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คําอธิบายสัญลักษณ์ และคําย่ อ
NTP

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลา [3]

RBS

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [8]

TPSN

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [4]

FTSP

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [5]

ETA

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [12]

RITS

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [12]

RATS

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [12]

GTSP

งานวิจยั ด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย [6]

EGTSP งานวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ [20]

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย (Wireless Sensor Networks) ประกอบไปด้ วยโหนด
รับรู้จํานวนมากเชื่อมต่อกันแบบไร้ สายขึ ้นเป็ นเครื อข่ายที่สามารถนําไปใช้ ได้ หลากหลาย โหนดแต่
ละโหนดสามารถรับรู้สภาวะแวดล้ อม (Sense) ผ่านตัวรับรู้ (Sensor) ได้ หลายประเภทเช่น
อุณหภูมิ, ความชื ้น, การเคลือ่ นที่ของยานพาหนะ, ความดัน, เสียง เป็ นต้ น แต่ละโหนดยังสามารถ
สื่อสารไร้ สายและส่งข้ อมูลไปที่โหนดซิ ้ง (Sink) โดยสร้ างเครื อข่ายประเภทแอดฮอก (Ad Hoc
Networks) ซึง่ ไม่ต้องอาศัยโครงสร้ างพื ้นฐานการสื่อสารเพื่อส่งข้ อมูล ทําให้ สามารถนําไปใช้ ใน
พื ้นที่ห่างไกลได้ และเนื่องจากโหนดไม่ต้องส่งด้ วยกําลังส่งสูง ขนาดของโหนดจึงเล็ก สามารถ
นําไปวางโดยไม่ไปรบกวนสภาพแวดล้ อมเดิมมากนัก ตัวอย่างเช่นในรังนก นอกจากนั ้นโหนดส่วน
ใหญ่จะใช้ แบตเตอรี่ ที่มีพลังงานจํากัดเป็ นแหล่งพลังงาน
ทําให้ การใช้ พลังงานจําเป็ นต้ องมี
ประสิทธิภาพให้ มากที่สดุ
การประยุกต์ใช้ งาน (Applications) ของเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายสามารถแบ่ง
ตามประเภทได้ ดงั นี ้ [1]
1. ทางการทหาร เช่น การตรวจติดตามข้ าศึกภายในสมรภูมิรบ เนื่องจากตัวรับรู้
แบบไร้ สายไม่จําเป็ นจะต้ องมีการติดตั ้งที่ย่งุ ยาก
สามารถโปรยลงมาจาก
เครื่ องบิน และทําการสร้ างเครื อข่ายตรวจติดตามได้ ทนั ที
2. ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น การตรวจสอบสภาพทางชีววิทยาของพื ้นที่ที่สนใจ,
ระบบเตือนไฟป่ า, ระบบเตือนภัยนํ ้าท่วม เป็ นต้ น
3. ทางด้ านสาธารณสุข เช่น ระบบเฝ้ าสังเกตผู้ป่วยระยะไกล, การตรวจติดตามและ
เฝ้ าสังเกตุคนไข้ และแพทย์ภายในโรงพยาบาล,
และการบริ หารจัดการยาใน
โรงพยาบาล
4. ภายในที่พกั อาศัย เช่น บ้ านอัจฉริ ยะ ซึง่ สามารถตรวจจับบุคคลที่อยูใ่ นบ้ านและ
ทําการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสม, เปิ ดเครื่ องเสียงสําหรับเพลง
โปรด, และชงกาแฟแก้ วโปรดได้ โดยอัตโนมัติ
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5. ทางด้ านอื่นๆ
เช่น
การควบคุมสภาพแวดล้ อมภายในอาคารสํานักงาน,
พิพธิ ภัณฑ์เชิงโต้ ตอบ, ระบบตรวจจับการโขมยรถ, การจัดการพัสดุคงคลัง, และ
การตรวจจับยานพาหนะ เป็ นต้ น
ข้ อมูลของเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายสามารถรวมกันได้ (Data Fusion) เพื่อที่จะ
ส่งเป็ นข้ อความรวมแทนที่จะส่งแยกกันทุกข้ อความ
ทําให้ สิ ้นเปลืองแบนวิทธ์และพลังงานเป็ น
อย่างมาก การรวมข้ อมูลกันนันจํ
้ าเป็ นจะต้ องอาศัยเวลาของแต่ละโหนดที่ตรงกัน เพื่อที่จะกําหนด
ว่าข้ อมูลใดที่รวมกันได้ หรื อรวมกันไม่ได้ ดังนันการประสานเวลา
้
(Time Synchronization) จึงมี
ความจําเป็ นต่อเครื อข่ายตับรับรู้ แบบไร้ สาย นอกจากนันการประยุ
้
กต์ใช้ เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้
สายเพื่อที่จะนําไปตรวจจับความเร็ วและทิศทางของวัตถุที่สนใจ โปรโตคอลการประสานเวลาที่มี
ความแม่นยําจะทําให้ การตรวจจับความเร็ วและทิศทางมีความแม่นยํามากขึ ้น
ปั ญหาเรื่ องการประสานเวลานั ้นเกิดขึ ้นมาในระบบกระจาย โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ใช้ อนิ เทอเนตกันอย่างอย่างแพร่หลาย
โปรเซสในระบบกระจายซึง่ อาจจะอยูก่ นั คนละที่และ
เชื่อมต่อกันด้ วยเครื อข่ายอินเทอเนต การปรับเวลาของแต่ละโหนดในระบบให้ ตรงกันจึงเป็ นสิง่ ที่
สําคัญมาก ไม่เช่นนันการประมวลผลอาจจะเกิ
้
ดความผิดพลาดและส่งผลเสียอย่างร้ ายแรง เช่นใน
ระบบธนาคาร [2]
โปรโตคอลถูกนํามาใช้ ในอินเทอเนตก็คือ Network Time Protocol (NTP) [3]
NTP ใช้ เทคนิคการประเมินค่า Round Trip Time ระหว่างโหนดแม่ขา่ ยเวลาและโหนดลูกข่ายเพื่อ
ประมาณค่าเวลาหน่วงในการส่งข้ อความประสานเวลาและทําการชดเชยค่าเวลาตามลําดับ และ
เพื่อเป็ นการชดเชยกับค่าเวลาจิตเตอร์ (Jitter) โหนดจําเป็ นต้ องส่งข้ อความประสานเวลาหลายๆ
ครัง้ และทําการคํานวณค่าเวลาที่ต้องทําการชดเชย แต่เนื่องจากความซับซ้ อนของโปรโตคอลและ
ความแม่นยําในระดับวินาที ทําให้ NTP ไม่เหมาะกับเครื อข่ายตัวรับรู้ไร้ สายซึง่ ต้ องการโปรโตคอล
ที่ง่าย, ใช้ จํานวนข้ อความน้ อย, และความแม่นยําในระดับมิลลิวินาทีขึ ้นไป
โปรโคอล Timing-Sync Protocol for Sensor Networks (TPSN) [4] ได้ เสนอ
ส่วนประกอบของเวลาหน่วงที่เกิดขึ ้นจากการส่งข้ อความแบบไร้ สายจากโหนดหนึง่ ไปอีกโหนดหนึง่
และเสนอการประทับเวลาในระดับชั ้นแมค
เพื่อลดผลกระทบของเวลาหน่วงที่เกิดขึ ้นในการส่ง
ข้ อความประสานเวลา ทําให้ การประสานเวลามีความแม่นยํามากขึ ้น แต่การทํางานของ TPSN จะ
สร้ างโครงสร้ างต้ นไม้ ขึ ้นมาเพื่อให้ โหนดลูกประสานเวลากับโหนดแม่จนถึงโหนดราก (Root) ทําให้
เกิดการพึง่ พิงโหนดแม่และโหนดรากซึง่ ทําให้ เกิดลักษณะของการรวมศูนย์ (Centralization) ซึง่ ไม่
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เหมาะกับเครื อข่ายตัวรับรู้ แบบไร้ สายที่เป็ นเครื อข่ายแบบพลวัต กล่าวคือโหนดใดๆมีโอกาสตาย,
หรื อไม่สามารถติดต่อได้ , หรื อเคลื่อนที่ออกจากกัน ได้ ตลอดเวลา
โปรโตคอล Flooding Time Synchronization Protocol (FTSP) [5] ได้ เสนอการ
ประสานเวลาโดยใช้ การส่งข้ อความประสานเวลาจากโหนดรากไปทัว่ ทังเครื
้ อข่าย โดยที่ทกุ โหนด
จะทําการส่งข้ อความประสานเวลาต่อไปเรื่ อยๆ
ทําให้ โหนดใดๆมีโอกาสที่จะได้ รับข้ อความ
ประสานเวลามากขึ ้นและโอกาสที่จะประสานเวลาสําเร็ จมีสงู ขึ ้นด้ วย และทําให้ FTSP สามารถใช้
งานกับเครื อข่ายที่มีพลวัตอย่างเครื อข่ายตัวรับรู้ แบบไร้ สายได้ ดี อย่างไรก็ตามลักษณะการทํางาน
ของ FTSP ทําให้ เกิดความสัมพันธ์เชิงเวลาของโหนดในเครื อข่ายเป็ นแบบต้ นไม้ เนื่องจากโหนด
ของ FTSP จะไม่นําข้ อความที่มีหมายเลขลําดับน้ อยกว่าข้ อความล่าสุดที่มนั นําไปคํานวณมาใช้
ทําให้ โหนดมีความสัมพันธ์เชิงเวลาที่แนบแน่นเฉพาะกับโหนดที่สง่ ข้ อความใหม่ที่สดุ ให้ มนั เสมอ
ผลที่ตามมาคือ โครงสร้ างต้ นไม้ เชิงเวลาที่เกิดขึ ้นกับ FTSP ดังนั ้นโหนดที่อยูต่ ิดกันอาจจะมี
ความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ห่างกันหลายฮอปได้ และมีความผิดพลาดในการประสานเวลาสูง
Gradient Time Synchronization Protocol (GTSP) [6] ได้ เสนอคุณสมบัติ
เกรเดียน (Gradient Property) ซึง่ กําหนดว่าค่าใดๆของโหนดที่อยู่ใกล้ กนั จะมีค่าใกล้ กนั มากกว่า
โหนดที่ ไกลกันออกไป ดังนัน้ คุณสมบัติของการประสานเวลาแบบเกรเดียนจะต้ องทําให้ ความ
ผิดพลาดของการประสานเวลาระหว่างโหนดที่ อยู่ใกล้ กันหรื อโหนดเพื่ อนบ้ านน้ อย และความ
ผิดพลาดของการประสานเวลาระหว่างโหนดใดๆในเครื อข่ายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรื อยังคง
ความเป็ นเวลาครอบคลุม (Global Clock) อยู่นนั่ เอง ซึง่ FTSP ไม่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว ดังที่ได้
อธิบายไปแล้ ว การประสานเวลา GTSP ทําการเฉลี่ยค่าเวลาจากการบรอดคาสข้ อความประสาน
เวลาของเพื่อนบ้ าน ทําให้ ความสัมพันธ์ เชิงเวลาของโหนดเพื่อนบ้ านที่อยู่ใกล้ กันมีความใกล้ ชิด
มากกว่าโหนดที่ อยู่ไกลออกไป แต่เนื่ องจากการเฉลี่ยนัน้ เกิ ด ขึน้ ทั่ว ทัง้ เครื อข่ายทํ าให้ การเกิ ด
ประสานเวลาครอบคลุมของเครื อข่าย
แต่เนื่องจาก GTSP ใช้ คาบเวลาคงที่สําหรับการประมาณค่าและชดเชยเวลา
บิดเบือนและเวลาเหลื่อมที่เท่ากัน ทําให้ เกิดการใช้ พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และทําให้ มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ ผู้วิจยั เสนอว่าการปรับเวลาเหลื่อมสามารถทําได้ ทนั ทีที่ได้ รับข้ อความประสาน
เวลา และเวลาบิดเบือนซึ่งจากการทดลองในเบื ้องต้ นพบว่ามีลกั ษณะแบบค่อยๆเป็ นค่อยๆไป ทํา
ให้ ต้องใช้ คาบการประมาณค่าเวลาบิดเบือนที่กว้ างเพื่อที่จะครอบคลุมเวลาบิดเบือนหนึ่งหน่วย
และแสดงออกมาในรู ปของคาบเวลาบิดเบือนหนึ่งหน่วย ซึ่งจะทําให้ เกิดการชดเชยเวลาบิดเบือน
มีคาบการประมาณเวลาบิดเบือนที่ปรับตัวได้ ตามความบิดเบือนสัมพัทธ์เทียบกับโหนดเพื่อนบ้ าน
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และทํ าให้ การประสานเวลาสามารถขยายคาบการประสานเวลาได้ ซึ่ง ทํ าให้ เกิด การประหยัด
พลังงานอย่างมาก
จากงานวิจยั ทางด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายที่ผา่ น
มา ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะออกแบบโปรโตคอลการประสานเวลาที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
 มีความกระจาย (Distribution) กล่าวคือการประสานเวลานั ้นไม่ขึ ้นกับโหนดใดโหนด
หนึง่ แต่ทกุ โหนดมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมกันในการประสานเวลา ซึง่ ส่งผลให้ พลวัต
ของเครื อข่ายส่งผลน้ อยมากกับประสิทธิภาพในการประสานเวลา
 มีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน (Gradient) กล่าวคือ การประสานเวลาจะทําให้ ความผิดพลาด
ระหว่างโหนดเพื่อนบ้ านตํ่า และความผิดพลาดระหว่างโหนดใดๆอยูใ่ นระดับที่รับได้
 ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy-Efficiency) เนื่องจากพลังงานแบตเตอรี่
ของเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายมีอยูอ่ ย่างจํากัด
การออกแบบโปรโตคอลซึง่ ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยืดอายุของเครื อข่ายได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบโปรโตคอลการประสานเวลาสําหรับ
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายที่มีคณ
ุ สมบัตคิ วามกระจาย, คุณสมบัติเกรเดียน และใช้ พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุณสมบัตนิ ี ้ล้ วนเป็ นคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ กบั เครื อข่ายตัวรับรู้ แบบ
ไร้ สายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ใช้ โปรแกรมภาษา nesC และระบบปฏิบตั ิการ TinyOS ลงบนอุปกรณ์ตวั รับรู้แบบ
ไร้ สาย Telosb
2. โหนดสามารถส่งข้ อความแบบบรอดคาสได้
3. โหนดภายในเครื อข่ายมีเลขที่ประจําโหนดไม่ซํ ้ากัน
4. เวลาบิดเบือนเกิดจากความเบี่ยงเบนทางเวลาซึง่ มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้ น
ในช่วงสั ้นๆ
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1.4 ข้ อจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากพฤติกรรมของออสซิลเลเตอร์ ที่เป็ นต้ นทางของสัญญาณนาฬิกานันมี
้
ลักษณะแบบสุม่ และสร้ างแบบจําลองได้ ยาก งานวิจยั ทางด้ านการประสานเวลานั ้นจําเป็ นต้ องใช้
อุปกรณ์จริ งเพื่อสะท้ อนพฤติกรรมจริ งเมื่อนําไปใช้ งาน
จํานวนอุปกรณ์ภายในห้ องวิจยั มีอย่าง
จํากัด ดังนันการทดลองจึ
้
งมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายขนาดเล็ก ซึง่ ได้ ควบคุมตัวแปรและเปรี ยบเทียบ
ให้ เห็นประสิทธิภาพของโปรโตคอล
1.5 คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
 เวลาท้ องถิ่น คือค่าเวลาประจําแต่ละโหนดซึง่ จะเพิม่ ขึ ้นตามสัญญาณนาฬกิ า
และไม่สนใจโหนดอื่นๆ
 เวลาครอบคลุม
คือเวลาที่โหนดต่างๆพยายามปรับเข้ าหากันโดยผ่านทาง
โปรโตคอลประสานเวลา
 เวลาเหลื่อม คือเวลาที่ไม่เท่ากันของโหนดใดๆ
 เวลาบิดเบือน คือเวลาที่ผิดเพี ้ยนไปซึง่ มักจะเกิดจากความเบี่ยงเบนของสัญญาณ
นาฬกิ า
 ความเบี่ยงเบนทางเวลา คือธรรมชาติของแหล่งกําเนิดสัญญาณนาฬกิ าอย่าง
ออสซิลเลเตอร์ ซึง่ ไม่สามารถสร้ างสัญญาณที่ความถี่เท่ากันอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึง่ ความเบี่ยงแบนเพียงเล็กน้ อยก็จะทําให้ เกิดความบิดเบือนของเวลาได้ เมื่อเวลา
ผ่านไป
 คาบการประสานเวลา คือระยะห่างของการส่งข้ อความประสานเวลา เช่น คาบ
ประสานเวลา 30 วินาที คือส่งข้ อความประสานเวลาทุกๆ 30 วินาที
1.6 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ศึกษางานวิจยั ทางด้ านเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย
2. ศึกษางานวิจยั ทางด้ านการประสานเวลาสําหรับตัวรับรู้แบบไร้ สาย
3. ออกแบบโปรโตคอลการประสานเวลาสําหรับตัวรับรู้ แบบไร้ สาย
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4. สร้ างโปรแกรมตามโปรโตคอลที่ออกแบบไว้
5. ทําการทดลองและบันทึกผลการทดลอง
6. ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรม
7. สรุปผลและเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์

