The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2018

คุณภาพการให้ บริการสตรีมมิงทีมีการจัดความสําคัญบนเครื อข่ ายเอสดีเอ็น
Quality of Service of Streaming Service based on Priority Management over SDN
ปิ ยพงษ์ เคนเหลือม (Piyapong kenluem) และชัยพร เขมะภาตะพันธ์ (Chaiyaporn Khemapatapan) 1
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
jacksand.pong@gmail.com, chaiyaporn@dpu.ac.th

ABSTRACT

บทคัดย่อ
เอสดี เอ็ น เป็ นเครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์ แบบใหม่ ที สามารถ
จั ดการส่ งผ่ านข้ อมู ลแบบพลวัตรผ่ านโพรโทคอล OpenFlow
โดยมี SDN Controller เป็ นตั วควบคุมอุปกรณ์ ซอฟต์ สวิตช์ ที
ทํางานด้ ว ย OpenFlow ในเครื อข่ าย SDN งานวิ จั ย นี จะแสดง
ขันตอนและการทดสอบ QoS ของการให้ บริ การแบบสตรี มมิงที
มีการส่ งผ่ านข้ อมูลด้ วยโพรโทคอล UDP บนเครื อข่ าย SDN ซึ ง
มีขันตอนหลักคื อการจัดการผ่ านทาง Web service ทีเป็ น REST
API ไปยังตัว SDN Controller สําหรั บ ผู้ใช้ งานจะถูกแบ่ งกลุ่ม
เป็ นกลุ่มทีมีการให้ ความสําคัญและกลุ่มผู้ใช้ งานทัวไปทีไม่ มกี าร
ให้ ความสําคัญ ซึ งกลุ่มทีมีความสําคัญจะประกันแบนด์ วิดธ์ ของ
เครื อข่ าย SDN ในขณะที กลุ่มผู้ใช้ งานทั วไปจะพยายามใช้ งาน
แบนด์ วิ ด ธ์ ที เหลื อ ให้ มากที สุ ด การทดลองได้ ใช้ Mininet,
OpenDaylight และ PostMan ผลการทดลองที ได้ พ บว่ า กลุ่ ม
ผู้ ใช้ งานที มี ก ารจั ด ความสํ า คั ญ ให้ นั นในสถาณการณ์ ที มี
ปริ ม าณทราฟฟิ กในเครื อข่ ายมากที สุ ดยังมี throughput ตําสุ ด
ใกล้ เคียงกับค่ าที รั บประกันไว้ และมี jitter ที มีความแปรปรวน
ค่ อนข้ างตํา เมื อเที ย บกั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ งานทั วไปที ไม่ มี ก ารจั ด
ความสําคัญให้
คําสําคัญ: เอสดีเอ็น โอเพนโฟล์ มินิเนท โอเพนเดย์ไลท์ การให้
ความสําคัญ สตรี มมิง
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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

การใช้บริ การระบบสตีมมิงภาพและเสี ยงโดยทัวไปนันมีการ
แบ่ งกลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง านตามความสํ า คั ญ เช่ น กลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง านที มี
ความสํา คัญ หรื อ กลุ่ ม พรี เมี ย มกับ กลุ่ ม ผู ้ใช้ง านปกติ ซึ งกลุ่ ม
พรี เมียมนันต้องมีการบริ การทีดีกว่า แบนด์วธิ ถือเป็ นทรัพยากรที
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ต้องมีการบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพ แต่ดว้ ยความหลากหลายของ
อุป กรณ์ ท ําให้เกิ ดปั ญ หาไม่ สามารถควบคุ ม จัดการโดยระบบ
เพียงระบบเดียวหรื อมีความยุง่ ยากในการจัดการ [1]
อย่า งไรก็ ต ามด้ ว ยการใช้ ง านเครื อ ข่ า ย Software Defined
Network หรื อ SDN ซึ งมีการควบคุมการทํางานด้วย OpenFlow
[2] การจัด ระดับ ความสําคัญ ของกลุ่ ม ผู ้ใช้ง านสามารถทําได้
โดยง่าย ยืดหยุน่ และซับซ้อนกว่ามาก [3] สามารถตอบสนองต่อ
ความต้อ งการที เปลี ยนแปลงได้ ดัง นันในงานวิจัยนี จึ ง เสนอ
ขันตอนการจัดระดับความสําคัญของกลุ่มผูใ้ ช้งานเพือใช้บริ การ
สตรี มมิงบนเครื อข่าย SDN เพือรับประกันแบนด์วิดธ์ผ่านการ
ควบคุ มทาง North Bound ของ SDN ด้วยการเรี ยกใช้งาน web
service ที เป็ น REST API เพือทําการการัน ตี แบนด์วิดธ์ซึงการ
ทดสอบจะแบ่ ง ผู ้ใ ช้ง านออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที ให้ ร ะดับ
ความสําคัญ และการั นตี แบนด์วิดธ์และกลุ่มผูใ้ ช้งานปกติ ทีใช้
งานทราฟฟิ กจากแบนด์วดิ ธ์ทีเหลืออยูใ่ ห้มากทีสุด
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 Software Defined Network

