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บทคัดยอ

บทความ น้ีนำเสนอการสรางระบบทดสอบ (testbed) เพื่อ

ประเมินผลจากการควบคุมจิตเตอร ในโครงขายแอดฮอกไรสาย ซึ่ง

ใช หลักการ ประวิง เวลา กอน ที่ โหน ด ระหวาง ทาง จะ สง กลุม ขอมูล

(packet) ที่รับมาตอออกไป เพื่อใหคาจิตเตอรที่โหนดปลายทางมีคา

นอยที่สุด โดยโครงขายที่พิจารณาประกอบดวย 4 โหนด และเชื่อมตอ

กันตามมาตรฐาน 802.11b ผานทางซ็อกเก็ต (socket) UDP ซึ่ง

ในบทความน้ีไดแสดงผลจากการทดลองในระบบทดสอบ พรอมทั้ง

ผลจากการจำลองโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร OMNET++ เพื่อ

เปรียบเทียบกันดวย โดยผลที่ไดจากทั้ง 2 การทดลองสามารถยืนยัน

ไดวา วิธีการควบคุมจิตเตอรที่นำเสนอถึงแมวาจะทำใหคาประวิงเวลามี

คาเพิ่มขึ้น แตก็ทำใหคาจิตเตอรลดลงไปมากดวยเชนกัน

คำสำคัญ: โครงขายแอดฮอกไรสาย, ระบบทดสอบ, การควบคุมจิต

เตอร

Abstract

This paper proposes testbed implementation for

evaluation of distributed jitter control in wireless ad-hoc

network. The jitter control algorithm works by adding

some delays of packets at intermediate node before being

forwarded to the next node. It is intended to minimize

end-to-end jitter. This testbed consists of four nodes

connected by 802.11b standard and uses UDP socket

to send packets. The testbed result is also compared

to that of OMNET++ simulation. Both test platforms

confirm that the distributed jitter control algorithm, while

increasing the average delay, can decrease end-to-end

jitter significantly.

Keywords: wireless ad-hoc network, testbed, jitter

control

1 บทนำ

ทุกวันน้ีเทคโนโลยี ไรสายไดมีการพัฒนาและเขามีบทบาทกับ

มนุษยมากขึ้น ไมวาจะเปนโครงขายเซลลูลาร โครงขายแลนไรสาย

ที่ ใชงานกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน รวมถึงโครงขายแอดฮอก

ที่นักวิจัยจำนวนมากกำลังใหความสนใจ [1, 2] ที่ผานมามี งาน

เกี่ยวกับโครงขายแอดฮอกที่อยูระหวางการกำหนดมาตรฐานและงาน

วิจัยที่สำคัญ เชน โพรโทคอลจัดเสนทาง [3, 4] การเขาถึงชองสัญญาณ

การควบคุมคุณภาพการใหบริการ [5] ซึ่งมีวิธีการตาง ๆ ที่นักวิจัยทำ

การนำเสนอ แตปญหาที่สำคัญคือ จะสามารถทดสอบวิธีการนั้น ๆ วา

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงานในระบบจริงไดอยางไร

การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการตาง ๆ ที่นักวิจัยนำเสนอ

นั้น สามารถแบง ได เปน 3 วิธี หลัก ๆ คือ การจำลอง โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร [6, 7, 8], การวิเคราะหทางคณิตศาสตร

และการสรางระบบทดสอบ [9, 10, 11] ซึ่งสองวิธีแรกเปนวิธี

ที่ งานวิจัยสวนใหญ นิยมใชกัน เน่ืองจากวิธีแรกเปนวิธีที่ ทำได งาย

และสามารถทำการจัดการระบบใหเปนอยางที่ตองการได ซึ่งรวมถึง

การกำหนดหรือตัดบางพารามิเตอรออกเพื่อทำใหระบบจัดการไดงาย

ขึ้น เชนเดียวกับ ในวิธี ที่ สองที่ ตอง ใช การตั้งสมมติฐาน เหมือนกัน

ดวยเหตุน้ีจึงทำใหสองวิธีน้ีอาจจะใหผลที่คลาดเคลื่อนจากระบบจริงได

ดังนั้นในบทความน้ีจึงไดเลือกใชการสรางระบบทดสอบ เพราะถึงแมวา

จะมี ความซับซอนมากกวาและตอง ใช ตนทุนสูงกวา แตก็ สามารถ

จำลองสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดใกลเคียงกับระบบจริงมากกวาเชนกัน

