดีเอฟบนกลุ่มเมฆด้วยวิธีฮิวริสติกบนฮาดูป 
[80]  ซึ่งเน้นแก้ปัญหาการคิวรี่ข้อมูลแบบทริพเพิลขนาดใหญ่และคิวรี่อาร์ดีเอฟผ่านระบบกลุ่มเมฆ 

แมพ: กรองตัวแปรจากค าสั่ง “SELECT” รีดิวซ์: ลบตัวซ้ า 

 

รับข้อมูลกราฟ 

แมพ: ก าหนดตัวแปรให้ทริพเพิลย่อยแรก รีดิวซ์: ลบตัวซ้ า 

แมพ:  1. ก าหนดตัวแปรตัวต่อไป 2. แมพตัวที่ซ้ ากัน 
รีดิวซ์: 1. ก าหนดให้จอยน์กันตามตัวแปร  2. ลบตัวซ้ า 
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ขั้นตอนเริ่มจากการเก็บข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟในไฟล์แบบกระจายของฮาดูป  โดยก าหนดให้มีงาน
มากกว่า 1 งานที่ใช้ในตอบค าถามของคิวรี่ ดังนั้นจึงต้องวางแผนการคิวรี่โดยภาษาสปาร์เคิล 
(SPARQL) ขั้นตอนการหาค าตอบดังรูปที่ 2.16 [80] พบว่าผู้ใช้คิวรี่ข้อมูลผ่านหน้าจอและแมพรีดิวซ์
ส่งงานให้กับคลัสเตอร์ของฮาดูปที่ผ่านการแยก predicate-subject และแยก predicate-subject-
object แล้วโดยใช้หลักความน่าจะเป็นจัดหมู่ (combination) ค้นเซตข้อมูลทริพเพิลในรูปกราฟเพ่ือ
หาค าตอบแล้วให้คลัสเตอร์ของฮาดูปส่งค าตอบให้แก่ผู้ใช้ต่อไป  

 

 
รูปที่ 2.16 สถาปัตยกรรมของระบบการประมวลผลข้อมูลอาร์ดีเอฟบนกลุ่มเมฆด้วยวิธีฮิวริสติก 

 

ส่วนรายละเอียดรูปที่ 2.17 [80] ที่น่าสนใจคือ การจอยน์ด้วยแมพรีดิวซ์มีการก าหนด 1) 
TP: รูปแบบทริพเพิลในประโยค SELECT ของสปาร์เคิล 2) TPJ: คือการจอยน์ระหว่าง 2 ทริพเพิล 3) 
MRJ: การจอยน์ในแมพรีดิวซ์ที่ประกอบด้วยการจอยน์ของตั้งแต่ 2 ทริพเพิลขึ้นไป 4) ส่วนการจอยน์
ในแมพรีดิวซ์ (NCMRJ) ก็รับค่าไปใช้งานต่อในส่วนแมพรีดิวซ์เดิมและ 5) แบบมีโหนดซ้ า (CMRJ) 
หรือโหนดที่ใช้งานร่วมกันดังรูปที่ 2.17 (ขวา) เป็นส่วนที่มีปัญหาเนื่องจากก าหนดให้ 1 ทริพเพิล 

จุดที่น ามาประเมินเวลาคืองานตอนแมพและรีดิวซ์ ส าหรับโมเดลฮิวริสติกคือการใช้กฎ
การจัดหมู่ค านวณความเป็นไปได้ของพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้งาน    เริ่มจากการอ่านข้อมูลจ านวน 1 
พันล้านทริพเพิลแล้วเรียงข้อมูลจึงต้องพิจารณาว่าแผนการใดท างานต่อชิ้นงานน้อยใช้ขั้นตอนที่สุด จุด
นี้จึงต้องวางแผนข้อมูลแล้วจึงน าไปจอยน์แบบนับค่าคีย์ด้วยแมพรีดิวซ์ต่อไป 



40 

 

 
รูปที่ 2.17 การจอยน์ในแมพรีดิวซ์ที่ไม่มีโหนดซ้ า (NCMRJ) และแบบมีโหนดซ้ า (CMRJ)  

การส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในการค้นหาโดยใช้ค าส าคัญ 

ตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต การค้นหาค าส าคัญของเว็บเชิงความหมายในยุค
แรกมีการค้นหาค าส าคัญแบบเดี่ยวและแบบหลายค าผ่านเซตข้อมูลโครงสร้างแบบอาร์ดีเอฟ ตัวอย่าง
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์เชิงความหมายที่มีโครงสร้างอาร์ดีเอฟได้แก่ Swoogle [81] Watson [82] 
และ Sindice [83] เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.18 สถิติการค้นหาค าส าคัญตามพฤติกรรมผู้ใช้ตามช่วงเวลา 1 ม.ค. 2015 – 1 ม.ค. 2016 

มีงานวิจัยที่กล่าวว่าการค้นหาค าส าคัญอยู่ในเนื้อหาไม่สนใจว่าเป็นโครงสร้างใด ไม่ว่าจะ
เป็นเว็บเพจ เอกสารอาร์ดีเอฟหรือเอกสารกึ่งโครงสร้าง [84] ในงานวิจัยนี้นักวิจัยท าการค้นหาค า
ส าคัญหลายค าบนเนื้อหาเดียวกันเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการค้นหา เริ่มจากการก าหนดจ านวนค าในการ
ค้น จากรูปที่ 2.17 แสดงสถิติของการศึกษา [85] จ านวนค าที่ใช้ในการคิวรี่ ของแต่ละประเทศ วัด
เปอร์เซ็นต์ของการค้นหาค าเดี่ยวและการค้นหาหลายค าในภาษาต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้ภาษาอังกฤษจาก
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มใช้ค าในการค้นหา 2 – 3 ค า ในขณะที่ประเทศอ่ืนมักใช้ 1 
ค าในการค้นหา จากแนวโน้มทั้งหมดพบว่าการค้นหามากกว่า 6 ค ามีแนวโน้มลดลงจนกระทั่งเหลือ 
0% ในการค้นหาตั้งแต่ 10 ค าขึ้นไป จากการศึกษาในบทที่ 2 นี้ท าให้ผู้วิจัยใช้จ านวนค าส าคัญ 1 – 8 
ค า โดยเพิ่มเป็นจ านวนเลขยกก าลังของ 2 ค าส าคัญที่ใช้มี 8 ค าคือ thai spa huahin tourism 
health wellness massage budget แบ่งทดสอบ 4 ครั้งย่อยคือ 1, 2, 4, และ 8  ค า ในบทที่ 4 - 5 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานของการประมวลผลแบบขนานของฐานความรู้ที่ได้จากลิงค์เดต้า
บนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกน แบ่งออกเป็น  กรอบการท างานของระบบ ประกอบด้วย
กระบวนการท างานของระบบ การพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟ 

กรอบการท างาน 

กรอบการท างานซอฟต์แวร์ เป็นการน าแนวคิดที่มีเฟรมเวิร์กของคูด้าเป็นพ้ืนฐานมา
ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้ โดยสร้างเป็นโปรแกรมเปิด (open source) ที่น า
กลับมาใช้ใหม่ได้ผ่าน API (Application programming interface) ที่มีการใช้งานที่ต่างจากไลบรารี่
เฉพาะด้านอ่ืน ๆ นั่นคือมีส่วนที่ปรับและเขียนโปรแกรมเพ่ิมได้จากภายในกรอบการท างาน มีฟังก์ชัน
ที่ท างานเพ่ือประโยชน์เฉพาะด้าน มีส่วนให้นักพัฒนาสามารถเพ่ิมฟังก์ชันการท างานได้เองและ
โปรแกรมแกนหลักที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบการท างานในงานวิจัยนี้เป็นดังรูปที่ 3.1 
ประกอบ ด้วยสามส่วนหลักคือไลบรารี่และมิดเดิลแวร์ของโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาและซี 
และกรอบการท างานโปรแกรมคูด้าที่ควบคุมการท างานแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

GPU Computing Applications

Libraries and Middleware

Programming Languages

Jena

HDT

Jcuda

PJ
CUDPP Thrust

Cumulus

RDF
OpenMP

Java C/C++

CUDA-Enabled NVIDIA GPUs

Tesla Fermi Kepler Maxwell
 

รูปที่ 3.1 ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน เพื่อควบคุมการท างานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 

อธิบายรูปที่ 3.1 ที่ประกอบด้วยชั้นดังต่อไปนี้ 
 ชั้นการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาซีและภาษาจาวา ซึ่งจะ
กล่าวถึงในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
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  ชั้นไลบรารี่และมิดเดิลแวร์ ใช้เชื่อมต่อกับการคิวรี่และเซตข้อมูลของเว็บเชิงความหมาย
ใช้เชื่อมต่อกับคูด้า ใช้ท างานแบบมัลติเทรด แบ่งออกเป็นการใช้งานร่วมกับภาษาจาวาและภาษาซี 
 ส าหรับไลบรารี่และมิดเดิลแวร์ที่ใช้ร่วมกับภาษาจาวามีดังต่อไปนี้ 
 มิดเดิลแวร์อาปาเช เจนา (Apache Jena) [52] ที่ ใช้จัดการเซตข้อมูลของเว็บเชิง
ความหมาย ลิงค์เดต้า สปาร์เคิล 

เอชดีที (HDT: Header-Dictionary-Triples) [86] เป็นไลบรารี่ที่ใช้ย่อเซตข้อมูลอาร์ดี
เอฟด้วยโครงสร้างต้นไม้ แบบบิต แบบไบนารี ตามแต่ผู้ใช้เลือกใช้งาน มีทั้งภาษาซีและจาวา ภายในมี
มิดเดิลแวร์ Raptor [87] จากไลบรารี่ Redland [88] เชื่อมกับเว็บเชิงความหมาย ส่วนรูปแบบย่อใช้ 
zlib [89] 

เจคูด้า [90] เป็นไลบรารี่ที่ ใช้เชื่อมระหว่างภาษาจาวาและคูด้า ช่วยให้สามารถใช้
อินเตอร-์เฟสภาษาจาวา ที่เป็นที่นิยมของมิดเดิลแวร์เว็บเชิงความหมายได้ 

PJ (Parallel Java) [91] เป็นไลบรารี่ที่ท าหน้าที่ไดเรคทีฟแบบมัลติเทรดส าหรับภาษา
จาวาเทียบได้กับ OpenMP ของภาษาซี  

CumulusRDF [92] จากงานวิจัย [47] และการแนะน าจาก W3C  [93] ท าหน้าที่
ควบคุมการคิวรี่ฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่า เชื่อมกับฐานความรู้ทริพเพิล อาร์ดีเอฟและลิงค์เดต้า 

ส าหรับไลบรารี่และมิดเดิลแวร์ที่ใช้ร่วมกับภาษาซีมีดังต่อไปนี้ 
CUDPP (CUDA Data Parallel Primitives Library) [72] เป็ น ไลบ รารี่ ที่ เชื่ อมต่ อ

ระหว่างการน าข้อมูลเข้าประมวลในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ด้วยพริมิทีฟทั้งหลาย มี Thrust เป็น
พ้ืนฐาน 

Thrust [94] เป็นไลบรารี่ที่เชื่อมต่อระหว่างการน าข้อมูลใด ๆ เข้าประมวลในหน่วยประ-
มวลผลกราฟิกส์ด้วยพริมิทีฟ ที่รวมอยู่ในเครื่องมือของคูด้า 

CUSP [95] เป็นไลบรารี่ที่เชื่อมกับคูด้าใช้จัดการพีชคณิตเชิงเส้นและกราฟ  ท างานบน
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมจาก Thrust  

OpenMP [96] เป็นไดเรคทีฟที่ท าให้โปรแกรมท างานมัลติเทรดกับภาษาซีและฟอร์
แทรน ประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกลางหรือโฮสต์เป็นหลัก 

 

 ชั้นกรอบการท างานคูด้า ท าหน้าที่ควบคุมการท างานฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ โดยเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมจากฝั่งโฮสต์ ค าสั่งของคูด้าจะถูกส่งไป
มาระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ภาพรวมการโปรแกรมเป็นดังรูปที่ 
3.2 การเขียนโปรแกรมผสมระหว่างส่วนที่ต้องการประมวลผลแบบล าดับและแบบขนานคือเมื่อเขียน
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โค้ดของแอปพลิเคชันจะมีส่วนที่ท างานแบบล าดับ ที่ท างานบนหน่วยประมวลผลกลาง ใช้
หน่วยความจ าของระบบหรือโฮสต์ และโค้ดส่วนที่ต้องการให้ท างานแบบขนานบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์หรือบนหน่วยประมวลผลหลายแกนที่ต้องค านึงถึงการจัดการงานแบบขนานบนหน่วยความ 
จ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีขนาดเล็กกว่าหน่วยความจ าระบบ ส าหรับรายละเอียดภายใน
โปรแกรมนั้นจะกล่าวถึงในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
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Execution Code
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à

 

CPU

Serial 
Code

Serial 
Code

Serial 
Code

Parallel Kernel
Kernel0<<<>>>()

Parallel Kernel
Kernel1<<<>>>()

GPU

Parallel Kernel
Kernel2<<<>>>()

+  
รูปที่ 3.2 การเขียนโปรแกรมผสมระหว่างส่วนที่ต้องการประมวลผลแบบล าดับและแบบขนาน 

 

ตารางที่ 3.1 การพัฒนาทางดา้นฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จากบริษทัเอ็นวิเดีย 

คุณสมบัติ รุ่นเทสลา รุ่นเฟอร์มิ รุ่นเคปเลอร์ แมกซ์เวลล์ 
ตัวอย่างการ์ด Geforce310M GTX560 Ti GTX 660  TeslaK20 TeslaK40 GTX 980 
ชิพ GT218 GF114 GK106 GK110 GK110B GM204 

ทรานซิสเตอร ์ 1.40 พันล้าน 1.95 พันล้าน 2.54 พันล้าน 7.1 พันล้าน 7.1 พันล้าน 5.20 พันล้าน 
จ านวนแกน 16 384 960 2496 2880 2048 

Stream Multiprocessors 2 8 5 13 15 16 

หน่วยความจ าสูงสุด 512 MB 1024 MB 2048 MB 5120 MB 12288 MB 4096 MB  

นาฬิกากราฟิกส ์ 625MHz 822MHz 980Hz. 5.2 GHz 6 GHz 1024 MHz 

บัสหน่วยความจ า 64 บิต 256 บิต 192 บิต 320 บิต 384 บิต 256 บิต 
นาฬิกาหน่วยความจ า (MHz) 800 MHz 4008 MHz 6Gbps 2.6 GHz 3.0 GHz 7.0 Gbps 

แคช L2 0 512 KB 384 KB 1.5 MB 1.5 MB 2 MB 

Compute Capability 1.2 2.1 3.0 3.5 3.5 5.2 
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กรอบการท างานคูด้าสามารถส่งค าสั่งควบคุมระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ โดยเขียนโปรแกรมขยายภาษาซีใช้ส าหรับการโปรแกรมฝั่งของหน่วยประมวล
กราฟิกส์ มีการพัฒนาการใช้งานบนหน่วยประมวลกราฟิกส์ที่มีคุณสมบัติตามตารางที่ 3.1 แสดง
รายละเอียดของรุ่นของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีคุณสมบัติการค านวณและจ านวนทรานซิสเตอร์
ที่มากข้ึน หน่วยความจ าที่เพ่ิมข้ึน จากรุ่นเทสลาจนถึงรุ่นเคปเลอร์มีการเพ่ิมจ านวนแกน ประสิทธิภาพ
ที่ได้ต่อวัตต์จากรุ่นเฟอร์มิมาเคปเลอร์เพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ ในรุ่นแมกซ์เวลล์จะเห็นได้ชัดว่าจ านวนแกน
และทรานซิสเตอร์มีมากเป็นทวีคูณ เพ่ิมประสิทธิภาพการค านวณด้วยการเพ่ิมหน่วยควบคุมทาง
ตรรกศาสตร์ (control logic)  

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

การวิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบ APOD [97] สรุปได้สี่ขั้นตอนดังรูปที่ 3.3 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.3 Systematic optimization แบบ APOD 

 

ขั้นวิเคราะห์ (Assess หรือ Analyze [98]) คือมองภาพรวมของแอปพลิเคชันโดยวิ-
เคราะห์ว่าส่วนใดของงานควรท างานแบบขนาน ก าหนดขนาดของปัญหา (weak vs. strong scaling) 
เมื่อให้ปัญหาขนาด P  ประมวลแบบล าดับ ในเวลา T เช่นประมวลผลเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟแบบล าดับ
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ปัญหามีขนาดใหญ่เกินไปท าให้ประสิทธิภาพการท างานช้า เมื่อแบ่งปัญหาให้เล็กลง
ให้ท างานพร้อมกันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เนื่องจากฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกัน จึง
ต้องทดลองแบ่งปัญหาหลายขนาดแล้วทดสอบหาขนาดปัญหาที่เหมาะกับประมวลผลต่อแกนที่สุด ท า
การประมวลผลเพ่ือทดสอบหาเวลาที่เร็วที่สุด ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพจะเทียบกับขนาดปัญหาที่
เท่ากัน การใช้หน่วยประมวลกราฟิกส์ ควรท างานได้เร็วกว่าการใช้เพียง CPU ท างานแบบล าดับ  

ขั้นท างานแบบขนาน 

ขั้นวเิคราะหร์ะบบ 

ขั้นปรับปรุง 

ขั้นน าไปใช้งาน 
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ขั้นท างานแบบขนาน (Parallelize) พิจารณาว่าในการประมวลผลแบบขนานต้อง
แก้ปัญหาโดยวิธีใด ใช้ไลบรารี ใช้ไดเรคทีฟ หรืออัลกอริทึมที่หมาะสม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญท่ีสุด  

ขั้นปรับโปรแกรม (Optimize) ขั้นตรวจสอบ หรือวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมว่า 
เป็นไปตามภาพรวมที่ตั้งไว้หรือไม่ หากยังใช้ไม่ได้ให้กลับไปแก้ไขขั้นการท างานแบบขนานอีกครั้ง
ดังนั้นในขั้นการท างานแบบขนานและข้ันปรับโปรแกรมท างานไป-กลับระหว่างกันได้ คือแก้ไขการ 
เขียนโปรแกรมแบบขนานและปรับปรุงจนกว่าจะได้โปรแกรมท่ีเหมาะสม 

ระดับของการปรับโปรแกรม พิจารณาจากอัลกอริทึม วิธีการที่เรียบง่ายน่าจะมีประสิทธิ 
ภาพที่สุด และอาจจะท าลองเปลี่ยนวิธีอ่ืน ๆ  ทั้งนี้การปรับโปรแกรมขึ้นอยู่กับรุ่น และไลบารี่ของ
สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ด้วย 

ขั้นน าไปใช้งาน (Deploy) ในกรณีที่โปรแกรมประสบความส าเร็จตามต้องการ  
 

รูปแบบการส่งค าสั่งของคูค้า 

การส่งค าสั่งจากโปรแกรมภาษาซีท่ีพัฒนาจากหน่วยประมวลผลกลางและไปท างานบน
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ เพ่ือประมวลผลแบบขนานมีการไหลของค าสั่งดังรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 การไหลของค าสั่งจากโปรแกรมที่เขียนบนคูดา้ 

ที่มา ประยุกต์จาก https://www.pgroup.com/images/insider/pgi-fermi-block-diagram.png 

 

จากรูปที่ 3.4 หมายเลข 1 คัดลอกข้อมูลจากหน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกลาง
ไปหน่วยความจ าของหน่วยประมวลกราฟิกส์  หมายเลข 2. ส่งค าสั่งจากโฮสต์ ไปหน่วยประมวลผล
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กราฟิกส์ หมายเลข 3 ประมวลผลแบบขนานบนแกน และ 4. คัดลอกผลลัพธ์จากหน่วยความจ าของ
หน่วยประมวลกราฟิกส์ไปหน่วยความจ าของโฮสต์ถือว่าสิ้นสุดการท างานหนึ่งรอบ นอกจากนี้ใน
หน่วยประมวลกราฟิกส์ประกอบด้วยหน่วยความจ าหลายชั้น และหลายพันแกนจ านวนตาม
สถาปัตยกรรมที่มี ในแกนมีหน่วยค านวณพีชคณิต (ALU) ค านวณทศนิยม (FPU) และหน่วยค านวณ
ฟังก์ชันพิเศษ (SFU) เช่น ล็อก ตรีโกณมิติ เลขยกก าลัง แคช การตั้งค่าท างานจากผู้ใช้ ความเร็วการ
เข้าถึงหน่วยความจ าจากชั้นที่ช้าสุดไปเร็วสุดได้แก่หน่วยความจ าโกล- บอล โลคอล เท็กซ์เจอร์ << 
คอนสแตนซ์ << แชร์ รีจิสเตอร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและชั้นของหน่วยความจ าตามมุมมองของคูด้าเป็นดังรูป
ที่ 3.5 ได้แก่โค้ดภายในเคอร์เนลซึ่งแทรกตัวอยู่ในโค้ดทั้งหมดที่อยู่ฝั่งโฮสต์ รูปแบบการท างานภายใน
เคอร์เนล  แบ่งข้อมูลให้ท างานแบบขนานด้วยค าสั่งจากโปรแกรมเดียวกัน ค าสั่งที่ อยู่ในแต่ละเคอร์
เนลล์จะจัดกลุ่มเทรดในคูด้าให้เป็นบล็อก (Thread-blocks) แล้วจัดเรียงหลายบล็อกลงสู่กริด ส าหรับ
การใช้งานหน่วยความจ า  แต่ละเทรดจะใช้หน่วยความจ าระดับโลคอลได้ ภายในเทรดที่อยู่ในบล็อก
เดียวกันจะใช้หน่วยความจ าแชร์ ส าหรับเทรดในกริดเดียวกันจะใช้หน่วยความจ าโกลบอลร่วมกันได้ 
สามารถดูรายละเอียดร่วมกับตารางที่ 2.2 เรื่องระยะเวลาของแต่ละหน่วยความจ าและคุณสมบัติอ่าน
เขียน เพื่อประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้งาน 

 

 
รูปที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหวา่งโปรแกรมและชัน้ของหน่วยความจ าตามมุมมองของคูด้า 

 

เมื่อเทียบมุมมองของคูด้ากับฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้ดังรูปที่ 3.6  ใน
รูปด้านซ้าย เคอร์เนลล์ของคูด้าท างานภายใน SM (Stream Multiprocessor) ของหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ (รูปกลาง) ที่ทุก SM เข้าถึงหน่วยความจ าโกลบอล คอนสแตนซ์และเท็กเจอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่
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โฮสต์และดีไวส์เข้าถึงร่วมกันได้ และภายใน SM (รูปขวา) จะมีหน่วยความจ าโลคอล รีจิสเตอร์และ
แชร์ที่เทรดในบล็อกสามารถใช้ได้รวมอยู่ 
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รูปที่ 3.6 มุมมองของกริด บล็อก เทรดของคูด้าและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขไฟล์อักขระ ที่บันทึก

ข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล c, cpp ตามภาษาซี ไฟล์เฮดเดอร์นามสกุล h ไฟล์ที่ใช้คอมไพล์โดยคูด้าคือ 
.cu และไฟล์เฮดเดอร์นามสกุล cuh เมื่อเป็นจาวาใช้คลาสจาวา เชื่อมต่อกับไฟล์ภาษาซีที่ผ่านการ
คอมไฟล์แล้วเป็น ptx หรือไฟล์คูด้าแบบไบนารี นามสกุล cubin การคอมไพล์โปรแกรมด้วย nvcc 
[99] ระหว่างสองระบบปฏิบัติการคือลินุกซ์และวินโดว์  มีความแตกต่างกันดังรูปที่ 3.7 นั่นคือ
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (รูปที่ 3.7 ซ้าย) ใช้ g++ ในการคอมไพล์ท าให้ได้ไฟล์ .o สุดท้ายเมื่อน ามารวม
กับไฟล์ของคูด้า .cu ที่ผ่านการคอมไพล์ด้วย nvcc จะได้ไฟล์ปฏิบัติการ .so ขณะที่ระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ (รูปที่ 3.7 ขวา) ใช้ cl.exe ในการคอมไพล์ท าให้ได้ไฟล์ออบเจ็กต์ (.obj) สุดท้ายเมื่อน ามารวม
กับไฟล์ของคูด้า .cu ที่ผ่านการคอมไพล์ด้วย nvcc จะได้ไฟล์ปฏิบัติการ DLL นอกจากนี้ยังมีบาง
ค าสั่งในโปรแกรมที่ท าหน้าที่เดียวกันแต่ใช้ค าสั่งต่างกันของทั้งสองระบบปฏิบัติการ อาจท าให้เกิด
ปัญหาต่อผู้ที่จะน าโปรแกรมไปใช้งานต่างระบบปฏิบัติการจากโปรแกรมที่ผู้พัฒนาได้สร้างข้ึนได้ ดังนั้น
หากต้องการเขียนโปรแกรมแล้วผู้ใช้สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งสองระบบ ต้องเขียนเงื่อนไขของการ
คอมไพล์ส าหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ โดยมีทั้งแบบฝังไว้ในโค้ดหลักหรือไฟล์เฮดเดอร์ [100]  เพ่ือให้
คอมไพล์แล้วน าไปใช้งานได้ทั้งสองระบบปฏิบัติการ 

การตรวจสอบโปรแกรมอาจใช้โปรแกรมดีบัก (debug) เช่น cuda-gdb [101] ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และ Parallel Nsight ส าหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ [102] และส าหรับ
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือเขียนโปรแกรมอีคลิปต์ (Eclipse) [103] ที่ใช้เป็น
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เครื่องมือพัฒนาภาษาซีและภาษาจาวา การประเมินการท างานแบบขนานนั้นสามารถท าได้โดยใช้ 
Visual Profiler [104] ร่วมกับคูด้า ที่เป็นผลงานจากบริษัทเอ็นวิเดีย 

 

 
รูปที่ 3.7 การคอมไพล์โปรแกรมของระบบปฏบิัติการลนิุกซ์ (ซา้ย) และระบบปฏิบตัิการวินโดว ์(ขวา) 

 

  การวัดค่าที่ ได้จากการทดสอบด้วยการค านวณประกอบด้วยค่าเวลาที่ใช้ทั้งหมด
ประกอบด้วยเวลาที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูล เวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 
เทียบกับเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแบบล าดับและเวลาที่ใช้ในการค้นหาแบบ มัลติเทรด ค่าแบนด์วิธ
ของการส่งไฟลข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ค่าธรูพุตของจ านวนการค้นหาต่อหน่วยเวลา 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบลิงค์เดต้า 

ภาพรวมขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบลิงค์เดต้าดังรูปที่ 3.8 เริ่มจากน าเซตข้อมูลแบบ
อาร์ดีเอฟจากหลากหลายโดเมน จากหลายแหล่ง รวมถึงเซตข้อมูลที่สร้างขึ้นเองที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของลิงค์เดต้า (1) มาใช้ในการทดสอบคิวรี่แบบสปาร์เคิล (2) จากนั้นพิจารณาว่าต้องมี
ขั้นตอนก่อนประมวลผลหรือไม่เช่น การแปลงไฟล์ประเภทอาร์ดีเอฟเป็นแบบ NT การแปลงโครงสร้าง
ข้อมูลจากอักขระเป็นบิต การตัดต่อข้อมูล หากมีให้ผ่านขั้นตอนก่อนประมวลผล (3) และขั้นตอนการ
แปลงข้อมูล (4) จากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล เช่น การเรียงข้อมูล การสร้างดัชนี (5) 
จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหา ในที่นี้ ให้เป็นกล่องด า เนื่องจากการค้นหามีหลายแบบ เช่น การ
เปรียบเทียบสตริง การค้นหาจากโครงสร้างแบบบิต เป็นต้นซึ่งจะกล่าวถึงในแต่ละการทดลอง และ
สถานที่ท าการประมวลผลมีตั้งแต่โฮสต์ที่เป็นการประ มวลแบบล าดับ การประมวลขนานแบบมัลติ  -
เทรด เพ่ือท าการเปรียบเทียบและการประมวลแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ จากนั้นจึง
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รวบรวมค าตอบออกมา (7) และสรุปผลออกมาแก่ผู้ใช้ เช่น จ านวนที่ค้นพบ ข้อความที่ค้นพบ 
ต าแหน่งที่ค้นพบ เป็นต้น 
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รูปที่ 3.8 ภาพรวมขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบลิงค์เดต้า 

 

รายละเอียดการท างานที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง โดยฝั่งโฮสต์มีขั้นตอนการจัดการข้อมูลดังนี้ 

