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บทคัดย่อ 
 การหาล าดับร่วมเหมือนที่ยาวที่สุด (LCS: Longest Common 
Subsequence) ของข้อมูล 2 ชุด (X, Y) ขนาด m และ n ที่เร็วและใช้
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยๆ มีบทบาทส าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมี
การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (Big Data) อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยุค IoT (Internet of Things) และการใช้งาน
แอพลิเคชันสังคมออนไลน์ งานวิจัยเพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธี LCS ที่ผ่านมา 
มุ่งเน้นที่การลดพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าที่น้อยกว่า
แบบเดิมที่เป็นอาร์เรย์ 2 มิติขนาด nxn ซ่ึงต้องใช้พื้นที่ติดกันและเป็น
ข้อจ ากัดในการประมวลผล เมื่อ n มีค่ามาก แต่ยังคงมีความซับซ้อนด้าน
เวลาของขั้นตอนวิธี LCS เป็น O(n2) ดังนั้นบทความวิจัยนี้ จึงน าเสนอ
ขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน (Parallel LCS: PLCS) ที่จะประมวลผลด้วย
เทคนิคไพน์ไลน์นิงที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นเป็น O(n) และใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลที่จัดเก็บลงใน
อาร์เรย์ 1 มิติของลิสต์ พร้อมด้วยการค้นหา LCS หลายค่าแบบขนาน ซ่ึง
ท าให้สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นและใชพ้ื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ: ล าดับร่วมเหมือนที่ยาวที่สุด (LCS), ขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน 
(PLCS), เทคนิคไพน์ไลน์นิงส าหรับการประมวลผล 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 2D-
array processing in O(n2).  Therefore, this paper proposes the 
new parallel LCS (PLCS) algorithm for the efficient parallel pre-
processing 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. 

1. ค าน า 
 ในยุค IoT (Internet of Things หรือ Internet of Everything) 

มนุษย์น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเป็นทวีคูณ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ถูกเพิ่มความสามารถให้สามารถประมวลผล
อย่างง่ายตามความสามารถที่พึงมีของอุปกรณ์และยังสามารถเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น อีกทั้งบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานแอพลิเคชันสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่เกิด
จากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแอพลิเคชันเหล่านี้ท าให้ข้อมูลมี
การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (Big Data) ขั้นตอนวิธีต่างๆ ที่มีอยู่เดิมอาจไม่มี
ประสิทธิภาพที่เร็วเพียงพอกับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าว 
ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนวิธีหาล าดับร่วมเหมือนที่ยาวที่สุด (LCS: Longest 

Common Subsequence) ซ่ึงเป็นขั้นตอนวิธีที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงาน
มากมายหลายประเภท เช่น การเปรียบเทียบการเรียงตัวของ DNA หรือ
โปรตีนของผู้ป่วยกับคนปกติเพื่อตรวจหาความผิดปกติอย่างละเอียด[1] 
การตรวจสอบการคัดลอกโปรแกรมของนักศึกษา[2] การตรวจสอบเว็บไซต์
ว่า เป็นเว็บไซต์ Phishing หรือไม่ [3]  การตรวจสอบรูปแบบการป้อน
อักขระด้วยท่าทาง (Gesture Character Input) [4] การตรวจสอบเสียง
ไซเรนของรถพยาบาล [5] เป็นต้น จากตัวอย่างการน าขั้นตอนวิธี LCS มา
ใช้ในงานตรวจสอบความเหมือนของข้อมูลชนิดต่างๆ ดังกล่าวอย่าง
แพร่หลาย เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อดีของขั้นตอนวิธี  LCS คือสามารถ
ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าและแม่นย ากว่าขั้นตอนวิธีแบบฮิวริสติกอื่น 
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการและฟังก์ชันการค านวณค่าที่ไม่ซับซ้อน
จนเกินไป แต่หากยังต้องการพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผล
ค่อนข้างมาก และในยุคที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากๆ นี้ การใช้ขั้นตอนวิธี LCS 

แบบเดิมอาจส่งผลให้การประมวลผลไม่เสร็จทันในเวลาที่ต้องการ 
การอิมพลีเมนท์ขั้นตอนวิธี LCS ของงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา 

