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The objective of the proposed method is to suitably adjust a
บทคัดย่อ
การกำ � หนดแบนด์ วิ ธ อย่ า งยุ ติ ธ รรมสำ � หรั บ ควบคุ ม client bandwidth with step-down decreasing technique.  
การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคณ
ู ด้วยนโยบายระดับกัน้ ค่า The experimental results show that the technique can improve
สูงสุดและต่ำ�สุด เป็นวิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานการเชื่อมต่อ an average of network utilization at 18.15, 14.22 and 9.48
แบบทวีคูณโดยการกำ�หนดนโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและ percent from the determined bandwidth set with decreasing
ต่ำ�สุด ปรับค่าแบนด์วิธของเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานสูงสุดลง ratio of 5, 10, and 15 percent respectively.
ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การลดลงแบบขั้นบันได การทดลองทำ�การเปรียบเทียบค่า Keywords: Network Utilization, Network Controller,
สมรรถนะการใช้งานค่าแบนด์วธิ ระหว่างเครือ่ งลูกข่าย ซึง่ ผล Multiple Internet Connections.
การทดลองพบว่าค่าผลต่างของแบนด์วธิ ระหว่างเครือ่ งลูกข่าย
ใน 120 วินาทีแรก การใช้งานแบบไม่กำ�หนดแบนด์วิธมีค่า 1. บทนำ�
ปัจจุบันการใช้งานบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
เฉลี่ ย 35.22% และการกำ � หนดแบนด์ วิ ธ กำ � หนดอั ต รา
การลดที่ 5%, 10%, 15% มีค่าเฉลี่ยที่ 18.15%, 14.22%   บริการเว็บที่หลากหลายเป็นที่นิยมต่อการใช้งานทางด้าน
ต่างๆ รวมทัง้ การดาวน์โหลดไฟล์ซงึ่ มีคณ
ุ ลักษณะการเชือ่ ม
และ 9.48% ตามลำ�ดับ  
ต่อโดยสามารถระบุต�ำ แหน่งการดาวน์โหลด ส่งผลให้การใช้
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะเน็ตเวิรค์ จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มอี ตั ราทีส่ งู จึงทำ�ให้ทรัพยากร
แบนด์วิธบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรองรับการใช้
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณ
งานได้เพียงพอ ทำ�ให้เกิดการแย่งการใช้งานระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จากการใช้งานที่มากของผู้ใช้รายหนึ่ง
Abstract
่ ทีเ่ ข้า
A problem of assigning a bandwidth network not considers อาจจะทำ�ให้เกิดผลเสีย ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้งานรายอืน
a fairness of usage from multiple Internet connections ใช้งานภายหลัง [2] ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการใช้งานที่ช้าหรือ
environment, which leads to inefficient use of Internet เข้าใช้งานไม่ได้เลยตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดการกำ�หนดแบนด์วิธอย่างยุติธรรม
application. One of solution for solving this problem is to
่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคณ
ู [1] ด้วย
allocate bandwidth network with the max-min usage threshold สำ�หรับควบคุมการเชือ
้ ค่าสูงสุดและต่�ำ สุด เพือ่ ส่งเสริมการจัดการ
policy, considered a fairness of allocating bandwidth network. นโยบายระดับกัน
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ทรัพยากรแบนด์วิธที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน qdisc 2) Class ทำ�หน้าทีโ่ ดยกำ�หนดคลาสแต่ละประเภทตาม
ทุกคน [3], [7] สามารถใช้งานบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเหมาะสมการใช้งาน จำ�นวนค่าแบนด์วิธ ซึ่งคำ�สั่งของ
โดยมีสิทธิการใช้งานที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น และไม่เกิดผลกระทบ class นั้นประกอบไปด้วยกฎที่ใช้ควบคุมการรับส่งข้อมูลบน
ต่อผู้ใช้งานมากนัก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) Filter ทำ�หน้าที่นำ�ข้อมูลส่งไป
ทำ�งานตามกฎของ class โดยกำ�หนดหมายเลขไอพีให้ส่งไป
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ยังกฎของ class เพื่อกำ�หนดสิทธิของผู้ใช้แต่ละราย [9]
การจั ด การแบนด์ วิธ (Bandwidth management) ใน
เครื่องมือที่ใช้สำ�หรับการตรวจสอบค่าปริมาณแบนด์วิธ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง (Traffic Monitor) ในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
จำ�กัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยพิจารณาจากสองส่วน ลูกข่ายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั
หลักคือ การลำ�ดับความสำ�คัญของผู้ใช้งานโดยแยกกำ�หนด ได้น�ำ มาศึกษา คือ iftop ซึง่ สามารถอ่านค่าปริมาณแบนด์วธิ
