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แบบจําลองการใชไทปทูฟซซีควบคุมกลไกในการรับสงขอมูลบนเครือขาย ADSL 
A Model for Type-2 Fuzzy Control Policing Mechanism Scheme over ADLS Network 
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บทคัดยอ 
ADSL ยอมาจากคําวา Asymmetric Digital Subscriber Line เปนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งของ  Modem ซึ่งใช

สายโทรศัพทที่ทําจากลวดทองแดง ในระบบเครือขายของ ADSL จะตองมีกลไกในการควบคุมการรับสงขอมูลบน
เครือขายความเร็วสูงซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เมื่อเกิดสภาวะของความคับคั่งของขอมูลขึ้น  ณ จุดที่เปน
บัฟเฟอร  (Buffer)ของADSL Router  กอนสงขอมูลเดินทางเขาสูเครือขาย เพราะหากความคับคั่งที่เกิดขึ้นมานั้นไม
สามารถควบคุมเอาไวไดแลว ก็จะสงผลใหเครือขายไมสามารถใหบริการตามขอกําหนดในเรื่องของคุณภาพของการ
ใหบริการ (Quality of Service) ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ถูกใชคือ การทิ้งเฟรมที่กําลังเดินทางเขามาใหมในกรณีที่บัฟเฟอร
นั้นไมมีพื้นที่มากพอ จึงทําใหผูสงขอมูล(Sender) จําเปนตองสงขอมูลใหม จึงทําใหเกิดความลาชา(Delay Time) 
ในการสงขอมูล  ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอการควบคุมการรับสงขอมูลบนเครือขาย ADSLโดยใชไทปทูฟซซีซึ่ง  มีการ
ทํางานที่เหมาะสมกับขอมูลที่มีความไมแนนอนโดยเฉพาะขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ Burst และ 
Silence เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกของการควบคุมไดดีกวากลไกรูปแบบเดิม ซึ่งจะทําใหเปนการเพิ่ม
ขอมูลที่ดีออกจากระบบไดมากขึ้น(Conforming Frame) และลดการการทิ้งเฟรม (Non-conforming Frame) 

 
คําสําคัญ :  ไทปทูฟซซี  กลไกควบคุมความคับค่ัง 
 

Abstract 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is one form of a modem technology that enables 

faster data transmission over copper telephone lines. So ADSL network should have a congestion 
control mechanism whenever congestion arises at the entrance of buffer prior to the ADSL Router. If 
congestion is not suitably controlled, the networks may not be able to cope their quality-of-service 
(QoS) requirements. Another approach must drop incoming frames from which buffer is not available 
and has to rely on the end-to-end protocols for the recovery of lost frames. The sender must retransmit 
that frames again. However, one way to solve this problem, we have purposed type-2 fuzzy control 
ADSL network which is suitable for uncertain traffic especially alternative very burst and silence. We 
ensure that this model helps improve performance in policing mechanisms much better than 
conventional policing one while various types of burst/silence traffic are being generated. 
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คํานํา 
ADSL Router คืออุปกรณเชื่อมตอ ADSL บนเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงนั้น มีความเปนไปไดอยู

เสมอที่จะเกิดเหตุการณที่คอมพิวเตอรตางๆบนเครือขายจะสงขอมูลออกมาพรอมๆกันในเวลาเดียวกัน ทําใหมี
ปริมาณขอมูลมากจนอาจเกินกวาที่ ADSL Router สามารถใหบริการไดทัน ซึ่งจะสงผลใหเครือขายนั้นเกิดสภาวะที่
เรียกวาความคับคั่ง(Congestion)ได[1] ซึ่งในการแกไขสภาวะเชนนี้ ไดมีการนําเอากลไกในการควบคุมความคับคั่ง
บางอยางมาใชงาน นอกจากนี้แลว กลไกในการควบคุมบางอยางเมื่อไดใชงานแลว ก็อาจสงผลตอประสิทธิภาพ
ของเครือขายใหแยลงไปกวาเดิมในหลายดานดวยอีกเชนกัน เชน จํานวนเฟรมที่ถูกทิ้งไปจากระบบ (Non-
comforming Frame) ปริมาณแบนวิดธที่สามารถใหได (Bandwidth Allocation)  ความลาชาของเฟรม (Frame 
Delay) ปริมาณขอมูลที่เดินทางออกมาในแตละชวงเวลา (Throughput) รวมไปถึงตัวชี้วัดการใหบริการในดานอื่นๆ 
เปนตน 

