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4.  Datagram Packet Switching
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3.   Virtual circuit Packet Switching
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TRANSPORT  SERVICE

 Connection-Oriented Connection-Oriented Connection-Oriented Connection-Oriented

 Connectionless Connectionless Connectionless Connectionless

กอนกอนกอนกอนใชใชใชใชบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับตองสรางการติดตอใหกันกอน และจึงทํ าการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับตองสรางการติดตอใหกันกอน และจึงทํ าการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับตองสรางการติดตอใหกันกอน และจึงทํ าการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับตองสรางการติดตอใหกันกอน และจึงทํ าการ
สงขอมูล หลังจากสิ้นสุดการสง ก็จะทํ าการยกเลิกการติดตอ  ในระหวางการสื่อสาร จะสงขอมูล หลังจากสิ้นสุดการสง ก็จะทํ าการยกเลิกการติดตอ  ในระหวางการสื่อสาร จะสงขอมูล หลังจากสิ้นสุดการสง ก็จะทํ าการยกเลิกการติดตอ  ในระหวางการสื่อสาร จะสงขอมูล หลังจากสิ้นสุดการสง ก็จะทํ าการยกเลิกการติดตอ  ในระหวางการสื่อสาร จะ
เห็นวาหลังทํ าการติดตอแลว จะมีชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรับและผูสง ขอมูลที่ผานเห็นวาหลังทํ าการติดตอแลว จะมีชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรับและผูสง ขอมูลที่ผานเห็นวาหลังทํ าการติดตอแลว จะมีชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรับและผูสง ขอมูลที่ผานเห็นวาหลังทํ าการติดตอแลว จะมีชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรับและผูสง ขอมูลที่ผาน
ชองสัญญาณนั้น จะเรียงลํ าดับกันไป การทํ างานจะทํ าที่ ชองสัญญาณนั้น จะเรียงลํ าดับกันไป การทํ างานจะทํ าที่ ชองสัญญาณนั้น จะเรียงลํ าดับกันไป การทํ างานจะทํ าที่ ชองสัญญาณนั้น จะเรียงลํ าดับกันไป การทํ างานจะทํ าที่ Layer 3 Layer 3 Layer 3 Layer 3 ยกตัวอยางเชนยกตัวอยางเชนยกตัวอยางเชนยกตัวอยางเชน
ระบบโทรศัพท , TCP Protocol, X.25, ATMระบบโทรศัพท , TCP Protocol, X.25, ATMระบบโทรศัพท , TCP Protocol, X.25, ATMระบบโทรศัพท , TCP Protocol, X.25, ATM

การบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับไมตองทํ าการติดตอกันกอน เมื่อใดที่ตองการสงการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับไมตองทํ าการติดตอกันกอน เมื่อใดที่ตองการสงการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับไมตองทํ าการติดตอกันกอน เมื่อใดที่ตองการสงการบริการรับ-สงขอมูล ผูสงและผูรับไมตองทํ าการติดตอกันกอน เมื่อใดที่ตองการสง
ขอขอขอขอความ ก็จะเขียนความ ก็จะเขียนความ ก็จะเขียนความ ก็จะเขียนที่ทีท่ี่ที่อยูอยูอยูอยูของของของของผูรับพรอมขอมูลสงไปในเสนทาง  ผูรับอาจไดรับขอมูลที่มีผูรับพรอมขอมูลสงไปในเสนทาง  ผูรับอาจไดรับขอมูลที่มีผูรับพรอมขอมูลสงไปในเสนทาง  ผูรับอาจไดรับขอมูลที่มีผูรับพรอมขอมูลสงไปในเสนทาง  ผูรับอาจไดรับขอมูลที่มี
ล ําดับแตกตางไปจากล ําดับของการสง (ผูรับจึงมีหนาที่ในการเรียงลํ าดับของขอมูลเอง)ล ําดับแตกตางไปจากล ําดับของการสง (ผูรับจึงมีหนาที่ในการเรียงลํ าดับของขอมูลเอง)ล ําดับแตกตางไปจากล ําดับของการสง (ผูรับจึงมีหนาที่ในการเรียงลํ าดับของขอมูลเอง)ล ําดับแตกตางไปจากล ําดับของการสง (ผูรับจึงมีหนาที่ในการเรียงลํ าดับของขอมูลเอง)
การทํ างานจะทํ าที่ การทํ างานจะทํ าที่ การทํ างานจะทํ าที่ การทํ างานจะทํ าที่ Layer Layer Layer Layer 4 ยกตัวอยางเชน 4 ยกตัวอยางเชน 4 ยกตัวอยางเชน 4 ยกตัวอยางเชน E-mail, IP ProtocolE-mail, IP ProtocolE-mail, IP ProtocolE-mail, IP Protocol
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Connection-OrientedConnection-OrientedConnection-OrientedConnection-Oriented ConnectionlessConnectionlessConnectionlessConnectionless

