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บทคัดย่อ 

เอสดีเอ็นเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใหม่ทีสามารถ

จัดการส่งผ่านข้อมูลแบบพลวัตรผ่านโพรโทคอล OpenFlow 

โดยมี SDN Controller เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ซอฟต์สวิตช์ที

ทํางานด้วย OpenFlow ในเครือข่าย SDN งานวิจัยนีจะแสดง

ขันตอนและการทดสอบ QoS ของการให้บริการแบบสตรีมมิงที

มกีารส่งผ่านข้อมูลด้วยโพรโทคอล UDP บนเครือข่าย SDN ซึง

มขีันตอนหลักคือการจัดการผ่านทาง Web service ทีเป็น REST 

API ไปยังตัว SDN Controller สําหรับผู้ใช้งานจะถูกแบ่งกลุ่ม

เป็นกลุ่มทีมกีารให้ความสาํคัญและกลุ่มผู้ใช้งานทัวไปทีไม่มกีาร

ให้ความสาํคัญ ซึงกลุ่มทีมีความสาํคัญจะประกันแบนด์วิดธ์ของ

เครือข่าย SDN ในขณะทีกลุ่มผู้ ใช้งานทัวไปจะพยายามใช้งาน

แบนด์วิดธ์ที เหลือให้มากทีสุด การทดลองได้ใช้ Mininet, 

OpenDaylight และ PostMan ผลการทดลองทีได้พบว่ากลุ่ม

ผู้ ใช้งาน ทีมีการจัดความสําคัญ ให้ นั นในสถาณ การณ์ ที มี

ปริมาณทราฟฟิกในเครือข่ายมากทีสุดยังมี throughput ตาํสุด

ใกล้เคียงกับค่าทีรับประกันไว้ และมี jitter ทีมีความแปรปรวน

ค่อนข้างตํา เมือเทียบกับกลุ่ มผู้ ใช้งานทัวไปทีไม่มีการจัด

ความสาํคัญให้  

คาํสําคญั: เอสดีเอน็ โอเพนโฟล ์มินิเนท โอเพนเดยไ์ลท ์การให้

ความสาํคญั สตรีมมิง  

  

 

ABSTRACT 

SDN is a new computer network which can dynamically  

manage traffic flow using OpenFlow protocol. SDN 

controller is used to control soft switches operating using 

OpenFlow in SDN. In this paper, management processing 

and QoS testing of streaming service over SDN which 

transfers data via UDP protocol will be presented. The 

main process is to manage SDN controller via web service 

using REST API. Users will be separated into 2 groups: 

first group has a priority in order to guarantee bandwidth 

over SDN, another group is a normal user which 

consumes the rest bandwidth in best effort manner. 

Experiments are completed using Mininet, OpenDaylight 

and PostMan. Form experimental results, prioritized users 

can achieve nearly minimum guaranteed bandwidth when 

traffic in the network is maximum. Moreover, prioritized 

users also have a small variance of jitter in comparison 

with  normal users with no priority.  

Keywords: SDN, OpenFlow, Mininet, OpenDaylight,   

Priority, Streaming 

1. บทนํา 

การใชบ้ริการระบบสตีมมิงภาพและเสียงโดยทวัไปนนัมีการ

แบ่ งก ลุ่ ม ผู ้ใช้งาน ต าม ค วาม สําคัญ เช่น ก ลุ่ม ผู ้ใช้งาน ที มี

ความสําคัญหรือกลุ่มพรีเมียมกับกลุ่มผู ้ใช้งานปกติ ซึงกลุ่ม      

พรีเมียมนนัตอ้งมีการบริการทีดีกวา่ แบนดว์ธิถือเป็นทรัพยากรที

The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018

630

mailto:jacksand.pong@gmail.com


ตอ้งมีการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ แต่ดว้ยความหลากหลายของ

อุปกรณ์ทําให้เกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมจัดการโดยระบบ

เพียงระบบเดียวหรือมีความยุง่ยากในการจดัการ [1] 

อย่างไรก็ตามด้วยการใช้งานเครือข่าย Software Defined 

Network หรือ SDN ซึงมีการควบคุมการทาํงานดว้ย OpenFlow 

[2] การจัดระดับความสําคัญของกลุ่มผู ้ใช้งานสามารถทําได้

โดยง่าย ยืดหยุน่ และซบัซอ้นกวา่มาก [3] สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการทีเปลียนแปลงได้ ดังนันในงานวิจัยนีจึงเสนอ