ในปจจุบันไดเผชิญกับปญหาของการสรางระบบควบคุมเครือขายคอมพิวเตอรที่ตองอาศัยความซับซอน
มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นมีการพัฒนาแบบจําลองและเทคนิคที่ใชควบคุมความคับคั่งของขอมูลขึ้นเปนจํานวนมากโดยมี
การประยุกตใชตรรกศาสตรแบบฟซซีเขามาใชงาน เหมาะการสื่อสารขอมูลปกติซึ่งอาจจะเกิดความไมแนนอนดาน
ความเร็ว แตรเมื่อพิจารณาใหลึกลงไปจะพบวานอกจากความเร็วในการสื่อสารที่ไมแนนอนแลวยังพบวามี Burst 
และ Silence ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรูปแบบการควบคุมความคับคั่งในหนวยใหบริการโดยประยุกตใชไทปทูฟซซีเขามาใช
ควบคุมการทํางานบนเครือขายความเร็วเพื่อเพิ่มขอมูลที่ดีออกจากระบบไดมากขึ้น(Conforming Frame) และลด
การการทิ้งเฟรม (Non-conforming Frame) 

 
พารามิเตอรของแบบจําลองการควบคุมทราฟฟคขอมูล 

กลไกควบคุมทราฟฟคของขอมูลนั้นถือเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยใหสามารถควบคุมความคับคั่งขอมูล
ในทราฟฟคที่ไดถูกสงหรือไดรับบนอินเตอรเฟซของโหนดใดๆในระหวางที่กําลังทํางานอยู ณ ขณะนั้นกลไก
ควบคุมทราฟฟคจะตองมีคาพารามิเตอรของทราฟฟคที่เดินทางเขามาเกินไปจากที่กําหนด เพื่อปองกันไมใหขอมูล
เกิดการทวมทนบนเครือขาย โดยมีรายละเอียดคาพารามิเตอรของทราฟฟคที่ตองพิจารณาดังตอไปนี ้
 
1. แบบจําลองทราฟฟคขอมูลจากตนทาง 

 
รูปที ่1. แสดงแบบจําลองทราฟฟคขอมูลแบบ Burst/Silence 
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ในการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) หมายถึง ระบบใด ๆ ก็ตามที่ขอมูลหรือขาวสาร
สามารถถูกสงผานสื่อประเภทตาง ๆ ได เชน ผานสายโทรศัพท หรือสายเคเบิล หรือผานทางอากาศ ปริมาณ-ทราฟ
ฟคขอมูลจากตนทางหนึ่งๆซึ่งมีการเกิดในชวงเวลาสั้นๆนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่เปนแบบ Burst/Silence[2,3] 
ซึ่งอัตราสวนของ Burst/Silence นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางไมแนนอน โดยจํานวนของแพ็คเก็ตตอการเกิด
ชุดทราฟฟคขอมูลในแตละครั้ง (Burst) นั้นจะถูกตั้งสมมุติฐานเอาไวเปนการแจกแจงแบบ Geometric โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ E[X] สวนชวงเวลาของระยะที่ไมมี ทราฟฟคขอมูลเกิดขึ้นมา (Silence) นั้น จะถูกตั้งสมมุติฐาน
เอาไววาเปนการกระจายตัวที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงแบบ Negative-Exponential โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ E[S] และ
ชวงเวลาระหวางชุด-ทราฟฟคขอมูลแตละชุดที่เกิดขึ้นนั้นจะกําหนดใหเปน ∆ ดังนั้นแลว 

