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บทคัดย่อ

IEEE802.15.4 WSN including gateway changing when a

การทางานของเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สายโดยทั่ วไปจะมีการ
ส่ งข้ อมูลที่ ได้ จากโหนดเซนเซอร์ ไปยังโหนดโคออดิเนเตอร์ ที่
ทาหน้ าที่ เป็ นเกตเวย์ เชื่ อมต่ อกับเครื อข่ ายภายนอกที่ มีอยู่เพียง 1
โหนด เพื่ อ ส่ งต่ อ ข้ อ มู ล ออกจากเครื อข่ ายไปยั ง ปลายทางที่
ต้ องการ อย่ างไรก็ตามเมื่อโหนดที่ เป็ นเกตเวย์ เกิ ดการเสี ยหาย
จะทาให้ ไม่ สามารถส่ งข้ อมูลออกนอกเครื อข่ ายนั้นได้ งานวิจัย
นี ้ได้ น าเสนอวิ ธีการเพิ่ ม โหนดที่ เป็ นเกตเวย์ จานวน 2 โหนด
และประยุกต์ โพรโทคอลการค้ น หาเส้ นทางแบบ AODV กับ
เครื อข่ ายไร้ สายตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 ร่ วมกั บ การ
เปลี่ยนเกตเวย์ ที่ใ ช้ เป็ นโหนดปลายทางในกรณี ที่ โหนดที่ เป็ น
เกตเวย์ โหนดตั้งต้ นไม่ สามารถทางานได้
ผลการทดสอบโดยการจ าลองการท างานผ่ านโปรแกรม
Network Simulator 2 (NS-2) พ บ ว่ า ค่ า Throughput ข อ ง
เครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สายที่ เสนอมีค่าสูงขึน้ เฉลี่ย 1.35 Kbps และ
ค่ า Packet Delivery Ratio (PDR) มี ค่ าสู ง ขึ ้น เฉลี่ ย 5.39% เมื่ อ
เที ยบกับเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สายแบบดั้งเดิม
คำสำคัญ: เครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย AODV หลายเกตเวย์

Abstract
The operation of wireless sensor network (WSN) is
normally forwarding data from sensor node to gateway
node or coordination node which connects to another
network. The gateway node will subsequently transfer the
data to the specific destination. When the gateway node
has been damaged, the data cannot be sent out. Thus, this
research presents a method by adding 2 gateway nodes
and

applying

the

routing

protocol

AODV

over

default gateway node comes to shutdown.
The results from the simulation using NS2 program
found that throughput and Packet Delivery Ratio (PDR)
of the proposed WSN increase averagely 1.35 Kbps and
5.39%, respectively, in comparison with conventional
WSN.
Keyword: AODV, Wireless Sensor Network, Multiple
Gateway, IEEE802.15.4

1. บทนำ
ในปั จจุบนั เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สายหรื อ WSN ถูกนามาใช้
งานจริ งในภาคสนามอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก ในประเทศไทย มี
การน ามาใช้ใ นงานด้านการส ารวจทางธรณี วิ ท ยาเช่ น การ
ตรวจจับการเดินดินถล่ม งานด้านการทหาร งานด้านการเกษตร
เช่นการตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้นในดิน [1], [2] ในการนาเอา
ตัวเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สายมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ก็
เพื่อการเก็บข้อมูลที่ตอ้ งการที่หน้างาน และส่ งข้อมูลที่ได้เข้ามา
ที่ส่วนกลางเพื่อประมวลผล ซึ่ งโดยโครงสร้างของ WSN จะมี
การส่ งข้อมูลจากโหนดเซนเซอร์ มายังโหนดที่เป็ นเกตเวย์ ผ่าน
โหนดเราเตอร์ ซึ่ งโหนดปลายทางที่ เป็ นโหนดโคออดิ เนเตอร์
ซึ่ งท าหน้ าที่ เป็ นเกตเวย์ จะมี อ ยู่เพี ย งแค่ โ หนดเดี ย วภายใน
เครื อข่าย [3] ดังนั้นเมื่อโหนดเกตเวย์ได้รับความเสี ยหายก็จะไม่
สามารถรับและส่ งข้อมูลที่ตอ้ ง การออกนอกเครื อข่ายได้ จนทา
ให้ขอ้ มูลเกิ ดการสู ญหายสาเหตุเนื่ องจากปั ญหาเรื่ องพลังงาน
และขนาดของหน่วยความจาที่มีขนาดจากัด
ถึงแม้วา่ จะมีการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มขนาดหน่วยความจา
ของตัว โหนดที่ เป็ นเกตเวย์ใ ห้ มี ข นาดมากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม การ