Establish ConnectionEstablish ConnectionEstablish ConnectionEstablish Connection YesYesYesYes NoNoNoNo

Require DestinationRequire DestinationRequire DestinationRequire Destination
AddressAddressAddressAddress

When establishWhen establishWhen establishWhen establish For all packageFor all packageFor all packageFor all package

Sequence of PackageSequence of PackageSequence of PackageSequence of Package GuaranteeGuaranteeGuaranteeGuarantee Not guaranteeNot guaranteeNot guaranteeNot guarantee

Flow ControlFlow ControlFlow ControlFlow Control Layer 3Layer 3Layer 3Layer 3 Layer 4Layer 4Layer 4Layer 4

Negotiate while EstablishNegotiate while EstablishNegotiate while EstablishNegotiate while Establish YesYesYesYes NoNoNoNo

Identifier AddressIdentifier AddressIdentifier AddressIdentifier Address YesYesYesYes NoNoNoNo

COMPARISON
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CIRCUIT SWITCHING

กอนที่จะสงขอมูลได ตองสรางการติดตอ เพื่อใหไดชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรบัและกอนที่จะสงขอมูลได ตองสรางการติดตอ เพื่อใหไดชองสญัญาณเชื่อมระหวางผูรบัและกอนที่จะสงขอมูลได ตองสรางการติดตอ เพื่อใหไดชองสญัญาณเชื่อมระหวางผูรบัและกอนที่จะสงขอมูลได ตองสรางการติดตอ เพื่อใหไดชองสัญญาณเชื่อมระหวางผูรบัและ
ผูสง  ซึ่งตองเสียเวลาการสรางเสนทางการติดตอ โดยมีการสงสัญญาณติดตอจนถึงฝ งผูผูสง  ซึ่งตองเสียเวลาการสรางเสนทางการติดตอ โดยมีการสงสัญญาณติดตอจนถึงฝ งผูผูสง  ซึ่งตองเสียเวลาการสรางเสนทางการติดตอ โดยมีการสงสัญญาณติดตอจนถึงฝ งผูผูสง  ซึ่งตองเสียเวลาการสรางเสนทางการติดตอ โดยมีการสงสัญญาณติดตอจนถึงฝ งผู
รับ และรอสัญญาณ รับ และรอสัญญาณ รับ และรอสัญญาณ รับ และรอสัญญาณ ACK ACK ACK ACK ตอบกลับมา จึงจะเริ่มสงขอมูล  วิธีนี้เหมาะกับการสงขอมูลตอบกลับมา จึงจะเริ่มสงขอมูล  วิธีนี้เหมาะกับการสงขอมูลตอบกลับมา จึงจะเริ่มสงขอมูล  วิธีนี้เหมาะกับการสงขอมูลตอบกลับมา จึงจะเริ่มสงขอมูล  วิธีนี้เหมาะกับการสงขอมูล
ยาว ๆ ตอเนื่องกัน ยาว ๆ ตอเนื่องกัน ยาว ๆ ตอเนื่องกัน ยาว ๆ ตอเนื่องกัน เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อสิ้นสุดการรับ-สงขอมูล จะตองมีการ สิ้นสุดการรับ-สงขอมูล จะตองมีการ สิ้นสุดการรับ-สงขอมูล จะตองมีการ สิ้นสุดการรับ-สงขอมูล จะตองมีการ Disconnection Disconnection Disconnection Disconnection เพื่อคืนเพื่อคืนเพื่อคืนเพื่อคืน
ชองสัญญาณชองสัญญาณชองสัญญาณชองสัญญาณ