ชวงเวลาเฉลี่ยของการเกิด Burst = E[X] ∆ 
ชวงเวลาเฉลี่ยของการเกิด Silence = E[S] 
ชวงเวลาเฉลี่ยในแตละรอบ = E[X] ∆ + E[S] 

 
แบบจําลองของกลไกในการควบคุมทราฟฟคขอมูล 

รูปแบบของการควบคุมเชนนี้จะถูกกําหนดใหทํางานอยูที่บริเวณขอบ (Edge) ของเครือขายโดย
กําหนดใหทราฟฟคขอมูลอยูในลักษณะที่เรียกวา เฟรม (Frame) ซึ่งกลไกเชนนี้จะสามารถกําหนดไดวาจะทําการรับ
เฟรมขอมูลที่เดินทางเขามาหรือจะทิ้งเฟรมนั้นไป โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะพิจารณาที่กลไกของการควบคุมที่เปน
แบบ Leaky Bucket (LB) เทานั้น 
 
1. กระบวนการของกลไกของPolicing Mechanism 

การควบคุมความคับคั่งของทราฟฟคจากแหลงตางๆเขามาดวยความเร็วสูงเขามาสูระบบเครือขายของ
ปลายทางดังนั้นจําเปนตองมีกลไกในการควบคุมลดอัตราความเร็วของทราฟฟคซึ่งเรียกกลไกนี้วา Policing 
Mechanism Scheme  ดังแสดงในรูปที ่2 โดยมีขบวนการที่วาขอมูลที่ดีออกจากระบบได(Conforming Frame) 
สวนขอมูลที่ลนบัฟเฟอรจําเปนทิ้งเฟรมที่เสีย (Dropped Frame)ออกจากระบบหรือ ทําเครื่องหมายเฟรมนั้นแลวสง
เขาระบบอีกครั้ง  
 

 
รูปที ่2. แสดงกลไกของPolicing Mechanism[4] 

 
2. กระบวนการทํางานของ Leaky Bucket (LB) 

กลไกของการควบคุมแบบ Leaky Bucket ไดถูกนํามาใชงานในสวนของกลไกของ Policing Mechanism 
บนเครือขายความเร็วสูงที่ตองการแบนวิดธที่มากและตองการในเรื่องการรับประกันคุณภาพของการใหบริการ 
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(Quality of Service) อีกดวย ซึ่งกลไกเชนนี้จะชวยทําใหแนใจไดวาขอมูลที่เดินทางมาจากตนทางนั้นจะไมเดิน
ทางเขามาในอัตราที่เร็วเกินกวาที่กําหนดเอาไว ซึ่งขนาดของ บัฟเฟอรนั้นอาจเปรียบไดกับขนาดของถังน้ําที่มีความ
จุเทากับ N โดยถาหากเฟรมขอมูลไดเดินทางเขามาจนกระทั่งเกินกวาความจุที่มีแลว เฟรมเหลานั้นก็จะถูกทิ้ง
ออกไป นั่นคือ กลไกการควบคุมนี้จะปลอย ทราฟฟคขอมูลออกมาในอัตราที่คงที่ตามที่กําหนด ซึ่งวิธีการนี้ไดถูก
นําไปใชกันโดยทั่วไปในการควบคุมปลอยทราฟฟคขอมูลบนเครือขายความเร็วสูง[5] 

 
รูปที ่3. แสดงกลไกแบบ Leaky Bucket 

 
การนําเอาไทปทูฟซซีเขาไปใชควบคุม 

ในหัวขอนี้ จะกลาวอธิบายถึงแนวคิดของไทปทูฟซซีและการนําเอาไทปทูฟซซีเขามาใชควบคุมรวมกับ
บัฟเฟอรของ Policer ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการในแงของประสิทธิภาพสําหรับการประยุกตใชงานบน
เครือขายความเร็วสูง 
 