รองรับข้อมูลจากตัวโหนดเซนเซอร์ที่ตอ้ งส่งเข้ามาที่ตวั โหนดที่
เป็ นเกตเวย์ ในขณะที่ไม่สามารถส่ งข้อมูลออกนอกเครื อข่ายได้
ชั่วขณะ แต่ก็ ไม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาในกรณี ที่ โ หนดเกิ ด ความ
เสี ยหายจนไม่สามารถส่งและรับข้อมูลได้แบบถาวร
ดังนั้นงานวิจยั นี้จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ และวิธีในการ
เพิ่ ม โหนดที่ เป็ นเกตเวย์จ าก 1 โหนด เป็ น 2 โหนด ซึ่ งใน
เบื้ องต้นจะทาการเพิ่มจานวนโหนดที่ เป็ นเกตเวย์แค่ 1 โหนด
เนื่ องจากสามารถแสดงให้เห็ นถึงกรณี ที่เกิ ด SPOF ที่ โหนดได้
ในทอพอโลยีแบบเดียวกัน ซึ่งโหนดที่เพิ่มจะอยูไ่ กลกว่าโหนด
เดิ ม และทดสอบโดยการส่ ง ข้ อ มู ล แบบ Constant Bit Rate
(CBR) ผ่านโปรโตคอล Ad Hoc On-Demand Distance Vector
(AODV) โดยจะท าการเป รี ยบ เที ยบ ปริ มาณ Throughput
ระหว่า งโหนดที่ เป็ นเกตเวย์จ าก 1 และ 2 โหนด ในกรณี ที่
โหนดที่เป็ นเกตเวย์ 1 หยุดทางาน
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2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เครือข่ ำยเซนเซอร์ ไร้ สำย IEEE802.15.4
WSN มี ห ล ถ บั ที่ ช ั พั ฒ
่ ึ ง Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ป็ ถ บั ที่
ม ง ที่ ช้ ั ที่ 1 ภ พ (Physical layer) และชั้ ที่ 2 ชั้
่
มู ล (Data link)
Internet Engineering Task
Force (IETF) จะม ง
ปที่ ช้ ั ที่ 3 ชั้
(Network
layer) และชั้ ที่ ูง ้ ึ ป ม จัด ี งใ OSI model
โ ง ง ง WSN จะมีโห ดที่ ป็
่ ึ งท ห ที่
ะบ ช งท ง
่
ภ ใ
ะห งโห ดใ
ั และป ง ั
ั ง ล่
พ่ มทับ
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2.2 Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV)
AODV[4] เป็ นโปรโตคอลเส้นทางตามมาตรฐาน RFC3561
ที่ ใช้ทรัพยากรในการประมาลผล และหน่ วยความจาน้อย จึ ง
เหมาะกับ WSN ที่ ตอ้ งการเน้นเรื่ องประหยัดพลังงาน AODV
ใช้ห ลัก การแบบ distance vector ของ Bellman-Ford ในการ
สร้างเส้นทาง และเป็ นโปรโตคอลแบบ On-Demand ซึ่ งจะทา

