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บทคัดย่อ

1. คานา

การ าลาดับร่ มเ มือนที่ยา ที่ ุด (LCS: Longest Common
Subsequence) ของข้ อ มู ล 2 ชุ ด (X, Y) ขนาด m และ n ที่ เร็ และใช้
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยๆ มีบทบาท าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมี
การเพิ่มขึ้ นอย่างม า าล (Big Data) อั นเป็ นผลเนื่องมาจากการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์ของยุค IoT (Internet of Things) และการใช้งาน
แอพลิเคชัน ังคมออนไลน์ งาน ิจัยเพื่อพัฒนาขั้นตอน ิธี LCS ที่ผ่านมา
มุ่ งเน้ น ที่ ก ารลดพื้ น ที่ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใน น่ ยค ามจ าที่ น้ อ ยก ่ า
แบบเดิ ม ที่ เป็ น อาร์เรย์ 2 มิ ติ ข นาด nxn ซึ่งต้อ งใช้พื้ น ที่ ติด กัน และเป็ น
ข้อจากัดในการประม ลผล เมื่อ n มีค่ามาก แต่ยังคงมีค ามซับซ้อนด้าน
เ ลาของขั้ น ตอน ิธี LCS เป็ น O(n2) ดังนั้น บทค าม ิจั ย นี้ จึ งนาเ นอ
ขั้นตอน ิธี LCS แบบขนาน (Parallel LCS: PLCS) ที่จะประม ลผลด้ ย
เทคนิคไพน์ไลน์นิงที่มีป ระ ิทธิภ าพเร็ ขึ้นเป็น O(n) และใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเ มาะ มในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลที่จัดเก็บลงใน
อาร์เรย์ 1 มิติของลิ ต์ พร้อมด้ ยการค้น า LCS ลายค่าแบบขนาน ซึ่ง
ทาใ ้ ามารถประม ลผลได้เร็ ขึ้นและใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้อย่างเต็ม
ประ ิทธิภาพ

ในยุค IoT (Internet of Things รือ Internet of Everything)
มนุ ย์นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์มาใช้ ในชี ิตประจา ันมากขึ้นเป็นท ีคูณ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์ต่าง ๆ ถูกเพิ่มค าม ามารถใ ้ ามารถประม ลผล
อย่างง่ายตามค าม ามารถที่พึงมีของอุปกรณ์และยัง ามารถเชื่อมต่อกับ
เครือ ข่ายต่าง ๆ เพื่อ ามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น อีกทั้งบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานแอพลิเคชัน ังคมออนไลน์ ข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์และแอพลิเคชันเ ล่านี้ทาใ ้ข้อมูล มี
การเพิ่มขึ้นอย่างม า าล (Big Data) ขั้นตอน ิธีต่างๆ ที่มีอยู่เดิมอาจไม่มี
ประ ิทธิภาพที่เร็ เพียงพอกับการประม ลผลข้อมูลที่มีขนาดใ ญ่ ดังกล่า
ตั อย่า งเช่น ขั้ นตอน ิธี าลาดับ ร่ มเ มือ นที่ย า ที่ ุด (LCS: Longest
Common Subsequence) ซึ่งเป็นขั้นตอน ิธีที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงาน
มากมาย ลายประเภท เช่น การเปรียบเทียบการเรียงตั ของ DNA รือ
โปรตีนของผู้ป่ ยกับ คนปกติเพื่อ ตร จ าค ามผิดปกติอย่างละเอียด[1]
การตร จ อบการคัดลอกโปรแกรมของนัก ึก า[2] การตร จ อบเ ็บไซต์
่า เป็ น เ ็บ ไซต์ Phishing รือ ไม่ [3] การตร จ อบรูป แบบการป้ อ น
อักขระด้ ยท่าทาง (Gesture Character Input) [4] การตร จ อบเ ียง
ไซเรนของรถพยาบาล [5] เป็นต้น จากตั อย่างการนาขั้นตอน ิธี LCS มา
ใช้ ในงานตร จ อบค ามเ มื อ นของข้ อ มู ล ชนิ ด ต่ า งๆ ดั ง กล่ า อย่ า ง
แพร่ ลาย เป็ นผลอั นเนื่อ งมาจากข้ อ ดีข องขั้ นตอน ิธี LCS คือ ามารถ
ประม ลผลได้ร ดเร็ ก ่า และแม่ นย าก ่า ขั้ น ตอน ิธีแ บบฮิ ริ ติก อื่ น
นอกจากนั้ น ยั งมี ก ระบ นการและฟั งก์ ชั น การค าน ณค่ า ที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ น
จนเกิ น ไป แต่ ากยั ง ต้ อ งการพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การประม ลผล
ค่อนข้างมาก และในยุคที่ข้อมูลมีขนาดใ ญ่มากๆ นี้ การใช้ขั้นตอน ิธี LCS
แบบเดิมอาจ ่งผลใ ้การประม ลผลไม่เ ร็จทันในเ ลาที่ต้องการ
การอิมพลีเมนท์ขั้นตอน ิธี LCS ของงาน ิจัยในอดีตที่ผ่านมา
เน้นเรื่องการลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลใน น่ ยค ามจาเพราะจะต้องมี
การ ร้างเมตริก ซ์ขนาด nxn โดยใช้โครง ร้างข้ อ มูลแบบอาร์เรย์ 2 มิติ
า รับใช้เก็บข้ อมูลค ามยา ร่ มของข้อ มูล 2 ชุด X และ Y (ขนาด m
และ n) ซึ่งทางปฏิบัติพ บ ่า จะไม่ ามารถประม ลผลเมื่อ n มีค่ามากได้
เนื่อ งจากอาร์เรย์ต้องใช้ น่ ยค ามจาเก็บค่าที่ต่อ เนื่อ งกัน (nxn ไม่เกิน
800x800) และจากการค้นค ้าของผู้ ิจัยพบ ่า ขั้นตอน ิธี LCS แบบใ ม่
ของ X. Xiang [6] เ นอการลดพื้ น ที่ โ ดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จุ ด เ มื อ น
(Matching points) ลงในอาร์เรย์มิติเดีย ต่อมาขั้นตอน ิธี MLCS ของ J.
Yang [7] จัดเก็บข้อมูลจุดเ มือนในรูปแบบข้อมูลโครง ร้างต้นไม้ ที่เ มาะ