ในการใหบริการสื่อผสม (multimedia) ในปจจุบันถือวาเปน

ที่นิยมอยางมาก ไมวาจะเปนการเรียกดูขอมูลภาพเคลื่อนไหว หรือ

การประชุมผานทางเครือขาย โดยคุณภาพของการใหบริการก็ขึ้นอยูกับ

หลาย ๆ ปจจัย ทั้งการสูญหายของกลุมขอมูล คาประวิงเวลา และจิต

เตอร ซึ่งถือวามีความสำคัญมาก เน่ืองจากหากจิตเตอรมีคามาก จะทำ

ใหขอมูลภาพหรือเสียงนั้น ๆ ไมตอเน่ือง สงผลใหผูใชบริการเกิดความ

ไมพอใจได และที่ผานมางานวิจัยสวนใหญไดมุงเนนไปที่การแกปญหา

ของจิตเตอรในโครงขายอินเตอรเน็ตแบบมีสายเทานั้น [12, 13] ยังไม

มีงานวิจัยใดที่พิจารณาปญหาของจิตเตอรโดยตรงในโครงขายแอดฮอก

บริการ สื่อ ผสมที่ ใช กัน อยู ทุกวันน้ี ใน โครงขาย อิน เตอร เน็ต



นั้น ใชวิธีควบคุมจิตเตอรที่ โหนดปลายทาง โดยการเก็บกลุมขอมูล

จำนวนหน่ึงไว ในบัฟเฟอรกอนแลวคอยนำออกแสดงผล ซึ่งทำได

งาย เน่ืองจากตองมีการจัดการที่โหนดปลายทางเทานั้น แตการจัดการ

บัฟเฟอรในลักษณะน้ีอาจไมเหมาะกับโครงขายแอดฮอกเน่ืองจากเปน

โครงขาย ไร สาย คาประวิง เวลามีความไมแนนอนสูง ประกอบกับ

อุปกรณที่ใชไมไดมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น อาจจะมีอุปกรณ

ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีขนาดบัฟเฟอรที่จำกัด ดังนั้นงานวิจัยในบทความน้ี

จึงไดสรางระบบทดสอบเพื่อประเมินผลจากการใชหลักการควบคุมจิต

เตอรแบบกระจาย (distributed jitter control) โดยใหโหนดระหวาง

ทางสามารถชวยจัดการควบคุมจิตเตอรได ซึ่งทำใหโหนดปลายทางไม

จำเปนตองรับภาระหนักจนเกินไป และเพื่อใหระบบจัดการไดงายขึ้น

ระบบทดสอบน้ีจึงทำการพิจารณารูปแบบของทราฟฟกที่สงเปนแบบ

การสงดวยอัตราคงที่ (Constanst bit rate:CBR)

2 โครงสรางของระบบทดสอบ

ระบบทดสอบที่พิจารณาประกอบไปดวย 5 โหนด เปนโหนดใน

โครงขาย 4 โหนด และอีก 1 โหนดใชสำหรับสรางสัญญาณรบกวน

โหนดอื่น ๆ โดยที่โหนดทั้งหมดเชื่อมตอกันผานทางโครงขายแอดฮอก

ไรสาย และกำหนดใหวาแตละโหนดจะมีโหนดขางเคียงคือโหนดที่อยู

ติดกันเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 1 สวนแล็ปท็อปคอมพิวเตอรที่ใชใน

ระบบทดสอบน้ีประกอบดวย IBM 4 เครื่อง และ Compaq 1 เครื่อง

ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ Fedora core3 และ Mandrake

10.1 สวนการดแลนไรสายที่ใชเปน Intelpro 2100 และ Intelpro

2200 ซึ่งเชื่อมตอกันดวยมาตรฐาน 802.11b โดยที่การรับสงขอมูล

ในการทดลองทั้งหมดจะกระทำผานทางซ็อกเก็ต และโพรโทคอลที่ใช

คือ UDP ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1: รูปแบบของโครงขายที่พิจารณา

รูปที่ 2: โครงสรางของระบบทดสอบ

3 การคำนวณจิตเตอร (Jitter Calculation)