การเก็บข้อมูลและการเตรียมข้อมูล ประกอบด้วยเซตข้อมูลเชิงความหมายระดับอาร์ดี
เอฟหลายแบบ มีการเก็บข้อมูลแบบไฟล์อักขระ ฐานข้อมูลดัชนีและค่า ข้อมูลแบบไบนารี่ตาม
โครงสร้างต้นไม้ที่มีดัชนีแบบบิต ซึ่งข้อมูลอาจจะดาวน์โหลดได้โดยตรงหรือต้องน ามาแปลงด้วย
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เป็นการแปลงข้อมูลให้เหมาะกับการน าข้อมูลเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 
เพ่ือประกอบการวิจัย ได้แก่ การน าข้อมูลรับเข้ามาแปลงเป็นทริพเพิล แปลงเป็นฐานข้อมูลคีย์-ค่า 
แปลงเป็นข้อมูลไบนารี่ของอาร์ดีเอฟ และแปลงเป็นข้อมูลรูปแบบต้นไม้เพ่ือน าไปใช้งาน หน้าที่หลัก
ของกระบวนการนี้เก็บข้อมูลเพ่ือน าเข้าประมวลบนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนเพื่อการทดสอบ 

การพัฒนาโครงสร้างข้อมูล แบบแถวล าดับเพ่ือประมวลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์  
การพัฒนาอัลกอริทึม เพ่ือการเตรียมข้อมูล เช่นการเรียงบิตตามดัชนี เช่น subject-

predicate-object หรือ object-subject-predicate 
การประมวลแบบล าดับและแบบขนานแบบมัลติเทรด บนโฮสต์ ได้แก่ การประมวล

โดยใช้ไลบราลี่แบบขนานด้วยภาษาซแีละ OpenMP ภาษาจาวา (Parallel Java, เจคูด้า) การท างาน
โดยพร้อมเพรียงกันของภาษาจาวา (Concurrent Java)  
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วิธีการค้นหาข้อมูลรองรับการเปรียบเทียบสตริง รองรับการคิวรี่ในค าสั่ง SELECT  
การประยุกต์ใช้งาน ในขอบเขตออนโทโลยีการท่องเที่ยว ข้อมูลเปิดในลิงค์เดต้า 
การแสดงผลแก่ผู้ใช้ การแสดงผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ 

รายละเอียดการท างานที่เกิดขึ้นที่ฝั่งดีไวส์ มีขั้นตอนการจัดการข้อมูลดังนี้ 
การท างานพื้นฐาน ประมวลผลข้อมูลแบบขนานของการท างานพ้ืนฐานที่ประกอบด้วย 

การอ่าน การเรียง การจับคู่และการลดรูป 
การประมวลข้อมูล การจัดการเข้าถึงข้อมูลประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูล โดยแบ่งการ

เข้าถึงแคชและหน่วยความจ า 
การคิวรี่ข้อมูล การประมวลผลด้วยภาษาคิวรี่ ด้วยการท างานของค าสั่ง SELECT 

 

คุณลักษณะของเครื่องที่ใช้ทดสอบ 

 คุณสมบัติเครื่องที่ใช้ทดสอบต่างกันไปในแต่ละการทดลอง รายละเอียดต่อไปนี้เป็น
คุณสมบัติของเครื่องล่าสุด ฮาร์ดแวร์: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz, 6 แกน, 
RAM 32 กิกะไบต์, Tesla K40c จ านวน 2 หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 2,880 แกนคูด้า และ
หน่วยความจ าโกลบอล 12 กิกะไบต์ ซอฟต์แวร์: CUDA compilation tools, release 7.0, 
V7.0.27, NVIDIA-SMI 352.79 Driver Version: 352.79, ระบบปฏิบัติการ: CentOS Linux 
release 7.2.1511 (Core)  

 

แหล่งข้อมูล 

สร้างออนโทโลยีเกี่ยวกับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  แหล่งข้อมูลอาร์ดีเอฟตาม
มาตรฐาน W3C ได้แก่ Datahub, Google Lab, BTC 2012, DBpedia, Geonames, Linkedata, 
และฐานความรู้ทางการแพทย์และชีววิทยา MeSH, Karyotype ดังรายละเอียดในบทที่ 4 
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แผนการศึกษาวิจัย 

แผนการวิจัยในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วยการวิจัย เขียนผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล
การทดลองเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและวารสารนานาชาติ ดังตารางที่ 3.2 และ
ผลงานท้ายเล่มวิทยานิพนธ์ 

ตารางที่ 3. 2 แผนการศึกษาวิจยั 

ปีท่ี รายละเอียดของแผนงาน ตั้งแต่ ถึง ระยะเวลา 
(เดือน) 

คิดเป็น % ของ
งานวิจัย 

1 ศึกษาปัญหาเฉพาะด้านของการท างานของออน
โทโลยี ท่ีน ามาใช้ประมวลผลแบบขนานบนหน่วย
ประมวลผลแบบหลายแกน รวม ถงึศึกษา
เทคโนโลยีแบบขนานท่ีใช้ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหา
ตามสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย 

มิ.ย. 2011 พ.ค. 2012 12 15 

2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยี ท าความ
เข้าใจข้อมูลประ กอบด้วย รายละเอียดและองค์ 
ประกอบของฐานความรูส้ าหรับเวบ็เชิง
ความหมาย ระดับการสื่อความหมาย การเลือก
กลุ่มข้อมูลมาใช้งาน ขั้นตอนการแปลงข้อมูล ส่วน
ของโครง สร้างข้อมูลและอัลกอรทิึมของการ
ค้นหา 

มิ.ย. 2012 พ.ค. 2013 12 15 

3 ออกแบบ และพัฒนาอัลกอริทึม วิธีการแก้ปัญหา
ของเทคโนโลยีการประมวลแบบขนาน โดยใช้
หน่วยประมวลผลกราฟิกส ์

มิ.ย. 2013 พ.ค. 2014 12 20 

4 เปรียบเทยีบวิธีการกับงานวิจัยอ่ืน หาจุดเด่นจุด
ด้อย พัฒนาเครื่อง มือเป็นชุดพัฒนาเพื่อน าไปเผย 
แพร่ และทดสอบกับกรณีศึกษา รวมทั้งเขียน
รายงาน 

มิ.ย. 2014 พ.ค. 2015 12 20 

5 ประยุกต์ใช้งานท่ีพัฒนากับเซตข้อมูลหลายโดเมน 
เขียนบทความ รายงานเพื่อเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการและวารสาร 

มิ.ย. 2015 พ.ค. 2016 12 30 

 รวม   60 100 
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บทที่ 4 

การประมวลผลแบบขนานโดยผ่านขั้นตอนก่อนการประมวลผล 

ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัยอยู่ในกลุ่มของลิงค์เดต้าเป็นไปตามมาตรฐานของ W3C ใน
การเผยแพร่ข้อมูลของเว็บเชิงความหมาย งานวิจัยนี้น าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแปลงข้อมูลเพ่ือน าเข้า
ประมวลผล [105] และการสร้างออนโทโลยี [106] ตามข้อก าหนดของ W3C  

แหล่งข้อมูล 

จากตารางที่ 4.1 แสดงชื่อของเซตข้อมูล แหล่งที่มา ขนาดไฟล์ จ านวนเรคคอร์ดและ
ลักษณะไฟล์ ที่ใช้ในงานวิจัย (*คือขนาดที่ย่อ (gz) จากหน้าเว็บ เอชดีที [107]) 

 
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของข้อมูล ขนาดและลักษณะไฟล์ 
ชื่อเซตข้อมูล/แหล่ง ขนาด เรคคอร์ด ลักษณะไฟล ์

Freebase-weekly/ [108] 400GB 2,863x106 ทริพเพิล อาร์ดีเอฟแบบ N-Triples [109] 
Wikidata/ [110] [111] 55GB 339 x106 ทริพเพิล อารด์ีเอฟแบบ N-Triples 

DBpedia/ [41] 45GB 13x106 ควอด อาร์ดีเอฟแบบ N-Quad [112] 
DBpedia/BTC2012 [113] 47GB 198x106 ควอด อาร์ดีเอฟแบบ N-Quad 

Freebase/BTC2012 17GB 101x106 ควอด อาร์ดีเอฟแบบ N-Quad 

Geonames [114] [115]  10GB N/A อาร์ดีเอฟแบบ TTL [116] 
Freebase/เอชดีท ี 2.6GB 770x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีที [49] 

DBpedia/เอชดีที 6GB 431x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีท ี
Yago/เอชดีท ี 903MB 159x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีท ี

Geonames [117]/เอชดีท ี 344MB 123x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีท ี
WordNet31/เอชดีท ี 62MB 5.5x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีท ี

DBLP/เอชดีที 286MB 55x106 ทริพเพิล ไบนารีเอชดีท ี
SWDF /เอชดีท ี 5.64MB 242,256 ทริพเพลิ ไบนารีเอชดีท ี

MeSH [118] 709MB N/A อาร์ดีเอฟแบบ TTL 
KaryotypeOntology [119] [120] 1.43MB N/A OWL [78] 

HuaHinHealthTour 5.6MB 23,654 ทริพเพิล อาร์ดีเอฟแบบ N-Triples  
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รายละเอียดจากตารางที่ 4.1 ประกอบด้วยข้อมูล  Freebase-weekly  [108] ที่มาจาก
การเก็บข้อมูลทุกสองสัปดาห์ด้วยการครอว์ลจาก เมตาเว็บ [121] และบริษัทกูเกิล ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
เมื่อ 14 ก.ย. 2014 ต่อมาทางแลบกูเกิลยุติการให้ข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2015 และปิดเซิร์ฟเวอร์
สิงหาคม 2016 ผู้วิจัยจึงหาข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันจาก Wikidata ที่เริ่มให้บริการในปี 2014 มา
แทน มีการเก็บเอ็นติตี้ในโดเมนทั่วไปของอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน [110] [111] ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ยัง
คล้ายคลึงกับวิกิพีเดีย ส าหรับ DBpedia เป็นข้อมูลศูนย์กลางของลิงค์เดต้าที่มีที่มาจากการแปลง
ข้อมูลวิกิ พี เดียเป็นรูปแบบอาร์ดี เอฟ  ฐานความรู้  Wordnet3.1 [122] คือข้อมูลค าศัพท์จาก
พจนานุกรมมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ฐานความรู้ Yago [123] เป็นข้อมูลเชื่อมระหว่าง Wordnet และ 
DBpedia ส าหรับ DBLP [124] เป็นอาร์ดีเอฟของฐานข้อมูลการตีพิมพ์งานวิจัยนานาชาติ ส่วน 
SWDF [125] คือฐานความรู้จากข้อมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติของเว็บเชิงความหมาย 
ฐานความรู้ Geonames เป็นข้อมูลที่เก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยมี 10,951,423 คุณลักษณะ หรือ
ประมาณ 162 ล้านทริพเพิล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2016 ฐานความรู้ทางการแพทย์คือ Medical Subject 
Headings (MeSH) และทางชีวิวทยาเกี่ยวกับเซลล์คือ Karyotype Ontology ส่วนฐานความรู้ที่สร้าง
ขึ้นเองคือ HuaHin-HealthTour [126] เกี่ยวกับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสปา  

ประเภทของข้อมูลนั้นมีพ้ืนฐานจากอาร์ดีเอฟที่มีลักษณะส าคัญคือความสัมพันธ์ระหว่าง 

Subject  
Predicate Object เมื่ออยู่ในรูปแบบ N-Triple จะเรียงล าดับเทอมของ URI หรือ IRI ใน

รูป Subject Predicate Object . ในแต่ละทริพเพิล นั่นคือสามเทอมเรียงกันมีช่องว่างหนึ่งช่อง
ระหว่างเทอมและปิดท้ายบรรทัดด้วยจุด (.)   ในกรณีที่เป็น N-Quad จะเพ่ิมชื่อกราฟมากับทริพเพิล
เดิมรวมเป็นสี่คอลัมน์ ในกรณีที่เป็นข้อมูลอาร์ดีเอฟแบบ Turtle (TTL) ที่มีพรีฟิกส์ของเนมสเปซของ
เบส ของอาร์ดีเอฟ ของอาร์ดีเอฟเอส ของอาล์ว และเนมสเปซของความสัมพันธ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นเป็นข้อมูลของแต่ละ Subject ระหว่าง Predicate Object; จะมีช่องว่างและปิดท้ายด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) จนกว่าจะหมดของ Subject นั้นแล้วปิดท้ายด้วยจุด (.) จึงเริ่ม Subject ใหม่
ไปเรื่อย ๆ และสามารถแทรกรหัส 303 [127] ให้เซิร์ฟเวอร์ตอบรีไดเรคอัตโนมัติลงในไฟล์ได้ การเพ่ิม
ระดับเชิงความหมายและกฎทางตรรกศาสตร์เป็นไฟล์อาล์ว (.OWL) [78] เป็นอาร์ดีเอฟ/เอ็กซ์เอ็ม
แอล ดังนั้นรูปแบบทริพเพิลของอาร์ดีเอฟจึงเหมาะกับการตรวจสอบความเป็นเหตุผล การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างทริพเพิล ส่วนเอ็กซ์เอ็มแอลเหมาะกับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และการใช้รูปแบบกราฟเหมาะสมกับการจัดภาพรวมแสดงความสัมพันธ์เ พ่ือให้ผู้ใช้ดูแล้วเข้าใจ
ความสัมพันธ์ได้ง่าย 
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การแปลงข้อมูลระหว่างอาร์ดีเอฟ 

ในกรณีที่ไฟล์ที่ได้มาแต่ยังไม่ใช่รูปแบบที่ต้องการ จ าเป็นต้องแปลงข้อมูล   เช่นข้อมูลที่
ได้เป็นรูปแบบ N-Quad แต่ในงานวิจัยไม่ต้องการใช้คอลัมน์ชื่อกราฟ ต้องการใช้เพียงแบบ N-Triple 
แบบ N3 หรือแบบ RDF/XML วิธีหนึ่งคือการใช้เครื่องมือที่ใช้ป้อนค าสั่ง (command-line tool)  
ดังเช่น rdf-convert-0.4 [128] ภายในโปรแกรมนี้ใช้งานไลบรารี่ OpenRDF Rio parser ใช้แปลง
ข้ อมู ลอ าร์ ดี เอฟ ห ลายแบ บ  อาทิ  RDF/XML Tri [129] Trix N-Triple RDF/JSON JSON-LD 
Sesame-BinaryRDF และ N-Quad  ซึ่งผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประเภทไฟล์เพ่ิมได้จาก
เว็บไซต์ของ W3C 

อีกประเด็นที่เกิดจากข้อมูลต้นฉบับคือการใช้อักขระพิเศษในข้อมูลประเภท URI และ
ข้อความใน Object ท าให้บางครั้งตัวแปลงไม่สามารถแปลอักขระนั้นหรือสับสนระหว่างอักขระนั้นกับ
รูปแบบไฟล์เช่น เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า ช่องว่าง อัญประกาศ ภาษาที่ผิดรูปแบบจาก UTF ที่
ใช้ เป็นต้น ท าให้ต้องตัดข้อมูลบางส่วนออกไป ดังในงานวิจัยเรื่องกรอบการท างานแบบ TripleID ที่
น าเซตข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟขนาดใหญ่เข้าไปคิวรี่ในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ [130] ผู้วิจัยได้ท าการ
เตรียมข้อมูลเพ่ือทดสอบโดยแปลงข้อมูลจาก BTC-2009 [131] เซตที่ดาวน์โหลดมาคือ btc-2009-
small.nq.gz [132] จากนั้นใช้ค าสั่ง bin/rdfconvert --input ‘ประเภทอาร์ดี เอฟ’ <ชื่อไฟล์ต้น
ทาง> --output 'ประเภทอาร์ดีเอฟ' <ชื่อไฟล์ปลายทาง> ผลลัพธ์เป็นไปดังตารางที่ 4.2 ไฟล์ต้นฉบับ 
ขนาด ไฟล์ปลายทาง และจ านวนเทอมของ Subject Predicate และ Object ทั้งหมด พบว่าไฟล์ที่
น ามาใช้วิจัยมีขนาดลดลงจากต้นฉบับ ดังนั้นหากต้องการใช้ไฟล์และจ านวนทริพเพิลในการวิจัยเท่าไร 
ต้องหาไฟล์ต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่กว่า จากนั้นจึงแบ่งไฟล์เพ่ือท าการแปลง เนื่องจากข้อจ ากัดของ
เครื่องมือที่ใช้ป้อนค าสั่งคือสามารถแปลงใหญ่ได้ขนาดหนึ่งเช่น 500MB การแปลงและผลลัพธ์จะท า
ในหน่วยความจ าจึงต้องเผื่อพ้ืนที่ไว้ขณะประมวล เมื่อแปลงแล้วจะได้ไฟล์เล็กลง และหยุดแปลงทันที
ที่พบอักขระผิดปกติ ดังนั้นการแปลงไฟล์เพ่ือน ามาทดลองถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญช่วยในการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วย 

 

ตารางที่ 4.2 การแปลงไฟล์ต้นฉบับมาใช้ในงานวิจยั 

เซตข้อมูล ชื่อไฟล์ (รูปแบบ) ขนาด #triples #subject #predicate #objects 
ไฟล์ต้นฉบับ btc-2009-small.nq 2.172GB 9,627,877 1,383,542 8,205 2,260,819 
ไฟล์ที่ใช้วิจัย 012347.nt 1.611GB 7,083,790 1,113,824 7,542 1,674,407 
ไฟล์ที่ใช้วิจัย 012347.rdf 1.556GB 
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 รายละเอียดของเทอม Subject Predicate และ Object ในหนึ่งไฟล์อาร์ดีเอฟจะมี
ปริมาณที่มีนัยส าคัญคือจ านวนของ Predicate จะมีน้อยที่สุด ในขณะที่จ านวน Subject ส่วนใหญ่
แล้วมักจะมีน้อยกว่า Object  โดยมีส่วนที่ซ้ ากันได้ในกรณีท่ีข้อมูลเป็นเซตของ URI หรือ IRI  

 จากการที่  Predicate เป็นจ านวนที่น้อยที่สุดจึงมีการน า Predicate มาใช้เป็นตัว
แบ่งกลุ่มเพ่ือการคิวรี่ จากสถิติของเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟ BTC-2009 พบว่า Predicate ที่ใช้มากที่สุด
คือ dbp ของ http://dbpedia.org/property โดยมีรายละเอียดดังนี้ dbp:wikilink 156,434,900 
ทริพเพิลรองลงมาคือ rdf:type จ านวน 143,479,200 ทริพเพิลและ rdfs:seeAlso 53,852,300 
ทริพ เพิล ส่ วนของ  owl:sameAs จ านวน  6,539,300  ทริพเพิลและ dbp:redirect จ านวน 
6,451,500 ทริพเพิล ต่อมาใน BTC-2012  ได้เน้นการคลอร์วข้อมูลจากเซตข้อมูลอ่ืนนอกจาก 
DBpedia  ให้มี owl:sameAs ที่เชื่อมโยงมาที่ DBpedia ส่วน Predicate rdf:type ใช้มากขึ้นคือ
จ านวน 152 ล้านทริพเพิล [133] 

การดึงข้อมูล การแปลงข้อมูล และน าข้อมูลไปประมวลผล 

เนื่องจากข้อมูลอาร์ดีเอฟจากลิงค์เดต้าส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจ าของหน่วย
ประมวลผลกลางและมากกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายเท่า  จึงต้องท าการย่อข้อมูลเพ่ือลด
ขนาดของข้อมูลที่น าเข้าไปคิวรี่ในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ผู้วิจัยได้ศึกษา Header-Dictionary-
Triples (HDT) ที่เป็นโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ไบนารีแบบย่อดังรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อย่อยรูป 
แบบอาร์ดีเอฟแบบไบนารี จากขั้นตอนการสร้างรูปแบบอาร์ดีเอฟให้เป็นรูปแบบย่อเอชดีที แล้วน ามา
ต่อยอดเพ่ือให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การน าเซตข้อมูลลิงค์เดต้าเข้าไปค้นหาในหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ อยู่ในขั้นตอนก่อนประมวลผล (3) ดังรูปที่ 3.8 ภาพรวมขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบลิงค์
เดต้าโดยแปลงเป็นแถวล าดับบิตแมพ (Combined BitMap Array) ซึ่งสร้างดัชนีสองแบบคือ 
Subject Predicate Object (SPO) และ Predicate Object Subject (POS)  

 

ตารางที่ 4.3 รูปแบบการคิวรีจ่ากรูปแบบดัชนีของทริพเพิล 

ล าดับที่ รูปแบบการคิวรี่ (? แทน เทอมที่ต้องการหาค าตอบ) ดัชนี 

1 (spo) (sp?) (s?o) (s??) (???) SPO 
2 (spo) (?po) (?p?) (??o) (???) POS 
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การสร้างดัชนีแต่ละแบบส่งผลต่อรูปแบบการคิวรี่ดังตารางที่ 4.3 จากดัชนีสองแบบที่
ผู้วิจัยสร้างให้ซีบีเอ็มคือ SPOและ POS สามารถคิวรี่ได้ 8 รูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากงาน cumulusRDF 
[47] ที่มีการสร้างดัชนีแบบที่ 3 เพ่ิมคือ ((Object Subject) Predicate) OSP ด้วย เพ่ือคิวรี่ใน 8 
รูปแบบดังกล่าว ธิบายตารางที่ 4.3 ตามรูปแบบการคิวรี่ โดย ? แทน เทอมที่ต้องการหาค าตอบ 
ไฟล์ทริพเพิลต้นฉบับจะเรียงตัวแบบ SPO ไม่มีการใช้ดัชนี แต่สามารถใช้มิดเดิลแวร์และภาษาสปาร์
เคิลในการคิวรี่ได้ ส าหรับไฟล์เอชดีทีนั้นมีเพียงดัชนี SPO (2013) ที่ต้องใช้โปรแกรม hdt-it หรือค าสั่ง
เพ่ือคิวรี่ ได้ทั้ ง 8 แบบ คือ (spo) (sp?) (s?o) (s??) (?po) (?p?) (??o) (???) แต่จากการทดสอบ
โปรแกรมพบว่าอาจมีการเลื่อนของดัชนีได้เล็กน้อยหลังจากการค้นหา  
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รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการสร้างแถวล าดับเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนน าไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 ขั้นตอนการสร้างแถวล าดับเพ่ือเตรียมข้อมูลน าไปประมวลผลในหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ จากรูปที่ 4.1 (a) ทัพเพิลสามคอลัมน์ของคีย์ SPO ถูกเก็บเป็นทริพเพิลของเอชดีที รูปที่ 4.1 
(b) คือโครงสร้างต้นไม้ภายในเอชดีทีที่มีรากคือ S ความลึกชั้นที่ 1 คือ P และ ชั้นที่ 2 คือ O รูปที่ 4.1 
(c) คือโครงสร้างต้นไม้ภายในเอชดีทีที่มีรากคือ S แบ่งเป็นสองต้น ต้นแรกมีความลึกชั้นที่ 1 คือ บิต
แมพของ P และมีความลึกชั้นที่ 2 คือ บิตแมพของ O โดยให้ตัวแรกที่มีโหนดแม่เดียวกันเป็น 1 



57 

 

นอกนั้นเป็น 0 อีกต้นหนึ่งคือต้นไม้จาก (b) ส าหรับรูปที่ 4.1 (e) ผู้วิจัยท าต่อจากเอชดีทีภาพ (a) จาก
บนลงล่าง เริ่มจากข้ัน Scan S คือสแกนหา Subject จากล าดับทริพเพิลที่ผ่านการเรียงล าดับแล้ว ท า
ขั้น Flag S คือท าเครื่องหมาย 1 ไว้ทุกต าแหน่งของ Subject จากนั้นขั้น Get S ลดรูปให้เหลือเพียง
ค่าเดียวตั้งเป็นค่าแรกของแต่ละ Subject ล าดับถัดมา Flag P คือท าเครื่องหมาย 1 ไว้ทุกต าแหน่ง
ของ Predicate จากนั้นลดรูปให้เหลือเพียงค่าเดียวตั้งเป็นค่าต่อมาของ Subject ที่ขั้น Get P ล าดับ
สุดท้าย Flag O คือท าเครื่องหมาย 0 ไว้ทุกต าแหน่งของ Object ตั้งเป็นล าดับถัดมาจาก Predicate 
ผลลัพธ์มีสองแถวล าดับคือแถวล าดับทริพเพิล (TripleID array) มาจากการรวม {S{P{O}}} และแถว
ล าดับบิตที่มาจากการยูเนี่ยนต่างบิตตามต าแหน่ง S=1, P=1 และกลุ่มของ O ใน P และ S เดียวกัน
เข้าด้วยกัน  

อัลกอริทึมที่ 4.1 เป็นตัวอย่างการสร้างแถวล าดับ SPO บรรทัด 8-11 ดึงล าดับทุกทริพ
เพิลจากเอชดีที บรรทัด 12-20 ท าเครื่องหมายต าแหน่ง S บรรทัด 21-42 ก าจัดข้อมูลซ้ า ดึงล าดับท
ริพเพิลที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาสร้างเป็นแถวล าดับทริพเพิลและแถวล าดับบิตจากบิตต าแหน่งเดียวกัน 
บรรทัด 43-46 บรรทัด 47-50 คือใช้ชุดค าสั่งเดียวกันแต่เป็นตัวแปรส าหรับ P และ O ตามล าดับเพื่อ
สร้างแถวล าดับทริพเพิลและบิต ส าหรับ P และ O ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 การคาดคะเนพื้นที่และเวลาที่ใช้เก็บและค้นหาส าหรับโครงสร้างเอชดีทีและซีบีเอ็ม 
ล าดับ พื้นที่ในการเก็บ เวลาในการค้นหาโดยเฉลี่ย เวลาในการเข้าถึงเฉลี่ย 
A O(3n) O(3n) O (1) 

B O(n) และ < a O(2log(n)) N/A 
C 2b  O(4log(n)) O(4log(n)) 
D < c < b < a O(2n) O(1) 

 

ถ้าให้จ านวนแต่ละหลักของ SPO เป็น n แล้วเวลา พ้ืนที่และการเข้าถึงได้ตามตารางที่ 
4.4 วัตถุประสงค์ในการแปลงคือต้องการข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดเพ่ือที่จะได้ขนย้ายเข้าไปประมวลผล
ในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้มากที่สุดในการคิวรี่แต่ละรอบ สรุปคือ การน าข้อมูลโครงสร้าง (a) มา
แปลงเป็นแถวล าดับแบบ (d) พบว่าพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล (d) น้อยกว่า (a-c) ดังผลการทดลองใน
ตารางที่ 4.6 

 

 



58 

 

อัลกอริทึม 4.1 การแปลงต้นไม้ HDT เป็นอาเรย์ Subject Predicate Object 
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declare integer h_subject[rangeS], h_predicate[rangeP], h_object[rangeO] 

declare integer flagS[rangeS+1], flagP[rangeP+1], flagO[rangeO+1] 

declare integer h_TripleID[rangeElement], flagE[rangeElement+1] 

declare integer countS=0, countP=0, countO=0, countE=0, s=0, p=0, o=0 
declare HDT hdt_structure 

declare IteratorTripleID hdt_structure.getTriples 

declare TripleID tripleIDset 

 

//Extract all triple ID from HDT factory 

tripleIDset  null 

while (hdt_structure.getTriples.hasNext == true) 

tripleIDset  get next Triples of hdt_structure 

//Fill in flag of subject array 

for (s =0, s < rangeS, s ++) 

if(s%3 isEqual 0) 

{ 

flagS[s] = 1 

h_sdata[countS] = get subject of tripleIDset 

 }else { 

flagS[s] = 0 

} 

 

//Fill in array of subject ID  

if ((countS isGreaterThan or equal to 1))  

{ 

      if (h_subject[countS] == h_subject[countS - 1])  

{  

// First subject case: checking duplicate Subject ID 

        h_TripleID[countE] = h_subject[countS - 1] 

        countE+1  

       } else { 

        h_TripleID[countE] = h_subject[countS] 

append Subject ID array of tripleIDset 

append Bit array of tripleIDset = ‘1’ 

          countE+1 

         } 

     } else { 

           h_TripleID[countE] = h_subject[countS] 

           append Subject ID array of tripleIDset 

//append Bit array of tripleIDset = ‘1’ 

flagE[countE]=’1’ 

           countE+1 

     } 

countS+1 

 

//Check Predicate position: if(p%3 isEqual 1) 

// First predicate case: checking duplicate Predicate ID 

// append Predicate ID array of tripleIDset 

// append Bit array of tripleIDset = ‘1’ 

 