1.7 ผลงานตีพมิ พ์ จากวิทยานิพนธ์
ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ป็ นบทความวิ ช าการในหัว เรื่ อ ง
”Energy Efficient Gradient Time Synchronization for Wireless Sensor Networks” โดย
กิตติภทั ร อภิชาติไตรสรณ์ ศุภเสฏฐ์ ชูชยั ศรี และ เฉลิมเอก อินทนากรวิวฒ
ั น์ ในบันทึกการประชุม
“2010 Second International Conference on Computational Intelligence, Communication
Systems and Networks” ซึง่ จัดขึ ้น ณ โรงแรม Jurys Inn เมืองลิเวอร์ พลู (Liverpool) ประเทศ
อังกฤษ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 การเฉลี่ยค่า (Averaging)
การเฉลี่ยค่านั ้นทําให้ ค่าต่างๆที่กระจายตัวอยูเ่ ป็ นค่าที่ตรงกันนัน่ คือค่าเฉลี่ย การประสาน
เวลาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้จะทําการเฉลี่ยค่าของออฟเซทเวลาเพื่อที่จะปรับค่าเวลาครอบคลุมให้
ตรงกัน สมมติคา่ ออฟเซทเวลาของโหนด i ที่กําลังคํานวณออฟเซทเวลาเฉลี่ยเมื่อเทียบกับโหนด
เพื่อนบ้ าน j ใดๆ โดย ij คือค่าออฟเซทเวลาของโหนด i เทียบกับโหนด j และ Ni คือจํานวนเพื่อน
บ้ านของโหนด i
i 



j N i

ij

Ni  1

จากสมการข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ โหนดจะต้ องรอข้ อความประสานเวลาจากโหนดเพื่อนบ้ าน
ทุกโหนด จึงจะสามารถคํานวณค่าออฟเซตเวลาที่ต้องชดเชยได้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วิจยั ได้
เสนอการเฉลี่ยแบบเพิ่มส่วน (Incremental Averaging) ซึง่ โหนดสามารถทําการเฉลี่ยได้ ทนั ทีที่รับ
หนึง่ ข้ อความประสานเวลาจะหนึง่ โหนดเพื่อนบ้ านใดๆ ดังสมการ
i t   i t  1 

ij t    i t  1
Ni  1

โดยที่  i t  1 คือเศษเหลือจากการหารรอบที่แล้ ว
2.1.2 การเบี่ยงเบนออกของสัญญาณนาฬิกา (Clock Drifting)
สัญญาณนาฬิกาของอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามักจะใช้ ออสซิลเลเตอร์ เป็ นแหล่งกําเนิดซึง่ จะ
กําเนิดสัญญาณทางไฟฟ้าตามความถี่ที่กําหนด เช่น สัญญาณไฟฟ้า 1 KHz จะกําเนิดสัญญาณ
นาฬกิ าที่ความละเอียดหนึง่ มิลลิวินาที และสัญญาณไฟฟ้า 1 MHz จะกําเนิดสัญญาณนาฬิกาที่
ความละเอียดหนึง่ ไมโครวินาที อย่างไรก็ตามออสซิลเลเตอร์ ก็ไม่สามารถทํางานที่ความถี่ตรงกันได้
อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในตัวรับรู้แบบไร้ สายซึง่ มักจะมีขนาดเล็กและราคาถูก ความถี่ที่ไม่
เท่ากันนี ้จะทําให้ เกิดเวลาบิดเบือน (Clock Skew) ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดความผิดพลาดในการ
ประสานเวลาในที่สดุ นัน่ เอง
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Nodes’ Local Time

Clock drift

Clock skew

Node with faster clock
Node with average clock
Node with slower clock

Physical Time

ภาพที่ 2.1 แสดงการเบี่ยงเบนของเวลาท้ องถิ่นของโหนด
2.1.3 การประทับเวลาในระดับชันแมค
้
(MAC-layered Time-stamping)
Ganeriwal et al. [4] ได้ จําแนกส่วนประกอบของเวลาหน่วงของการส่งข้ อความหนึง่
ข้ อความแบบไร้ สาย ดังนี ้
 เวลาส่ง (Send Time) คือเวลาที่เมื่อ Application Layer ต้ องการส่งข้ อความจนถึงเวลาที่
ระดับชันแมคด้
้
านล่างได้ รับการร้ องขอ
เวลาหน่วงนี ้จะขึ ้นกับซอฟแวร์ ที่เกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ
 เวลาเข้ าถึง (Access Time) คือเวลาที่ต้องรอให้ ช่องสัญญาณว่าง จึงจะสามารถส่งได้
เวลานี ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพของช่องสัญญาณว่าหนาแน่นเพียงไร และโปรโตคอลในการเข้ าถึง
ช่องสัญญาณ (Medium Access Protocol) ว่าจะควบคุมการใช้ ช่องสัญญาณไร้ สาย
ร่วมกันอย่างไร
 เวลาถ่ายทอด (Transmission Time) คือเวลาที่ใช้ ในการส่งข้ อความบิตต่อบิต ซึง่ ขึ ้นอยู่
กับขนาดข้ อความและความเร็ วในการส่งข้ อความ
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 เวลาแพร่ (Propagation Time) คือเวลาที่สญ
ั ญาณเดินทางจากโหนดส่งไปยังโหนดรับ ซึง่
ขึ ้นอยูก่ บั ความเร็ วของคลื่นและระยะทางระหว่างโหนด ซึง่ โดยปกติ ค่าเวลานี ้จะน้ อยมาก
เมื่อเทียบกับเวลาอื่นๆ
 เวลารับทอด (Reception Time) คือเวลาที่ใช้ ในการรับข้ อความบิตต่อบิต เป็ นแบบ
เดียวกันกับเวลาถ่ายทอดแต่เกิดที่ด้านรับ
 เวลารับ (Receive Time) คือเวลาที่ระดับชันต่
้ างๆสร้ างกระแสบิตให้ อยูใ่ นรูปแบบแพคเกจ
และระดับชันแอฟพลิ
้
เคชัน่ สามารถนําไปประมวลผลต่อไป
หรื อสามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบหยาบๆได้ คือ เวลาหน่วงด้ านส่ง (เวลาส่ง,
เวลาเข้ าถึง, และเวลาถ่ายทอด), เวลาแพร่ (เกิดขึ ้นที่ช่องสัญญาณ), และเวลาหน่วงด้ านรับ (เวลา
รับทอดและเวลารับ
การประทับเวลาในระดับชันแมคนั
้
นคื
้ อความสามารถของระดับชันแมคที
้
่ประทับ
เวลาเมื่อบิตแรกของข้ อความถูกส่งออกไปที่ด้านส่ง และประทับเวลาเมื่อบิตแรกได้ รับที่ด้านรับ
ดังนันถ้
้ าการประทับเวลาในระดับชันแมคทํ
้
าได้ อย่างสมบูรณ์แบบ เวลาหน่วงที่เกิดขึ ้นระหว่างการ
ประทับเวลาก็จะมีเพียงเวลาแพร่ซงึ่ มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเวลาหน่วงอืน่ ๆ
นอกจากนี ้ Kusy et al. [12] ได้ เสนอโมเดลของบริ การพื ้นฐานสําหรับการ
ประสานเวลา โดยโหนดรับและโหนดส่งสามารถประสานเวลากันได้ ด้วยบริ การนี ้

ภาพที่ 2.2 แสดงการทํางานของ Elapsed time on arrival
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จากรู ป โหนดส่งจะทําการประทับเวลาของเหตุการณ์ ใดๆด้ วยเวลาของโหนดส่ง
(Send event time) ประมาณ 4300 หน่วยเวลา และเมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งข้ อความได้ โหนดส่ง
จะประทับเวลาในระดับชั ้นแมค ประมาณ 5600 หน่วยเวลา เพื่อนํามาลบกับเวลาเหตุการณ์ ที่
บันทึกไว้ กอ่ นหน้ านี ้ เรี ยกว่าค่าเวลาที่เสียไป (Elasped time) เท่ากับ 1300 หน่วยเวลา และทําการ
แนบค่าเวลานี ้ไปกับข้ อความด้ วย เมื่อโหนดรับประทับเวลาในระดับชั ้นแมคด้ วยเวลาของโหนดรับ
แล้ ว ประมาณ 6600 หน่วยเวลา โหนดรับจะทําการลบด้ วยค่าเวลาที่เสียไปที่โหนดส่งส่งมาให้
1300 หน่วยเวลา ซึง่ เรี ยกว่าค่าเวลาที่เสียไปที่ด้านรับ (Elapsed time on arrival) ซึง่ จะได้ เวลา
เหตุการณ์ของโหนดรับ นัน่ คือ 5300 หน่วยเวลา ซึง่ จากรูปจะเห็นว่าเวลาเหตุการณ์ของโหนดรับ
จริ งๆคือ 5100 ความผิดพลาดนี ้เกิดจากเวลาแพร่ ที่อธิบายไปก่อนหน้ านี ้นัน่ เอง และนอกจากนัน้
เวลาที่เสียไปที่ด้านส่งและด้ านรับ ในความเป็ นจริ งนั ้นไม่เท่ากัน เนื่องจากสัญญาณนาฬิกามีความ
เบี่ยงเบน แต่ถ้าเวลานี ้มีขนาดเล็กมาก ก็จะเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้ อย
โดยสรุป ถ้ าเวลาแพร่และความแตกต่างของเวลาที่เสียไปที่ด้านรับและด้ านส่ง มี
ค่าน้ อยมากและสามารถละเลยได้ เราก็จะสามารถคํานวณค่าออฟเซตเวลาระหว่างโหนดรับและ
โหนดส่งได้ ซึง่ จากตัวอย่างดังรูป จะได้ ค่าเป็ น 5300 – 4300 = 1000 หน่วยเวลา
ในระบบปฏิบตั ิการ TinyOS [13] เวอร์ ชนั่ 2.1 ขึ ้นไป ได้ นําเอาแนวคิดนี ้มาทําให้
เกิดผลใน TEP 133 [14] โดยการสร้ างส่วนเชื่อมต่อ TimeSyncAMSend และ TimeSyncPacket
ซึง่ มีบริ การดังนี ้
interface TimeSyncAMSend<precision_tag, size_type>
{
command error_t send(am_addr_t addr, message_t* msg, uint8_t
len, size_type event_time);
command error_t cancel(message_t* msg);
event void sendDone(message_t* msg, error_t error);
command uint8_t maxPayloadLength();
command void* getPayload(message_t* msg, uint8_t len);
}
interface TimeSyncPacket<precision_tag, size_type>
{
command bool isValid(message_t* msg);
command size_type eventTime(message_t* msg);
}

ภาพที่ 2.3 บริการของส่วนเชื่อมต่อ TimeSyncAMSend และ TimeSyncPacket
การใช้ งานบริ การดังกล่าวต้ องทําการต่อส่วนเชื่อมต่อ TimeSyncAMSend และ
TimeSyncPacket ของ ActiveMessageC กับแอฟพลิเคชัน
่ ที่ต้องการใช้ งาน และเมื่อต้ องการ
ส่งข้ อความให้ เรี ยกคําสัง่ TimeSyncAMSend.send(am_addr_t addr, message_t* msg,
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โดยให้ ใส่ค่าเวลาของเหตุการณ์ไปในอาร์ กเู ม้ น
ลําดับที่สี่ event_time และที่ด้านรับเมื่อต้ องการเรี ยกค่าเวลาเหตุการณ์ที่ด้านรับก็ให้ เรี ยกคําสัง่
TimeSyncPacket.eventTime(message_t* msg); ก็จะคืนค่าออกมาเป็ นเวลาเหตุการณ์ที่
ด้ านรับ
uint8_t len, size_type event_time);