เป็ นสถาปั ตยกรรม
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์แบบใหม่ทีออกแบบมาเพือช่วยให้สามารถ
ควบคุมการไหลข้อมูลผ่านเครื อข่าย
รวมถึงทรัพยากรใน
เครื อข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็ นตัวกําหนดการทํางาน ซึงได้ทาํ
การแยก Control plan และ Data plan ออกจากัน โดย
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม SDN แบ่งออกเป็ น 3 layer คือ
Application Layer, Control Layer และ Infrastructure Layer
Application Layer ใช้ติดต่อกับผูใ้ ช้งานผ่าน application
เพือกําหนดการทํางานโดยรวมของเครื อข่ายเช่น การทํา QoS
การหาเส้นทางทีดีทีสุด การปรับเปลืยนเส้นทางเป็ นต้น โดยใช้
API ทําหน้าทีในการติดต่อ SDN Controller layer ผ่านทางจุด
เชือมต่อทีเรี ยกว่า Northbound
Control Layer หรื อ Control plan ทําหน้าทีเป็ น
Centralized control ควบคุมการไหลของข้อมูลโดยการส่ ง
ข้อมูลไปยัง Data plan อีกทังเป็ นเหมือนสมองในการคํานวณหา
ผลลัพธ์ต่างๆ มีอุปกรณ์หลักคือ SDN Controller เช่น
OpenDaylight [4] ซึ งเป็ น Open Source SDN Controller
ชนิดหนึงและได้รับการยอมรับในผูผ้ ลิตอุปกรณ์เครื อข่ายชันนํา
Software Defined Networking (SDN)
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เช่น Cisco [5] ทําหน้าทีส่งข้อมูลควบคุมการไหลไปยังอุปกรณ์
ในเลเยอร์ล่างถัดไปผ่านทาง Southbound ด้วยโพรโทคอล
OpenFlow

รู ปที 1: สถาปัตยกรรมของ ONF/SDN [2]
Infrastructure Layer ห รื อ Data plan คื อ อุ ป ก ร ณ์ ที ใช้
สํ า หรั บ การส่ ง Packet ตามข้อ มู ล ที อยู่ ใ น Flow Table และ
Table อื นๆ ตามข้อมู ลที ได้รับ มาจาก Controllerโดยปกติ แล้ว
อุป กรณ์ ใน layer นี คื อ OpenFlow Switch [6] ซึ งมี ม าตรฐาน
เปิ ดเรี ยกว่า Open vSwitch หรื อ OVS ซึ งเป็ นอุปกรณ์ทีทํางาน
ในลักษณะ Virtual switch
2.2 OpenFlow
OpenFlow เป็ นโพรโทคอลมาตราฐานที ใช้ แ ลกเปลี ยน

ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง controller แ ล ะ switch [7] ถู ก นํ าม าใ ช้
โครงการวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย Stanford ในปี 2008 โดยมี
เป้ าหมายเริ มต้น คื อ การหาวิธี ในการจัด การอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ าย
เวอร์ ชัน 1.0 เกิ ด ขึ นในปี 2009 OpenFlow อยู่ภ ายใต้ก ารดู แ ล
ของ Open Networking Foundation (ONF) เวอร์ ชันล่าสุ ดคื อ
1.5.1 ออกเมือวันที 26 มีนาคม 2015