ขนัตอนการจดัระดบัความสาํคญัของกลุ่มผูใ้ชง้านเพือใชบ้ริการ

สตรีมมิงบนเครือข่าย SDN เพือรับประกันแบนด์วิดธ์ผ่านการ

ควบคุมทาง North Bound ของ SDN ด้วยการเรียกใช้งาน web 

service ทีเป็น REST API เพือทาํการการันตี แบนด์วิดธ์ซึงการ

ทดสอบจะแบ่งผู ้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทีให้ระดับ

ความสําคญัและการันตีแบนด์วิดธ์และกลุ่มผูใ้ช้งานปกติทีใช้

งานทราฟฟิกจากแบนดว์ดิธ์ทีเหลืออยูใ่หม้ากทีสุด  

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
2.1 Software Defined Network 
Software Defined Networking (SDN) เป็นสถาปัตยกรรม

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใหม่ทีออกแบบมาเพือช่วยใหส้ามารถ

ควบคุมการไหลขอ้มูลผา่นเครือขา่ย รวมถึงทรัพยากรใน

เครือข่ายโดยใชซ้อฟตแ์วร์เป็นตวักาํหนดการทาํงาน ซึงไดท้าํ

การแยก Control plan และ Data plan ออกจากนั โดย

โครงสร้างสถาปัตยกรรม SDN แบ่งออกเป็น 3 layer คือ 

Application Layer, Control Layer และ Infrastructure Layer 

Application Layer ใชติ้ดต่อกบัผูใ้ชง้านผา่น application 

เพือกาํหนดการทาํงานโดยรวมของเครือข่ายเช่น การทาํ QoS 

การหาเสน้ทางทีดีทีสุด การปรับเปลืยนเสน้ทางเป็นตน้ โดยใช ้

API ทาํหนา้ทีในการติดต่อ SDN Controller layer ผา่นทางจุด

เชือมต่อทีเรียกวา่ Northbound  

Control Layer หรือ Control plan ทาํหนา้ทีเป็น 

Centralized control ควบคุมการไหลของขอ้มูลโดยการส่ง

ขอ้มูลไปยงั Data plan อีกทงัเป็นเหมือนสมองในการคาํนวณหา

ผลลพัธ์ต่างๆ มีอุปกรณ์หลกัคือ SDN Controller เช่น 

OpenDaylight [4] ซึงเป็น Open Source SDN Controller 

ชนิดหนึงและไดรั้บการยอมรับในผูผ้ลิตอุปกรณ์เครือข่ายชนันาํ 

เช่น Cisco [5] ทาํหนา้ทีส่งขอ้มูลควบคุมการไหลไปยงัอุปกรณ์

ในเลเยอร์ล่างถดัไปผา่นทาง Southbound ดว้ยโพรโทคอล 
OpenFlow 

 

 
รูปท ี1: สถาปัตยกรรมของ ONF/SDN [2] 

Infrastructure Layer ห รื อ  Data plan คื อ อุ ป ก ร ณ์ ที ใ ช้

สําหรับการส่ง Packet ตามข้อมูลทีอยู่ใน Flow Table และ 

Table อืนๆ ตามขอ้มูลทีไดรั้บมาจาก Controllerโดยปกติแลว้

อุปกรณ์ใน layer นีคือ OpenFlow Switch [6] ซึงมีมาตรฐาน

เปิดเรียกว่า Open vSwitch หรือ OVS ซึงเป็นอุปกรณ์ทีทาํงาน

ในลกัษณะ Virtual switch  
2.2 OpenFlow 
OpenFlow เป็นโพรโทคอลมาตราฐานทีใช้แลกเปลียน

ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง  controller แ ล ะ  switch [7] ถู ก นํ า ม า ใ ช้

โครงการวิจัยใน มห าวิท ยาลัย  Stanford ใน ปี  2008 โดยมี

เป้าหมายเริมต้นคือการหาวิธีในการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย 

เวอร์ชัน 1.0 เกิดขึนในปี 2009 OpenFlow อยู่ภายใต้การดูแล

ของ Open Networking Foundation (ONF) เวอร์ชันล่าสุดคือ 

1.5.1 ออกเมือวนัที 26 มีนาคม 2015  

 
รูปท ี2: องคป์ระกอบของ OpenFlow switch [7] 
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OpenFlow Switch นันประกอบไปด้วย Flow Table และ 

