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บทคัดยอ

บทความ น้ี ได นำเสนอ กลไก การ ควบคุม แบบ เวลาจริง แบบ

กระจายสำหรับการสงขอมูล ใน เครือขายแอดฮอก ซึ่ง จะอาศัยการ

จัดการควบคุมที่โหนดระหวางทาง โดยแบงออกเปน 2 วิธี คือการ

ควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจายโดยการควบคุมขีด เริ่ม เปลี่ยนของ

บัฟเฟอรเพื่อการปรับใหเปนปกติ (DRC-RBT) และการควบคุมแบบ

เวลาจริงแบบกระจายที่ปรับตัวได (ADRC) โดยมีจุดประสงคหลัก

เพื่อควบคุมใหจิตเตอรที่ โหนดปลายทางมีคานอยที่สุด และเพื่อเปน

การยืนยันวากลไกที่นำเสนอน้ีสามารถนำไปใชในเครือขายจริงได ใน

บทความน้ีจะทำการประเมินผลโดยใชระบบทดสอบ (testbed) ซึ่ง

จะแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ แบบไรสาย และแบบมีสาย โดยใน

แบบมีสายนั้นจะใชการเลียนแบบคุณลักษณะของชองสัญญาณไรสาย

ผานทางตัวควบคุมที่เรียกวาเกตเวยเลียนแบบแทน เพื่อใหทดสอบใน

เครือขายที่มีขนาดใหญ และสามารถกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ ได

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธี DRC-RBT จะเหมาะสำหรับ

เครือขายที่ โหนดไม เคลื่อนที่ และสนใจที่ จิต เตอร เปนหลัก แตจะ

สามารถใชไดกับทราฟฟกแบบอัตราบิตคงที่ (CBR) เทานั้น ในขณะที่

วิธี ADRC จะสามารถใชกับทราฟฟกแบบอัตราบิตแปรผันได (VBR)

ได และหากกำหนดคาถวงน้ำหนักใหเหมาะสมแลว วิธีน้ีก็จะใชงานได

ดีในกรณีที่โหนดมีการเคลื่อนที่ดวย

คำสำคัญ: เครือขายแอดฮอก, ระบบทดสอบ, การควบคุมแบบ

เวลาจริง

Abstract

This paper proposes two real-time control mech-

anisms, Distributed Real-time Control with Regulating

Buffer Threshold (DRC-RBT) and Adaptive Distributed

Real-time Control (ADRC), for minimizing the packet jit-

ter. To obtain the reliable results, two platforms of testbed,

wireless and wired, have been constructed to evaluate the

proposed mechanisms. The implemented wireless testbed

has been suitably applied in case of small networks. In

constrast, by using an emulator gateway to model ad-hoc

environments, the wired testbed has been applied in case

of larger networks possibly with consideration of node

mobility. Experimental results reveal that each of the

proposed methods performs well in different situations. In

static network that packet delay is not significant, DRC-

RBT is a preferable method; however, this method can

serve only the incoming traffic of constant bit rate nature.

On the other hand, by appropriately adjusting the assigned

weight value of average delay in ADRC, the obtained nu-

merical tests suggest that ADRC can operate efficiently in

both static and dynamic network scenarios.
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1 บทนำ

ปจจุบันเครือขายแอดฮอก (MANET) เปนอีกหัวขอหน่ึงที่

นักวิจัยใหความสนใจกันมากอยู ในขณะน้ีและคาดวาจะมีการใชงาน

กันอยางแพรหลายในอนาคต [1] โดยมีกลไกที่ ไดรับการนำเสนอ

มากมาย และทำการทดสอบในวิธีการที่ตาง ๆ กัน ทั้งการจำลองโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร [2, 3] การวิเคราะหทางคณิตศาสตร และ