คา าคัญ: ลาดับร่ มเ มือนที่ยา ที่ ุด (LCS), ขั้นตอน ิธี LCS แบบขนาน
(PLCS), เทคนิคไพน์ไลน์นิง า รับการประม ลผล PLCS

Abstract
Fast LCS (Longest Common Subsequence) of X(m)

and Y(n) with space reduction is really effect in the Big Data
Era and IoT (Internet of Things), where recently Big Data are
increasing very fast and unlimited by consuming of various
electronic devices and social applications. A crucial limitation
of the existing LCS approaches is the contiguous-space
requirement for the nxn 2D-array in pre-processing. Existing
LCS algorithms focused on the improved memory-space by
storing only important data in the pre-processing with the 2Darray processing in O(n2). Therefore, this paper proposes the
new parallel LCS (PLCS) algorithm for the efficient parallel preprocessing data in O(n) using a pipelining technique. Our
efficient PLCS with space reduction can store large n with an
array of multiple lists in the pre-processing step. In addition,
our parallel searching time for finding the LCSs is also efficient.
Keywords: Longest Common Subsequence (LCS), Parallel LCS
(PLCS), Pipelining technique for PLCS.
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า รับข้อมูล ลายชุด และ ุดท้ายขั้นตอน ิธี IDPSR-LCS [8] ของผู้ ิจัย
เองที่ลดการเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์ 2 มิติ ลงในอาร์เรย์ของลิ ต์โดยไม่เก็บ
จุดที่เป็ นข้ อมูลซ้าในแต่ละคอลัมน์ ตารางที่ 1-2 แ ดงการเปรีย บเทีย บ
ขั้นตอน ิธี LCS ซึ่งพบ ่าทุก ิธียังคงมีค ามซับซ้อนของขั้นตอน ิธี LCS
ใน ่ นการจัดเตรีย มข้อ มูลก่อ นการประม ลผล (Pre-processing) เป็ น
O(n2) นอกจากนั้นยังพบ ่า มีงาน ิจัย แบบขนานที่เน้นการประม ลผลที่
เร็ ขึ้น เพื่อรองรับค ามต้องการประม ลผลข้อมูลที่มีจาน นม า าลใ ้ได้
ผลลัพธ์ที่ร ดเร็ ยิ่งขึ้น ดังนั้นขั้นตอน ิธี LCS แบบขนาน (Parallel LCS)
จึงถูกนาเ นอขึ้น เช่น ขั้นตอน ิธี Quick-DPPAR ของ Q. Wang [9] และ
ขั้นตอน ิธี ProMLCS ของ J.Yang [10] แต่อย่างไรก็ตามประ ิทธิภาพของ
MLCS แบบขนานในงาน ิจั ยที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การประม ลผลข้อ มูล
ลายชุด (X1 X2, …, Xs) ่ นการออกแบบขั้ นตอน ิธี LCS แบบขนาน
า รับข้อมูล 2 ชุด (X, Y) ยังมีข้อจากัดใน ่ นของขั้นตอนการจัดเตรียม
ข้อมูล ซึ่งทาได้ค่อนข้างยาก เพราะค่าของแต่ละ มาชิกจะต้องคาน ณจาก
ผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องกัน
จากปัญ าข้างต้น ผู้ ิจัยจึงได้เ นอขั้นตอน ิธี PLCS-SR ที่เป็น
ขั้นตอน ิธี LCS แบบขนานที่มีประ ิทธิภาพเร็ ขึ้นเป็น O(n) ด้ ยการลด
เ ลา ่ นใ ญ่ที่ใช้ในการประม ลผล คือขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Preprocessing) ด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิง พร้อมด้ ยการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ค่าค ามยา ของ LCS โดยปรับโครง ร้างการจัดเก็บที่เ นอในงาน ิจัยเดิม
[8] ใ ้เ มาะ มเพื่อการประม ลผลแบบขนานที่มีประ ิทธิภาพ และใน
่ นของขั้นตอนการค้น า LCS ลายค่า ก็จะ ามารถค้น าได้เร็ ขึ้นด้ ย
การประม ลผลแบบขนาน ( นึ่ง น่ ยประม ลผลต่อ นึ่ง LCS) เพื่อลด
เ ลาในการค้น า LCS ทั้ง มดด้ ยค ามซับซ้อนด้านเ ลาเท่ากับ O(n)
เนื้อ าใน ั ข้อต่อไป เป็นการแ ดงผลงาน ิจัยที่เกี่ย ข้องใน
การแก้ปัญ า LCS แบบ นึ่ง น่ ยประม ลผล (Sequential Processing)
และแบบ ลาย น่ ยประม ลผล (Parallel Processing) ั ข้อที่ 3 เป็น
การเ นอขั้นตอน ิธี LCS แบบขนาน (PLCS: Parallel LCS) ด้ ยเทคนิค
ไพน์ ไลน์ นิ ง และแบบ PLCS-SR ที่ มี ก ารลดพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Space
Reduction) ที่ใช้ น่ ยประม ลผล p n น่ ย ่ น ั ข้อ ที่ 4 แ ดง
การเปรียบเทียบประ ิทธิภาพของค ามซับซ้อนด้านเ ลาและพื้นที่ (Time
and space complexity) และค ามเร็ ที่ เ พิ่ มขึ้ น (Speedup) ขอ ง
ขั้นตอน ิธีแบบขนาน และ รุปผลงาน ิจัยใน ั ข้อที่ 5

