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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีเสนอการควบคุมการตอบรับการเรียกเขาในโครงขาย

ไรสายแบบสื่อผสมที่ ใชขอมูลสถิติการเคลื่อนที่ ของผูใชที่คำนวณมา

จากแบบจำลองการเคลื่อนที่ ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการนำไปใช

ในระบบโครงขายจริงได สำหรับแบบจำลองการเคลื่อนที่ที่ ใช ในงาน

วิจัย น้ีจะ ใช ขอมูล เวลา ในการ ใชบริการ ในแตละ เซลล ของผูใช บริการ

แตละคน เพราะเปนขอมูลที่ผูใหบริการทุกรายตองเก็บเพื่อนำไปใชใน

กระบวนการคำนวณคาบริการอยูแลว จากนั้นตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของกระบวนการควบคุมการตอบรับการเรียกเขาที่ เสนอโดยใชเทคนิค

การจำลองสถานการณแบบ เหตุการณ เต็มหนวย จากผลการจำลอง

สถานการณในโครงขายไรสายแบบสื่อผสมพบวากระบวนการควบคุม

การ ตอบรับ การ เรียก เขาที่ เสนอ สามารถ นำ ไป ใช เพื่อ ควบคุม และ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การควบคุมการตอบรับการเรียกเขา, โครงขายไรสาย

แบบสื่อผสม, การเคลื่อนที่ของผูใชบริการ

Abstract

This paper is concerned about the design of call

admission control (CAC) in multimedia wireless network

using user mobility statistics from mobility model. This

work considers the importance of implementation in real

wireless network. Mobility model in this work is calculated

from service time in each cell of each user because service

provider must collect this information for billing processes.

Then performance evaluation is done by discrete-event

simulation program. Result shows that this CAC can be

used for controling and improving quality of service.

Keywords: call admission control, multimedia wire-

less network, user mobility

1 บทนำ

การควบคุมการตอบรับการเรียกเขา (call admission con-

trol, CAC) เปนกระบวนการตัดสินใจตอบรับการขอใชทรัพยากร

ในระบบเครือขาย ที่ทำหนาที่ จัดสรรทรัพยากรใหกับผูใชบริการดวย

คุณภาพการใหบริการ (quality of service, QoS) ที่ เปน ไป

ตามขอตกลงระหวางผูใชบริการ และผู ใหบริการ ในระบบโครงขาย

ทั่วๆ ไป การตัดสินใจตอบรับการ เรียก เขา จะพิจารณาจากทรัพยากร

ที่ ยัง วางอยู (available resource) เมื่อผูใช บริการทำการขอใช

บริการกระบวนการควบคุมการตอบรับการเรียกเขาจะทำการตรวจสอบ

ทรัพยากร ใน โครงขายที่ ยัง วางอยู ถามี ทรัพยากร เพียงพอจะทำการ

ตอบรับการขอใชชองสัญญาณ ถามีไมเพียงพอจะทำการปฏิเสธ ([1]-

[5])

สำหรับระบบโครงขายไรสาย (wireless network) จะแตกตาง

จากโครงขายธรรมดาทั่วไปตรงที่ผูใชบริการในระบบสามารถเคลื่อนที่

ระหวางการใชบริการ ซึ่งทำใหเกิดเหตุการณที่ผูใชบริการเดินทางขาม

เซลลที่อยู ติดกันระหวางการใชบริการ ระบบจึงตองสงตอสัญญาณ

จากเซลลเดิมไปสู เซลลใหมซึ่งเรียกวาการสงตอสัญญาณ (handof-

f) ในกรณีที่ เซลลใหมที่ผูใชบริการเคลื่อนที่ เขาไปไมมีชองสัญญาณ

วาง สัญญาณสงตอนั้นจะถูกปฏิเสธการใหบริการ (handoff block-

ing) โดยในมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการจะใหความสำคัญของ

