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บทค�ดย�อ
ในงานว�จ
ยทHIผKานมา พาหนะทHIมHความสามารถในการขนสKง

ข�อมLล เพMIอแก�ปOญหาของเครMอขKายไมKเชMIอมโยงในสภาวะแวดล�อมทHIไมKค-�ม
คKาหรMอไมKสามารถต�ดตKอสMIอสารด�วยสMIอทHIมHสายและไร�สาย ได�ถLกพ�จารณา
ในแงKของปร�มาณความจ-ข�อมLลทHIพาหนะด
งกลKาวควรมHหรMอการประเม�น
ความลKาช�าในการร
บสKงเปSนต�น แตKย
งไมKมHงานว�จ
ยใดคTานUงถUงสภาพทHI
พาหนะทHIใช�ขนสKงข�อมLลไมKสามารถทTางานตKอไปได� ด
งน
Vนงานว�จ
ยนHVจUง
นTาเสนอ ข
Vนตอนว�ธHทHIลดระยะเวลาในการประมวลผล ในการออกแบบ
เส�นทางสTาหร
บกล-KมของพาหนะขนสKงข�อมLล อยKางประหย
ดพล
งงาน 
พร�อมร
บประก
นวKา แตKละสถานHจะได�ร
บบร�การด�วยจTานวนพาหนะข
VนตITา
ตามทHIกTาหนด

คTาสTาค
ญ: เครMอขKายทHIไมKเชMIอมตKอ, ความนKาเชMIอถMอ, การออกแบบเส�นทาง, 
พาหนะขนสKงข�อมLล 

Abstract
In a disconnected network scenario, regular vehicles can be 

used  for  data  transportation  instead  of  actual  network  links.  These 
vehicles,  called message ferries,  emulate  the communication medium 
between two disconnected network sections whose connection cannot 
be  established  easily  with  typical  wired  or  wireless  links.  Previous 
research  work mostly  considered  data  rate,  data  buffer  in a message 
ferry, or delay time in data transportation. None of them concern about 
reliability of data transportation in situations where message ferries may 
fail to operate. This research, therefore, proposes a method to determine 
message ferry routes that minimizes operational cost in terms of energy 
consumption,  while  guaranteeing  a  minimum  service  level  at  each 
disconnected station.

Key-Words:  Message  Ferries,  Routing  Design,  Reliability,  Power 
Consumption  Saving,  Disconnected  Networks,  Sparse  Networks, 
Delay-Tolerant Networks

1. บทน�า
เมMIอเก�ดภ
ยพ�บ
ต�บร�เวณกว�าง การสMIอสารข�อมLลระหวKางสถานH

หล
ก ต�ดตKอก
บสถานHภายในพMVนทHIเสHIยงภ
ย ไมKอาจทTาได�โดยงKายด�วยว�ธH
ท
Iวไป เชKน หากอาศ
ยสายนTาส
ญญาณ จTาเปSนต�องใช�เวลา และงบลงท-นก
บ
คKาโครงสร�างพMVนฐาน หรMอหากสMIอสารผKานกรรมว�ธHไร�สาย อาศ
ยคลMIนว�ทย-  
ส
ญญาณดาวเทHยม ส
ญญาณโทรศ
พท�มMอถMอ หรMอส
ญญาณเครMอขKายไร�สาย
ระด
บท�องถ�Iน กlย
งต�องเผช�ญปOญหาสภาพอากาศ และสภาพแวดล�อม เปSน
ปOจจ
ยเพ�Iมเต�มเข�ามา

ล
กษณะเครMอขKาย การสMIอสารข�อมLลด
งกลKาว ทHIไมKสามารถ
เชMIอมตKอถUงก
นได�ตลอดเวลา ท
Vงในเวลาปรกต� หรMอเมMIอเก�ดขUVนเนMIองจาก
เหต-การณ�ผ�ดปรกต� เชKน ภ
ยธรรมชาต� ถLกหย�บยกขUVนมาพ�จารณา รวมเรHยก
เปSนปOญหาของเครMอขKายไมKเชMIอมโยง (Disconnected Networks) หรMอเครMอ
ขKายลKาช�าล
กษณะกว�าง (Delay-Tolerant Networks) [1]