พื้นที่ น่ ยค ามจาเพิ่มขึ้นใน ่ นของการค้น าดังกล่า ยกเ ้นขั้นตอน ิธี
IDPSR-LCS ในขณะที่ค ามซับซ้อนด้านเ ลาในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล
ก่อนการประม ลผลยังคงเป็นข้อจากัดคือทุกๆ ขั้นตอน ิธี LCS จะใช้เ ลา
เท่ากับ O(n2) ่ นเ ลาที่ใช้ในการค้น า LCS จะขึ้นกับจาน น LCSs เช่น
O(n) ถ้ามี LCSs เป็นจาน นจากัด และ O(cn) ถ้ามี LCSs อยู่ c จาน น
ตาราง 1: ค ามซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอน ธิ ี LCS [6-8]
Pre-processing
LCS searching
ขั้นตอนวิธี
Time Space Time Space
DP-LCS ดั้งเดิม
O(n2)
O(n2) O(cn)
O(1)
2
New LCS 2007 [6]
O(n )
O(n) O(ckn) O(ck)
SA-MLCS 2014 [7]
O(n2)
O(n)
O(kn) O(ck)
IDPSR-LCS 2016 [8]
O(n2)
O(n)
O(cn)
O(1)
ตาราง 2: การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของขั้นตอน ิธี LCS [6-8]
New LCS 2007 [6]
ข้อดี ลดพื้นที่โดยเก็บเฉพาะค่า Matching points ในอาเรย์ 1 มิติ
เ ลาในการ า LCS O(ckn) นานก า่ DP เพราะต้อง
ข้อจากัด ใช้
ตร จ อบเงื่อนไข pre/post ของ LCS ทุกค่าและ CS อื่นๆ
SA-MLCS 2014 [7]
ลดพื
น
้
ที
โ
่
ดยเก็
บ
า Dominant points ในกราฟ ซึ่งจะ
ข้อดี เ มาะ า รับ าเฉพาะค่
MLCS ของข้อมูล ลายชุด (X1, X2, …, Xk)
ใช้เ ลาในการ า LCS O(kn) เร็ ก า่ [6] เพราะใช้คิ 3 คิ
Open, Closed) ช่ ยลดการตร จค าม ัมพันธ์ที่
ข้อจากัด (New,
ซ้าซ้อน แต่นานก ่า DP เพราะต้อง าค าม ัมพันธ์ของ LCS
ทุกค่า และ CS อื่นๆ ที่เกี่ย ข้อง
IDPSR-LCS 2016 [8]
มีข้อดีเ มือน DP คือ า LCS ได้โดยตรง ด้ ยเ ลา O(cn)
ข้อดี มีข้อดีเ มือน [6,7] ที่ ามารถลดพื้นที่เพราะเก็บข้อมูลเป็น
อาเรย์ 1 มิติของลิ ต์แทน (โดยเก็บเฉพาะค่า cij ที่แตกต่าง)
ยังคงใช้เ ลาเตรียมข้อมูลใน ่ น Pre-processing เป็น O(n2)
ข้อจากัด เ มือน DP ดั้งเดิม และ ิธีอื่นๆ [6-7]

2.1 ขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS [8]
ขั้นตอน ิธี IDPSR (Improved Dynamic Programming with
Space Reduction) เป็นขั้นตอน ิธีที่ปรับปรุงจาก DP-LCS ดั้งเดิม โดยทา
การลดพื้ น ที่ ในขั้ น ตอนการจั ดเตรีย มข้ อ มู ล ก่ อ นการประม ลผล (Preprocessing) ที่เดิมใช้อาร์เรย์ 2 มิติ C (mxn) ซึ่งเป็นข้อจากัดเมื่อ m, n มี
ค่ามาก โดยค่าของแต่ละ มาชิก (cij) ของอาร์เรย์ C ( า รับ i=1, 2, 3,
…, m และ j=1, 2, 3, …, n) คือ
ci, j = ci-1,j-1 + 1
ถ้า xi = yj
= max (ci-1,j, ci,j-1)
ถ้า xi ≠ yj
ดั ง นั้ น ขั้ น ตอน ิ ธี IDPSR-LCS [8] ได้ เ นอการแก้ ปั ญ าโดยการใช้
น่ ยค ามจาแบบ Dynamic ด้ ยโครง ร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ของลิ ต์
Mlist Li (i = 1, 2,…, n) ที่มีขนาดของลิ ต์เป็นแบบ Dynamic (≤ k) เมื่อ
ค่า k เป็นค ามยา ของ LCS โดยโครง ร้างข้อมูล Mlist จะจัดเก็บเฉพาะ
ค่าใ ม่ที่ไม่ซ้าเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเพื่อค้น า LCS ได้เร็ ขึ้น
ในขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล กา นดใ ้ cj แทนค่าค ามยา ของ
ายอัก รร่ มจาก ายอัก ร X และ Y ดังนั้น า รับแต่ละค่าของ xi (i =
0,1,2,…,m) และทุ กค่า yj (j = 0,1,2,…, n) คาน ณ cj ก่อนจั ดเก็บ เพีย ง
บางค่า (ที่ตร จ อบแล้ ่าเป็นค่าที่ไม่ซ้า) ลงใน Mlist Lj (ที่แต่ละ มาชิก
ของลิ ต์ประกอบด้ ยค่า c, x, และตั ชี้ back) เมื่อค่า cj คาน ณได้ดังนี้
ถ้า xi = yj
cj = ค่า c ในลิ ต์ Lj-1 + 1
= max (ค่า c ในลิ ต์ Lj, cj-1) ถ้า xi ≠ yj

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญ าการค้น าลาดับร่ มเ มือนที่ยา ที่ ุด (LCS: Longest
Common Subsequence) เป็นการ า ายอัก รร่ มที่อยู่ใน ายอัก ร 2
ชุด คือ X และ Y ซึ่ง LCS เป็ นปั ญ าพื้นฐานของ MLCS า รับ ข้ อมู ล
ลายชุด (X1, X2, …, Xs) โดยที่ X = <x1, x2, … , xm> เป็น ายอัก รชุด
นึ่งที่มีค ามยา m ตั อัก ร และ Y = <y1, y2, … , yn> เป็น ายอัก ร
อีกชุดอีก นึ่งที่มีค ามยา n ตั อัก ร โดยในที่นี้จะ มมุติใ ้ m=n เพื่อ
ค าม ะด กในการแ ดงค ามซับซ้อนด้านเ ลาขั้นตอน ิธี
ในปัจจุบันมี ลายงาน ิจัยที่พัฒนาขั้นตอน ิธี LCS [6-8] ด้ ย
ข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน ดังแ ดงการเปรียบเทียบไ ้ในตารางที่ 1-2
คือ ขั้นตอน ิธี DP-LCS ดั้งเดิม, ขั้นตอน ิธี New LCS ของ X. Xiang [6],
ขั้นตอน ิธี SA-MLCS ของ J. Yang [7] ที่มุ่งเน้นปัญ า MLCS ของข้อมูล
ลายชุด และขั้ นตอน ิธี IDPSR-LCS [8] จากตารางค ามซับ ซ้อ นด้า น
เ ลาและพื้นที่ของขั้นตอน ิธี LCS ต่างๆ จะเ ็นได้ ่าทุกๆ ขั้นตอน ิธี LCS
แบบใ ม่ๆ จะลดพื้นที่ในขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประม ลผล แต่
ในขั้นตอนของการค้น า LCS ลายชุดนั้น ขั้นตอน ิธี LCS ใ ม่จะต้องใช้
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2.3 ขั้นตอนวิธี PRO-MLCS และ DPRO-MLCS [10]