2.1.4 การประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย (Time Synchronization for Wireless
Sensor Networks)
2.1.4.1 เทคนิ คการประสานเวลา (Time Synchronization Techniques)
วิธีประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้ แบบไร้ สายสามารถแบ่งคร่าวๆได้ เป็ นสองแบบคือ
แบบด้ านรับกับด้ านรับ (Receiver-to-receiver synchronization) และแบบด้ านส่งกับด้ านรับ
(Sender-to-receiver synchronization)
1. การประสานเวลาแบบด้ านรับกับด้ านรับ ได้ ถกู เสนอใน RBS โดย Jeremy Elson และ
ทีมงาน [8] เพื่อกําจัดผลกระทบของเวลาหน่วงด้ านส่ง โดยการให้ โหนดใดๆทําการประทับ
เวลาข้ อความอ้ างอิงที่สง่ จากโหนดที่เลือกขึ ้นมา และโหนดที่รับก็จะทําการแลกเปลี่ยน
เวลาที่รับข้ อความอ้ างอิง ซึง่ จะสามารถคํานวนค่าออฟเซตเวลาสัมพัทธ์ได้ ด้ วยวิธีนี ้จะทํา
ให้ ผลกระทบของเวลาหน่วงด้ านส่งถูกกําจัด เนื่องจากโหนดรับทุกโหนดจะได้ รับข้ อความ
ด้ วยเวลาหน่วงด้ านส่งเท่ากันทังหมด
้
อย่างไรก็ตามการประสานเวลาด้ วยวิธีนี ้ก็ยงั ได้ รับ
ผลกระทบจากเวลาแพร่และเวลาหน่วงด้ านรับที่ไม่เท่ากันอยู่
2. การประสานเวลาแบบด้ านส่งกับด้ านรับ เป็ นวิธีที่โหนดส่งทําการประทับเวลาและส่งค่า
เวลาไปให้ โหนดรับซึง่ ทําการประทับเวลาด้ วย และโหนดรับนําค่าเวลาทังสองมาคํ
้
านวน
เพื่อประสานเวลาได้ ซึง่ วิธีเป็ นวิธีที่ใช้ กนั มานาน เช่นใน NTP [3] แต่เนื่องจากการประสาน
เวลาด้ วยวิธีนี ้จะได้ รับผลกระทบจากเวลาหน่วงทั ้งสามส่วน
ทําให้ เมื่อนํามาใช้ กบั
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย RBS มีความผิดพลาดในการประสานเวลาน้ อยกว่า NTP เป็ น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม Ganeriwal et al. [4] ได้ เสนอวิธีการประสานเวลาแบบด้ านส่ง
กับด้ านรับควบคูก่ บั การประทับเวลาที่ระดับชันแมค
้
และพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์ วา่ วิธีนี ้
ให้ ผลที่ดีกว่าการประสานเวลาแบบด้ านรับกับด้ านรับถึงสองเท่า ทําให้ งานทางด้ านการ
ประสานเวลาในภายหลังมักจะใช้ เทคนิคนี ้เป็ นส่วนใหญ่ รวมถึงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ด้ วย
นอกจากนั ้นวิธีการประสานเวลายังสามารถแบ่งเป็ นแบบตื่นตัว (Active) กับแบบ
ไม่ตื่นตัว (Passive)
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1. การประสานเวลาแบบตื่นตัว คือการประสานเวลาที่ต้องมีการส่งข้ อความประสานเวลาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อทําให้ เวลาถูกประสานอยูต่ ลอดและแอปพลิเคชัน่ สามารถใช้ บริ การได้
ทันที ข้ อดีคือ ความผิดพลาดในการประสานเวลาตํ่า แต่ข้อเสียคือมีโอเวอร์ เฮดในระบบสูง
ตัวอย่างของโปรโตคอลประเภทนี ้คือ NTP, RBS, TPSN, FTSP, GTSP และอื่นๆ
2. การประสานเวลาแบบไม่ตื่นตัว คือการประสานเวลาเมื่อมีการส่งข้ อมูลหากัน (Data)
เท่านัน้ ข้ อดีคือมีโอเวอร์ เฮดตํ่ามาก เหมาะสําหรับเครื อข่ายที่มีรอบการทํางานสัน้ (Low
duty cycles) ข้ อเสียคือมีความหน่วงของการประสานเวลาและความผิดพลาดในการ
ประสานเวลาสูงกว่า
2.1.4.2 แบบจํ าลองการประสานเวลา (Time synchronization models)
นอกจากนัน้ Ganeriwal et al. [4] ยังได้ เสนอรู ปแบบของผลลัพธ์ของการประสานเวลาไว้
สามประเภทคือ
1. ประเภทลําดับเหตุการณ์ (Event Ordering) ซึง่ จะทําการประสานเวลาเพื่อให้ โหนดใน
เครื อข่ายสามารถเรี ยงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ เท่านัน้ ตัวอย่างของโปรโตคอลที่ใช้
แบบจําลองนี ้คือ Time Synchronization for Ad Hoc Networks [11]
2. ประเภทเวลาสัมพันธ์ (Relative Clocks) โหนดจะทําการเก็บค่าเวลาสัมพัทธ์เทียบกับ
โหนดเพื่อนบ้ านหรื อโหนดใดๆ โดยการใช้ งานก็ใช้ การแปลงเวลาไปมาระหว่างโหนด
ตัวอย่างของโปรโตคอลที่ใช้ แบบจําลองนี ้คือ RBS [8]
3. ประเภทเวลาครอบคลุม (Global Clocks หรื อ Always-On) โหนดในเครื อข่ายจะทํา
การรักษาค่าเวลาให้ เท่ากันเสมอ เรี ยกว่าเวลาครอบคุลม การนําไปใช้ งานก็เพียงเรี ยก
ค่าเวลาครอบคลุมมาใช้ ซึง่ สามารถลําดับเหตุการณ์และรู้เวลาสัมพัทธ์ระหว่างโหนด
ได้ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของโปรโตคอลที่ใช้ แบบจําลองนี ้คือ NTP, TPSN, FTSP,
GTSP, และโปรโตคอล EGTSP ที่นําเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นต้ น
2.1.5 คุณสมบัติเกรเดียนสําหรับการประสานเวลา
คุณสมบัติเกรเดียนคือคุณสมบัติซงึ่ ค่าๆหนึง่ ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามระนาบที่
กําหนด ในที่นี ้ก็คือตําแหน่งของโหนดนัน่ เอง ตัวอย่างอย่างง่ายก็คืออุณหภูมิ โดยเมื่อโหนด
กระจายตัวแบบปกติ ค่าอุณหภูมจิ ะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยโหนดที่อยูต่ ดิ กัน
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จะอ่านค่าอุณหภูมิได้ ไกล้ เคียงกัน
ตัวอย่างดังภาพด้ านล่าง

และโหนดที่อยูห่ ่างออกไปจะอ่านค่าอุณหภูมิที่ตา่ งมากขึ ้น

ภาพที่ 2.4 แสดงคุณสมบัติเกรเดียนของอุณหภูมิ
จากภาพจะเห็นว่าอุณหภูมิของโหนดที่ 1 คือ T1 มีค่าใกล้ เคียงกับอุณหภูมิของ
โหนดที่ 2 คือ T2 และมีค่าอุณหภูมิแตกต่างจากโหนดที่อยู่ไกลออกไปคือโหนด 3 (T3) และ โหนด
4 (T4) ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัติเกรเดียนของอุณหภูมิ
สําหรับการประสานเวลาที่มีคุณสมบัติเกรเดียนนัน้ ค่าเวลาครอบคลุมของสอง
โหนดที่ อยู่ติดกันหรื อเป็ นโหนดเพื่อนบ้ านกัน ต้ องมี ค่าใกล้ เคี ยงกัน หรื อความผิดพลาดในการ
ประสานเวลาตํ่ า และค่าเวลาครอบคลุมระหว่างโหนดที่ ไม่ไ ด้ เ ป็ นเพื่ อ นบ้ านกัน สามารถมี ค่า
แตกต่างกันได้ มากขึ ้นแต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

14

ภาพที่ 2.5 แสดงคุณสมบัติเกรเดียนของเวลาครอบคลุม
จากภาพแสดงเวลาครอบคลุมของโหนดต่างๆที่เวลาหนึ่งๆ จะเห็นว่าเมื่อโหนดอยู่
ใกล้ กนั จะมีเวลาครอบคลุมใกล้ เคียงกัน หรื อความผิดพลาดในการประสานเวลาน้ อย และเมื่อ
โหนดอยูไ่ กลกันมากขึ ้นจะมีเวลาครอบคลุมต่างกันมากขึ ้น หรื อความผิดพลาดในการประสาน
เวลามากขึ ้น หรื อกล่าวได้ วา่ คุณสมบัติเกรเดียนจะพยายามประสานสานเวลาในระดับท้ องถิ่นให้ ดี
ที่สดุ ก่อน และการประสานเวลาของเครื อข่ายก็จะขยายวงออกไปโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากการประยุกต์ใช้ เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายนัน้ มักจะมีความร่วมมือกัน
ระหว่างโหนดที่อยูใ่ กล้ กนั มากกว่า
ดังนันคุ
้ ณสมบัติเกรเดียนจึงเป็ นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
เครื อข่ายประเภทนี ้ตัวอย่างเช่น การตรวจจับความทิศทางและความเร็ วของวัตถุ
เมื่อโหนดทําการประสานเวลาแบบมีโครงสร้ าง ด้ วยโปรโตคอลเช่น FTSP หรื อ
TPSN
จะทําให้ โหนดใดๆที่อยูใ่ กล้ กนั มีโอกาศอยู่บนคนละกิ่งของโครงสร้ างต้ นไม้
ทําให้
ความสัมพันธ์ของการประสานเวลาห่างกันมากกว่าหนึง่ ฮอป
หรื อสูงที่สดุ เป็ นสองเท่าของ
เส้ นผ่าศูนย์กลางของเครื อข่าย ให้ H ij เป็ นจํานวนฮอปความสัมพันธ์ของการประสานเวลา เมื่อ
โหนด i และ j เป็ นเพื่อนบ้ านกัน (อยูใ่ นรัศมีการส่งถึงกัน) ซึง่ ความผิดพลาดในการประสานเวลานั ้น
แปรผันตามค่า H ij และ D คือจํานวนฮอปของเส้ นผ่าศูนย์กลางของเครื อข่าย เพราะฉะนันถ้
้ าการ
ประสานเวลามีลกั ษณะที่เป็ นโครงสร้ างต้ นไม้ (Structured Synchronization)
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1  H ij  2 D

เนื่องจากถ้ ารากของต้ นไม้ อยู่ด้านนอกสุดของเครื อข่าย และโหนด i และ j อยู่คน
ละกิ่งหลัก (ที่แยกออกมาจากราก) ก็จะทําให้ H ij สูงที่สดุ เท่ากับ 2D ถ้ าโหนด i และ j อยู่บนกิ่ง
เดียวกันและอยู่ติดกัน จะทําให้ H ij น้ อยที่สดุ เท่ากับ 1 ดังนันการประสานเวลาที
้
่วิธีการประสาน
กับโหนดราก ตําแหน่งของโหนดรากก็จะมีผลกับประสิทธิภาพของการประสานเวลา
แต่ถ้าการประสานเวลานัน้ เป็ นแบบกระจาย โดยในวิทยานิพนธ์ ฉบับนีใ้ ช้ การ
เฉลี่ยค่าจากทุกโหนดที่เป็ นเพื่อนบ้ านกัน ดังนันการประสานแบบกระจายจึ
้
งมีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน
เพราะ
H ij  1

ถ้ าโหนด i และ j เป็ นโหนดเพื่อนบ้ านกัน ทําให้ การประสานเวลามีความผิดพลาด
น้ อยและการทํางานร่วมกันของโหนดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

