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บทคัดย่อ

1. บทนํา

เอ็มคิ ที ทีโพรโทคอล (MQTT Protocol) เป็น นึ่ งในโพรโท
คอลที่ ถู ก นํ า มาใช้ ง านอย่ า งก ้ า งข างในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ออฟธิ ง ์
(Internet of Things) รื อ ไอโอที (IoT) จากงาน ิ จั ย ของเราที่ ผ่ า นมา
พบ ่าเอ็มคิ ทีทีนั้นมีปัญ าในกระบ นการของการการันตีการใ ้บริการ
(Quality of Services) รือคิ โอเอ (QoS) เราได้นําเ นอ ิธีการ ่งข้อมูล
ไปยั ง อุ ป กรณ์ ข้ า งเคี ย งเพื่ อ ลดปั ญ าการเชื่ อ มต่ อ ที่ ข าด ายไปเป็ น
ระยะเ ลายา นาน โดยงาน ิจัยนี้จะทําการพัฒนาแน คิดดังกล่า ใ ้ มี
ประ ิ ท ธิ ภาพในการ ่งข้อมูลไปยัง อุ ปกรณ์ข้างเคียงได้ ดียิ่ งขึ้น โดยการ
เปลี่ยนรูปแบบการ ่งข้อมูลแบบซิงเกิล-ฮ็อป (Single-Hop) เป็นแบบมัลติฮ็อป (Multi-Hop) แทน เพื่อ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายอื่นที่
การ ่งข้อมูลแบบซิงเกิล-ฮ็อปไม่ ามารถ ่งได้ โดยระยะเ ลาที่ใช้จะน้อย
ก ่ากระบ นการคิ โอเอ ากปัญ าการเชื่อมต่อมีระยะเ ลาที่ยา นาน

อินเทอร์เน็ตออฟธิง ์เป็นระบบที่ทํางานกับอุปกรณ์จําน นมาก
เพื่ อรั บ ่ ง ข้อมู ล ผ่ า นเครื อข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยอา ั ย โพรโทคอลที่ มี อ ยู่
มากมายในปัจจุบัน นึ่งในโพรโทคอลที่ได้รับค ามนิยมในระบบไอโอที
คือเอ็มคิ ทีทีเนื่องจากเป็นโพรโทคอลที่มีขนาดเล็ก จึงเ มาะ มกับระบบ
ไอโอทีที่อุปกรณ์มีประ ิทธิภาพในการประม ลผลไม่มาก และด้ ยขนาดที่
เล็กจึงทําใ ้ ามารถลดขนาดแบนด์ ิดท์ (Bandwidth) ในการรับ ่งแต่ละ
ครั้งได้
นึ่ ง ในปั ญ าของเอ็ ม คิ ที ที คื อ กระบ นการคิ โอเอ จะมี
ระยะเ ลาการ ่งซ้ําที่ไม่แน่นอน ากการเชื่อมต่อไปยังโบรกเกอร์ (Broker
Server) เกิดปัญ าเป็นระยะเ ลานาน ระยะเ ลาของการ ่งข้อมูลด้ ย
กระบ นการคิ โอเอ ก็จะยา นานตามไปด้ ย เนื่องจากกระบ นการนี้
จําเป็นที่จะต้อง ่งข้อมูลซ้ํา จากงาน ิจัยที่ผ่านมาของเรา เราได้นําเ นอ
ิธีการแก้ปญ
ั าโดยการ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้าง เพื่อใ ้อปุ กรณ์รอบ
ข้างเ ล่านั้นทํา น้าที่ ่งข้อมูลแทน
ในการ ่งข้อมูล อุปกรณ์ตั้งต้นจะ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบ
ข้างแบบซิงเกิล-ฮ็อปเท่านั้น ซึง่ จะมีผลใ ้ ากอุปกรณ์รอบข้างเ ล่านั้นยังมี
อุปกรณ์รอบข้าง รือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่ออยู่อีก มันจะไม่ ามารถ ่งต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้ ดังนั้นในงาน ิจัยนี้ เราจะทําการเพิ่มประ ิทธิภาพของ
การ ่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของอุปกรณ์ข้างเคียง เพื่อเพิ่มโอกา ในการ ่ง
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นที่อุปกรณ์ ง่ ตั้งต้นไม่ ามารถเชื่อมต่อได้
ในงาน ิจัยชิ้นนี้จะถูกกล่า ตามลําดับต่อไปนี้ บทที่ 2 อธิบาย
ถึ ง ค ามรู้ พื้นฐานและงาน ิ จัยที่ เกี่ ย ข้อง บทที่ 3 กล่า ถึ งแน คิดของ
งาน ิจัย บทที่ 4 อธิบายแน ทางการพัฒนาระบบ บทที่ 5 กล่า ถึงการ
ทดลองและผลการทดลอง และบทที่ 6 รุปผล