Data Communication                    Computer Science                                Rajabhat Institute Lampang     #5

CIRCUIT SWITCHING (Cont.)
 Circuit Establishment Circuit Establishment Circuit Establishment Circuit Establishment

Definition :Definition :Definition :Definition :

Subscribers Subscribers Subscribers Subscribers ________________________________________________________________      Local Loop __________________      Local Loop __________________      Local Loop __________________      Local Loop __________________

__________________________     ______________________________________________________     ______________________________________________________     ______________________________________________________     ____________________________

Exchange _________________      Toll Trunks __________________Exchange _________________      Toll Trunks __________________Exchange _________________      Toll Trunks __________________Exchange _________________      Toll Trunks __________________

__________________________     ______________________________________________________     ______________________________________________________     ______________________________________________________     ____________________________
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SWITCHING CONCEPT
Space-division SwitchingSpace-division SwitchingSpace-division SwitchingSpace-division Switching

ตัวอยางของ ตัวอยางของ ตัวอยางของ ตัวอยางของ Crossbar Matrix Full-Duplex I/OCrossbar Matrix Full-Duplex I/OCrossbar Matrix Full-Duplex I/OCrossbar Matrix Full-Duplex I/O
Lines Lines Lines Lines ซึ่งมี 10 สัญญาณเขาและ 10 สัญญาณออกซึ่งมี 10 สัญญาณเขาและ 10 สัญญาณออกซึ่งมี 10 สัญญาณเขาและ 10 สัญญาณออกซึ่งมี 10 สัญญาณเขาและ 10 สัญญาณออก
แตแตแตแตละละละละสถานีติดตอกับ สถานีติดตอกับ สถานีติดตอกับ สถานีติดตอกับ Matrix Matrix Matrix Matrix ผานทาง 1 ผานทาง 1 ผานทาง 1 ผานทาง 1 InputInputInputInput
และ  1  และ  1  และ  1  และ  1  O u t p u t  L in e  จะมี ค ว ามต อ งก ารO u t p u t  L in e  จะมี ค ว ามต อ งก ารO u t p u t  L in e  จะมี ค ว ามต อ งก ารO u t p u t  L in e  จะมี ค ว ามต อ งก าร
Crosspoint Crosspoint Crosspoint Crosspoint ถึง 100 จุดถึง 100 จุดถึง 100 จุดถึง 100 จุด

ขอพึงสังเกตขอพึงสังเกตขอพึงสังเกตขอพึงสังเกต

- จ ํานวน - จ ํานวน - จ ํานวน - จ ํานวน Crosspoint Crosspoint Crosspoint Crosspoint เพิ่มตามจํ านวน เพิ่มตามจํ านวน เพิ่มตามจํ านวน เพิ่มตามจํ านวน StationStationStationStation
ทํ าใหเสียคาใชจายสูงในการออกแบบทํ าใหเสียคาใชจายสูงในการออกแบบทํ าใหเสียคาใชจายสูงในการออกแบบทํ าใหเสียคาใชจายสูงในการออกแบบ

- - - - CrosspointCrosspointCrosspointCrosspoint ถูก ถูก ถูก ถูกใชประโยชนไมเพียงพอ หากทุกใชประโยชนไมเพียงพอ หากทุกใชประโยชนไมเพียงพอ หากทุกใชประโยชนไมเพียงพอ หากทุก
Input Input Input Input และ และ และ และ Output DeviceOutput DeviceOutput DeviceOutput Device ถูกใชงานอยู ถูกใชงานอยู ถูกใชงานอยู ถูกใชงานอยู
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SWITCHING CONCEPT
N-Stages Space-division SwitchingN-Stages Space-division SwitchingN-Stages Space-division SwitchingN-Stages Space-division Switching