จิต เตอรของแตละกลุมขอมูล สามารถคำนวณไดจากสมการ

ดานลางน้ี โดยที่ Si คือ เวลาที่โนดตนทางสงกลุมขอมูลที่ i ออกไป

และ Ri คือ เวลาที่โนดปลายทางไดรับกลุมขอมูลที่ i

Jitter = |(Rj−Sj)−(Ri−Si)| = |(Rj−Ri)−(Sj−Si)|

4 หลักการควบคุมจิตเตอร

ใน ระบบ ทดสอบ น้ี อาศัย หลักการ ควบคุม จิต เตอร ที่ โหน ด

ระหวางทางโดยการเก็บกลุมขอมูลเขาบัฟเฟอรซึ่งมีคาขีดเริ่มเปลี่ยน

(threshold) เทากับ B โดยในระบบทดสอบน้ีกำหนดให B = 10

กลุมขอมูล มอดูลควบคุมจิตเตอรจะทำหนาที่เก็บกลุมขอมูลที่เขามา

จนกระทั่งจำนวนกลุมขอมูลสะสม k มีคาเกินจากขีดเริ่มเปลี่ยน B

หลังจากนั้นจึงเริ่มทยอยสงตอกลุมขอมูลออกไปดวยอัตราคงที่ = 1/τ

กลุมขอมูล/มิลลิวินาที เพื่อทำใหคาจิตเตอรมีคานอยที่สุดเทาที่จะเปน

ไปได แตในขณะเดียวกันคาประวิงเวลาก็จะมีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย แต

ยังอยูในระดับที่ยอมรับได เชน ในการเรียกดูภาพเคลื่อนไหว ถึงแมวา

จะรอนานกวาเดิมเล็กนอยในชวงตน แตจังหวะการเลนตอเน่ือง ก็

สามารถทำใหผูใชบริการพอใจไดมากกวา หลักการควบคุมจิตเตอรดังที่

กลาวมาสามารถแสดงการทำงานไดดังน้ี

initialization: i = 0, j = 0, k = 0

if (receive packet = yes)

buffer[j] = packet

j = j+1; k = k+1;

skip the lower loop until k = B for the first time

If ( k != 0 )

send packet in buffer[i]

wait for τ ms.

i = i+1; k = k-1;

/* recur the whole process */

โดย k เปนจำนวนกลุมขอมูลที่เก็บอยูในบัฟเฟอร ในขณะที่

i และ j เปนลำดับของกลุมขอมูลที่โนดสงตอและไดรับมา ตามลำดับ

สวน N เปนจำนวนกลุมขอมูลทั้งหมดที่โนดตนทางตองการสง

5 ผลการทดลอง

การทดลองในระบบทดสอบน้ีทำขึ้นเพื่อประเมินผลวาวิธีการ

ควบคุมจิตเตอรที่กลาวมาขางตน สามารถลดคาจิตเตอรและคาประวิง

เวลาไดมากนอยเพียงใด โดยจะแสดงผลเปรียบเทียบกันระหวางการ

ทดลองที่ โหนดระหวางทางมี การควบคุมจิต เตอร และการทดลองที่

สงตอกลุมขอมูลไปเลยทันที รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจจัยที่อาจสง

ผลกระทบตอคาจิตเตอรที่ปลายทางได ดังนั้นในบทความน้ีจึงไดแบง

การทดลองออกเปน 2 การทดลองหลัก ๆ ดังน้ี



5.1 ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน

การทดลองน้ีทำขึ้นเพื่อวิเคราะหวาเมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้นที่

แตละโหนด จะมีผลกระทบตอคาจิตเตอรหรือไม ซึ่งทำได โดยการ

สงกลุมขอมูลขนาด 1024 ไบต ไปดวยอัตรา 200 มิลลิวินาทีตอ

หน่ึงกลุมขอมูล จากโหนด 1 ไปที่โหนด 4 และใชคอมพิวเตอรอีก

เครื่องหน่ึงทำการถายโอนขอมูลผาน FTP ไปที่แตละโหนดในขณะที่

กำลังสงกลุมขอมูลกันอยู ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งจะทำใหมีการแยงใช

ชองสัญญาณกันมากขึ้น สงผลใหคาประวิงเวลาของแตละกลุมขอมูล

มีความไมแนนอนสูงขึ้น และจิตเตอรมีคามากขึ้นดวย โดยผลการ

ทดลองเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 1 โดยผลการทดลองทั้งหมดที่

แสดงในบทความน้ีเปนคาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดลองจำนวนหลายครั้ง

เพื่อใหไดคาที่เชื่อถือได ซึ่งจะเห็นวาในกรณีที่มีการถายโอนขอมูลอยู

รูปที่ 3: โครงสรางทางกายภาพของระบบทดสอบที่ใชทดลอง

ตารางที่ 1: ผลเปรียบเทียบในกรณีที่มีและไมมีการรบกวนดวย FTP
รูปแบบ จิตเตอร(ms) คาประวิงเวลา (sec)
การทดลอง FTP no FTP FTP no FTP
ไมควบคุมจิตเตอร 33.34 2.77 0.043 0.002
ควบคุมจิตเตอร 10.04 4.08 4.14 3.81

ดวย จะทำใหคาจิตเตอรและคาประวิงเวลามีคามากขึ้น สวนในรูปที่ 4

และ 5 จะแสดงคาจิตเตอรและคาประวิงเวลาที่วัดไดจากการทดลอง

หน่ึงที่มีการรบกวน เปรียบเทียบในแตละกลุมขอมูล ตามลำดับ

เพื่อให เห็นความแตกตางไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทดลองน้ี

รูปที่ 4: จิตเตอรที่วัดไดในแตละกลุมขอมูล

ยังไดมีการนำผลจากการจำลองโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร OM-

NET++ [8] ซึ่งเปนโปรแกรมจำลองชนิดเหตุการณเต็มหนวย (dis-

crete event simulator) มาเปรียบเทียบดวย โดยใชคาขีดเริ่มเปลี่ยน

B และอัตราการสงขอมูลเหมือนกับที่ใชในระบบทดสอบ และไดผล

ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นวาผลที่ไดจากทั้งระบบทดสอบและการ

รูปที่ 5: คาประวิงเวลาที่วัดไดในแตละกลุมขอมูล

ตารางที่ 2: ผลที่ไดจากจำลองโดยใช omnet++
รูปแบบการทดลอง จิตเตอร(ms) คาประวิงเวลา (sec)
ไมควบคุมจิตเตอร 36.85 0.123
ควบคุมจิตเตอร 20.9 4.57

จำลองโดยใช OMNET++ ตางก็ใหแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ

กรณีที่มีการควบคุมจิตเตอรสามารถลดคาจิตเตอรลงไดจริง แตสวน

ของคาที่ไดอาจจะไมใกลเคียงกันมากนัก เน่ืองจากใน OMNET++

มีการกอกำเนิดคาประวิงเวลาโดยใชการสุมแบบแจกแจงเอกรูป (uni-

form distribution) ภายในชวง ๆ หน่ึง ซึ่งอาจจะมากกวาชวงที่ปรับ

เปลี่ยนในระบบทดสอบได เพราะในขณะที่ทดลองสภาพแวดลอมไมได

เปลี่ยนแปลงมากนัก

5.2 ผลกระทบจากขนาดของกลุมขอมูล

การทดลองน้ีทำขึ้นเพื่อวิเคราะหวาขนาดของแตละกลุมขอมูล

ที่ใชสงมีผลตอจิตเตอรหรือไม โดยในการทดลองไดทำการแบงกลุม

ขอมูลออกเปน 3 ขนาด คือ 512, 1024, 2048 ไบต สงจากโหนด 1

ไปโหนด 4 ดวยอัตรา 200 มิลลิวินาทีตอหน่ึงกลุมขอมูลเชนเดียวกับ

ในการทดลองที่ 1 ซึ่งไดผลดังแสดงในตารางที่ 3

โดยผลที่ไดจากทั้ง 2 การทดลอง แสดงใหเห็นวาเมื่อขนาด

ตารางที่ 3: ผลที่วัดไดเมื่อสงดวยกลุมขอมูลขนาดตาง ๆ
ขนาดกลุม ไมควบคุมจิตเตอร ควบคุมจิตเตอร
ขอมูล จิตเตอร คาประวิง จิตเตอร คาประวิง
(ไบต) (ms) เวลา (ms) (ms) เวลา (sec)
512 12.94 36.72 7.1 3.82
1024 29.44 45.16 6.99 3.93
2048 33.88 50.36 10.4 3.98

ของกลุมขอมูลมีคามากขึ้น และมีการรบกวนเกิดขึ้น จิตเตอรจะมีคา

เพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งหากใชวิธีการควบคุมจิตเตอรจะสามารถลดคา