เน้นเร่ืองการลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าเพราะจะต้องมี
การสร้างเมตริกซ์ขนาด nxn โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 2 มิติ
ส าหรับใช้เก็บข้อมูลความยาวร่วมของข้อมูล 2 ชุด X และ Y (ขนาด m 
และ n) ซ่ึงทางปฏิบัติพบว่า จะไม่สามารถประมวลผลเมื่อ n มีค่ามากได้ 
เนื่องจากอาร์เรย์ต้องใช้หน่วยความจ าเก็บค่าที่ต่อเนื่องกัน (nxn ไม่เกิน 
800x800) และจากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า ขั้นตอนวิธี LCS แบบใหม่
ของ X. Xiang [6] เสนอการลดพื้ นที่ โดยมีการเก็บข้อมูลจุดเหมือน 
(Matching points) ลงในอาร์เรย์มิติเดียว ต่อมาขั้นตอนวิธี MLCS ของ J. 
Yang [7] จัดเก็บข้อมูลจุดเหมือนในรูปแบบข้อมูลโครงสร้างต้นไม้ที่เหมาะ
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ส าหรับข้อมูลหลายชุด และสุดท้ายขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS [8] ของผู้วิจัย
เองที่ลดการเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์ 2 มิติ ลงในอาร์เรย์ของลิสต์โดยไม่เก็บ
จุดที่เป็นข้อมูลซ้ าในแต่ละคอลัมน์ ตารางที่ 1-2 แสดงการเปรียบเทียบ
ขั้นตอนวิธี LCS  ซ่ึงพบว่าทุกวิธียังคงมีความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี LCS 
ในส่วนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Pre-processing) เป็น 
O(n2) นอกจากนั้นยังพบว่า มีงานวิจัยแบบขนานที่เน้นการประมวลผลที่
เร็วขึ้น เพื่อรองรับความต้องการประมวลผลข้อมูลที่มีจ านวนมหาศาลให้ได้
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน (Parallel LCS) 
จึงถูกน าเสนอขึ้น เช่น ขั้นตอนวิธี Quick-DPPAR ของ Q. Wang [9] และ
ขั้นตอนวิธี ProMLCS ของ J.Yang [10] แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของ 
MLCS แบบขนานในงานวิจัยที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การประมวลผลข้อมูล
หลายชุด (X1 X2,  …, Xs) ส่วนการออกแบบขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน
ส าหรับข้อมูล 2 ชุด (X, Y) ยังมีข้อจ ากัดในส่วนของขั้นตอนการจัดเตรียม
ข้อมูล ซ่ึงท าได้ค่อนข้างยาก เพราะค่าของแต่ละสมาชิกจะต้องค านวณจาก
ผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องกัน 
  จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอขั้นตอนวิธี PLCS-SR ที่เป็น
ขั้นตอนวิธี LCS แบบขนานที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นเป็น O(n) ด้วยการลด
เวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประมวลผล คือขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-
processing) ด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิง พร้อมด้วยการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ค่าความยาวของ LCS โดยปรับโครงสร้างการจัดเก็บที่เสนอในงานวิจัยเดิม 
[8] ให้เหมาะสมเพื่อการประมวลผลแบบขนานที่มีประสิทธิภาพ และใน
ส่วนของขั้นตอนการค้นหา LCS หลายค่า กจ็ะสามารถค้นหาได้เร็วขึ้นด้วย
การประมวลผลแบบขนาน (หนึ่งหน่วยประมวลผลต่อหนึ่ง LCS) เพื่อลด
เวลาในการค้นหา LCS ทั้งหมดด้วยความซับซ้อนด้านเวลาเท่ากับ O(n) 

เนื้อหาในหัวข้อต่อไป เป็นการแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหา LCS แบบหนึ่งหน่วยประมวลผล (Sequential Processing) 
และแบบหลายหน่วยประมวลผล (Parallel Processing) หัวข้อที่ 3 เป็น
การเสนอขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน (PLCS: Parallel LCS) ด้วยเทคนิค
ไพน์ไลน์นิง และแบบ PLCS-SR ที่มีการลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Space 
Reduction) ที่ใช้หน่วยประมวลผล p d n หน่วย ส่วนหัวข้อที่ 4 แสดง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความซับซ้อนด้านเวลาและพื้นที่ (Time 
and space complexity) และความ เร็ วที่ เพิ่ มขึ้ น  (Speedup) ขอ ง
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน และสรุปผลงานวิจัยในหัวข้อที่ 5 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาการค้นหาล าดับร่วมเหมือนที่ยาวที่สุด (LCS: Longest 
Common Subsequence) เป็นการหาสายอักษรร่วมที่อยู่ในสายอักษร 2 
ชุด คือ X และ Y ซ่ึง LCS เป็นปัญหาพื้นฐานของ MLCS ส าหรับข้อมูล
หลายชุด (X1, X2, …, Xs)  โดยที่ X = <x1, x2, … , xm> เป็นสายอักษรชุด
หนึ่งที่มีความยาว m ตัวอักษร และ Y = <y1, y2, … , yn> เป็นสายอักษร
อีกชุดอีกหนึ่งที่มีความยาว n ตัวอักษร โดยในที่นี้จะสมมุติให้ m=n เพื่อ
ความสะดวกในการแสดงความซับซ้อนด้านเวลาขั้นตอนวิธี 
 ในปัจจุบันมีหลายงานวิจัยที่พัฒนาขั้นตอนวิธี LCS [6-8] ด้วย
ข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังแสดงการเปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 1-2 
คือ ขั้นตอนวิธี DP-LCS ดั้งเดิม, ขั้นตอนวิธี New LCS ของ X. Xiang [6], 
ขั้นตอนวิธี SA-MLCS ของ J. Yang [7] ที่มุ่งเน้นปัญหา MLCS ของข้อมูล
หลายชุด และขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS [8] จากตารางความซับซ้อนด้าน
เวลาและพื้นที่ของขั้นตอนวิธี LCS ต่างๆ จะเห็นได้ว่าทุกๆ ขั้นตอนวิธี LCS 
แบบใหม่ๆ จะลดพื้นที่ในขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล แต่
ในขั้นตอนของการค้นหา LCS หลายชุดนั้น ขั้นตอนวิธี LCS ใหม่จะต้องใช้