จากภาพที่ 1 เป็นตั อย่างของ Mlist (ภาพข า) ที่จัดเก็บเพียง
บางค่าของ ci,j ของเมตริกซ์ C ( ีขา ในภาพซ้าย) คือค่า c ใน Mlist Lj ซึ่ง
แ ดงเปรียบเทียบใ ้ เ ็ น ่า ขั้ นตอน ิธี IDPSR ามารถลดพื้นที่ า รับ
จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 72% โดยไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่ติดกันใน น่ ยค ามจา
และการค้น า LCS ชุดที2่ จาก LCS ที่มีอยู่ 2 ค่า ก็ทาได้อย่างร ดเร็

Pro-MLCS เป็นขั้นตอน ิธีที่ถูกปรับปรุงมาจากขั้นตอน ิธีแบบ
Dominant point เดิมเช่นเดีย กับ Quick-DP ร่ มกับฮิ ริ ติกที่เป็นแบบ
Best-first search เพื่ อ นามาใช้ในการค้ น า LCS จากข้ อ มู ลโครง ร้า ง
ต้นไม้ที่ถูก ร้างขึ้นจาก dominant points ในแต่ละเลเยอร์ (layer) จะทา
การเก็บ ข้ อ มูลในคิ แบบ priority queue 1 คิ ที่บ รรจุ โ นดในเลเยอร์
เดีย กัน ในแต่ละ iteration ขั้นตอน ิธีจะทาการขยายโ นดในแต่ละคิ
แบบ priority queue ในขั้ นตอน ุดท้า ยของแต่ละรอบ ขั้ น ตอน ิธีจ ะ
ร้างคาตอบในเบื้องต้นที่เป็น Approximate solution และเมื่อขั้นตอน
ิธีดาเนินการจนเ ร็จ ิ้นจะเป็นคาตอบที่เป็น Optimal solution

ภาพที่ 1: การเก็บข้อมูลด้ ย Mlist และค้น า LCS แบบ IDPSR [8]
ภาพที่ 2: โครง ร้างข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอน ิธี Pro-MLCS [10]

2.2 ขั้นตอนวิธี Quick-DP และ Quick-DPPAR [9]

ภาพที่ 2 แ ดงโครง ร้างข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอน ิธี Pro-MLCS ที่
แต่ละเลเยอร์มีการเก็บ รัก า priority queue และต้นไม้ d-index และ
ด้ ยโครง ร้างข้อมูลทั้ง องชนิดนี้ถูกใช้เก็บข้อมูล point ที่จะถูกขยายและ
point ที่ ถู ก ขยายแล้ priority queue ของเลเยอร์ 0 จะถู ก ร้ า งไ ้
ในขณะเริ่มต้นและเก็บจุด R = [0,0, ..., 0]
ขั้นตอน ิธีแบบขนานโดยทั่ ไปมักมีข้อจากัดในการประม ลผล
ข้อมูลเฉพาะในเลเยอร์เดีย กัน และมีการแบ่งภาระงานไปยังแต่ละ น่ ย
ประม ลผลที่ไม่เท่ากัน ตลอดจนไม่ ามารถใช้ประโยชน์จากการมี น่ ย
ประม ลผลเป็นจาน นมากได้ ดังนั้นขั้นตอน ิธี DPro-MLCS [10] จะทา
การกา นดการประม ลผลเลเยอร์ใ ้กับแต่ละ น่ ยประม ลผล เพื่อใ ้ได้
รับภาระงาน (Workload) ที่เท่าๆ กัน และจากการพิจารณาโครง ร้างของ
Dominant points ที่มี การกระจายตั ที่ ลาก ลาย งาน ิจั ยนี้จึ งได้นา
ิธีก ารก า นดภาระงานแบบ มุ นเ ีย น ที่เรีย ก ่า Cyclic assignment
method ที่จะกา นดใ ้เลเยอร์ที่ pk+i กับ น่ ยประม ลผล i (Pi) เมื่อ p
เป็นจาน น น่ ยประม ลผลทั้ง มด
อย่ า งไรก็ต ามขั้ น ตอน ิธีแ บบขนานทั้ ง อง ิธี [9-10] มี ก าร
ดาเนินการที่เร็ ขึ้น า รับข้อมูล ลายชุด (X1, X2, … , Xs) แต่จะเริ่มการ
ประม ลผลแบบขนาน ลั งจากขั้ น ตอนการจั ด เตรีย มข้ อ มู ล ก่อ นการ
ประม ลผล (Pre-processing) ในแต่ละคู่ข องข้อ มูล (X, Y) ซึ่งเป็ นเ ลา
่ น นึ่งของการประม ลผล LCS ที่ใช้เ ลานานเท่ากับ O(n2) เนื่องจาก
ขั้นตอนเตรีย มข้ อ มูล จะทาการประม ลผลแบบขนาน ได้ค่อ นข้ างยาก
เพราะค่าของแต่ละ มาชิก จะต้องคาน ณจากผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องกัน