รู ปที 2: องค์ประกอบของ OpenFlow switch [7]
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OpenFlow Switch นั นประกอบไปด้ว ย Flow Table และ
Group Table [7] และ [8] ทําหน้าที ในการตรวจสอบ packet ที

จะเข้า ออกผ่ า น Port กั บ เงื อนไขของ Flow Table เพื อที จะ
กํา หนดการกระทําต่ อ packet เช่ น ส่ ง ต่ อ ไปยัง Flow Table
อืนๆ Drop packet ทิงหรื อทําการแก้ไขข้อมูลใน packet และใน
การติ ด ต่ อ กับ Controller นั นจะมี Openflow Channel ติ ด ต่ อ
กับ Controller เพือรับคําสังต่าง ๆ มาติดตังใน Flow Table โดย
ปกติโพรโทคอลนี จะทําการเข้ารหัสข้อมูลทีเป็ น Flow ควบคุม
การทํางานของ switch ไว้ในรู ปแบบ SSL/TLS
2.3 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การรับประกันคุณภาพการให้บริ การบนเครื อข่าย SDN [9]
ได้ นํ า เสน อรู ป แบ บ โพ รโท คอลแบ บ ให ม่ ที จะควบ คุ ม
application ด้วยกลไก QoS แบบ end-to-end ที ถูกสร้างอยู่บน
SDN Controller Floodlight และจํา ลองเครื อข่ า ย SDN ด้ ว ย
Mininet ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ท ํ า การส ร้ าง algorithm เพื อ ใช้ ใ น การ
ตรวจสอบการทํางาน โดยให้ผใู ้ ช้งานกําหนดและสร้าง queues
บนตั ว OpenFlow Switches ก่ อ น จากนั นผู ้ ใ ช้ ง านทํ า การ
enable Qos Policy บน controller โดยใช้ Floodlight script
และ controller จะทําการอ่าน script นันและสร้าง REST API
จากนันติดตัง queues ลงบน switches ในการเลือกเส้นทางของ
packet ผู ้วิ จ ัย ได้ท ํา การคํา นวนเส้ น ทางโดยใช้ Shortest Part
ของ Dijkstra ฟั งก์ชนั เพือกําหนดเส้นทางให้แต่ล่ะ queues อีก
ที เมื อสิ นสุ ดกระบวนการ controller จะทําการส่ ง rules ไปยัง
switches เพื อที จะเพิ มลงไป ใน Flow Tables ผลการวิ จ ั ย
ชี ให้เห็ นว่าผลจาก modified controller ตัว routing นัน ทําให้
การตัด สิ น ใจในการเลื อ กเส้ น ทางมี ค วามถู ก ต้อ ง การเลื อ ก
queues นันตรงตาม policy ที ได้จากการคํานวนของ algorithm
ทํางานได้ถูกต้องและแสดงให้เห็นว่าสามารถกําหนด QoS ของ
แต่ละทราฟฟิ คทีต้องการได้
การสร้ า ง host และ switch โดยใช้ Floodlight เป็ น ตั ว
controller โดยจุดประสงค์ของงานวิจยั ชินนี คือเพือหาข้อดี และ
ข้อ เสี ย ของ Mininet ในงานวิ จัย [10] พบว่า สมรรถนะของ
ระบบที ใช้ไปเมื อทําการสร้ างโทโพโลยีแบบต่างๆ พบว่าเวลา
และหน่ วยความจําที ใช้งานที ใช้เพิมขึ นเยอะมากเมื อสร้าง 511
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node ซึ งผลการทดสอบพบว่ า