การสร้างเส้นทางเมื่อต้องการส่ งข้อมูล ทาให้ลดการ Broadcast
RREQ ได้ ตัวโปรโตคอล AODV จะพยายามทาให้โหนดนั้นๆ
ได้รับ เส้นทางโดยเร็ วที่ สุดเมื่ อมี การกาหนดโหนดปลายทาง
ใหม่ โดยอาศัยกระบวนการปรับปรุ ง และตรวจสอบเส้นทาง ที่
ไปยัง โหนดข้างเคี ย งว่า สามารถใช้ง านได้ห รื อ ไม่ หรื อ เมื่ อ
โครงสร้างเครื อข่ายเปลี่ยนแปลง โดยให้โหนดนั้นๆ ยกเลิกการ
ใช้เส้นทางที่ไม่สามารถใช้งานได้
โปรโตคอล AODV ประกอบไปด้วย Message ต่ างๆ คื อ
Route Request (RREQ) Route Replies (RREP) Route Errors
(RERR) เมื่ อใดที่ โหนดต้น ทางต้องการส่ งข้อมูลไปยังโหนด
ปลายทาง โหนดต้น ทางจะ Broadcasts Message RREQ เพื่ อ
ค้นหาเส้นทางไปยังโหนดปลายทางนั้น และเส้นทางจะถูกสร้าง
ขึ้นเมื่อ Message RREQ ไปถึงยังโหนดปลายทาง หรื อในโหนด
ระหว่างเส้นทางนั้นมีเส้นทางที่ สามารถไปยังโหนดปลายทาง
อยู่ ใ นตารางเส้ น ทาง โหนดนั้ นก็ จ ะส่ ง ส่ ง Message RREP
กลับไปยังโหนดต้นทางโดยวิธีการ Unicast
2.3 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยของ Xuan He, Yuanchen Ma และ Mika Mizutani
ไ ด้ น า เส น อ Efficient Multiple Gateway System for WSN
Management in BEMS [5] ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มโหนดโคออดิ เตอร์
ย่อ ยๆ ขึ้ น มา แต่ โหนดเหล่ านี้ ถ่ าต้อ งการส่ งข้อ มู ล ออกนอก
เครื อข่ าย จะต้อ งส่ ง ผ่านโหนดที่ เป็ นเกตเวย์ห ลัก ดัง นั้น เมื่ อ
โหนดโคอออดิ เนเตอร์ ห ลัก ได้รั บ ความเสี ย หาย ท าให้ เกิ ด
Single of Failure (SPOF) ข้อ มู ล ก็ จ ะไม่ ส ามารถส่ ง ออกนอก
เครื อข่ายได้เช่นเดิม
งานวิจยั ของ Zahia Bidai, Hafid Haffaf, Moufida Maimour
ไ ด้ น า เส น อ Node disjoint multi-path routing for zigbee
cluster-tree Wireless Sensor Networks [6] โ ด ย ต้ อ งก าร ส่ ง
ข้อมูลที่ขนาดใหญ่ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ผ่านทางหลายเส้นทาง
ไปยังโหนดปลายทางโคออดิเนเตอร์ เดียว ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือมี
การชนกันของข้อมูลที่ โหนดปลายทาง และมีการกวนกันของ
ข้อมูลระหว่างเส้นทาง จึ งไม่สามารถเพิ่มปริ มาณ Throughput
ได้มาก และไม่ส่งข้อมูลออกนอกเครื อข่ายไปใช้งานได้ ในกรณี
ที่โหนดที่เป็ นเกตเวย์เสี ย จึงทาให้เกิด SPOF ในเครื อข่ายได้
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3. วิธีกำรดำเนินงำน
การจาลองการท างานของระบบผ่านโปรแกรม Network
Simulator (NS-2) โดยมี ก ารสร้ างทอพอโลยีที่ ป ระกอบด้ว ย
โหนดต้นทางจานวน 1 โหนด และโหนดปลายทางจานวน 1
และ 2 โหนด โดยมีการกาหนดช่วงเวลาการทางานของเกตเวย์