คํา ําคัญ: มัลติ-ฮ็อป, เครือข่ายคอมพิ เตอร์, ไอโอที, เอ็มคิ ทีที

Abstract
MQTT is one of many protocol, which be used in
Internet of Things system. From our previous research, there is
problem about Quality of Service mechanism in this protocol.
We purposed solution by using nearby devices for decreasing
response time in network problem. For this research, we
improve our solution in this protocol for increasing send
message chance by changing single-hop communication pattern
to multi-hop for sending data to devices in other network which
single-hop pattern cannot send data to them. This solution uses
less time than processing time in QoS mechanism when the
connection problem has a long time.

2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การรับ ่งข้อมูลด้ ยเอ็มคิ ทีทีโพรโทคอลถูกแบ่งออกเป็น 3
่ น ลั กคื อ ตั ่ ง (Publisher) โบรกเกอร์ (Broker) และตั รั บ
(Receiver) เมื่อทําการ ่งข้อมูล อุปกรณ์ที่ ่งข้อมูลต้นทางจะ ่งข้อค าม
(Message) พร้อมระบุ ั ข้อ (Topic) ของข้อค ามนั้นแล้ ่งไปยังโบรก
เกอร์ เมื่อโบรกเกอร์ได้รับข้อค าม มันจะทําการ ่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์
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มายเลขเครือข่ายที่เคยถูก ่งแล้ มันก็จะข้ามการ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
นั้นไป และ ากอุปกรณ์ทุกตั ภายในเครือข่าย ไม่ ามารถ ่งข้อมูลไปยัง
โบรกเกอร์ได้เลย อุปกรณ์แรกที่รับข้อมูลเข้ามาภายในเครือข่ายนั้น ก็จะทํา
การ ่ง มายเลขเครือข่ายกลับไป เพื่อเป็นการบ่งบอก ่า เครือข่ายนี้ไม่
ามารถ ่งข้อมูลแทนได้ แต่ในทางกลับกัน ากมีอุปกรณ์ที่ ามารถ ่ ง
ข้อมูลแทนได้ อุปกรณ์แรกที่รับข้อมูลเข้ามาภายในเครือข่ายนั้นก็จะทําการ
ง่ ผลลัพธ์ า่ ําเร็จกลับไปยังอุปกรณ์ ง่ ตั้งต้นแทน