ข้อ จํา กั ด ที สํ า คั ญ ที สุ ดของ
Mininet คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว ระบบโดยเฉพาะเมื อมี ก าร
โหลดของ cpu สู งขึ น ปกติ Mininet ทํางานบนคอมพิ วเตอร์
เครื องเดี ยวและ emulates โฮสต์ทังหมดบนทรั พยากรฮาร์ แวร์
แบบเดี ย วกั น ซึ งเป็ นข้ อ เสี ยที สํ า คัญ แม้ ว่ า Mininet จะไม่
เหมาะสมสําหรับการจําลองแบบขนาดใหญ่แต่เป็ นตัวเลือกที ดี
ในการสร้างต้นแบบเครื อข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง นักศึกษา
และนักวิจยั ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายสามารถใช้ Mininet นี ในการ
จําลองเครื อ ข่ายได้ง่ายและรวดเร็ วรวมถึ งกําหนดโทโพโลยีที
ต้องการได้อีกด้วย
การศึ กษา QoS บนเครื อข่าย SDN [11] โดยเปรี ยบเที ยบว่า
การทํ า QoS บ น Core Switch และ Leaf Switch จะให้ ผ ล
อย่างไร ซึ งกลไกที นํามาทดสอบคื อ Basic CBQ และ Source
CBQ การทดลองนี ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การแบ่ งกลุ่ ม client ออกเป็ น 2
กลุ่มๆ ละ 50 Host และทําการสร้ าง HTTP Server และ VLC
Streaming Media Server เพื อใช้ใ นการทดลอง และกํา หนด
QoS ไว้บ นตัว Core Switch และ Leaf Switch จากนันทํา การ
ทดสอบซึ งผลที ได้คือการทํา CBQ ที Leaves มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ดี ก ว่า Basic CBQ ที Core อยู่ที 2% และดี ก ว่า Source CBQ
30%

3. ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบจะประกอบไปด้ ว ย OpenDaylight ทํ า หน้ า ที เป็ น
SDN Controller ในการเชื อมต่อกับ Open vSwitch เพืออัพเดต
flow table ในการค้น หาเส้ น ทางของ host โดยกํา หนดลิ ง ค์
แบนด์วิดธ์ trunk ระหว่าง Open vSwitch ที 100 Mbps และมี
delay 5 ms โดยมี Open vSwitch จํานวน 3 ตัว มีโฮสต์จาํ นวน
10 เครื องซึ งรับส่ งข้อมูลที เป็ น Streaming ระหว่างกันจํานวน 5
คู่ แ บ่ ง เป็ นกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง านทั วไป 2 คู่ คื อ H1-H6 และ H3-H8
สามารถรับส่งข้อมูลด้วยแบนด์วิดธ์ทีเหลืออยูท่ งหมดในลั
ั
กษณะ
best effort (BE) และกลุ่ ม ผูใ้ ช้งาน Privilege ที มี ก ารจัด ระดับ
ความสําคัญให้ 3 คู่คือ H2-H7, H4-H9 และ H5-H10 ซึงได้การ
รั บ ประกัน แบนด์ วิด ธ์ (bandwidth guarantee, BG) 30 Mbps
ตามรู ปที 3
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รู ปที 3: โทโพโลยีของระบบทีใช้ทาํ การศึกษา
ขันตอนกระบวนการจํา ลองถู ก แบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว นเพื อแยก
หน้าที การทํางาน โทโพโลยีทีจําลองการทํางานจะถูกสร้างด้วย
ภาษา Python ไว้ใ น topocustom.py เมื อได้ โ ทโพโลยี ข อง
ระบบ SDN ที ต้องการแล้ว จะกําหนดรู ปแบบและคุณลักษณะ
การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า น Application ซึ งจํา ลองด้ ว ยโปรแกรม
Postman เพื อสั งการและแก้ไ ข flow table บนอุ ป กรณ์ ซ อฟต์
สวิสซ์ซึงเป็ นกระบวนแรกในการปรับปรุ งทิ ศทางการไหลของ
ข้อมูล ก่อนจะเข้าสู่ กระบวนทีสองคือการคัดแยกทราฟฟิ กซึ งใน
ขันตอนนี จะสร้ า ง flow เพื อจับ คู่ ท ราฟฟิ กชนิ ด UDP ที วิ ง
ระหว่ า งผู ้ส่ ง และผู ้รั บ กํ า หนดให้ เป็ น queue 0 1 2 และ 3
ต าม ลํ า ดั บ ผ่ าน SDN Controller โ ด ย ก าร ค ว บ คุ ม ผ่ าน
Northbound ซึ งเป็ น REST API
ตารางที 1: แสดง flow คัดแยกทราฟฟิ กบน SW1