หนทางหนUIง แนะนTาให�แก�ไขปOญหาโดยอาศ
ยพาหนะทTา
หน�าทHIพาข�อมLลจากศLนย�บ
ญชาการกลางต�นทาง ไปย
งสถานHในพMVนทHIเสHIยง
ภ
ย เชMIอมตKอท
Vงโครงการบรรเทาสาธารณภ
ย ให�สามารถขนสKงข�อมLล
ถUงก
นได� เรHยกวKา “Message Ferry” (MF) [2] หรMอ พาหนะขนสKงข�อมLล 
ด
งทHIได�แสดงต
วอยKางในรLปทHI 1 รถยนต�ทTาหน�าทHIเปSนพาหนะขนสKงข�อมLล
ให�บร�การขนสKงข�อมLลระหวKาง ศLนย�บ
ญชาการกลาง ก
บ สถานHในพMVนทHI

รLปทHI 1: เครMอขKายทHIอาศ
ยพาหนะขนสKงข�อมLล
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เสHIยงภ
ย เพMIอแลกเปลHIยนขKาวสารทHIมHการเปลHIยนแปลงในรอบว
น เชKน ยา
ร
กษาโรค จTานวนผL�บาดเจlบ ระด
บความร-นแรงของสถานการณ� เปSนต�น 

อยKางไรกlตามบางคร
VงพาหนะขนสKงข�อมLลอาจไมKสามารถให�
บร�การได� ด�วยข�อจTาก
ดของสถานHให�บร�การเชMVอเพล�ง หรMอต�องเปลHIยนไป
ทTาหน�าทHIอMIน เชKน กL�ภ
ย อพยบคนเจlบ สKงผลให�ข�อมLลระหวKางสถานHไมK
สามารถแลกเปลHIยนก
นระหวKางก
นได� หากไมKมHพาหนะขนสKงข�อมLลอMIนให�
บร�การแทน

งานว�จ
ยฉบ
บนHV  จUงได�นTาเสนอกรรมว�ธHออกแบบเส�นทาง
สTาหร
บพาหนะขนสKงข�อมLลท
VงหมดทHIมH ให�สามารถทTางานได�ด�วยความนKา
เชMIอถMอ โดยคTานUงถUงพล
งงานทHIมHอยLKอยKางจTาก
ด โดยลTาด
บห
วข�อทHIนTาเสนอ 
ต
VงแตKห
วข�อทHI 2 งานว�จ
ยอMIนทHIเกHIยวข�อง ข�อทHI 3 ว�เคราะห�ปOญหา ห
วข�อทHI 4
นTาเสนอการแก�ไขปOญหา ห
วข�อทHI  5 การทดลอง และสร-ปในห
วข�อ
ส-ดท�าย 

2. งานว>จ�ยท��เก��ยวข	อง
สภาวะแวดล�อมทHI เครMอขKายไมKเชMIอมโยง ได�ถLกกลKาวถUงใน

เอกสารงานว�จ
ยด�วยชMIอทHIตKางก
น อาท� ในชMIอเครMอขKายลKาช�าล
กษณะกว�าง 
ซUIงบรรยายวKา เปSนสภาวะแวดล�อมทHIมHปOญหาเนMIองจากระยะทางทHIหKางไกล  
หรMอส�IงกHดขวางบดบ
งเส�นทางส
ญญาณ กKอให�เก�ดความไมKแนKนอน ทHIบาง
คร
VงอาจทTาให�การสMIอสารเก�ดขUVนได�บ�างไมKได�บ�างหรMอเปSนไปไมKได�เลย ว�ธH
การหนUIงเพMIอแก�ไขปOญหาด
งกลKาว เสนอให�สMIอสารข�อมLลโดยอาศ
ยพาหนะ 
(พาหนะขนสKงข�อมLล) เปSนต
วกลาง

2.1 Single Message Ferry
เพMIอหาเส�นทางการเคลMIอนทHIของพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การ

ก
บสถานHภายในเครMอขKายให�เก�ดการหนKวงเวลาในการร
บสKงข�อมLลรวม
ของท
VงเครMอขKาย มHคKาน�อยทHIส-ด ขณะทHIย
งคงร
กษาระด
บแบนด�ว�ดท�ในเส�น
ทางระหวKางสถานHให�เพHยงพอตKอความต�องการ จUงอาศ
ยแนวค�ดจTาลอง
ร ะ บ บ ใ ห� เ ข� า ก
 บ  “ Traveling Salesman Problem” (TSP)  [2] โ ด ย มH
สมมต�ฐานวKาพาหนะขนสKงข�อมLลจTานวน 1 ต
ว เคลMIอนทHIด�วยความเรlวคงทHI  
ให�บร�การก
บแตKสถานHตามพ�ก
ดคงทHI และด�วยชKองส
ญญาณร
บสKงได�ใน
เวลาเดHยวก
น 