1. แนวคิดพื้นฐานของไทปทูฟซซีเซต 

ไดมีการศึกษาในลักษณะตางๆวาไทปทูฟซซีเซตนั้นสามารถใชจัดการกับความคลุมเคลือหรือความไม
แนนอนที่เกิดขึ้นไดดีกวาฟซซีเซตแบบเกา โดยไทปทูฟซซีเซตจะมองความไมแนนอนที่มีอยูผานทางฟงกชันของ
ความเปนสมาชิก (Membership Function) ดวยการใชทฤษฎีฟซซีเซตเขามาพิจารณา ซึ่งถาหากไมมีความไม
แนนอนแลว ไทปทูฟซซีเซตเองก็จะถูกลดระดับลงใหกลายเปนไทปวันฟซซีเซต หรือฟซซีเซตแบบปกติ และในการ
แยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางระหวางไทปวันฟซซีเซตกับไทปทูฟซซีเซตนั้น จะกําหนดให A หมายถึงไทปวันฟซซี
เซต ในขณะที่ Ã จะหมายถึงไทปทูฟซซีเซต ซึ่งคุณลักษณะที่ใชในการเปรียบเทียบระหวาง A และ Ã นั้นคือ คาของ
ฟงกชันของความเปนสมาชิก โดยที่คาเหลานี้จะเรียงลําดับอยูในชวงระหวางศูนยถึงหนึ่ง 

( )UMF A% ( )UMF A%

( )FOU A%
( )LMF A%

( )FOU A%

 
รูปที ่4. แสดง FOU ของอินเทอวัลไทปทูฟซซีเซต โดยรูปรางของ FOU สามารถมีไดหลายรูปแบบ 
 
ในรูปภาพที่ 4สวนของ FOU หรือขอบเขตของความไมแนนอน (Footprint of Uncertainty) นั้นสามารถ

อธิบายไดโดยพิจารณาจากฟงกชันสองฟงกชันที่ลอมรอบเอาไว นั่นคือ สวนของ Lower Membership Function 
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(LMF) และสวนของ Upper Membership Function (UMF) โดยที่ทั้งสองฟงกชันเองนั้นตางก็เปนไทปวันฟซซีเซต 
ดวยเหตุนี้เราจึงสามารถนําเอาหลักการทางคณิตศาสตรของไทปวันฟซซีเซตเพื่อใชในการจําแนกและทํางานรวมกับ
อินเทอวัลไทปทูฟซซีเซตได จีงอาจกลาวไดวาไทปทูฟซซีเซตนั้นเหมาะที่จะใชงานกับระบบตรรกศาสตรฟซซีซึ่งใช
แบบฐานกฎ (Rule-based Fuzzy Logic Systems; FLSs) จากการที่มันสามารถพิจารณากับความไมแนนอนที่
เพิ่มเขาได ในขณะที่ไทปวันฟซซีเซตนั้นไมสามารถที่จะรับมือที่เพิ่มเขามาไดนั่นเอง ในรูปภาพที่ 5 จะแสดงใหเห็น
ถึงแผนภาพของระบบตรรกศาสตรทีเ่ปนแบบไทปทูฟซซีเซต[6,7,8] 

                                                     
                                                 รูปที ่5. แสดงระบบตรรกศาสตรแบบไทปทูฟซซ ี

 
ในเรื่องของฟซซีเซตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเทอมของกฎในลักษณะที่เปน IF THEN ELSE ที่ซึ่งเปนการ

ทํางานรวมกันของอินพุตและเอาทพุตของฟซซีเซต ซึ่งตองอาศัยฟงกชันของความเปนสมาชิกในการอธิบายฟซซีเซต
เหลานี้ได โดยสําหรับไทปทูฟซซีเซตนั้นจะมีฟงกชันของความเปนสมาชิกในลักษณะที่เปนแบบชวง (Interval) 