พื้นที่หน่วยความจ าเพิ่มขึ้นในส่วนของการค้นหาดังกล่าว ยกเว้นขั้นตอนวิธี 
IDPSR-LCS ในขณะที่ความซับซ้อนด้านเวลาในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล
ก่อนการประมวลผลยังคงเป็นข้อจ ากัดคือทุกๆ ขั้นตอนวิธี LCS จะใช้เวลา
เท่ากับ O(n2) ส่วนเวลาที่ใช้ในการค้นหา LCS จะขึ้นกับจ านวน LCSs เช่น 
O(n) ถ้ามี LCSs เป็นจ านวนจ ากัด และ O(cn) ถ้ามี LCSs อยู่ c จ านวน 
ตาราง 1: ความซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอนวธิี LCS [6-8] 

ขั้นตอนวิธี Pre-processing LCS searching 
Time Space Time Space 

DP-LCS ดั้งเดิม O(n2) O(n2) O(cn) O(1) 
New LCS 2007 [6] O(n2) 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: การเปรียบเทยีบข้อดีและข้อจ ากัดของขั้นตอนวิธ ีLCS [6-8] 

New LCS 2007 [6] 

ข้อด ี ลดพื้นที่โดยเก็บเฉพาะค่า Matching points ในอาเรย์ 1 มิต ิ 

ข้อจ ากัด 
ใช้เวลาในการหา LCS O(ckn) นานกวา่ DP เพราะต้อง
ตรวจสอบเง่ือนไข pre/post ของ LCS ทุกค่าและ CS อื่นๆ  

SA-MLCS 2014 [7] 

ข้อด ี ลดพื้นที่โดยเก็บเฉพาะค่า Dominant points ในกราฟ ซ่ึงจะ 
เหมาะส าหรับหา MLCS ของข้อมูลหลายชุด (X1, X2, …, Xk) 

ข้อจ ากัด 

ใช้เวลาในการหา LCS O(kn) เร็วกวา่ [6] เพราะใช้คิว 3 คิว 
(New, Open, Closed) ช่วยลดการตรวจความสัมพันธ์ที่
ซ้ าซ้อน แต่นานกว่า DP เพราะต้องหาความสัมพันธ์ของ LCS 
ทุกค่า และ CS อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

IDPSR-LCS 2016 [8] 

ข้อด ี
มีข้อดีเหมือน DP คือหา LCS ได้โดยตรง ด้วยเวลา O(cn) 
มีข้อดีเหมือน [6,7] ที่สามารถลดพื้นที่เพราะเก็บขอ้มูลเป็น
อาเรย์ 1 มิติของลิสต์แทน (โดยเก็บเฉพาะค่า cij ที่แตกต่าง) 

ข้อจ ากัด 
ยังคงใช้เวลาเตรียมข้อมูลในส่วน Pre-processing เป็น O(n2) 
เหมือน DP ดั้งเดิม และวิธีอื่นๆ [6-7] 

2.1 ขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS [8] 
 ขั้นตอนวิธี IDPSR (Improved Dynamic Programming with 
Space Reduction) เป็นขั้นตอนวิธีที่ปรับปรุงจาก DP-LCS ดั้งเดิม โดยท า
การลดพื้นที่ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Pre-
processing) ที่เดิมใช้อาร์เรย์ 2 มิติ C (mxn) ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดเมื่อ m, n มี
ค่ามาก  โดยค่าของแต่ละสมาชิก (cij) ของอาร์เรย์ C (ส าหรับ 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 

ดังนั้ นขั้นตอนวิธี  IDPSR-LCS [8] ได้ เสนอการแก้ปัญหาโดยการใช้
หน่วยความจ าแบบ Dynamic ด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ของลิสต์ 
Mlist Li (i = 1, 2,…, n) ที่มีขนาดของลิสต์เป็นแบบ Dynamic (≤ k) เมื่อ
ค่า k เป็นความยาวของ LCS โดยโครงสร้างข้อมูล Mlist จะจัดเก็บเฉพาะ
ค่าใหม่ที่ไม่ซ้ าเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเพื่อค้นหา LCS ได้เร็วขึ้น 

ในขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล ก าหนดให้ cj แทนค่าความยาวของ
สายอักษรร่วมจากสายอักษร X และ Y ดังนั้นส าหรับแต่ละค่าของ xi (i = 
0,1,2,…,m) และทุกค่า yj (j = 0,1,2,…, n) ค านวณ cj ก่อนจัดเก็บเพียง
บางค่า (ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นค่าที่ไม่ซ้ า) ลงใน Mlist Lj (ที่แต่ละสมาชิก
ของลิสต์ประกอบด้วยค่า c, x, และตัวชี้ back) เมื่อค่า cj ค านวณได้ดังนี้   
      cj  = ค่า c ในลิสต์ Lj-1 + 1   ถ้า xi = yj 

    = max (ค่า c ในลิสต์ Lj, cj-1)   ถ้า xi ≠ yj  
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จากภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างของ Mlist (ภาพขวา) ที่จัดเก็บเพียง
บางค่าของ ci,j ของเมตริกซ์ C (สีขาวในภาพซ้าย)  คือค่า c ใน Mlist Lj ซ่ึง
แสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่า ขั้นตอนวิธี IDPSR สามารถลดพื้นที่ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 72% โดยไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ติดกันในหน่วยความจ า 
และการค้นหา LCS ชุดที2่ จาก LCS ที่มีอยู่ 2 ค่า ก็ท าได้อย่างรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 1:  การเก็บข้อมูลดว้ย Mlist และค้นหา LCS แบบ IDPSR [8]  

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

ขั้นตอนวิธี Dominant point เดิม ซ่ึงประกอบด้วยการประมวลผล 2 ส่วน 
ในส่วนแรกเซตของ dominant points ทั้งหมดจะถูกค านวณในแต่ละ 
iteration โดยเร่ิมจาก  dominant point ที่ 0  (มีอยู่ 1 สมาชิก) เซตของ 
dominants ที่ k+1 หรือ D(k+1) จะสามารถหาได้จากเซตของ dominants 
ที่  k หรือ D(k) และในส่วนที่  2 จะค้นหาเส้นทางที่ เป็น  LCS ด้วยการ
ค านวณแบบย้อนกลับ (โดยจะเริ่มจากสมาชิกสุดท้าย) ผ่านเซตของ 
dominant points ที่ได้มาจากส่วนแรกของขั้นตอนวิธี  

 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 𝐷𝑖

𝑘 from Proc0; 
5         for q ∈ 𝐷𝑖

𝑘  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     𝐷𝑖

𝑘+1= Minima(Pars); 
14     send 𝐷𝑖

𝑘+1 to Proc0; 
15   Proc0 : defines Dk+1 = ∪1≤𝑖≤𝑁𝑝 𝐷𝑖

𝑘+1; 
16   k = k-1; } 

ขั้นตอนวิธีแบบขนาน Quick-DPPAR [9] ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
การใช้เทคนิควิธี Divide-and-Conquer โดยให้โพรเซสเซอร์ Proc0 แบ่ง
เซตของ N dominant points ออกเป็นสองซับเซตย่อย Q และ R จากนั้น
ท าการส่งมอบงานไปที่ Procq และ Procr เพื่อท าการประมวลผลหาค่า 
Minima โดย Procq และ Procr สามารถมีหน่วยประมวลผลที่แบ่งต่อไปได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้นในขณะที่ท าการประมวลผลซ้ า โครงสร้างแบบ Binary 
tree จะถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์แบบแม่-ลูก และในกรณีที่ก าหนดให้
มีหน่วยประมวลผล p หน่วย ความลึกของโครงสร้างต้นไม้เป็น log2p โดย
โหนดที่เป็นใบ (Leaf nodes) จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา LCS แบบ
ย้อนกลับจากฟังก์ชัน Divide-and-Conquer ทีจ่ะท าได้พร้อมๆ กัน 

2.3 ขั้นตอนวิธี PRO-MLCS และ DPRO-MLCS [10] 
Pro-MLCS เป็นขั้นตอนวิธีที่ถูกปรับปรุงมาจากขั้นตอนวิธีแบบ 

Dominant point เดิมเช่นเดียวกับ Quick-DP ร่วมกับฮิวริสติกที่เป็นแบบ 
Best-first search เพื่อน ามาใช้ในการค้นหา LCS จากข้อมูลโครงสร้าง
ต้นไม้ที่ถูกสร้างขึ้นจาก dominant points ในแต่ละเลเยอร์ (layer) จะท า
การเก็บข้อมูลในคิวแบบ priority queue 1 คิวที่บรรจุโหนดในเลเยอร์
เดียวกัน ในแต่ละ iteration ขั้นตอนวิธีจะท าการขยายโหนดในแต่ละคิว
แบบ priority queue ในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละรอบ  ขั้นตอนวิธีจะ
สร้างค าตอบในเบื้องต้นที่เป็น Approximate solution และเมื่อขั้นตอน
วิธีด าเนินการจนเสร็จสิ้นจะเป็นค าตอบที่เป็น Optimal solution 