ตKอมามHงานว�จ
ยเพ�Iมเต�ม ออกแบบให�แตKละสถานHเคลMIอนทHIได� 
และพาหนะขนสKงข�อมLลสามารถแก�ไขเส�นทางได�ขณะทTางาน โดยว�ธHแรก 
พาหนะขนสKงข�อมLลและสถานH จะสMIอสารก
นเพMIอให�เก�ดการปร
บปร-งเส�น
ทาง[3] หรMอว�ธHทHIสอง เส�นทางของพาหนะขนสKงข�อมLลทHIถLกคTานวณไว�
ลKวงหน�า นTามาสล
บให�บร�การแตKละสถานHได�อยKางเหมาะสม[4]

2.2 Multiple Message Ferries
เพMIอเพ�Iมประส�ทธ�ภาพในการร
บสKงข�อมLล บางงานว�จ
ยใช�ว�ธH

ให�บร�การด�วยพาหนะขนสKงข�อมLลมากกวKาหนUIง และเสนอกรรมว�ธHแบKง
สถานHออกเปSนกล-Kม ให�แตKละพาหนะขนสKงข�อมLลบร�การเฉพาะกล-Kม
เทKาน
Vน[5] [6]

2.3 งานว>จ�ยอ��น
งานว�จ
ยทHIได�กลKาวมา ม-Kงเน�นประส�ทธ�ภาพในการร
บสKงข�อมLล

สLงส-ด เก�ดการหนKวงเวลาในการขนสKงข�อมLลตITาทHIส-ด โดยทHIละเลยประเดlน
ความนKาเชMIอถMอของเครMอขKายการสMIอสาร และถUงแม�จะมHงานว�จ
ย[7]นTา
เสนอว�ธHแก�ไข กรณHเก�ดปOญหาก
บพาหนะขนสKงข�อมLลด�วยการเปลHIยน
สถานHมาทTางานเปSนพาหนะขนสKงข�อมLลแทน แตKว�ธHด
งกลKาวมHข�อเสHยใน
เรMIองของระยะเวลาทHIเครMอขKายต�องหย-ดทTางานลงช
Iวคราว อHกท
Vงย
งไมKได�
คTานUงถUงพล
งงานทHIใช�ในแตKละพาหนะขนสKงข�อมLลอHกด�วย

ด
งน
Vนในงานว�จ
ยนHVจUงสนใจประเดlนความนKาเชMIอถMอ และข�อ
จTาก
ดทางด�านพล
งงาน โดยขอเสนอทางแก�ไขโดยเพ�IมจTานวน พาหนะ
ขนสKงข�อมLลให�บร�การก
บสถานHให�มากขUVน เพMIอร
บประก
นได�ระด
บหนUIง
วKา จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลทHIลดลง จะไมKสKงผลตKอการร
บสKงข�อมLลใน
เครMอขKาย พร�อมก
บคTานUงถUงข�อจTาก
ดทางด�านพล
งงาน โดยออกแบบเส�น
ทางให�ก
บแตKละพาหนะขนสKงข�อมLลทHIทTาให�พล
งงานรวมตITาทHIส-ดอHกด�วย

3. ว>เคราะหDปFญหา
ปOญหาการออกแบบเส�นทาง สามารถมองเปSนปOญหาทาง

คณ�ตศาสตร�ในเรMIองของทฤษฎHกราฟได� โดยให�มองเครMอขKายเส�นทาง
ระหวKางสถานHในรLปแบบของกราฟ แล�วทTาการออกแบบข
Vนตอนว�ธHเพMIอ
แก�ปOญหา

เร�Iมต�นจากการกTาหนดต
วแปรทHIเกlบรวบรวมสถานHท-กสถานH
ภายในเครMอขKายไว�ในรLปของเซต

V={v1,v2, ... , vn} (1)