Group Table [7] และ [8] ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบ packet ที

จะเข้าออกผ่าน Port กับเงือนไขของ Flow Table เพือทีจะ

กําหนดการกระทําต่อ packet เช่น ส่งต่อไปยัง Flow Table 

อืนๆ Drop packet ทิงหรือทาํการแกไ้ขขอ้มูลใน packet และใน

การติดต่อกับ Controller นันจะมี Openflow Channel ติดต่อ

กบั Controller เพือรับคาํสงัต่าง ๆ มาติดตงัใน Flow Table โดย

ปกติโพรโทคอลนีจะทาํการเขา้รหัสขอ้มูลทีเป็น Flow ควบคุม

การทาํงานของ switch ไวใ้นรูปแบบ SSL/TLS 

2.3 งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

การรับประกนัคุณภาพการให้บริการบนเครือข่าย SDN [9] 

ได้นํ าเส น อ รูป แ บ บ โพ รโท ค อ ล แ บ บ ให ม่ ที จะ ค วบ คุ ม 

application ดว้ยกลไก QoS แบบ end-to-end ทีถูกสร้างอยู่บน 

SDN Controller Floodlight และจําลองเครือข่าย SDN ด้วย 

Mininet ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ทํ าก าร ส ร้ าง  algorithm เพื อ ใ ช้ ใ น ก าร