รับปลายทางทุกตั ที่เชื่อมต่อกับมันโดยอ้างอิงจาก ั ข้อของข้อค าม าก
เป็น ั ข้อเดีย กัน อุปกรณ์รับปลายทางก็จะได้รับข้อค ามจากโบรกเกอร์
แต่ในทางกลับกัน ก็จะไม่ได้รับข้อค าม [4]
นึ่งในกระบ นการ ลักที่ ําคัญของเอ็มคิ ทีทีคือคิ โอเอ ซึ่ง
เป็ น กระบ นการที่ ช่ ยในเรื่ อ งการรั บ ประกั น การรั บ ่ ง ข้ อ มู ล โดย
กระบ นการนี้ ถู กแบ่ง ออกเป็ น 3 ระดั บ [1-2] ได้แก่ 1. คิ โอเอ ู นย์
(QoS0) เป็นการ ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ่งต้นทางเพียงครั้งเดีย และไม่รอ
ผลลัพธ์กลับ ดังนั้น ากข้อมูลมีการ ูญ ายก็จะไม่มีการ ่งข้อมูลซ้ําเกิดขึ้น
2. คิ โอเอ นึ่ง (QoS1) เป็นการ ่งข้อมูลที่รอผลตอบรับกลับจากโบรกเก
อร์ นึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการช่ ยการันตีการ ่งข้อมูล แต่ถ้า ากข้อค ามที่ตอบ
กลับจากโบรกเกอร์เกิดการ ูญ าย ก็มีโอกา ที่อุปกรณ์ตั้งต้นจะ ่งข้อมูล
ซ้ํ า ได้ 3. คิ โอเอ อง (QoS2) เป็ น การรั บ ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ป ลอดภั ย ที่ ุ ด
ํา รับเอ็มคิ ทีทีโพรโทคอล โดยอา ัย ลักการ 4-เ ย์แฮนด์เชค (4-way
handshake) แต่ก็มีโอกา ที่การ ่งข้อมูลจะช้าเมื่อเทียบกับระดับอื่น
นึ่งใน ิธีการที่ใช้ ํา รับการแก้ปัญ าการ ่งข้อมูลล่าช้าที่เกิด
จากปัญ าการเชื่อมต่อในคิ โอเอ [1] คือ การ ่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์
รอบข้าง เพื่อใ ้อุปกรณ์รอบข้างทดลอง ่งข้อมูลไปยังโบรกเกอร์แทน โดย
อา ัยอาร์พโพรโทคอล (ARP) และ เอชทีทีพีโพรโทคอล (HTTP) ช่ ยใน
การ ื่อ ารไปยังอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งจากงาน ิจัยที่ผ่านมา การ ่งข้อมูลจะ
ใช้รูปแบบซิงเกิล-ฮ็อป กล่า คือ อุปกรณ์ตั้งต้นจะ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
รอบข้างเพียง นึ่งครั้งเท่านั้น และอุปกรณ์รอบข้างจะไม่ ามารถ ่งข้อมูล
ไปยังอุปกรณ์ตั อื่นเพื่อใ ้ ่งข้อมูลแทนได้อีก ซึ่งถ้ามีอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อ
อยู่กบั อุปกรณ์รอบข้าง แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตงั้ ต้น อุปกรณ์เ ล่านั้น
จะไม่ได้รับข้อมูลเพื่อทดลอง ่งข้อมูลไปยังโบรกเกอร์ ทําใ ้โอกา ที่จะ ่ง
ต่อข้อมูลไปยังโบรกเกอร์ลดลง
งาน ิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเพิ่ ม ประ ิ ท ธิ ภ าพในการ ่ ง
ข้อมูลแบบมัลติ-ฮ็อปเพื่อเพิ่มโอกา ในการ ่งข้อมู ลไปยังเครือข่ายและ
อุปกรณ์รอบข้างอื่นที่อุปกรณ์ตั้งต้นไม่ ามารถเชื่อมต่อได้

Broker

รูปที่ 1 แน คิดของระบบการ ่งต่อข้อมูล

รูปที่ 2 ลําดับการ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้างแบบมัลติ-ฮ๊อป
ธิ ีการที่นาํ เ นอจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้
1.อุปกรณ์ ่งตั้งต้น ่งข้อมูลไปยังโบรกเกอร์ ากไม่ ามารถ ่ง
ข้อมูลได้อปุ กรณ์ ่งตั้งต้นจะทําการค้น าอุปกรณ์รอบข้างด้ ยอาร์พโพรโทคอล
2.อุปกรณ์ ่งตั้งต้นจะ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้างผ่านเอชทีทีพโี พรโทคอลทีละอุปกรณ์ตาม มายเลขอุปกรณ์ทไี่ ด้จากขั้นตอนที่ 1
3.อุปกรณ์รอบข้างจะ ่งข้อมูลไปยังโบรกเกอร์แทนอุปกรณ์ ่ง
ตั้งต้น าก ่ง ําเร็จ มันจะทําการ ่งผลลัพธ์ ่า ําเร็จกลับไปยังอุปกรณ์ ่ง
ตั้งต้นและจบกระบ นการลง แต่ ากไม่ ําเร็จ มันจะทําการค้น าอุปกรณ์
รอบข้าง พร้อม ่งข้อมูลร มถึง มายเลขเครือข่ายไปยังอุปกรณ์รอบข้างที่
ยังไม่เคยทดลอง ่งข้อมูล
4.อุปกรณ์ที่รับข้อมูลจะทํากระบ นการในข้อที่ 3 ซ้ําไปเรื่อยๆ
จนก ่าจะไม่มีอุปกรณ์ใ ม่ในเครือข่ายที่มัน ามารถเชื่อมต่อได้ใ ้ทดลอง
ง่ อีก