โดย V แทนเซตของสถานHท-กสถานHในเครMอขKายอ
นประกอบ
ด�วย v1, v2, ... ,vn รวมท
Vงส�Vน n สถานH ซUIงในแตKละสถานHอาจมHถนนเชMIอม
ตKอก
นหรMอไมKน
Vน สามารถหาได�จากเซตคLKลTาด
บระบ-การมHอยLKของถนน

E={v i , v j∣ม�ถนนระหว	าง v i , v j} (2)

โดย E แทนเซตของถนนทHIเชMIอมตKอระหวKางคLKของสถานH เชKน
ระหวKางสถานH v1 ก
บ v3 จะมHถนนหรMอไมKน
Vน ต�องดLวKามHคLKลTาด
บ (v1, v3) 
เปSนสมาช�กอยLKภายใน E หรMอไมK พร�อมก
บกTาหนดฟOงก�ช
น d แปลงจากคLK
ลTาด
บ (vi, vj) ให�คKาระยะทางระหวKางคLKสถานHออกมาเปSนคKาบวก
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d :Eℝ. (3)

เมMIอรวมน�ยาม (1) (2) (3) ก
บคKาอMIนทHIได�ร
บการกTาหนด คMอ 
ต
วแปร m แทนจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลเร�Iมต�นของท
VงเครMอขKาย  k 
แทนจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลข
VนตITาทHIให�บร�การก
บสถานH และ h เรHยก
วKาสถานHบ
ญชาการ เส�นทางของท-กพาหนะขนสKงข�อมLลต�องเร�IมและจบทHI
สถานHนHV ทTาให�ได�ช-ดต
วแปร (4) ทHIจะนTาไปใช�ในการประมวลผลตามข
Vน
ตอนว�ธH

V ,E ,d , m ,k , h (4)

ข
Vนตอนว�ธHม-Kงเน�นออกแบบเส�นทางให�ส
VนทHIส-ด สTาหร
บ
พาหนะขนสKงข�อมLลท-กต
ว ซUIงจะสKงผลให�ใช�พล
งงานรวมน�อยทHIส-ด โดยทHI
ให�บร�การได�ตามข�อกTาหนด จT า เปSนต�องน�ยามฟOงก�ช
นเป{าหมาย 
(Objective Function) และฟOงก�ช
นเงMIอนไข (Constraint Function) เพMIอการ
คTานวณ

 S j={v j , 1 , v j ,2 ,... , v j , N j
} (5)

จากสมการทHI (5) น�ยามให� Sj แทนเซตของสถานHในเส�นทาง
ของพาหนะขนสKงข�อมLล j เมMIอ Nj คMอจTานวนของสถานHในแตKละเส�นทาง 
โดยสามารถส
งเกตได�วKา ท-กสถานHในเส�นทางจะต�องอยLKภายในเครMอขKาย
ด
งสมการทHI (6) และสถานHเร�Iมต�นก
บสถานHส-ดท�าย เปSนสถานHเดHยวก
นด
ง
สมการทHI (7)

S j⊂V (6)

v j ,1=v j , N j
=h (7)

สTาหร
บสถานHซUIงเปSนสมาช�กในเส�นทาง Sj กTาหนดให�เรHยง
ลTาด
บตKอเนMIองก
น และมHถนนเชMIอมระหวKางสถานHโดยตลอด ด
งในสมการ
ทHI (8)

∀1≤iN j
v j ,i , v j , i1 ∈ E (8)

ส-ดท�ายจUงได�ฟOงก�ช
นเป{าหมายทHIพยายามให� ความยาวโดยรวม
ของท-กเส�นทาง มHคKาน�อยทHIส-ด

min ∑
1 jm

∑
1iN j−1

d v j ,i , v j ,i1 (9)

ด
งทHIได�น�ยามในสมการทHI (9) โดยการหาผลรวมของเส�นทาง
พาหนะขนสKงข�อมLล j ต
VงแตKสถานHทHIแรกถUงสถานHส-ดท�าย Nj กKอน จากน
Vน
จUงรวมระยะทางของท-กสถานHเข�าไว�ด�วยก
น

นอกจ-ดม-Kงหมายด
งกลKาวแล�ว ย
งคงต�องคTานUงถUงเงMIอนไขเรMIอง
ความนKาเชMIอถMอได�อHกด�วย จUงต�องน�ยามเพ�Iมเต�ม ด
งนHV

r v i , S j={1, v i∈S j0, otherwise
(10)