//Check Predicate position: if(o%3 isEqual 2) 

// First predicate case: checking duplicate Object ID 

// append Object ID array of tripleIDset 

// append Bit array of tripleIDset = ‘0’ 
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1 1 0 0 00 1 0 0 1 1 1 0 0

Start objects’ position 

after predicate

Start predicates’ position 

after subject

Start subjects’ position 

  
รูปที่ 4.2 ต าแหน่งของบิตแมพผสมเพื่อการค้นหาบิตตามต าแหน่งของทริพเพิล 

 

รูปแบบที่นักวิจัยน าเสนอเพ่ือประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลนี้ ใช้การดึงหมายเลขทริพเพิลแบบ
เลขจ านวนเต็มจากพจนานุกรมของเอชดีที โดยเรียกว่า Combined BitMap (CBM) ซึ่งซีบีเอ็ม [134] 
นี้คือการท าโครงสร้างบิตแมพผสม เมื่อค้นหาบิต จะได้ผลลัพธ์เป็นต าแหน่งของบิตเริ่มต้นจากรูปที่ 
4.2 แสดงว่าเลข 1 เป็นต าแหน่งของ subject และ predicate และ 0 เป็นต าแหน่งของ object 
ข้อสังเกตจากรูปแบบของอาร์ดีเอฟทั่วไปที่มีจ านวน object ได้ไม่จ ากัดส่งผลให้รูปแบบนี้มี 0 ส าหรับ 
predicate เดียวกันอย่างไม่จ ากัดเช่นกัน ส าหรับในอนาคตจะลดรูป 0 ได้ N ตัวในกรณีที่ N เป็น
จ านวนของ 0 ท าให้สามารถย่อพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้อีก 

ผู้วิจัยน ารูปแบบนี้มาใช้ในการเขียนสถานะการค้นหา (searching state) ในรูปแบบซีบี
เอ็ม เมื่อค้นหาบิตโดยให้ส่งค่าต าแหน่งที่เจอกลับมา จากรูปที่ 4.3 สถานะ S0 ค้นหาค่า ‘11’ ที่เป็น
ต าแหน่งเริ่มต้นของล าดับ subject (subject ID) จากนั้นตรวจสอบว่า ถ้าล าดับนั้นตรงกัน สถานะจะ 

เปลี่ยนเป็น S1 การตรวจสอบล าดับของ predicate (predicate ID) โดยหาต าแหน่งของ 10 เมื่อ
ล าดับของ predicate ที่ค้นหาตรงกัน ได้ค่าแรกของล าดับ object (object ID) สถานะเปลี่ยนเป็น 
S2 โดยการค้นหาดังกล่าวนี้ต้องค้น subject แล้วตามด้วย predicate 

 

S0 S2

S1

XiXi+1 = 11 and

Match(subjID, predID)/i++

Return position

XiXi+1 ≠  11 

Or (XiXi+1 = 11 and Not 

Match(subjID, predID))/i++

XiXi+1 = 11 and

Match(subjID)/i++

XiXi+1 = 10 and

Match(predID)/i++

XiXi+1 ≠  10 

Or (XiXi+1 = 10 and Not 

Match(subjID))/i++  
รูปที่ 4.3 สถานะของการค้นหา (searching state) 
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 เมื่อพิจารณาการพัฒนาโปรแกรมบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์แล้ว พบว่าทั้งแถวล าดับ
ของเลขล าดับทริพเพิลและซีบีเอ็มต้องถูกน าเข้าไปที่หน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
ทั้งหมด ดังนั้นพ้ืนที่ของหน่วยความจ านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแถวล าดับของเลขทริพเพิล  เทรดจ านวน
มากถูกน ามาใช้ค้นหา “11” และ “10” ซึ่งล าดับของการค้นหาตามข้อมูลที่เรียงตาม subject และ
predicate ตามล าดับ เรียกดัชนีแบบนี้ว่า SPO ในการทดลองจะน ามาเทียบกับการค้นหาบนหน่วย
ประมวลผลกลาง 

ตารางที่ 4.5 กรอบการท างานระหว่างโฮสต์และดีไวส์ของโครงสร้างซีบีเอ็ม 

ประมวลผล (เครื่อง) กระบวนการ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 

ก่อน (โฮสต์) ค้นหา(ดีไวส์) หลัง (โฮสต์) 

   แปลงข้อมูลทริพเพลิเป็นเอชดีท ี ทริพเพิล เอชดีท ี

   แปลงเซตข้อมลูเอชดีทีเป็นซบีีเอ็ม เอชดีท ี ซีบีเอ็ม 

   แบ่งคิวรี่เป็นคิวรี่ย่อย คิวรี่ คิวรี่ย่อย 

   แปลงคิวรี่เป็นล าดับทริพเพิล (ID) คิวรี่ย่อย ล าดับทริพเพิล 
   ค้นหาซีบีเอ็มแบบขนานโดยคดู้า ซีบีเอ็ม ต าแหน่งท่ีพบ 
   น าต าแหน่งที่พบมาเทียบล าดับทรพิเพิล ต าแหน่งท่ีพบ ล าดับทริพเพิล 
   แปลงล าดับทริพเพิลเป็นทริพเพิล ล าดับทริพเพิล ทริพเพิล 
   รวมผลลัพธ์คืนผู้ใช้ ทริพเพิล ข้อความ 

  

 ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบการท างานระหว่างโฮสต์และดีไวส์ของโครงสร้างซีบีเอ็มตามล า -
ดับของกระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกลาง ขั้นประมวล 
ผลหรือค้นหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ และขั้นหลังการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกลาง 
รวมทั้งข้อมูลเข้าและออกจากระบบ ต่อไปเป็นการแสดงรายละเอียดในขั้นตอนการค้นหารูปแบบซีบี
เอ็มบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ดังอัลกอริทึมที่ 4.2 ให้ทุกเทรด (บรรทัด 1) เปรียบเทียบบิตซึ่งแทน
ค่าเป็น ‘11’ เมื่อต้องการค้นหา subject และ ‘10’ เมื่อต้องการค้นหา predicate (บรรทัด 2) เมื่อ
ค้นพบในต าแหน่งใดให้ท าค่าถูกที่ต าแหน่งนั้น (บรรทัด 3) 

อัลกอริทึม 4.2 การค้นหารูปแบบซีบีเอ็มบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 

Input: 

Output: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

dataCBM, Bits, where Bits are “11” or “10” 

positionArray 

for i= threadIdx; i<n; i+=blockDim * gridDim do 

    if dataArray[i] == Bits then 

        positionArray[i] = true  

    end 

end 
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รูปที่ 4.4 ผลการค้นหาทุก subject จากซีบีเอ็ม 

 การจัดการคิวรี่ย่อยจากดัชนี POS เป็นการแบ่งคิวรี่ด้วยดัชนีเดียวกับที่ใช้จัดการกับเซต
ข้อมูลอาร์ดี เอฟ ก าหนดให้มี คิ วรี่  “select spa which have some sauna facility and are 
located in Hua Hin” ภาษาสปาร์เคิลเป็นดังคิวรี่ด้านล่าง เป็นการถามแบบ (?PO)  

 
PREFIX ont: <http://tourinthailand.org/ontology/healthtour.owl#> 

SELECT ?spaName 

WHERE { 

  ?spaName ont:hasFacility ont:Sauna  . (1) 

  ?spaName ont:hasLocation ont:HuaHin . (2) 

} 

 

คิวรี่ย่อยท่ี (1) และ (2) มีรูปแบบ (?po) จึงต้องใช้ดัชนี POS ซึ่งจัดการท านองเดียวกับ
ดัชนี SPO ข้างต้น เพียงแต่สลับความหมายของบิตโดย ‘11’ คือ predicate และ ‘10’ คือ object  

1 5 8 7 86 1 2 4 1 6 8
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3. Subjects are matched and Predicate È  Object

Process and output

 

รูปที่ 4.5 การค้นซีบีเอ็มตามดัชนี POS เพื่อหาค าตอบของคิวรีย่่อยบนหน่วยประมวลผลกราฟกิส์ 

 

จากรูปที่ 4.5 กระบวนการเริ่มจากค้นหาล าดับทริพเพิลที่มี ID ตรงกับ predicate จาก
คิวรี่ย่อย (1) และ (2) คือ hasFacility (ID= {1}) และ hasLocation ตามล าดับ (ID= {2}) นั่นคือค้น
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รูปแบบซีบีเอ็มเพ่ือหาบิต ‘11’ จากนั้นหา object ด้วยบิต ‘10’ ตามล าดับด้วยล าดับทริพเพิลที่มี ID 
ตรงกับ object จากคิวรี่ย่อย (1) และ (2) คือ Sauna (ID= {5}) และ Huahin (ID= {4}) ตามล าดับ 
ต่อมาน า Predicate และ Object มาท าอินเตอร์เซคกัน เพ่ือหา subject ที่อยู่ในกลุ่มของทั้ง predi-

cate และ object ที่ก าหนด คือ {{8}  {1,8}} สุดท้ายคืนค่า subject ID = {8} 

 

ในท านองเดียวกันการตอบค าถามแบบ ?P? ใช้ดัชนี POS เช่นเดียวกัน เมื่อคิวรี่ “find 
spas with facilities and their locations.” จากรูปที่ 4.5 จะตอบค าถาม (3) และ (4) ได้ดังนี้ 

PREFIX ont: <http://tourinthailand.org/ontology/healthtour.owl#> 

SELECT ?spaName 

WHERE { 

  ?spaName ont:hasFacility ?facility  . (3) 

  ?spaName ont:hasLocation ?place           . (4) 
} 

ค าตอบของ (3) คือ {1 {5 {8}, 6 {1,7}}} ค าตอบ (4) คือ {2 {4 {1,8}, 6{8}}} ค าตอบที่ได้
คือ subject ID = {8}  

 วิธีทดสอบ มีสองแบบแบ่งตามภาษาท่ีใช้พัฒนา  

การทดสอบด้วยโปรแกรมภาษาซีประกอบด้วยการหาค าตอบว่าการเก็บรูปแบบซีบีเอ็ม
นั้นลดพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากรูปแบบเอชดีทีเท่าไร และเมื่อน าเข้าไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์แล้วมีความเร็วกว่าการประมวลผลการค้นหาบนหน่วยประมวลผลกลางเท่าไร  และหา
จ านวนของเทรดต่อบล็อกที่เหมาะสม รวมทั้งเวลาที่ใช้รับส่งข้อมูล  สถาปัตยกรรมระบบเป็นไปดังรูป
ที่ 4.6 สถาปัตยกรรมระบบการแปลงอาร์ดีเอฟด้วยการประยุกต์โครงสร้างเอชดีทีมาเป็นแบบซีบีเอ็ม  
จากรูปที่ 4.6 (ตัวอย่างเป็นดัชนี SPO) ดังที่อธิบายรูปที่ 4.3   เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่
ท างานบนโฮสต์คือโหลดและเก็บโครงสร้างเอชดีที และซีบีเอ็ม นั้นคือแปลงคีย์เวิร์ดเป็นล าดับเลขและ
บิตทั้งเซตข้อมูลและคิวรี่ จองพ้ืนที่หน่วยความจ า โหลดข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ า จากนั้นย้ายไปท า
การประมวลผลบนดีไวส์ หาบิต ‘11’ และ ‘10’ ส าหรับ subject และ predicate ตามล าดับในกรณี 
SPO และ predicate และ object ตามล าดับในกรณี POS เมื่อการท างานเสร็จสิ้นน าผลลัพธ์กลับสู่
โฮสต์ จากรูปที่ 4.6 เป็นการประมวลผลค าถามด้านซ้ายล่างจากผู้ใช้ค าตอบที่คืนมาถึงเป็น object 
ของคิวรี่สปาร์เคิล เมื่อเสร็จงานก็คืนหน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์  จากนั้นมี
กระบวนการแปลงข้อมูลต่อเพ่ือส่งผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งาน ดังสรุปในตารางที่ 4.5 
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Query
:

Tokenize
 and get 

keyword
s

Results:

Return objects

Host (CPU) Device (GPU)

Load CBM to GPU memory

GPUs return positions found

HDT, 

CBM

Generate triple form to HDT,CBMPreprocessing  

(Host)

Processing  

(Host<-->Device)

Compress & Store

- Transform 
keywords to IDs

- Check found positions 
against subject IDs and 
predicate IDs

Load HDT, CBM

Get starting position of 
object IDs

“SELECT ?facility
WHERE {ont:Aspa 
ont:hasFacility 
?facility. }”

GPUs find positions of ‘11’ 

[e.g. subject 
ont:Aspa]

GPUs find positions of ‘10’ 

[e.g. predicate 
ont:hasFacility]

 
รูปที่ 4.6 สถาปัตยกรรมระบบการน าซบีีเอ็มมาประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

การทดสอบด้วยภาษาจาวา สถาปัตยกรรมระบบแบบใช้ภาษาจาวาเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้โปรแกรมเอชดีทีภาษาจาวาท าการแปลงการแปลงอาร์ดีเอฟด้วยการประยุกต์โครงสร้าง
เอชดีทีมาเป็นโครงสร้างแบบซีบีเอ็มด้วยภาษาจาวาอย่างต่อเนื่อง หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ด้วยดัชนี 
SPO ในขั้นต้นนี้ เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่ท างานบนโฮสต์ จองพ้ืนที่หน่วยความจ า เริ่มการ
ท างานจากฝั่งดีไวส์ เรียกใช้ไฟล์ PTX ท างานในเคอร์เนล เมื่อการท างานเสร็จสิ้นน าผลลัพธ์กลับสู่
โฮสต์ แล้วล้างหน่วยความจ า จากนั้นมีกระบวนการแปลงข้อมูลกลับบนโฮสต์ต่อเพ่ือส่งผลลัพธ์แก่
ผู้ใช้งาน ดังสรุปในตารางที่ 4.5  

 

User

Query

Results Host

(CPU)
Device
(GPU)

Manage by Java Host Code
Memory Allocation
Initialize GPU
Call PTX
Run on Kernel

Copy Results to Host
Free Memory

Preprocessing  

(Host)

Processing  

(Host<-->Device)

HDT, 

CBM

Generate triple form to HDT,CBM

Compress & Store

 
รูปที่ 4.7 สถาปัตยกรรมระบบการน าซบีีเอ็มมาประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ด้วยเจคูด้า 

 

 คุณสมบัติของเครื่องที่ใช้ทดสอบ ประกอบด้วย 

 เครื่องที่ 1 เครื่องเซิร์ฟเวอร์เมฆาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 2 x CPU Intel ® Xeon ®  CPU E5620 @ 2.40GHz, RAM 16 กิกะไบต์ 
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Red Hat 4:4:7 - 11 (x86-64) และโปรแกรม Java 1:7.79 เครื่องนี้ท า
หน้าที่แปลงทริพเพิลจากเอชดีทีมาเป็นซีบีเอ็ม 
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 เครื่องที่ 2 เครื่องเทสลา K40c ประกอบด้วย 2x หน่วยประมวลผลกราฟิกส์รุ่น Tesla 
K40c แต่ละการ์ดมีมัลติโพรเซสเซอร์ 15 หน่วย 192 แกนคูด้า/มัลติโพรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา
อัตรา 745 MHz พ้ืนที่หน่วยความจ าโกลบอล 12,288 MBytes ส าหรับหน่วยประมวลผลกลางคือ 
Intel ® Core™  i7-5820K CPU @ 3.30GHz มี 6 แกน หน่วยความจ าขนาด 16 GB เครื่องนี้ท า
หน้าที่ประมวลผลการค้นหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โปรแกรม NVIDIA CUDA 7.0 

 เครื่องที่ 3 การทดสอบกับไลบรารี่เจคูด้า และแปลงข้อมูลจากทริพเพิลเป็นเอชดีที
ฮาร์ดแวร์ Intel ® Core ™ i5 CPU  4 แกน  4 เทรด ส่วน GPU คือ GeForce GTX 560 Ti  มี 384 
แกน ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ Windows ® 7 มิดเดิลแวร์อาปาเช่ เจนา และ Jcuda 0.5a กับ 
NVIDIA CUDA 5.0  

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองของการค้นหาข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟแบบผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าเข้า
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์มีดังต่อไปนี้ [105]  

 ส าหรับการแปลงไฟล์เอชดีทีมาเป็นไฟล์ซีบีเอ็มด้วยดัชนี SPO และ POS เป็นการ
เรียงล าดับตาม subject predicate object และ predicate object subject ตามล าดับ กรณี SPO 
เป็นการจัดตามข้อมูลเอชดีที ต้นฉบับทั่วไป ที่มักเรียงตาม subject ในขณะที่ POS เป็นการจัดกลุ่ม
จาก predicate ที่ปกติจะมีจ านวนน้อยกว่า subject และ object เสมอ จากผลงานวิจัยเช่น [47] 
เชื่อว่าท าให้ล าดับการเข้าถึงลดลง และเชื่อมการค้นหาได้หลายแบบมากขึ้น เพ่ือรองรับการคิวรีด้วย 
SPARQL ในอนาคต (ดูตาราง 4.3 ประกอบ) ดังนั้นการแปลงข้อมูลรูปแบบซีบีเอ็มที่ใช้รูปแบบเอชดีที
เป็นฐานจะช่วยลดขนาดเซตข้อมูลลง ผู้วิจัยจึงท าการเพ่ือให้เห็นความชัดเจน โดยเปรียบเทียบการ
แปลงข้อมูลลงฐานข้อมูล โครงสร้างไฟล์เอชดีทีและไฟล์ซีบีเอ็มดัง  

ตารางที่ 4.6 แสดงชื่อเซตข้อมูลสามารถดูประกอบกับตารางที่ 4.1 ประกอบด้วยสามชุดหลักคือ เซต
ข้อมูล DBpedia1/20-BTC2012 หมายถึงชุดข้อมูล DBpedia/BTC2012 ที่แบ่งใช้ 1 ใน 20 ส่วนของ
ไฟล์เดิม เซตข้อมูล Freebase1/10- BTC2012 หมายถึงชุดข้อมูล Freebase/BTC2012 ที่แบ่งใช้ 1 
ใน 10 ส่วนของไฟล์ Healthtour-2014-04-08 [135] เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน [106] ถัดมาคือคอลัมน์ Index เป็นดัชนี SPO 
หรือ POS ที่เป็นรูปแบบของไฟล์นั้น คอลัมน์ Original Size คือขนาดของไฟล์แบบทริพเพิลในหน่วย
เมกะไบต์และกิกะไบต์ คอลัมน์ Triples คือจ านวนของทริพเพิลในไฟล์นั้น คอลัมน์ Red (%) 
หมายถึงเปอร์เซ็นต์การลดลงจากไฟล์ทริพเพิลแบบ  NT ส าหรับแต่ละรูปแบบ คอลัมน์ MySQL 
Database คือใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่ใช้เก็บเซตข้อมูลทริพเพิลที่แปลงตามดัชนี SPO และ POS 
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แบ่งเป็นคอลัมน์ โดย Size ที่แสดงขนาดของตารางนั้น   คอลัมน์ HDT คือไฟล์เอชดีทีที่แปลงมาจาก
ไฟล์ทริพเพิลตามดัชนี SPO และ POS แบ่งเป็นคอลัมน์ Size ที่แสดงขนาดของไฟล์เอชดีทีนั้น  
คอลัมน์ CBM คือไฟล์ซีบีเอ็มที่แปลงมาจากไฟล์เอชดีทีตามดัชนี SPO และ POS แบ่งเป็นคอลัมน์ 
Size ที่แสดงขนาดของไฟล์ซีบีเอ็มนั้น 

 

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบการแปลงข้อมูลลงฐานข้อมูล ไฟล์เอชดีทีและไฟล์ซีบีเอ็ม 
Dataset Index Original 

Size 
Triples MySQL Database HDT CBM 

Size Red (%) Size Red (%) Size Red (%) 

DBpedia1/20-BTC2012 SPO 1.78GB 9.9 x 106 1.29GB 28 507.4MB 71 135MB 92 
DBpedia1/20- BTC2012 POS 1.7GB 9.9 x 106 1.21GB 29 565.0MB 66 108MB 93 

Freebase1/10- BTC2012 SPO 1.2GB 9.9 x 106 1.37GB -14 109.4MB 91 107MB 91 
Freebase1/10- BTC2012 POS 1.2GB 9.9 x 106 1.03GB 14 140.5MB 88 112MB 90 
Healthtour-2014-04-08 SPO 5.6MB 23,654 5.13MB 8 844.3KB 85 220KB 96 

Healthtour-2014-04-08 POS 5.6MB 23,654 3.21MB 43 553.4KB 90 190KB 96 

  

 เครื่องมือที่ใช้วัดค่าในการทดลองนี้คือ HDT-it [136] ในส่วนการแปลงไฟล์ใช้ค าสั่ง 
rdf2hdt บนเซิร์ฟเวอร์เมฆา ซ่ึงเป็นหนึ่งในโปรแกรมของงานวิจัยเอชดีที  การแปลงไฟล์ก่อนน าไป
ประมวลผลพบว่าการแปลงไฟล์จากไฟล์ทริพเพิลเป็นฐานข้อมูลนั้นสามารถลดขนาดลงได้  14-43 % 
ในกรณีที่เป็นดัชนี POS  แต่กรณีท่ีเป็นดัชนี SPO พบว่ามีกรณีที่ไฟล์ใหญ่กว่าเดิม ในกรณีนี้คาดว่าเกิด
จากการแปลงโดยแยกเทอมของ subject predicate และ object จากกันด้วยช่องว่างแล้วเกิดการ
ตัดบางอักขระประเภทสตริงใน object  กลายเป็นเรคคอร์ดใหม่ในตาราง การแปลงไฟล์จากไฟล์แบ
บทริพเพิลเป็นแบบเอชดีทีนั้นสามารถลดขนาดลงได้ 71-91 % ในกรณีที่เป็นดัชนี SPO และลดลง 
66-90 % ในกรณีที่เป็นดัชนี POS การแปลงไฟล์จากไฟล์เอชดีทีเป็นซีบีเอ็มนั้นสามารถลดขนาดลง
จากไฟล์แบบทริพเพิลได้ 91-96 % ในกรณีที่เป็นดัชนี SPO และลดลงจากไฟล์ทริพเพิลได้ 90-96 % 
ในกรณีที่เป็นดัชนี POS ดังนั้นซีบีเอ็มจึงช่วยลดขนาดไฟล์ทริพเพิลได้ดีที่สุดในการทดลองนี้ เนื่องจาก
ข้อมูลทริพเพิลนั้น มีการใช้ predicate ร่วมกันมาก  

 ส าหรับเวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์ในแต่ละขั้นเป็นไปดังตารางที่ 4.7 โดยใช้เครื่องเมฆา 
พบว่าเวลาที่ใช้ในการแปลงจากเอชดีทีเป็นซีบีเอ็มนั้นมากกว่าเวลาที่ใช้ในการแปลงจากทริพเพิลเป็น
เอชดีทีถึงแปดพันเท่า   
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ตารางที่ 4.7 เวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์ระหว่างทริพเพิลเป็นเอชดีทีและเอชดีทีเปน็ซีบีเอ็ม 

Dataset name 
(raw triples) 

NT-> HDT 
Generated Time (minutes) 

HDT-> CBM 
Generated Time (minutes) 

Freebase 10M 1.02 8,888 

DBpedia0 10M 24.45 3,769 

 

ตารางที่ 4.8 การค้นหา subject จากรูปแบบต้นไม้ไบนารีย่อแบบเอชดีทบีนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

Dataset data size(Bytes) time-consuming (s) blocks/grid threads/block 
Freebase 1,793,413 7.16 1588 1024 
DBpedia 1,626,803 6.54 1751 1024 

จากการทดสอบโดยใช้เครื่องที่ 3 เพ่ือค้นหารูปแบบไบนารีย่อแบบเอชดีทีบนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ GTX560Ti ดัง 

ตารางที่ 4.8 แสดง ชื่อของเซตข้อมูล ขนาดข้อมูล เวลาที่ใช้ ขนาดบล็อกต่อกริด และ
ขนาดของเทรดในหนึ่งบล็อก พบว่า เมื่อทดสอบการค้นหา subject แบบอักขระเดียวพบว่าใช้เวลา 
7.2 วินาทีส าหรับข้อมูลขนาด 1.7 MB และใช้เวลา 6.54 วินาที ส าหรับข้อมูลขนาด 1.6 เมกะไบต์ 

ตารางที่ 4.9 การค้นหาโดยใช้ดชันี SPO จากรูปแบบอะเรย์ซีบีเอ็มบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

HDT Data size 
(Bytes) 

Data size 
(bit) 

S(11) 
(positions) 

P(10) 
(positions) 

O(00) 
(positions) 

O(01) 
(positions) 

Times 
(ms) 

blocks/ 
grid 

threads/ 
block 

Freebase 1,787,921 14,303,370 386,361 3,932,948 6,037,265 3,932,827 28.32 13969 1024 
DBpedia 2,291,421 18,331,369 1,580,553 6,845,230 6,845,180 3,042,504 34.17 17902 1024 

การค้นหาโดยใช้ดัชนี SPO จากรูปแบบอะเรย์ซีบีเอ็มบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ดัง
ตารางที่ 4.9 พบว่าข้อมูล 1.7 เมกะไบต์ นั้นใช้เวลาในการหา subject (11) predicate (10) object 
{00, 01} ด้วยรูปแบบดังในวงเล็บ ทั้งหมดเป็น 28.32 มิลลิวินาที ส่วนข้อมูล 2.3 เมกะไบต์ ใช้เวลา 
34.17 มิลลิวินาที 

 การที่รูปแบบซีบีเอ็มท าการค้นหาได้เร็วกว่านั้นเป็นเพราะใช้การค้นหาแบบเชิงเส้น ที่
ส่งผลให้การเข้าถึงหน่วยความจ าเป็นไปแบบเรียงกัน ส่วนของการค้นหาข้อมูลที่มีการท าดัชนี  B-
trees เพ่ือให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือการใช้ลิสต์ที่เรียงแล้วด้วย Binary search ต้องใช้
เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจ า O(log2(n)) และลักษณะการเข้าถึงหน่วยความจ าเป็นลักษณะ



67 

 

กระโดดที่ไม่ต่อเนื่องกัน ขณะที่ถ้าใช้การเข้าถึงแบบเชิงเส้นจะใช้เวลา O(n) ส าหรับข้อมูลขนาด n 
[137] 

 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

1 1 0 0

1 10 0 1 11 1 1 10 0

Coalesced access

Non-coalesced access

Non-coalesced access

Linear Search

Binary Search

B-tree search

Subject root node 1st-level predicate node2st-level object node

Coalesced access

Non-coalesced access

Kernel view: 

GPU reads 4 elements

V[0]  V[1]  V[2]  V[3] 

V[0]                      V[1]  

Kernel 0 read V[0]

Kernel 1 read V[1] (already loaded)
Kernel 2 read V[2] (already loaded)
Kernel 3 read V[3] (already loaded)

 V[2]  
 V[3]  

Kernel 0 read V[0]Kernel 1 read V[1]Kernel 2 read V[2]

Kernel 3 read V[3]

Kernel i read V[i]

Loaded by GPU

Wasted load

Memory access pattern

 
รูปที่ 4.8 รูปแบบการเข้าถึงหนว่ยความจ าของการค้นหาแบบเชิงเส้น แบบไบนารีและแบบบีทรี 

 

 การค้นแบบไบนารีไม่ได้โหลดข้อมูลที่อยู่ไกลกันขึ้นมารอไว้ ดังรูปที่ 4.8 ท าให้เวลาอ่าน
ข้อมูลโดนหน่วงออกไปอีก เช่นให้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ GTX 560 Ti มีความหน่วง 468 รอบ
นาฬิกา [138] ค้นหาข้อมูลขนาด  1,746 KB โดยข้อมูลเป็นเลขจ านวนเต็มขนาด 32 บิต ในกรณีที่ใช้
เวลามากที่สุดจะเป็น log2(436.5K) x 468 รอบนาฬิกา = 8,784 รอบนาฬิกา ซ่ึงเมื่อมีการอ่านข้อมูล
หลายรอบจะท างานเป็นล้านรอบนาฬิกา จึงขัดขวางการอ่านข้อมูลทั้งหมด กรณีเป็นบีทรี คุณลักษณะ
เด่นอย่าง pivot จะถูกเก็บรวมกลุ่มเป็นโหนดแบบเชิงเส้น ท าให้แคชได้ง่ายกว่า ซึ่งเหมาะกับการ
ท างานคิวรี่เดียว เทรดเดียวบนหน่วยประมวลผลกลาง จึงเกิดผลลัพธ์ที่เทรดกระจายตัวกันเข้าถึง
หน่วยความจ าจึงท าให้อ่านค่าต่อเนื่องกันได้ยาก จากตัวอย่างที่คล้ายกับการจัดเรียงรูปแบบเอชดีทีนี้ 
ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการประมวลผลเอชดีทีบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จึงช้ากว่าแบบซีบีเอ็ม 