 

            ภาพที่ 2: โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนวิธ ีPro-MLCS [10] 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนวิธี Pro-MLCS ที่
แต่ละเลเยอร์มีการเก็บรักษา priority queue และต้นไม้ d-index และ
ด้วยโครงสร้างข้อมูลทั้งสองชนิดนี้ถูกใช้เก็บข้อมูล point ที่จะถูกขยายและ 
point ที่ถูกขยายแล้ว priority queue ของเลเยอร์ 0 จะถูกสร้างไว้
ในขณะเริ่มต้นและเก็บจุด R = [0,0, ..., 0] 

ขั้นตอนวิธีแบบขนานโดยทั่วไปมักมีข้อจ ากัดในการประมวลผล
ข้อมูลเฉพาะในเลเยอร์เดียวกัน และมีการแบ่งภาระงานไปยังแต่ละหน่วย
ประมวลผลที่ไม่เท่ากัน ตลอดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการมีหน่วย
ประมวลผลเป็นจ านวนมากได้ ดังนั้นขั้นตอนวิธี DPro-MLCS [10] จะท า
การก าหนดการประมวลผลเลเยอร์ให้กับแต่ละหน่วยประมวลผล เพื่อให้ได้
รับภาระงาน (Workload) ที่เท่าๆ กัน และจากการพิจารณาโครงสร้างของ 
Dominant points ที่มีการกระจายตัวที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงได้น า
วิธีการก าหนดภาระงานแบบหมุนเวียน ที่เรียกว่า Cyclic assignment 
method ที่จะก าหนดให้เลเยอร์ที่ pk+i กับหน่วยประมวลผล i (Pi) เมื่อ p 
เป็นจ านวนหน่วยประมวลผลทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีแบบขนานทั้งสองวิธี [9-10] มีการ
ด าเนินการที่เร็วขึ้นส าหรับข้อมูลหลายชุด (X1, X2, … , Xs) แต่จะเริ่มการ
ประมวลผลแบบขนาน หลังจากขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการ
ประมวลผล (Pre-processing) ในแต่ละคู่ของข้อมูล (X, Y) ซ่ึงเป็นเวลา
ส่วนหนึ่งของการประมวลผล LCS ที่ใช้เวลานานเท่ากับ O(n2) เนื่องจาก
ขั้นตอนเตรียมข้อมูล จะท าการประมวลผลแบบขนาน ได้ค่อนข้างยาก 
เพราะค่าของแต่ละสมาชิก จะต้องค านวณจากผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องกัน 

3. ขั้นตอนวิธี PLCS และ PLCS-SR แบบใหม ่ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบขั้นตอนวิธี LCS แบบขนาน 

(Parallel LCS) ที่มีประสิทธิภาพทั้งในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล และ
ขั้นตอนการค้นหา LCS  ซ่ึงน าเสนอไว้ 2 ขั้นตอนวิธี คือ 

1. ขั้ น ต อ น วิ ธี  PLCS (Parallel LCS (Longest Common 
Subsequence)) ด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิง (Pipelining Technique) ซ่ึงจะ
น าเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 

2. ขั้ น ต อ น วิ ธี  PLCS-SR (Parallel LCS with Space 
Reduction) ที่ปรับปรุงมาจากขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS [8] ที่ลดพื้นที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มเทคนิคไพน์ไลน์นิง ซ่ึงจะน าเสนอในหัวข้อ 3.2 
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โดยทั้ง 2 วิธี เป็นการออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนานบนโมเดล
ของคอมพิวเตอร์แบบขนาน CREW-PRAM (Concurrent Read,Exclusive 
Write - Parallel Random Access Machine) และในการศึกษาเบื้องต้น
จะสมมุติให้ p=n เพื่อความสะดวกในการอธิบายขั้นตอนวิธีแบบขนาน  

3.1 ขั้นตอนวิธี PLCS 
ขั้นตอนวิธี 3.1 เป็นการออกแบบขั้นตอนวิธี PLCS เพื่อการ

ประมวลผลบนโมเดล CREW-PRAM ด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิงระหว่างหน่วย
ประมวลผลในแต่ละแถวในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 
โดยมีหลักการท างาน (ขั้นตอนวิธี 3.1-1) คือ Pi จะเริ่มประมวลผลค่า cij 