กรณีน้ีมากกวากรณีที่การขอใชชองสัญญาณถูกปฏิเสธ (new cal-

l blocking) เน่ืองจากการที่สัญญาณขาดหายระหวางการใชงานยอม

สรางความไมพึงพอใจมากกวาการถูกปฏิเสธตั้งแตตอนแรก แนวทาง

การพัฒนาเครือขายไรสายในปจจุบันน้ีมุงเนนที่จะรองรับการใหบริการ

แบบสื่อผสม (multimedia) ซึ่งตองอาศัยการจัดการทรัพยากรที่มี

อยูในระบบอยางลงตัวเพื่อทำใหระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปจจัย

สำคัญอยางหน่ึงที่ถูกนำมาพิจารณาในเครือขายไรสายคือ การเคลื่อนที่

ของผูใชบริการ (user mobility)

เพื่อใหระบบสามารถจัดการกับคุณภาพการใหบริการไดดียิ่งขึ้น

งานวิจัยหลายงานในอดีต เชน [2]-[5] ได เสนอใหนำรูปแบบการ

เคลื่อนที่ของผูใช (user mobility model) มาเปนพารามิเตอรสำคัญ

ของกระบวนการการ ควบคุมการตอบรับการเรียกโดยถาผูใชบริการ

มีแนวโนมที่ จะ เคลื่อนที่ ไปสู เซลลที่ มีทรัพยากรไม เพียงพอจะทำการ

ปฏิเสธการเรียกเขา อยางไรก็ตาม งานวิจัยทั้งหมดที่กลาวมายัง ไม

เหมาะที่จะนำไปใชในโครงขายไรสายจริงเน่ืองจากตองทำการเก็บขอมูล

การใชบริการ และขอมูลรูปแบบการเคลื่อนที่ของผูใชบริการทุกคนใน



ระบบ จึงเปนแรงจูงใจในงานวิจัยน้ี ที่จะออกแบบกระบวนการควบคุม

การตอบรับการเรียกเขาที่ใชขอมูลสถิติการเคลื่อนที่ของผูใชที่คำนวณ

มาจากแบบจำลองการเคลื่อนที่ ที่สามารถนำไปใชในระบบโครงขายจริง

ได

ในงานวิจัยที่ผานมาในอดีต ไดมีการหาสมการทางคณิตศาสตร

ที่แสดงรูปแบบการเคลื่อนที่ของผูใชเรียกวาแบบจำลองการเคลื่อนที่ ซึ่ง

สามารถนำไปใชประโยชนในงานหลายๆ ดาน เชน ใชในการออกแบบ

โปรแกรม จำลอง สถานการณ (simulation program) สำหรับ

เครือขาย ไร สาย หรือ ใช ใน การ ประเมิน สมรรถนะ ของ ระบบ โดย

จะตองเลือกแบบจำลองการเคลื่อนที่ ให เหมาะสมกับสถานการณหรือ

สอดคลองกับ รูปแบบการ เคลื่อนที่ ของผูใช บริการมากที่สุด สำหรับ

แบบจำลองการเคลื่อนที่สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ

แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ ใชกับการเคลื่อนที่บนถนน [6]

แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ ใชกับการเคลื่อนที่ในอาณาบริเวณ

[7],[8] และแบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ ใชกับการเคลื่อนที่ใน