กระบวนการที สามการจัดลําดับความสําคัญให้แก่ Queue 1
2 และ 3 ให้ป ระกัน แบนด์วิดธ์ที 30 Mbps ส่ วน queue 0 ไม่ มี
การประกันทังนี การรับประกันแบนด์วิดธ์ใช้ traffic command
ซึ งซอฟต์ส วิต ซ์ ถู ก พัฒ นาบนพื นฐานลิ นุ ก ซ์ จึงรองรั บ traffic
command โดยระบุ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที สํ า คัญ คื อ min_rate=30
Mbps และ max_rate= 100 Mbps บนอิ นเตอร์ เฟส SW1-eth6
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และ SW3-eth2 และเข้า สู่ ก ระบวนการที สี คื อ ทดสอบและ
บันทึกผลการทดลอง
3.2 การจําลอง

ในขันตอนการทดสอบจะทําการจําลองการการสตรี มมิงด้วย
โปรโตคอล UDP จากผู ้ส่ ง ไปยัง ผู ้รั บ ด้ว ย jPerf โดยกํา หนด
ข้อมูลในส่วนของฝังผูส้ ่งและเริ มตามลําดับเวลาในตารางที 2
1. IP โปรโตคอล ใช้งาน UDP
2. Port Destination ใช้หมายเลข 12345
3. กําหนดทรู พทุ 100 Mbit/s
4. กําหนดเวลาสตรี มมิง 100 วินาที
5. กําหนด UDP buffer 110 KByte
ตารางที 2: แสดงลําดับการสตรี มมิง

4. ผลงานการทดลอง
การทดลองนันจะวัดปริ มาณ throughput และ Jitter ที แต่ล่ะ
คู่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้สาํ เร็ จ โดยผลการทดลองแสดงตามรู ป
ที 5 และ 6 และตารางที 1 จะเห็ น ว่า เมื อเริ มต้น การทดลองคู่
ผูใ้ ช้งาน H1-H6 ในรู ปที 5(a) สามารถรับส่ งข้อมูลได้ตามปกติ
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แต่เมื อคู่ผูใ้ ช้งาน H2-H7 ที มี การรั บประกันแบนด์วิดธ์เริ มต้น
การรั บ ส่ งข้อมู ลที เวลา t=20s ตามรู ป ที 5(b) จะส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ คู่ H1-H6 ตามรู ป ที 5(a) อย่างเห็ น ได้ชัด เจน โดย
แบนด์วิดธ์ส่วนใหญ่ถูกกันไว้ให้กบั ผูใ้ ช้งานทีมีความสําคัญกว่า
และเมือเริ มต้นทีเวลา t=40s เมือคู่ H3-H8 ซึ งเป็ นผูใ้ ช้งานปกติ
เริ มต้น การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ในรู ป ที 5(c) พบว่าทังคู่ H1-H6 และ
H3-H8 มี throughput ใกล้ เ คี ยงกั น ใน ข ณ ะที คู่ H2-H7 มี
throughput ลดลงมาเล็กน้อยแต่ยงั คงอยู่ในระดับ ที สู งกว่ามาก
และสู งกว่าแบนด์วิดธ์ทีได้รับการรับประกันไว้ สุ ดท้ายที เวลา
t=60s และ t=80s เมือคู่ H4-H9 และ H5-H10 เริ มต้นการรับส่ ง
ข้อ มู ล ดัง แสดงในรู ป ที 5(d) และ 5(e) ตามลํา ดับ พบว่า กลุ่ ม
ผู ้ใ ช้ ง านพรี เมี ยมทั ง 3 คู่ มี throughput ประมาณ 30 Mbps
ใกล้เคียงกับแบนด์วิดธ์ได้รับประกันไว้ ในขณะทีผูใ้ ช้งานทัวไป
มี throughput ตํามากประมาณ 5 Mbps เท่ านัน จึ ง สรุ ป ได้ว่า
ผูใ้ ช้งานที ได้รับการรับประกันแบนด์วิดธ์มีการรับส่ งข้อมูลใน
ลัก ษณะ best effort ด้ว ยโดยมี แ บนด์ วิด ธ์ ข ันตําใกล้เคี ย งกับ
แบนด์วดิ ธ์ทีประกันไว้
ผลของ jitter ซึ งเป็ นตัว แปรสําคัญ ในการใช้งานสตรี ม มิ ง
พบว่าผูใ้ ช้งานทีได้รับการรับประกันแบนด์วดิ ธ์ มีลกั ษณะของค่า
jitter ทีดีมากมีค่าค่อนข้างตําและคงที กล่าวคือมีความแปรปรวน
ของ jitter น้อยมาก ตามรู ปที 6(b) 6(d) และ 6(e) ซึ งเป็ นผลดี
อย่ า งยิ งต่ อ การใช้ ง านสตรี มมิ ง สามารถแสดงผลได้ อ ย่ า ง
ราบเรี ยบต่อเนือง ในขณะทีผูใ้ ช้งานทัวไปมีการเปลียนแปลงของ
jitter ค่อ นข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิงในช่ วงเวลาที มี ปริ มาณท
ราฟฟิ กมากที สุ ดระหว่าง t=80s ถึ ง t=100s ตามแสดงในรู ป ที
6(a) และ 6(b) จากตารางที 1 พบว่ า ผู ้ใ ช้ ง านทั วไปมี jitter
ตํ าสุ ด /สู ง สุ ด เท่ ากั บ 0.075ms/18.097ms แ ล ะ 0.139ms/
7.586ms สํา หรั บ คู่ H1-H6 และ H3-H8 ตามลําดับ ซึ งมี ค วาม
แปรปรวนมาก ไม่ส่งผลดีต่อการใช้งานในลักษณะสตรี มมิงเป็ น
อย่างมาก อาจส่งผลให้การแสดงผลมีอาการค้างกระตุกเป็ นระยะ
5. สรุ ปผล