สมการทHI (10) ได�ระบ-วKาพาหนะขนสKงข�อมLลทHIให�บร�การใน
เส�นทาง Sj ได�ให�บร�การสถานH vi หรMอไมK ซUIงเมMIอน
บรวมครบท-กเส�นทาง
แล�วกlจะได�จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลท
VงหมดทHIให�บร�การสถานH vi 

∀v i∈V ∑
1 jM

r v i , S j ≥ k (11)

ส-ดท�ายจUงได�ฟOงก�ช
นเงMIอนไข (11) ทHIจะต�องร
กษาให�แตKละ
สถานHมHจTานวน k พาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การตามทHIกTาหนด

4. กระบวนการเพ��อหาเส	นทาง
เครMอขKายเส�นทางระหวKางสถานHถLกเปลHIยนตามทฤษฎHกราฟให�

อยLKในรLปของกราฟเร�Iมต�น โดยเส�นทางการให�บร�การของแตKละพาหนะ
ขนสKงข�อมLลให�แหนด�วยกล-KมของสถานHทHIได�ร
บบร�การตามลTาด
บ

4.1 ข�Iนตอนว>ธ�หาค�าตอบท��ด�ท��สLด (Optimal Method)
คTาตอบทHIดHทHIส-ดคMอ เซตของเส�นทางให�บร�การของท-กพาหนะ

ขนสKงข�อมLลทHIมHระยะทางรวมส
VนทHIส-ด และสามารถทTาให�แตKละสถานHมH
จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การข
VนตITาเปSนไปตามเงMIอนไข ท
VงนHV
สามารถทTาได�โดยการแจกแจงท-กเส�นทางทHIเปSนไปได�ในรLปของลTาด
บ
การให�บร�การสถานH แล�วกTาหนดเส�นทางเหลKาน
Vนให�ก
บแตKละพาหนะ
ขนสKงข�อมLล เก�ดขUVนเปSนหนUIงคTาตอบ กKอนจะนTาท-กคTาตอบมาเปรHยบเทHยบ
ระยะทางรวมตKอไป

ข
Vนตอนว�ธHหาคTาตอบทHIดHทHIส-ดเร�Iมต�นจากการสร�างกราฟ
สมบLรณ� (Complete Graph) อ
นประกอบด�วยเส�นทางทHIส
VนทHIส-ดจากท-กคLK
สถานHภายในกราฟเร�Iมต�น เพMIอประโยชน�ในการอ�างอ�งระยะทาง
ระหวKาง 2 สถานHในเส�นทาง

จากน
VนเพMIอหาเส�นทางการให�บร�การทHIเปSนไปได� จUงทTาการ
แจกแจงจ
ดกล-KมสถานHออกมาเปSนซ
บเซตทHIเปSนไปได�ท
Vงหมดของกราฟ
เร�Iมต�น (เกlบในรLปเพาเวอร�เซตของกราฟเร�Iมต�น ซUIงสามารถแจกแจงได�ถUง 
2n     เส�นทาง  ) แล�วทTาการพ�จารณาในท-กซ
บเซต จ
ดลTาด
บแตKละสถานHในซ
บ
เซต ในการให�บร�การให�ได�ระยะทางรวมส
VนทHIส-ด โดยอาศ
ยกราฟ
สมบLรณ�ทHIได�สร�างไว�ในตอนต�น

ขณะนHVกราฟเร�Iมต�นถLกแจกแจงออกมาเปSนเส�นทางทHIเปSนไป
ได�ท
VงหมดสTาหร
บพาหนะขนสKงข�อมLล ให�เลMอกบางเส�นทางให�ก
บแตKละ
พาหนะขนสKงข�อมLล(ซVTาซ�อนก
นได�) จนเก�ดเปSนเซตทHIมHสมาช�กเทKาก
บ
จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลทHIให�บร�การ ซUIงถMอเปSนหนUIงคTาตอบ แล�วอาศ
ย
การจ
ดหมLKจนเก�ดคTาตอบทHIเปSนไปได�ท
Vงหมด
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ข
Vนส-ดท�าย คTาตอบทHIเปSนไปได�ถLกนTามากล
Iนกลองด�วยฟOงก�ช
น
เงMIอนไข ซUIงถ�าเซตของเส�นทางสามารถพาพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การ
ก
บแตKละสถานHได�ไมKน�อยกวKาจTานวนทHIกTาหนด จUงนTาคTาตอบด
งกลKาวมา
พ�จารณาเปรHยบเทHยบวKาเปSนคTาตอบทHIดHทHIส-ดหรMอไมK