ตามประเภทเว็ บ เซอร์ วิ ส แอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ และการ การรับส่งข้อมูลทัง้ ขาเข้า และขาออก ไอพีตน้ ทาง ไอพีปลาย
กำ�หนดสิทธิตามผูใ้ ช้งานในแต่ละราย เพือ่ ให้การส่งข้อมูลใน ทางโดยสามารถอ่านค่าความเร็วในแต่ละช่วงเวลาที่ 2, 10,
เครือข่ายถูกควบคุมตามที่กำ�หนด (Quality of service) [12] 40 วินาที ตามลำ�ดับ ซึ่งสามารถนำ�มาประยุกต์ในเรื่องของ
การจั ด การแบนด์ วิ ธ ปั จ จุ บั น มี รู ป แบบการจั ด การที่ การตรวจสอบค่าการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
หลากหลาย ทัง้ การจัดการแบนด์วธิ แบบคงที่ (Static) ซึง่ เป็น ระบบเครือข่ายได้ [5]
การกำ�หนดค่าแบนด์วธิ ในอัตราทีเ่ หมาะสมเท่ากัน ค่าการใช้
จากการศึกษาผลงานวิจัยเรื่องการเพิ่มสมรรถนะสูงสุด
งานคงที่ แต่คา่ สมรรถนะในระบบอาจใช้ได้อย่างไม่คมุ้ ค่าใน ของการใช้งานเน็ตเวิรค์ ด้วยแบนด์วธิ แบบพลวัตโดยเทคนิค
กรณีมีจำ�นวนผู้ใช้งานน้อย และการจัดการแบนด์วิธแบบ ข้ อ กำ � หนดค่ า แบนด์ วิ ธ ขั้ น ต่ำ �  พบว่ า เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การ
พลวัต (Dynamic) แบ่งตามสัดส่วน พบว่า การใช้งานมีผลที่ กำ�หนดค่าแบนด์วิธโดยเพิ่มสมรรถนะการใช้งานสูงสุดตาม
เท่าเทียมกันแต่เมื่อพิจารณาจากการใช้งานจริง พฤติกรรม จำ � นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยซึ่ ง คำ � นึ ง ถึ ง ค่ า ต่ำ � สุ ด
การใช้แตกต่างกัน อัตราการใช้งานในแต่ละรายไม่สามารถ สามารถเพิ่มอัตราค่าการใช้งานของเครื่องคอมพิ วเตอร์
เพิ่มค่าสมรรถนะให้สูงขึ้นได้     
ลูกข่ายแต่ละรายได้ แต่ไม่สามารถควบคุมปัญหาการเชือ่ มต่อ
รูปแบบการจัดการแบนด์วิธ สามารถแบ่งออกได้เป็น อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบทวี คู ณ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านปกติ
4 ประเภท คือ Elastic utility การจัดการที่มีความยืดหยุ่นต่อ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษา การกำ�หนดแบนด์วธิ ด้วยนโยบายระดับ
การใช้งานตามแอปพลิเคชัน Real-time utility การจัดการใน กั้นค่าสูงสุดและต่ำ�สุด ควบคุมพฤติกรรมและลดการใช้งาน
รูปแบบเรียลไทม์ ซึ่งเกิดอัตราการลงอย่างรวดเร็ว Rate- ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีการใช้งานสูงเพื่อให้มี
adaptive utility เป็นรูปแบบการปรับตัวแบบเรียลไทม์ตาม อัตราค่าแบนด์วธ
ิ ของแต่ละผูใ้ ช้งานทีใ่ กล้เคียงอย่างยุตธิ รรม
อัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูล และ Stepwise utility และมีค่าสมรรถนะการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพกว่า [12]
การปรับค่าตามลำ�ดับในลักษณะของขั้นบันได ซึ่งเป็นวิธีที่
ได้น�ำ มาศึกษาในงานวิจยั โดยอัตราการลดลงของการจัดการ 3. วิธีการดำ�เนินการวิจัย
แบนด์วิธผู้ใช้งานสูงสุด มีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแบบ
การกำ � หนดแบนด์ วิ ธ อย่ า งยุ ติ ธ รรมสำ � หรั บ ควบคุ ม
ขั้นบันได [4]
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณด้วยนโยบายระดับกั้น
การจัดการควบคุมปริมาณแบนด์วธิ (Traffic control) เป็น [6], [8] ค่าสูงสุดและต่�ำ สุด เมือ่ ระบบเริม่ ต้นการทำ�งานระบบ
วิธีการจัดการแบนด์วิธวิธีหนึ่ง [9], [10] โดยมีระบบคิวแบบ ทำ � การตรวจสอบค่ า การใช้ ง านแบนด์ วิ ธ บนเครื อ ข่ า ย
การเข้าก่อนออกก่อน เข้ามาทีหลังออกทีหลัง คำ�สัง่ ประกอบ คอมพิวเตอร์ (Bandwidth monitoring process) หากค่า
ด้วยการทำ�งาน 3 ส่วนดังนี้ 1) Queuing discipline (qdisc) แบนด์วิธมีค่าการใช้งานเกินค่านโยบายระดับกั้นค่าสูงสุด
ทำ�หน้าทีจ่ ดั การข้อมูลทีเ่ ข้ามาในคิวและส่งข้อมูลออกจากคิว (Maximum threshold policy) ระบบจะทำ�การตรวจสอบค่า
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามลำ�ดับทีก่ �ำ หนดไว้ในชุดคำ�สัง่ ผลต่างของแบนด์วธิ ระหว่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย หาก
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ผลต่างมีค่าเกินที่กำ�หนดให้ทำ�การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์
ลู ก ข่ า ยที่ มี ค่ า แบนด์ วิ ธ สู ง สุ ด เพื่ อ กำ � หนดการใช้ ง านค่ า
แบนด์วิธ แต่หากค่าแบนด์วิธบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ
ค่าผลต่างการใช้งานระหว่างเครื่องลูกข่ายมีค่าต่ำ�กว่าที่
กำ�หนดให้ทำ�การตรวจสอบการหยุดทำ�งาน
ส่วนค่าแบนด์วิธรวมที่มีค่าต่ำ�กว่านโยบายระดับกั้นค่า
ต่ำ � สุ ด ให้ ทำ � การคื น ค่ า แบนด์ วิ ธ ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ลูกข่ายที่ถูกจำ�กัดการใช้งานมีค่าการใช้งานต่ำ�สุด และหาก
ไม่มกี ารหยุดการทำ�งานให้กลับไปทำ�งานในส่วนของขัน้ ตอน
การตรวจสอบแบนด์ วิ ธ ซ้ำ �  โดยระบบจะทำ � งานทุ ก ๆ
10 วินาที หากหยุดการทำ�งานให้สน้ิ สุดการทำ�งาน ดังภาพที่ 1