จากการศึกษาจะเห็นได้วา่ การจัดการระดับความสําคัญของ
ผู ้ใ ช้ ง านบน SDN นั นทํ า ได้ ง่ า ยและมี ค วามเป็ นพลวัต รสู ง
สามารถสร้างรู ปแบบการใช้งานเครื อข่ายได้ตามการประยุกต์ใช้
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งานที ต้องการ สําหรับการทดลองพบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที มีระดับ
ความสําคัญสามารถทํางานได้ตามต้องการมีการส่งผ่านข้อมูลทีมี
throughput ขันตําใกล้เคียงกับแบนด์วิดธ์ทีได้รับการรับประกัน
และมี jitter ทีอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีมาก ในขณะทีกลุ่มผูใ้ ช้งานทัวไปที
ไม่ได้จดั ระดับความสําคัญให้สามารถใช้งานได้ แต่แบนด์วดิ ธ์จะ
ถู ก แบ่ ง ปั น ไปให้ ก ลุ่ ม ผู ้ใช้ง านที มี ร ะดับ ความสํ าคัญ กว่า ซึ ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีได้ออกแบบไว้
การศึ กษาต่อไปอาจสร้างกลุ่มผูใ้ ช้งานที มี ความหลากหลาย
และมีระดับความสําคัญที แตกต่างกันมากขึน รวมทังการศึ กษา
การใช้งานผสมผสานระหว่างสตรี มมิงและการใช้งานอืนๆ
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ตารางที 3 ผลการทดลอง
Traffic
Sender

Receiver

H1

Guaranteed
Period

Minimum

Maximum

Average

Minimum

Maximum

Throughput

Throughput

Throughput

Jitter

Jitter

Management

Bandwidth

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

(a) H1-H6 BE

(b) H2-H7 BG

(c) H3-H8 BE

(d) H4-H9 BG

(e) H5-H10 BG

รู ปที 5: Throughput ทีได้จากการทดลอง

(a) H1-H6 BE

(b) H2-H7 BG

(d) H4-H9 BG

(c) H3-H8 BE

(e) H5-H10 BG

รู ปที 6: Jitter ทีได้จากการทดลอง
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