การสรางระบบทดสอบ [4, 5] ซึ่งแตละวิธีก็มีขอดีขอเสียแตกตางกัน

ไป แตในบทความน้ีจะเลือกใชการสรางระบบทดสอบเพื่อประเมินผล

เน่ืองจากแมจะมีความซับซอน และตองลงทุนสูงกวา แตก็สามารถ

ยืนยันได วา วิธีที่ทำการทดสอบจะสามารถใช งานได ใน เครือขายจริง

และเมื่อเครือขายแอดฮอกมีการใชงานกันมากขึ้น บริการตาง ๆ ก็จะ

มีมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งก็รวมถึงบริการสงขอมูลสื่อผสมแบบตอเน่ือง

(multimedia streaming service) ที่เปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน

ดังนั้นการควบคุมคุณภาพการใหบริการจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่ง

คุณภาพการใหบริการก็ขึ้นอยูกับหลายองคประกอบดวยกัน แตในงาน

วิจัยน้ีจะพิจารณาที่จิตเตอรเปนหลัก เน่ืองจากสงผลโดยตรงตอบริการ

ในรูปแบบน้ี

ในงานวิจัย [6] ที่ผานมาไดมีการนำเสนอกลไกการควบคุมจิต

เตอรที่ใชหลักการใหโหนดระหวางทางเก็บกลุมขอมูลจำนวนหน่ึงไวใน

บัฟเฟอรกอนแลวจึงคอย ๆ ทยอยสงออกไป โดยทำการประเมินผลใน

ระบบทดสอบแบบไรสายที่ประกอบไปดวยโหนด 4 โหนดที่ไมเคลื่อนที่

และทราฟฟกเปนแบบ CBR เทานั้น ดังนั้นในบทความน้ีจึงไดทำการ
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ทดสอบเพิ่มในระบบทดสอบแบบมีสายดวย เพื่อทดสอบในเครือขาย

ที่มีขนาดใหญขึ้น และกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ ได นอกจากนั้น

ในบทความน้ียังไดทำการปรับปรุงกลไกการควบคุมจิตเตอรดังกลาวให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งนำเสนอกลไกการควบคุมเพิ่มขึ้นอีก