ดัง ภาพที่ 5 และท าการส่ ง ข้อ มู ล CBR ที่ มี จ านวนต่ า งๆ คื อ
6000, 7000, 8000, 9000, 10000 packets เพื่ อ ต ร ว จ วั ด ค่ า
Throughput แ ล ะ ค่ า Packets Delivery Ratio (PDR) ข อ ง
เครื อข่าย ในกระบวนการจาลองการทางานจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จาลองการทางานในกรณี ที่มี 1 เกตเวย์ ทางานเป็ น
ระยะเวลา 50 วินาที โดยวินาทีที่ 5 จะเริ่ มส่ งข้อมูล CBR เข้าไป
ในโหนดต้นทาง R0 และกาหนดโหนดปลายทางเป็ น R8 เมื่ อ
เวลาผ่านไป 20 วินาที คือวินาทีที่ 25 กาหนดให้โหนดปลายทาง
R8 หยุดทางานจนกระทัง่ ถึ งถึงวินาที ที่ 45 รวมเป็ นระยะเวลา
40 วินาที
ส่วนที่ 2 จาลองการทางานในกรณี ที่มี 2 เกตเวย์ ทางานเป็ น
ระยะเวลา 50 วินาที โดยวินาทีที่ 5 จะเริ่ มส่ งข้อมูล CBR เข้าไป
ในโหนดต้นทาง R0 และกาหนดโหนดปลายทางเป็ น R8 เมื่ อ
เวลาผ่านไป 20 วินาที คือวินาทีที่ 25 กาหนดให้โหนดปลายทาง
R8 หยุดทางาน ในขณะนั้นโหนดที่เป็ นเกตเวย์ 2 จะเริ่ มทางาน
แทนเมื่อรู ้ว่าโหนดที่ เป็ นเกตเวย์ 1 หยุดทางาน ซึ่ งตัวโหนดที่
เป็ นเกตเวย์ 2 จะท างานจนกระทั่ ง ถึ ง ถึ ง วิ น าที ที่ 45 เป็ น
ระยะเวลา 20 วินาที รวมเวลาในการจาลองทั้งหมด 40 วิน าที
ซึ่งแบ่งเป็ นโหนดที่เป็ นเกตเวย์ 1 ทางาน 20 วินาที และโหนดที่
เป็ นเกตเวย์ 2 ทางาน 20 วินาที

ล ทั้งหมด งโป แ ม
2 แ ดบ

2ท ง

1ท ง

1 ห ดท ง

2

ภำพที่ 6: ช่วงเวลาการทางานของเกตเวย์
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ภำพที่ 7: ทอพอโลยีแบบ 1 เกตเวย์
พ้ ที่ 500 ม x 500 ม
R3
R1

R9

2

R8

1

R6

R0

R4

R2

R7
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S

โห ด ท ง

R

โห ด

D

โห ดปล ท ง

ภำพที่ 8: ทอพอโลยีแบบ 2 เกตเวย์
การจาลองการทางานจะกาหนดค่าพารามิเตอร์ในการ
ทดสอบดังนี้
จานวนโหนด (1 เกตเวย์)
9
โหนด
จานวนโหนด (2 เกตเวย์)
10
โหนด
ชนิดข้อมูลที่ส่ง
Constant Bit Rate (CBR)
รู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่น Two Ray Ground Model
ขนาดข้อมูลที่ส่ง
100
ไบต์
ขนาดทอพอโลยี
500 เมตร x 500 เมตร
โพรโทคอลระดับ MAC IEEE 802.15.4
โหนดต้นทาง
1
โหนด
โหนดปลายทาง (1 เกตเวย์) 1
โหนด
โหนดปลายทาง (2 เกตเวย์) 1
โหนด
ระยะเวลาในการจาลอง
40
วินาที
โปรโตคอลเส้นทาง
AODV