3. แนวคิด
ในบทนี้จะเป็นการนําเ นอแน คิดในการ ่งข้อมูลแบบมัลติฮ็อปไปยังอุปกรณ์ข้างเคียง นึ่งในปัญ าที่เราพบคือ จะทําอย่างไรใ ้การ
่งข้อมูลแบบมัลติ-ฮ็อปนี้ ไม่ ่งข้อมูลซ้ําไปยังอุปกรณ์กลุ่มเดิม เนื่องจาก
การ ่งข้อมูลซ้ําไปยังอุปกรณ์เดิมที่ไม่ ามารถ ่งข้อมูลแทนได้นั้น มีผลทํา
ใ ้ระยะเ ลาในการ ่งข้อมูลมากขึ้น
นึ่งใน ิธกี ารที่ ามารถใช้แก้ปญ
ั านี้ได้คือ ใช้ ิธกี ารตร จ อบ
ก่อนการ ่งข้อมูล ่า อุปกรณ์ที่กําลังจะ ่งไปนั้น เคยถูก ่งข้อมูลใ ้แล้
รือยัง โดยตร จ อบจาก มายเลขเครือข่าย (Network IP) โดยทุกครั้งที่
มีการ ่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้าง อุปกรณ์ตั้งต้นจะทําการ ่งข้อมูลของ
มายเลขเครือข่ายที่เคยทดลอง ่งข้อมูลแล้ ไปพร้อมกัน เพื่อใ ้อุปกรณ์
ภายในเครื อ ข่ า ยนั้ น ทํ า การตร จ อบก่ อ นการ ่ ง ต่ อ ไปยั ง อุ ป กรณ์ ใ น
เครื อข่ ายอื่ น ากอุ ปกรณ์ ที่จะ ่ ง ไปนั้ น อยู่ ใ นเครื อข่ า ยที่ อ ยู่ ใ นรายการ
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รู ป ที่ 5 เป็ น ซู โ ดโค๊ ด (Pseudocode) ํ า รั บ การ ่ ง และรั บ
ข้ อ มู ล ไปยั ง อุ ป กรณ์ ร อบข้ า งด้ ยเอชที ที พี โ พรโทคอลซึ่ ง การ ่ ง นี้ จ ะมี
ลัก ณะเป็นแบบฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟ (Recursive Function) ทําใ ้ ามารถ
่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง ทางอุ ป กรณ์ ข้ า งเคี ย งได้ เ รื่ อ ยๆ โดยมี ก ารตร จ อบ ่ า
อุ ปกรณ์ป ลายทางที่จะ ่ ง ไปนั้ น อยู่ ใ นเครื อข่ายที่ เ คยทดลอง ่ ง ไปแล้
รือไม่ ซึ่ง ากไม่มีอุปกรณ์ใดเลยในเครือข่าย ามารถ ่งข้อมูลได้ อุปกรณ์
ตั้งต้นของเครือข่ายก็จะ ่ง มายเลขเครือข่ายทั้ง มดที่ทดลอง ่งกลับไปยัง
อุปกรณ์ ง่ ก่อน น้าเพื่อไม่ใ ้เกิดการ ่งซ้ําของข้อมูลภายในเครือข่าย