จากอัลกอริทึม 4.2 เพ่ือค้นหาตามดัชนี SPO และ POS ผลของการเร่งความเร็วในเซต
ข้อมูล DBpedia และ Freebase ถูกทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบกับการประมวลผลแบบล าดับ โดยดัชนี 
SPO ค้นหาตาม subject หรือ ‘11’ และ predicate หรือ ‘10’ และดัชนี POS ค้นหาตาม pred-
icate หรือ ‘11’ และ object หรือ ‘10’ พบ ว่าสามารถเร่งความเร็วมากกว่าการประมวลผลแบบ
ล าดับได้มากกว่า 60% ดังรูปที่ 4.9 
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รูปที่ 4.9 ความเร็วในค้นหาข้อมูลจากโครงสรา้งซีบีเอ็ม 

 

 การเปรียบเทียบการค้นหาระหว่างฐานข้อมูล รูปแบบเอชดีทีและซีบีเอ็ม ทั้งดัชนีแบบ 
SPO และดัชนีแบบ POS เป็นดังรูปที่ 4.10 พบว่าการค้นหาข้อมูลของ HDT บนหน่วยประมวลผล
กลางนั้นเร็วกว่าฐานข้อมูล 0.5-2 เท่า ส่วนซีบีเอ็มนั้นเมื่อค้นหาบนหน่วยประมวลผลกลางแล้วเร็วกว่า
ระบบฐานข้อมูล 150-375 เท่า ส าหรับบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์แล้วซีบีเอ็มเร็วกว่า 13,000-
27,000 เท่า ของการค้นหาผ่านฐานข้อมูล (รูปที่ 4.9 - 4.10 โดยใช้เครื่องท่ี 2 ทดสอบ) 

 กล่าวโดยสรุป เมื่อต้องการประมวลผลคิวรี่แบบขนาน โดยไฟล์ทริพเพิลที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อกันบนลิงค์เดต้า ที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่กว่าขนาดของหน่วยความจ าบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ ต้องน าไฟล์ต้นฉบับมาผ่านการแบ่งและแปลงขนาดให้เล็กลง โดยต้องมีโครงสร้างที่สามารถ
คิวรี่โดยสปาร์เคิลได้อยู่อย่างน้อยในแปดรูปแบบความเป็นไปได้ของ (spo), …, (???) การแปลงไฟล์
ด้วยวิธีเอชดีทีท าได้เพียงดัชนี SPO และแม้ว่าท าให้ไฟล์ต้นฉบับมีขนาดเล็กลงเหลือขนาดเพียง 10% 
ของไฟล์ต้นฉบับ แต่เมื่อน าไฟล์โครงสร้างต้นไม้เข้าประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์พบว่ามี
การเรียงตัวของข้อมูลบนหน่วยความจ าแบบไม่ต่อเนื่องท าให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาข้อมูล 
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รูปที่ 4.10 การเปรียบเทียบการเร่งความเร็วระหว่างเอชดีทีและซีบีเอ็ม เหนือกว่าฐานข้อมูล 

 ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยท าการตรวจซ้ าด้วยการใช้เครื่องมือของบริษัทเอ็นวิเดียและ
วิชวลสตูดิโอ 2010 ของบริษัทไมโครซอฟต์ที่ชื่อ Parallel Nsight พบว่าเป็นดังตารางที่ 4.10 ขนาด
ของการส่งผ่านข้อมูลขณะประมวลผลเอชดีทีบนหน่วยความจ าคูด้าที่ส่งข้อมูลระหว่างสองบรานซ์ คือ
เคอร์เนลและหน่วยความจ าโกลบอลและ เคอร์เนลและหน่วยความจ าแชร์ (ท างานประโยคคิวรี่) ใน
คอลัมน์ HDT คือการใช้เซตข้อมูลเอชดีทีที่มีขนาดตามตาราง 4.1 ในการประมวลผลบนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ ส่วนคอลัมน์ถัดมาคือต้นทางและปลายทางที่ข้อมูลถูกส่งเข้าและออกตามล าดับ
ดังนี้ ระหว่างเคอร์เนลและหน่วยความจ าแชร์ (Kernel-Shared) มีมีการร้องขอข้อมูลมากเป็นจ านวน
แสนถึงล้าน เพ่ือให้คิวรี่ที่ผู้ใช้ต้องการจับคู่กับเซตข้อมูลได้ คอลัมน์ต่อมาระหว่างเคอร์เนลล์และ
หน่วยความจ าแชร์ (Kernel-ShMem) เช่นกันแต่เป็นขนาดของข้อมูลที่ถูกส่งผ่านหลายรอบ สังเกตว่า
ในข้อมูลขนาดเล็ก SWDF มีการส่งข้อมูลรวมแล้วขนาดใหญ่กว่าต้นฉบับประมาณ 3.25 เท่า (18.21 
เมกะไบต์/5.6 เมกะไบต์) เมื่อเปรียบการส่งผ่านระหว่างเคอร์เนล์และหน่วยความจ าโกลบอล 
(Kernel-Global) พบว่ามีจ านวนการร้องขอที่มากกว่าระหว่างเคอร์เนลล์และหน่วยความจ าแชร์ 2.23 
เท่า  เนื่องจากเป็นการส่งไฟล์ตามขนาดทั้งหมดของไฟล์เอชดีที เมื่อเปิดใช้แคช L1-L2 ตามคุณสมบัติ
ที่ใช้ได้ของ GTX 560Ti รุ่นเฟอร์มิ พบว่าการเปิด L1 มีความหน่วงของสัญญาณนาฬิกามากขึ้นอีก 
ส่วนการเปิด L2 ท าให้ความหน่วงของสัญญาณนาฬิกาลดลงจาก 468 รอบนาฬิกา [138] (ที่ใช้
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วิเคราะห์ตารางที่ 4.8 หน้า 62-63) การส่งผ่านข้อมูลระหว่าง L1-L2 และ L2-Device จึงแทบไม่ต่าง
จากไฟล์ต้นฉบับในไฟล์ขนาดเล็ก แต่ส าหรับไฟล์ขนาดใหญ่กว่าที่แม้แบ่งส่วนเป็น 1/10 และ 1/20 
แล้วเมื่อส่งผ่าน Global-L1 Cache กลับมีขนาดโดยรวมมากกว่าหน่วยความจ า 1 กิกะไบต์ ของ
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ GTX 560 Ti เนื่องจากการส่งข้อมูลทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูลเข้าและ
ออกท่ีผ่านอุปกรณ์ PCIE ที่มีค่าความเร็วไม่เกิน 6GB/s หากท าการทดสอบข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์
นั้นต้องมีอุปสรรคมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบเพ่ิมเติมด้วยเครื่องที่สองดังรูป 4.9 – 4.10 
ที่มีหน่วยความจ าขนาด 12 กิกะไบต์ 

 

ตารางที่ 4.10 ขนาดข้อมูลที่ถูกส่งผ่านหน่วยความจ าของคูดา้วดัด้วย Parallel Nsight จาก VS2010 

HDT 
Kernel-
Shared 

Shared-
ShMem 

Kernel-
Global 

Global-
L1 Cache L1-L2 L2-Device 

SWDF 149.31kReq 18.21MB 334.42kReq 40.84MB 5.11MB 5.11MB 
Wordnet 4.61MReq 562.40MB 10.27MReq 1.22GB 157.67MB 157.67MB 
Freebase 4.89MReq 597.55MB 10.89MReq 1.30GB 155.98MB 155.98MB 
DBpedia 6.32MReq 771.14MB 13.92MReq 1.66GB 209.64MB 209.64MB 

 

ผู้วิจัยจึงน าเสนอ การน าข้อมูลเข้าค้นหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์แบบเปรียบเทียบ
สตริงเพ่ือลดเวลาจากข้ันตอนการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล ใช้ขนาดเซตข้อมูลตั้งแต่ 1 – 400 
กิกะไบต์  ลดเซตค าตอบด้วยการลดขนาดการส่งข้อมูลออก โดยทดสอบทั้งหน่วยความจ าแชร์ เท็ก
เจอร์ และคุณสมบัติใหม่ของคูด้าคือหน่วยความจ ายูนิฟาย และเพ่ิมเครื่องที่ใช้ทดสอบ รวมทั้งทดสอบ
บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ดังบทที่ 5 
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บทที่ 5 

การประมวลผลแบบขนานด้วยการเปรียบเทียบสตริง 

การประมวลคิวรี่ แบบขนานบนหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
โดยตรง ไม่ผ่านขั้นตอนแปลงข้อมูลก่อนการประมวลผล โดยใช้การเปรียบเทียบสตริง จากงาน [139] 
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรม [140] เพ่ือแสดงว่าเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟ สามารถท าการประมวลคิวรี่แบบ
ขนานด้วยรูปแบบสตริงด้วยหน่วยประมวลผลระดับชั้นบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์และมีการวัด
ประสิทธิภาพการท างาน ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและพัฒนาต่อได้ผ่านทาง Github 

 
ลักษณะเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟ 

ตารางที่ 5.1 ลักษณะและตัวอยา่งรูปแบบไฟล์อาร์ดีเอฟที่ใช้ในงานวิจัย 
ลักษณะไฟล ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
TTL [116] รูปแบบย่อ  

เริ่มด้วย
เนมสเปซ 
จัดกลุ่มตาม 
subject 

@prefix rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>. 
@prefix base:<http://tourinthailand.org/healthtour#> 

@prefix bh: < http://tourinthailand.org/hht/0.1/>. 

<http://tourinthailand.org/healthtourism#publish> 

   dc:title "Hua Hin Health Tourism" ; 

   bh:editor [ 

     bh:fullname "Chantana Chantrapornchai"; 

     bh:homePage <http://tourinthailand.org/> 

   ] . 

N-Triples 
[109] 

ทริพเพิล base:publish dc:title "Hua Hin Health Tourism" .  

base:publish  bh:editor _:bnode . 

_:bnode   bh:fullname "Chantana Chantrapornchai" . 

_:bnode   bh:homePage <http://tourinthailand.org/> . 

N-Quad 
[112] 

ทริพเพิลและ
ช่ือกราฟ 

base:subject base:predicate base:object base:graph1.  

base:publish dc:title "HuaHinHealthTourism" base:g2.  

base:publish  bh:editor _:node base:g2. 

_:node bh:fullname "Chantana Chantrapornchai" base:g2. 

_:node bh:homePage <http://tourinthailand.org/> base:g2. 

OWL [78] เอ็กซ์เอ็มแอล/
อาร์ดีเอฟ 

<rdf:RDF xmlns="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" 

          xml:base="http://tourinthailand.org/healthtour#" 
    xml:bh="http://tourinthailand.org/hht/0.1/"> 

<Document 
rdf:about="http://tourinthailand.org/healthtourism#publish"> 

   <dc:title xml:lang="en-US">Hua Hin Health Tourism</dc:title> 

     < base:publish> 

       < bh:editor rdf:nodeID="1"> 

         <bh:fullname>Chantana Chantrapornchai</bh:fullname > 

         <bh:homePage><http://tourinthailand.org/></bh:homePage> 

       </bh:editor> 

     </base:publish > 

   </Document> 

 </rdf:RDF> 
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 ลักษณะเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการประมวลผลคิวรี่นี้มีสี่ลักษณะ โดย

ต่างก็มีพ้ืนฐานจาก Subject  
Predicate Object แต่ละลักษณะขึ้นอยู่กับการใช้งาน รูปแบบทริพ

เพิลเหมาะกับการน ามาวิเคราะห์ค าและใช้ในการคิวรี่ รูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอลเหมาะกับการประมวลเม
ตาเดต้าระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และการมองรูปแบบกราฟเหมาะกับการท าวิชวลไลเซชันเพ่ือให้ผู้ใช้
ดูภาพรวมความสัมพันธ์ได้โดยง่าย น าชนิดเซตข้อมูลในตารางที่ 4.1 มาแสดงตัวอย่างได้ดังตารางที่ 
5.1 เพ่ือแสดงว่าประเภทไฟล์ทุกแบบ ค าอธิบาย และตัวอย่าง สามารถน ามาอ่านไฟล์แบบสตริงบน
คูด้าได้ทั้งหมด 

การทดลองเร่งความเร็วในการค้นหาเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟขนาดใหญ่บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

เครื่องที่ใช้ในการทดสอบเป็นดังต่อไปนี้ โดยแต่ละเครื่องมีการลงโปรแกรมคูด้า 7.5  

1. เครื่องเซิร์ฟเวอร์อกาเมมนอน (Agamemnon) จากมหาวิทยาลัยมึนสเตอร์ ประเทศ
เยอรมนี [139] มีฮาร์ดแวร์  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz 64 บิต  หน่วยประ 
มวลผลกลาง 4 แกน หน่วยประมวลผลกราฟิกส์จ านวนสองดีไวส์ รุ่น Tesla K20c มีหน่วยความจ า 
โกลบอล 4 กิกะไบต์ มัลติโพรเซสเซอร์จ านวน 13 หน่วยแต่ละหน่วยมี 192 แกนคูด้า แต่ละหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ จึงมี 2,496 แกนแต่ละโพรเซส เซอร์มีความถี่ 706MHz ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 

2. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ TeslaK40 จากบริษัทเอ็นวิเดีย ที่ตั้งคือห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาตร์ [130] ฮาร์ดแวร์ Intel(R) Core(TM) i7 - 5820K CPU@ 3.3GHz 
6 แกนและหน่วยความจ า 16 GB ใช้ทดสอบทั้งแบบการ์ด 1 และ 2 ใบ แต่ละใบมีมัลติโพรเซสเซอร
จ านวน 15 หน่วย แกนคูด้า 192 แกนในแต่ละหน่วย ดังนั้นมีแกนคูด้าทั้งหมด 2,880 แกน สัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด 745 MHz และหน่วยความจ าโกลบอลขนาด 12 กิกะไบต์ใช้ขนาดของบล็อกในกริด = 
480 จ านวนเทรดในบล็อก = 1,024 

3. เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลระบบปฏิบัติการวินโดว์ หน่วยประมวลผลกลาง i5-
2400 ความถี่ 3.10GHz หน่วยความจ า 8 GB PCI-Express 2.0 (16 lanes) แคช 6MB การ์ด Ge-
force GTX 660 จ านวน 2 ใบ โดยแต่ละใบมีจ านวนแกน 960 แกน สัญญาณนาฬิกา 980 MHz 
แบนด์วิธหน่วยความจ า 144.2 GB/s 
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ขั้นตอนการทดลอง 
การทดลองที่ 1 ประมวลผลการค้นหาแบบล าดับของข้อมูลอาร์ดีเอฟ ถือเป็นพ้ืนฐานการ

เปรียบเทียบกับการค้นหาแบบขนานด้วยวิธีแบบมัลติเทรดและการค้นข้อมูลอาร์ดีเอฟบนหน่วยประ 
มวลผลกราฟิกส์ทั้งแบบที่ใช้หน่วยความจ าโกลบอลเพียงอย่างเดียว ดังรูปที่ 5.2 และแบบปรับปรุงที่
ใช้หน่วยความจ าแชร์ช่วยในการเก็บค าส าคัญทีละค า และเก็บค าส าคัญที่ใช้ในการค้นหาทั้งหมด 
[139] โดยชิ้นส่วนไฟล์ (chunk) มีขนาด 1MB เป็นเซตข้อมูล เพ่ือน าเข้าไปเป็น Text ในหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ ในส่วนของสตริงย่อยคือค าส าคัญที่ใช้ค้นหา ส าหรับเครื่องที่ใช้ทดสอบได้แก่
เครื่องเซิร์ฟเวอร์อกาเมมนอน 
  

ตารางที่ 5.2 ขนาดเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟที่ใช้ทดสอบเรียงตามขนาดไฟล์ 
ล าดับ ขนาดไฟล ์ เซตข้อมลู จ านวนทริพเพิล 

1 1.3 GB 1/10Freebase/BTC2012 9,999,999 

2 1.6 GB 1/20DBpedia/BTC2012 10,000,000 
3 2.6 GB 2/10Freebase/BTC2012 20,000,001 

4 3.6 GB 2/20DBpedia/BTC2012 17,449,051 
5 3.9 GB 3/10Freebase/BTC2012 30,000,000 
6 5.1 GB 4/10Freebase/BTC2012 41,241,557 
7 5.3 GB 3/20DBpedia/BTC2012 30,000,007 
8 7.5 GB 4/20DBpedia/BTC2012 40,000,006 

9 10.0 GB Geonames-rdf-all.txt 17,028,402 
10 45 GB DBpedia.nq 13,144,657 

11 80 GB Freebase-Weekly80 572,600,000 
12 400 GB Freebase-Weekly400 2,863,000,000 

  

 ขนาดของข้อมูลที่ใช้ทดสอบเป็นดังตารางที่ 5.2 ขนาดไฟล์มีตั้งแต่ 1.3 – 400 กิกะไบต์
จ านวนทริพเพิลเริ่มจาก 9,999,999 - 2,863,000,000 ทริพเพิล ส าหรับเซตข้อมูลได้น า DBpedia 
และ Freebase จาก BTC2012 มาแบ่งเป็น 20 และ 10 ส่วน ตามล าดับ เช่น 1/10Freebase, 
2/10Freebase หมายถึงข้อมูล Freebase ที่มีขนาด 1 ส่วนใน 10 ส่วนและขนาด 2 ส่วนใน 10 ส่วน
ของไฟล์ต้นฉบับ 
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รูปที่ 5.1 การใช้ค าส าคัญคน้หาในไฟล์อาร์ดีเอฟ 

 จากการศึกษาในบทที่ 2 เรื่องการส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในการค้นหา
โดยใช้ค าส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยใช้จ านวนค าส าคัญ 1 – 8 ค า โดยเพิ่มเป็นจ านวนเลขยกก าลังของ 2 ค า
ส าคัญที่ใช้มี 8 ค าคือ thai spa huahin tourism health wellness massage budget แบ่ง
ทดสอบ 4 ครั้งย่อยคือ 1, 2, 4, และ 8  ค า  

 จากรูปที่ 5.2 การใช้ค าส าคัญค้นหาในไฟล์อาร์ดีเอฟ อธิบายจากบนลงล่าง ส่วน ก ภาพ
ซ้าย อธิบายว่าประโยคทริพเพิลของอาร์ดีเอฟทั่วไปประกอบด้วย subject predicate และ object 
โดยมี subject และ object เป็นโหนดที่มี predicate เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ภาพด้านขวา
คือตัวอย่างเช่น พิกัดทางภูมิศาสตร์ชื่อโหนด geo:999 เป็น subject ของทริพเพิล  ส่วน gn:name 
เป็น predicate เชื่อมความสัมพันธ์กับ object ชื่อ H:resort  ดังนั้นทั้งทริพเพิลนี้แสดงความหมายว่า 
geo:999 คือพิกัดที่ชื่อว่า H:resort ส่วน ข เป็นรูปแสดงภายในไฟล์อาร์ดีเอฟที่ประกอบด้วยการ
ประกาศเนมสเปซที่ประกอบด้วยสองส่วนคือพรีฟิกซ์และ URI เต็มของพรีฟิกซ์นั้น และตัวอย่างของ 
ทริพเพิลในตารางทั้งแบบ N-Triple N-Quad และ RDF/XML ที่มีชื่อของเซตข้อมูล ลักษณะภายใน
ไฟล์แบบ สามคอลัมน์ สี่คอลัมน์และเอ็กเอ็มแอล ตามล าดับ จากนั้นแสดงตัวอย่างชื่อของ subject 
predicate object โดยแบบ N-Quad มีช่องชื่อกราฟ เพ่ิมขึ้นมา ที่ก าหนดการใช้งาน “พรีฟิกซ์:ชื่อ
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เฉพาะ” เพ่ือย่อ URI ของพรีฟิกซ์ของทั้งไฟล์และตัวอย่างค าส าคัญที่ใช้ค้นหาในคอลัมน์สุดท้าย ส่วน 
ค แสดงถึงว่าแต่ละไฟล์ของอาร์ดีเอฟสามารถเชื่อมถึงกันได้ จากการเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีลิงค์เดต้า 
จนกลุ่มวิจัยนี้ มีขนาดของเซตข้อมูลเปิดที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยระหว่างเซตหรือไฟล์ข้อมูลจะมี
ความสัมพันธ์เฉพาะเชื่อมต่อกัน ส่วน ง แสดงถึงประโยค สปาร์ เคิล (SPARQL) ที่เป็นภาษาคิวรีของ
ไฟล์อาร์ดีเอฟ ในกรณีที่ เป็นการค้นหาด้วยค าส าคัญ จะใช้ค าสั่ง  FILTER และฟังก์ชัน REGEX 
(Regular Expression) มาช่วยก าหนดการค้นหาเฉพาะค าส าคัญ ในต าแหน่ง subject (?s) ต าแหน่ง 
predicate (?p) และต าแหน่ง object (?o) ส่วน จ เป็นส่วนขยายของ ค โดยแสดงว่า Datahub ที่
เก็บเซตข้อมูลจ านวนมากประกอบด้วยเซตข้อมูล DBpedia และ Hua Hin Health Tourism Data 
Set  ซึ่งใน DBpedia มีเพจชื่อ Subdivisions of Thailand ที่ใช้ค าส าคัญว่า ‘thai’ ในการค้นหาได้
จากรายละเอียดในเพจ ที่เก็บไว้ใน subject predicate หรือ object ในเพจดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับ 
Hua Hin Health Tourism Data Set ด้ ว ย เพ จ  (page) ชื่ อ  Hua Hin district ซึ่ ง เชื่ อ ม ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ hasLocatedIn ภายในเซตข้อมูล Hua Hin Health Tourism ซึ่งในส่วนนี้สามารถใช้
ค าว่า ‘Hua Hin’ ค้นหาได้ นอกจากนั้นยังแสดงว่าคอนเซปต์อ่ืน ๆ ได้แก่ TourismSite ที่ใช้ค าว่า 
‘Tourism’ ค้นหาได้ หรือคอนเซปต์ WellnessSpa ที่ใช้ค าว่า ‘Spa’  หรือ ‘Wellness’ ค้นหาได้ 
เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 5.2 อัลกอริทึมที่ใช้ค้นหา (a) การใช้หน่วยประมวลผลกลางแบบล าดับ (b) การค้นหาแบบมัลติเทรด

ด้วย OpenMP (c) การค้นหาแบบมัลติเทรดด้วยการประมวลผลบนหนว่ยประมวลผลกรา-
ฟิกส์ 

 รูปที่  5.2 แสดงภาพ (a) การท างานของอัลกอริทึมแบบบรูซฟอร์ซที่ ใช้ค้นหาดัง
อัลกอริทึมที่ 5.1 (b) การใช้หน่วยประมวลผลกลางแบบล าดับดังอัลกอริทึมที่ 5.2 (c) การค้นหา
แบบมัลติเทรดด้วย OpenMP การค้นหาแบบมัลติเทรดด้วยการประมวลผลบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ 
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 อัลกอริทึม 5.1 อัลกอริทึมการเปรียบเทียบสตริงแบบล าดับ (BFSEQ)  

Sequential Algorithm (BFSEQ) 
Input:  dataArray and keywordArray 

Output: Resulting positions in positionArray 

1 while not EOF do 

2  Read the RDF data file chunk in dataArray. 

3  /*compare the data to keyword*/ 

4  for i =0; i<n; i++ do 

5    j=0 

6    while i<n and j<m do 

7       if dataArray[i+j]!= keyword[j] then 

8          break 

9       if j == m then 

10         positionArray[i] = true 

 

  

 การท างานของอัลกอริทึมที่ 5.1 BFSEQ นี้คือค้นหาค าส าคัญแบบล าดับ ในส่วนของ
ข้อมูลจะอ่าน ชิ้นส่วนข้อมูลขนาด 1 เมกะไบต์ เข้าไปวนลูปซ้ าจนกว่าข้อมูลจะหมดในขณะเดียวกันก็
เปรียบเทียบสตริงไปพร้อมกันทุกเทรด 

 การท างานแบบขนานของ OpenMP เป็นการปรับแบบบรูซฟอร์ซมาใช้กับการค้นหา
แบบมัลติเทรดแบบ OpenMP ด้วยการเติม #preagma omp parallel for private (j) ลงในอัล 
กอริทึมที่ 5.1 ตั้งชื่อว่า BFOMP  

อัลกอริทึม 5.2 การคน้หาด้วยวธิีบรูซฟอร์ซแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

Parallel search on GPU (BFG) 
Input: dataArray, keywordArray 

Output: positionArray 

1. Allocate device memory for dataArray, keywordArray, positionArray 

2. While not EOF do 

3.   Read the RDF datafile chunk in dataArray 

4.   Copy dataArray to GPU 

5.   for each keyword in keywordArray do 

6.     positionArray (initialized to false and copy keyword to GPU 

7.     Launch the following kernel code for threads for each keyword 

8.     Kernel Code Begin (Search) 

9.      j=0 

10.     for i = threadIdx.dx; i<n; i+ = blockDim * gridDim do 

11.         if dataArray[i] == keyword[0] then 

12.            j=1 

13.            while i + j < n and j < m do 

14.              if j == m then 

15.                 break 

16.         if j == m then 

17.            positionArray[1]= true 

18.    Kernel Code End (End) 

19.    Copy positionArray back to CPU and sum total positions found. 

20. Free the memory. 
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 การสร้างโปรแกรมบนคูด้า โดยการน าอัลกอริทึม BFSEQ มาปรับเป็นอัลกอริทึมที่ 5.2 
คือ BFG เพ่ือเป็นการลดโอเวอร์เฮดของการคัดลอกข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยความจ าโกลบอลของ
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ เคอร์เนลของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จ าท างานวนซ้ าภายในเทรดของ
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ให้ท างานคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งเรียงตามหน่วยความจ าไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่อง จากบรรทัดที่ 11 แต่ละเทรดท าการเปรียบเทียบสตริงจากต าแหน่งที่ 1 เพ่ือท าการ
ค้นหาหลายค าส าคัญจะเริ่มวนซ้ าแต่ละค าส าคัญในบรรทัดที่ 5 คัดลอกค าส าคัญลงสู่หน่วยความจ า
ของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ในบรรทัดที่ 6 และเริ่มท างานบนเทรดของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
ในบรรทัดที่ 7 

การประยุกต์ใช้หน่วยความจ าแชร์ 
 การปรับปรุงอัลกอริทึมที่ 5.2 ด้วยการใช้หน่วยความจ าแชร์บนหน่วยประมวลผลกรา- 
ฟิกส ์ ในเวอร์ชันนี้เรียกว่า BFGSH ดังอัลกอริทึมที่ 5.3  เนื่องจากหน่วยความจ าแชร์มีขนาดที่จ ากัด
มากเมื่อเทียบกับหน่วยความจ าโกลบอลแต่อยู่ใกล้เทรดที่ท างานมากที่สุด จึงช่วยให้การประมวลผล 
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่า ด้วยความที่หน่วยความจ าแชร์มีขนาดเล็กมากนี้จึงใส่เซตข้อมูลทั้งหมด
ไม่ได้ แต่สามารถใส่ค าส าคัญไปทีละค า ในงานวิจัยนี้ใส่ได้ไม่เกินขนาดทั้งหมด 48 KB โดยก าหนดให้
ขนาดค าส าคัญเท่ากับเลขจ านวนเต็มขนาด 16 ไบต์แล้วก าหนดให้ 16 เทรดแรกคัดลอกค าส าคัญลงสู่
หน่วยความจ าแชร์ ดังตัวแปร s_keyword ในบรร-ทัดที่ 10 และ 11 ของอัลกอริทึมที่ 5.3 ดังนั้น
จ านวนของขนาดข้อมูลที่ส่งผ่านในหน่วยไบต์เป็นดังสมการที่ 1 

อัลกอริทึม 5.3 การค้นหาด้วยวิธีบรูซฟอร์ซบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ร่วมกับหน่วยความจ าแชร์ 
(BFGSH) 

Brute-force search on a GPU with shared memory (BFGSH) 
Input: dataArray, keywordArray 

Output: positionArray 

1. Allocate device memory for dataArray, keywordArray, positionArray 

2. while not EOF do 

3.   Read the RDF data file chunk in dataArray. 

4.   Copy dataArray to GPU 

5.   for each keyword in keywordArray do 

6.      positionArray (initialized to false) and copy keyword to GPU 

7.      Launch the following Kernel code for threads for each keyword 

8.      Kernel Code Begin (Search) 

9.        j=0 

10.       Allocate shared memory of size[int], call s_keyword. 

11.       if thread_index < 16 then 

12.          s_keyword[thread_index] = keyword[thread_index] 