ขั้ น ตอน ิธี Quick-DP เป็ น ขั้ น ตอน ิธีที่ ทาการปรับ ปรุง จาก
ขั้นตอน ิธี Dominant point เดิม ซึ่งประกอบด้ ยการประม ลผล 2 ่ น
ใน ่ นแรกเซตของ dominant points ทั้ ง มดจะถู ก ค าน ณในแต่ ล ะ
iteration โดยเริ่มจาก dominant point ที่ 0 (มีอยู่ 1 มาชิก) เซตของ
dominants ที่ k+1 รือ D(k+1) จะ ามารถ าได้จากเซตของ dominants
ที่ k รือ D(k) และใน ่ นที่ 2 จะค้ น าเ ้ น ทางที่ เป็ น LCS ด้ ยการ
ค าน ณแบบย้ อ นกลั บ (โดยจะเริ่ ม จาก มาชิ ก ุ ด ท้ า ย) ผ่ า นเซตของ
dominant points ที่ได้มาจาก ่ นแรกของขั้นตอน ิธี
ขั้นตอนวิธี 2.1: Quick-DPAR แบบขนาน [9]
Algorithm Quick-DPPAR({a1, a2, . . . , ad}, ∑, Np)
1 Proc0 : Preprocessing; D0={|-1,-1,…,-1|};k=0;
2 while Dk not empty do {
3
Proc0 : distribute element of Dk
Each processor, Proci, 1 ≤ i ≤ Np, performs :
4
get 𝐷𝑖𝑘 from Proc0;
5
for q ∈ 𝐷𝑖𝑘 do {
6
B = Minima(Par(q, ∑));
7
for s ∈ ∑ do{
8
Paris = Paris ∪ {q(s) | q(s) ∈ B};}}
9
Send Paris, s ∈ ∑, to Proc0;
10 Proc0 : calculate Pars = ∪1≤𝑖≤𝑁𝑝 Paris, s ∈ ∑;
11 Proc0 : distribute Pars, s ∈ ∑;
Each processor, Proci, 1 ≤ i ≤ Np, perform :
12
get Pars, s ∈ ∑;
13
𝐷𝑖𝑘+1= Minima(Pars);
14
send 𝐷𝑖𝑘+1 to Proc0;
15 Proc0 : defines Dk+1 = ∪1≤𝑖≤𝑁𝑝 𝐷𝑖𝑘+1;
16 k = k-1; }

3. ขั้นตอนวิธี PLCS และ PLCS-SR แบบใ ม่

ขั้นตอน ิธีแบบขนาน Quick-DPPAR [9] ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
การใช้เทคนิค ิธี Divide-and-Conquer โดยใ ้โพรเซ เซอร์ Proc0 แบ่ ง
เซตของ N dominant points ออกเป็น องซับเซตย่อย Q และ R จากนั้น
ทาการ ่งมอบงานไปที่ Procq และ Procr เพื่อทาการประม ลผล าค่า
Minima โดย Procq และ Procr ามารถมี น่ ยประม ลผลที่แบ่งต่อไปได้
เช่นเดีย กัน ดังนั้นในขณะที่ทาการประม ลผลซ้า โครง ร้างแบบ Binary
tree จะถูก ร้างขึ้นจากค าม ัมพันธ์แบบแม่ -ลูก และในกรณีที่กา นดใ ้
มี น่ ยประม ลผล p น่ ย ค ามลึกของโครง ร้างต้นไม้เป็น log2p โดย
โ นดที่เป็ นใบ (Leaf nodes) จะเป็ นจุ ดเริ่ม ต้น ในการค้น า LCS แบบ
ย้อนกลับจากฟังก์ชัน Divide-and-Conquer ทีจ่ ะทาได้พร้อมๆ กัน

งาน ิจัย นี้นาเ นอการออกแบบขั้ นตอน ิธี LCS แบบขนาน
(Parallel LCS) ที่ มี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพทั้ งในขั้ น ตอนการเตรี ย มข้ อ มู ล และ
ขั้นตอนการค้น า LCS ซึ่งนาเ นอไ ้ 2 ขั้นตอน ิธี คือ
1. ขั้ น ต อ น ิ ธี PLCS (Parallel LCS (Longest Common
Subsequence)) ด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิง (Pipelining Technique) ซึ่งจะ
นาเ นอใน ั ข้อ 3.1 และ
2. ขั้ น ต อ น ิ ธี PLCS-SR (Parallel LCS with Space
Reduction) ที่ ป รับ ปรุงมาจากขั้ น ตอน ิธี IDPSR-LCS [8] ที่ ลดพื้ น ที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มเทคนิคไพน์ไลน์นิง ซึ่งจะนาเ นอใน ั ข้อ 3.2
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โดยทั้ง 2 ิธี เป็นการออกแบบขั้นตอน ิธีแบบขนานบนโมเดล
ของคอมพิ เตอร์แบบขนาน CREW-PRAM (Concurrent Read,Exclusive
Write - Parallel Random Access Machine) และในการ ึก าเบื้องต้น
จะ มมุติใ ้ p=n เพื่อค าม ะด กในการอธิบายขั้นตอน ิธีแบบขนาน

ภาพที่ 3 แ ดงตั อย่างการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing)
แบบขนานบนโมเดล CREW-PRAM ของข้อมูล X = BECECBCCBE และ
Y = EBDEDCBEEA โดยใน clock 1 เริ่มการทางานของ P1 เพื่อคาน ณค่า
c1,1 และใน clock 2 P1 คาน ณค่า c1,2 และเริ่มการทางานของ P2 เพื่อ
คาน ณค่า c2,1 และจะดาเนิน การซ้าในท านองเดีย กันนี้ ไปเรื่อ ย ๆ ใน
clock ต่อไป เช่น เมื่อประม ลผลถึง clock n P1 จะประม ลผลเ ร็จ n
มาชิก ่ น P2 จะประม ลผลได้ n-1 มาชิก P3 จะประม ลผลได้ n-2
มาชิก และ Pn จะเริ่มประม ลผลได้เพียง 1 มาชิก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะ
ยั ง คงท าซ้ าจนกระทั่ ง ุ ด ท้ า ย Pn ค าน ณค่ า cn,n เ ร็ จ ิ้ น ภายใน 2n
clocks ซึ่งด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิงดังกล่า (ทาใ ้ ามารถคาน ณค่า ciJ ใน
แถ ถัดไปใน clock ที่ต่อเนื่องได้อย่างเ มาะ ม) ภายในเ ลา 2n clocks
รือ O(n) ซึ่งเร็ ก ่า O(n2) ที่ประม ลผลด้ ย 1 น่ ยประม ลผล
ขั้ นตอน ิธี 3.1-2 เป็ น การค้ น า LCS แบบขนาน ด้ ยเ ลา
O(n) โดยที่ทุก น่ ยประม ลผล Pj (j = 1, 2, 3, … , n) จะ ามารถเริ่ม
พร้อมกันด้ ยการตร จ อบเงื่อนไขเพื่อ า LCS ดังแ ดงผลลัพธ์ในภาพที่
4 ซึ่งมีเพียง 3 น่ ยประม ลผล (P8, P9, P10) ที่จะค้น า LCS ขนาด k=5
(ซึ่งในกรณีนี้ P10 จะได้ LCS10 เ มือน LCS9) ่ น น่ ยประม ลผลอื่นๆ
(Pj ; j=1-7) ที่ c10,j < k ( รือไม่พบ LCS) ดังนั้นจะใ ้ค่าเป็น Null