ภาพที่ 2.6 แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ คณ
ุ สมบัติเกรเดียน
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จากภาพเมื่อมีวตั ถุ O เคลื่อนที่จากซ้ ายไปขวา โหนด A, C, และ E ก็จะทําการ
ประทับเวลาที่ตรวจจับวัตถุได้ แล้ วส่งไปที่โหนดประมวลผล
ดังนันถ้
้ าเวลาถูกประสานกันอย่าง
แม่นยํา การคํานวณทิศทางและความเร็ วก็จะมีความแม่นยํา แต่ถ้าเวลาถูกประสานกันอย่างไม่
แม่นยํา การคํานวณทิศทางและความเร็ วก็จะมีความผิดพลาดได้ โดยจะเห็นว่า เมื่อโหนด A ถึง E
ทําการประสานเวลากับโหนดราก ทําให้ เกิดโครงสร้ างต้ นไม้ จะทําให้ ความสัมพันธ์ของโหนด A
และ C เป็ น 1  H AC  2 D และความสัมพันธ์ของโหนด A และ E เป็ น 2  H AE  2 D ดังนันทํ
้ า
ให้ โอกาศที่ความผิดพลาดในการประสานเวลาจะอยูใ่ นระดับที่สงู นั ้นมีมาก และจากภาพ สมมุติวา่
โหนด C, D, E และ F ต้ องการที่จะส่งข้ อมูลแบบ TDMA ถ้ าความผิดพลาดในการประสานเวลา
ระหว่างโหนดมีสงู โอกาศที่เฟรมข้ อความจะชนกันก็สงู ขึ ้น หรื อไม่เช่นนันก็
้ ต้องเพิ่ม Time Gap ให้
กว้ างเพื่อป้องกันการชนกัน ทําให้ อตั ราการใช้ ช่องสัญญาณตํ่าลง
อย่างไรก็ตามเมื่อระบบเลือกใช้ การประสานเวลาแบบกระจายทําให้ H AC  1
และ H AE  2 ทําให้ การตรวจจับความเร็ วและทิศทางมีความแม่นยํามากขึ ้น และ โหนด C, D, E,
และ F ซึง่ เป็ นโหนดเพื่อนบ้ านกัน มีค่า H = 1 ทั ้งหมด ทําให้ การส่งข้ อความแบบสลับเวลามี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การประสานเวลาเป็ นปั ญหาที่ ได้ รับความสนใจมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระบบกระจายซึง่ แต่ละโหนดมีหน่วยประมวลผลและแหล่งกําเนิดสัญญาณนาฬิกาเป็ นของตัวเอง
แต่จะต้ องทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ผลการทํางานออกมาถูกต้ องเสมือนทํางานอยู่บน
เครื่ องเดียวกัน [7] ตัวอย่างของระบบกระจายเช่น ระบบฐานข้ อมูลซึง่ ลําดับของการอัพเดทข้ อมูล
นัน้ มี ความสําคัญมากเพื่อให้ การทํางานนัน้ มีความถูกต้ อง ดังนัน้ ความเข้ าใจเวลาที่ตรงกัน (A
common notion of time) จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญเช่นกัน
ด้ วยความจําเป็ นดังกล่าว Network Time Protocol (NTP) [3] จึงถูกนํามาใช้
อย่างแพร่ หลาย แต่เนื่องจากข้ อสมมติฐานที่วา่ การส่งข้ อมูลสามารถส่งออกได้ ทนั ทีเนื่องจาก NTP
ถูกออกแบบมาสําหรับเครื อข่ายแบบมีสายที่สามารถส่งได้ อย่างรวดเร็ วหรื อมีความหน่วงน้ อยมาก
แต่ NTP มีความแม่นยําในระดับวินาที NTP จึงไม่เหมาะกับการนํามาใช้ กบั เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้
สาย ซึง่ ต้ องการความแม่นยําในระดับมิลลิวินาที และการส่งข้ อมูลแต่ละครัง้ มีความหน่วงที่ไม่คงที่
ขนาดหลายร้ อยมิลลิวินาที ส่งผลให้ ความแม่นยําลดลงไปอย่างมาก
Reference Broadcast Synchronization (RBS) [8] แก้ ปัญหาดังกล่าวด้ วยการ
ให้ โหนดใดโหนดหนึ่งทําหน้ าที่บรอดคาสข้ อความ และให้ โหนดที่อยู่ข้างเคียงประทับตราเวลาและ
ทํ า การแลกเปลี่ ย นค่ า เวลาดัง กล่ า วเพื่ อ ประสานเวลากัน การบรอดคาสข้ อ ความดัง กล่ า ว
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เปรี ยบเสมือนการสร้ างจุดอ้ างอิงให้ กับโหนดรอบข้ างและเป็ นการกําจัดความหน่วงการส่งและ
ความหน่วงการเข้ าถึงช่องสัญญาณ ซึง่ เป็ นความหน่วงที่มีขนาดใหญที่สดุ [9] สําหรับการประสาน
เวลาแบบทัว่ ทั ้งเครื อข่าย (Network-wide Synchronization) ก็จะใช้ โหนดที่อยู่ระหว่างหลายๆบ
รอดคาสโดเมนทําหน้ าที่เป็ นเกตเวย์ในการแปลงเวลาจากโดเมนหนึง่ ไปหาอีกโดเมนหนึง่
Timing-sync Protocol for Sensor Networks (TPSN) [4] ได้ พิสจู น์ทาง
คณิตศาสตร์ และทําการทดลองให้ เห็นว่า Sender-to-Receiver Synchronization จะมีความ
แม่นยําเป็ นสองเท่าของ Receiver-to-Receiver Synchronization ถ้ าใช้ การตราเวลาในระดับชัน้
แมคเข้ ามาช่วย และการประสานเวลาแบบทัว่ ทังเครื
้ อข่ายทําได้ โดยการสร้ างโครงสร้ างต้ นไม้ ซึ่งมี
การเลือกโหนดรากขึ ้นมา และโหนดลูก (Child node) จะทําการประสานเวลากับโหนดแม่ (Parent
node) เรื่ อยไปจนถึงโหนดราก ก็จะทําให้ ประสานเวลาแบบทัว่ ทั ้งเครื อข่ายได้ อย่างไรก็ตาม TPSN
ถูกมองว่าเป็ น อัลกอริ ทึมแบบศูนย์กลาง (Centralized Algorithm) เนื่องจากโหนดรากเป็ นโหนด
กลางในการประสานเวลา เมื่อโหนดรากตายลงหรื อไม่สามารถติดต่อได้ ประสิทธิ ภาพของการ
ประสานเวลาก็จะลดลงไปอย่างมาก และโหนดลูกก็จะต้ องพึ่งพาโหนดแม่ตลอดเวลา เมื่อโหนด
แม่ตายไปหรื อติดต่อไม่ได้ ก็จะต้ องหาโหนดแม่ใหม่และเริ่ มกระบวนการประสานเวลาใหม่อีกครัง้
หนึง่
Flooding Time Synchronization Protocol (FTSP) [5] ได้ เสนอวิธีการประสาน
เวลาโดยใช้ การส่งท่วมเครื อข่าย (Flooding) เพื่อให้ โหนดใดๆมีโอกาสรับข้ อความประสานเวลา
มากขึน้ เพราะเมื่อโหนดใดโหนดหนึ่งตายไป ก็ จะมีโหนดอื่นๆทําการส่งข้ อความประสานเวลา
ออกมาเสมอ การทํางานของ FTSP เปรี ยบเสมือนการส่งข้ อมูลซํ ้าๆเพื่อให้ โหนดประสานเวลาอยู่
ได้ ตลอดเวลาไม่ว่าจะรับข้ อความจากโหนดใด อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่า FTSP จะไม่มีการสร้ าง
โครงสร้ างต้ นไม้ ขึ ้นมาแต่ความสัมพันธ์เชิงเวลาของโหนดในเครื อข่ายนันเป็
้ นโครงสร้ างต้ นไม้ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโหนดใดๆจะคํานวณอัลกอริ ทึมการประสานเวลาจากข้ อความประสาน
เวลาที่มีหมายเลขมากที่สดุ เสมอ ดังนันโหนดจะรั
้
บข้ อความประสานเวลาเข้ ามาคํานวณจากโหนด
ที่ส่งข้ อความให้ มันก่อนเสมอ และจะโยนข้ อความจากโหนดอื่นๆทิง้ เพราะมองว่าซํา้ กัน ดังนัน้
ความสัมพันธ์เชิงเวลาของโหนดใดๆก็จะแนบแน่นกับโหนดที่ส่งข้ อความให้ มนั เป็ นโหนดแรก และ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั โหนดข้ างเคียง ทําให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างต้ นไม้ เชิงเวลาขึ ้น
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ภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาของโหนด FTSP
จากรูปจะเห็นว่าโหนดที่ 10 ถึงแม้ วา่ จะได้ รับข้ อความประสานเวลาจากโหนดที่ 6
และ 7 แต่เนื่องจากมันได้ รับข้ อความจากโหนด 6 ก่อนเสมอ ทําให้ โหนด 10 มีความสัมพันธ์เชิง
เวลาเสมือนโหนดลูกของโหนดที่ 6 และไม่มีความสัมพันธ์กบั โหนด 7 และเมื่อพิจารณาโหนดที่ 11
และ 16 ถึงแม้ วา่ จะเป็ นเพื่อนบ้ านกันแต่มีความสัมพันธ์เชิงเวลาถึง 11 ฮอป ทําให้ ความผิดพลาด
ในการประสานเวลาของโหนดทั ้งสองมีสงู FTSP จึงไม่มีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน [6]
Gradient Time Synchronization Protocol (GTSP) [6] ได้ เสนอวิธีการประสาน
เวลาโดยใช้ ข้อความประสานเวลาจากโหนดเพื่อนบ้ าน นํามาเฉลี่ยค่าออฟเซตเวลา (Time Offset)
และสกิลเวลา (Time Skew) เมื่อเทียบกับโหนดเพื่อนบ้ าน ทําให้ สามารถประสานเวลากันได้ และ
เมื่อทุกโหนดทําการเฉลี่ยค่าไปเรื่ อย ก็จะสามารถประสานเวลาทัว่ ทังเครื
้ อข่ายได้ และเนื่องจาก
การประสานเวลาจะใช้ ข้อความจากโหนดเพื่อนบ้ านทั ้งหมด ความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างโหนด
เพื่อนบ้ านจะเป็ นตอนเดียว (Single Hop) เสมอ และทําให้ ความผิดพลาดในการประสานเวลา
ระหว่างโหนดเพื่อนบ้ านตํ่าในขณะที่สามารถรักษาความผิดพลาดในการประสานเวลาของทัง้
เครื อข่ายอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึง่ ทังหมดเป็
้
นคุณสมบัติเกรเดียนที่เหมาะสมสําหรับเครื อข่ายตัว
รับรู้แบบไร้ สาย
งานวิจยั ชิ ้นอื่นๆที่น่าสนใจประกอบไปด้ วย Post-facto Synchronization [10] ซึง่
จะทําการประสานเวลาหลังจากที่มีเหตุการณ์ (Event) ที่สนใจเกิดขึ ้น โดยไม่ต้องส่งข้ อความ
ประสานเวลาตลอดเวลา และงานของ Kay Romer [11] จะทําการประสานเวลาเพื่อลําดับ
เหตุการณ์ให้ ถกู ต้ อง งานวิจยั Time Diffusion [22] ทําการสร้ างโครงสร้ างต้ นไม้ หลายต้ นเพื่อทํา
การเฉลี่ยค่าเวลาโดยมี Master node และ Diffused leader หลายโหนดเป็ นรากของต้ นไม้ ซึง่ ทํา
ให้ ความซับซ้ อนในการประมวลผลและขนาดหน่วยความจําสูง งาน TinySync [21] เสนอการ
ประมวลแบบใหม่มาแทนที่ Linear Regression ซึง่ ให้ ความแม่นยําที่สงู กว่า และสามารถตรวจจับ
ความเบี่ยงเบนออกของเวลาที่ไม่เป็ นเชิงเส้ นได้ ETA [12] ได้ เสนอบริ การพื ้นฐานสําหรับการ
ประสานเวลาและเสนอโปรโตคอลแบบไม่ตื่นตัว RITS และ แบบตื่นตัว RATS ซึง่ ทํางานคล้ ายกับ
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FTSP งาน ACES [18] ใช้ เทคนิคตัวกรองคาลมัน (Kalman Filter) ในการติดตามเวลาของโหนด
เพื่อนบ้ าน ซึง่ ได้ เสนอแบบจําลองของสัญญาณนาฬิกาซึง่ มีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นเชิงเส้ นและเชิงสุม่ แต่การ
คํานวณของตัวกรองคาลมันก็มีความซับซ้ อนที่สงู มาก
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บทที่ 3
การออกแบบการประสานเวลาแบบกระจาย
สําหรับเครื อข่ ายตัวรั บรู้ แบบไร้ สาย
การออกแบบโปรโคตอลการประสานเวลาแบบกระจายสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ได้ คํานึงถึงปั จจัยสําคัญด้ วยกันสามประการคือ
1) มีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน (Gradient Orientation) ซึง่ เป็ นคุณสมบัติที่ทําให้ โหนดที่อยูใ่ น
บริ เวณเดียวกันมีความแนบแน่นการประสานเวลาสูง ส่งผลให้ เมื่อแอปพลิเคชัน่ เรี ยกใช้
งานได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่นการเข้ าถึงช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา (TDMA) การ
รวมข้ อมูล (Data Fusion) หรื อการตรวจจับวัตถุ (Object Tracking)
2) ความแม่นยําในการประสานเวลา (Accuracy) การประสานเวลาที่ดีนั ้นจะต้ องมีความ
แม่นยําสูง นัน่ คือเวลาครอบคลุมของแต่ละโหนดที่เวลากายภาพเดียวกันนันต้
้ องเท่ากัน
หรื อต่างกันเพียงเล็กน้ อย
3) การใช้ พลังงาน (Energy Consumption) เนื่องจากพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดของ
เครื อข่ายตัวรับรู้ ทําให้ การใช้ พลังงานจะต้ องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 ข้ อสมมุติฐาน (Assumptions)
1. โหนดสามารถบรอดคาสข้ อความไปบนช่องสัญญาณไร้ สายได้
2. โหนดมีหมายเลขประจําตัวที่ไม่ซํ ้ากันเองในเครื อข่าย
3. ไม่มีโหนดภายนอกทําการโจมตีการประสานเวลา
4. โหนดเพื่อนบ้ านสามารถตื่นมาทําการประสานเวลาอย่างน้ อยทุกคาบการประสาน
เวลา
5. ระบบมีการพลวัตไม่มากจนเกินไป
6. โหนดมีการกระจายตัวของตําแหน่งแบบปกติ และความหนาแน่นของโหนดไม่มาก
เสียจนทําให้ มีการชนกันของเพ็คเกจและระบบไม่สามารถทํางานได้
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. คอมพิวเตอร์ HP, Dell
2. อุปกรณ์ตวั รับรู้ไร้ สายเพลตฟอร์ ม Mote รุ่น Telosb [17]
3. ระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu [16] และ TinyOS [13]
4. โปรแกรมภาษา nesC [15] , Java, และ Python
3.3 โปรโตคอลการประสานเวลา (Time Synchronization Protocol)
โปรโตคอลการประสานที่ดีและเหมาะสมกับการนําไปใช้ กบั เครื อข่ายตัวรับรู้แบบ
ไร้ สายนันจะต้
้ องมีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยําสูง
โหนดตัวรับรู้แต่ละตัวมีคา่ เวลาท้ องถิ่น (Local Clock) ซึง่ เกิดขึ ้นจากสัญญาณของเวลาฮาร์ ดแวร์
(Hardware Clock) ซึง่ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆตามความถี่ของออสซิลเลเตอร์ และค่าเริ่ มต้ นใดๆ ดังสมการ
t

Li t    hi  d  i t0 

(3.1)

to

โดยที่ Li (t ) คือเวลาท้ องถิ่นของโหนด i ที่เวลา t , hi   คือเวลาฮาร์ ดแวร์ ที่
คาบเวลาใดๆ และ i t0  คือค่าเวลาเริ่ มต้ นที่ t0 ใดๆ ซึง่ เวลาดังกล่าวเป็ นจํานวนสัญญาณ
นาฬกิ าซึง่ เป็ นเลขจํานวนเต็มที่เพิ่มขึ ้นทีละหนึง่ หน่วยตามความถี่ของออสซิลเลเตอร์
และเมื่อ
โหนดมีการส่งข้ อความประสานเวลาทุกๆคาบการประสานเวลา (Synchronization Period) เช่น
ทุกๆ 30 วินาที โหนดเพื่อนบ้ านที่รับข้ อความได้ จะมีการชดเชยค่าการประสานเวลา เพื่อให้ คา่ เวลา
ครอบคลุม (Global Clock) ตรงกัน ดังสมการ
Gi (t )  Li t    i (t )  i t 

(3.2)

โดยที่ Gi (t ) คือเวลาครอบคลุมของโหนด i ที่เวลา t , i t  และ i t  คือ
ค่าชดเชยเวลาเหลื่อมและเวลาบิดเบือนที่เวลา t ตามลําดับ ดังนันการประสานเวลาจะประกอบไป
้
ด้ วยส่วนชดเชยค่าเวลาเหลื่อมและส่วนชดเชยค่าเวลาบิดเบือน จากนั ้นจะกล่าวถึงพลวัตเครื อข่าย
และการวิเคราะห์อลั กอริ ทมึ
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3.3.1 การชดเชยค่าเวลาเหลื่อม
แนวคิดของการชดเชยค่าเวลาเหลื่อมอธิบายดังภาพ

ภาพที่ 3.1 แสดงแนวคิดของการประสานเวลาเหลื่อม
จากภาพเริ่ มต้ นนั ้นโหนดจะมีเวลาครอบคลุมเท่ากับเวลาท้ องถิ่น และเมื่อโหนดมี
การส่งข้ อความประสานเวลากันจะทํ าการชดเชยเวลาเหลื่อมเพื่ อที่ จะปรั บเวลาครอบคลุมให้
เท่ากัน โดยโหนดที่มีค่าเวลาที่มากกว่าก็จะลดเวลาของตัวเองลง และโหนดที่มีค่าเวลาน้ อยกว่าก็
จะเพิ่มเวลาขึ ้น จนกระทัง่ เวลาครอบคลุมมีค่าเท่าๆกัน
โดยค่าชดเชยเวลาเหลื่อมคํานวณจากสมการและรหัสเทียมดังนี ้
 i t    i t  1 

G j (t  1)  Gi (t  1)   i (t  1)
N i (t  1)  1

(3.3)

 i t   G j t  1  Gi t  1modN i  1

โดยที่ G j และ Gi คือเวลาครอบคลุมของโหนด j และ i ตามละดับและ  i คือเศษ
เหลือจากหารจํานวนเต็มด้ วยจํานวนเต็มของ i ซึง่ จะป้องกันไม่ให้ การหารปั ดเศษทิ ้งปั ดเศษทิ ้ง
ตลอดเวลา และ N i (t  1) คือจํานวนของโหนดเพื่อบ้ านซึง่ มีการเพิ่มขึ ้นและลดลงจากพลวัตของ
เครื อข่าย
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1

Create a table item to store reference
points, table[N] where N is the maximum
number of neighbors

2

Node i receives a message from node j

3

Node i timestamp the message and store it
to table.receiveLocalTime

4

Node i converts the local time to the
corresponding global time and stores it to
table.receiveGlobalTime

5

table.sendGlobalTime <- msg.sendGlobalTime
table.sendLocalTime <- msg.sendLocalTime

6

Node i calculate time offset relative to
node j
table.timeOffset <- table.sendGlobalTime receiveGlobalTime