13.       syncthreads 

14.       /* The same as Lines 8-17 of Algorithm 2 except that we use 

             s_keyword for comparison*/ 

15.    Kernel Code End (End Search) 

16.    Copy positionArray back to CPU and sum total positions found. 

17. Free the memory. 
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 การปรับปรุงการค้นหาด้วยการใช้ค าส าคัญหลายค า ในกรณีนี้ทดลองใส่ค าส าคัญทั้งหมด 
ลงหน่วยความจ าแชร์ของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ดังบรรทัดที่ 4 ก าหนด dataArray ภายในเทรด
ของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ชื่อของอัลกอริทึม 5.4 คือการค้นหาด้วยวิธีบรูซฟอร์ซบนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ร่วมกับหน่วยความจ าแชร์ ส าหรับค าส าคัญหลายค า (BFGSHM) จากโค้ด
ตัวอย่างก าหนดจ านวนของค าส าคัญให้เป็น 8 ค า แต่ละค ามีขนาดเท่ากับเลขจ านวนเต็มขนาด 16 
ไบต์โดยขนาดของค าส าคัญทั้งหมดถูกคัดลอกลงหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ภายในครั้งเดียวดังบรรทัด
ที่  10 – 12 มีตั วแปรที่ ใช้ท าเครื่องหมายคือ match เพ่ือนับจ านวนของค าส าคัญที่พบใน 
positionArray ในบรรทัดที่ 13 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 
ถือเป็นการค านวณโอเวอร์เฮดในอัลกอริทึมที่ท างานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ แนวคิดของส าคัญ  
ต้องน าข้อมูลและค าส าคัญที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ เข้าไปท าการค้นหาบนหน่วยประมวลผลกรา 
ฟิกส์โดยต้องน าข้อมูลเข้าไปท างานให้นานที่สุด เพ่ือความคุ้มค่า ชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด และจ านวนครั้ง
ในการขนย้ายต้องน้อยที่สุด 

อัลกอริทึม 5.4 การค้นหาด้วยวธิีบรูซฟอร์ซบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ร่วมกับหน่วยความจ าแชร์ ส าหรับ
ค าส าคัญหลายค า (BFGSHM) 

Brute-force search on a GPU with shred memory for multiple keywords (BFGSM) 
Input: dataArray, keywordArray 

Output: positionArray 

1. Allocate device memory for dataArray, keywordArray, positionArray. 

2. Copy keywordArray to GPU. 

3. while not EOF do 

4.   Read the RDF data file chunk in dataArray. 

5.   Copy dataArray, and positionArray to GPU  

6.   Launch the following kernel code for threads 

7.   Kernel Code Begin (Search) 

8.   j = 0 

9.   Allocate shared memory of int [16*8] called s_keyword 

10.  If (thread_index) < 16*8) then 

11.      s_keyword[thread_index] = keywordArray[thread_index] 

12.  syncthreads 

13.  match =  -total_keyword 

14.  for p = 0 to total_keyword do   

15.    /*replace the global memory pointer with the shared memory pointer.*/ 

16.    keyword = s_keyword + 16 * p 

17.   /* Here is the same as Lines 9-17, from Algorithm 2 except that   

18.   when j==m, we update match++ and set positionArray[i] =  

19.   match */ 

20.  Kernel Code End (End Search) 

21.  Copy positionArray back to CPU and sum total positions found.   

22. Free the memory. 
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 ก าหนดให้ Nbase เป็นจ านวนการส่งข้อมูลทั้งหมดระหว่างหน่วยความจ าของหน่วยประ 
มวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ เทียบจากอัลกอริทึม 5.2 – 5.4 จะประกอบด้วยการย้าย
เซตข้อมูลอาร์ดีเอฟทัง้หมดด้วยตัวแปร dataArray การย้ายค าส าคัญท้ังหมดด้วย keywordArray  

และการย้ายค าตอบกลับหน่วยประมวลผลกลาง positionArray ให้ n เป็นความยาวของข้อมูลอาร์ดี
เอฟทั้งหมด c เป็นขนาดชิ้นส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง k เป็นจ านวนของค าส าคัญ ขอบเขตล่าง
ของขนาดข้อมูลที่ถูกย้ายคือ 
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จากสมการที่ 1 เทอมแรกขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งของการคัดลอกข้อมูลจากหน่วยประมวล 

ผลกลางไปยังหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 
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n และขนาดของข้อมูลแต่ละชิ้น c  ในเทอมที่สองผลรวม 

ของการย้ายค าส าคัญทั้งหมดคือ ik และ  c
c
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  เป็นขนาดของการคัดลอกผลลัพธ์ของการค้นหา

แต่ละค าส าคัญกลับ โดยมีข้อสังเกตคือต้องจองพ้ืนที่ของอะเรย์  เพ่ือส่งข้อมูลกลับด้วย ตัวอย่างเช่น 
จากระบบที่นักวิจัยทดสอบจองหน่วยความจ าโกลบอลขนาด 1.8 กิกะไบต์ ส าหรับ dataArray และ 
positionArray จะถูกแบ่งเป็นพ้ืนที่ของข้อมูลเข้า 0.9 กิกะไบต์ ในอัลกอริทึม 5.2- 5.3 การค้นหา
ข้อมูลอาร์ดีเอฟแต่ละชิ้นส่วนนั้นการย้ายข้อมูลส่วนนี้จะมีข้อมูลค าส าคัญติดไปด้วย 

 ส าหรับอัลกอริทึมที่ 5.4 เมื่อคัดลอก keywordArray ลงหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ดัง
บรรทัดที่ 2 และคัดลอกผลลัพธ์ดังบรรทัดที่ 19 แล้ว จ านวนการย้ายข้อมูลทั้งหมดลดลงจากสมการที่ 
1 เมื่อก าหนดให้ optN เป็นจ านวนครั้งทั้งหมดของการคัดลอกข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกรา 
ฟิกส์และหน่วยประมวลผลกลางของค าส าคัญจ านวน p ค า พิจารณาสมการที่ 2 จากผลการทดลอง
จะพบว่าเวลาที่ใช้คัดลอกข้อมูลลดลงจากอัลกอริทึม 5.2 และ 5.3 
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  ผลลัพธ์จากทั้ง 2 สมการนี้เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ 5.6 เวลาที่ใช้ในการค้นหาและการ
ย้ายข้อมูลขณะประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ของข้อมูลขนาด 80 กิกะไบต์และ 400 
กิกะไบต์ 
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 การทดลองนี้ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์อกาเมมนอน เซตข้อมูลที่ใช้คือ 4/10Freebase/BTC20 
12 ขนาด 5.1 กิกะไบต์ จ านวน 41,241,557 ทริพเพิล ข้อมูล Geonames-rdf-all.txt ขนาด 10.0 
กิกะไบต์ จ านวน 17,028,402 ทริพเพิล ข้อมูล DBpedia.nq จ านวน 45 กิกะไบต์ 13,144,657 ทริพ
เพิล เซตข้อมูล Freebase-Weekly80 ขนาด 80 กิกะไบต์ จ านวน 572,600,000 ทริพเพิล และ Fre 
ebase-Weekly400 ขนาด 400 กิกะไบต์ จ านวน 2,863,000,000 ทรพิเพิล 

ในการทดลองนี้ใช้ค าส าคัญจากออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [106] จ านวนคีย์
เวิร์ดอยู่ในความยาว 48 อักษร 1 ค าคือ “thai" 2 ค า คือ “thai spa"  4 ค าคือ “thai spa huahin 
tourism" และ 8 ค าคือ “thai spa huahin tourism health wellness massage budget" โค้ด
ของโปรแกรมเผยแพร่ที่  https://github.com/chidcha/Parallel_Search 

 

 
รูปที่ 5.3 การเร่งความเร็วของเซตข้อมูลขนาด 5.1 GB, 10 GB, 45 GB และ 400 GB 

 

ส าหรับการเร่งความเร็วแสดงดังรูปที่ 5.3 การเร่งความเร็วเปรียบเทียบจากการค้นหา
ด้วยค าส าคัญ 1k คือ ขนาด 1 ค าส าคัญ, 2k คือ ขนาด 2 ค าส าคัญ, 4 k คือ ขนาด 4 ค าส าคัญ, และ 
8k คือ ขนาด 8 ค าส าคัญ กับขนาดข้อมูลรูปบนซ้ายถึงล่างขวาได้แก่ 5.1 กิกะไบต์ 10 กิกะไบต์ 44.9 
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กิกะไบต์ และ 400 กิกะไบต์ ตามล าดับ เมื่อใช้ขนาดชิ้นส่วนข้อมูลที่  1 เมกะไบต์ สังเกตได้ว่า
อัลกอริทึม สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่า BFSEQ เมื่อน าไปท าการค้นหาด้วยหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์พบว่าทั้ง BFG และ BFGSH ต่างก็เร่งความเร็วได้มากกว่า BFSEQ แต่ทั้ง BFG และ BFGSH 
กลับมีความเร็วที่ต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากในการทดลองนี้ใช้ 128 เทรดเท่ากัน เมื่อทดสอบกับ 
BFGSHM พบว่า เมื่อใช้หน่วยประมวลผลแชร์ช่วยเก็บค าส าคัญหลายค าท าให้ช่วยเร่งความเร็วในการ
ค้นหามากกว่าหน่วยประมวลผลกลาง BFSEQ อยู่ 20.48 เท่าส าหรับข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์ 
เนื่องจากข้อมูลที่มีชิ้นเล็กที่สุด 1 เมกะไบต์ ในการทดลองนี้ มีความถี่ของการส่งข้อมูลเข้าออกเป็น
จ านวนมาก 

 
รูปที่ 5.4 ธรูพุตการค้นหาจ านวนค าส าคัญต่อชั่วโมงของอัลกอริทึม 5 แบบ 

ส าหรับการวัดธรูพุตตามจ านวนการค้นค าส าคัญต่อชั่วโมง พบว่าเป็นดังรูปที่ 5.4 นั้นคือ
เส้นกราฟบนสุดแสดงการท างานของอัลกอริทึมที่ 5.4 BFGSHM ที่มีการใช้หน่วยประมวลผลแชร์ช่วย
เก็บค าส าคัญแบบหลายค าเพ่ือใช้ในการค้นหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์สามารถค้นค าได้ 414 ค า
ส าคัญต่อชั่วโมงเมื่อใช้ค าส าคัญแบบ 8 ค าค้น ในขณะที่บนหน่วยประมวลผลกลาง BFSEQ ค้นด้วย 8 
ค าค้นเช่นกันมีธรูพุตที่ 20 ค าต่อชั่วโมง บนเซตข้อมูล 400 กิกะไบต์  

เมื่อลงรายละเอียดในเวลาของการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่ใช้ในการ
ค้นหาค าส าคัญ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยข้อมูลขนาด 80 กิกะไบต์และ 400 กิกะไบต์ ข้อมูล
ทั้งหมดจะผ่านการย้ายข้อมูลเข้าและออก เพ่ือท าการค้นหา เมื่อแยกรายละเอียดของเวลาที่ใช้
เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโฮสต์และดีไวส์ จะได้ว่า เวลาการเคลื่อนย้ายข้อมูลประกอบด้วยผลรวมของ
เวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายข้อมูล เวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายค าส าคัญ และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายค าตอบ  
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รูปที่ 5.5 เวลาการค้นหาโดยเฉลี่ย 

เมื่อพิจารณาเวลาการค้น หาโดยเฉลี่ยดังรูปที่ 5.5 แสดงเวลาโดยเฉลี่ยเมื่อใช้ค้นหาค า
ส าคัญ 1, 2, 4, และ 8 ค า ส าหรับเซตข้อมูลขนาด 10 กิกะไบต์ และ 400  กิกะไบต์ ระหว่าง 
BGGSHM BFSEQ และ BFOMP สรุปได้ว่า BFGSHM   สามารถค้นค าส าคัญทั้ง 8 ค าได้ด้วยเวลา
เฉลี่ยน้อยที่สุดจากเซตข้อมูลทั้งสองขนาด สังเกตขนาดหน่วยของเซตข้อมูลทั้งสองพบว่ามากขึ้นตาม
ขนาดของเซตข้อมูล 

 
รูปที่ 5.6 เวลาที่ใช้ในการค้นหาและการย้ายข้อมูลขณะประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟกิส์ของข้อมูล

ขนาด 80 กิกะไบต์และ 400 กิกะไบต ์

 รูปที่ 5.6 แสดงเวลาที่ใช้ค้นหาและเวลาที่ใช้ในการย้ายข้อมูลในเซตข้อมูล 2 ขนาด คือ 
80 กิกะไบต์ และ 400 กิกะไบต์ เส้นประแสดงถึงเวลาที่ใช้ในการค้นหา และเส้นทึบแสดงถึงเวลาที่ใช้
ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ส าหรับ BFG และ BFGSH ตามอัลกอริทึม 5.2 และ 5.3 ตามล าดับ พบว่า
เวลาที่ใช้ในการย้ายข้อมูลส าหรับการค้นหาค าส าคัญ 1 ค า 2 ค า 4 ค าและ 8 ค า มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 1 ดังที่ผู้วิจัยได้ท าการค านวณไว้จากทั้งสองอัลกอริทึม ขณะที่เวลาที่
ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลของ BFGSHM ใช้เวลาเกือบคงที่ส าหรับค้นหา 1-8 ค า ในขณะที่เส้นประที่



83 

 

แสดงการค้นหาในเซตข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์เป็นขนาดเดียวที่มีการเติบโตบ้าง ส่วน 80 กิกะไบต์มี
การเติบโตเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามสมการท่ี 2 ที่ได้แสดงไว้ 

 จาก answerkeywordsdata TTTT transfer  คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่สัมพันธ์
กับตัวแปรในอัลกอริทึมที่ใช้ประมวลผลการค้นหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ นั่นคือ เวลาที่ใช้
เคลื่อนย้ายข้อมูล ( dataT ) สัมพันธ์กับ dataArray  เวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายค าส าคัญ  (

keywordsT ) สัมพันธ์
กับ keywordArray และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายค าตอบกลับหน่วยประมวลผลกลาง ( answerT )  
สัมพันธ์กับ positionArray  

 
รูปที่ 5.7 แสดงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายค าส าคัญ (ซ้าย) และย้ายค าตอบ (ขวา)  

 รูปที่ 5.7 แสดงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายค าส าคัญ หน่วยลอการิทึม (มิลลิวินาที) (ซ้าย) 
และเวลาที่ใช้ย้ายค าตอบ (ขวา) หน่วยมิลลิวินาที ที่สัมพันธ์กับตัวแปรในอัลกอริทึม BFGSH และ 
BFGSHM ที่ใช้ประมวลผลการค้นหาค าส าคัญ 1 ค า 2 ค า 4 ค าและ 8 ค าบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ ส าหรับ BFGSHM (เส้นทึบมีสี่เหลี่ยมคั่น) สังเกตได้ว่าเวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายค่อนข้างคงที่ 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ใส่ค าส าคัญทั้งหมดเพียงครั้งเดียวลงในหน่วยความจ าแชร์ เมื่อพิจารณาการคืนค่า
ของค าตอบที่ค้นพบก็พบว่าเวลาที่ใช้ก็ค่อนข้างคงที่เช่นกัน ส าหรับทุกจ านวนค าส าคัญ ขณะที่ BFGSH 
นั้นใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายค าตอบเติบโตแบบเชิงเส้นตามจ านวนค าส าคัญ ดังที่ค านวณไว้ในสมการ
ที่ 1 

 สรุปได้ว่าการน าข้อมูลเข้าไปค้นหาโดยตรงในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก 1 เมกะไบต์ ข้อดีคือช่วยลดเวลาที่ใช้ในการแปลงข้อมูลก่อนการ
ประมวลผลดังบทที่ 4 แต่ข้อเสียคือท าให้การเร่งความเร็วในการค้นหาข้อมูลบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ลดลงอย่างมากจากหลักหมื่นเท่า เหลือหลักสิบเท่าดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงการค้นหา
โดยตรงนี้โดยเพ่ิมขนาดสิ้นส่วนข้อมูลให้มีหลายขนาด และประยุกต์การใช้งานหน่วยความจ าหลาย
แบบในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ในหัวข้อถัดไป การปรับปรุงการค้นหาแบบขนานของข้อมูลอาร์ดี
เอฟในงานต่าง ๆ 
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การปรับปรุงการค้นหาแบบขนานของข้อมูลอาร์ดีเอฟในงานต่าง ๆ 

การแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยหลายขนาด 

 การค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์ซ (Brute-force) แบบขนาน ได้รับการพัฒนาให้ท าการค้นหา
บนแกนของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้ ข้อมูลเข้าได้แก่เซตข้อมูลของออนโทโลยีในรูปแบบอาร์ดี
เอฟด้วยค าส าคัญตามที่ผู้ใช้ก าหนด ผลลัพธ์คือจ านวนของค าตอบที่ได้จากการค้นหาดังรูปที่ 5.8 

 

 
รูปที่ 5.8 การค้นหาบรูทฟอร์ซแบบขนาน 

 

ปัญหาของโปรแกรมวิธีบรูทฟอร์ซแบบล าดับคือการท างานอย่างล่าช้า เนื่องจากข้อมูล
เข้าแบบอักขระที่มีขนาดใหญ่และท าการค้นหาเทียบกับค าส าคัญทีละอักขระแบบล าดับไปเรื่อย ๆ จน
หมดชุดข้อมูล ส าหรับการท างานแบบขนานที่โปรแกรมด้วยวิธีมัลติเทรด สามารถแสดงได้ด้วยรูปที่ 
5.8 ทุกเทรดจะท าการค้นหาอักขระและเทียบกับค าส าคัญพร้อม ๆ กัน  วิธีนี้สามารถเร่งการท างาน
โดยใช้การท างานแบบขนานได้ระดับหนึ่ง แต่ความเร็วที่ได้จะไม่เกินจ านวนเท่าของจ านวนแกนหน่วย
ประมวลผลกลางที่มีอยู่ แต่ในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ไม่สามารถใส่ข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียวได้  
จึงทดสอบโดยการแบ่งขนาดข้อมูลเป็นส่วนย่อย ขนาดตั้งแต่ 1 เมกะไบต์ ถึง 1024 เมกะไบต์ 

 การสร้างอัลกอริทึมหลายแบบเพื่อค้นหาอาร์ดีเอฟบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ โดยยัง
เปรียบเทียบกับการประมวลแบบล าดับและแบบมัลติเทรดด้วย OpenMP การท างานแบบขนานด้วย
คูด้าประกอบด้วยการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์หนึ่งใบ และหลายใบ   

การใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายใบ 

 เนื่องจากการท างานของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์มีจุดเด่นที่จ านวนแกนและการเพ่ิม
ขนาดของหน่วยความจ าภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อรันงานจึงต้องมีการ



85 

 

ตรวจสอบว่า cuda_device มากกว่าจ านวนดีไวส์ที่มีในเครื่องหรือไม่ จากนั้นจึงใช้ฟังก์ชัน cudaSet 
Device(cuda_device) เพ่ือก าหนดว่าต้องการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ล าดับที่ เท่าไรจาก
ทั้งหมด 

การใช้หน่วยความจ าพิน 

Device

DRAM

Host

Pageable

Memory

Pinned

Memory

Pageable Data Transfer Pinned Data Transfer

Device

DRAM

Host

Pinned

Memory
Keywords Keywords

 

รูปท่ี 5.9  เปรียบเทียบขั้นตอนการย้ายค าส าคัญระหว่างโฮสตแ์ละดีไวส์ แบบ Pageable Data Transfer 
(ซ้าย) และ Pinned Data Transfer 

  

 การท างานบนดีไวส์จะต้องคัดลอกค าส าคัญ หรือไฟล์อาร์ดีเอฟ  จากโฮสต์และไปยังดี
ไวส์ การใช้งานหน่วยความจ าพิน (pinned memory) โดยตรง (รูปที่ 5.9 ขวา) ช่วยลดขั้นตอนการ
ย้ายข้อมูลเหลือเพียง pinned memory (host) ไปยัง device (host) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
หน่วย ความจ าแบบเพจ (pageable memory) (รูปที่ 5.9 ซ้าย) ที่ข้อมูลต้องผ่าน pageable 
memory (host) ไปยัง pinned memory (host)  ไปยัง device (host) โดยต้องจัดการเตรียม
หน่วยความจ าส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่มาก 

นักวิจัยได้ท าการทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างโฮสต์และดีไวส์ เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของอัตราการย้ายข้อมูล (data transfer rate) ระหว่างโหมดของ pinned memory 
transfer และ pageable memory transfer ดังตารางที่ 5.3 โค้ดที่น ามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ
คือ Testbandwidth จากตัวอย่างในคูด้า เพ่ือใช้วัดอัตราแบนด์วิธของการส่งข้อมูลทั้งสองแบบ 
ทดสอบบนเครื่องอกาเมมนอนที่ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ Tesla K20c โดยก าหนดให้ใช้หน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์เพียง 1 ใบ 

ตารางที่ 5.3 แสดงแบนด์วิธของการย้ายข้อมูลระหว่างโอสต์และดีไวส์บน Tesla K20c 
ที่ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบนั้น การท างานคือ การย้ายข้อมูลจากโฮสต์ไปดีไวส์  พบว่าการใช้
หน่วยความจ าพินโดยตรง สามารถใช้แบนด์วิธได้มากกว่าการย้ายข้อมูลผ่าน pageable memory 
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โดยข้อมูลขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสามารถใช้แบนด์วิธได้มากกว่า 10 เท่า เมื่อ
ข้อมูลมีขนาดมากขึ้นความได้เปรียบนี้จะลดลงจนความแตกต่างของแบนด์วิธเหลือเพียง 1.1 เท่า จาก
ที่ทราบการก าหนดหน่วยความจ าพินเกิดขึ้นในฝั่งโฮสต์แต่เมื่อทดสอบเพ่ิมเติมภายในดีไวส์  ด้วยการ
ย้ายข้อมูลภายในดีไวส์  พบว่ามีแนวโน้มเหมือนการย้ายข้อมูลจากโฮสต์ไปดีไวส์ นั่นคือ การใช้
หน่วยความจ าพินโดยตรง สามารถใช้แบนด์วิธได้มากกว่าการย้ายข้อมูลผ่าน pageable memory 
โดยข้อมูลขนาดขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นกัน เนื่องจากสามารถใช้แบนด์วิธประมาณ 9 
เท่า เมื่อข้อมูลมีขนาดมากขึ้นความได้เปรียบนี้จะลดลงจนความแตกต่างของแบนด์วิธเหลือเพียง 1.3 
เท่า ส่วนสุดท้ายการทดสอบเพ่ิมเติมเรื่องการย้ายข้อมูลกลับจากดีไวส์ไปโฮสต์  พบว่าการย้ายข้อมูล
ของการใช้งานต่อเนื่องจาก pageable memory ก่อนหน้าหรือหน่วยความจ าพินนั้นแทบไม่แตกต่าง
กัน ประโยชน์สูงสุดในการใช้หน่วยความจ าพินจึงอยู่ที่การย้ายข้อมูลจากโฮสต์ไปดีไวส์ 

ตารางที่ 5.3 แบนด์วิธของการย้ายข้อมูลระหว่างโอสต์และดีไวส์บน Tesla K20c  
 

การทดลอง: การย้ายข้อมลูจากโฮสต์ไปดีไวส์ (ประโยชน์หลัก) 
ขนาดข้อมูล (ไบต์) ใช้หน่วยความจ าพินโดยตรง ย้ายผ่าน pageable memory 

 แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) 
1024                           407.4 32.2 
32768 3906.2 625.0 
33554432 6135.2 5535.4 
การทดลอง: การย้ายข้อมลูภายในดีไวส์ (เพิม่เตมิด้วยโหมดต่อเนื่อง) 
ขนาดข้อมูล (ไบต์) ใช้หน่วยความจ าพินโดยตรง ย้ายผ่าน pageable memory 
 แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) 
1024                           337.5 35.3 
32768 4391.7 765.6 

33554432 6554.3 4927.3 
การทดลอง: การย้ายข้อมลูจากดไีวส์ไปโฮสต์ (เพิ่มเติมด้วยโหมดต่อเนื่อง) 

ขนาดข้อมูล (ไบต์) ใช้หน่วยความจ าพินโดยตรง ย้ายผ่าน pageable memory 
 แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) แบนด์วิธ (เมกะไบต์ต่อวินาที) 
1024                           407.4 407.7 

32768 12804.1 13106.2 
33554432 146943.8 147401.8 
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การใช้งานโอเปอเรชันสตรีม 

 การท างานของโอเปอเรชันสตรีมของคูด้ามีจุดเด่นที่ แอปพลิเคชันสามารถประมวลผล
หลายฟังก์ชันพร้อมกันบนหลายโพรเซสเซอร์ได้ การสั่งงานแบบ asynchronous ในคูด้า จะท าการ
ควบคุมการสั่งงานของเทรดจากโฮสต์โดยที่ไม่ต้องรอให้ทุกเทรดของดีไวส์ท างานเสร็จพร้อมกัน ท าให้
ฟังก์ชันในเคอร์เนลล์สามารถท างานพร้อมกันในคนละสตรีมได้ ตัวอย่างสถานการณ์เหล่านี้ 

 “เคอร์เนลล์แรกท างานในสตรีมที่ 1 ขณะเดียวกันหน่วยความจ าคัดลอกระหว่างที่อยู่
สองท่ีไปที่หน่วยความจ าดีไวส์เดียวกันในสตรีมที่ 2 หน่วยความจ าคัดลอกจากโฮสต์ไปดีไวส์ด้วยบล็อก
ขนาด 64 กิโลไบต์หรือขนาดอ่ืน ๆ ที่น้อยกว่าในสตรีมที่ 3 ขณะเดียวกันหน่วยความจ าคัดลอก
ฟังก์ชันด้วยค าสั่งที่ลงท้ายด้วย Async อยู่ในสตรีมที่ 4 ขณะเดียวกันหน่วยความจ าเริ่มตั้งค่าเรียก
ฟังก์ชันในสตรีมที่ 5” 

 การก าหนดให้ว่าสตรีมใดท างานอะไรนั้นมีสองแบบคือก าหนดโดยคูด้า ถือเป็น default 
stream เช่น kernel<<< blocks, threads, bytes >>>(); อีกแบบคือ ก าหนดเลขที่ของ
สตรีมลงไปเช่นต้องการให้สตรีมที่ i ท างาน ใช้ว่า kernel<<< blocks, threads, bytes, 
stream[i] >>>(); โดย stream[i] มาจาก cudaStream_t streams[num_streams]; 
ซึ่ ง num_streams เป็นค่ าคงที่ จ านวนเต็ม  และเริ่มสร้างสตรีมด้ วย cudaStreamCreate 
(&streams[i]); 

 

 
รูปที่ 5.10 ตัวอย่างการใช้หลายสตรีมที่ท างานเป็นล าดบั (ซ้าย) และท างานพร้อมกัน (ขวา) ตรวจสอบด้วย 

NVIDIA Visual Profiler 

  

 จากรูปที่ 5.10 ตัวอย่างการใช้หลายสตรีมที่ท างานเป็นล าดับ (ซ้าย) คืองานแรกเสร็จจึง
ท างานที่สองและท างานพร้อมกัน (ขวา) นั่นคือท างานแรกและท างานที่สองพร้อมกันบนสตรีมที่
ต่างกัน นักพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้ NVIDIA VISUAL PROFILER [104] ตรวจสอบ 

สตรมี 13 
สตรมี 21 
ท างานเรียงกันตามล าดับ 

สตรมี 13 
สตรมี 21 
ท างานพร้อมกัน 



88 

 

 

การทดลองการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบขนานแบบการเปรียบเทียบสตริง 

 ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมค้นหาในด้านต่อไปนี้ 

1. การค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์ซ บนหน่วยความจ าโกลบอล บนหน่วยความจ าโกลบอล 
โดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบ และหลายใบ 

2. การค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์ซ โดยใช้การเคลื่อนย้ายข้อมูลผ่านหน่วยความจ าพิน
โดยตรงบนการ์ดหลายใบ 

3. การค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์ซ บนหน่วยความจ าโกลบอล ใช้โอเปอเรชันสตรีม โดยใช้
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบ และหลายใบ 