5.อุปกรณ์รอบข้างตั ุดท้ายที่ทดลอง ่งข้อมูลจะทําการ ่งผลลัพธ์กลับไปยังอุปกรณ์ที่ ่งข้อมูลใ ้ ถ้า าก ่ง ําเร็จ มันจะทําการ ่งผลลัพธ์ า่ ําเร็จไปเรื่อยๆจนกลับไปถึงอุปกรณ์ ่งตั้งต้น แต่ถา้ ่งไม่ าํ เร็จ มัน
จะทําการ ่ง มายเลขเครือข่ายกลับไปแทน
6. ากไม่มีอุปกรณ์ใดเลย ามารถ ่งข้อมูลแทนได้อุปกรณ์ ่งตั้ง
ต้นจะเริ่มทํากระบ นการทั้ง มดซ้ําอีกครั้ง

def mqtt_publish(broker_ip, topic, data, network_ip):
publish_result = mqtt.publish(broker_ip, topic, data)
if publish_result == ‘Success’:
return ‘Success’
else:
nearby_device_ip = findNearbyDevice()
network_ip.add(local_network_ip)
for each_ip in nearby_device_ip:
nearby_network_ip = getNetworkIp(each_ip)
if nearby_network_ip not in network_ip:
nearby_result = http.send(each_ip, topic, data,
network_ip)
if nearby_result == ‘Success’:
return ‘Success’
return network_ip

รูปที่ 3 แผนภาพ ถานะ (State Diagram) ของ ิธกี ารที่นาํ เ นอ

4. แนวทางการพัฒนาระบบ
เราได้ทําการจําลองระบบขึ้นมาโดยมีระบบเครือข่าย 3 ระบบ
เชื่อมต่อกันตามรูปที่ 4 โดยทุกครั้งที่อปุ กรณ์ใดก็ตามไม่ ามารถ ่งข้อมูลไป
ยังโบรกเกอร์ด้ ยตั เองได้ อุปกรณ์นั้นก็จะทําตามกระบ นการที่กล่า ไ ้
ในบทก่อน น้า

def http_receive(topic, data, network_ip):
message = http.receive(topic, data, network_ip):
topic = message[0]
data = message[1]
sent_network_ip = message[2]
send_result = mqtt_publish(broker_ip, topic, data,
network_ip)
return send_result
รูปที่ 5 ซูโดโค๊ดการรับ ่งข้อมูลแบบมัลติ-ฮ๊อป

5. การทดลอง
ิ ธี ก ารทด อบ ิ ธี ก ารแก้ ไ ขที่ เ รานํ า เ นอนั้ น เราได้ ทํ า การ
จํ าลองระบบตามรู ป ที่ 4 แล้ ทํ าการ ร้างค ามแออั ด ภายในเครื อข่ าย
(Network Congestion) เป็นเ ลา 20 40 และ 60 ินาที เพื่อเก็บผลลัพธ์
ค ามล่าช้า (Delay Time) (จับเ ลาการ ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ่งต้นทาง
จนถึงอุปกรณ์รับปลายทาง) และค ามเร็ ในการตอบ นอง (Response

รูปที่ 4 โครง ร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่ออุปกรณ์
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Time) (จับเ ลาตั้งแต่การ ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ่งต้นทางจนได้รับผลลัพธ์
ตอบกลับ) ในการ ่งข้อมูลของกระบ นการคิ โอเอ นึ่ง คิ โอเอ อง และ
ิธี การที่ นํ า เ นอ โดยการ ่ง ข้ อมู ล ขนาด 1,000 ไบท์ ไปยั ง อุ ป กรณ์ รั บ
ปลายทาง รูปที่ 6 7 8 เป็นผลลัพธ์ค ามล่าช้าของการ ่งข้อมูล และ รูปที่
9 10 11 เป็นค ามเร็ ในการตอบ นอง

รูปที่ 9 ค ามเร็ ในการตอบ นองของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายใน
เครือข่ายเป็นเ ลา 20 นิ าที

รูปที่ 6 ค ามล่าช้าของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายในเครือข่ายเป็น
เ ลา 20 นิ าที

รูปที่ 10 ค ามเร็ ในการตอบ นองของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายใน
เครือข่ายเป็นเ ลา 40 นิ าที