7

if table.timeOffset > JUMP_THRESHOLD

 i t    i t  1  table.timeOffset
else

 i t    i t  1 

table.timeOffset   i t  1
N i (t  1)  1

end if

ภาพที่ 3.2 รหัสเทียมแสดงการหาค่าชดเชยเวลาเหลื่อม
จากภาพที่ 3.2 สามารถอธิบายรหัสเทียมได้ ดงั นี ้
 บรรทัดที่ 1 โหนดจะทําการสร้ างตารางเก็บจุดอ้ างอิงในการประสานเวลาไว้ ในรูปแบบของ
STRUCT ดังตารางที่ 3.1 โดยจํานวนของแถวขึ ้นอยูก่ บั จํานวนเพื่อนบ้ านมากที่สดุ สมมติ
ว่าจํานวนเพื่อนบ้ านมากที่สดุ เท่ากับ 8 ก็สามารถสร้ างตารางดังกล่าวจํานวนแปดแถว
 บรรทัดที่ 2 และ 3 โหนดรับข้ อความประสานเวลาด้ วยการประทับเวลาในระดับชั ้นแมค
และเก็บข้ อความในตารางใน table.receiveLocalTime
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 บรรทัดที่ 4 โหนดแปลงเวลารับท้ องถิ่นให้ เป็ นเวลาครอบคลุมตามสมการ (3.2) และเก็บ
ในtable.receiveGlobalTime
 บรรทัดที่ 5 ทําการคัดลอกค่าเวลาของโหนดส่งมาจากข้ อความประสานเวลา
 บรรทัดที่ 6 คํานวณค่าเวลาเหลื่อมโดยเอาเวลาครอบคลุมของโหนดส่งมาลบกับของโหนด
รับ
 บรรทัดที่ 7 ทําการเปรี ยบเทียบเวลาเหลื่อมกับค่าขีดแบ่งใดๆ เพื่อทําการกระโดดค่าเวลา
ครอบคลุม ทําให้ เวลาครอบคลุมของเครื อข่ายลูเ่ ข้ าอย่างรวดเร็ ว แต่ถ้าเวลาเหลื่อมน้ อย
กว่าค่าขีดแบ่งก็จะทําการเฉลี่ยแบบเพิ่มส่วนดังที่ได้ อธิบายไปในบทที่ 2
อัตราการปรับค่าเวลาเหลื่อมของโปรโตคอลที่ได้ ออกแบบ (DTSP) ไว้ จะเท่ากับ
N/B เมื่อ N คือจํานวนโหนดเพื่อนบ้ านและ B คือคาบการประสานเวลา ในขณะที่อตั ราการปรับค่า
เวลาเหลื่อมของโปรโตคอล GTSP เท่ากับ 1/B เท่านั ้น ทําให้ DTSP สามารถปรับเวลาได้ รวดเร็ ว
กว่า
3.3.2 การชดเชยค่าเวลาบิดเบือน
เมื่อโหนดทําการชดเชยค่าเวลาเหลื่อมไปช่วงเวลาหนึ่งแล้ วค่าเวลาครอบคลุมจะ
สามารถปรับให้ เท่ากันได้ แต่เวลาบิดเบือนซึ่งเกิดจากการเบี่ยงเบนทางเวลาก็จะทําให้ ค่าเวลา
ครอบคลุมเกิดความผิดพลาดขึ ้นอีก เพราะฉะนั ้นโปรโตคอลการประสานเวลาจึงต้ องทําการชดเชย
เวลาบิดเบือนดังกล่าวด้ วย เพื่อเพิ่มความแม่นยําให้ กบั การประสานเวลา

ภาพที่ 3.3 แสดงแนวคิดการประสานเวลาบิดเบือน
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จากภาพจะเห็นได้ วา่ ถึงแม้ ว่าโหนดจะมีคา่ เวลาเริ่ มต้ นเท่ากัน แต่เนื่องจากการ
เบี่ยงเบนทางเวลาทําให้ โหนดจะมีคา่ ความผิดเพี ้ยนเกิดขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป เรี ยกว่าเวลาบิดเบือน
ดังนันเพื
้ ่อให้ การประสานเวลามีประสิทธิภาพ จะต้ องมีการชดเชยเวลาบิดเบือนด้ วยรหัสเทียมดังนี ้
1 Create two table items to store capturing reference points,
startCapture[N] and stopCapture[N]
2 Start capturing by copying table[N] to startCapture[N]
3 Start the capturePeriod timer, allowing time for the table
to be updated.
4 Stop capturing by copying table[N] to stopCapture[N]
5 Node i calculate relative average skew by

stopCapture[ j ].sendLocalTime  startCapture[ j ].sendLocalTime

SK i 
6

 stopCapture[i].receiveLocalTime  startCapture[i].receiveLocalTime  1

j N i

Ni  1

Node i calculates a skew period by SPi 

1
SKi  1

7 if ( SP > 0)
i
when t  t  SPi , i  i  1
else if ( SPi < 0)
when t  t  SPi , i  i  1
else
extend the capture period
8 Use SP as an adaptive estimation period for the next
estimation

ภาพที่ 3.4 รหัสเทียมแสดงการหาค่าชดเชยเวลาบิดเบือน
สามารถอธิบายรหัสเทียมได้ ดงั นี ้
 บรรทัดที่ 1 โหนดทําการสร้ างตารางเพิ่มอีกสองตารางเพื่อเก็บจุดอ้ างอิงตอนเริ่ มต้ น
startCapture และตอนท้ าย stopCapture ของการประมาณค่าเวลาบิดเบือน
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 บรรทัดที่ 2 โหนดเริ่ มการประมาณโดยการคัดลอกค่าในตาราง table ไปที่ startCapture
 บรรทัดที่ 3 เริ่ มต้ นตัวจับเวลาเพื่อให้ table ถูกปรับให้ เป็ นปั จจุบนั
 บรรทัดที่ 4 หยุดการประมาณค่าโดยการคัดลอกค่าในตาราง table ไปที่ stopCapture
 บรรทัดที่ 5 จากค่าในตาราง startCapture และ stopCapture ที่ได้ โหนดทําการคํานวณ
ค่าเวลาบิดเบือนเฉลี่ยดังสมการ
 บรรทัดที่ 6 แปลงค่าเวลาบิดเบือนเฉลี่ย (Average Skew, SK)เป็ นคาบเวลาบิดเบือนหนึง่
หน่วย (Unit Skew Period, SP) ตัวอย่างเช่น คํานวนค่าเวลาบิดเบือนเฉลี่ยได้
0.9999875 ซึง่ แสดงว่าโหนดมีความเบี่ยงเบนทางเวลาเร็ วกว่าโหนดเพื่อนบ้ าน เมื่อทํา
การแปลงเป็ นคาบเวลาบิดเบือน – 80000
 บรรทัดที่ 7 เริ่ มต้ นตัวจับเวลาเพื่อชดเชยค่าเวลาบิดเบือน
 บรรทัดที่ 8 โหนดนําค่า SP มาพิจารณาคาบการประมาณค่าเวลาบิดเบือนในรอบถัดไป
โดยโหนดที่มีคา่ เวลาบิดเบือนต่างจากค่าเฉลี่ยของโหนดเพื่อนบ้ านมาก ก็จะมีคาบการ
ประมาณที่แคบกว่าโหนดที่มีค่าเวลาบิดเบือนต่างจากค่าเฉลี่ยของโหนดเพื่อนบ้ านน้ อย
ทําให้ คาบการประมาณค่าเวลาบิดเบือนนั ้นสามารถปรับตัวได้ ตามพฤติกรรมของ
สัญญาณนาฬิกาของแต่ละโหนดเมื่อเทียบกับโหนดเพื่อนบ้ าน
การประมาณค่าเวลาบิดเบือนนัน้ จะมีลักษณะที่ แตกต่างจากของ GTSP คือมี
คาบการประมาณค่าที่กว้ างกว่าและปรับตัวได้ ซึง่ จะทําให้ การประมาณค่ามีประสิทธิภาพมากกว่า
เนื่องจากการเบี่ยงเบนของสัญญาณนาฬิกามีลกั ษณะค่อยๆเป็ นค่อยๆไป ทําให้ เวลาบิดเบือนมีค่า
น้ อยมากในช่วงเวลาหนึ่งๆ และจะมีค่าหนึ่งหน่วยเวลาเมื่อครบคาบเวลาบิดเบือน จากการทดลอง
โดยใช้ โหนด 7 โหนดทําการประสานเวลาและคํานวณคาบเวลาบิดเบือนพบว่ามีค่ามากกว่า
100,000 มิลลิวินาที เกือบถึง 200,000 และบางโหนดมีค่ามากกว่า 400,000 ถึง 1,000,000
มิลลิวินาที ดังรู ป
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ภาพที่ 3.5 แสดงค่าประมาณคาบเวลาบิดเบือนหนึ่งหน่วยจากการทดลอง
ดังนัน้ คาบเวลาในการประมาณค่าเวลาบิดเบือนที่สนกว่
ั้ า
ประสานเวลานันไม่
้ สามารถประมาณคาบเวลาบิดเบือนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังกล่าวสันกว่
้ าคาบที่เกิดขึ ้นจริ ง

เท่ากับคาบการ
เนื่องจากมีคาบ

นอกจากนัน้ เวลาในการทดลองเพื่ อ แสดงค่ า เวลาบิ ด เบื อ นที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ของ
เครื อข่ายขนาด 7 โหนด ประมาณ 7,000,000 มิลลิวินาที (สองชัว่ โมง) เวลาบิดเบือนมากที่สดุ
ประมาณ 81 มิลลิวินาที ดังรู ป ซึง่ เท่ากับ 84,000 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งหน่วยเวลาบิดเบือน ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่าค่าเวลาบิดเบือนนันมี
้ พฤติกรรมแบบค่อยๆเป็ นค่อยๆไป คือมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้ อย
ดังนัน้ คาบเวลาในการประมาณค่าเวลาบิดเบือนนัน้ ต้ องมีความกว้ างที่ครอบคลุมการเกิดเวลา
บิดเบือนที่เกิดขึ ้นจริ ง จึงจะมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 3.6 แสดงค่าเวลาบิดเบือนที่เกิดขึ ้นจริ ง
ถึงแม้ วา่ GTSP สามารถปรับคาบการประสานเวลาให้ มากขึ ้นเพื่อทําให้ คาบการ
ประมาณค่าเวลาบิดเบือนกว้ างขึ ้นได้ แต่ก็จะทําให้ การชดเชยเวลาเหลื่อมทําได้ ช้าด้ วยทําให้ การลู่
เข้ าของเวลาครอบคลุมนันช้
้ าลงอย่างมากและความผิดพลาดในการประสานเวลาสูงขึ ้นตามไป
ด้ วย
โครงสร้ างข้ อมูลของตาราง table เป็ นแบบ STRUCT ดังนี ้
Field

Length (Bits)

Description

nodeID

8

หมายเลยประจําตัวของโหนด

seqNum

8

หมายเลขลําดับของข้ อความประสานเวลา

sendGlobalTime

32

เวลาครอบคลุมของโหนดส่ง

receiveGlobalTime

32

เวลาครอบคลุมของโหนดรับ

timeOffset

32

เวลาเหลื่อมสัมพัทธ์

sendLocalTime

32

เวลาท้ องถิ่นของโหนดส่ง

receiveLocalTime

23

เวลาท้ องถิ่นของโหนดรับ

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดตารางที่ใช้ เก็บข้ อมูลการประสานเวลา
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และข้ อความประสานเวลามีรูปแบบดังนี ้
Field

Length (Bits)

Description

nodeID

8

หมายเลขประจําตัวของโหนด

seqNum

8

หมายเลขลําดับของข้ อความประสานเวลา

sendGlobalTime

32

เวลาครอบคลุมของโหนดส่ง

receiveGlobalTime

32

เวลาครอบคลุมของโหนดรับ

sendLocalTime

32

เวลาท้ องถิ่นของโหนดส่ง

receiveLocalTime

23

เวลาท้ องถิ่นของโหนดรับ

ตารางที่ 3.2 แสดงส่วนต่างๆของข้ อความประสานเวลา
ฟิ ลล์ receiveGlobalTime และ receiveLocalTime ของข้ อความประสานเวลา มี
ไว้ เพื่อความสะดวกในการเก็บและส่งค่าเพื่อคํานวนระหว่างฟั งก์ชนั่ เท่านั ้น
สามารถสรุ ปการทํางานของอัลกอริ ทมึ ของโปรโตคอลประสานเวลาดังภาพของ
แผนภูมิสถานะด้ านล่าง
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Start
Receive.receive
(Receiving synchronization
messages)
Init.init()
(Initializing parameters)

Msg.receiveLocalTime

msg
Store and update reference points
to table

Msg.receiveGlobalTime

Msg.sendLocalTime
StartDelay(random)

Compensate for time offset
(Incremental averaging)

Periodic Send Timer
(Synchronization period)
Msg.sendGlobalTime

Offset
compensation

GlobalTime

Offset
compensation
parameter

MAC Timestamping

Update GlobalTime
msg
Send msg over radio
Skew
compensation
parameter

Msg sending
Delay skew
estimations to allow
start reference points

table

Skew Compensation Timer
Skew period (SP)
Start capturing
Copying table -> startCapture

table

Stop capturing
Copying table -> stopCapture

Calculate Skew

startCapture
stopCapture

Calculate Skew
Period

Average relative clock skew
(SK)