3.1 ขั้นตอนวิธี PLCS
ขั้น ตอน ิธี 3.1 เป็ น การออกแบบขั้ นตอน ิธี PLCS เพื่อ การ
ประม ลผลบนโมเดล CREW-PRAM ด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิงระ ่าง น่ ย
ประม ลผลในแต่ละแถ ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing)
โดยมี ลักการทางาน (ขั้นตอน ิธี 3.1-1) คือ Pi จะเริ่มประม ลผลค่า cij
ในแถ ที่ i ใน clock j (โดยเริ่ม ที่ แ ถ ที่ i (i=1) ลัก ที่ j (j=1)) ต่อ ไปใน
clock j+1 Pi+1 จะเริ่ ม ค าน ณค่ า ci+1,J โดยที่ J=j-i+1 และใน clock
ต่อไป (clock j+2) ก็จะเริ่มการทางานของ Pi+2 ไปเรื่อ ยๆ จนกระทั่งทุก
น่ ยประม ลผล ทาการคาน ณค่า ciJ เ ร็จ ิ้นภายใน 2n clocks
มายเ ตุ ในกรณีที่ p<n, n m จะใช้เทคนิคมอบภาระงาน (Workload)
แบบ Cyclic เช่น ถ้า p=2 ดังนั้น P1 จะประม ลผลแถ 1, 3, 5, …, m-1
และ P2 จะประม ลผลแถ 2, 4, 6, … , m ลับกันไปจนครบทุกแถ
ขั้นตอนวิธี 3.1-1: การ ร้าง Matrix C(nxn) ของ PLCS
forall processors i=1 to n pardo
for j = 1 to 2n do
J = j–i+1;
Pi: if (j≥i) and (J≤n) do
if (xi=yJ) ci,J = ci-1,J-1+1;
else ci,J = max(ci-1,J , ci,J-1);
end if
end for j
end forall

3.2 ขั้นตอนวิธี PLCS-SR
ขั้ น ตอน ิ ธี PLCS-SR ประกอบไปด้ ยการประม ลผล 2
ขั้ น ตอนคือ 1. การจั ด เตรีย มข้ อ มู ล Mlist L(n) ด้ ยเทคนิ ค ไพน์ ไลน์ นิ ง
(ขั้นตอน ิธี 3.2-1) และ 2. การค้น า LCS จาก Mlist (ขั้นตอน ิธี 3.2-2)
เมื่อ Mlist L(n) จัดเก็บข้อมูลค่าค ามยา ร่ มเฉพาะค่าใ ม่ที่ไม่ซ้าเพื่อลด
เ ลาในการคาน ณค่าค ามยา ร่ มด้ ยขั้นตอน ิธีแบบขนานด้ ยเทคนิค
ไพน์ไลน์นิงและลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในอาร์เรย์ของลิ ต์
ขั้นตอนวิธี 3.2-1: การ ร้าง Mlist L(n) [c,x,back] ของ PLCS-SR

ขั้นตอนวิธี 3.1-2: การค้น า LCS แบบขนานของ PLCS
forall processors j=1 to n pardo
Ij=n; Jj=j; Kj=k;
Pj: if (cIj,Jj<k) LCSj=Null;
else do
while (Kj>0) do
if (xIj=yJj) zKj=xIj; Kj--; Ij--; Jj--;
else if(cIj-1,Jj < cIj,Jj-1) Jj--; else Ij--;
end while
end forall

forall processors i=1 to n pardo
for j=1 to 2n do
J=j–i+1;
Pi: if (j≥i) and (J≤n) do
if (xi=yJ) cJ=LJ-1.c+1;
else cJ=max(LJ.c, cJ-1);
UpdateMlist(L(n),c(n),i,J)
end if
end for j
end forall
ImprovedMlist (L(n),n,Ln.c);
UpdateMlist (L(n),c(n),i,J) : O(1) by all processors
Pi: if(cJ LJ.c) do
// add new node in LJ
allocate new node (N); // memory allocate
N.c=cJ; N.x=i; N.back=LJ; LJ=N;
end if
ImprovedMlist (L(n), f, k) : O(n) by P1
j=f; while(Lj.c=k) j=j-1; // min j with LCS=k
f=j; for(j=f; j>0; j--)
Cr=Lj; Pr=Lj+1;
// Cr=Current, Pr=Previous
while(Cr.x > Pr.x) // adjust tail & free node
Lj=c.back; free(Cr); Cr=Lj;
end while
end for j
return f+1

ขั้นตอนวิธี 3.2-2: การค้น า LCS แบบขนานของ PLCS-SR

ภาพที่ 3: การประม ลผลและเก็บค่าในเมตริกซ์ C ของขั้นตอน ิธี PLCS

forall processors j=1 to n pardo
Ij=n; Jj=j; Kj=k;
Pj: if (cIj,Jj<k) LCSj=Null;
else do
while (Kj>0) do
vj=Lj; Ij=vj.x;
if(xIj=yJj)and(vj.c=k) zKj=xIj; Kj--; Jj--;
else do
// xIj yJj
while(vj.c > k) vj=vj.back;
Ij=vj.x;
if (xIj=yJj)and(vj.c=k) zkj=xIj; Kj--; Jj--;
else Jj--; // XIj YJj goto next LJj for k
end if-else
end while
end if-else
end forall