ตึก [9] ในงานวิจัยน้ีไดเลือกใชแบบจำลองการเคลื่อนที่ของผูใชบริการ

แบบ 2 มิติ ในการออกแบบโปรแกรมจำลองสถานการณที่จำลองการ

เคลื่อนที่ของผูใชบริการในเครือขายไรสาย

2 การปรับปรุงการตอบรับการเรียกเขาโดยใชขอมูลการเคลื่อนที่

เน่ืองจาก งาน วิจัย น้ี ตองการ ออกแบบ การ ควบคุม การ ตอบรับ

การ เรียก ที่ สามารถ นำ ไป ใชได ใน ระบบเครือขาย จริง จึง คำนึง ถึง คา

พารามิเตอรที่ตองใชในกระบวนการควบคุมการเรียก ดังนั้นแบบจำลอง

การเคลื่อนที่ที่ ใชในงานวิจัยน้ีจะใชขอมูลเวลาในการใชบริการ (ser-

vice time) ในแตละเซลลของผูใชบริการแตละคน เพราะเปนขอมูลที่ผู

ใหบริการทุกรายตองเก็บเพื่อนำไปใชในกระบวนการคำนวณคาบริการ

(billing process) โดยกำหนดให wij แทนอัตราสวนของเวลาที่ผูใช

จะใชบริการในเซลล j เมื่อผูใชบริการเริ่มทำการขอใชบริการจากเซลล

i เปนเซลลแรกกอนจะมีการเคลื่อนที่ไปยังเซลลอื่นๆ ดังสมการ

wij =

∑
∀n

tnj∑
∀j

∑
∀n

tnj
(1)

เมื่อ n คือผูใชที่เริ่มทำการใชบริการในเซลล i ในขณะที่ tnj คือเวลาที่

ผูใช n ใชบริการในเซลล j เมื่อมีการเรียกใหม (new call request) เขา

มาในเซลล i ในกระบวนการตอบรับการเรียกเขาในบทความน้ีจะเสนอ

ใหใชพารามิเตอรใหมซึ่งเรียกวาคาแบนดวิทประสิทธิผลที่เหลือสำหรับ

ผูขอใชบริการเมื่อพิจารณาผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของผูใชในระบบ

แลว (mobility-based effective available bandwidth, meab)

โดยมีนิยามดังน้ี

meab = wii(Ba
i −Bg

i ) +
∑
∀j 6=i

wijB
a
j (2)

เมื่อ Ba
i เปนแบนดวิทในเซลล i ที่ยังวางอยู (available band-

width in cell i) Bg
i เปนการดแบนดวิทที่สงวนไวสำหรับสัญญาณ

แฮนดออฟในเซลล i (guard bandwidth in cell i) j คือเซลลทุก

เซลลในเครือขายที่ไมใชเซลล i Ba
j เปนแบนดวิทในเซลล j ที่ยังวาง

รูปที่ 1: แผนภูมิแสดงการทำงานของกระบวนการควบคุมการตอบรับ

การเรียกเขาที่เสนอ

อยู (available bandwidth in cell j) โดยที่กระบวนการตอบรับ

การเรียกเขาจะยอมรับการขอใชบริการเมื่อ เซลลที่ผูใชขอใชบริการมี

ทรัพยากรเพียงพอ และคาแบนดวิทที่ เหลือสำหรับผูขอใชบริการเมื่อ

พิจารณาผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของผูใชในระบบแลว มากกวาหรือ

เทากับผลคูณระหวางคาพารามิเตอรขีดเริ่มเปลี่ยน (threshold para-

meter, α) และแบนดวิทที่ขอใช ดังแผนภูมิในรูปที่ 1

3 ผลการทดสอบ

ใน หัวขอ น้ี ทำ การ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ของ กระบวนการ

ควบคุมการตอบรับการเรียกเขาที่เสนอโดยใชเทคนิคจำลองสถานการณ

แบบเหตุการณเต็มหนวย (discrete-event simulation) กำหนดให

เครือขายที่พิจารณาเปนโครงขายไรสายแบบ 2 มิติ สมมุติฐานที่ใชใน

การจำลองสถานการณ มีดังน้ี

1) พื้นที่ที่พิจารณาครอบคลุมดวยเซลลหกเหลี่ยม 23 เซลล

แตละเซลมีเสนผานศูนยกลาง 1 กิโลเมตร

2) การเริ่มขอใชชองสัญญาณของผูใชบริการใหมเกิดขึ้นไดใน

ทุกๆ เซลล ดวยความนาจะเปนเทาๆ กัน

3) ผูใชบริการสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง โดยผูใชบริการสามารถเคลื่อนที่ไปยังเซลขางเคียงทั้ง 6 ดวย