Skew estimation and compensation

ภาพที่ 3.7 แสดงแผนภูมิสถานะของอัลกอริ ทมึ
เมื่อโปรโตคอลประสานเวลาสามารถคํานวนค่าคาบเวลาบิดเบือน (Skew Period) ได้ แล้ ว
การประยุกต์ใช้ งานเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายจะได้ รับประโยชน์ดงั นี ้
1. สามารถขยายคาบการประสานเวลาได้ เนื่องจากโหนดสามารถคํานวณคาบเวลาที่จะเกิด
ความบิดเบือนทางเวลาได้ เพราะฉะนันโหนดก็
้
ไม่จําเป็ นต้ องส่งข้ อความประสานเวลา
บ่อยๆในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ในการจัดตารางเวลาทํางาน (Sleep-wakeup Scheduling) เมื่อโหนดหลับและไม่มีการ
รับส่งข้ อความใดๆ โหนดก็ยงั สามารถคํานวณค่าชดเชยเวลาบิดเบือนได้ จากคาบเวลาที่
หลับเทียบกับคาบเวลาบิดเบือนได้
อย่างไรก็ตาม การขยายคาบการประสานเวลาจะต้ องคํานึงถึงปั จจัยอื่นๆ เช่น
 การตอบสนองของระบบต่อพลวัตเครื อข่าย โหนดยิง่ ขยายคาบการประสานเวลานาน ยิ่ง
ตอบสนองต่อพลวัตได้ ช้า
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 การประหยัดพลังงาน โหนดยิ่งขยายคาบการประสานเวลานาน ยิ่งประหยัดพลังงานมาก
 ความผิดพลาดการประเวลา โหนดยิ่งขยายคาบการประสานเวลานาน ยิ่งมีความ
ผิดพลาดการประสานเวลาสูงขึ ้น
3.3.3 พลวัตเครื อข่าย (Network Dynamics)
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายนันสามารถเกิ
้
ดการพลวัตของเครื อข่ายได้ เช่น โหนด
เคลื่อนที่ โหนดตาย หรื อโหนดเกิดใหม่ เนื่องจากโปรโตคอลประสานเวลาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ใช้
การส่งข้ อความและประมวลผลเพื่อประสานเวลาภายในบริ เวณของโหนดเพื่อนบ้ าน เพราะฉะนัน้
การที่โหนดตายไป หรื อเกิดใหม่นั ้น โปรโตคอลสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ ข้อความประสานเวลา
หรื อข้ อความฮัลโหลแยกออกมา เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าโหนดเพื่อนบ้ านยังอยู่หรื อ หรื อมีโหนด
ใหม่เ ข้ ามาเป็ นสมาชิกของเพื่ อ นบ้ านหรื อไม่ ขึน้ อยู่กับดี กรี ความพลวัต ของเครื อ ข่ายและการ
ตอบสนองต่อความพลวัตของระบบที่ต้องการ โดยสามารถแบ่งประเภทของพลวัตได้ ดงั นี ้
1. โหนดตาย โหนดในระบบสามารถตั ้งค่า Hello_timeout เพื่อลบโหนดเพื่อนบ้ านที่ไม่มีการ
ติดต่อมาเป็ นระยะเวลาหนึง่ และโหนดจะลดจํานวนของเพื่อนบ้ าน N i (t ) เพื่อคํานวณค่า
เวลาเหลื่อมและเริ่ มต้ นการคํานวณเวลาบิดเบือนเฉลี่ยใหม่
2. โหนดใหม่ เมื่อมีโหนดใหม่เข้ ามาบริ เวณเพื่อนบ้ าน โหนดจะทําการเพิม่ โหนดดังกล่าวเข้ า
ไปในสมาชิกของโหนดเพื่อนบ้ าน และเพิม่ ค่า N i (t ) และเริ่ มต้ นการคํานวณเวลา
บิดเบือนเฉลี่ยใหม่
3. โหนดเคลื อ่ นที ่ ระบบก็จะทํางานเหมือนกับการตายไปของโหนดจากเพื่อนบ้ านกลุม่ หนึง่
และเข้ าไปเป็ นโหนดใหม่ของอีกกลุม่ เพื่อนบ้ าน
4. โหนดหลับและตืน่ การหลับและตื่นของโหนดเป็ นรูปแบบพิเศษของเครื อข่ายตัวรับรู้แบบ
ไร้ สาย เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ต้องรับส่งข้ อความแบบไร้ สาย โดยโหนดจะต้ องตื่น
ขึ ้นมาภายในคาบการประสานเวลาจึงจะสามารถประสานเวลาได้ และโหนดจะต้ องไป
หลับไปนานกว่า Hello_timeout ที่ทําให้ โหนดอืน่ ๆเข้ าใจว่าเป็ นโหนดตาย
ในช่วงเวลาที่โหนดยังไม่สามารถตรวจจับโหนดที่ตายหรื อโหนดเคลื่อนที่ออกไป
ได้ นนั ้ ค่านํ ้าหนักของแต่ละโหนดที่นํามาเฉลี่ยค่านันจะรวมกั
้
นแล้ วไม่เท่ากับหนึ่ง ทําให้ การเฉลี่ย
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ค่านั ้นลู่เข้ าช้ าลง ขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของโหนดที่ตายหรื อโหนดเคลื่อนที่ออกไป และเมื่อหมดเวลา
Hello_timeout แล้ วโหนดก็สามารถเฉลี่ยค่าได้ ถกู ต้ องต่อไป
3.3.4 วิเคราะห์อลั กอริ ทมึ (Analysis of Algorithms)
อัลกอริ ทมึ การประสานเวลาสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
1. ความซับซ้ อนเชิงการคํานวณ (Computational Complexity) เนื่องจากการคํานวณเพื่อ
ประสานเวลานั ้น ใช้ การเฉลี่ยค่าทังเวลาเหลื
้
่อมและเวลาบิดเบือน ดังนันความซั
้
บซ้ อนเชิง
การคํานวณคือ O(C) โดยที่ C คือค่าคงที่ของจํานวนโหนดเพื่อนบ้ านสูงสุดที่ระบบ
สามารถรับได้ กล่าวคือการส่งข้ อความไม่มีการชนกันมากจนทําให้ ระบบทํางานไม่ได้
2. ความซับซ้ อนเชิงหน่วยความจํา (Memory Complexity) เนื่องจากโปรโตคอลจะเก็บ
จุดอ้ างอิงไว้ ในตารางตามจํานวนโหนดเพื่อนบ้ าน ทังในการชดเชยเวลาเหลื
้
่อมและเวลา
บิดเบือน ดังนัน้ ความซับซ้ อนเชิงหน่วยความจํา คือ O(C)
3. ปริ มาณข้ อความ (Message Overhead) เนื่องจากโหนดเพื่อนบ้ านจะทําการส่งข้ อความ
ประสานเวลาหนึง่ ข้ อความทุกคาบการประสานเวลา ดังนัน้ ปริ มาณข้ อความคือ O(C/B)
โดยที่ B คือคาบการประสานเวลา
4. ความขยายตัวได้ (Scalability) เนื่องจากโปรโตคอลการประสานเวลาแบบกระจายนีใ้ ช้
ข้ อมูลท้ องถิ่น (จากโหนดเพื่อนบ้ าน) แต่สามารถประสานเวลาครอบคลุมของเครื อข่ายได้
นอกจากนัน้ ความซับ ซ้ อ นเชิ ง การคํ านวณ ความซับซ้ อ นเชิ ง หน่ วยความจํ า ปริ ม าณ
ข้ อความ มีอตั ราการเติบโตของเป็ นฟั งก์ชนั่ ของจํานวนโหนดเพื่อนบ้ าน ดังนันโปรโตคอล
้
การประสานเวลาแบบกระจายมีความขยายตัวได้ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
a. เครื อข่ายมีโหนดกระจายตัวแบบปกติหรื อโหนดไม่อยู่อย่างหนาแน่นเกินไปจนทํา
ให้ ข้อความในระบบชนกันจนไม่สามารถทํางานได้ หรื อ จํานวนโหนดเพื่อนบ้ าน
สูงสุดเป็ นค่าคงที่คา่ หนึง่ เมื่อเครื อข่ายเชื่อมต่อกันแบบหลายฮอปแล้ ว ขนาดของ
เครื อข่ายจะมากกว่าจํานวนโหนดเพื่อนบ้ านที่คงที่ไปเรื่ อย ทําให้ อลั กอริ ทมึ มี
ความสามารถในการขยายตัวได้
b. เมื่อพิจารณาความผิดพลาดในการประสานเวลาสูงสุดซึง่ เพิ่มขึ ้นตามจํานวนฮอป
ของเส้ นผ่าศูนย์กลางเครื อข่าย (D) ดังนั ้นความขยายตัวได้ ของโปรโตคอลจะต้ อง
พิจารณาความผิดพลาดในการประสานเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ ของระบบด้ วย
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3.4 การทําให้ เกิดผล (Implementation)
โปรโตคอลการประสานเวลาที่ได้ ออกแบบไว้ ถกู ทําให้ เกิดผลโดยใช้ โปรแกรม
ภาษา nesC และระบบปฏิบตั ิการ TinyOS ซึง่ ผู้วจิ ยั ศึกษาจาก [18] และ [19] โดยมีส่วนประกอบ
ที่ใช้ งานดังรูป

ภาพที่ 3.8 แสดงส่วนประกอบพิ ้นฐานที่ใช้ งาน
โดยที่แต่ละส่วนประกอบทําหน้ าที่ดงั นี ้
 HilMilliTimerC เป็ นส่วนประกอบที่แสดงค่าสัญญาณนาฬิกาท้ องถิ่น ที่ความถี่ 1 kHz
 TimerC เป็ นส่วนประกอบที่ใช้ ควบคุมการทํางานของโปรโตคอล เช่น กําหนด
Synchronization period, skew capture period, และ skew compensation period
 ActiveMessageC เป็ นส่วนประกอบที่ควบคุมการรับส่งข้ อความของตัวรับรู้
 TimeSyncC เป็ นส่วนประกอบของโปรโตคอลซึง่ ทําการเรี ยกส่วนประกอบพื ้นฐานขึ ้นมา
ใช้ , ทําการต่อสายส่วนประกอบเข้ าด้ วยกัน, และแสดงส่วนเชื่อมต่อที่ให้ บริ การ
 TimeSyncP เป็ นส่วนประกอบหลักของโปรโตคอล แสดงอัลกอริ ทมึ การทํางานของ
โปรโตคอล และโดยปกติจะไม่อนุญาตให้ สว่ นประกอบภายนอกมาทําการเชื่อมต่อ
และเนื่องจากส่วนประกอบการประสานเวลาเป็ นส่วนประกอบพื ้นฐานที่ต้องการ
ให้ สว่ นประกอบด้ านบนมาเรี ยกใช้ งาน ดังนั ้นจึงจําเป็ นต้ องมีการประกาศส่วนเชื่อมต่อสําหรับ
ให้ บริ การ (Providing Interfaces) ดังนี ้
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ภาพที่ 3.9 แสดงส่วนเชื่อมต่อสําหรับให้ บริ การ
โดยที่สว่ นเชื่อมต่อต่างๆมีหน้ าที่ดงั นี ้
 GlobalTime เป็ นส่วนเชื่อมต่อหลักให้ เรี ยกใช้ เพื่อที่จะขอค่าเวลาครอบคลุมไปใช้
 Init เป็ นส่วนเชื่อมต่อที่ใช้ ในการเริ่ มการทํางานของส่วนประกอบ
 StdControl ใช้ ในการสัง่ ให้ ทํางานหรื อหยุดทํางานเมื่อส่วนต่างๆพร้ อมทํางานหรื อหยุด
การทํางาน
และภายในส่วนประกอบ TimeSyncP ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั , คําสัง่ , หรื อตัว
จัดการเหตุการณ์ (Event handler) ต่างๆ ดังนี ้

ชื่อและส่วนหัว
command error_t Init.init()

หน้ าที่การทํางาน
ใช้ ในการกําหนดค่าเริ่ มต้ นต่างๆให้ กบั ตัวแปรที่ใช้

ใช้ ในการกําหนดการทํางานเมื่อได้ รับข้ อความและการ
event message_t*
Receive.receive(message_t* msg, เรี ยกค่าเวลาเหตุการณ์ด้านรับสามารถทําได้ ที่นี่
void* payload, uint8_t len)
void task processMsg()

ใช้ ในการประมวลผลต่อจากการรับข้ อความ

void updateOffset (int32_t
timeOffset)

คํานวณค่าเฉลี่ยแบบเพิม่ ส่วนเพื่อชดเชยค่าเวลาเหลื่อม

task void sendMsg()

ทําการส่งข้ อความ โดยจะต้ องเรี ยกค่าเวลาท้ องถิ่นขึ ้นมา
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เพื่อกําหนดเป็ นเวลาเหตุการณ์ด้านส่งและใส่เข้ าไปใน
ข้ อความประสานเวลา
event void
AMSend.sendDone(message_t*
ptr, error_t error)

จะทํางานเมื่อส่งข้ อความสําเร็ จ ใช้ ในการเพื่มค่าลําดับ
ข้ อความ seqNum

void task calculateDrift()

ใช้ ในการคํานวณคาบเวลาบิดเบือน

ตารางที่ 3.3 แสดงฟั งก์ชนั่ การทํางานที่สําคัญของโปรโตคอล
การทํ า ให้ เกิ ด ผลของโปรโตคอลประสานเวลานั น้ ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งแต่ ส่ ว นของ
โปรโตคอลเพียงอย่างเดียว ยังต้ องอาศัยการสร้ างแอปพลิเคชัน่ ขึ ้นมาเรี ยกใช้ โปรโตคอลและทําการ
รายงานค่าเวลาครอบคลุม, แอปพลิเคชัน่ ที่ทําการส่งข้ อความเก็บตัวอย่างเวลาครอบคลุม, และ
ส่วนหาความผิดพลาด (Debugging) ดังรู ป

Application
Global Time
Sampling Application

LogStorage
SerialActiveMessage

ActiveMessage
UserButton

GlobalTime
Printf
Random

Leds

Timer

Debugging
TimeSyncMessage

LocalTime
(HilMilliTimer)

Time Synchronization

ภาพที่ 3.10 แสดงสถาปั ตยกรรมของระบบ
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ดังรายละเอียดดังนี ้
1. ส่วน Application คือส่วนที่อยูใ่ นชั ้นสูงสุดที่ทําการเรี ยกโปรโตคอลประสานเวลาขึ ้นมาใช้
และทําการติดต่อกับแอปพลิเคชัน่ เก็บตัวอย่างเพื่อทําหน้ าที่เสมือนเหตุการณ์ที่สนใจให้ ทํา
การประทับเวลาแล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกันในการทดลอง โดยที่ในการนําไปใช้ งานจริ ง
อาจจะใช้ เหตุการณ์ที่สนใจจริ งๆแทน เช่น อุณหภูมิเกินค่าที่กําหนด หรื อเสียงดังกว่าที่
กําหนด ส่วน Application ในระบบที่ทําการทดลองจะต้ องใช้ งานส่วนย่อยดังนี ้
a. ActiveMessage เพื่อทําการรับข้ อความเก็บตัวอย่างจากแอปพลิเคชัน่ เก็บ
ตัวอย่างทุกๆคาบเวลาเก็บตัวอย่าง
b. SerialActiveMessage ทําการนําค่าตัวอย่างส่งไปยังพอร์ ตอนุกรม ซึง่ สําหรับ
อุปกรณ์รุ่น Telosb จะเป็ นพอร์ ตยูเอสบี เพื่อรายงานตัวอย่างเวลาครอบคลุม
c. LogStorage หรื อถ้ าไม่ได้ เชื่อมต่อพอร์ ตอนุกรมไว้ แต่ใช้ พลังงานแบตเตอรี่ แทน ก็
สามารถเก็บค่าตัวอย่างเวลาครอบคลุมไว้ ได้ โดยการใช้ LogStorage ซึง่ จะเก็บ
ค่าต่างๆไว้ ในหน่วยความจําเฟรซ และไม่หายไปเมื่อไม่มีไฟเลี ้ยง
d. UserButton คือส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ งานเพื่อส่งสัญญาณการเริ่ มดึงค่าที่เก็บไว้ ใน
หน่วยความจําเฟรซแล้ วส่งไปที่พอร์ ตอนุกรม
2. ส่วน Time Synchronization คือส่วนของโปรโตคอลประสานเวลาซึง่ ใช้ สว่ นย่อยดังนี ้
a. GlobalTime คือส่วนโปรโตคอลประสานเวลาให้ บริ การ โดยหลักๆก็จะถูกเรี ยกค่า
เวลาครอบคลุมผ่านส่วนย่อยนี ้
b. Random คือส่วนที่สร้ างตัวเลขสุม่ ขึ ้นมาเพื่อให้ โปรโตคอลเริ่ มส่งข้ อความไม่
ตรงกัน ลดอัตราการชนกันของข้ อความได้ เนื่องจากข้ อความจะถูกส่งที่คาบ
ประสานเวลาเท่ากัน ดังนันถ้
้ าข้ อความเริ่ มชนกันก็จะชนกันไปตลอด
c. Timer คือตัวจับเวลาซึง่ มีประโยชน์มากในการควบคุมการทํางานของโปรโตคอล
(ดูแผนภูมิสถานะ) โดยมีทั ้งแบบจับเวลาครัง้ เดียวและแบบทุกคาบเวลา
d. LocalTime เป็ นส่วนที่สร้ างค่านาฬกิ าท้ องถิ่น ค่านี ้จะเพิ่มขึ ้นทีละหนึ่งตาม
ความถี่ของสัญญาณนาฬิกากายภาพ
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e. TimeSyncMessage คือส่วนที่ใช้ รับส่งข้ อความประสานเวลา โดยอาศัยหลักการ
การชดเชยเวลาที่ลว่ งเลยไปที่ด้านรับดังที่ได้ อธิบายในหัวข้ อ 2.1.3
3. ส่วน Debugging ใช้ การหาข้ อบกพร่องของการทํางานของโปรโตคอลได้ เช่นอาจจะสัง่ ให้
ไฟ LED กระพิบตามเงื่อนไขที่กําหนด หรื อสามารถพิมพ์คา่ ใดๆที่สนใจออกมาดูได้ โดยใช้
คลังโปรแกรม Printf
4. ส่วน Sampling Application ส่วนนี ้จะทํางานเสมือนว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆที่สนใจขึ ้นแล้ ว
ให้ โหนดต่างๆทําการประทับเวลาครอบคลุม
เพื่อวัดคุณสมบัติความผิดพลาดในการ
ประสานเวลา สําหรับระบบที่ทําการทดลองได้ ใช้ RadioCountToLeds ซึง่ เป็ น
แอปพลิเคชัน่ ที่มีอยูแ่ ล้ วใน TinyOS ซึง่ จะทําการบรอดคาสข้ อความตามคาบเวลาที่
กําหนดได้ และเพิ่มหมายเลขลําดับของข้ อความไปเรื่ อยๆ
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
การทดลองใช้ โปรแกรมภาษา nesC และใช้ ระบบปฏิบตั ิการ TinyOS ทําการคอมไพล์
ติดตั ้งลงบนอุปกรณ์เพลตฟอร์ มโมตรุ่น Telosb ดังรู ป