เพื่อลดปริมาณ เพื่อลดปริมาณ เพื่อลดปริมาณ เพื่อลดปริมาณ Crosspoint Crosspoint Crosspoint Crosspoint ในตัวในตัวในตัวในตัว
อยาง มีจ ํานวน อยาง มีจ ํานวน อยาง มีจ ํานวน อยาง มีจ ํานวน Crosspoint Crosspoint Crosspoint Crosspoint ส ําหรับส ําหรับส ําหรับส ําหรับ
1 0  1 0  1 0  1 0  S t a t i o n  S t a t i o n  S t a t i o n  S t a t i o n  แ ต ล ด จํ า น ว นแ ต ล ด จํ า น ว นแ ต ล ด จํ า น ว นแ ต ล ด จํ า น ว น
Crosspoint Crosspoint Crosspoint Crosspoint จาก 100 เปน 48 และจาก 100 เปน 48 และจาก 100 เปน 48 และจาก 100 เปน 48 และ
สามารถเปลี่ยนเสนทางได สามารถเปลี่ยนเสนทางได สามารถเปลี่ยนเสนทางได สามารถเปลี่ยนเสนทางได เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มความความความความ
มีเสถียรภาพในการติดตอสื่อสารมีเสถียรภาพในการติดตอสื่อสารมีเสถียรภาพในการติดตอสื่อสารมีเสถียรภาพในการติดตอสื่อสาร
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SWITCHING CONCEPT
Time Division SwitchingTime Division SwitchingTime Division SwitchingTime Division Switching

สัญญาณขอมูลเขา สัญญาณขอมูลเขา สัญญาณขอมูลเขา สัญญาณขอมูลเขา n n n n สายตามล ําดับ ถูก สายตามล ําดับ ถูก สายตามล ําดับ ถูก สายตามล ําดับ ถูก Multiplex Multiplex Multiplex Multiplex ประกอบดวย ประกอบดวย ประกอบดวย ประกอบดวย n n n n ชอง โดยก ําหนดชอง โดยก ําหนดชอง โดยก ําหนดชอง โดยก ําหนด
หมายเลขชองใหตรงกับ ล ําดับที่ของ หมายเลขชองใหตรงกับ ล ําดับที่ของ หมายเลขชองใหตรงกับ ล ําดับที่ของ หมายเลขชองใหตรงกับ ล ําดับที่ของ input input input input แตแตแตแตละละละละชองชองชองชองจะถูกอานมาตาม Time Slotจะถูกอานมาตาม Time Slotจะถูกอานมาตาม Time Slotจะถูกอานมาตาม Time Slot ที่ ที่ ที่ ที่
ก ําหนดแลวเขียนลงใน ก ําหนดแลวเขียนลงใน ก ําหนดแลวเขียนลงใน ก ําหนดแลวเขียนลงใน BufferBufferBufferBufferในลักษณะเรียงล ําดับ แตละ ในลักษณะเรียงล ําดับ แตละ ในลักษณะเรียงล ําดับ แตละ ในลักษณะเรียงล ําดับ แตละ Step Step Step Step ของการนับจะทํ าการของการนับจะทํ าการของการนับจะทํ าการของการนับจะทํ าการ
Mapping Mapping Mapping Mapping กับคูสายที่ตองการติดตอ ขอจ ํากัดคือมีการจ ํากัดจ ํานวน กับคูสายที่ตองการติดตอ ขอจ ํากัดคือมีการจ ํากัดจ ํานวน กับคูสายที่ตองการติดตอ ขอจ ํากัดคือมีการจ ํากัดจ ํานวน กับคูสายที่ตองการติดตอ ขอจ ํากัดคือมีการจ ํากัดจ ํานวน input input input input เพราะจะเพราะจะเพราะจะเพราะจะ
แปรผนัตรงกบัแปรผนัตรงกบัแปรผนัตรงกบัแปรผนัตรงกบัอัตราอัตราอัตราอัตราความเร็วในการเขาถึงขอมูลใน ความเร็วในการเขาถึงขอมูลใน ความเร็วในการเขาถึงขอมูลใน ความเร็วในการเขาถึงขอมูลใน BufferBufferBufferBuffer