งานแบนด์วิธของเครื่องลูกข่ายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
P (Minimum threshold policy) คือ ค่าร้อยละของนโยบาย
ระดับกั้นค่าต่ำ�สุด สมการที่ (2) C (Client bandwidth max)
คือ ค่าแบนด์วธิ สูงสุดของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย สมการ
ที่ (3) C (Client bandwidth min) คือค่าแบนด์วิธต่ำ�สุดของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย P คือ ค่าร้อยละการกำ�หนด
แบนด์วิธอัตราการลดลง (Allocation multiple connections)
สมการที่ (4) P
คือ ค่ากำ�หนดแบนด์วิธโดยเลือก
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้งานสูงสุด และสมการที่ (5)
P
คือ ค่ากำ�หนดการคืนค่าแบนด์วิธที่ถูกจำ�กัดการใช้
งาน เมื่อการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีค่าต่ำ�กว่า
ข้อกำ�หนดต่ำ�สุดของระบบ
3.1 การทดลอง
การทดลองกำ � หนดรู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกตเวย์มีการเชื่อมต่ออยู่สองส่วน คือ
ส่วนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายภายนอก (WAN) โดย
เชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำ�หน้าที่ในการ
ให้บริการเว็บ และส่วนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
ท้ อ งถิ่ น (LAN) โดยทำ � การกำ � หนดไอพี แ อดแดรส คื อ
192.168.43.88 และ 10.0.0.1  2) ส่วนของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเกตเวย์ โดยมีความเร็วสูงสุดที่ 100 เม็กกะบิตต่อ
วินาที โดยกำ�หนดแอดแดรส คือ 192.168.43.8 3) ส่วนของ
ภาพที่ 1 ค่าโครงสร้างการกำ�หนดแบนด์วิธอย่างยุติธรรม เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายจำ�นวน 2 เครือ่ ง โดยทำ�การเชือ่ ม
สำ�หรับควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ ต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกตเวย์ ซึ่งมีความเร็ว
ทวีคูณด้วยนโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและต่�ำ สุด สูงสุดที่ 100 เม็กกะบิตต่อวินาที โดยกำ�หนดไอพีแอดแดรส
คือ 10.0.0.14 และ 10.0.0.15 ดังภาพที่ 2
โดยกำ�หนดสมการ ดังนี้
(1)
B = ∑ c
u