ภาพที่ 4.1 อุปกรณ์ตวั รับรู้แบบไร้ สายรุ่ น Telosb
โดยอุปกรณ์สามารถใช้ ถ่านขนาด AA สองก้ อน หรื อใช้ พลังงานจากพอร์ ตยูเอสบีดงั รูป

ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์ตวั รับรู้แบบไร้ สายรุ่ น Telosb บนพอร์ ตยูเอสบี
และเมื่อต้ องการต่ออุปกรณ์หลายๆตัวโดยใช้ พอร์ ตยูเอสบี สามารถใช้ ยเู อสบีฮบั ดังรูป
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ภาพที่ 4.3 อุปกรณ์ตวั รับรู้แบบไร้ สายรุ่ น Telosb หลายตัวบนยูเอสบีฮบั
โดยการทดลองนั ้นใช้ คอมพิวเตอร์ ซงึ่ ทําการลงระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu และชุด
โปรแกรมพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ TinyOS เรี ยบร้ อย และเข้ าไปยังโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์โปรแกรมไว้
แล้ วทําการคอมไพล์โดยใช้ คําสัง่ make telosb เพื่อระบุเพลตฟอร์ มที่เราต้ องการติดตังในที
้ ่นี ้คือ
Telosb ดังรู ป
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ภาพที่ 4.4 แสดงการคอมไพล์โปรแกรม
และเมื่อต้ องการติดตังโปรแกรมลงไปในอุ
้
ปกรณ์จริ ง ให้ เสียบอุปกรณ์ที่พอร์ ตยูเอสบี และ
เรี ยกคําสัง่ motelist เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่ระบบมองเห็นรวมถึงพอร์ ตที่เชื่อมต่ออยูด่ งั รูป

ภาพที่ 4.5 แสดงการเรี ยกดูโหนดที่เชื่อมต่ออยู่
และเมื่อต้ องการติดตังโปรแกรมลงไปในอุ
้
ปกรณ์ดงั กล่าวก็ให้ ใช้ คําสัง่ make telosb install,1 โดย
เลข 1 คือหมายเลขของโหนด ดังรูป
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ภาพที่ 4.6 แสดงการติดตั ้งโปรแกรม
โดยเราสามารถระบุคา่ ต่างๆใน Makefile ได้ ดงั นี ้
 COMPONENT=TestFtspAppC ระบุโปรแกรมที่ต้องการคอมไพล์และติดตัง้
 PFLAGS += -DTIMESYNC_RATE=30 กําหนดค่าคาบประสานเวลาเริ่ มต้ น
 PFLAGS += -DTIMESYNC_DEBUG กําหนดให้ การทํางานเป็ นแบบฮอปเดียวหรื อ
หลายฮอป
 PFLAGS += -I./../../tos/lib/dtsp เพื่อระบบโปรแกรมที่ต้องการเรี ยกใช้ ในที่นี ้คือ
โปรโตคอลประสานเวลาที่ต้องการทดสอบ
 CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=5 ใช้ ในการระบุพลังงานที่ใช้ ในการส่ง
ข้ อความ
 CFLAGS += -DCC2420_DEF_CHANNEL=22 ใช้ ในการระบุช่องสัญญาณไร้ สายที่
ต้ องการใช้ ค่าปกติคือ 23
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 CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf ระบุเมื่อต้ องการใช้ คลังโปรแกรม Printf เมื่อ
ต้ องการให้ โหนดแสดงข้ อความหรื อค่าต่างๆที่คอมพิวเตอร์
 CFLAGS += -DPRINTF_BUFFER_SIZE=2024 ระบุขนาดหน่วยความจําที่ต้องการใช้
ในการส่งข้ อความ Printf
โดยที่ในการทดลองได้ ใช้ โหนดทังหมด
้
8 โหนด โดยมี 7 โหนดทําการประสาน
เวลากั น และอี ก หนึ่ ง โหนดทํ า หน้ าที่ บ รอดคาสข้ อความเก็ บ ตั ว อย่ า งเวลาครอบคลุ ม เพื่ อ
เปรี ยบเทียบกันและคํานวณความผิดพลาดในการประสานเวลา ดังรู ป

ภาพที่ 4.7 แสดงการเก็บตัวอย่างเวลาครอบคลุม
จากรู ป โหนดเก็บตัวอย่างจะบรอดคาสข้ อความเก็บตัวอย่างทุกๆคาบการเก็บ
ตัวอย่าง เพื่อให้ โหนดที่กําลังประสานเวลากันอยู่ทําการประทับเวลาครอบคลุม ซึ่งข้ อความเก็บ
ตัวอย่างนี ้จะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของเวลากายภาพ (Physical Time) เดียวกัน และเก็บค่าเวลา
ในหน่วยความจําเฟรช (Flash Memory) ซึง่ ผู้วิจยั สามารถเก็บค่าเหล่านี ้จากทุกโหนดมาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล
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4.1 ผลการทดลองและการเปรี ยบเทียบ
ผู้วจิ ยั ได้ ทําการทดลองและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของโปรโตคอล
สองตัว คือ GTSP [6] และ DTSP และใช้ ตวั ชี ้วัด (Metrics) ดังนี ้
1. การมีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน (Gradient Orientation)
2. ความผิดพลาดในการประสานเวลา (Time Synchronization Errors)
3. การใช้ พลังงาน (Energy Consumption)
การทดลองได้ แบ่งออกเป็ นสองประเภทคือการประสานเวลาหนึ่งฮอป (Singlehop synchronization) และการประสานเวลาหลายฮอป (Multi-hop synchronization) ในการ
ประสานเวลาหนึง่ ฮอปนั ้นโหนดทุกโหนดสามารถรับส่งข้ อความประสานเวลากันได้ ทั ้งหมด ทําให้
ความสัมพันธ์เชิงเวลานั ้นเป็ นแบบฮอปเดียว การทดลองการประสานเวลาแบบหนี่งฮอปมีวตั ถุเพื่อ
วัดการทํางานของการประสานเวลาในเบื ้องต้ น ว่าสามารถทํางานได้ ตามที่ออกแบบไว้ และ
สามารถคงค่าความผิดพลาดในการประสานเวลาอยูใ่ นระดับที่ตํ่าไว้ ได้
ในขณะที่ในการประสานเวลาหลายฮอป
จะใช้ ซอฟแวร์ บงั คับให้ โหนดที่มี
หมายเลขติดกันสามารถรับส่งข้ อความประสานเวลาได้ และโหนดที่อยูถ่ ดั ออกไปไม่สามารถคุยกัน
ได้ (ข้ อความถูกโยนทิ ้ง) ทําให้ ความสัมพันธ์เชิงเวลาของเครื อข่ายเป็ นแบบหลายฮอป การประสาน
เวลาหลายฮอปมีวตั ปุ ระสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพในแง่ของความผิดพลาดในการประสานเวลาที่จะ
สะสมเพิ่มขึ ้นเมื่อประสานเวลาต่อกันหลายๆฮอป
รูปด้ านล่างแสดงการรับส่งข้ อความประสานเวลาสําหรับการทดลองทังสองแบบ
้
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ภาพที่ 4.8 แสดงการทดลองเครื อข่ายการประสานเวลาแบบฮอปเดียว
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ภาพที่ 4.9 แสดงการทดลองเครื อข่ายการประสานเวลาแบบหลายฮอป
4.1.1 การมีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน (Gradient Orientation)
จากการทดลองเครื อข่ายแบบหลายฮอปดังภาพที่ 4.9 แล้ วนําค่าตัวอย่างมาทํา
การหาค่าความผิดพลาดในการประสานเวลาโดยนําค่าเวลาครอบคลุมของโหนดที่อยูห่ ่างกัน 1 ถึง
6 ฮอป มาเปรี ยบเทียบกัน
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ภาพที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนฮอปกับความผิดพลาดในการประสานเวลา
จากภาพจะเห็ นว่าเมื่อจํ านวนฮอปเพิ่มมากขึน้ ความผิดพลาดในการประสาน
เวลาก็เพิ่มมากขึน้ ตามไปด้ วย ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ปกติของการประสานเวลา แต่เมื่อพิจารณา
เครื อข่ายที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ D ฮอป สําหรับโปรโตคอลแบบมีโครงสร้ าง ความผิดพลาดใน
การประสานเวลาจะมีค่าสูงสุด เท่ากับความผิดพลาดในการประสานเวลา 2*D ฮอป แต่สําหรับ
โปรโตคอลแบบกระจาย ความผิดพลาดในการประสานเวลาจะมีค่าสูงสุด เท่ากับความผิดพลาด
ในการประสานเวลา D ฮอป
สมมุติ ว่ า เครื อ ข่า ยมี ข นาดสองฮอปจะมี ค วามผิ ด พลาดในการประสานเวลา
สําหรับโปรโตคอลแบบโครงสร้ างต้ นไม้ สงู สุดประมาณ 1.2 มิลลิวินาที ในขณะที่ความผิดพลาดใน
การประสานเวลาสําหรั บโปรโตคอลแบบกระจายสูงสุดประมาณ 1 มิลลิวินาที และสําหรั บ
เครื อข่ายมีขนาดสามฮอปจะมีความผิดพลาดในการประสานเวลาสําหรับโครงสร้ างต้ นไม้ สูงสุด
ประมาณ 2.1 มิลลิวินาที ในขณะที่ความผิดพลาดในการประสานเวลาสําหรับโปรโตคอลแบบ
กระจายสูงสุดประมาณ 1.2 มิลลิวินาที ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าความผิดพลาด
สูงสุดนั ้นจะเพิ่มขึ ้นเมื่อขนาดเครื อข่ายใหญ่ขึ ้น ซึง่ ทําให้ เห็นถึงข้ อดีของคุณสมบัติเกรเดียนของการ
ประสานเวลา
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4.1.2 ความผิดพลาดในการประสานเวลา (Time Synchronization Errors)
ความผิดพลาดในการประสานเวลาเป็ นตัวชี ้วัดความแม่นยําในการประสานเวลา
ของโปรโตคอล เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่เวลาหนึ่งๆขึ ้น ระดับชันแอปพลิ
้
เคชัน่ จะทําการเรี ยก
ค่าเวลาครอบคลุมจากโปรโตคอล ซึ่งเหตุการณ์เดียวกันก็ควรจะได้ เวลาครอบคลุมเท่ากัน ดังนัน้
การวัดประสิทธิภาพด้ วยความผิดพลาดในการประสานเวลานันจะต้
้ องสร้ างเหตุการณ์สมมุติขึ ้นมา
เพื่อให้ โหนดต่างๆทําการประทับเวลาครอบคลุม ในการทดลองได้ ใช้ การบรอดคาสข้ อความเป็ น
เหตุก ารณ์ ส มมุติ เ นื่ อ งจากข้ อ ความแบบไร้ สายนัน้ มี ค วามเร็ ว สูง มาก ทํ า ให้ โ หนดต่ า งๆได้ รั บ
ข้ อความพร้ อมๆกัน เมื่อโหนดทําการประทับเวลาแล้ วก็จะเก็บค่าลงใน Flash Memory เพื่อถูกดึง
ค่าออกมาเมื่อเสร็ จสิ ้นการทดลอง ความผิดพลาดในการประสานเวลาของโปรโตคอลประสานเวลา
ที่ดีนนต้
ั ้ องมีค่าน้ อยๆ โดยถ้ าค่าความผิดพลาดเป็ นศูนย์จะเรี ยกว่า การประสานเวลาสมบูรณ์แบบ
(Perfect Time Synchronization)
จากการทดลองโดยวัดความผิดพลาดในการประสานเวลาของโปรโตคอล DTSP
เทียบกับ GTSP บนเครื อข่ายหนึง่ ฮอปดังภาพที่ 4.8 โดยตั ้งค่าการทดลองดังนี ้
ตัวแปรสําหรับการทดลอง

จํานวน / ขนาด

จํานวนโหนด

7

คาบการประสานเวลา

30 วินาที

คาบเวลาการเก็บตัวอย่างเวลาครอบคลุม

120 วินาที

คาบการประมาณค่าเวลาบิดเบือน

30 วินาที (GTSP)
ปรับตัวได้ (DTSP)

เวลาของการทดลอง (Experimental Period) 7200 วินาที
ตารางที่ 4.1 แสดงการตังค่
้ าการทดลองความแม่นยําในการประสานเวลา
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ภาพที่ 4.11 แสดงความแม่นยําในการประสานเวลาของโปรโตคอล DTSP

ภาพที่ 4.12 แสดงความแม่นยําในการประสานเวลาของโปรโตคอล GTSP
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โปรโตคอล

ความผิดพลาดในการประสานเวลา
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ค่าสูงสุดเฉลี่ย

DTSP

0.45

0.20

1.12

GTSP

0.52

0.20

1.31

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการประสานเวลา
จากตารางที่ 4.2 โปรโตคอล DTSP มีค่าความผิดพลาดในการประสานเวลาเฉลี่ย
และสูงสุดเฉลี่ยน้ อยกว่า GTSP ประมาณ 15% เนื่องจาก DTSP มีอตั ราการปรับค่าเวลาเหลื่อมที่
เร็ วกว่าและมีการประมาณค่าเวลาบิดเบือนที่แม่นยํากว่า
คาบการประสานเวลา
(วินาที)