4.2 ข�Iนตอนว>ธ�จ�ดกลL�ม (Grouping Method)
ตามข
Vนตอนว�ธHทHIได�กลKาวมาในห
วข�อ 4.1 ให�ข�อส
งเกตคMอ 

จTานวนสถานHเปSนต
วกTาหนดจTานวนเส�นทางท
VงหมดทHI เปSนไปได�ของ
พาหนะขนสKงข�อมLล และคTาตอบทHIเปSนไปได� เก�ดจากการนTาเส�นทาง
ท
VงหมดทHIเปSนไปได�มาจ
ดหมLKให�ได�เซตทHIมHสมาช�กเทKาก
บจTานวนพาหนะ
ขนสKงข�อมLล จUงสามารถกลKาวได�วKาต
วแปรทHIกTาหนดความซ
บซ�อนเก�ดจาก
จTานวนสถานHและจTานวนของพาหนะขนสKงข�อมLลน
Iนเอง

ด
งน
VนเพMIอลดการคTานวณทHIซVTาซ�อน จUงได�เสนอว�ธHค�ดให�แบKง
พาหนะขนสKงข�อมLลท
VงหมดออกเปSนกล-Kม โดยมHจTานวนกล-KมตามจTานวน
ความต�องการข
VนตITาทHIแตKละสถานHต�องได�ร
บบร�การ และแตKละสถานHใน
กล-Kมจะได�ร
บบร�การเพHยง 1 พาหนะขนสKงข�อมLลเทKาน
Vน

m g={⌊m /r ⌋1 , gm mod r
⌊m /r ⌋ , otherwise

(12)

เมMIอ mg แทนจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลภายในกล-Kม และ g 
แทนลTาด
บของกล-KมมHคKาต
VงแตK 1..r พบวKาจTานวนสมาช�กพาหนะขนสKง
ข�อมLลในแตKละกล-KมมHคKาทHIเปSนไปได�ไมKเก�น 2 คKา จUงสามารถเลMอกทHIจะ
คTานวณหาเส�นทางทHIดHทHIส-ดเพHยงแคK 2 กล-KมทHIจTานวนสมาช�กพาหนะขนสKง
ข�อมLลแตกตKางก
นเทKาน
Vน สKวนทHIเหลMอกlใช�คTาตอบเดHยวก
นก
บแตKละกล-KมทHI
มHจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลเทKาก
น ทTาให�ลดระยะเวลาการทTางานลงไป
ได�

5. การทดลองและว>เคราะหDผล
กราฟทHIใช�ทดสอบได�แบบจากพMVนทHIประสบภ
ยพ�บ
ต�สUนาม� 

จ
งหว
ดพ
งงา นTามาปร
บแตKงโดยย
งคงร
กษาให�จTานวนถนนเชMIอมระหวKาง
สถานHคงเด�ม แตKสล
บให�ระยะทางของถนนแตกตKางก
นไป เก�ดเปSนกราฟ
ทHIใช�ทดสอบจTานวน 6 กราฟ ด
งทHIได�แสดงต
วอยKางในรLปทHI 2

กTาหนดการทดลองโดยปร
บเปลHIยนจTานวนการให�บร�การข
Vน
ตITาสTาหร
บแตKละสถานHต
VงแตK 1 ถUง 4 และให�บร�การด�วยจTานวน 4 และ 5 
พาหนะขนสKงข�อมLลแตกตKางก
น

ระยะเวลาทHIใช�ในการคTานวณทHIได�แสดงในรLปทHI 3 สามารถ
ว�เคราะห�ได�วKาเมMIอจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลเพ�IมขUVนระยะเวลาทHIใช�ใน
การประมวลผลท
Vงสองข
Vนตอนว�ธHยKอมเพ�IมขUVน แตKขอให�ส
งเกตวKาหาก
จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลข
VนตITาทHIให�บร�การก
บสถานHเพ�IมขUVน จน
สามารถแบKงกล-KมของพาหนะขนสKงข�อมLลออกเปSน 2 พวก จะสKงผลให�
ระยะเวลาการทTางานของข
Vนตอนว�ธHจ
ดกล-KมลดลงอยKางมาก ด
งจะเหlนได�
จากระยะเวลาการทTางานทHIลดลงเมMIอจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลข
VนตITาทHI
ให�บร�การมากกวKา 1 ขUVนไป