การลดขนาดข้อมูลของค าตอบ ผู้วิจัยได้พัฒนาเพ่ิมเติมให้ทุกโปรแกรมที่ท างานบน
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ มีการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่มีการลดขนาดของผลลัพธ์ที่ได้รับจากดีไวส์
กลับมาที่โฮสต์ เพ่ือลดขนาดของข้อมูลที่น าออก นั่นคือนับเพียงผลลัพธ์ที่ค้นพบแทนการส่งข้อมูล
ผลลัพธ์ทั้งหมดออกมา 

ตารางที่ 5.4 เซตข้อมูล ขนาด จ านวนทริพเพิลและและค าส าคญัที่ประยุกต์ใช้ 
Data Set (Sources) Size (MB) / # of 

Triples 
Keywords Search 

Freebase 2/10 (BTC -2012) 2,600 / 20,000,000 Thailand Health-Tourism Domain:  
thai spa huahin tourism  
health wellness massage budget 

DBpedia 45,000 / 198,090,024 

Freebase-weekly (07/09/2014) 80,000 / 572, 600 

Karyotype Ontology (JD 
Warrender, 2013) 

1.43 / N/A 
 

Cytogenetic Domain (Random 16 
keywords of Finding Kerndrup & 
Kjeldsen 2001, Cancer Genet 
Cytogenet), case No. 14 
Acute myeloid leukemia, NOS 
47, XY, del (5) (q15q31), +8, t (10;12) 
(q22;q22),t(15;17)(q22;q11),ider(17)(q10)t 
(15;17) 
(http://cgap.nci.nih.gov) 

MeSH 709 / N/A 
 

Freebase 1/10 (BTC -2012) 1,320 / 9,999,999 

DBpedia 1/20 (BTC-2012) 1,829 / 9,999,999 

Wikidata 1/10 – (27/07/2015) 5,120 / 32,142,127 

Freebase-weekly (07/09/2014) 400,000 / 2,863, 000 Including 2 groups of keyword searching 
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การแบ่งขนาดของข้อมูลที่ต้องการน าเข้าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ การแบ่งขนาด
ของข้อมูล (chunk) ที่ต้องการน าเข้าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ แบ่งเป็น 1 เมกะไบต์ 32 เมกะไบต์ 
64 เมกะไบต์ 128 เมกะไบต ์256 เมกะไบต์ 512 เมกะไบต์ และ1024 เมกะไบต์  

 นักวิจัยใช้ค าส าคัญ 8 ค าในโดเมนการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ ทดสอบบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบปฏิบัติการวินโดว์  และใช้ค าในโดเมนด้านเซลล์พันธุศาสตร์  16 ค า
ค้นหาในส่วนข้อมูล (chunk) ขนาด 1 GB ท างานบน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ TeslaK40  ส าหรับข้อมูล 
Freebase-weekly ที่มีขนาด 400 GB นั้นใช้ค าค้นหาจากทั้งสองกลุ่มโดเมน โดยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถท างานได้ทั้งสองระบบปฏิบัติการ ส่งผลลัพธ์มาเก็บไว้ในหน่วยความจ าฝั่งโฮสต์ 

ผลการทดลองการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบขนานแบบการเปรียบเทียบสตริง 

ผลการทดลองที่ได้จากการค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์ซแบบขนาน และทดสอบกับข้อมูล
หลายขนาดแล้วได้ผลการทดลองดังนี้ 

 
รูปที่ 5.11 การเปรียบเทียบการเร่งความเร็วระหว่างการค้นหาแบบล าดับและมัลติเทรดบนข้อมลูขนาด 2.6 

และ 45 กิกะไบต ์

รูปที่ 5.11 แสดงผลการเร่งความเร็ว (แกน y) ระหว่างการค้นหาบรูทฟอร์ซ แบบมัลติเท
รดด้วย OpenMP และเร่งเหนือกว่าแบบล าดับ บนข้อมูลขนาด 2.6 และ 45 กิกะไบต์ ด้วยการแบ่ง
ขนาดข้อมูลเป็นส่วนละ 1 เมกะไบต์ 128 เมกะไบต์ 256 เมกะไบต์ 512 เมกะไบต์ และ 1024 เมกะ
ไบต์ ตามล าดับ  (แกน x) พบว่าการเร่งความเร็วของ OpenMP เท่ากับการท างานแบบล าดับส าหรับ
ข้อมูลขนาด 1 เมกะไบต์ 128 เมกะไบต์ และ 256 เมกะไบต์ คือ 1 เท่า 2 เท่าและ 3 เท่า ตามล าดับ 
การเร่งความเร็วของ OpenMP ดีกว่าการท างานแบบล าดับเมื่อแบ่งเป็นส่วนย่อยขนาด 512 เมกะ
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ไบต์ ของกรณีข้อมูลขนาด 45 กิกะไบต์มีค่า 3.5 เท่ามากกว่าส่วนย่อยขนาดเดียวกันของข้อมูลขนาด 
2.6 กิกะไบต์ และการเร่งความเร็วลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ส่วนย่อยขนาด 1024 เมกะไบต์ แต่ความเร็ว
ของกรณีข้อมูลขนาด 45 กิกะไบต์ยังมากกว่ากรณีข้อมูลขนาด 2.6 กิกะไบต์ 

 
รูปที่ 5.12 การเปรียบเทียบระหว่างการเร่งความเร็ว (กราฟเส้น) และธรูพุต (กราฟแท่ง) ของอัลกอริทึม 

บรูทฟอร์ซแบบขนานของข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์ บนหน่วยประมวลกราฟิกส์จ านวน 1 
และ 2 ใบ  

 จากรูปที่ 5.12 การทดสอบการค้นหาค าส าคัญจ านวน 8 ค าในข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดใน
การทดลองนี้คือ 400 GB ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจ าของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายสิบ
เท่า บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จ านวน 1 และ 2 ใบ พบว่า การเร่งความเร็ว (กราฟเส้น) บนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์จ านวน 2 ใบ สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์จ านวน 
1 ใบ เมื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นชิ้นละ 1 เมกะไบต์ (ดูแกน y ซ้ายประกอบกราฟเส้น)  

 ส่วนธรูพุตของการค้นหาค าส าคัญเฉลี่ยภายใน 1 ชั่วโมง (กราฟแท่ง) เมื่อแบ่งข้อมูล
ออกเป็นส่วนๆ ละ 1 เมกะไบต์ (ดูตามแกน y ด้านขวา) พบว่าการแบ่งส่วนขนาดเล็ก 1 เมกะไบต์เพ่ือ
น าเข้าไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบ จะมีธรูพุต 10 ค าต่อ 1 ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่า
ประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 2 ใบ ที่อยู่ที่อัตรา 35 ค าต่อ 1 ชั่วโมง และเป็นอัตราที่น้อย
ที่สุดในรูป เมื่อพิจารณาการแบ่งส่วนข้อมูลขนาด 128 เมกะไบต์ 256 เมกะไบต์ 512 เมกะไบต์และ 
1024  เมกะไบต์เพ่ือน าเข้าไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบ มีค่าธรูพุตเฉลี่ยอยู่ที่
อัตรา 15 ค าต่อชั่วโมงซึ่งเพ่ิมขึ้นจากข้อมูลขนาด 1 เมกะไบต์เพียงเล็กน้อย แต่ยังน้อยกว่ากรณีการ
น าเข้าไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 2 ใบเมื่อแบ่งข้อมูลเป็นขนาด 128 เมกะไบต์ 256 
เมกะไบต์ 512 เมกะไบต์และ 1024  เมกะไบต์ ที่มีธรูพุตเฉลี่ยอยู่ท่ี 60 ค าต่อชั่วโมง 
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รูปที่ 5.13 การเร่งความเร็วของโอเปอเรชันสตรีมและธรูพุตบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1-2 ใบ เมื่อค้นหา

ด้วยค าส าคัญ 8 ค า เทียบกับการท างานแบบล าดับของข้อมูลขนาด 45 และ 400 กิกะไบต ์

 จากรูปที่ 5.13 การเร่งความเร็วของโอเปอเรชันสตรีมและธรูพุตบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ 1-2 ใบ เมื่อค้นหาด้วยค าส าคัญ 8 ค า เทียบกับการท างานแบบล าดับของข้อมูลขนาด 45 
และ 400 กิกะไบต์ เมื่อลงในรายละเอียดแล้ว การเร่งความเร็วของเซตข้อมูล (แกน y ซ้าย) ดูข้อมูล
ตามกราฟเส้น พบว่าการเร่งความเร็วด้วยหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 และ 2 ใบ และสตรีมโอเป
เรชันของเซตข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์ พบว่าท าได้ดีกว่าเวอร์ชันการค้นหาแบบล าดับ เมื่อแบ่งข้อมูล
เป็นขนาดเล็ก ส่วนละ 1 เมกะไบต์ ท าได้ 3 เท่า และได้ถึง 4 เท่า เมื่อข้อมูลที่น าเข้าประมวลผลมี
ขนาดตั้งแต่ 128 เมกะไบต์ถึง 1,024 เมกะไบต์ ซึ่งเป็นการเร่งความเร็วที่มากกว่า สตรีมโอเปเรชันข
องเซตข้อมูลขนาด 45 กิกะไบต์ เมื่อแบ่งข้อมูลเป็นขนาดเล็กส่วนละ 1 เมกะไบต์ ท าได้ 2 เท่า และท า
ได้เป็น 3 เท่าเมื่อข้อมูลที่น าเข้าประมวลผลมีขนาดตั้งแต่ 128 เมกะไบต์ถึง 1,024 เมกะไบต์ ตาม
กราฟเส้นที่ขนานกัน  

 ส าหรับด้านธรูพุต (แกน y ขวา และข้อมูลแบบกราฟแท่ง) ของการค้นหาค าส าคัญต่อ
หนึ่งชั่วโมง พบว่า เซตข้อมูลขนาด 45 กิกะไบต์ (กราฟแท่งขอบเส้นประ) เมื่อแบ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็ก 
1 เมกะไบต์ บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 ใบ สามารถค้นหาได้ 100 ค าต่อ 1 ชั่วโมง เมื่อเป็น
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์จ านวน 2 ใบสามารถค้นหาได้มากขึ้นเป็น 125 ค าต่อชั่วโมง เมื่อแบ่งเป็น
ไฟล์ขนาด 128 – 1024 เมกะไบต์ บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 และ 2 ใบ สามารถค้นหาได้ที่
อัตรา 160 ค าต่อ 1 ชั่วโมง ขณะที่เซตข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์ (กราฟแท่งขอบเส้นทึบ) เมื่อ
แบ่งเป็นไฟล์ขนาด 1 – 1,024 เมกะไบต์ บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 1 และ 2 ใบ สามารถค้นหา
ได้ 16 ค าต่อ 1 ชั่วโมง  
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รูปที่ 5.14 การเร่งความเร็วของอัลกอริทึมแบบขนานของการค้นหาแบบบรูทฟอร์ซ โดยการยา้ยข้อมูลด้วย

หน่วยความจ าพินโดยตรง (ซา้ย) และแบบลดเซตค าตอบ (ขวา) เทียบกับโปรแกรมค้นหาแบบ
ล าดับของเซตข้อมูลขนาด 45 และ 400 กิกะไบต ์

 จากผลการทดลองที่ผ่านมา (รูปที่  5.12 และ 5.13) นักวิจัยพบว่าการใช้งานหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์จ านวน 2 ใบ มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
เพียงใบเดียว จากรูปที่ 5.14 ได้น าการเร่งความเร็วของอัลกอริทึมแบบขนานของการค้นหาแบบบรูท
ฟอร์ซ โดยการย้ายข้อมูลด้วยหน่วยความจ าพินโดยตรง (ซ้าย) และแบบลดเซตค าตอบ (ขวา) เทียบ
กับการค้นหาแบบล าดับของเซตข้อมูลขนาด 45 และ 400 กิกะไบต์   

 เซตข้อมูลขนาด 45 กิกะไบต์  จากภาพซ้ายการเร่งความเร็วของข้อมูลตั้งแต่ 1 – 512 
เมกะไบต์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นครึ่งเท่าจากข้อมูลขนาด 1 เมกะไบต์เมื่อเป็นข้อมูลขนาด 128 – 256 เม
กะไบต์ และเพ่ิมขึ้น 2 เท่า (จาก 2 เป็น 4 เท่า) เมื่อข้อมูลมีขนาด 512 เมกะไบต์ แล้วความเร็วตกลง
เมื่อแบ่งข้อมูลขนาด 1,024 เมกะไบต์ส าหรับเซตข้อมูลขนาด 45 เมกะไบต์เช่นกัน เมื่อพิจารณาการ
ลดขนาดของค าตอบพบว่า การเร่งความเร็วเพ่ิมขึ้น 1.5 เท่าจากส าหรับข้อมูลขนาด 1 เมกะไบต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาพซ้ายที่ไม่มีการลดขนาดค าตอบ เมื่อเป็นการแบ่งข้อมูลขนาด 128 เมกะไบต์พบว่า
มีการเร่งความเร็วสูงสุดคือประมาณ 4.25 เท่ามากกว่าการแบ่งเป็นข้อมูลขนาด 256 ไฟล์ที่มีการเร่ง
ความเร็วเป็น 4 เท่า (มากกว่าภาพซ้าย) แต่เมื่อข้อมูล  512 – 1,024 เมกะไบต์ การเร่งความเร็วไม่
เปลี่ยนแปลงจากกรณีที่ไม่ลดขนาดค าตอบ (ภาพซ้าย) ส าหรับ เซตข้อมูลขนาด 400 กิกะไบต์  มี
แนวโน้มเร่งความเร็วได้มากขึ้นเช่นกันในกรณีลดขนาดค าตอบ แต่มีผลกับการแบ่งไฟล์ย่อยขนาด 1 – 
256 เมกะไบต์เท่านั้น ซึ่งจากการตรวจสอบร่วมกับตารางที่ 5.3 พบว่าการเคลื่อนย้ายข้อมูลมาที่
หน่วยความจ าพินโดยตรงมีผลดีกับข้อมูลขนาดเล็กและการย้ายจากโฮสต์มาดีไวส์เท่านั้น 



93 

 

  
รูปที่ 5.15 การเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมบรูทฟอร์ซบนหนว่ยประมวลผลกราฟิกส์ 1 และ 2 ใบ ส าหรับ

ข้อมูลขนาด 45 และ 400 กิกะไบต์ ที่มีการลดขนาดค าตอบ (ซา้ย) และของข้อมูลขนาด 80 
และ 400 กิกะไบต์ ที่เพิ่มโอเปอเรชันสตรีม (ขวา) 

 จากรูปที่ 5.15 การเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมบรูทฟอร์ซบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ 1 และ 2 ใบ ส าหรับข้อมูลขนาด 45 และ 400 กิกะไบต์ ที่มีการลดขนาดค าตอบ (ซ้าย) 
และของข้อมูลขนาด 80 และ 400 กิกะไบต์ ที่เพ่ิมโอเปอเรชันสตรีม (ขวา) พิจารณาที่ข้อมูลขนาด 
400 กิกะไบต์ พบว่าในกรณีหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 2 ใบโดยใช้โอเปอเรชันสตรีม สามารถเร่ง
ความเร็วได้มากถึง 21 เท่าในกรณีท่ีแบ่งข้อมูลขนาด 512 เมกะไบต์ 

*PBF = Parallel Brute-Force 

รูปที่ 5.16 ธรูพุตของการค้นหาค าส าคัญในโดเมนเซล์พนัธุศาสตร์ 

 จากรูปที่ 5.16 และรูปที่ 5.17 เป็นการแสดงการค้นหาค าส าคัญจ านวน 16 ค า และแบ่ง
ข้อมูลย่อยขนาด 1,024 เมกะไบต์ พิจารณารูปที่ 5.16 ธรูพุตของการค้นหาค าส าคัญนั้นมีการค้นหา
จ า นวนค าได้ในอัตราแสนค าต่อชั่วโมง ถือว่ามากที่สุดในไฟล์ขนาดเล็กที่สุดคือ 1.425 เมกะไบต์ เมื่อ
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ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นธรูพุตจะลดลง อย่างไรก็ตามการประมวลผลแบบขนานบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์มีธรูพุตมากกว่าการประมวลผลแบบขนานมัลติเทรด OpenMP บนหน่วยประมวลผลกลาง
ต้ังแต่ 26 – 1,529 เท่า เรียงตามล าดับขนาดไฟล์ใหญ่ที่สุดไปยังไฟล์ขนาดเล็กสุด  

 
รูปที่ 5.17 การเปรียบเทียบการเร่งความเร็วระหว่างอัลกอริทึมบรูทฟอร์ซแบบขนาน ที่มีการลดขนาดเซต

ค าตอบ ของเวอร์ชันที่ใช้โอเปอเรชันสตรีม การย้ายข้อมูลเข้าหน่วยความจ าพินและมัลติเธรด 
OpenMP ของข้อมูลที่มีขนาดตั้งแต่ 1.43 – 409,600 เมกะไบต์ 

 

เมื่อพิจารณารูปที่ 5.17 การเปรียบเทียบการเร่งความเร็วระหว่างอัลกอริทึมบรูท  -   
ฟอร์ซแบบขนาน ที่มีการลดขนาดเซตค าตอบของเวอร์ชันที่ใช้โอเปอเรชันสตรีม (กราฟแท่งแรก 
สัญลักษณ์มีขีดเส้นใต้ข้อมูล) การย้ายข้อมูลเข้าหน่วยความจ าพินและมัลติเธรด OpenMP ของข้อมูล
ที่มีขนาดตั้งแต่ 1.43 – 409,600 เมกะไบต์ พบว่า การเร่งความเร็วของหน่วยประมวลผลกราฟิกส์
หลายใบ ของไฟล์ที่มีขนาดเล็ก 1.43 เมกะไบต์ จะมีการเร่งความเร็วได้มากที่สุด เกิน 1,500 เท่าเมื่อ
ย้ายข้อมูลเข้าหน่วย ความจ าพินโดยตรงซึ่งมากกว่าเมื่อใช้สตรีมโอเปอเรชันที่เร่งความเร็วได้เกิน 
1,200 เท่า    เมื่อข้อมูลมีขนาดมากขึ้นนั่นคือตั้งแต่ 1,829 เมกะไบต์ขึ้นไป  การย้ายข้อมูลเข้า
หน่วยความจ าพินโดยตรงไม่มีผลในการเร่งความเร็ว ซึ่งแตกต่างจากโอเปอเรชันสตรีมที่ยังคงเร่ง
ความเร็วได้ 20 เท่าและ ลดลงเหลือ 18 เท่าเมื่อข้อมูลมีขนาด 409,600 เมกะไบต์ ในขณะที่การ
ท างานแบบขนานด้วยมัลติเทรด OpenMP  นั้นสามารถเร่งความเร็วได้ไม่เกิน 2 เท่าของไฟล์ทุกขนาด 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย 

การประมวลผลแบบขนานของลิงค์เดต้าบนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนนั้น จ าเป็นต้อง
ให้เทรดหลายเทรดช่วยกันท างานให้มากที่สุด ซึ่งเทรดเหล่านี้ต้องท างานกับข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งไม่
อาจจะน าเข้าไปยังหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ทั้งหมดไม่ได้ งานวิจัยนี้จึงต้องพยายามย่อขนาดข้อมูลให้
มีขนาดเล็ก เพ่ือน าเข้าหน่วยประมวลกราฟิกส์ และท าการค้นหาด้วยการเร่งความเร็วให้มีธรูพุตการ
ค้นหาค าต่อชั่วโมงท่ีมากที่สุด  

เมื่อเริ่มแรกท าการทดสอบกับฐานข้อมูลแบบคีย์ค่าแล้วพบว่าขนาดข้อมูลไม่เป็นเล็กท่ีน่า
พอใจ เมื่อเทียบกับการย่อไฟล์ทริพเพิลเป็นไบนารีของรูปแบบเอชดีที จึงได้น ารูปแบบเอชดีทีมาเป็น
โครงสร้างฐานเพ่ือต่อยอดในการย่อข้อมูล   ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนการท างานก่อนการคิวรี่บนหน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นั่นคือการออกแบบโครงสร้างข้อมูลแบบซีบีเอ็ม 
(CBM, Combined BitMap representation) ที่ลดขนาดข้อมูล 1.7  กิกะไบต์ จากรูปแบบทริพเพิล
ได้ถึง 93% พัฒนาอัลกอริทึมการค้นหาตามดัชนี subject predicate object และ predicate 
object subject ด้วยการประยุกต์ใช้การค้นหาบรูทฟอร์ซแบบขนานโดยการใช้หน่วยความจ าโก
ลบอลเพียงอย่างเดียว ซีบีเอ็มของไฟล์ขนาด 108-135 เมกะไบต์ น าเข้า 18,331,369 บิต ธรูพุต 
5.6x1010 บิต/ชั่วโมง โดย 1 บิตคือ 1 ต าแหน่งของ subject, predicate หรือ object  ในงานวิจัยได้
ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน าข้อมูลฐานความรู้ ไฟล์ออนโทโลยี ไป
ประมวลผลบนสถาปัตยกรรมแบบขนานได้  สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกย่อลงด้วยเวลาอันรวดเร็ว 
สามารถประยุกต์มาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ตั้งแต่รุ่นเทสลา
ถึงแมกซ์เวลล์ได้ แต่เมื่อพิจารณาในการทดสอบที่มีการใช้โอเปอเรชันสตรีมของคูด้า สามารถท างาน
บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ที่มีสถาปัตยกรรมรองรับให้ใช้ตั้งแต่รุ่นเฟอร์มิเป็นต้นไป ส าหรับการใช้
เวลาหลายร้อยชั่วโมงเพ่ือท าการแปลงและย่อข้อมูลก่อนการประมวลผลนั้นสามารถแก้ไขได้โดยการ
หาเซิร์ฟเวอร์ที่มีศักยภาพ อาจเป็นการท างานบนคลาวด์ ซึ่งสามารถลงทุนท าการแปลงข้อมูลหนึ่งครั้ง
แล้วใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากเซตข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีลิงค์ เดต้านี้มีการ
อัพเดตไม่บ่อยครั้ง เช่น รายปักษ์ รายเดือน รายไตรมาส หรือครึ่งปีถึงหนึ่งปี เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่
ได้มาจึงเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เน้นการอ่านข้อมูล 
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 ในกรณีที่ต้องการลดขั้นตอนก่อนและหลังการประมวลผล การประมวลผลโดยตรงเป็นวิธี
ที่เรียบง่ายและได้ผลดีส าหรับข้อมูลสตริง เพ่ือการคิวรี่ข้อมูลอาร์ดีเอฟโดยไม่คิดถึงต าแหน่งของคอน
เซปต์ (subject) มองไฟล์เป็นอักขระธรรมดาที่ท าการเปรียบเทียบสตริงกับค าส าคัญได้ ไม่เสียเวลาใน
การแปลงและย่อข้อมูล  ส าหรับระดับการเร่งความเร็วผ่านการปรับปรุงการค้นหาด้วยวิธีบรูทฟอร์
ซแบบขนานพบว่าการท างานร่วมกับหน่วยความจ าแชร์ ซึ่งท าหน้าที่เก็บค าส าคัญหลายค าช่วยลด
เวลาในการย้ายค าส าคัญเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้ ส่งผลให้ลดเวลาย้ายข้อมูลท าให้สามารถ
เร่งความเร็วในการค้นหาส าหรับชิ้นส่วนไฟล์ขนาด 1 เมกะไบต์ การปรับปรุงการค้นหาด้วยวิธีบรูท
ฟอร์ซแบบขนานร่วมกับการเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าพินโดยตรงช่วยลดเวลาย้ายข้อมูล
จากโฮสต์สู่ดีไวส์ได้ และส่งผลให้เร่งความเร็วได้ดีเมื่อชิ้นไฟล์มีขนาดเล็ก แต่ไม่มีการเร่งความเร็ว
เพ่ิมเติมเมื่อชิ้นไฟล์มีขนาดใหญ่ การใช้หน่วยความจ าโกลบอลเพียงอย่างเดียวสามารถเร่งความ เร็ว
มากกว่าการค้นหาแบบล าดับและแบบมัลติเทรดได้ ในกรณีที่ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายใบจะ
ท าให้ความเร็วเพ่ิมขึ้นได้อีก แต่ต้องมีการรองานก่อนหน้าเสร็จก่อนแล้วจึงเริ่มท างานในเคอร์เนลล์ 
คูด้าจึงสนับสนุนการท างานแบบสตรีมที่ยอมให้เคอร์เนลล์หลายเคอร์เนลล์ท างานในเวลาเดียวกัน คน
ละช่องสตรีมได้ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้อีก  จะเห็นการท างานได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อดู
ผ่านเครื่องมือเช่น NVIDIA Visual Profiler หรือ Parallel Nsight ซึ่งการใช้สตรีมนี้สามารถเร่ง
ความเร็วได้มากที่สุดเมื่อท างานร่วมกับการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกส์หลายใบ ขนาดไฟล์อักขระ < 
1 เมกะไบต์ ธรูพุต > 978,792 ค าต่อชั่วโมง การเร่งความเร็ว > 10,000 เท่าของแบบล าดับ ขนาด
ไฟล์อักขระ 400 กิกะไบต์ ธรูพุตลดลงเหลือ 414 ค าต่อชั่วโมง ความเร็ว 14-24 เท่าของแบบล าดับ 

 การย้ายข้อมูลขนาดใหญ่เข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ยังถือเป็นปัญหาใหม่ แม้ว่าจะมี
การแปลงข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตาม จากการทดสอบ [139] และ  [109] พบว่าการน าข้อมูล
ขนาดเล็กเข้าไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์มักได้ผลการเร่งความเร็ว ธรูพุตของการ
ค้นหาที่ดีกว่าเนื่องจากใช้เวลาในการขนย้ายข้อมูลน้อยกว่า เมื่อมีการเพ่ิมจ านวนและขนาดของเซต
ข้อมูลให้มากขึ้น สามารถใช้ระดับของหน่วยความจ าที่ใกล้กับเทรดมาช่วยในการประมวลผลได้ แต่
ขนาดของหน่วยความจ าเหล่านี้มีขนาดเล็กลงไปอีก โดยมีขนาดเล็กกว่าหน่วยประมวลผลโกลบอล
ทั้งสิ้น และมีข้อจ ากัดในเรื่องการอ่านอย่างเดียวเช่น เท็กเชอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ เช่น คอนส
แตนซ์ มีขนาดเล็กและท างานเฉพาะบล็อกเช่นหน่วยความจ าแชร์ท าให้ต้องมองที่วัตถุประสงค์ที่
ต้องการในการท าคิวรี่ใดก่อนเสมอ แล้วจึงเลือกใช้ทรัพยากรที่มีให้เหมาะสม ส าหรับหน่วยความจ ายูนิ
ฟายที่มีเพ่ืออ านวยความสะดวก โดยลดการคัดลอกข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าของระบบ และ
หน่วยความจ าของดีไวส์  พบว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่  นั่นคือการน าข้อมูลเข้าก็ยังต้องท าผ่าน 
PCIexpress ที่มีขนาดไม่เกิน 6GBps ที่ถือเป็นคอขวดในการเคลื่อนย้ายข้อมูล จากการศึกษาพบว่าใน
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อนาคตหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ในรุ่นพาสคาลได้มีการน าบอร์ดที่ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม 
NVLink [141] ที่ถือได้ว่าเป็นเลนเคลื่อนย้ายข้อมูลความเร็วสูงมาประกอบกับหน่วยความจ ายูนิฟายที่
ปรับปรุงพร้อมกับคูด้า 8 จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้พัฒนาระบบ 

  ในอนาคตสามารถพัฒนางานวิจัยนี้ต่อไปได้ โดยการน าวิธีการไปต่อยอดรองรับคิวรี่
ที่ซับซ้อน และการดึงข้อมูลแบบสตรีมผ่านเครือข่าย ไม่ต้องโหลดทั้งหมดแบบออฟไลน์  การใช้เทคนิค 
NVgraph ช่วยค้นหาข้อมูลรูปแบบกราฟ รวมทั้งการใช้ Deep learning ในการช่วยรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบลิงค์ดาต้า เพ่ือเพ่ิมฐานความรู้แบบอัตโนมัต 
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ภาคผนวก ก 

การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบขนาน 

 บทนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้การประมวลแบบขนานในกรณีศึกษาที่หลากหลายตามด้าน
ต่อไปนี้ การใช้งานจาวาแบบขนานเพ่ือการคิวรี SPARQL บนเซตข้อมูล Linkded Open Data อย่าง 
DBpedia การทดสอบการค้นหาข้อมูลลอาร์ดีเอฟขนาดใหญ่บนฐานข้อมูลแบบคีย์ -ค่า (key-value 
storage) บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ และการดึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเก็บลง
ฐานความรู้ออนโทโลยีแบบขนาน 

การใช้งานจาวาแบบขนานเพื่อการคิวรี SPARQL บนเซตข้อมูล DBpedia 

วัตถุประสงค์การใช้ไลบรารี่ จาวาแบบขนาน (PJ: Parallel Java) เพ่ือการคิวรี SPARQL 
บนเซตข้อมูล DBpedia คือการสร้างกระบวนการค้นหาข้อมูลเชิงความหมายแบบขนานบนหน่วย
ประมวลผลกลางเหมือนการใช้ OpenMP แต่เนื่องจากการคิวรีเว็บเชิงความหมายจ านวนมากมีมิด
เดิลแวร์เป็นภาษาจาวา ผู้วิจัยจึงน าเสนอการประยุกต์ใช้ไลบราลี่ Parallel Java หรือ PJ ในการท ามัล
ติเทรดเพ่ือคิวรีภาษา SPARQL แบบขนาน เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมต่อกับมิดเดิลแวร์ที่นักพัฒนา
นิยมเว็บเชิงความหมายใช้กัน [141] อยู่แล้วและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับการคิวรีทั่วไปได้ 
นอกจากนี้ยังถือโอกาสใช้การทดลองนี้ เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างไลบราลี่  PJ และ 
Concurrency Java และสุดท้ายเพ่ือเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ประมวลผลระหว่างการคิวรีแบบล าดับ
และแบบขนาน 

จากรูปผนวก ก.1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบที่เริ่มจากส่วนของการพัฒนาโปรแกรม 
ผู้วิจัยใช้ Netbeans IDE ในการพัฒนาโค้ดและโพรไฟเลอร์ เพื่อตรวจสอบผลการทดลอง โดยแบ่งการ
ท างานของโปรแกรมออกเป็นสามส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนการท างานแบบล าดับ ส่วนการท างานแบบ
ขนานด้วย fixed schedule และ dynamic schedule ซึ่งคลาสแบบขนานเหล่านี้ท างานบนไลบรารี่ 
PJ ทั้งสิ้น หลังจากเตรียมความพร้อมของเครื่องมือแล้ว ใช้แพกเกจคิวรี SPARQL ของอาปาเช่ เจนา 
เพ่ือแปลงค าสั่ งคิวรีระหว่างโหนดออนโทโลยี โดยสร้างเซอร์วิสของภาษา SPARQL เชื่อมกับ
ฐานความรู้ DBpedia ที่มีการเชื่อมต่อไปอีกกับฐานความรู้อ่ืน ได้แก่ Yago DBLP Geonames U.S. 
Censes และออนโทโลยีที่เครื่องของนักวิจัย โดยอ้างถึงฐานความรู้เหล่านี้ด้วย URI ของเนมสเปซ 
ต่อมาเทรดและระบบจัดการงานหลายงานที่สร้างขึ้น แล้วส่งค าตอบในรูปแบบ XML ผ่าน API ของ
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อาปาเช่ เจนา อีกครั้ง หลังจากนั้นจึงเก็บ ค าตอบที่ได้รับมาในไฟล์เพ่ือเตรียมจัดรูปแบบแสดงแก่
ผู้ใช้งาน จากรูปผนวก ก.1 ส่วนล่างสุดคือเตรียมเครื่องมือเขียน ถัดขึ้นมาเป็นการจัดการโหนดออน
โทโลยีด้วยการเชื่อมต่อหลายฐานความรู้ดังที่กล่าวมา และบนสุด เป็นการจัดการแตกเทรดด้วย PJ ให้
ท างานในส่วนของข้อมูลและโปรแกรมแบบขนานใน SMP (Shared Memory Multiprocessor)  
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รูปผนวก ก.1 สถาปัตยกรรมของระบบการใช้งานจาวาแบบขนานเพื่อการคิวรี SPARQL บนเซตข้อมูล 
DBpedia 

การโปรแกรมด้วย PJ ประกอบด้วย งานหลักคือการประมวลผลคิวรี SPARQL ด้วยลูป
ของ PJ ซึ่งใช้พารามิเตอร์คือ จ านวนคิวรีที่ต้องการใช้ประมวลผล จ านวนชิ้นส่วนข้อมูลย่อย จ านวน
ของโพรเซสเซอร์ การใช้งานฟังก์ชันส าคัญมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การใช้งานเทรดแบบขนาน (parallel thread team)  

new ParallelTeam().execute (new ParallelRegion()..) 