computer i

min

max

min

change

decrease

increase

i

cmax =  max(c1, c2, ...ci)

(2)

cmin =  min(c1, c2, ...ci)

(3)

Pdecrease = Cmax - (Cmax x Pchange)

(4)

Pincrease = Cmax + (Cmax x Pchange)

(5)

ภาพที่ 2 รูปแบบการกำ�หนดแบนด์วธิ อย่างยุตธิ รรมสำ�หรับ
ควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณด้วย
คือ ค่าผลรวมการใช้
นโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและต่ำ�สุด

Pmax (Maximum threshold policy) คือ ค่าร้อยละนโยบาย

ระดับกั้นค่าสูงสุด จากสมการที่ (1) B

26 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Journal

u

ปีท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2559

Vol. 12, No. 1, January - June 2016

บทความวิจัย : การกำ�หนดแบนด์วิธอย่างยุติธรรมสำ�หรับควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แบบทวีคูณด้วยนโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและต่ำ�สุด

การเชือ่ มต่อในการทดลองกำ�หนดให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์ โดยส่งขนาด
ไฟล์ 1 กิกะไบต์ กำ�หนดความเร็วแบนด์วธิ ที่ 1 เม็กกะบิตต่อ
วินาที โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายมีการร้องขอดาวน์โหลด
ไฟล์จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเว็บเซิรฟ์ เวอร์ผา่ นเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเกตเวย์เซิรฟ์ เวอร์ซงึ่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย ดาวน์โหลดไฟล์ต่างกัน โดยทำ�การดาวน์โหลดไฟล์
ทั้ง 2 เครื่องแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้โปรแกรมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบทวีคูณ (Multiple internet connections) ใช้ชื่อย่อ MIC
ในการดาวน์โหลดโดยกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อที่ 1, 2, 4, 8
และ16 เครื่อง และส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทำ�
การดาวน์โหลดปกติผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Single internet
connections) โดยกำ�หนดช่วงเวลาบันทึกผลทุกๆ 10 วินาที
การทดลองกำ�หนดนโยบายระดับกั้นค่าสูงสุดและต่ำ�สุดที่
80% และ 20% แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดลอง
การใช้งานแบบไม่กำ�หนดแบนด์วิธ (Un allocation multiple
connections) และการทดลองการกำ�หนดแบนด์วิธโดยแบ่ง
การควบคุมอัตราการลด (Allocation multiple connections)
3 ส่ ว น คื อ 5%, 10% และ 15% ของนโยบายระดั บ
กั้นค่าสูงสุด ควบคุมดังสมการที่ (4) และ (5)

คอมพิวเตอร์ลกู ข่ายทีใ่ ช้การดาวน์โหลดแบบปกติโดยกำ�หนด
แบนด์วิธ (Allocation single connections) ใช้ชื่อย่อ ASC
การทดลองการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ ต แบบ
ทวีคณ
ู ค่าเริม่ ต้นการเชือ่ มต่อที่ 4 เครือ่ งโดยกำ�หนดแบนด์วธิ
ควบคุมอัตราการลดที่ 5%  เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายทีเ่ ชือ่ ม
ต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วงเวลาที่ 80-120 วินาที มีอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณค่าเริ่มต้น
การเชื่อมต่อที่ 4 เครื่อง โดยกำ�หนดแบนด์วิธ
ควบคุมอัตราการลดที่ 5%

การทดลองการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ ต แบบ
ทวีคณ
ู ค่าเริม่ ต้นการเชือ่ มต่อที่ 8 เครือ่ งโดยกำ�หนดแบนด์วธิ
4. ผลการดำ�เนินงาน
ควบคุมอัตราการลดที่ 10% เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่
ผลการทดลองการกำ � หนดแบนด์ วิ ธ สำ � หรั บ ควบคุ ม เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคณ
ู มีคา่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อ ช่วงเวลาที่ 70-120 วินาที มีอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน
ที่ 1-16 เครื่อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการกำ�หนด ดังภาพที่ 4
แบนด์วิธแสดงผลการใช้งานที่เวลา 10-120 วินาที และส่วน
การกำ�หนดแบนด์วิธแสดงผลค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ 1-16
ค่าเฉลี่ยจาก 10-120 วินาที  โดยผลการทดลองทั้งสองส่วน
แสดงผลการใช้งานแบบไม่ก�ำ หนดแบนด์วธิ เพือ่ การเปรียบ
เทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งเส้นกราฟออกเป็น 4 ส่วน คือ
1) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายทีใ่ ช้การดาวน์โหลดแบบทวีคณ
ู
โดยไม่ก�ำ หนดแบนด์วธิ (Un allocation multiple connections)
ใช้ ชื่ อ ย่ อ UAMC 2) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยที่ ใ ช้
การดาวน์โหลดแบบปกติโดยไม่ก�ำ หนดแบนด์วธิ (Un allocation
ภาพที่ 4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณค่าเริ่มต้น
single connections) ใช้ชื่อย่อ UASC 3) เครื่องคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อที่ 8 เครื่องโดยกำ�หนดแบนด์วิธ
ลูกข่ายทีใ่ ช้การดาวน์โหลดแบบทวีคณ
ู โดยกำ�หนดแบนด์วธิ
ควบคุมอัตราการลดที่ 10%
(Allocation multiple connections) ใช้ชื่อย่อ AMC 4) เครื่อง
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การทดลองการใช้งานการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคณ
ู
ค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ 16 เครื่องโดยกำ�หนดแบนด์วิธ
ควบคุมอัตราการลดที่ 15% เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคณ
ู มีคา่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และ
ช่วงเวลาที่ 60-120 วินาที มีอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 7 การกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลดที่ 10%

ภาพที่ 5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณค่าเริ่มต้น
การเชื่อมต่อที่ 16 เครื่องโดยกำ�หนดแบนด์วิธ
ควบคุมอัตราการลดที่ 15%

ผลการทดลองการกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลด
ที่ 15% พบว่า ค่าสมรรถนะการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทวีคูณและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายปกติมีอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกว่า
การใช้งานโดยไม่ได้จัดการแบนด์วิธ ดังภาพที่ 8

ผลการทดลองการกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลด
ที่ 5% พบว่า ค่าสมรรถนะการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์      
ลู ก ข่ า ยที่ ใ ช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบทวี คู ณ และ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายปกติมอี ตั ราการใช้งานทีใ่ กล้เคียง
กว่าการใช้งานแบบไม่กำ�หนดแบนด์วิธ ดังภาพที่ 6
ภาพที่ 8 การกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลดที่ 15%

ภาพที่ 6 การกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลดที่ 5%
ผลการทดลองการกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลด
ที่ 10% พบว่า ค่าสมรรถนะการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ลู ก ข่ า ยที่ ใ ช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบทวี คู ณ และ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายปกติมอี ตั ราการใช้งานทีใ่ กล้เคียง
กว่าการใช้งานโดยไม่ได้จัดการแบนด์วิธ ดังภาพที่ 7
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5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองการจั ด การแบนด์ วิ ธ ในเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยการสรุปผลการทดลอง 4 ส่วน
คื อ ส่ ว นการใช้ ง านแบบไม่ กำ � หนดแบนด์ วิ ธ และส่ ว น
การกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลดที่ 5%, 10% และ
15% พบว่า จากการสรุปค่าผลต่างระหว่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายทีใ่ ช้การดาวน์โหลดปกติและการเชือ่ มต่อแบบทวีคณ
ู
กำ�หนดค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ 1-16 เครื่อง ค่าเฉลี่ยของ
การใช้งานแบบไม่กำ�หนดแบนด์วิธมีค่า 3.48%, 16.99%,
48.90%, 46.78% และ 59.94% ค่าเฉลี่ยรวม 35.22%,
การกำ�หนดแบนด์วธิ ควบคุมอัตราการลดที่ 5% มีคา่ 5.67%,
3.10%, 15.88%, 28.32% และ 37.80% ค่าเฉลี่ยรวม
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18.15% การกำ�หนดแบนด์วิธควบคุมอัตราการลดที่ 10% [2]
มีค่า 4.78%, 5.68%, 16.33%, 15.28% และ 29.05%
ค่าเฉลีย่ รวม 14.22% และการกำ�หนดแบนด์วธิ ควบคุมอัตรา
การลดที่ 15% มีค่า 1.20%, 9.23%, 13.71%, 10.57% และ
12.71% ค่าเฉลี่ยรวม 9.48% ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 1
[3]

A. Konig, A. Dengel, K. Hinkelmann, K. Kise,

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

Bandwidth Allocation for Video Under Quality of

ผลต่างค่าแบนด์วิธระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (%)
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