ในแถวที่ i ใน clock j (โดยเริ่มที่แถวที่ i (i=1) หลักที่ j (j=1)) ต่อไปใน 
clock j+1 Pi+1 จะเริ่มค านวณค่า ci+1,J โดยที่  J=j-i+1 และใน clock 
ต่อไป (clock j+2) ก็จะเริ่มการท างานของ Pi+2 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทุก
หน่วยประมวลผล ท าการค านวณค่า ciJ เสร็จสิ้นภายใน 2n clocks  
หมายเหตุ ในกรณีที่ p<n, nzm จะใช้เทคนิคมอบภาระงาน (Workload) 
แบบ Cyclic  เช่น ถ้า p=2 ดังนั้น P1 จะประมวลผลแถว 1, 3, 5, …, m-1 
และ P2 จะประมวลผลแถว 2, 4, 6, … , m สลับกันไปจนครบทุกแถว 
ขั้นตอนวิธี 3.1-1: การสร้าง 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  

ขั้นตอนวิธี 3.1-2: การค้นหา 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  

    
ภาพที่ 3: การประมวลผลและเกบ็ค่าในเมตริกซ์ C ของขั้นตอนวิธี PLCS 

 
ภาพที่ 4: การค้นหา LCS ของขั้นตอนวธิี PLCS 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing)  
แบบขนานบนโมเดล CREW-PRAM ของข้อมูล X = BECECBCCBE  และ 
Y = EBDEDCBEEA โดยใน clock 1 เร่ิมการท างานของ P1 เพื่อค านวณค่า 
c1,1 และใน clock 2 P1 ค านวณค่า c1,2 และเริ่มการท างานของ P2 เพื่อ
ค านวณค่า c2,1 และจะด าเนินการซ้ าในท านองเดียวกันนี้ ไปเรื่อย ๆ ใน 
clock ต่อไป เช่น เมื่อประมวลผลถึง clock n P1 จะประมวลผลเสร็จ n 
สมาชิก ส่วน  P2 จะประมวลผลได้ n-1 สมาชิก P3 จะประมวลผลได้ n-2 
สมาชิก และ Pn จะเริ่มประมวลผลได้เพียง 1 สมาชิก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะ
ยังคงท าซ้ าจนกระทั่งสุดท้าย Pn ค านวณค่า cn,n เสร็จสิ้นภายใน 2n 
clocks ซ่ึงด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิงดังกล่าว (ท าให้สามารถค านวณค่า ciJ ใน
แถวถัดไปใน clock ที่ต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม) ภายในเวลา 2n clocks 
หรือ O(n) ซ่ึงเร็วกว่า O(n2)  ที่ประมวลผลด้วย 1 หน่วยประมวลผล  

ขั้นตอนวิธี 3.1-2 เป็นการค้นหา LCS แบบขนาน ด้วยเวลา 
O(n) โดยที่ทุกหน่วยประมวลผล Pj (j = 1, 2, 3, … , n) จะสามารถเริ่ม
พร้อมกันด้วยการตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อหา LCS ดังแสดงผลลัพธ์ในภาพที่ 
4 ซ่ึงมีเพียง 3 หน่วยประมวลผล (P8, P9, P10) ที่จะค้นหา LCS ขนาด k=5 
(ซ่ึงในกรณีนี้ P10 จะได้ LCS10 เหมือน LCS9) ส่วนหน่วยประมวลผลอื่นๆ 
(Pj ; j=1-7) ที่ c10,j < k (หรือไมพ่บ LCS) ดังนั้นจะให้ค่าเป็น Null 

3.2 ขั้นตอนวิธี PLCS-SR 
ขั้นตอนวิธี PLCS-SR ประกอบไปด้วยการประมวลผล 2 

ขั้นตอนคือ 1. การจัดเตรียมข้อมูล Mlist L(n) ด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิง 
(ขั้นตอนวิธี 3.2-1) และ 2. การค้นหา LCS จาก Mlist (ขั้นตอนวิธี 3.2-2) 
เมื่อ Mlist L(n) จัดเก็บข้อมูลค่าความยาวร่วมเฉพาะค่าใหม่ที่ไม่ซ้ าเพื่อลด
เวลาในการค านวณค่าความยาวร่วมด้วยขั้นตอนวิธีแบบขนานด้วยเทคนิค
ไพน์ไลน์นิงและลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในอาร์เรย์ของลิสต์ 

ขั้นตอนวิธี 3.2-1: การสร้าง Mlist L(n) [c,x,back] ของ PLCS-SR  
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 z 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: การค้นหา LCS แบบขนานของ PLCS-SR  
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         // xIjzyJj   
                while(vj.c > k) vj=vj.back;  
                Ij=vj.x; 
                if (xIj=yJj)and(vj.c=k) zkj=xIj; Kj--; Jj--; 
                else Jj--;   // XIj zYJj goto next LJj for k 
             end if-else 
          end while 
        end if-else 
end forall 
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ภาพที่ 5: การสร้าง Mlist L(n) จากขั้นตอนวิธ ีPLCS-SR 