ในกระบวนการสรางเอาทพุตของไทปวันฟซซีเซตซึ่งถูกเรียกวา ดีฟซซีฟเคชัน (Defuzzification) นั้นเปน
การแมพจากไทปวันฟซซีเซตใหออกมาในรูปของคาตัวเลขปกติ อยางไรก็ตาม สําหรับอินเทอวัลไทปทูฟซซีเซตเอง
แลว กระบวนการนี้จะมีความซับซอนยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนจากอินเทอวัลไทปทูฟซซีเซตใหกลายเปนคา
ตัวเลขนั้นปกติแลว จําเปนตองใช 2 ขั้นตอน (ดังในรูปที่ 5) โดยในขั้นตอนแรก เรียกวา ไทปรีดักชัน (Type-
Reduction) ซึ่งเปนจุดที่อินเทอวัลไทปทูฟซซีเซตนั้นจะถูกลดระดับไปเปนไทปวันฟซซีเซตที่มีคาเปนชวง โดย
ปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการลดระดับในหลายรูปแบบเชนเดียวกับวิธีการดีฟซซีฟเคชันแบบไทปวัน สําหรับใน
ขั้นตอนที่สองซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนของการลดระดับนั้น ก็ยังคงเรียกวา การทําดีฟซซีฟเคชัน เชนเดิม และใน
เมื่อเซตของอินเทอวัลไทปทูฟซซีเซตที่ถูกลดระดับลงไปแลวนั้นมักที่จะมีชวงของคาตัวเลขที่แนนอน ดังนั้นแลว คาที่
ผานการทําดีฟซซีฟเคชันนั้นจึงมักที่จะเปนคาเฉลี่ยของจุดสองจุดที่อยูบนชวงที่พิจารณานั่นเอง 
 
2. การทําฟซซีฟเคชันกับอินพุตที่ไดรับ 

ตัวแปรอินพุตนั้นจะถูกแปลงใหกลายเปนฟซซีเซต จากนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนดวยชุดของกฎฟซซีที่เปนแบบ 
IF-THEN แลวจึงถูกรวมไวในสวนของ Fuzzy Inference Engine ดังแสดงในภาพที ่8 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 954 

 
รูปภาพที ่6. แสดงฟงกชันความเปนสมาชิกของตัวแปรอินพุต So 

 
รูปที ่7. แสดงฟงกชันความเปนสมาชิกของตัวแปรอินพุต B 

 
3. การอนุมาน, ฐานกฏฟซซี และการทําดีฟซซิฟเคชัน 

สําหรับฟซซีเซตตางๆนั้นจะถูกนํามาพิจารณาก็ตอเมื่อเปนไปตามสมมติฐานของกฎที่กําหนดเอาไวกอน
แลว ซึ่งผลลัพธของกฎตางๆจะเปนแบบ Crisp Function ของตัวแปรที่เปนเอาทพุต และไมมีการแบงขั้นตอนของ
การทําดีฟซซิฟเคชัน สําหรับการทดลองครั้งนี ้ฐานกฎฟซซีสามารถอธิบายออกมาใหอยูในรูปของกฎฟซซี IF THEN 
จํานวน 3 กฎได ซึ่งแตละกฎนั้นจะแสดงใหเห็นความสัมพันธโดยตรงกันระหวางอินพุตและเอาทพุตสําหรับสวน
ควบคุม (Regulator) ในภาพที่ 7 แสดงถึงกฎฟซซีอยางงายที่ถูกใชในการทดลองครั้งนี ้

                                                     

 IF   So is Low (L) AND various types of burst/silent 
is narrow THEN   go to server 