จิตเตอรที่โหนดปลายทางลงไดมาก ถึงแมวาในวิธีที่ไมมีการควบคุมจิต

เตอรจะมีจิตเตอรไมมากอยูแลว แตในโครงขายที่พิจารณาน้ี มีการสง

ผานกลุมขอมูลไปเพียงแค 3 ชวงเชื่อมตอเทานั้น จิตเตอรจึงยังมีคา

นอยอยู แตในโครงขายที่ใชงานกันจริง ๆ นั้น กลุมขอมูลอาจตองสง

ผานชวงเชื่อมตอที่มากกวาน้ีหลายเทา รวมถึงขนาดของกลุมขอมูลและ



สัญญาณรบกวนที่มีมากกวาในระบบทดสอบน้ีมาก ดังนั้นการควบคุม

จิตเตอรจึงมีความสำคัญและจำเปนมาก สวนคาประวิงเวลาที่เห็นวามี

คาเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนั้น เกิดจากการกำหนดคาที่ใชในการทดลอง

โดยหากกำหนดใหคาขีดเริ่มเปลี่ยน B มีคานอยกวาน้ี และเพิ่มอัตรา

การสงกลุมขอมูลใหเร็วกวาน้ี คาประวิงเวลาจะมีคาต่ำลงได โดยตาราง

ที่ 4 แสดงผลที่ไดเมื่อกำหนดใหคา B เทากับ 2 และ 6 ซึ่งจะเห็นวา

คาประวิงเวลามีคาลดลงไปมาก แตหากกำหนดใหคา B นอยเกินไป ก็

จะทำใหประสิทธิภาพในการชวยลดจิตเตอรลดลงไปดวย

ตารางที่ 4: ผลที่ไดเมื่อปรับเปลี่ยนคาขีดเริ่มเปลี่ยน
รูปแบบการทดลอง จิตเตอร(ms) คาประวิงเวลา (sec)
ไมควบคุมจิตเตอร 15.7 0.018

ขีดเริ่มเปลี่ยน B=2 7.4 0.412

ขีดเริ่มเปลี่ยน B=6 3.5 2.03

6 สรุป

ใน บทความ น้ี นำเสนอ การ สราง ระบบ ทดสอบ เพื่อ ประเมิน

ผลจากการใชหลักการควบคุมจิต เตอร แบบกระจายในโครงขายแอด

ฮอก พรอมทั้ง เปรียบเทียบผลที่ ได จากการจำลอง โดยใช โปรแกรม

OMNET++ โดยผลจากทั้ง 2 วิธีทดสอบสอดคลองกันวาถึงแม

วิธีควบคุมจิตเตอรที่นำเสนอน้ีจะทำใหคาประวิง เวลาเพิ่มขึ้น แตก็

สามารถลดจิตเตอรลงไดมาก ซึ่งสงผลใหบริการขอมูลภาพหรือเสียงมี

ความตอเน่ืองในการเลน ทำใหผูใชบริการไดรับความพอใจมากกวา

ระบบ ทดสอบ ที่ ได นำเสนอ ใน บทความ น้ี มี การ จำลอง

สภาพแวดลอมทุกอยางใกลเคียงกับโครงขายจริงมาก โดยเหมาะสม

สำหรับการประเมินผลในโครงขายที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตอาจ

จะยากตอการทดลองในกรณีที่โหนดมีการเคลื่อนที่ เน่ืองจากขอจำกัด

หลาย ๆ อยางทั้งทางดานงบประมาณ และความยากตอการจัดการ

ควบคุมระบบ ดังนั้นเพื่อใหรองรับความสามารถในสวนน้ี แผนงานใน

ปจจุบันที่กำลังดำเนินการพัฒนาตอคือ การสรางระบบทดสอบสำหรับ

โครงขายแอดฮอกที่ เชื่อมตอกันโดยใช โครงขายแบบมีสาย ซึ่ง เปน

ระบบที่ เราสามารถควบคุมได และสามารถขยายขนาดของโครงขาย

ตลอดจนกำหนดการ เคลื่อนที่ ของแตละ โหนดได ตามตองการ รวม

ทั้งชนิดของทราฟฟกที่พิจารณาจะเปนแบบการสงดวยอัตราไมคงที่

เพื่อใหมีสถานการณใกลเคียงกับระบบจริงมากยิ่งขึ้น
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