หน่ึงวิธีเพื่อปรับปรุงใหคาประวิงเวลาที่โหนดปลายทางมีคาไมสูงมาก

นัก และเพื่อใหสามารถใชกับทราฟฟกแบบ VBR ไดดวย

2 โครงสรางของระบบทดสอบ

ระบบทดสอบทั้งสองรูปแบบจะอยูบนพื้นฐานของการทำงาน

ภายใตระบบปฏิบัติการลินุกซ และแตละโหนดเชื่อมตอกันผานทาง

ซ็อกเก็ตที่กำหนด โดยโครงสรางของระบบทดสอบแตละประเภทมี

รายละเอียดดังน้ี

2.1 ระบบทดสอบแบบไรสาย

ในระบบทดสอบประเภทน้ีจะใชการเชื่อมตอผานทางเครือขาย

ไรสายในภาวะแอดฮอก ซึ่งปกติแลวโหนดจะสามารถเชื่อมตอกันได

ภายในหน่ึงชวงเชื่อมตอเทานั้นเน่ืองจากอุปกรณยังไมสามารถรองรับ

การหา เสนทาง ได ดังนั้น จึงตอง ใช การสง ขอมูลผานทางซ็ อก เก็ต

ที่ กำหนดขึ้น เอง เพื่อ ชวย ในการ จำลองทอพอ โลยี ของ เครือขาย ให

สามารถสง ผานหลายชวง เชื่อมตอ ได รูปแบบการทดลอง ในระบบ

ทดสอบแบบไรสายน้ีแสดงดังรูปที่ 1 โดยจะประกอบไปดวยโหนด 4

โหนด ซึ่งในที่น้ีคือโนตบุคคอมพิวเตอรที่อยูในรถแตละคัน และรถทั้ง

4 คันน้ีจะแลนตามกันไปเรื่อย ๆ ในขณะที่มีการสงขอมูลจากโหนด 1

ไปยังโหนด 4 โดยกำหนดใหแตละโหนดจะมีโหนดขางเคียงคือโหนด

ที่อยูติดกันเทานั้น

รูปที่ 1: รูปแบบการทดลองของระบบทดสอบแบบไรสาย

2.2 ระบบทดสอบแบบมีสาย

เพื่อใหระบบทดสอบมีความสามารถในการจำลองสถานการณ

เดิมสำหรับทำการทดลองซ้ำได และยังคงสภาพแวดลอมให เหมือน

กับ ระบบจริง มากที่สุด อยู ใน ระบบทดสอบ น้ีจึงทำการ เลียนแบบ

คุณลักษณะตาง ๆ ของชองสัญญาณไรสายมาไว ในเครือขายแบบ

มีสาย ประกอบไปดวยภาวะ เชื่อมตอ (connectivity) ซึ่ง ขึ้นอยู

กับระยะการสงของแตละคู โหนด ความเร็วในการรับสงกลุมขอมูล

ระหวางคูโหนด (link capacity) รวมไปถึงอัตราการสูญหายของกลุม

ขอมูล โดยทั้งหมดน้ีจะทำการควบคุมผานทางโปรแกรมหน่ึงที่กำหนด

ใหเปนศูนยกลางเรียกวา เกตเวยเลียนแบบ (emulator gateway)

และพารามิเตอรที่ใชในการเลียนแบบน้ีจะอางอิงมาจากการทดลองใน

เครือขายไรสายจริง รูปที่ 2 แสดงโครงสรางของระบบทดสอบน้ี จะ

เห็นวาทุกโพรเซสที่ใชไมวาจะเปนของแตละโหนด หรือของเกตเวย

เลียนแบบจะมีซ็อกเก็ตที่ใชเชื่อมตออยู โดยคาที่เปนตัวระบุซ็อกเก็ตน้ี

ก็คือเลขที่อยูไอพี (IP address) และหมายเลขชองทาง (port num-

ber) ที่ใช ซึ่งในการใชโพรเซสแทนแตละโหนดนั้นมีขอดีคือ ถึงแมจะมี

คอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวก็ใชทดลองในเครือขายที่มีขนาดใหญได

รูปที่ 2: โครงสรางของระบบทดสอบแบบมีสาย

3 กลไกการควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจาย

ในบทความน้ีไดนำเสนอกลไกควบคุมแบบเวลาจริง 2 วิธี ซึ่งใน

วิธีแรกจะใชไดเฉพาะกับทราฟฟกแบบ CBR เทานั้น สวนวิธีที่สองจะ

ใชกับทราฟฟกแบบ VBR ไดดวย โดยทั้งสองวิธีจะเปนการจัดการที่

โหนดระหวางทางทั้งสิ้น ซึ่งแตละวิธีมีหลักการดังน้ี

3.1 การ ควบคุม แบบ เวลาจริง แบบกระจาย โดย การ ควบคุม ขีด เริ่ม

เปลี่ยนของบัฟเฟอร เพื่อ การปรับ ให เปนปกติ (Distributed

Real-time Control with Regulating Buffer Threshold

: DRC-RBT)