IF   So is Low (L) AND various  types of burst/silent  
is wide THEN   go to PLS 

IF   So is High (H)  THEN   go to PLS  
  

รูปที ่8. แสดงกฎฟซซ ี
 
ในภาพที่ 6 และ 7 จะแสดงใหเห็นถึงฟงกชันของความเปนสมาชิกของตัวแปรอินพุต So และตัวแปร

เอาทพุต B ที่สามารถบงบอกถึงคาที่เกิดขึ้นในทางภาษา (Linguistic Value) ตามลําดับ ซึ่งในการวิเคราะหถึงกฎที่
ใชในระบบของฟซซี (ในรูปที่ 8 นั้น แสดงเอาไววา เมื่อความเร็วทราฟฟคของตนทางที่สงเขามานั้นต่ํา (Low) และ
ความแตกตางของคา Burst และ Silence นั้นอยูในชวงที่แคบ (Narrow) แลว ใหสงทราฟฟคนั้นไปที่ Server ได
ทันที หากความเร็วทราฟฟคของตนทางที่สงเขามานั้นต่ํา (Low) แตความแตกตางของคา Burst และ Silence นั้น
อยูในชวงที่กวาง (Wide) แลว ใหสงทราฟฟคนั้นไปที ่PLC (Policing Mechanism) หรือที่ Leaky Bucket แตหาก
ความเร็วทราฟฟคของตนทางที่สงเขามามีปริมาณที่สูง (High) แลว ใหสงทราฟฟคนั้นไปที ่PLC ไดทันท ี
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 จากแบบจําลองซึ่งใชไทปทูฟซซีในการควบคุมโดยการใชชุดของกฎพื้นฐานที่กําหนดเอาไวลวงหนา (ดัง
แสดงในรูปที่ 6,7และ 8 เชนนี้ มีพื้นฐานมาจากประสบการณและขอคิดเห็นของผูออกแบบเมื่อพิจารณาถึง
พฤติกรรมของระบบที่ควรจะเปน ซึ่งทราฟฟคที่เขามานั้นจะทําใหเกิดปริมาณขอมูลที่ไมแนนอน (ในลักษณะที่เปน 
Burst/Silence) เขาไปสูเครือขายที่ถูกควบคุมดวยฟซซีอีกทีหนึ่ง 

 
แบบจําลอง 

 ในรูปที ่9 จะแสดงถึงแบบจําลองที่ใชในการนําเสนอแนวคิด 

PLC

Input
Traffic

Wireless 
Router

Output

High Traffic

Low Traffic

Non-conforming Packets
(Dropped Packet)

Type-2 
Fuzzy 
Control

Buffer

(Burst & Silence Traffic)

(Policing Mechanism)

 
รูปที ่9. แสดงแบบจําลองในการทดลอง 

 
ตนแหลงกําเนิดสงทราฟฟคซึ่งลักษณะที่เปนแบบ Burst/Silence ซึ่งอัตราสวนของ Burst/Silence นี้จะมี

การเปลี่ยนแปลงที่คอนขางไมแนนอนมายัง ADSL Router ซึ่งใน ADSL Router มีไทปทูฟซซีเซต คอยตรวจสอบวา
ถาความเร็วของทราฟฟคต่ําและมี Burst/Silence นอย ใหสงขอมูลใหหนวยบริการประมวลผลไดเลย ในทางตรง
ขามคือความเร็วของทราฟฟคสูงและม ีBurst/Silence มาก ใหสงขอมูลเขากลไกควบคุมที่เรียกวา Policing 
Mechanism ตอไป 
 
1. ทราฟฟคจากแหลงตนทาง 

โดยหลักๆจะกําหนดใหขอบเขตทราฟฟคที่เดินทางเขามาเปนประเภทขอมูล (Data) ซึ่งโดยทั่วไป ตนทางที่
สงขอมูลออกมามักมีลักษณะที่ไมแนนอนคาดเดาไมไดโดยธรรมชาติอยูแลว เชนขนาดของ Burst/ Silence ที่
เปลี่ยนแปลงที่คอนขางไมแนนอนแนนอน  
 