ความผิดพลาดในการประสานเวลา
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ค่าสูงสุดเฉลี่ย

30

0.45

0.20

1.12

120

0.55

0.22

1.31

240

0.60

0.29

1.40

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรี ยบเทียบความผิดพลาดในการประสานเวลาของ DTSP ที่คาบการ
ประสานเวลาต่างๆ
จากตาราง ค่าคาบการประสานเวลาที่ขยายจาก 30 วินาที เป็ น 120 วินาทีและ
240 วินาที หรื อ สี่เท่าและแปดเท่าตามลําดับ ซึง่ ทําให้ ความผิดพลาดในการประสานเวลาเพิ่มขึ ้น
22% และ 33% ตามลําดับนัน้ แสดงให้ เห็นถึง Trade-off ของระบบซึง่ เมื่อขยายคาบการประสาน
เวลาซึ่งสามารถทํ าให้ ลดจํานวนข้ อความในระบบได้ ก็ทําให้ ความแม่นยําในการประสานเวลา
เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
4.1.3 การใช้ พลังงาน (Energy Consumption)
เนื่องจากพลังงานนันมี
้ อยูอ่ ย่างจํากัดในเครื อข่ายตัวรับรู้ แบบไร้ สาย โปรโตคอล
ต่างๆที่สนับสนุนการทํางานของเครื อข่ายนั ้นจําเป็ นต้ องใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
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พลังงานของโปรโตคอลประสานเวลาในการทดลองนี ้ ใช้ การวัดจํานวนข้ อความประสานเวลาที่ถกู
ส่งออกมาจากแต่ละโหนดรวมกัน ซึง่ โปรโตคอลที่ทําการเปรี ยบเทียบคือ EGTSP ซึง่ คือโปรโตคอล
DTSP ที่วดั ผลด้ านการประหยัดพลังงาน กับ GTSP ใช้ ข้อความประสานเวลาขนาดเท่ากันคือ 140
บิต
และผลการทดลองในส่วนของพลังงานนันมาจากงาน
้
EGTSP [20] ที่ได้ รับการ
ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุมระดับนานาชาติและเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ ซึง่ ใช้ คา่ ในการ
ทดลองดังนี ้
ตัวแปรสําหรับการทดลอง

จํานวน / ขนาด

จํานวนโหนด

7

คาบการประสานเวลาเริ่ มต้ น (Initial
Synchronization Period)

30 วินาที

คาบการประสานเวลาที่ถกู ขยาย (Extended 200 วินาที (EGTSP)
Synchronization Period)
คาบเวลาการเก็บตัวอย่างเวลาครอบคลุม
(Global Time Sampling Period)

30 วินาที

คาบเวลาการประมาณค่าเวลาบิดเบือน
(Skew Estimation Period)

30 วินาที (GTSP)
300 วินาที (EGTSP)

เวลาของการทดลอง (Experimental Period) 10000 วินาที
ตารางที่ 4.4 แสดงการตังค่
้ าการทดลองเพื่อวัดการใช้ พลังงาน
จากการทดลองบนเครื อข่ายแบบหนึง่ ฮอปดังภาพที่ 4.8 สามารถแสดงกราฟ
ความผิดพลาดในการประสานเวลาเฉลี่ยเทียบกับเวลาของการทดลอง ของ EGTSP และ GTSP
และกราฟแสดงจํานวนข้ อความประสานเวลาทั ้งหมดสะสม ของทัง้ EGTSP และ GTSP ดังนี ้
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ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงความผิดพลาดเฉลี่ยในการประสานเวลาของ EGTSP

ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงความผิดพลาดเฉลี่ยในการประสานเวลาของ GTSP
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ภาพที่ 4.15 แสดงจํานวนข้ อความทั ้งหมดสะสมเทียบกับเวลา
จากภาพที่ 4.13 และ 4.14 ความแม่นยําในการประสานเวลาของโปรโตคอลทัง้
สองทํางานได้ พอๆกัน มีความผิดพลาดในการประสานเวลาสูงสุดที่ 3 มิลลิวินาที และระดับของ
ความผิดพลาดในการประสานเวลาเฉลี่ยอยูใ่ นระดับเดียวกันตลอดการทดลอง และเมื่อเฉลี่ยทุก
ตัวอย่างแล้ วจะได้ คา่ ดังตารางที่ 4.5
และเมื่อพิจารณาภาพที่ 4.15 ซึง่ จํานวนข้ อความทังหมดสะสมเที
้
ยบกับเวลาของ
โปรโตคอล EGTSP และ GTSP จะเห็นว่า เมื่อเริ่ มต้ น จํานวนข้ อความการประสานเวลามีจํานวน
เท่าๆกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป โปรโตคอล EGTSP สามารถขยายคาบการประสานเวลาได้ ทําให้
จํานวนข้ อความลดลงอย่างมาก โดยที่ไม่ทําให้ ความแม่นยําในการประสานเวลาลดลง เนื่องจาก
โปรโตคอล EGTSP มีการชดเชยเวลาเหลื่อมที่ถี่กว่าเป็ นจํานวนเท่าของโหนดเพื่อนบ้ าน ทําให้ มีใช้
พลังงานในการคํานวนบ่อยกว่า แต่ว่าพลังงานที่ใช้ ไปในการส่งข้ อความแบบไร้ สายหนึ่งบิตนัน้
สามารถนําไปใช้ คํานวนหนึ่งได้ ถึง 1,000 บรรทัด [1] และสมมุติว่า GTSP ต้ องการขยายคาบการ
ประสานเวลาเพื่อประหยัดพลังงานในการส่งข้ อความประสานเวลาเช่นเดียวกัน ก็จะทําให้ การ
ชดเชยค่าเวลาเหลื่อมและการลู่เข้ าของเวลาครอบคลุมทําได้ ช้าลงตามลําดับ ทําให้ ความแม่นยํา
ในการประสานเวลาลดลงตามไปด้ วย
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โปรโตคอล

ความผิดพลาดในการประสานเวลา
(มิลลิวินาที)

จํานวนข้ อความ
ประสานเวลาทังหมด
้

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตารฐาน

GTSP

0.52

0.22

2303

EGTSP

0.52

0.23

427

ตารางที่ 4.5 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของ GTSP และ EGTSP แบบฮอปเดียว
เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.5 และสมมุติให้ พลังงานที่ใช้ ในการส่งข้ อความหนึง่
ข้ อความ (ที่มีขนาดเท่ากัน) ใช้ พลังงานเท่ากัน และพลังงานที่ใช้ ในการประมวลผลมีคา่ น้ อยมาก
เมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้ ในการส่งข้ อความแบบไร้ สาย EGTSP สามารถประหยัดพลังงานได้
มากกว่าห้ าเท่า โดยไม่สญ
ู เสียความแม่นยําในการประสานเวลา
4.2 สรุ ปผลการทดลอง

จากผลการทดลองสามารถสรุ ปผลการทดลองได้ ดงั นี ้
1. โปรโตคอลการประสานเวลาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มีคณ
ุ สมบัติเกรเดียนบนระนาบของ
เครื อข่ายโดยมีความผิดพลาดในการประสานเวลาเฉลี่ยของหนึ่งฮอปอยูท่ ี่ 0.8 มิลลิวินาที
และหกฮอปอยูท่ ี่ 2.11 มิลลิวินาที ซึง่ เมื่อหารต่อฮอปแล้ วเท่ากับ 0.35 มิลลิวินาที ซึง่ เป็ น
ค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าหน่วยย่อยที่สดุ ของเวลาคือ 1 มิลลิวินาที
2. โปรโตคอลการประสานเวลาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบกับงาน GTSP แล้ วมี
ความแม่นยํามากกว่าประมาณ 15% เนื่องจากมีอตั ราการชดเชยเวลาเหลื่อมที่มากกว่า
และมีประสิทธิภาพในการประมาณค่าเวลาเหลื่อมที่ดีกว่า และเมื่อขยายคาบการประสาน
เวลาเป็ น 4 เท่า และ 8 เท่า ความแม่นยําในการประสานเวลาลดลง 22% และ 33%
ตามลําดับ
3. โปรโตคอลการประสานเวลาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เมื่อเทียบกับ GTSP ใช้ พลังงานในการ
ส่งข้ อความประสานเวลาตํ่ากว่า 5 เท่า เมื่อสมมุติให้ พลังงานที่ใช้ ในการส่งข้ อความหนึง่
ข้ อความ (ที่มีขนาดเท่ากัน) ใช้ พลังงานเท่ากัน และพลังงานที่ใช้ ในการประมวลผลมีคา่
น้ อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้ ในการส่งข้ อความแบบไร้ สาย [1] เนื่องจากโปรโตคอล
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สามารถขยายคาบการประสานเวลาแต่มีอตั ราการคํานวนที่ถี่กว่า GTSP จึงทําให้
โปรโตคอลไม่ทําให้ สญ
ู เสียความแม่นยํา
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย ข้ อจํากัด และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั ฉบับนี ้ได้ เสนอ การประสานเวลาแบบกระจายสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้
แบบไร้ สาย โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษางานวิจยั ทางด้ านการประสานเวลาสําหรับเครื อข่ายตัวรับรู้
แบบไร้ สาย ซึง่ เป็ นปั ญหามีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร และรายงานการประชุมที่มี
ชื่อเสียงทัว่ โลกอย่างต่อเนื่อง และผู้วิจยั ได้ ออกแบบโปรโตคอล โดยคํานึงถึงการนําไปใช้ งานจริ งใน
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย และได้ นําเอาการออกแบบดังกล่าวไปทําให้ เกิดผล รวมทั ้งทดลองบน
อุปกรณ์ตวั รับรู้เพลตฟอร์ มโมตรุ่ น Telosb และ ระบบปฏิบิตการ TinyOS
ผู้วจิ ยั ได้ นําเสนอการประสานเวลาแบบกระจายโดยโหนดจะประสานเวลาไปที่
ค่าเฉลี่ยของโหนดเพื่อนบ้ าน และเสนอการเฉลี่ยแบบเพิ่มส่วน ซึง่ สามารถทําให้ โหนดปรับการ
ประสานเวลาได้ อย่างรวดเร็ ว ทันทีที่ได้ รับข้ อความประสานเวลา และได้ นําเสนอการประมาณ
ความบิดเบือนทางเวลา ซึง่ เกิดจากความเบี่ยงเบนทางเวลาของสัญญาณนาฬกิ า โดยใช้ คาบการ
ประมากว้ างและปรับตัวได้ และนําเสนออยูใ่ นรูปแบบของคาบเวลาบิดเบือน ซึง่ ทําให้ โหนด
สามารถชดเชยเวลาบิดเบือนได้ โดยอัตโนมัติ สามารถขยายคาบประสานเวลาออกไปเพื่อประหยัด
พลังงาน นอกจากนันโปรโตคอลยั
้
งสามารถปรับตัวกับความพลวัตของเครื อข่ายและขยายตัวได้
ภายใต้ เงื่อนไขความหนาแน่นของโหนดไม่สงู จนเกินไปและความผิดพลาดในการประสานเวลาที่
เกิดจากจํานวนฮอปสูงสุดของเครื อข่ายอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โปรโตคอลดังกล่าว
ผู้วจิ ยั ได้ แสดงให้ เห็นและเปรี ยบเทียบผลการทดลองกับ
โปรโตคอล GTSP ว่า สามารถใช้ พลังงานที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดได้ มีประสิทธิภาพกว่าโดยไม่สญ
ู เสีย
ความแม่นยําในการประสานเวลา และมีคณ
ุ สมบัติเกรเดียน เนื่องจากความผิดพลาดในการ
ประสานเวลาระหว่างโหนดเพื่อนบ้ านอยู่ในระดับที่ตํ่าและสูงขึ ้นตามจํานวนฮอปที่อยูห่ ่างออกไป
และมีความแม่นยํากว่า
5.2 ข้ อจํากัด

การทํางานของโปรโตคอลประสานเวลานันจะทํ
้ างานได้ ในเครื อข่ายที่มีพลวัตน้ อย
มีความหนาแน่นของเครื อข่ายปานกลาง และมีคาบเวลาในการหลับไม่สงู กว่าคาบการประสาน
เวลาและสามารถตื่นขึ ้นมาพร้ อมกันเพื่อรับส่งข้ อความ
นอกจากนั ้นความเบี่ยงเบนทางเวลา
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สัมพัทธ์จะเป็ นเชิงเส้ นในช่วงเวลาสันๆเท่
้ านัน้ เมื่อพิจารณาเวลาที่กว้ างมากๆความเบี่ยงเบนทาง
เวลาสัมพัทธ์อาจจะไม่เป็ นเชิงเส้ น ทําให้ เกิดความผิดพลาดในการประมาณค่าเวลาบิดเบือนได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ

การประสานเวลาซึง่ ใช้ การเฉลี่ยค่านั ้น สามารถใช้ เทคนิคการเฉลี่ยแบบมีนํ ้าหนัก
ได้ เช่น ถ้ ารู้ตําแหน่งของโหนด เราสามารถให้ นํ ้าหนักของการเฉลี่ยกับโหนดที่อยูใ่ กล้ มากกว่า ทํา
ให้ คณ
ุ สมบัติเกรเดียนของการประสานเวลามีความละเอียดมากขึ ้น
การประมาณและชดเชยเวลาบิดเบือนนั ้นถ้ าสามารถทําให้ มีความแม่นยํามากขึ ้น
ก็จะสามารถทําให้ ประสิทธิภาพของการประสานเวลาเพิ่มขึ ้นด้ วย เช่นการประมาณค่าแบบเพิม่
ส่วน (Incremental estimation) และการตรวจจับความไม่เชิงเส้ นของความเบี่ยงเบนทางเวลา
เนื่องจากการประสานเวลาเป็ นส่วนที่สําคัญสําหรับการทํางานที่ถกู ต้ องของ
เครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สาย การโจมตีการประสานเวลาของเครื อข่ายจึงเป็ นที่สนใจของวงการวิจยั
ในขณะนี ้ โดยอาจจะอยูใ่ นรูปของการสุม่ ค่าเวลาปลอมและส่งเข้ าไปในเครื อข่าย ทําให้ การ
ประสานเวลาไม่สําเร็ จหรื อไม่ลเู่ ข้ า (Non-convergence) นัน่ เอง โดยอาจจะอาศัยการตรวจจับ
โหนดประเภทนี ้และทําการตัดออกจากเครื อข่ายประสานเวลา (Synchronizing Networks)
การสร้ างแบบจําลองของสัญญาณนาฬกิ าที่มีความใกล้ เคียงกับพฤติกรรมของ
สัญญาณนาฬิกาบนอุปกรณ์จริ ง ก็จะทําให้ การทดสอบประสิทธิภาพของการประสานเวลาทําได้
บนโปรแกรมจําลอง ทําให้ การวิจยั และพัฒนาโปรโตคอลมีความสะดวกมากขึ ้น นอกจากนั ้น ระบบ
ทดสอบ (Testbed) ทางด้ านเครื อข่ายตัวรับรู้แบบไร้ สายที่เปิ ดให้ บคุ คลภายนอกเข้ าไปใช้ งานได้ ก็
จะทําให้ การทําให้ เกิดผลบนเครื อข่ายมีความสมจริ งมากขึ ้น
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