ความนาจะเปนเทาๆกัน

4) ทราฟฟกที่ผูใชบริการสามารถสงไดมี 4 ชนิดคือ การสนทนา,

เสียง, ภาพเคลื่อนไหว และขอมูล ดวยคาความนาเปน 0.5, 0.2, 0.1

และ 0.2 ตามลำดับ

5) เวลาในการใชบริการ (call holding time) มีคาเทากัน

สำหรับทราฟฟกทุกชนิด โดยมีการแจงแจงแบบ exponential ที่มี

คาเฉลี่ยเทากับ 180 วินาที

6) แตละเซลลมีแบนดวิทเทากับ 30 แบนดวิทยูนิต (Band-



width Unit, BU)

7) จำนวนแบนดวิทที่ตองการสำหรับทราฟฟกแตละชนิดคือ การ

สนทนา = 1 BU, เสียง = 5 BU, ภาพเคลื่อนไหว = 10 BU และ

ขอมูล = 2 BU

8) ปริมาณทราฟฟกที่เกิดขึ้นคือ 720 ครั้ง ใชเวลาในการจำลอง

สถานการณ 1 ชั่วโมง

ใน การ จำลอง สถานการณ ได ทดสอบ กระบวนการ ควบคุม การ

ตอบรับการเรียกเขาในแตละคา α ทั้งหมด 21 คา ตั้งแต 0 จนถึง

10 โดยเพิ่มทีละ 0.5 จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ

โดยการพิจารณาจาก ความนาจะเปนที่การเริ่มขอใชชองสัญญาณถูก

ปฏิเสธ (new call blocking probability) ความนาจะเปนที่การ

สงตอสัญญาณถูกปฏิเสธ (handoff call blocking probabili-

ty) อัตราสวนการใชทรัพยากร(utilization ratio) อัตราสวนการใช

ทรัพยากรของผูใชบริการที่ไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ

(good utilization ratio) ความนาจะเปนที่การขอใชชองสัญญาณได

รับการตอบรับและไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ (suc-

cessful call blocking probability) โดยคาที่ ใช สำหรับการ

เปรียบเทียบ (benchmark) คือคาจากการทดลองเมื่อคา α เทา

กับศูนย เน่ืองจากคา meab ที่คำนวณจากสมการ (2) มีคามาก

กวาหรือเทากับศูนย ในขณะที่กระบวนการตอบรับการเรียกที่เสนอจะ

ตอบรับการขอใชบริการใหมเมื่อมีแบนดวิทเพียงพอและคา meab ≥
α ดังนั้นเมื่อคา α = 0 กระบวนการตอบรับการเรียกที่ เสนอจะ
เหมือนกับกระบวนการตอบรับการเรียกทั่วไป ที่จะทำการตอบรับการ

ขอใชบริการใหมทันทีเมื่อมีจำนวนแบนดวิทเพียงพอ คาทั้งหมดจากการ

จำลองสถานการณแสดงไวในรูปที่ 2 และรูปที่ 3

รูปที่ 2: กราฟแสดงความนาจะเปนที่การเริ่มขอใชชองสัญญาณถูก

ปฏิเสธ ความนาจะเปนที่การสงตอสัญญาณถูกปฏิเสธ และอัตราสวน

การใชทรัพยากร ในแตละคา α

จากรูปที่ 2 คาความนาจะเปนที่การเริ่มขอใชชองสัญญาณถูก

ปฏิเสธ มีคาลดลงเมื่อ α เพิ่มขึ้นเพราะวาเมื่อคา α เพิ่มขึ้นโอกาสที่

จะรับการเรียกเขาจะนอยลงเพราะกระบวนการควบคุมการตอบรับจะรับ

การเรียกเขาก็ตอเมื่อคา meab มากกวาหรือเทากับผลคูณระหวางคา

α และแบนดวิทของการเรียกเขา จากเหตุผลดังกลาวจึงอธิบายการลด

ลงของอัตราสวนการใชทรัพยากร เมื่อคา α เพิ่มขึ้นเน่ืองจากระบบมี

รูปที่ 3: กราฟแสดง อัตราสวนการใชทรัพยากรของผูใชบริการที่ไม

ถูกบล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ และความนาจะเปนที่การขอ