หลังจากจาลองการทางานของ WSN ทั้ง 2 แบบ แล้วจะได้
ข้อมู ล เป็ น trace ไฟล์ ซึ่ งบัน ทึ ก ค่ าเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ไว้ที่ เวลา
ต่ างๆ โดยจะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้เหล่ านี้ มาหาค่ าเฉลี่ ย Throughput
และค่า Packets Delivery Ratio (PDR) ของเครื อข่ ายจากซู โดโค้ด (Pseudo Code) ดังนี้

ภำพที่ 9: การหาค่า Throughput

ภำพที่ 10: การหาค่า PDR
ภาพที่ 9 แสดงการหาค่า Throughput ของ WSN แบบที่ มี 1
เกตเวย์ โดยการหาค่า CBR packets ขาออกที่ โหนด R8 เที ยบ
กับขาเข้าที่โหนด R0 แล้วเทียบกับเวลาที่ใช้ในการจาลองคือ 40
วิน าที ส่ วน WSN แบบ 2 เกตเวย์ โดยการหาค่า CBR packets
ขาออกที่ โหนด R8 บวกกับโหนด R9 เที ยบกับขาเข้าที่ โหนด
R0 แล้วเทียบกับเวลาที่ใช้ในการจาลองคือ 40 วินาที
ภาพที่ 10 แสดงการหาค่า PDR ของ WSN แบบ 1 เกตเวย์
โดยการหาค่า CBR packets ขาออกที่ โหนด R8 เทียบกับขาเข้า
ที่ โหนด R0 ส่ วนของเครื อ ข่ ายแบบ 2 เกตเวย์ โดยการหาค่ า
CBR packets ขาออกที่โหนด R8 บวกกับโหนด R9 เทียบกับขา
เข้าที่โหนด R0

4. ผลกำรทดลอง
4.1 กำรทดสอบกำรจำลองส่ งข้ อมูล CBR ใน WSN แบบ 1
เกตเวย์
ท าการทดสอบโดยการส่ งข้อ มู ล CBR ที่ มี อ ัต ราข้อ มู ล ที่
แตกต่างกันเข้าไปที่โหนดต้นทาง R0 โดยมีโหนดปลายทาง R8

ตำรำงที่ 1: ผลการทดลองใน WSN แบบ 1 เกตเวย์
Parameter

Sending Data (Packets)
6000

7000

8000

9000

10000

Simulate time (s)

40

40

40

40

40

Data Receive
R8 (Packets)
Avg. Throughput
R8 (Kbps)
Packet Delivery
Ratio (R8) (%)
Packet Drops
(R8) (Packets)

2999

3192

3192

3192

3192

12.50

11.40

9.98

8.87

7.98

49.98

45.60

39.90

35.47

31.92

3001

3808

4808

5808

6808

จากตารางที่ 1 ค่า Throughput และค่า PDR จะเห็นได้วา่ เมื่อ
จ านวน CBR packets มี ป ริ ม าณมากขึ้ น จะท าให้ Throughput
และค่ า PDR มี ค่ า ที่ น้ อ ยลง เนื่ อ งจากตัว โหนดไม่ ส ามารถ
รองรับปริ มาณข้อมูลที่มีจานวนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
ที่รับได้ในโหนด R8 ขณะที่มีจานวน CBR packets ตั้งแต่ 7000
ขึ้นไปมีค่าเท่าเดิม และเมื่อพิจารณาในส่วนของจานวน Packets
Drops จะเห็นว่ามีจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ อันเป็ นผลมาจากการที่
โหนด R8 หยุดทางาน
4.2 กำรทดสอบกำรจำลองส่ งข้ อมูล CBR ใน WSN แบบ 2
เกตเวย์
ทาการทดสอบโดยการส่ งข้อมูล CBR เข้าไปที่ โหนดต้น
ทาง R0 โดยมีโหนดปลายทาง R8 และ R9 จากตารางที่ 2 ผลที่
ได้เมื่อมีการหาค่าปริ มาณ Throughput และค่า PDR จะเห็ นได้
ว่ า ที่ จ าน วน ป ริ มาณ CBR packets ต่ า งๆ ปริ มาณ ค่ า ของ
Throughput และค่ า PDR ของเครื อข่ า ยที่ มี 2 เกตเวย์ มี ค่ า
มากกว่าเมื่ อเที ยบกับแบบเครื อข่ายที่ มี 1 เกตเวย์ เนื่ องจากตัว
โหนด R9 ที่ทาหน้าที่เป็ นเกตเวย์ 2 สามารถช่วยรองรับปริ มาณ
ข้อมูลที่มีจานวนมากขึ้นได้
จากกราฟในภาพที่ 11 และ 12 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า
Throughput และค่า PDR ของเครื อ ข่ ายแบบ 1 และ 2 เกตเวย์
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าเครื อข่ายแบบ 2 เกตเวย์ สามารถทาได้สูงกว่า
แบบเครื อข่ า ย 1 เกตเวย์ ซึ่ งปริ มาณ Throughput ที่ ก ารส่ ง
Packets 6000 มีค่ามากกว่าที่ส่ง Packets 10000 นั้น เนื่ องจากถ้า
ดู ที่ ต ารางที่ 2 พบว่าจ านวน Packets Drop ของเกตเวย์ 2 มี ค่ า

มากขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากเกตเวย์ 2 อยูไ่ กลสุ ด
ทาให้ Buffer ที่โหนดระหว่างทางเต็ม ทาให้ Packets ที่ถูกส่งมา
ใหม่ ถู ก Drop ไป แต่ โ ดยรวมของการจ าลองที่ ร ะดับ CBR
packets ต่างๆ พบว่าในเครื อข่าย 2 เกตเวย์ สามารถทาได้สูงกว่า
แบบเครื อข่าย 1 เกตเวย์
ตำรำงที่ 2: ผลการทดลองใน WSN แบบ 2 เกตเวย์
Sending Data (Packets)

Parameter

6000

7000

8000

9000

10000

Simulate time (s)

40

40

40

40

40

Data Received
R8 (Packets)
Data Received
R9 (Packets)
Avg. Throughput
R8+R9 (Kbps)
Packet Delivery
Ratio R8+R9 (%)
Packet Drops
R8+R9 (Packets)

2999

3192

3192

3192

3192

887

634

159

54

54

16.19

13.66

10.47

9.02

8.12

64.77

54.66

41.89

36.07

32.46

2114

3174

4649

5754

6754

5. ข้ อสรุ ปและเสนอแนะ
จากการทดลองแสดงให้ เห็ นว่ า WSN แบบ 2 เกตเวย์
สามารถให้ปริ มาณ Throughput ของเครื อข่าย และค่า PDR% ที่
ดี ก ว่ า การใช้ WSN แบบ 1 เกตเวย์ โดยการใช้ โ ปรโตคอล
เส้นทาง AODV และโหนดภายในเครื อข่ายไม่มีการเคลื่ อนที่
แต่ในกรณี มีความหนาแน่ นของข้อมูลในเครื อข่ายจานวนมาก
ส่วนต่างของค่า Throughput ของเครื อข่าย และค่า PDR นั้นจะมี
ค่าไม่ สู งมาก โดยพบว่าค่ า Throughput มี ค่ าสู งขึ้ น เฉลี่ ย 1.35
Kbps และค่ า Packet Delivery Ratio (PDR) มี ค่ า สู งขึ้ นเฉลี่ ย
5.39% เมื่อเทียบกับ WSN แบบเดิมที่มี 1 เกตเวย์
ข้อเสนอแนะควรทาการปรั บปรุ งตัวโปรโตคอลเส้น ทาง
Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) ให้ สามารถหา
ตัวเกตเวย์ใหม่ในเครื อข่ายได้เองโดยอัตโนมัติ และแบ่งภาระ
การทางานของตัวโหนดที่ เป็ นเกตเวย์ เมื่ อเกตเวย์ปั จจุ บัน ไม่
สามารถส่งหรื อรับข้อมูลได้
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