ภาพที่ 5 แสดงการสร้าง Mlist L(n) ที่แต่ละโหนดเก็บค่า 3 ค่า 
[c, x, back] ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลของวิธี PLCS-SR จากข้อมูล X = 
BECECBCCBE และ Y=EBDEDCBEEA เมื่ อทุ กหน่ วยประมวลผล  Pi 
รับผิดชอบแถว i (=1, 2, …, n) ของ X ซ่ึงจะเร่ิมเม่ือ j t i (ด้วยเทคนิคไพน์
ไลน์นิงตามค่า J=j-i+1) เช่นเดียวกับวิธี PLCS (ในภาพที่ 3) แต่ในกรณีนี้ Pi 

จะเก็บค่า cJ ลงในลิสต์ LJ เฉพาะค่าที่ไม่ซ้ า และเมื่อด าเนินการถึง n 
clocks แรก จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ ในภาพที่ 5 (ภาพแรก) P1 ประมวลผล 
Iteration 1 เสร็จ (n สมาชิก คือ cJ; J=1, 2,…,n) พร้อมด้วยการเก็บค่าที่
ไม่ซ้ าลงในลิสต์ ส่วน  P2 ค านวณได้ n-1 สมาชิกและเก็บเพียงบางค่า (i=2 
และ J=1,4-9) ลงในลิสต์ ในท านองเดียวกับ P3 – P9 ซ่ึงจะค านวณได้ n-
i+1 สมาชิก และสุดท้าย P10 ค านวณได้ 1 สมาชิก กล่าวโดยสรุปใน clock 
ที่ n=10 P1–P3 เก็บข้อมูลใหม่ลงในลิสต์ ส่วน P4–P10 จะไม่เก็บข้อมูล
เพราะเป็นค่าซ้ าที่มีอยู่ก่อนหน้า ต่อมาในภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์หลังจาก 
n+1 clocks (ที่ประมวลผลโดย P2 – P10) โดย P2 ประมวลผล Iteration 
2 เสร็จ และ P2 – P4 เก็บข้อมูลใหม่ลงในลิสต์ ส่วน P5–P10 จะไม่เก็บ
ข้อมูลที่เป็นค่าซ้ า และในท านองเดียวกันจะด าเนินการประมวลผลซ้ าๆ ไป
จนเสร็จ Iterations 3–10 โดยจะแสดงผลลัพธ์ Mlist ในภาพสุดท้าย  

ภาพที ่ 6 แสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน ImprovedMlist คือการ
ปรับ Mlist L(n) เพื่อตัดบางโหนดที่ไม่ใช่ส่วนของ LCS ออก เช่น โหนดใน
ต าแหน่ง (i, j) = (10,5), (10,4), (6,3), (6,2), (2,1) ท าให้สามารถลดพื้นที่
ได้ถึง 72% และการเก็บค่าใน Mlist ไม่ต้องใช้พื้นที่ติดกันในหน่วยความจ า 

 
ภาพที่ 6: ตัวอยา่งผลลัพธ์การปรับ Mlist ด้วยฟังก์ชัน ImprovedMlist 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 7: การค้นหา LCS หลายค่า แบบ PLCS-SR จาก Mlist 

ในขั้นตอนการค้นหา LCS (ขั้นตอนวิธี 3.2-2) จาก Mlist ของ
วิธี PLCS-SR โดยมี Input คือ Mlist L(n), X, Y, ความยาว LCS = k โดย
ทุกหน่วยประมวลผล (Pj ; j=1, 2, …, 10) สามารถประมวลผลได้พร้อมๆ 
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กันด้วยเวลา O(n) โดยที่แต่ละหน่วยประมวลผลจะรับผิดชอบหา LCS 1 
ชุด โดยในแต่ละ Pj จะก าหนดให้ vj แทนโหนดใดๆ ที่เริ่มจาก tail ของ 
list Lj และ Pj จะหา LCS ได้ก็ต่อเมื่อค่า vj.c ของโหนดเริ่มต้นมีค่า=k ส่วน
โหนดเริ่มต้นที่มีค่า vj.c < k จะก าหนดให้ LCS=Null (ไม่เป็นค่า LCS) 