ใชชองสัญญาณไดรับการตอบรับและไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอ

สัญญาณ ในแตละคา α

การตอบรับการเรียกเขาลดลง

สำหรับคาความนาจะเปนที่การขอสงตอสัญญาณถูกปฏิเสธ มีคา

ลดลงเมื่อ α เพิ่มขึ้นเพราะวาเมื่อ α สูงขึ้นระบบจะทำการปฏิเสธการ

เรียกเขามากขึ้นโดยจะทำการปฏิเสธการเรียกเขา ที่มีแนวโนมจะเกิด

การบล็อกในการสงตอสัญญาณขึ้นในอนาคตเพราะคา meab ที่ใช

พิจารณาในการตัดสินใจตอบรับการขอใชทรัพยากรคำนวณจากขอมูล

การเคลื่อนที่ของผูใชบริการและทรัพยากรที่ยังวางอยูในขณะนั้น

อัตราสวน การ ใช ทรัพยากร ของ ผูใช บริการ ที่ ไม ถูก บล็อก

ใน กระบวนการ สง ตอ สัญญาณ และ ความนาจะเปน ที่ การ ขอ ใช

ชองสัญญาณไดรับการตอบรับและไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอ

สัญญาณ จะแตกตางจากคาอื่นๆ คือจะมีคาที่ดีที่สุด (optimal value)

ที่คา α คาหน่ึง จากรูปที่ 3 คา อัตราสวนการใชทรัพยากรของผูใช

บริการที่ไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ มีคาที่ดีที่สุด เมื่อ

α เทากับ 4 เน่ืองจากกระบวนการควบคุมการตอบรับการเรียกเขา

ทำการปฏิเสธการเรียกเขาเพื่อสงวนทรัพยากรไวสำหรับทราฟฟกจาก

เซลลขางเคียงที่จะเขามาในอนาคต เพื่อลดความนาจะเปนที่การสงตอ

สัญญาณถูกปฏิเสธ เมื่อคา α นอยกวา 4 ระบบทำการปฏิเสธการเรียก

เขาที่คาดวาจะเกิดการสงตอสัญญาณถูกปฏิเสธ นอยเกินไป ในขณะที่

เมื่อคา α มากกวา 4 ระบบมีความนาจะเปนที่การสงตอสัญญาณถูก

ปฏิเสธลดลงแต ไมสามารถทดแทนการปฏิเสธการเรียกเขาที่มากจน

เกินไปได

สำหรับ คา ความนาจะเปน ที่ การ ขอ ใช ชองสัญญาณ ได รับ การ

ตอบรับและไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ มีคาที่ดีที่สุด

เมื่อ α เทากับ 3 เพราะวาเมื่อ α นอยกวา 3 ระบบทำการปฏิเสธ

การเรียกเขาที่คาดวาจะเกิดการสงตอสัญญาณถูกปฏิเสธนอยเกินไป ใน

ขณะที่เมื่อคา α มากกวา 3 ระบบมีความนาจะเปนที่การสงตอสัญญาณ

ถูกปฏิเสธลดลงแต ไมสามารถทดแทนการปฏิเสธการเรียกเขาที่มากจน

เกินไปได

ขั้นตอนถัดไปจะทดสอบการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ



ตารางที่ 1: ผลการทดสอบการควบคุมตอบรับการเรียกในงานวิจัยแนว

คิดกลุมเงาและการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ
shadow cluster proposed

start chosen change start chosen change

(%) %) (%) (%) (%) (%)
Bn 10 17 ↑ 7 19 33 ↑ 14
Bh 13 1 ↓ 12 11 1 ↓ 10
U 75 63 ↓ 12 80 71 ↓ 9