2. คุณลักษณะของแบบจําลองโครงขายคิว 

ในการพิจารณาภายในแบบจําลองของคิวนั้น จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนที่มีลักษณะเฉพาะ
ตางกันไป ซึ่งไดแก 
2.1 ลักษณะของขอมูลที่เดินทางเขามา 

สําหรับรูปแบบของทราฟฟคขอมูลที่เดินทางเขามานั้น สวนมากแลวมักถูกจัดใหอยูในลักษณะของการเดิน
ทางเขามาแบบปวสซอง (Poisson Arrival Processes) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในหลายๆเหตุการณที่ผลลัพธเกิดขึ้น
แบบสุม โดยการเดินทางเขามาแบบปวสซองนี้เกิดขึ้นตามแตละชวงเวลาที่เพิ่มขึ้น (T) ซึ่งจะไมพิจารณาวาจะหาง
กันมากนอยเพียงใด และความนาจะเปนที่จะเดินทางเขามาในแตละครั้งนั้นไมขึ้นกับการเดินทางเขามากอนหนานี ้
[9,10] 
 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 956 

2.2 ลักษณะของการใหบริการ 
เวลาในการใหบริการของหนวยใหบริการ(ADSL Server) ถูกกําหนดใหมีการกระจายแบบสุมโดยมีการ

แจกแจงความนาจะเปนแบบ Exponential โดยในการทดสอบใหเกิดความคับคั่งขึ้นมา ณ จุดเอาทพุตของลิงค 
ADSL ที่ไดรับ ซึ่งมีความเร็วเทากับ 54 Mbps[12] สวนชวงเวลาของการใหบริการในแบบจําลองนี้ถูกกําหนดให
เปนไปตามความเร็วของเอาทพุตลิงค ซึ่งใชเวลาในการใหบริการเทากับ 219.26 µs ตอหนึ่งเฟรม โดยที่เฟรมมี
ขนาดเทากับ 1480 ไบต[11] 
 
2.3 พารามิเตอรของ Leaky Bucket 

การกําหนดคาพารามิเตอรของLeaky Bucket ซึ่งรับทราฟฟคจากแหลงตนทาง โดยความสัมพันธของ
คาพารามิเตอรทราฟฟคแตละคาที่ถูกใชในแบบจําลองนั้นจะถูกกําหนดไวโดย 

PFR (Peak Frame Rate) = λa = 1/T โดยที่ T คือชวงเวลาของระยะหางระหวางเฟรมที่นอยที่สุด ใน
หนวยของวินาที ตองกําหนดขนาดของบัฟเฟอร  (Buffer)ของ Leaky Bucketซึ่งจะตองมีความเหมาะสมกับขนาด
ของบัฟเฟอร (Buffer)ของ ADSL Router 

 
บทสรุป 

การประยุกตใชแบบจําลอง  ไทปทูฟซซี ในกลไกควบคุมทราฟ -ฟคขอมูลซึ่ ง เกิดขึ้นในลักษณะ 
Burst/Silence แตกตางกันไป ไดใหผลที่ดีกวากลไกของการควบคุมโดยใชไทปวันฟซซี และกลไกของการควบคุม
แบบเดิม ในดานของการเพิ่มปริมาณเฟรมที่ดีสูงที่สุด (Conforming Frame) และมีเฟรมที่ถูกทิ้งไปนอยที่สุด (Non-
conforming Frame) ดังนั้น สรุปไดวาการควบคุมการรับสงทราฟฟคขอมูลโดยอาศัยไทปทูฟซซีมีความเหมาะสม
ตอทั้งทราฟฟคที่เปนขอมูลและมัลติมีเดียภายใตสภาพการณของทราฟฟคในลักษณะที่เปน Burst/Silence 
แตกตางกันไป 
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