วิธีน้ีอาศัยหลักการเก็บกลุมขอมูลเขามาไวในบัฟเฟอรกอน และ

ทำการจับเวลาวาควรจะสงกลุมขอมูลแรกที่รับเขามาออกไปที่เวลาไหน

ซึ่งเวลาน้ีก็ขึ้นอยูกับคาขีดเริ่มเปลี่ยน (threshold) ที่กำหนดไว และ

เมื่อถึงเวลาดังกลาวมอดูลควบคุมการรับสงก็จะสงกลุมขอมูลนั้นออก

ไป พรอมทั้งเริ่มทยอยสงตอกลุมขอมูลอื่น ๆ ที่ตามมาออกไปดวย

ชวงเวลาที่เหมาะสม โดยขึ้นอยูกับลำดับของกลุมขอมูลดวย เชน หาก

มีการสูญหายของกลุมขอมูลเกิดขึ้นที่ชวงใด ชวงเวลาที่โหนดระหวาง

ทางจะสงกลุมขอมูลตอก็จะชดเชยเวลานั้นไปดวยโดยคำนวณจากระยะ

หางระหวางกลุมขอมูล ดังนั้นในวิธี DRC-RBT น้ีจะใชไดในกรณี

ที่ขอมูลถูกสงมาดวยอัตราบิตคงที่เทานั้น รวมถึงในการกำหนดคาขีด

เริ่มเปลี่ยนก็ตองคำนึงถึงความเหมาะสมดวย เน่ืองจากหากมีคามากจะ

สงผลใหคาประวิงเวลามีคาสูง แตหากนอยเกินไปก็จะไมสามารถชวย

จัดการจิตเตอรไดดีเทาที่ควร

เพื่อใหเขาใจไดชัดเจนขึ้น ในรูปที่ 3 แสดงตัวอยางแผนภาพ

เวลาของการสงที่มีการควบคุมตามวิธี DRC-RBT ที่กำหนดใหขีดเริ่ม

เปลี่ยนเทากับ 2 จะเห็นวาเมื่อโหนดระหวางทางไดรับกลุมขอมูลแรก

แลว จะรอจนกระทั่งถัดไปอีกสองชวงเวลา (time slot) จึงจะสงกลุม

ขอมูลแรกออกไป หลังจากนั้นก็คอยสงกลุมขอมูลที่ตามมาตอไปดวย

ระยะเวลาหางเทา ๆ กัน แตเมื่อกลุมขอมูลที่สามสูญหายไป ก็จะชดเชย

เวลาในชวงนั้นกอนที่จะสงกลุมขอมูลที่สี่ ทั้งน้ีก็เพื่อใหอัตราของกลุม
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ขอมูลที่ถูกสงออกไปใกลเคียงกับที่โหนดตนทางมากที่สุด

รูปที่ 3: แผนภาพเวลาของการสงที่ควบคุมโดยวิธี DRC-RBT

3.2 การควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจายที่ปรับตัวได (Adaptive

Distributed Real-time Control : ADRC)

ในวิธีน้ีจะใชหลักการเปรียบเทียบคาประวิงเวลาของแตละกลุม

ขอมูลกับคาประวิง เวลา เฉลี่ยที่ คำนวณมาจากคาเฉลี่ย เคลื่อนที่ ถวง

น้ำหนักเลขชี้กำลัง (exponentially weighted moving average:

EWMA) โดยหากพบวากลุมขอมูลนั้นมาถึงชาเกินไปก็จะทำการสง

ตอทันที แตหากพบวามาเร็วเกินไปก็จะทำการหนวงเวลาใหเทากับ

คาประวิงเวลาเฉลี่ยในขณะนั้น เพื่อทำใหชวงเวลาระหวางการสงกลุม

ขอมูลของแตละโหนดระหวางทางใกลเคียงกับที่โหนดตนทางมากที่สุด

ซึ่งขั้นตอนการทำงานน้ีแสดงดังรูปที่ 4 โดยที่ relative delay =

delay − ave delay ในขณะที่ delay = Ri − Si และ

ave delay = (1 − w) ∗ ave delay + w ∗ delay เมื่อ

Ri เปนเวลาที่โหนดระหวางทางไดรับกลุมขอมูลที่ i, Si เปนเวลา

ที่โหนดตนทางสงกลุมขอมูลที่ i ออกมา ซึ่งเวลาดังกลาวน้ีจะถูกแนบ

มากับแตละกลุมขอมูล และ w เปนคาถวงน้ำหนัก สวน d เปน

relative delay สูงสุดที่โหนดยังยอมสงกลุมขอมูลนั้นตอไป และ

c เปนคา relative delay ต่ำสุดที่สามารถยอมรับไดโดยจะไมทำ

การหนวงเวลาเพิ่ม

รูปที่ 4: หลักการทำงานของวิธี ADRC

4 ผลการทดลอง

รูปแบบการทดลองจะเปนการประเมินประสิทธิภาพของกลไก

การควบคุมที่นำเสนอเปรียบเทียบกับการสง โดยไมมีการควบคุมใด

ๆ (w/o control) พรอมทั้งวิเคราะหถึงปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอ

จิตเตอรที่ โหนดปลายทางได ซึ่งในบทความน้ีจะพิจารณาผลกระทบ

จากการเคลื่อนที่ของโหนด และ ขนาดของเครือขายเปนหลัก โดย

คำจำกัดความของพารามิเตอร ในแตละการทดลองจะเปนดังน้ี l =

อัตราการสูญเสียกลุมขอมูลตอหน่ึงชวงเชื่อมตอ, w = คาถวงน้ำหนัก

ในวิธี ADRC และ th = ขีดเริ่มเปลี่ยนของวิธี DRC-RBT โดย

ที่ในทุกการทดลองจะใชไฟลตนฉบับ (source file) ที่บีบอัดตาม

มาตรฐาน MPEG-4 และทดลองโดยใชทราฟฟกทั้งแบบ CBR และ

VBR สำหรับทราฟฟกแบบ VBR อัตราบิตจะไมคงที่ขึ้นอยูกับเน้ือหา

ของแตละเฟรม ซึ่งระยะหางระหวางเฟรมในที่น้ีจะใช 66.7 ms. (15

fps.) สวนทราฟฟกแบบ CBR จะสงดวยอัตราบิตคงที่โดยมีระยะหาง

ระหวางกลุมขอมูล 61.9 ms. ซึ่งเปนอัตราบิตเฉลี่ยของทราฟฟกแบบ

VBR ในขณะที่ทราฟฟกทั้งสองแบบจะใชขนาดของกลุมขอมูลเทากัน

คือ 1024 ไบต

4.1 ผลกระทบเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของโหนด

ในการทดลองน้ีจะแบงไดเปนการทดลองยอยไดอีก 2 สวน ดังน้ี

4.1.1 ผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

การทดลองน้ีจะทำในระบบทดสอบแบบไรสาย โดยมีทอพอโลยี

ดังรูปที่ 1 และจะทดลองในสถานการณที่โหนดเคลื่อนที่ (รถแลนตาม

กันวนทับเสนทางเดิม) และไมเคลื่อนที่เปรียบเทียบกัน โดยที่ทั้งสอง

รูปแบบจะใชพารามิเตอรในการทดลองดังน้ีw = 0.02, d = 5 s., c =

2 ms., th = 10 ซึ่งจิตเตอรและคาประวิงเวลาที่โหนดปลายทางของ

ทราฟฟกแบบ CBR แสดงดังรูปที่ 5 โดยที่ทราฟฟกแบบ VBR ก็จะ

ใหผลเปนไปในลักษณะเดียวกัน และเน่ืองจากการทดลองในระบบไร

รูปที่ 5: จิตเตอรและคาประวิงเวลาของทราฟฟกแบบ CBR เมื่อ
ทดลองในสถานการณที่โหนดไมเคลื่อนที่และเคลื่อนที่

สายจริงมีขอจำกัดอยูหลายอยาง ทำใหไมสามารถใชเวลาในการทดลอง

ไดนานเพียงพอ ดังนั้นในการทดลองน้ีจึงจะเนนถึงความสามารถใน

การจัดการของแตละวิธีมากกวาที่จะนำคามาเปรียบเทียบกันโดยตรง

ซึ่งจากผลการทดลองเห็นไดชัดวาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงสงผล

ใหคาประวิงเวลามีคาไมแนนอน โดยหากไมมีการจัดการใด ๆ เลย
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จิตเตอรก็จะมีคาสูง แตจากกราฟจะเห็นวาวิธี ADRC จะจัดการให

คาประวิงเวลาคอย ๆ ลดลงมาเปนลำดับ ซึ่งสงผลใหจิตเตอรมีคา

สม่ำเสมอ

4.1.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเสนทางการสงขอมูล

การทดลองน้ีจะทำในระบบทดสอบแบบมีสาย เน่ืองจากสามารถ

ควบคุมการเคลื่อนที่ใหเปนไปตามที่ตองการได โดยในการทดลองจะ

ประกอบดวยโหนด 30 โหนด ซึ่งในที่น้ีหมายถึงรถ 30 คันแลน

ตามกันตามแบบจำลองการเคลื่อนที่ตามกันของรถ [7] ซึ่งมีผลทำ

ใหเสนทางสั้นที่สุดที่ใชในการสงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดย

ขึ้นกับระยะหางระหวางรถและระยะการสงสัญญาณ พารามิเตอรที่ใช

ในการทดลองเปนดังน้ี w = 0.02, d = 0.5 s., c = 2 ms., th =

10, l = 0.005 ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 6 จากรูปจะเห็นวาวิธี

DRC-RBT จะใหประสิทธิภาพที่แยมาก เน่ืองจากวิธีน้ีเหมาะสำหรับ

ใชในกรณีที่จำนวนชวงเชื่อมตอคงที่เทานั้น สวนวิธี ADRC จะยังคง

ใชงานไดดีอยูถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนเสนทาง

รูปที่ 6: จิตเตอรและคาประวิงเวลาของทราฟฟกแบบ CBR และ VBR
เมื่อมีการเปลี่ยนเสนทางการสงขอมูล

4.2 ผลกระทบเน่ืองจากขนาดของเครือขาย

การทดลองน้ีจะทำในระบบทดสอบแบบมีสาย เน่ืองจากสามารถ

เพิ่มขนาดของเครือขายไดตามตองการ โดยกำหนดใหทุกโหนดไมมี

การเคลื่อนที่ และจะปรับเปลี่ยนจำนวนชวงเชื่อมตอที่กลุมขอมูลตอง

เดินทางจากตนทางไปถึงปลายทางตั้งแต 10 ถึง 50 ชวงเชื่อมตอ, w

= 0.02, d = 0.5 s., c = 2 ms., th = 10, l = 0 โดยที่จิต

เตอรและคาประวิงเวลาที่โหนดปลายทางแสดงดังรูปที่ 7 จะเห็นวาเมื่อ

จำนวนชวงเชื่อมตอมีคามากขึ้น จิตเตอรและคาประวิงเวลาของกรณีที่

ไมมีการควบคุมใด ๆ จะมีคามากขึ้นดวย แตจิตเตอรที่เพิ่มขึ้นน้ีจะไม

เพิ่มแบบเปนเชิงเสน เน่ืองจากเมื่อตองเดินทางผานชวงเชื่อมตอมาก

ขึ้น จิตเตอรที่แตละชวงเชื่อมตอก็จะมีโอกาสชดเชยกันไปได สวนจิต

เตอรของอีก 2 วิธีจะไมเพิ่มขึ้นตามขนาดของเครือขาย เน่ืองจากทุก

โหนดระหวางทางไดชวยจัดการควบคุมอยู

รูปที่ 7: จิตเตอรและคาประวิงเวลาของทราฟฟกแบบ CBR และ VBR
เมื่อปรับเปลี่ยนขนาดของเครือขาย

5 สรุป

ในบทความน้ีนำเสนอกลไกการควบคุมแบบเวลาจริง 2 วิธี คือ

DRC-RBT และ ADRC เพื่อควบคุมใหจิตเตอรที่โหนดปลายทางมี

คานอยที่สุด โดยที่การประเมินผลจะทำในระบบทดสอบทั้งแบบไรสาย

และแบบมีสาย ซึ่งในแบบมีสายจะใชการเลียนแบบคุณลักษณะของ

ชองสัญญาณไรสายแทน เพื่อใหสามารถทดสอบในเครือขายที่มีขนาด

ใหญ และกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ได โดยผลการทดลองแสดงให

เห็นวาวิธี DRC-RBT จะเหมาะสำหรับเครือขายที่โหนดไมเคลื่อนที่

และสนใจที่จิตเตอรเปนหลัก ในขณะที่วิธี ADRC จะสามารถใชกับ

ทราฟฟกแบบ VBR และเครือขายที่โหนดมีการเคลื่อนที่ได
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