Mapping TableMapping TableMapping TableMapping Table

CountCountCountCount

Time Slot SwappingTime Slot SwappingTime Slot SwappingTime Slot Swapping
n-inputn-inputn-inputn-input n-outputn-outputn-outputn-output
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MESSAGE SWITCHING

ผูสงจะสง ผูสงจะสง ผูสงจะสง ผูสงจะสง Message Message Message Message ไปยัง nไปยัง nไปยัง nไปยัง node ode ode ode แรก เมื่อ nแรก เมื่อ nแรก เมื่อ nแรก เมื่อ node ode ode ode แรกไดรับขอมูล จะแรกไดรับขอมูล จะแรกไดรับขอมูล จะแรกไดรับขอมูล จะ
เก็บขอมูล (ไวใน เก็บขอมูล (ไวใน เก็บขอมูล (ไวใน เก็บขอมูล (ไวใน Buffer) Buffer) Buffer) Buffer) และติดตอไปยัง nและติดตอไปยัง nและติดตอไปยัง nและติดตอไปยัง node ode ode ode ตอไป เมื่อหาเสนทางตอไป เมื่อหาเสนทางตอไป เมื่อหาเสนทางตอไป เมื่อหาเสนทาง
ไปยัง nไปยัง nไปยัง nไปยัง node ode ode ode ตอไปไดแลว ก็จะทํ าการสงขอมูลที่เก็บไวใน ตอไปไดแลว ก็จะทํ าการสงขอมูลที่เก็บไวใน ตอไปไดแลว ก็จะทํ าการสงขอมูลที่เก็บไวใน ตอไปไดแลว ก็จะทํ าการสงขอมูลที่เก็บไวใน Buffer Buffer Buffer Buffer ออกออกออกออก
ไปยัง nไปยัง nไปยัง nไปยัง node ode ode ode นั้น และไปจนกวาจะถึงปลายทาง ในชวงที่มีการสํ าเนาขอนั้น และไปจนกวาจะถึงปลายทาง ในชวงที่มีการสํ าเนาขอนั้น และไปจนกวาจะถึงปลายทาง ในชวงที่มีการสํ าเนาขอนั้น และไปจนกวาจะถึงปลายทาง ในชวงที่มีการสํ าเนาขอ
มูลไวที่ มูลไวที่ มูลไวที่ มูลไวที่ Buffer Buffer Buffer Buffer ของแตละ nของแตละ nของแตละ nของแตละ node ode ode ode จะมีการตรวจจะมีการตรวจจะมีการตรวจจะมีการตรวจสอบสอบสอบสอบความถูกตองของขอความถูกตองของขอความถูกตองของขอความถูกตองของขอ
มูล หากถูกตองก็จะมีการ มูล หากถูกตองก็จะมีการ มูล หากถูกตองก็จะมีการ มูล หากถูกตองก็จะมีการ ACK ACK ACK ACK กลับไปกลับไปกลับไปกลับไป
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เนื่องจาก เนื่องจาก เนื่องจาก เนื่องจาก MessaageMessaageMessaageMessaage Switching  Switching  Switching  Switching มีขอเสียในการสงขอมูลขนาดใหญ ทํ าใหมีการใชมีขอเสียในการสงขอมูลขนาดใหญ ทํ าใหมีการใชมีขอเสียในการสงขอมูลขนาดใหญ ทํ าใหมีการใชมีขอเสียในการสงขอมูลขนาดใหญ ทํ าใหมีการใช
ชองสัญญาณเปนเวลานาน จึงมีการแบงขอมูลอกเปนขนาดเล็ก ๆ เรียกวา ชองสัญญาณเปนเวลานาน จึงมีการแบงขอมูลอกเปนขนาดเล็ก ๆ เรียกวา ชองสัญญาณเปนเวลานาน จึงมีการแบงขอมูลอกเปนขนาดเล็ก ๆ เรียกวา ชองสัญญาณเปนเวลานาน จึงมีการแบงขอมูลอกเปนขนาดเล็ก ๆ เรียกวา Packet Packet Packet Packet แตแตแตแต
ละ ละ ละ ละ Packet Packet Packet Packet อาจอาจอาจอาจถุกถุกถุกถุกสงผานเสนทางซึ่งไมซํ ้ากัน สงผานเสนทางซึ่งไมซํ ้ากัน สงผานเสนทางซึ่งไมซํ ้ากัน สงผานเสนทางซึ่งไมซํ ้ากัน จนจนจนจนกวาจะถึงปลายทาง เมื่อถึงปลายทางกวาจะถึงปลายทาง เมื่อถึงปลายทางกวาจะถึงปลายทาง เมื่อถึงปลายทางกวาจะถึงปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง
Packet Packet Packet Packet ของขอมูลจะถูกรวมเปนขอมูล  การสงแบบนี้ จะตองมีการก ําหนดขนาดของของขอมูลจะถูกรวมเปนขอมูล  การสงแบบนี้ จะตองมีการก ําหนดขนาดของของขอมูลจะถูกรวมเปนขอมูล  การสงแบบนี้ จะตองมีการก ําหนดขนาดของของขอมูลจะถูกรวมเปนขอมูล  การสงแบบนี้ จะตองมีการก ําหนดขนาดของ
Packet Packet Packet Packet ไวแนนอน และ หาก ไวแนนอน และ หาก ไวแนนอน และ หาก ไวแนนอน และ หาก Packet Packet Packet Packet มีขนาดเล็ก สามารถที่จะเก็บไวใน มีขนาดเล็ก สามารถที่จะเก็บไวใน มีขนาดเล็ก สามารถที่จะเก็บไวใน มีขนาดเล็ก สามารถที่จะเก็บไวใน Buffer Buffer Buffer Buffer ที่ทีท่ี่ที่มีมมีีมี
ความเร็วสูง อาท ิความเร็วสูง อาท ิความเร็วสูง อาท ิความเร็วสูง อาท ิหนวยหนวยหนวยหนวยความจ ํา ทํ าใหความจํ า ทํ าใหความจํ า ทํ าใหความจํ า ทํ าใหมีมมีีมีความเร็วในการสงขอมูลความเร็วในการสงขอมูลความเร็วในการสงขอมูลความเร็วในการสงขอมูล