ภาพที่ 4: การค้น า LCS ของขั้นตอน ธิ ี PLCS
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จะเก็ บ ค่ า cJ ลงในลิ ต์ LJ เฉพาะค่ า ที่ ไม่ ซ้ า และเมื่ อ ด าเนิ น การถึ ง n
clocks แรก จะได้ ผ ลลัพ ธ์ดั งนี้ ในภาพที่ 5 (ภาพแรก) P1 ประม ลผล
Iteration 1 เ ร็จ (n มาชิก คือ cJ; J=1, 2,…,n) พร้อมด้ ยการเก็บค่าที่
ไม่ซ้าลงในลิ ต์ ่ น P2 คาน ณได้ n-1 มาชิกและเก็บเพียงบางค่า (i=2
และ J=1,4-9) ลงในลิ ต์ ในทานองเดีย กับ P3 – P9 ซึ่งจะคาน ณได้ ni+1 มาชิก และ ุดท้าย P10 คาน ณได้ 1 มาชิก กล่า โดย รุปใน clock
ที่ n=10 P1–P3 เก็ บ ข้ อ มู ล ใ ม่ ล งในลิ ต์ ่ น P4–P10 จะไม่ เก็ บ ข้ อ มู ล
เพราะเป็นค่าซ้าที่มีอยู่ก่อน น้า ต่อมาในภาพที่ 2 แ ดงผลลัพธ์ ลังจาก
n+1 clocks (ที่ประม ลผลโดย P2 – P10) โดย P2 ประม ลผล Iteration
2 เ ร็จ และ P2 – P4 เก็ บ ข้ อ มู ล ใ ม่ ล งในลิ ต์ ่ น P5–P10 จะไม่ เก็ บ
ข้อมูลที่เป็นค่าซ้า และในทานองเดีย กันจะดาเนินการประม ลผลซ้าๆ ไป
จนเ ร็จ Iterations 3–10 โดยจะแ ดงผลลัพธ์ Mlist ในภาพ ุดท้าย
ภาพที่ 6 แ ดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน ImprovedMlist คือการ
ปรับ Mlist L(n) เพื่อตัดบางโ นดที่ไม่ใช่ ่ นของ LCS ออก เช่น โ นดใน
ตาแ น่ง (i, j) = (10,5), (10,4), (6,3), (6,2), (2,1) ทาใ ้ ามารถลดพื้นที่
ได้ถึง 72% และการเก็บค่าใน Mlist ไม่ต้องใช้พื้นที่ติดกันใน น่ ยค ามจา

ภาพที่ 6: ตั อย่างผลลัพธ์การปรับ Mlist ด้ ยฟังก์ชัน ImprovedMlist

...

(ก)

ภาพที่ 5: การ ร้าง Mlist L(n) จากขั้นตอน ิธี PLCS-SR

(ข)
ภาพที่ 7: การค้น า LCS ลายค่า แบบ PLCS-SR จาก Mlist

ภาพที่ 5 แ ดงการ ร้าง Mlist L(n) ที่แต่ละโ นดเก็บค่า 3 ค่า
[c, x, back] ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลของ ิธี PLCS-SR จากข้อมูล X =
BECECBCCBE และ Y=EBDEDCBEEA เมื่ อ ทุ ก น่ ยประม ลผล Pi
รับผิดชอบแถ i (=1, 2, …, n) ของ X ซึ่งจะเริ่มเมื่อ j i (ด้ ยเทคนิคไพน์
ไลน์นิงตามค่า J=j-i+1) เช่นเดีย กับ ิธี PLCS (ในภาพที่ 3) แต่ในกรณีนี้ Pi

ในขั้นตอนการค้น า LCS (ขั้นตอน ิธี 3.2-2) จาก Mlist ของ
ิธี PLCS-SR โดยมี Input คือ Mlist L(n), X, Y, ค ามยา LCS = k โดย
ทุก น่ ยประม ลผล (Pj ; j=1, 2, …, 10) ามารถประม ลผลได้ พร้อมๆ
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กันด้ ยเ ลา O(n) โดยที่แต่ละ น่ ยประม ลผลจะรับผิดชอบ า LCS 1
ชุด โดยในแต่ละ Pj จะกา นดใ ้ vj แทนโ นดใดๆ ที่เริ่มจาก tail ของ
list Lj และ Pj จะ า LCS ได้ก็ต่อเมื่อค่า vj.c ของโ นดเริ่มต้นมีค่า=k ่ น
โ นดเริ่มต้นที่มีค่า vj.c < k จะกา นดใ ้ LCS=Null (ไม่เป็นค่า LCS)
ภาพที่ 7 แ ดงการค้น า LCS แบบขนาน โดยที่ ทุ ก น่ ย
ประม ลผล Pj (j = 1, 2, 3, … , 10) จะต้องตร จ อบเงื่อนไขก่อนการ า
LCS พร้อมๆ กัน ซึ่งในตั อย่างนี้จะมีเพียง 3 น่ ยประม ลผล (P8, P9,
P10) ที่จะทาการค้น า LCS ขนาด k=5 ่ น น่ ยประม ลผลอื่นๆ (Pj ; j
= 1, 2, … ,7) ที่มีค่าเริ่มต้นในโ นด vj ของลิ ต์ Lj คือ vj.c < k (แ ดง ่า
ไม่เป็น LCS ซึ่งจะกา นดใ ้ค่า LCS เป็น Null) า รับ น่ ยประม ลผล
P8 – P10 ที่มีค่าเริ่มต้นของโ นด vj.c=k ในลิ ต์ L8 – L10 จะทาการค้น า
LCS พร้อ มๆ กัน ภาพที่ 7(ก) แ ดงการค้น า LCS8 โดย P8 ที่เริ่มจาก
โ นด vj ของ L8 ที่มีค่า vj.c=k ในตาแ น่ง (i, j)=(10, 8) ซึ่งจะได้ LCS8 =
BECBE และภาพที่ 7(ข) แ ดงการค้น า LCS9 โดย P9 ที่เริ่มจากโ นด vj
ของ L9 ที่มีค่า vj.c=k ในตาแ น่ง (i, j)=(10, 9) ซึ่งจะได้ LCS = BECEE
่ น P10 จะได้ LCS10 เ มือนกับ LCS9

ขั้นตอน ิธี DP-LCS ดั้งเดิม ด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิงแบบขนาน และ ิธีที่ 2
PLCS-SR ที่พัฒนามาจากขั้นตอน ิธี IDPSR-LCS ที่ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
[8] ร่ มกับ การประม ลผลแบบขนานด้ ยเทคนิคไพน์ไลน์นิง ซึ่งในการ
เปรียบเทียบประ ิทธิภาพของทั้ง อง ิธีพบ ่า ค่า Speedup ของทั้ง อง
ิธีมีค่า ≈n แต่ ิธี PLCS มีข้อจากัดที่ค่า Shared matrix ขนาด nxn ่ น
ิธี PLCS-SR เก็บ ข้อมูลใน Shared Mlist ที่รองรับ กรณีที่ n มีค่ามากได้
อดคล้อ งกับ ยุคปั จ จุบั นที่ข้อ มูลมี การเพิ่มขึ้ นอย่างม า าล (Big Data)
และต้องการค ามร ดเร็ ในการประม ลผล
่ นงาน ิจัยที่จะ ึก าต่อไป จะเป็นการออกแบบขั้นตอน ิธี
MLCS แบบขนาน า รับข้อมูล ลายชุด (X1, X2, … , Xs) ซึ่งเป็นปัญ าที่
น่า นใจ เพราะเป็นปัญ า NP-hard ชนิด นึ่ง