ตรวจสอบการทาํงาน โดยให้ผูใ้ชง้านกาํหนดและสร้าง queues 

บ น ตัว  OpenFlow Switches ก่อน  จากนัน ผู ้ใช้งาน ทําการ 

enable Qos Policy บ น  controller โด ยใช้  Floodlight script 

และ controller จะทาํการอ่าน script นันและสร้าง REST API 

จากนนัติดตงั queues ลงบน switches ในการเลือกเส้นทางของ 

packet ผู ้วิจัยได้ทําการคํานวนเส้นทางโดยใช้ Shortest Part 

ของ Dijkstra ฟังก์ชนั เพือกาํหนดเส้นทางให้แต่ล่ะ queues อีก

ที เมือสินสุดกระบวนการ controller จะทาํการส่ง rules ไปยงั 

switches เพื อ ที จ ะ เพิ ม ล งไป ใน  Flow Tables ผ ล การวิจัย

ชีให้เห็นว่าผลจาก modified controller ตวั routing นัน ทาํให้

การตัดสินใจในการเลือกเส้นทางมีความถูกต้อง การเลือก 

queues นนัตรงตาม policy ทีไดจ้ากการคาํนวนของ algorithm 

ทาํงานไดถู้กตอ้งและแสดงให้เห็นวา่สามารถกาํหนด QoS ของ

แต่ละทราฟฟิคทีตอ้งการได ้

การส ร้าง  host แ ล ะ  switch โด ยใช้  Floodlight เป็ น ตัว 

controller โดยจุดประสงคข์องงานวิจยัชินนีคือเพือหาขอ้ดีและ

ข้อเสียของ Mininet ในงานวิจัย [10]  พบว่าสมรรถนะของ

ระบบทีใชไ้ปเมือทาํการสร้างโทโพโลยีแบบต่างๆ พบว่าเวลา

และหน่วยความจาํทีใชง้านทีใช้เพิมขึนเยอะมากเมือสร้าง 511 

node ซึงผลการทดสอบพบว่า ข้อจํากัดทีสําคัญ ทีสุดของ 

Mininet คือ ประสิทธิภาพของตัวระบบโดยเฉพาะเมือมีการ

โหลดของ cpu สูงขึน ปกติ Mininet ทํางานบนคอมพิวเตอร์

เครืองเดียวและ emulates โฮสต์ทังหมดบนทรัพยากรฮาร์แวร์

แบบเดียวกัน  ซึงเป็นข้อเสียทีสําคัญ  แม้ว่า Mininet จะไม่

เหมาะสมสําหรับการจาํลองแบบขนาดใหญ่แต่เป็นตวัเลือกทีดี

ในการสร้างตน้แบบเครือข่ายขนาดเลก็และขนาดกลาง นกัศึกษา

และนักวิจยัผูดู้แลระบบเครือข่ายสามารถใช ้Mininet นีในการ

จาํลองเครือข่ายได้ง่ายและรวดเร็วรวมถึงกาํหนดโทโพโลยีที

ตอ้งการไดอี้กดว้ย  

การศึกษา QoS บนเครือข่าย SDN [11] โดยเปรียบเทียบว่า

การทํา QoS บ น  Core Switch แ ล ะ Leaf Switch จะให้ ผ ล

อย่างไร ซึงกลไกทีนํามาทดสอบคือ Basic CBQ และ Source 

CBQ การทดลองนีผูว้ิจยัได้ทาํการแบ่งกลุ่ม client ออกเป็น 2 

กลุ่มๆ ละ 50 Host และทําการสร้าง HTTP Server และ VLC 

Streaming Media Server เพือใช้ในการทดลอง และกําหนด 

QoS ไวบ้นตวั Core Switch และ Leaf Switch จากนันทาํการ

ทดสอบซึงผลทีได้คือการทํา CBQ ที Leaves มีประสิทธิภาพ

ดีกว่า Basic CBQ ที Core อยู่ที  2% และดีกว่า Source CBQ 
30% 

3. ขนัตอนการดําเนินงานวจัิย 

3.1 ภาพรวมของระบบ 

ระบบจะประกอบไปด้วย OpenDaylight ทําหน้าที เป็น 

SDN Controller ในการเชือมต่อกบั Open vSwitch เพืออพัเดต 

flow table ในการค้นหาเส้นทางของ host โดยกําหนดลิงค์

แบนด์วิดธ์ trunk ระหว่าง Open vSwitch ที 100 Mbps และมี 

delay 5 ms โดยมี Open vSwitch จาํนวน 3 ตวั มีโฮสต์จาํนวน 

10 เครืองซึงรับส่งขอ้มูลทีเป็น Streaming ระหวา่งกนัจาํนวน 5 

คู่แบ่งเป็นกลุ่มผู ้ใช้งานทัวไป  2 คู่  คือ H1-H6 และ  H3-H8 

สามารถรับส่งขอ้มูลดว้ยแบนดว์ิดธ์ทีเหลืออยูท่งัหมดในลกัษณะ 

best effort (BE) และกลุ่มผูใ้ช้งาน Privilege ทีมีการจดัระดับ

ความสาํคญัให้ 3 คู่คือ H2-H7, H4-H9 และ H5-H10 ซึงไดก้าร

รับประกันแบนด์วิดธ์ (bandwidth guarantee, BG) 30 Mbps 

ตามรูปที 3  
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รูปท ี3: โทโพโลยขีองระบบทีใชท้าํการศึกษา 

 
 
ขันตอนกระบวนการจําลองถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนเพือแยก

หน้าทีการทาํงาน โทโพโลยีทีจาํลองการทาํงานจะถูกสร้างดว้ย

ภาษา Python ไว้ใน topocustom.py  เมือได้โทโพโลยีของ

ระบบ SDN ทีตอ้งการแลว้ จะกาํหนดรูปแบบและคุณลกัษณะ

การรับส่งข้อมูลผ่าน Application ซึงจําลองด้วยโปรแกรม 

Postman เพือสังการและแก้ไข flow table บนอุปกรณ์ซอฟต์

สวิสซ์ซึงเป็นกระบวนแรกในการปรับปรุงทิศทางการไหลของ

ขอ้มูล ก่อนจะเขา้สู่กระบวนทีสองคือการคดัแยกทราฟฟิกซึงใน

ขันตอนนีจะสร้าง flow เพือจับคู่ทราฟฟิกชนิด UDP ทีวิง

ระหว่างผู ้ส่งและผู ้รับ  กําหนดให้ เป็น queue 0 1 2 และ 3 

ต าม ลํ าดั บ ผ่ า น  SDN Controller โ ด ย ก า ร ค ว บ คุ ม ผ่ า น 

Northbound ซึงเป็น REST API  

ตารางท ี1: แสดง flow คดัแยกทราฟฟิกบน SW1 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการทีสามการจดัลาํดบัความสําคญัให้แก่ Queue 1 