PACKET  SWITCHING
PPPPRINCIPLESRINCIPLESRINCIPLESRINCIPLES

PERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCE

ใหดูที่ ใหดูที่ ใหดูที่ ใหดูที่ Propagation DelayPropagation DelayPropagation DelayPropagation Delay

Transmission TimeTransmission TimeTransmission TimeTransmission Time

Node DelayNode DelayNode DelayNode Delay
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SWITCH CONCLUSION
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ROUTING

CharacteristicsCharacteristicsCharacteristicsCharacteristics

Correctness Correctness Correctness Correctness ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SimplicitySimplicitySimplicitySimplicity.…………………………………………………………….…………………...…………………………………………………………….…………………...…………………………………………………………….…………………...…………………………………………………………….…………………..

RobustnessRobustnessRobustnessRobustness...…….………….……………………………………………………….....…….………….……………………………………………………….....…….………….……………………………………………………….....…….………….………………………………………………………..

StabilityStabilityStabilityStability……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

FairnessFairnessFairnessFairness.…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..

OptimalityOptimalityOptimalityOptimality………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...

EfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiency.……….…………….………….…………………………………………....……….…………….………….…………………………………………....……….…………….………….…………………………………………....……….…………….………….…………………………………………...
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FIXED ROUTING
Dijkstra’sDijkstra’sDijkstra’sDijkstra’s Algorithms Algorithms Algorithms Algorithms
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FLOODING ROUTING