ส-ดท�ายผลการคTานวณระยะทางรวมของเส�นทางในแตKละคTา
ตอบ ของท
Vง 2 ข
Vนตอนว�ธHถLกแสดงในรLปทHI4 ซUIงมHระยะทางเทKาก
น 

รLปทHI 2: หนUIงใน 6 กราฟทHIใช�ทดสอบ รLปทHI 4: ระยะทางรวมทHIคTานวณได�ระหวKาง 2 ข
Vนตอนว�ธH 

รLปทHI 3: เวลาทHIใช�คTานวณระหวKาง 2 ข
Vนตอนว�ธH 
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6. สรLป
การหาเส�นทางสTาหร
บพาหนะขนสKงข�อมLลเพMIอให�บร�การก
บ

สถานHจTานวนหนUIงในพMVนทHIเสHยงภ
ยจTาเปSนต�องได�ร
บการร
บประก
นได�วKา
หากเก�ดความเสHยหายแกKพาหนะขนสKงข�อมLลบางสKวนแล�วจะไมKทTาให�การ
สMIอสารชะง
กไป ด
งจUงได�นTาเสนอข
Vนตอนว�ธHเพMIอออกแบบเส�นทางสTาหร
บ
พาหนะขนสKงข�อมLลท
VงหมดทHIให�บร�การ โดยร
บประก
นได�วKา จะสามารถ
มHพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การแกKสถานHข
VนตITาได�ตามจTานวนทHIกTาหนด
พร�อมท
Vงพยายามใช�เส�นทางรวมส
VนทHIส-ด เพMIอประหย
ดพล
งงานให�มาก
ทHIส-ดอHกด�วย

ท
VงนHV ด�วยข
Vนตอนว�ธHทHIนTาเสนอในสKวนของการหาคTาตอบทHIดH
ทHIส-ด จะให�คTาตอบทHIม
Iนใจได�วKาจะได�ระยะทางรวมทHIน�อยทHIส-ดแนKนอน 
แตKระยะเวลาในการประมวลผลจะเพ�IมมากขUVนในล
กษณะของ
ฟOงก�ช
น Exponential ตามปOจจ
ย เชKน จTานวนสถานH จTานวนพาหนะขนสKง
ข�อมLล จTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การข
VนตITา

สTาหร
บในสKวนของข
Vนตอนว�ธHจ
ดกล-KมสามารถชKวยลดระยะ
เวลาการประมวลผลลงได�มาก ทHIจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลให�บร�การข
Vน
ตITามากกวKาหนUIง เนMIองจากการแบKงพาหนะขนสKงข�อมLลออกเปSนกล-Kม ชKวย
ลดจTานวนพาหนะขนสKงข�อมLลในการคTานวณแตKละคร
Vง และอาศ
ยเส�น
ทางทHIกล-Kมแรกใช� ให�กล
บกล-KมทHIเหลMอทHIมHจTานวนสมาช�กพาหนะขนสKง
ข�อมLลยKอยเทKาก
น โดยทHIระยะทางรวมของเส�นทางพาหนะขนสKงข�อมLลทHI
ให�บร�การท
Vงหมด ย
งเทHยบเทKาข
Vนตอนว�ธHแบบหาคTาตอบทHIดHทHIส-ดอHกด�วย

แตKอยKางไรกlดH เนMIองจากท
Vง 2 ข
Vนตอนว�ธHทHIได�นTาเสนอมาน
Vน
จะใช�ระยะเวลาการทTางานมากขUVนหลายเทKาต
วในกรณHทHIจTาสถานHเพ�IมขUVน 
จUงควรต�องค�นคว�าข
Vนตอนว�ธHทHIสามารถประมาณการเส�นทางแทนข
Vน
ตอนว�ธHทHIแจกแจงเส�นทางออกมาท
Vงหมด เพMIอลดทอนระยะเวลาในการ
คTานวณลง
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