2 และ 3 ให้ประกนัแบนด์วิดธ์ที 30 Mbps ส่วน queue 0 ไม่มี

การประกนัทงันี การรับประกนัแบนด์วิดธ์ใช ้traffic command 

ซึงซอฟต์สวิตซ์ถูกพัฒนาบนพืนฐานลินุกซ์จึงรองรับ traffic 

command โดยระบุค่าพารามิเตอร์ทีสําคัญคือ min_rate=30 

Mbps และ max_rate= 100 Mbps บนอินเตอร์เฟส SW1-eth6 

และ SW3-eth2 และเข้าสู่กระบวนการทีสีคือทดสอบและ

บนัทึกผลการทดลอง 
 
3.2 การจาํลอง 

ในขนัตอนการทดสอบจะทาํการจาํลองการการสตรีมมิงดว้ย

โปรโตคอล UDP จากผู ้ส่งไปยงัผู ้รับด้วย jPerf โดยกําหนด

ขอ้มูลในส่วนของฝังผูส่้งและเริมตามลาํดบัเวลาในตารางที 2 

1. IP โปรโตคอล ใชง้าน UDP  

2. Port Destination ใชห้มายเลข 12345  

3. กาํหนดทรูพทุ 100 Mbit/s 

4. กาํหนดเวลาสตรีมมิง 100 วนิาที 

5. กาํหนด UDP buffer 110 KByte  

ตารางท ี2: แสดงลาํดบัการสตรีมมิง 

 

4. ผลงานการทดลอง 
การทดลองนนัจะวดัปริมาณ throughput และ Jitter ทีแต่ล่ะ

คู่สามารถส่งผา่นขอ้มูลไดส้าํเร็จ โดยผลการทดลองแสดงตามรูป

ที 5 และ 6 และตารางที 1  จะเห็นว่า เมือเริมตน้การทดลองคู่

ผูใ้ชง้าน H1-H6 ในรูปที 5(a) สามารถรับส่งขอ้มูลไดต้ามปกติ 
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แต่เมือคู่ผูใ้ช้งาน H2-H7 ทีมีการรับประกันแบนด์วิดธ์เริมต้น

การรับส่งข้อมูลทีเวลา t=20s ตามรูปที 5(b) จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อคู่ H1-H6 ตามรูปที 5(a) อย่างเห็นได้ชัดเจน โดย

แบนด์วิดธ์ส่วนใหญ่ถูกกนัไวใ้ห้กบัผูใ้ชง้านทีมีความสาํคญักวา่ 

และเมือเริมตน้ทีเวลา t=40s เมือคู่ H3-H8 ซึงเป็นผูใ้ชง้านปกติ

เริมต้นการรับส่งข้อมูลในรูปที 5(c) พบว่าทังคู่  H1-H6 และ 

H3-H8 มี  throughput ใก ล้ เคี ยงกัน  ใน ข ณ ะ ที คู่  H2-H7 มี 

throughput ลดลงมาเล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ในระดบัทีสูงกว่ามาก 