อธิบายได้ว่า ParallelTeam() ใช้หนึ่งเทรด ถ้าทดสอบด้วยการท างานหลายเทรดให้
ใช้ ParallelTeam(n) โดยที่ n เป็นจ านวนเทรดที่ต้องการแยก โดยทั่วไปมักไม่เกินจ านวน
โพรเซสเซอร์ มากท่ีสุดควรเป็น จ านวนโพรเซสเซอร์ - 1 

การใช้งาน ParallelRegion() เป็นการประกาศว่าโค้ดในส่วนนนี้เป็นการท างาน
แบบขนาน 
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  ส่วนที่ 2 การใช้งานเมธอด run()เพ่ือประมวลงานแบบขนานเช่น execute(0, n-
1, new IntegerLoop()) 

 ส่วนที่  3 การท างานของ schedule นั้น  ผู้ วิจัยใช้  dynamic loop เพ่ือท า load 
balancing แบบอัตโนมัติ  โดยลูปที่ PJ มีให้เรียกใช้จะเหมือนกับ OpenMP ที่มีสามแบบคือ แบบ 
fixed แบบdynamic และแบบ guided  

กรณี fixed schedule ไลบรารี่ PJ จัดการแบ่งเซตของลูป n ท างานแบบ iteration กับ
ชิ้นส่วนไฟล์ย่อยจ านวน k ชิ้น โดยก าหนดให้งานย่อยหนึ่งชิ้นงานรันแต่ละเทรด กรณี dynamic 
schedule ไลบรารี่ PJ จัดการแบ่งเซตของลูป iteration แก่ชิ้นงาน โดยพิจารณาตามขนาดของ
ชิ้นงานด้วย กรณี guided schedule ไลบรารี่ PJ จัดการแบ่งเซตของลูป iteration แก่ชิ้นงาน โดย
พิจารณาชิ้นงานแรกใหญ่สุดแล้วเรียงล าดับไปหาชิ้นงานที่เล็กกว่าไปเรื่อย ๆ 

ส่วนที่ 4 การใช้งานแบบขนานของลูป for ในส่วนงานหลักนั้น ล าดับดัชนีของการคิวรี่ 
จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นของการท างานแบบขนาน ส าหรับตัวแปรที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งประกาศใช้งานนอก
เขตของการท างานแบบขนานในเวลารันงาน 

ส่วนที่ 5 ตั้งค่าในแต่ละเทรดด้วย Pseudorandom number generator (PRNG) และ
ตัวนับ  

ส่วนที่ 6 ตั้งค่าขยายระยะในแคช  เพ่ือให้แต่ละเทรดสามารถเข้าถึงตัวแปรในเทรดของ
ตัวเองได้ ตัวอย่างการตั้งค่าเช่น 

Long pad0,pad1,pad2,pad3,pad4,pad5,pad6,pad7; 

Long pad8,pad9,pada,padb,padc,padd,pade,padf; 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท างานแบบล าดับการคิวรีแบบขนานด้วย PJ ใน
การค้นหาของเว็บเชิงความหมาย ในกรณีของการคิวรีแบบล าดับ ผู้วิจัยใช้เวอร์วิส SPARQL จากแพก
เกจของอาปาเช่ เจนา ในการเชื่อมต่อกับ DBpedia เพ่ือคิวรี่ 6 คิวรี่ตามล าดับ ในการทดสอบ จะแยก
ออกเป็น สองกลุ่มต่อไปนี้ และสามารถดูท่ีมาและรายละเอียดการเชื่อมต่อในตารางที่ 6.2 

กลุ่มแรก เซตข้อมูล DBpedia ประกอบด้วยลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บอ่ืน ๆ และมีการเชื่อม
ต่อไปยังเซตข้อมูลอาร์ดีเอฟอ่ืน ด้วยความสัมพันธ์ “owl:sameAs” ที่เป็นการแสดงความหมายที่เซต
ข้อมูล DBpedia สื่ อถึงเซตข้อมูลภายนอกได้แก่  การเชื่ อมต่อกับข้อมูลจากภูมิศาสตร์กับ 
geonames.org การเชื่อมต่อกับผู้เขียนและหนังสือจากฐานอาร์ดีเอฟในโครงการกูเตนเบิร์ก การ



114 

 

เชื่อมต่อกับข้อมูลการตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ DBLP การเชื่อมต่อกับข้อมูลแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา
ในฐานข้อมูลสถิติของ U.S. census 

กลุ่มที่ 2 เป็นข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ ภายใน DBpedia ที่มีสถานที่จ านวน 986,000 
โดยการใช้เซตค าศัพท์ W3C Basic Geo ตัวอย่างการค้นหาคือ “show me all things next to the 
places like Eiffel Tower and Brandenburg Gate” 

ในการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน ได้ท าการทดสอบกับ schedule สองแบบคือ fixed 
ส าหรับทดสอบแบบไม่มีการ load balance และแบบ dynamic เพ่ือทดสอบการ load balance 
งานจ านวน n ชิ้น 

ประเด็นส าคัญคือจ านวนของเทรดและขนาดของไฟล์ย่อยที่ใช้ในเวลารันงาน จ านวนคิวรี
ที่มีคือ 6 คิวรี จ านวนงานและจ านวนเทรด มีค่า ตั้งแต่ {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 
2048, 4096} แบนด์วิธของเครือข่ายคือ 256 กิโลไบต์ต่อวินาที รันงานจนผลลัพธ์คือเวลาค่อนข้าง
คงที่ โดยรันครบรอบการท างานครั้งหนึ่งคือ 12*6*12 = 864 ครั้ง เมื่อได้เวลามาของแต่ละคิวรี t1,t2, 
…, t6 เก็บไว้ เนื่องจากมีเวลาอ่ืนด้วย (เช่นการเชื่อมต่อเครือข่าย)  ตารางผนวก ก.1 แสดงรายละเอียด
การทดลองการใช้งานจาวาแบบขนานเพ่ือการคิวรี SPARQL บน DBpedia 

ตารางผนวก ก.1 รายละเอียดการทดลองการใช้งานจาวาแบบขนานเพื่อการคิวรี SPARQL บน DBpedia 

Input Parameters: 
Query Parameter: 6 ; {Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6} 
N chunk size: {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096} 
Process: Dynamic Scheduler by 12 value Threads. 
Output Parameters: 

Threads Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Query 
Time 

Total 
Time 

Other 
Time 

{2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256,512, 1024,2048, 

4096} 

t1 t2 .. .. .. t6 A from 

Qti 
i=1to 6 

B 
 
 

B-A 

 

คิวรีทั้ง 6 คิวรีที่กล่าวถึงมีดังนี้ 

พรีฟิกซ์ที่ใช้ 

owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
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xsd:<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>  

rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>   

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>  

dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

: <http://dbpedia.org/resource/>  

dbpedia2: <http://dbpedia.org/property/>  

dbpedia: <http://dbpedia.org/>  

skos:<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>  

geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

คิวรีที่ใช้ในการทดลอง 
1) SELECT * WHERE    

{?subject owl:sameAs ?link.  

   ?subject rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Country>} LIMIT 1000 
 

2) SELECT * WHERE  

{?subject owl:sameAs ?link.  

  ?subject rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Writer>  } LIMIT 1000 
 

3) SELECT * WHERE  

{?subject owl:sameAs ?link.  

   ?subject rdf:type <http://dbpedia.org/class/yago/Programmer110481268>   
.} LIMIT 1000 

 

 

4) SELECT * WHERE  

{?subject owl:sameAs ?link.  

   ?subject <http://purl.org/dc/terms/subject> 
<http://dbpedia.org/resource/Category:States_of_the_United_States>  

.} LIMIT 1000 

 

5) SELECT ?subject ?label ?lat ?long WHERE  

{<http://dbpedia.org/resource/Eiffel_Tower>  geo:lat ?eiffelLat.  

 <http://dbpedia.org/resource/Eiffel_Tower>  geo:long ?eiffelLong.  

 ?subject geo:lat ?lat.  

 ?subject geo:long ?long.  

 ?subject rdfs:label ?label.  

FILTER(?lat - ?eiffelLat <= 0.05 && ?eiffelLat - ?lat <= 0.05 &&      

?long - ?eiffelLong <= 0.05 && ?eiffelLong - ?long <= 0.05 &&  

lang(?label) = "en" ). } LIMIT 20 

 

6) SELECT ?subject ?label ?lat ?long WHERE  

{<http://dbpedia.org/resource/Brandenburg_Gate> geo:lat    

?brandenburgLat.  

 <http://dbpedia.org/resource/Brandenburg_Gate> geo:long 

?brandenburgLong.  

 ?subject geo:lat ?lat.  

 ?subject geo:long ?long.  

 ?subject rdfs:label ?label.  

 FILTER(?lat - ?brandenburgLat <= 0.05 &&  
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 ?brandenburgLat - ?lat <=  0.05 &&  

 ?long - ?brandenburgLong <= 0.05 &&  

 ?brandenburgLong - ?long <= 0.05 &&  

 lang(?label) = "en" ). } LIMIT 20 

 

เครื่องที่ใช้ Intel® Core™ i52400 CPU @ 3.10GHz 3.40 GHz, 4 แกน หน่วยความ 
จ าหลัก 8 กิกะไบต์และใช้ JDK 1.7 ความเร็วของเครือข่ายไวไฟไร้สายไม่ต่ ากว่า 256กิโลบิตต่อวินาที 
(ปี 2012) ข้อมูลและรายละเอียดการเชื่อมต่อของ DBpedia กับเซตข้อมูลอื่น ๆ และค าตอบที่ได้จาก
การทดสอบเป็นไปดังตารางผนวก ก.2 

ตารางผนวก ก.2 เซตข้อมูลและรายละเอียดการเชื่อมต่อกับ DBpedia 

เซตข้อมลูที่ได้จากเทคโนโลยลีิงค์เดต้า/แหล่ง จ านวนของทริพเพิล ประเภทการเช่ือมหรือแท็กท่ีเชื่อม ค าตอบ 

GeoNames 
(https://datahub.io/dataset/geonames) 

93,896,732 Owl:sameAs 1,000 

DBLP 
(https://datahub.io/dataset/fu-berlin-
dblp) 

28,000,000 Owl:sameAs 1,000 

Rdfabout 
(https://datahub.io/dataset/sec-rdfabout) 

1,800,000 Owl:sameAs 1,000 

Geo-Coordinate ใน DBpedia 986,000 (Locations) ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 20 

project-gutenberg 
(https://datahub.io/dataset/fu-berlin-
project-gutenberg) 

10,000 Owl:sameAs 1,000 

  

 จากตารางผนวก ก.2 คอลัมน์แรกคือเซตข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีลิงค์เดต้าและแหล่งที่
ใช้ดาวน์โหลด คอลัมน์ที่ 2 คือจ านวนของทริพเพิลในเซตข้อมูลนั้น ๆ คอลัมน์ที่ 3 คือพร็อพเพอร์ตี้
ของ owl ที่ใช้บอกความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน ใช้เชื่อมต่อระหว่างเซตข้อมูลได้ ยกเว้นกลุ่มที่ 2 คือ 
Geo-Coordinate ใน DBpedia ที่ใช้การค้นหาพิกัดด้วยการ FILTER  พิกัดที่ใกล้เคียงสถานที่ส าคัญ 
และคอลัมน์สุดท้ายคือจ านวนค าตอบ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดจ านวนไว้ในคิวรีข้างต้น 

 การทดสอบนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเวลาที่ใช้ท างานคิวรีแบบล าดับและแบบขนาน fixed sche-
dule  ดังรูปผนวก ก.2 
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รูปผนวก ก.2 ผลลัพธ์ของเวลาที่ใช้ในการท างาน (แกน y) ระหว่างคิวรีแบบล าดบัและแบบขนาน fixed 
schedule  

จากรูปผนวก ก.2 แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก การเปรียบเทียบระหว่างการคิว
รีแบบล าดับและการคิวรีแบบขนานที่ชิ้นส่วนไฟล์  1 ส่วน ซึ่งวิธีคิวรีแบบล าดับมีค่า 19 วินาที ขณะที่
คิวรีแบบขนานมีค่า 13 วินาที กรณีที่ 2 เมื่อแยกไฟล์เป็นส่วนย่อย 4-4096 ชิ้นส่วน เวลาลดลงเหลือ 
8.9 วินาที   

 

รูปผนวก ก.3 ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการรันงาน dynamic schedule 

จากรูปผนวก ก.3 ผลลัพธ์ของการท างานแบบขนาน แบบ dynamic schedule ที่เริ่ม
จาก dynamic (4) ถึง dynamic (4096) ผลลัพธ์ที่ไดช้่วงแรกดูคล้ายกับ fixed schedule แต่ในส่วน
ตั้งแต่ dynamic (16) เริ่มมี load balance ที่ดี เวลาที่ใช้จึงเริ่มลดลงกว่า fixed(16)  
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รูปผนวก ก. 4 ผลลัพธ์จากการคิวรีทั้งหมดแยกตามจ านวนเทรดและจ านวนชิ้นไฟลย์่อย (a) ภาพรวมของ

เวลาที่ใช้ในการคิวรี ที่แยกตามกลุ่มของชิ้นส่วนไฟล์ (b) สว่นนีแ้ยกตามเทรด ทั้งสองภาพแกน 
y มีเวลาระหว่าง 3-7.6 วินาท ี

 จากรูปผนวก ก.4 แสดงผลลัพธ์จากการคิวรีทั้งหมดแยกตามจ านวนเทรดและจ านวนชิ้น
ไฟล์ย่อย (a) ภาพรวมของเวลาที่ใช้ในการคิวรี ที่แยกตามกลุ่มของชิ้นส่วนไฟล์ (b) ส่วนนี้แยกตามเท
รด ทั้งสองภาพแกน y มีเวลาระหว่าง 3-7.6 วินาที จากทั้งสองส่วนสามารถสรุปได้ว่าเวลาที่ดีที่สุด
ของทุกเทรดจะมีค่าไม่ตรงกัน ยกตัวอย่าง จากสมรรถนะเครื่องนั้นการแบ่งงานเป็น 2 เทรดสามารถ
หาเวลาที่ดีที่สุดได้จากการแบ่งเป็น 1024 ชิ้นไฟล์ย่อย แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบผ่านเครือข่ายมี
ปัจจัยรบกวนนั่นคือเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เราต้องก าจัดออกตามตารางผนวกที่ ก.1 ได้
ผลลัพธ์ดังตารางผนวกที่ ก.3 พบว่าในความจริงการแบ่งงานเป็น 2 เทรดสามารถหาเวลาที่ดีที่สุดได้
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จาก 128 ชิ้นไฟล์ย่อย ในกรณีที่มีเครือข่ายความเร็วสูงผู้วิจัยคาดว่าจะท าให้เวลาที่ใช้ในการคิวรีแบบ
ขนานผ่านเครือข่ายสามารถท างานได้ดียิ่งขึ้น 

ตารางผนวก ก.3 สรุปเปอร์เซนต์ของเวลาที่ใช้ในการคิวร ี

 การอภิปรายผลการทดลองที่ผ่านมานั้นจากส่วนแรก การทดสอบ load balance 
ระหว่างกรณี fixed และ dynamic schedule พบว่าเป็นดังรูปผนวกที่ ก.5 dynamic schedule 
ลดเวลาคิวรีให้อยู่ในระหว่าง 5-8 วินาที เป็นช่วงที่ลดลงจาก fixed schedule ทีอ่ยู่ที่ 6.5-9 วินาที  

 
รูปผนวก ก. 5 เปรียบเทียบเวลารันคิวรีระหว่าง fixed และ dynamic schedule 

จ านวนเทรด จ านวนช้ินไฟล์ย่อย %เวลาที่ใช้ในการคิวร ี %เวลาอื่น ๆ 
2 128 3.00 97.00 
4 4 2.84 97.16 

8 2 3.81 96.19 
16 4 2.60 97.40 

32 32 3.48 96.52 
64 4 2.52 97.48 
128 8 2.47 97.53 
256 256 2.94 97.06 
512 2 2.97 97.03 
1024 2048 4.65 95.35 
2048 256 3.34 96.66 

4096 8 3.24 96.76 
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ภาคผนวก ข 

การประยุกต์ใช้งานการค้นหาอาร์ดีเอฟขนาดใหญ่ใน
ฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่าบนหน่วยประมวผลกราฟิกส์ 

  

 การน าข้อมูลอาร์ดีเอฟใส่ในฐานข้อมูลคีย์-ค่าแบบอปาเช คาสซานดรา แล้วน าคีย์-ค่า 
จากฐานข้อมูลไปประมวลผลคิวรี่บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ การประยุกต์นี้ เกิดขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ ความต้องการใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับการท างานแบบขนานและต้องสามารถ
กระจายตัวท างานแบบขนานได้ด้วย นอกจากนั้นผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
นั้นสามารถลดขนาดข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งการใช้งานฐานข้อมูลคาสซานดราที่มีใช้ในการเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่แบบกระจาย อาจเป็นค าตอบในการน าข้อมูลแบบอาร์ดีเอฟมาประมวลผลคิวรีแบบขนาน
บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ได้ 

ไลบรารี่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย CumulusRDF เป็นแพลตฟอร์มส าหรับเก็บอาร์ดีเอฟ
แบบคีย์-ค่าที่สามารถประจายตัวบนคลาวด์มีภาษาคิวรีคือ CQL  อาปาเช่ เจนา มิดเดิลแวร์เพ่ือการ
คิวรี่อาร์ดีเอฟด้วยภาษา SPARQL และเจคูด้า สามารถเรียกใช้งานคูด้าโดยนักพัฒนาภาษาจาวาได้ 

 
รูปผนวก ข.1 ภาพรวมของการคิวรี่อาร์ดีเอฟในฐานข้อมูลคาสซานดราบนหนว่ยประมวลผลกราฟิกส์     

 จากรูปผนวก ข.1 ภาพรวมของการคิวรี่อาร์ดีเอฟในฐานข้อมูลคาสซานดราบนหน่วย
ประมวล ผลกราฟิกส์ เริ่มจากระบบรับคิวรีจากผู้ใช้งาน แล้วเริ่มจองหน่วยความจ าในโฮสต์และดีไวส์ 
จากนั้นเริ่มเรียกใช้งานเคอร์เนลล์จากฝั่งโฮสต์ ขอ้มูลเข้าได้แก่คีย์จากคาสซานดรา แล้วจึงถูกแบ่งเป็น
ชิ้นย่อยเพ่ือจับคู่ในการคิวรี่ภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ หลังจากหาค าตอบของคิวรีได้แล้ว เก็บ
ค่าไว้แล้วส่งกลับมาที่โฮสต์ด้วยการหาค่าที่ผูกกับคีย์นั้นอยู่ แล้วจึงแสดงค่านั้นออกมาแก่ผู้ใช้ 

 รูปผนวก ข.2 เป็นรายละเอียดการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม สังเกตว่าการใช้งานอาปา
เช่ คาสซานดรานี้ใช้ผ่านเว็บเบราเซอร์ส าหรับการน าเข้าอาร์ดีเอฟลงสู่ฐานข้อมูลแบบคีย์ -ค่า แต่ละท
ริพเพิลจะได้รับคีย์หนึ่ง ตัวอย่างจากงานวิจัยนี้ข้อมูลรับเข้าเป็น N-Quad ที่มี <s p o c> โดย c เป็น 
context ขยายทริพเพิลเมื่อน าเข้าสู่อาปาเช่คาสซานดรา จะถูกตัดออกแล้วแบ่งเป็นสามรูปแบบได้แก่  
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{subject predicate object หรือ SPO, predicate object subject หรือ POS, object subject 
predicate หรือ OSP} โดยแต่ละแบบสามารถคิวรีได้ 8 แบบ ดังนี้ ( ? ? ?) ใช้ได้ทั้งหมด, ( s p o ) ( 
s p ? ) ( s ? ? ) ใช้ SPO, ( ? p o ) ( ? p ? ) ใช้ POS และ ( s ? o ) และ ( ? ? o ) ใช้ OSP โดย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้งาน flat layout เนื่องจากเป็นรูปแบบมาตรฐานของฐานข้อมูลแบบคีย์ค่าและมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า hierarchy layout ข้อดีคือทุกค่าในตารางผ่านการเรียงตามคีย์แล้ว พรีฟิกซ์จะ
เรียกได้ตามคีย์ของคอลัมน์  

 

 
รูปผนวก ข.2 รายละเอียดการพฒันาโปรแกรมและชั้นของหน่วยความจ าในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

 กรณีทริพเพิล ( s p o) เก็บเป็น {s: {po:-} } แปลว่า s มีค่าเป็นคีย์ของแถว p เป็นคีย์
ของคอลัมน์และ o เป็นค่า ถ้าเก็บแบบ {s:{p:{o}}} จะท าให้คีย์ของคอลัมน์มีค่าซ้ าซ้อน เพราะ
หมายถึง predicate เดียวกัน ถูกเพ่ิมลงใน subject หลายต่อหลายครั้ง ดังนั้นคาสซานดราจะท า
หน้าที่จัดการดัชนีในระดับ low-level ทั้งหมด ดังนั้นในกรณี OSP จึงถูกเก็บแบบ {o:{sp:-}} 

 การแปลงข้อมูลสตริงของ URI ในกรณีของ (SPO, OSP) สามารถใช้คุณสมบัติของ 
HTTP redirect ที่มีต่อ URI ได้  มีผลกับการจอยน์ข้อมูล เช่น ( ?s p1 <uri> )( <uri> p2 ?o) 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ object เป็น URI เนื่องจากการโปรเจคชัน ของ CQL แตกต่างจาก SQL ที่ไม่
มีการรับรองว่าผลลัพธ์จะประกอบด้วยคีย์ของคอลัมน์ที่ไม่มีดัชนีเทียบกับตาราง OSP ในคอลัมน์ O-S 
เมื่อข้อมูลมีปริมาณมาก จะใช้เวลานานในการจอยน์ S-O ดังนั้นในการประมวลผลแบบขนาน ผู้วิจัย
ดึงคีย์ข้ึนมาหนึ่งคู่ เพ่ือจับคู่กันบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์เท่านั้น 
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ตารางผนวก ข.1 เซตข้อมูลที่ผ่านการนับคา่จากวิธี external sorting  

Distinct name Freebase DBpedia0 DBpedia1 
Triples 101,241,280 100,000,000 98,090,024 
Subject 22,826,967 12,031,393 12,158,885 

Predicates 11,118 30,582 30,759 
rdf:type 8,436,113 8,599,542 8,141,595 

Objects 44,671,587 16,835,432 17,976,396 

  

 การเรียงข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของหน่วยความจ า ในกรณีท่ีเครื่องมีประสิทธิ 
ภาพด้อยการใช้วิธีเรียงแล้วเก็บข้อมูลลงดิสก์ทีละส่วน (external sorting) แทนการเก็บลงหน่วย 
ความจ าสามารถช่วยได้ดังตารางผนวก ข.1 อีกคีย์หนึ่งที่มีความส าคัญคือ POS จากตารางแสดงว่า 
predicate เป็นข้อมูลที่มีการแชร์กับส่วนอ่ืน ๆ มากท่ีสุด จึงมีจ านวนน้อยที่สุด หนึ่งในแท็กที่มีการใช้
งานกับ predicate มากที่สุดคือ rdf:type แพกเกจ CumulusRDF ใช้ PO เป็นคีย์ของแถว ในดัชนี 
POS ปกติเก็บเป็น {po:{s:-}} นั่นคือการที่ผูก PO ไว้ด้วยกันเสมือนมี S ผูกด้วยค่า P เดียว แต่จะท า
ให้ข้อมูลมีการแตกค่าตามแถวน้องลง แต่เพ่ือความสะดวกในการค้นหา ท าให้ต้องมีการตั้งดัชนีรอง
ขึ้นมาเก็บเป็น {po: {‘p’: p}} ข้อดีคือสามารถคิวรีได้ทั้ง ( ? p o ) ( ? p ? ) 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง CQL และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
column-family-key เทียบได้กับตาราง และคู่ล าดับคีย์-ค่า ที่ใช้เทียบได้กับแถว ส่วนคีย์ของแถว
เทียบได้กับไพรมารีคีย์นั่นเอง  

 เริ่มการแปลงข้อมูลโดยการใช้ CumulusRDF โดยแพกเกจนี้ท าการสร้างคีย์แฮชเพ่ือให้
ค้นหา ผู้วิจัยใช้เวลาในส่วนนี้จัดการ 300 ล้านทริพเพิล ในเวลา 70 ชั่วโมง เพ่ือสร้างคีย์-ค่าข้ึนมา 