ในสถาณการณเดียวกับการทดลองในงานวิจัยแนวคิดกลุมเงา (shad-

ow cluster concept) ที่ทำการทดสอบกระบวนการตอบรับการเรียก

ในโครงขาย เซลลูลารบนถนนที่ มีการ เคลื่อนที่ แบบหน่ึงมิติ สำหรับ

สมมุติฐานตาง ๆ ในการจำลองสถาณการณสามารถดูไดในงานวิจัย

แนวคิดกลุมเงา [5] โดยการทดสอบจะทำการปรับพารามิเตอรของทั้ง

2 กระบวนการเพื่อคุมใหคาความนาจะเปนที่การขอสงตอสัญญาณถูก

ปฏิเสธอยู ในเกณฑที่ตองการคือนอยกวา 1 เปอรเซ็นต เพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงของคาสมรรถนะอื่น ๆ ในโครงขาย กำหนดให Bn

คือความนาจะเปนที่ การ เริ่มขอใช ชองสัญญาณถูกปฏิเสธ Bh คือ

ความนาจะเปนที่การสงตอสัญญาณถูกปฏิเสธ และ U คืออัตราสวน

การใชทรัพยากร ผลการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 1

จากผลการทดสอบพบวากระบวนการตอบรับการเรียกที่ เสนอ

สามารถนำมา ใช ใน การ ควบคุม โครงขาย ได ใกลเคียง กับ กระบวนการ

ตอบรับการเรียกในงานวิจัยแนวคิดกลุมเงา สำหรับสาเหตุที่คาเริ่มตน

ไมเทากันเน่ืองจากโปรแกรมจำลองสถาณการณในงานวิจัยที่เสนอเปน

การจำลองสถานการณแบบเหตุการณ เต็มหนวย (discrete even-

t simulation) ที่มีทราฟฟกเขามาแบบกระบวนการปวสซอง (Pois-

son process) ในขณะที่โปรแกรมจำลองสถาณการณในงานวิจัยแนว

คิดกลุมเงาเปนการจำลองสถานการณแบบเวลาเต็มหนวย (discrete

time simulation) ที่ประมาณทราฟฟกที่เขามาดวยกระบวนการเบอร

นูลี (Bernoulli process)

4 สรุป

จาก ผล การ จำลอง สถานการณ แสดง ให เห็น วา กระบวนการ

ควบคุมการตอบรับการ เรียก เขา ใน โครงขายสื่อ ผสมแบบ ไร สาย ที่

ใช ขอมูล การ เคลื่อนที่ ของ ผูใช บริการ เปน สวนหน่ึง ใน การ พิจารณา

ตัดสินใจตอบรับการ เรียก เขาที่ เสนอในงานวิจัย น้ี สามารถนำไปใช

ในเครือขายไรสายเพื่อควบคุมคุณภาพการใหบริการ (ความนาจะเปน

ที่ การ เริ่ม ขอ ใช ชองสัญญาณถูก ปฏิเสธ, ความนาจะเปน ที่ การ สง

ตอ สัญญาณถูก ปฏิเสธ และ อัตราสวน การ ใช ทรัพยากร) ให เปน

ไปตามขอตกลงระหวางผูใช บริการ และผู ให บริการ นอกจากน้ียัง

สามารถ ปรับปรุง อัตราสวน การ ใช ทรัพยากร ของ ผูใช บริการ ที่ ไม ถูก

บล็อกในกระบวนการสงตอสัญญาณ และความนาจะเปนที่การขอใช

ชองสัญญาณไดรับการตอบรับและไมถูกบล็อกในกระบวนการสงตอ

สัญญาณ ใหไดคาที่ดีที่สุดได
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