    งายตอการ     งายตอการ     งายตอการ     งายตอการ Implement Implement Implement Implement แต แต แต แต PacketPacketPacketPacket
เดียวสงไปทั่วทั้งหมด เปนขอเสีย เดียวสงไปทั่วทั้งหมด เปนขอเสีย เดียวสงไปทั่วทั้งหมด เปนขอเสีย เดียวสงไปทั่วทั้งหมด เปนขอเสีย TrafficTrafficTrafficTraffic
มาก มักใชหาเสนทางตอนแรกหรือ ในมาก มักใชหาเสนทางตอนแรกหรือ ในมาก มักใชหาเสนทางตอนแรกหรือ ในมาก มักใชหาเสนทางตอนแรกหรือ ใน
ระบบการกระจายขาวขณะเกิดสงครามระบบการกระจายขาวขณะเกิดสงครามระบบการกระจายขาวขณะเกิดสงครามระบบการกระจายขาวขณะเกิดสงคราม
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RANDOM ROUTING

∑
=

j j

i
i R

RP

เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ              P i   P i   P i   P i  =   =   =   =   ความนาจะเปนในการเลือก ความนาจะเปนในการเลือก ความนาจะเปนในการเลือก ความนาจะเปนในการเลือก Link iLink iLink iLink i

           R i           R i           R i           R i = = = = อัตอัตอัตอัตราเร็วของการสงขอมูลบน ราเร็วของการสงขอมูลบน ราเร็วของการสงขอมูลบน ราเร็วของการสงขอมูลบน Link iLink iLink iLink i

          เพื่อลดปญหา           เพื่อลดปญหา           เพื่อลดปญหา           เพื่อลดปญหา Traffic Traffic Traffic Traffic ในแบบ ในแบบ ในแบบ ในแบบ Flooding Flooding Flooding Flooding จะมีการเลือก จะมีการเลือก จะมีการเลือก จะมีการเลือก node จะทํ าการสงnode จะทํ าการสงnode จะทํ าการสงnode จะทํ าการสง
ผานผานผานผานขอขอขอขอมูลมูลมูลมูลตอโดยเลือกตอโดยเลือกตอโดยเลือกตอโดยเลือกสุม หากความนาจะเปนสุม หากความนาจะเปนสุม หากความนาจะเปนสุม หากความนาจะเปนเทาเทาเทาเทากันจะกันจะกันจะกันจะใชใชใชใชหลักการ Roundหลักการ Roundหลักการ Roundหลักการ Round
Robin Robin Robin Robin สูตรที่ใชในการค ํานวณคือสูตรที่ใชในการค ํานวณคือสูตรที่ใชในการค ํานวณคือสูตรที่ใชในการค ํานวณคือ
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ADAPTIVE ROUTING

การตัดสินใจหาเสนทาง การตัดสินใจหาเสนทาง การตัดสินใจหาเสนทาง การตัดสินใจหาเสนทาง มีมมีีมีความซับซอน สามารถเปลี่ยนเสนทางความซับซอน สามารถเปลี่ยนเสนทางความซับซอน สามารถเปลี่ยนเสนทางความซับซอน สามารถเปลี่ยนเสนทาง
อัตโนมัติ เมื่อ อัตโนมัติ เมื่อ อัตโนมัติ เมื่อ อัตโนมัติ เมื่อ Node Node Node Node ที่ติดตอมีขอผิดพลาด หรือกํ าหนดเสนทางที่ติดตอมีขอผิดพลาด หรือกํ าหนดเสนทางที่ติดตอมีขอผิดพลาด หรือกํ าหนดเสนทางที่ติดตอมีขอผิดพลาด หรือกํ าหนดเสนทาง
ใหม กรณีมี ใหม กรณีมี ใหม กรณีมี ใหม กรณีมี Node Node Node Node เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระบบ ตองสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระบบ ตองสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระบบ ตองสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระบบ ตองสามารถ
ตอบสนองตอบสนองตอบสนองตอบสนองไดไดไดไดอยางรวดเร็ว  มีสมรรถนะในการอยางรวดเร็ว  มีสมรรถนะในการอยางรวดเร็ว  มีสมรรถนะในการอยางรวดเร็ว  มีสมรรถนะในการกํ าจัดก ําจัดก ําจัดก ําจัดความคับคั่งความคับคั่งความคับคั่งความคับคั่ง
ของการสงขอมูลสูงของการสงขอมูลสูงของการสงขอมูลสูงของการสงขอมูลสูง