เอก ารอ้างอิง
[1] K. Ning, H. Kee and H. W. Leong, “Finding Patterns in
Biological Sequences by Longest Common Subsequences
and Shortest Common Supersequence,” Sixth IEEE
Symposium on BioInformatics and BioEngineering, pp. 5360, 2006.
[2] R.A.C. Campos and F.J.Z Martinez, “Batch source-code
plagiarism detection using an algorithm for the bounded
longest common subsequence problem,” 9th
International Conference on Electrical Engineering,
Computing Science and Automatic Control, pp. 1 – 4,
2012.
[3] D. Abraham and N.S. Raj, “Approximate string matching
algorithm for phishing detection,” 2014 International
Conference on Advances in Computing, Communications
and Informatics (ICACCI), pp. 2285 – 2290, 2014.
[4] D. Frolova, H. Stern and Berman, S, "Most Probable
Longest Common Subsequence for Recognition of
Gesture Character Input," IEEE Trans. on Cybernetics, vol.
43, no.3, pp. 871 - 880, 2013.
[5] J. Liaw and et al., “Recognition of the Ambulance Siren
Sound in Taiwan by the Longest Common Subsequence,”
2013 IEEE international conference on Systems, Man, and
Cybernetics, pp.3824-3828, 2013.
[6] X. Xiang, D. Zhang, and J. Qin. “An New Algorithm for the
Longest Common Subsequence Problem,” 2007
International Conference on Computational Intelligence
and Security Workshops, pp. 112 – 115, 2007.
[7] J. Yang, Y. Xu, Y. Shang, and G. Chen, “A Space-Bounded
Anytime Algorithm for the Multiple Longest Common
Subsequence Problem,” IEEE Trans. on Knowledge and
Data Engineering, vol. 26, no. 11, pp. 2599 - 2609, 2014.
[8] S. Dangmanee and J. Werapun, “Longest Common
Subsequence by New Dynamic Programming with Space
Reduction,” The 12th National Conference on Computing
and Information Technology, pp. 286 – 291, 2016.
[9] Q. Wang, D. Korkin, and Y. Shang, “A Fast Multiple
Longest Common Subsequence (MLCS) Algorithm,” IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol.23,
no.3, pp. 321 – 334, 2011.
[10] J. Yang and et al., “A New Progressive Algorithm for a
Multiple Longest Common Subsequences Problem and
Its Efficient Parallelization,” IEEE Transactions on Parallel
and Distributed Systems, vol.24, no.5, pp. 862 – 870,
2013.

4. ประ ิทธิภาพของขัน้ ตอนวิธี PLCS และ PLCS-SR
การเปรี ย บเที ย บประ ิ ท ธิ ภ าพของขั้ น ตอน ิ ธี PLCS และ
PLCS-SR (ที่นาเ นอใน ั ข้อ 3) ในที่นี้จะเป็นการแ ดงประ ิทธิภาพด้าน
เ ลาเป็น ลัก คือค าม ามารถในการประม ลผลที่เร็ ขึ้นด้ ย n น่ ย
ประม ลผล ซึ่งจะเปรีย บเที ย บกั บ ขั้ น ตอน ิ ธี แ บบเดิ ม ที่ ใช้ นึ่ ง น่ ย
ประม ลผล ดังแ ดงเป็นค่าค ามซับซ้อน Time และ Space ในตาราง 3
(PLCS ที่มีข้อจากัดเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเมตริกซ์ nxn) และตาราง
4 (PLCS-SR ที่ลดพื้นที่จัดเก็ บ ข้อมูลใน ่ น Pre-processing) โดยค าม
ซับซ้อนด้านเ ลาของการประม ลผลแบบขนานของทั้ง 2 ิธี เท่ากับ O(n)
เทียบกับเดิม O(n2) ที่ประม ลผลด้ ย 1 น่ ยประม ล ดังนั้น Speedup
(SP=T1/TP) ของทั้ง 2 ิธีมีค่า ≈n แต่ ิธี PLCS เก็บข้อมูลในอาร์เรย์ 2 มิติ
ที่เป็นแบบ shared matrix nxn ที่ไม่ ามารถประม ลผลเมื่อ n มีค่ามาก
่ น ิธี PLCS-SR เก็บข้อมูลใน shared Mlist ที่ ามารถรองรับ n ทุกค่า
ตาราง 3: ค ามซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอน ธิ ี PLCS
Sequential 1 PE
Parallel n PEs
ขั้นตอนวิธี Time (T1) Space Time (TP) Shared
Space
Pre-processing
O(n2)
O(n2)
O(n)
O(n2)
MLCS searching O(cn)
O(n)
O(n)
O(n)
Total
O(n2)
O(n2)
O(n)
O(n2)
ตาราง 4: ค ามซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอน ธิ ี PLCS-SR
Sequential 1 PE
Parallel n PEs
ขั้นตอนวิธี Time (T1) Space Time (TP) Shared
Space
Pre-processing
O(n2)
O(kn)
O(n)
O(kn)
MLCS searching O(cn)
O(n)
O(n)
O(n)
2
Total
O(n )
O(kn)
O(n)
O(kn)

5. รุปผล
งาน ิจัยนี้ นาเ นอขั้นตอน ิธี การ าลาดับร่ มเ มือนที่ย า
ที่ ุ ด LCS แบบขนานบนโมเดล Shared memory CREW-PRAM ของ
ข้อมูล ายอัก ร 2 ชุด (X, Y) ที่มีประ ิทธิภาพด้านค ามเร็ เท่ากับ O(n)
ทั้งใน ่ นการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประม ลผล (Pre-processing) และ
การค้น า LCS ซึ่งเ นอไ ้ 2 ขั้นตอน ิธี โดย ิธีแรก PLCS พัฒนามาจาก
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