ภาพที่  7 แสดงการค้นหา LCS แบบขนาน โดยที่ทุกหน่วย
ประมวลผล Pj (j = 1, 2, 3, … , 10) จะต้องตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการหา 
LCS พร้อมๆ กัน ซ่ึงในตัวอย่างนี้จะมีเพียง 3 หน่วยประมวลผล (P8, P9, 
P10) ที่จะท าการค้นหา LCS ขนาด k=5 ส่วนหน่วยประมวลผลอื่นๆ (Pj ; j 
= 1, 2, … ,7) ที่มีค่าเริ่มต้นในโหนด vj ของลิสต์ Lj คือ vj.c < k (แสดงว่า
ไม่เป็น LCS ซ่ึงจะก าหนดให้ค่า LCS เป็น Null)  ส าหรับหน่วยประมวลผล 
P8 – P10 ที่มีค่าเริ่มต้นของโหนด vj.c=k ในลิสต์ L8 – L10 จะท าการค้นหา 
LCS พร้อมๆ กัน ภาพที่ 7(ก) แสดงการค้นหา LCS8 โดย P8 ที่เริ่มจาก
โหนด vj ของ L8 ที่มีค่า vj.c=k ในต าแหน่ง (i, j)=(10, 8) ซ่ึงจะได้ LCS8 = 
BECBE และภาพที่ 7(ข) แสดงการค้นหา LCS9 โดย P9 ที่เริ่มจากโหนด vj 
ของ L9 ที่มีค่า vj.c=k ในต าแหน่ง (i, j)=(10, 9) ซ่ึงจะได้ LCS = BECEE 
ส่วน P10 จะได้ LCS10 เหมือนกับ LCS9  

4. ประสิทธิภาพของขัน้ตอนวิธี PLCS และ PLCS-SR 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี PLCS และ 
PLCS-SR (ที่น าเสนอในหัวข้อ 3) ในที่นี้จะเป็นการแสดงประสิทธิภาพด้าน
เวลาเป็นหลัก คือความสามารถในการประมวลผลที่เร็วขึ้นด้วย n หน่วย
ประมวลผล ซ่ึงจะเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีแบบเดิม ที่ใช้หนึ่งหน่วย
ประมวลผล ดังแสดงเป็นค่าความซับซ้อน Time และ Space ในตาราง 3 
(PLCS ที่มีข้อจ ากัดเร่ืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเมตริกซ์ nxn) และตาราง 
4 (PLCS-SR ที่ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในส่วน Pre-processing) โดยความ
ซับซ้อนด้านเวลาของการประมวลผลแบบขนานของทั้ง 2 วิธี เท่ากับ O(n) 
เทียบกับเดิม O(n2) ที่ประมวลผลด้วย 1 หน่วยประมวล ดังนั้น Speedup 
(SP=T1/TP) ของทั้ง 2 วิธีมีค่า ≈n แต่วิธี PLCS เก็บข้อมูลในอาร์เรย์ 2 มิติ 
ที่เป็นแบบ shared matrix nxn ที่ไม่สามารถประมวลผลเมื่อ n มีค่ามาก 
ส่วนวิธี PLCS-SR เก็บข้อมูลใน shared Mlist ที่สามารถรองรับ n ทุกค่า  

ตาราง 3: ความซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอนวธิี PLCS 

ขั้นตอนวิธี 
Sequential 1 PE Parallel n PEs 

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: ความซับซ้อน Time และ Space ของขั้นตอนวธิี PLCS-SR 

ขั้นตอนวิธี 
Sequential 1 PE Parallel n PEs 

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) 

Total O(n2) O(kn) O(n) O(kn) 

5. สรุปผล 
 งานวิจัยนี้ น าเสนอขั้นตอนวิธีการหาล าดับร่วมเหมือนที่ยาว
ที่สุด LCS แบบขนานบนโมเดล Shared memory CREW-PRAM ของ
ข้อมูลสายอักษร 2 ชุด (X, Y) ที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วเท่ากับ O(n) 
ทั้งในส่วนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Pre-processing) และ
การค้นหา LCS ซ่ึงเสนอไว้ 2 ขั้นตอนวิธี โดยวิธีแรก PLCS พัฒนามาจาก

ขั้นตอนวิธี DP-LCS ดั้งเดิม ด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิงแบบขนาน และวิธีที่ 2 
PLCS-SR ที่พัฒนามาจากขั้นตอนวิธี IDPSR-LCS ที่ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
[8] ร่วมกับการประมวลผลแบบขนานด้วยเทคนิคไพน์ไลน์นิง ซ่ึงในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีพบว่า ค่า Speedup ของทั้งสอง
วิธีมีค่า ≈n แต่วิธี PLCS มีข้อจ ากัดที่ค่า Shared matrix ขนาด nxn ส่วน
วิธี PLCS-SR เก็บข้อมูลใน Shared Mlist ที่รองรับกรณีที่ n มีค่ามากได้ 
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (Big Data) 
และต้องการความรวดเร็วในการประมวลผล  

ส่วนงานวิจัยที่จะศึกษาต่อไป จะเป็นการออกแบบขั้นตอนวิธี 
MLCS แบบขนาน ส าหรับข้อมูลหลายชุด (X1, X2, … , Xs) ซ่ึงเป็นปัญหาที่
น่าสนใจ เพราะเป็นปัญหา NP-hard ชนิดหนึ่ง 
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