รูปที่ 7 ค ามล่าช้าของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายในเครือข่ายเป็น
เ ลา 40 นิ าที

รูปที่ 11 ค ามเร็ ในการตอบ นองของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายใน
เครือข่ายเป็นเ ลา 60 นิ าที
ตารางที่ 1 และ 2 เป็นตารางที่แ ดงถึงค่าเฉลี่ยค ามเร็ ในการ
ตอบ นองและค ามล่าช้าของการผลการทดลองตามลําดับ แม้ ิธีการที่
นํ าเ นอนั้ น จะใช้ ระยะเ ลาที่ มากก ่าคิ โอเอ นึ่ งและคิ โอเอ อง
ในช่ งระยะเริ่ ม ต้ น แต่ ากปั ญ าการเชื่ อ มต่ อ มี ร ะยะเ ลาที่ ย า นาน
ิธีการที่นําเ นอจะ ามารถช่ ยลดระยะเ ลาการ ่งข้อมูลลงได้ เนื่องจาก
เป็นการ ่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์ในเครือข่ายอื่นที่ไม่มีปัญ าการเชื่อมต่อ
รือมีปญ
ั าน้อยก ่า

รูปที่ 8 ค ามล่าช้าของผลลัพธ์เมื่อ ร้างค ามแออัดภายในเครือข่ายเป็น
เ ลา 60 นิ าที
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์เฉลี่ยของค ามล่าช้า
Network
Delay Time
Congestion
(second)
Time (Second)
QoS1
QoS2
Proposed
Solution
20
22.05
22.04
45.00
40
42.06
42.04
50.39
60
63.79
63.96
46.76

[2]

[3]

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์เฉลี่ยของค ามเร็ ในการตอบ นอง
Response Time
Network
Congestion
(second)
Time (Second)
QoS1
QoS2
Proposed
Solution
20
24.02
24.03
47.09
40
44.06
44.06
52.47
60
65.79
65.97
48.82

[4]
[5]

[6]

แม้ ิธีการที่นําเ นอจะใช้ระยะเ ลาที่เร็ ก ่ากระบ นการคิ โอ
เอ ในกรณีที่ปัญ าการเชื่อมต่อเกิดขึ้นเป็นระยะเ ลายา นาน แต่ ิธีการนี้
ก็จํา เป็ น ที่ จะต้ องมีองค์ประกอบ ลายอย่างมากก ่ากระบ นการคิ โอ
เอ ตามปกติ อาทิ อุ ป กรณ์ ที่ ร องรั บ ิ ธี ก าร ่ ง ต่ อ นี้ และจํ า น นของ
เครือข่ายและอุปกรณ์ทั้ง มดในระบบ กล่า คือ ากไม่มีอุปกรณ์ใดเลยที่
รองรับการ ่งต่อด้ ยเอชทีทีพี การ ่งต่อข้อมูลก็จะไม่เกิดขึ้น ร มถึง าก
จําน นของเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบมีปริมาณที่มาก เ ลาที่ใช้ในการ
ทดลอง ่งก็จะมากตามไปด้ ย
6. รุปผลงานวิจัย
ในงาน ิจัยชิ้นนี้ ได้นําเ นอถึง ิธีที่ช่ ยในการเพิ่มประ ิทธิภาพ
ในการ ่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้าง จากการ ่งแบบซิงเกิล-ฮ็อปเป็น
การ ่งแบบมัลติ-ฮ็อปผ่านทางระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายในระบบ แม้ ิ ธี ก าร ่ ง แบบมั ล ติ - ฮ็ อ ปจะใช้ ร ะยะเ ลาที่ ม ากก ่ า
กระบ นการคิ โอเอ ของเอ็มคิ ทีทโี พรโทคอลในช่ งระยะเ ลาเริ่มต้น แต่
ากระยะเ ลาที่เกิดปัญ ายา นาน ิธกี ารนี้ก็ ามารถช่ ยลดระยะเ ลาใน
การ ่งข้อมูลได้ โดยขึ้นอยู่กับจําน นอุปกรณ์และจําน นเครือข่ายภายใน
ระบบ
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