และสูงกว่าแบนด์วิดธ์ทีไดรั้บการรับประกันไว ้สุดท้ายทีเวลา 

t=60s และ t=80s เมือคู่ H4-H9 และ H5-H10 เริมตน้การรับส่ง

ข้อมูลดังแสดงในรูปที 5(d) และ 5(e) ตามลาํดับ พบว่ากลุ่ม

ผู ้ใช้งาน พ รีเมียมทัง 3 คู่ มี  throughput ป ระมาณ  30 Mbps 

ใกลเ้คียงกบัแบนดว์ิดธ์ไดรั้บประกนัไว ้ในขณะทีผูใ้ชง้านทวัไป

มี throughput ตาํมากประมาณ 5 Mbps เท่านัน จึงสรุปได้ว่า

ผูใ้ชง้านทีไดรั้บการรับประกนัแบนด์วิดธ์มีการรับส่งขอ้มูลใน

ลักษณะ best effort ด้วยโดยมีแบนด์วิดธ์ขันตาํใกล้เคียงกับ

แบนดว์ดิธ์ทีประกนัไว ้

ผลของ jitter ซึงเป็นตวัแปรสําคัญในการใช้งานสตรีมมิง 

พบวา่ผูใ้ชง้านทีไดรั้บการรับประกนัแบนดว์ดิธ์ มีลกัษณะของค่า 

jitter ทีดีมากมีค่าค่อนขา้งตาํและคงที กล่าวคือมีความแปรปรวน

ของ jitter น้อยมาก ตามรูปที 6(b) 6(d) และ 6(e) ซึงเป็นผลดี

อย่างยิงต่อการใช้งานสตรีมมิง สามารถแสดงผลได้อย่าง

ราบเรียบต่อเนือง ในขณะทีผูใ้ชง้านทวัไปมีการเปลียนแปลงของ 

jitter ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงเวลาทีมีปริมาณท

ราฟฟิกมากทีสุดระหว่าง t=80s ถึง t=100s ตามแสดงในรูปที 

6(a) และ 6(b) จากตารางที  1 พบว่าผู ้ใช้งานทัวไปมี jitter 

ตํ า สุ ด /สู ง สุ ด เท่ า กั บ  0.075ms/18.097ms แ ล ะ  0.139ms/ 

7.586ms สําหรับคู่ H1-H6 และ H3-H8 ตามลาํดับ ซึงมีความ

แปรปรวนมาก ไม่ส่งผลดีต่อการใชง้านในลกัษณะสตรีมมิงเป็น

อยา่งมาก อาจส่งผลใหก้ารแสดงผลมีอาการคา้งกระตุกเป็นระยะ 

5. สรุปผล 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ การจดัการระดบัความสาํคญัของ

ผู ้ใช้งานบน SDN นันทําได้ง่ายและมีความเป็นพลวัตรสูง 

สามารถสร้างรูปแบบการใชง้านเครือข่ายไดต้ามการประยกุตใ์ช้

งานทีตอ้งการ  สําหรับการทดลองพบวา่กลุ่มผูใ้ชง้านทีมีระดบั

ความสาํคญัสามารถทาํงานไดต้ามตอ้งการมีการส่งผา่นขอ้มูลทีมี 

throughput ขนัตาํใกลเ้คียงกบัแบนด์วิดธ์ทีไดรั้บการรับประกนั 

และมี jitter ทีอยูใ่นเกณฑที์ดีมาก ในขณะทีกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไปที

ไม่ไดจ้ดัระดบัความสาํคญัใหส้ามารถใชง้านได ้แต่แบนดว์ดิธ์จะ

ถูกแบ่งปันไปให้กลุ่มผู ้ใช้งานทีมีระดับความสําคัญกว่า ซึง

เป็นไปตามวตัถุประสงคที์ไดอ้อกแบบไว ้

การศึกษาต่อไปอาจสร้างกลุ่มผูใ้ชง้านทีมีความหลากหลาย

และมีระดบัความสําคญัทีแตกต่างกนัมากขึน รวมทงัการศึกษา

การใชง้านผสมผสานระหวา่งสตรีมมิงและการใชง้านอืนๆ  
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ตารางท ี3 ผลการทดลอง  

                     

                                           (a) H1-H6 BE                                            (b) H2-H7 BG                                                (c) H3-H8 BE 

                
                                                                         (d) H4-H9 BG                                                  (e) H5-H10 BG 

รูปท ี5: Throughput ทีไดจ้ากการทดลอง 

                        
                                (a) H1-H6 BE                                              (b) H2-H7 BG                                             (c) H3-H8 BE 

                  

                    (d) H4-H9 BG                                                   (e) H5-H10 BG 

 
Sender 

 
Receiver 

Traffic 

Management 

Guaranteed 

Bandwidth 

 
Period 

Minimum 

Throughput 

Maximum 

Throughput 

Average 

Throughput 

Minimum 

Jitter 

Maximum 

Jitter 

H1 H6 BE N/A 0-100s 0 Mbps 92.9 Mbps 27 Mbps 0.075 ms 18.097 ms 

H2 H7 BG 30 Mbps 20-120s 18 Mbps 71.3 Mbps 46 Mbps 0.1 ms 0.902 ms 

H3 H8 BE N/A 40-140s 0 Mbps 26.2 Mbps 10 Mbps 0.139 ms 7.586 ms 

H4 H9 BG 30 Mbps 60-160s 21 Mbps 43.7 Mbps 33 Mbps 0.169 ms 1.405 ms 

H5 H10 BG 30 Mbps 80-180s 21 Mbps 66.1 Mbps 39 Mbps 0.037 ms 1.618 ms 

รูปท ี6: Jitter ทีไดจ้ากการทดลอง 
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