 ผู้วิจัยท าการแปลงข้อมูล 3 คีย์สเปซ คือ Freebase 1 ชุด และ DBpedia จ านวน 2 ชุด 
ข้อจ ากัดของอาปาเช่ คาสซานดราคือทั้งคีย์และชื่อคอลัมน์ต้องมีขนาดไม่ เกิน 64 กิโลไบต์ เมื่อวัดค่า
การก าจัดออกของคีย์เกินขณะสร้างจ านวน 40 ทริพเพิลจาก 300 ล้านทริพเพิลนับว่าเป็นจ านวนที่
น้อยมาก 

 การดึงข้อมูลจากอาปาเช่ คาสซานดรา โดยใช้ CQL ส าหรับคลัสเตอร์เดียวกันที่ใช้คาส
ซานดรา แต่ละตารางที่สร้างจะเป็นไปตามคุณสมบัติของการเก็บคีย์ อย่างเดียวลงสู่แคช (http:// 
cassandra.apache.org/doc/cql3/CQL.html) ตั้งขนาด heap คือ  1037959168/1037959168 
ส่วนหน่วยความจ าโกลบอลคือ 329 เมกะไบต์ คีย์แคชเริ่มที่ 49 เมกะไบต์ เก็บครั้งละ 14,400 วินาที 
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 การสร้างบล็อกในหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ด้วยการส่งคีย์เข้าไป มีสองแบบคือ แบบ
แรก การส่งค่าอะเรย์ 1 มิติ (static) ที่ประกอบด้วย ขนาดของข้อมูล ความยาวคีย์ อะเรย์ของคีย์เข้า 
ค่าผลลัพธ์ ดัชนี และออฟเซต แบบที่สองคือการส่งพอยน์เตอร์ -พอยน์เตอร์ (dynamic) เข้าสู่หน่วย
ประมวลผลกราฟิกส์ ดังนั้นข้อมูลที่ส่งเข้าไปมี ขนาดของคีย์ พอยน์เตอร์ของอินพุต และเอาต์พุต และ
ความยาวคีย์ อ่านรายละเอียดการส่งค่าในโปรแกรมได้ที่ [142]  

 การสร้างโปรแกรมจาวา เชื่อมคาสซานดราและทริฟต์ (Thrift) เจคูด้าจะท าหน้าที่เชื่อม 
CQL จากคาสซานดรากับคูด้าโดยเรียกใช้ไฟล์ PTX การจับคู่ของคีย์เป็นดังอัลกอริทึมผนวก ข.1 การ
จับคู่คีย์มีสองแบบคือ แบบสตริงและ UUID ซ่ึงเป็นค่านี้เป็นคีย์แถวของ POS ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ใช้ใน
ขั้นตอนนี้ งานวิจัยนี้สนใจการจอยน์ของ SPO และ OSP ดังนั้น จึงใช้แทนค่าของสับสตริงและข้อมูล
สตริงตามล าดับ การใช้อัลกอริทึมผนวก ข.1 นั้นใช้หน่วยความจ าคอนสแตนซ์และหน่วยความจ าแชร์
ร่วมด้วย ขนาดของบล็อกมีค่าเท่า N เทรด แต่ละ N เทรดสามารถสแกนหาเพ่ือจับคู่คีย์แบบขนาน
แล้วเก็บขึ้นเพ่ือปรับค่าดัชนี อัลกอริทึมผนวก ข.2 แบบ Horspool (อ่านเพ่ิมเติมเรื่องสาเหตุการใช้
งาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ [142] และ https://code.google.com/p/exactstrmatchgpu/) ใช้
วินโดว์ขนาด m ในการค้นหาข้อมูลจากขวาไปซ้ายและ pre-compute array ของคาแรคเตอร์ขวา
สุดของวินโดว์เพ่ือข้ามต าแหน่งที่หาไม่เจอไป ที่เลือกใช้วิธีนี้เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็น URI ที่ด้านซ้าย
มีค่า URL ที่ซ้ ากันจ านวนมากมาย ดังนั้นด้านขวามือจึงเป็นชื่อเว็บเพจ ซึ่งท าการกระโดดข้ามการซ้ า
กันของ URL แล้วเปรียบเทียบเฉพาะชื่อส่วนนี้ด้วย Horspool ได้ เครื่องที่ใช้ทดสอบดังตารางผนวก 
ข.2 

อัลกอริทึมผนวก ข.1 การค้นหาคีย์-ค่าด้วยบรูซฟอร์ทบนคูด้า 

Brute-force searching key-value on GPU 

Constant memory is stored the S keys pattern 

Shared memory is stored the segment of O keys data 

1.Tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

2.Copy text to shared memory 

3.Scan O-keys data in device memory, try to match S-keys 

4.CUDA thread found, update indices 

อัลกอริทึมผนวก ข.2 การค้นหาคีย์-ค่าด้วย Horspool บนคูด้า 

Horspool searching key-value on GPU 
1.Define pre-computed array condition  

2.CUDA kernel scan data for matching the keys 

    Skipping distance is an 1D array nevertheless of a match/mismatch 

and each valid index element of thread Id 
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ตารางผนวก ข.2 เครื่องที่ใช้ทดสอบการค้นหาอาร์ดีเอฟในฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่าบนหน่วยประมวลผล
กราฟิกส์ 

Resources CPU: Intel ® Core™ i5 GPU: GTX 560 Ti 
Cores 4 384 

Graphics Clock 850 MHz 822 MHz 
Processor Clock 3.1 GHz 1645 MHz 

Memory Clock 21 GBps 4008 Gbps (501GBps) 
Standard Memory 1024 x 8 1024 

Level 2 cache size 4 x 256 KB 512 KB 
Level 3 cache size 6 MB shared cache  

ผลการทดลองการค้นหาอาร์ดีเอฟขนาดใหญ่ในฐานข้อมูลแบบคีย์-ค่าบนหน่วยประมวล 
ผลกราฟิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้เป็นไปดังรูปผนวก ข.3 เมื่อทดสอบบนเซตข้อมูล 
Freebase ด้วยการทดสอบคิวรีที่มีคีย์ของแถวขนาด 100, 1000, 10000 และ 100000 เวลาที่ใช้รัน
วัดจากสามส่วนดังนี้ ส่วนก่อนการประมวลผลจากโฮสต์จนถึงดีไวส์  (H2D)  ส่วนการส่งพารามิเตอร์
และเรียกใช้เคอร์เนลล์ (ภายในดีไวส์ หรือ D2D) และการย้ายค าตอบกลับจากดีไวส์สู่โฮสต์ (D2H) 
โดยรวมแล้วการท างานแบบ dynamic ช่วยลดเวลาในการท างานได้มากส าหรับข้อมูลขนาดเล็ก (100 
คีย์) โดยเฉพาะในขั้นตอน H2D และช่วยลดเวลาเพียงเล็กน้อยเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น (1000-
100000 คีย์) 

 
รูปผนวก ข.3 การเปรียบเทียบเวลาสามส่วน H2D, D2D และ D2H ระหว่าง บล็อกแบบ static และ 

dynamic 
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 การจอยน์ในคูด้าโดยจับคู่ S-O บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ตามรูปแบบของ CQL 
เป็นการจับคู่แบบ <??o><?o??> ซึ่งเปรียบได้กับการจอยน์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จ านวนเทรดต่อ
บล็อกที่ใช้ทดสอบคือ 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, และ 1024 พบว่าการท างานแบบ Horspool 
ดีกว่าการท างานของบรูทฟอร์ซที่ขนาด 32 และ 64 เทรดบน GTX 560 Ti ดังรูปผนวก ข.4 

 

  
รูปผนวก ข.4 เปรียบเทียบการจอยน์ด้วยการเปรียบเทียบสตรงิแบบบรูทฟอร์ซและ Horspool บน GPU 

ด้วยคีย์ขนาด 100 บนฐานข้อมูลแบบคีย์-คา่ ของอาปาเช คาสซานดรา 
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ภาคผนวก ค 

กรณีศึกษาการเปรียบเทียบการประมวผลอาร์ดีเอฟบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ระหว่าง
โครงสร้างแบบฐานข้อมูลคีย์-ค่า และรูปแบบทริพเพิลแบบไบนารี่ 

 

จากการทดสอบของผู้วิจัยพบว่า แม้ฐานข้อมูลคีย์-ค่าบนฐานข้อมูลอาปาเช่ คาสซานดรา
จะเหมาะสมกับการท างานแบบขนานบนคลาวด์แต่พบว่าการย่อข้อมูลยังท าได้ไม่ดีพอดังตารางผนวก 
ค.1 ในกรณีที่พิจารณาเรื่องการน าข้อมูลเข้าสู่หน่วยประมวผลกราฟิกส์ให้มากที่สุด เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับการย่อข้อมูลแบบเอชดีที ที่สามารถย่อข้อมูลได้มากกว่าดังกล่าวไว้ในบทที่ 4 และยัง
สามารถคิวรีข้อมูลได้เช่นกัน 

ตารางผนวก ค.1 เปรียบเทียบขนาดบนดสิก์ของไฟล์อาร์ดีเอฟและดัชนีของคาสซานดรา 

Keyspaces Original (GB) SPO (GB) OSP (GB) POS (GB) 

Freebase 17.38 4.58 6.32 6.81 

DBpedia0 23.76 5.52 12.56 9.82 

DBpedia1 23.33 6.07 11.84 8.79 

 

โดยทั่วไปแล้วคาสซานดรายังมีการย่อข้อมูลลงอีกด้วย NODETOOL  ที่มีอัตราการย่อ 
minimum/maximum อยู่ที่ 4/32 ผู้วิจัยได้น ามาทดสอบกับเซตข้อมูลที่ใช้ได้ผลดังตารางผนวก ค.2 

 

ตารางผนวก ค.2 การย่อแถวด้วยเคร่ืองมือ NODETOOL ของอาปาเช่ คาสซานดรา 

 

Key-spaces 

SPO (Bytes) OSP (Bytes) POS (Bytes) 

min Max (MB) mean min Max (MB) mean min Max (MB) mean 

Freebase 180 0.08 622 125 177.92 337 180 256.21 331 

DBpedia0 150 0.30 1437 125 102.96 536 180 34.48 449 

DBpedia1 125 0.25 1244 125 148.27 541 180 102.96 507 
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เมื่อเปรียบเทียบกับเอชดีทีใน ตารางผนวก ค.3 แล้วพบว่าเอชดีทีก าจัดแถวที่ไม่สามารถ
น าเข้ามาแปลงข้อมูลออกไปมากกว่าคาสซานดรา การที่มีคีย์ SPO อย่างเดียวเอชดีทีจึงมีผลการย่อ
โดยรวมที่มากกว่า คาสซานดราที่แยกคีย์ออกเป็นสามแบบเมื่อน ามารวมกันจึงมีขนาดมากกว่าที่เอชดี
ทีได ้

 

ตารางผนวก ค.3 เปรียบเทียบขนาดข้อมูลอาร์ดีเอฟและโครงสร้างเอชดีที 

 

การน าข้อมูลที่อยู่ในอาปาเช่ คาสซานดราและเอชดีทีมาประมวลผลการค้นหาแบบบรูท
ฟอร์ซเปรียบเทียบกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ดังขั้นตอนในตารางผนวกค.4 ตารางแบ่งเป็นสาม
คอลัมน์ บอกคุณลักษณะของการเก็บข้อมูลทั้งสองแบบ ได้แก่ เซตข้อมูลเข้า ที่ เหมือนกันคือ 
Freebase และ DBpedia ถัดไป ลักษณะการเก็บข้อมูล คาสซานดราเก็บเป็นคีย์สเปซ ขณะที่เอชดีที
เก็บข้อมูลเป็น เฮดเดอร์ ดิกชันนารีและทริพเพิล ดัชนีที่ใช้ คาสซานดราใช้ คอลัมน์แฟมิลี่ ขณะที่เอชดี
ทีใช้แท็ก hdt#triplesOrder  การเก้บดัชนีเพ่ือการคิวรี คาสซานดราใช้สามแบบคือ SPO, OSP, 
POS ขณะที่ เอชดีที ใช้  SPO การเก็บแคช คาสซานดราเก็บ  key cache แต่ เอชดีที เก็บลง 
หน่วยความจ า รูปแบบการเก็บข้อมูลมีการเรียงแล้วทั้งสองฐานและเรียงตามดัชนีที่สร้างไว้ ภาษาคิวรี
ใช้แตกต่างกัน คาสซานดราใช้ CQL ส่วนเอชดีทีใช้ ไลบรารี่ของเอชดีทีหาแบบไบนารี่  

การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปในท านองเดียวกันคือใช้เจคูด้า เป็นไลบรารี่เชื่อมต่อระหว่าง
อินเตอร์เฟสการค้นหาของแต่ละฐานและคูด้า ใช้ 128 เทรด จากนั้นท าเป็นไฟล์ PTX การวัดค่าคือ
จ านวนคีย์ที่ประมวลผลได้และเวลาที่ใช้  

 

Dataset Name 
Chunk in Disk HDT- SPO 

Triples Size (GB) Triples Size (GB) Times(s) 

Freebase 10 M 1.31 9,994,362 0.1 62 

Freebase 20 M 2.62 19,980,084 0.2 219 

Freebase 30 M 3.94 29,944,158 0.3 373 

DBpedia0 10 M 1.87 9,897,356 0.5 95 

DBpedia1 10 M 1.87 9,966,001 0.5 108 
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ตารางผนวก ค.4 การเรียบเทียบรายละเอียดการทดสอบบน GPU ระหว่างคาสซานดราและเอชดีที  [143] 

Exchanging Storage Apache Cassandra HDT binary RDF 

Inputs Freebase, DBpedia Freebase, DBpedia 

Storage Format Keyspace Header,Dictionary,Triples 

Grouped Index Column Family hdt#triplesOrder 

Query Indices SPO, OSP, POS SPO, and other apply based on SPO 

Cache  Key cache In-memory Index 

Format Based on SPO, OSP, POS [143] 

Sorted Fashion 

Triple ID based on SPO 

Sorted Fashion 

Query Language CQL HDT-java binary search 

CPU activity Query from cache to GPU by set of Coorperative Thread Array 

Java’s GPU binding Jcuda Jcuda 

Cooperative Thread 
Array 

Structure of Array: number of words,  

pointer of input/output, word length/offset 

Generate to PTX file 

Threads 128 128 

CUDA kernel Retrieve data from cache to java array,  

Send parameter to CUDA by Jcuda 

Connect to PTX file, send data to process 

Results back from device to host 

Measure Quantity and time consumed (see more in [143]) 
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รูปผนวก ค.1 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการน าข้อมูลอาร์ดีเอฟเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ระหว่างเอช
ดีทีและอาปาเช คาสซานดรา  

ผลลัพธ์ดังรูปผนวก ค.1 เนื่องด้วยโครงสร้างของเอชดีทีแตกต่างจากโครงสร้างของคาส
ซานดรา เมื่อใช้งานเอชดีทีโครงสร้างนี้จะเก็บดัชนีที่ใช้ในหน่วยความจ าทั้งหมด  แล้วอ้างอิงด้วย
เลขทริพเพิลเช่น เลขเอเลเม้นต์ที่ 568 หมายความถึงกลุ่มของ subject ID, predicated ID และ 
object ID ได้เป็นเลข 95, 6032, 2757077 ซึ่งแตกต่างจากการหาค่า SPO ในคาสซานดราที่อยู่ใน
รูป {s: {p : {o}}} และสามารถค้นหาได้บางรูปแบบคือ ( s p o ) ( ? ? ? ) ( s ? ? ) ( s p ? ) เมื่อ
พิจารณาถึงข้อมูลที่น าเข้ามาทดสอบจากแกน y พบว่า ในขณะที่เอชดีทีส่งเลขทริพเพิลได้มากที่สุด
จ านวนหนึ่งล้านชุดแต่คาสซานดราส่งเข้าไปได้ 5 แสนคีย์ของแถว บางชุดข้อมูลได้แก่ DBpedia 1 
คลาสซานดราส่งค่าได้มากที่สุดเพียง 300000 คีย์เท่านั้น เมื่อพิจารณาเรื่องเวลาที่ใช้ในการโหลด
ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ใช้ในการโหลดข้อมูลสู่หน่วยประมวลผลกราฟิกส์โครงสร้างเอชดีทีใช้เวลา
น้อยกว่า 
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ภาคผนวก ง 

การดึงข้อมูลแบบขนานเพื่อสร้างออนโลยี ในโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จากปัญหาการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาสร้างออนโทโลยีที่เรียงตามคอน
เซปต์ของ subject predicate object นั้นต้องใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หลายแหล่ง ภายใต้เว็บไซต์นั้นมี
ข้อมูลที่เป็นอักขระอยู่ เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ตามแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้ก่อนเป็น
โครงสร้างออนโทโลยีต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าการท างานแบบขนานมาประยุกตืใช้ใน
การดึงข้อมูลของเว็บไซต์และเรียงข้อมูลเพ่ือเตรียมใส่ตามแนวคิดของออนโทโลยี [106] 

 
รูปผนวก ง.1 ข้อมูลจากเว็บไซต ์AtSiam 

 

จากรูปผนวก ง.1 เป็นข้อมูลจากเว็บพอร์ทัลของโรงแรมที่ชื่อ AtSiam ผู้วิจัยพัฒนา
โปรแกรมดึงข้อมูลออกจากเว็บไซต์ ได้ข้อมูลในรูปผนวก ง.2 เมื่อพิจารณาว่ามีหลายเว็บไซต์จึงดึง
ข้อมูลแบบขนานด้วย Java Concurrency ได้ดังรูปผนวก ง.3 จะเห็นได้ว่าข้อมูลถูกเรียงในรูปแบบ
คอลัมน์ เพ่ือให้สามารถน าไปแมพได้กับไฟล์ที่ดึงมาจากเว็บโซต์อ่ืน 

 
รูปผนวก ง.2 ข้อมูลที่ได้หลงัจากดึงเฉพาะสิ่งทีส่นใจออกมา 
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รูปผนวก ง.3  ข้อมูลที่ได้หลงัจากผ่านการดึงข้อมูลแบบขนาน 

 

 
รูปผนวก ง.4 องค์ประกอบของระบบ 

 

จาก รูปผนวก ง.4 แสดงองค์ประกอบของระบบการดึงข้อมูลแบบขนานซึ่งแบ่งออกเป็น
สามข้ันตอนคือ การค้นหา การดึงข้อมูล และการรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ Java Concurrency ในขั้นตอน
การค้นหาและการดึงข้อมูล ขณะที่ใช้แมพรีดิวซ์ในการรวมไฟล์เพื่อใส่ลงออนโทโลยี 

เริ่มจากใช้ Java Concurrency คลอว์ลข้อมูลจากแต่ละเว็บไซต์ ไลบรารี่ HTML parser 
และ Jsoup ถูกใช้เพ่ือดึงข้อมูลจากเว็บ การหาค าส าคัญส าหรับแต่ละแอทตทริบิวต์ใช้ Regular 
Expression ส าหรับแมพรีดิวซ์ใช้รวมข้อมูลไฟล์เท็กซ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า ในส่วนนี้ใช้งาน Java 
JDK 1.7 SSH IP และ Hadoop ส่วนมิดเดิลแวร์ใช้อาปาเช่เจนา ส าหรับท าตรวจสอบความเป็น
เหตุผลและตรวจสอบความถูกต้องของออนโทโลยี 
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รูปผนวก ง.5 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 จากรูปผนวก ง.5 จากซ้ายมาขวา โปรแกรมอ่านไฟล์เท็กซ์ที่ได้จากข้ันตอนก่อนหน้า     
ลงสู่ดิสก์ ส่วนของงานแมพ ท าหน้าที่แมพงานที่มีแต่ละไฟล์ แล้วมารวมกัน ได้ไฟล์ทั้งหมดนี้เป็น
เอาต์พุต  (1)  จากนั้นขั้นรีดิวซ์ตัวรีดิวเซอร์ในขั้นตอนนี้ น า เอาต์พุต  (1)    ไปรวมกับเรคคอร์ดที่มีคีย์
เหมือนกัน จึงได้เอาต์พุต  (2)    น าเอาต์พุต (2)  นี้ไปสร้างออนโทโลยีในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปผนวก ง.6 เฟสของแมพรีดิวซ์ 

จากรูปผนวก ง.6 ไฟล์เท็กซ์ที่ได้จากเฟสของแมพรีดิวซ์ (เอาต์พุต (2)) และข้อมูลจาก
การเก็บภาคสนาม  ( field-trip)  ได้รับการรวมโดยใช้ Gogole Refine  แล้วจึงส่งออกไปในรูปแบบ
ออนโทโลยี เป็นดังรูปผนวก ง.7 
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รูปผนวก ง.7 การรวมไฟล์ที่ไดจ้ากแมพรีดิวซ์ 

รายละเอียดรูปผนวก ง.7 การรวมไฟล์ Spa information, Hotel information และ 
Medical tourism information (non-spa info) ที่ ได้ จากแมพรีดิ วซ์ และข้อมูลจากการเก็บ
ภาคสนามไปยังออนโทโลยีโดยใช้เครื่องมือ Google Refine หลังจากน าเข้าโครงสร้างของออนโทโลยี 
แล้วอาจมีบางพร็อพเพอร์ตี้หรือชนิดข้อมูลที่ต้องท าการแก้ไข สามารถแก้ด้วยมือต่อได้โดยใช้ 
Protégé 4.3 (2014)  

เครื่องที่ใช้ในการทดสอบคือคอมพิวเตอร์ 4 แกน Intel ® Core™ i3 CPU M 350 @ 
2.27GHz (64-bit) และหน่วยความจ า 3.7 GB RAM ผู้วิจัยใช้มัลติทรดในเครื่องนี้ เพ่ือดึงข้อมูล
เว็บไซต์ 

 

ตารางผนวก ง.1 รายชื่อ เทรด เละเวลาของข้อมูลที่ดึงออกมาดว้ย Java Concurrency 

 
จากตารางผนวก ง.1 แสดงรายชื่อของเว็บไซต์จ านวน 4 เว็บไซต์ได้แก่ Heyhuahin (82 

หน้า), Atsiam (146 หน้า), Tripadvisor  (247 หน้า) และ Agoda  (237 หน้า) ใช้เวลาในการดึง
ข้อมูลมากที่สุดเมื่อใช้เพียง 1 เทรด เมื่อเริ่มท างานแบบขนานโดยการใช้ 2 เทรด เวลาในการท างาน
ลดลง และเมื่อใช้ 4 เทรดเวลาจะลดลงมากที่สุด โดยเป็นการเร่งความเร็ว 2.30 เท่า 2.18 เท่า 3.65 
เท่าและ 2.59 เท่าตามล าดับ 

โหนด master มีคุณสมบัติดังนี้  Intel ® Core™ i5-3330 CPU@ 3.00GHz (64-bit), 
หน่วยความจ า 7.7 GB  โหนด slave มีคุณสมบัติดังนี้  Intel ® Core™ 2 Duo CPU E8400 @ 
3.00GHz (64-bit), 1.9 GB RAM และ Intel ® Core™ i5-3330 CPU@ 3.00GHz (64-bit), 7.7 
GB RAM 2 เครื่อง 
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รูปผนวก ง.8 การเปรียบเทียบระหว่างการประมวล WordCount ระหว่าง 1 โหนดและ 4 โหนด พร้อมกับ 

พารามิเตอร์ งานแมพ (Map Task),  ขนาดบล็อก (Block Size) และ งานรีดิวซ์ (Reduce 
Task) 

 ในขั้นตอนแรกของการทดสอบประสิทธิภาพ รูปผนวก ง.8 - ง.9 แสดงตัวอย่างการรัน
งานแมพรีดิวซ์ เซตข้อมูลได้รับการประบุกต์มาจาก BTC2012 ไฟล์ที่น าเข้าเป็น N-Triple ได้รับการ
น ามาใช้เปรียบเทียบระหว่างการท างาน 1 โหนและ 4 โหนด ขนาดของไฟล์คือ 4 กิกะไบต์ จ านวน 
21,398,608 ทริพเพิล ผู้วิจัยประยุกต์ใช้โปรแกรม WordCount ทดสอบกับข้อมูลบนคลัสเตอร์ที่
ติดตั้งไว้ จากรูปผนวก ง.8 การประมวลผล WordCount ระหว่าง 1 โหนด รูป (a) และ 4 โหนด รูป 
(b) พิจารณา งานแมพ (Map Task) ถูกแบ่งออกเป็น 4 – 61 ด้วยบล็อกขนาด 64, 128,256,512, 
และ 1024 เมกะไบต์ วัดเวลาที่ใช้ระหว่างท า 1-2 รีดิวเซอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือลดเวลาการท างานเริ่มจาก 
61 งานที่บล็อกขนาด 64 เมกะไบต์ เวลาลดลงเมื่อ จาก 31 งานที่บล็อกขนาด 128 เมกะไบต์ แล้ว
ลดลงต่อเนื่องผ่าน  16 งานที่บล็อกขนาด 256 เมกะไบต์   8 งานที่บล็อกขนาด 512 เมกะไบต์ จนถึง   
4 งานที่บล็อกขนาด 1024 เมกะไบต์ หมายความว่า งานแมพที่น้อยที่สุดแปรผันตามขนาดของบล็อก
ที่โตขึ้น และสามารถเร่งความเร็ว ของงานได้ทั้งกรณี 1 และ 4 โหนด ส าหรับงานรีดิวซ์ทั้งสองงาน
สามารถปรับปรุงให้เร่งความเร็วได้ใน 1 โหนดด้วย งานแมพที่น้อยที่สุดแล้วเพ่ิมขนาดบล็อก อย่างไรก็
ตามในสี่โหนดนั้น ขนาดบล็อกที่เล็กที่สุดได้ประโยชน์จากการใช้งานรีดิวซ์สองครั้งมากกว่า ผู้วิจัย
จัดท าการทดสอบด้วยคลัสเตอร์ขนาดเล็ก จึงยังไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ของงานที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ 
ซึ่งหวังว่านักพัฒนาโปรแกรมน าโมเดลเช่นนี้ไปใช้กับคลัสเตอร์ขนาดใหญ่มากกว่า 64 โหนดจะเห็น
ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจ 
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รูปผนวก ง.9 การเปรียบเทียบระหว่างดัชนี S(PO) บนเครื่อง 1 และ 4 โหนด พร้อมกับ พารามิเตอร์ งาน

แมพ (Map Task),  ขนาดบล็อก (Block Size) และ งานรีดิวซ ์(Reduce Task) 

 จากรูปผนวก ง.9 แสดงถึงดัชนี S(PO) ส าหรับการจับกลุ่มค่า predicate และ object 
ไปที่แต่ละคีย์ของ subject ด้วยการโปรแกรมแมพรีดิวซ์ เป้าหมายของโปรแกรมนี้ คือการรวมสตริง
บนค่า subject เดียวกัน ในงานนี้ใช้การรวมข้อมูลที่ได้จากการคลอว์ลในตารางผนวก ง.1 จ านวน 
712 ไฟล์ การตรวจสอบด้วยการวัดประสิทธิภาพระหว่าง 1 (รูปผนวก ง.9 a) และ 4 โหนด (รูปผนวก 
ง.9 b) โดยสร้างพารามิเตอร์เหมือนโปรแกรม WordCount ได้แก่ งานแมพ (Map Task),  ขนาด
บล็อก (Block Size) และ งานรีดิวซ์ (Reduce Task) ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการใช้ งาน
แมพ = 8 และ งานรีดิวซ์ = 2 ส าหรับทั้งสองกรณี ขณะที่ 4 โหนดท าเวลาได้ดีกว่าเล็กน้อย ส าหรับค
ลัสเตอร์ขนาดเล็กท างานกับไฟล์ขนาดใหญ่ พบว่าการปรับปรุงงานนับว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้วิจัย
เชื่อว่าการมีคลัสเตอร์ขนาดใหญ่จะท างานได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามหากไม่
มีแมพรีดิวซ์การรวมไฟล์ขนาด 4 กิกะไบต์จะใช้เวลาเกือบชั่วโมง ขณะที่แมพรีดิวซ์ช่วยให้เวลาท างาน
ลดลงเหลือ 5-7 นาที ประเด็นที่เหลือคือการตั้งค่าที่เหมาะสมแก่งานของแมพรีดิวซ์เพ่ือให้ผลการเร่ง
ความเร็วออกมาเป็นที่น่าพอใจ  

ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้น าไปใส่ในคอนเซ็ปต์ของออนโทโลยีต่อไป มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเว็บ
เชิงความหมายในงานที่ต่อเนื่องกันใน [144] และ  [145] 
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