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บทคัดย่อ
โปรแกรมการประชุมสาหรับภาพและเสียงทางไกลเป็ นมัลติมีเดียแอพพลิเคชัน่ ชนิด
หนึง่ ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในอินเตอร์ เน็ตปั จจุบนั เมื่อใช้ งานโปรแกรมดังกล่าว ผู้เข้ าร่วม
ประชุมไม่จาเป็ นต้ องเดินทางมาประชุมในสถานที่เดียวกัน แต่สามารถเข้ าร่วมประชุมจากจุดใดก็
ได้ ในอินเตอร์ เน็ต ในการประชุมหนึง่
ผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ สง่ และผู้รับข้ อมูล
มัลติมีเดีย ทาให้ เกิดเป็ นระเบียบวิธีการรับ-ส่งข้ อมูลแบบที่มีผ้ สู ง่ และผู้รับได้ หลายคน ดังนัน้
โปรแกรมการประชุมสาหรับภาพและเสียงทางไกลจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อได้ รับบริ การแบบมัลติ
คาสต์ (multicast) จากเน็ตเวิร์คเลเยอร์ ซึง่ เรี ยกว่า ไอพีมลั ติคาสต์ (IP multicast) หรื อ จาก
แอพพลิเคชัน่ เลเยอร์ ซึง่ เรี ยกว่า แอพพลิเคชัน่ เลเยอร์ มลั ติคาสต์ (application-layer multicast)
รายงานฉบับนี ้เน้ นศึกษาปั ญหาซึง่ ทาให้ ผู้เข้ าร่วมประชุมซึง่ อยูบ่ นเครื อข่ายที่มีการ
ติดตังแน็
้ ตเซิฟเวอร์ (NAT server) ไว้ ไม่สามารถใช้ งานโปรแกรมการประชุมสาหรับภาพและเสียง
ทางไกลที่ใช้ บริการแบบไอพีมสั ติคาสต์จากเน็ตเวิร์คเลเยอร์ ได้
ปั ญหาดังกล่าวมีความสาคัญ
เนื่องจากจานวนของเน็ตเวิร์คซึง่ มีการติดตังแน็
้ ตเซิฟเวอร์ มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทังนี
้ ้เพราะ
การติดตังแน็
้ ตเซิฟเวอร์ เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหาจานวนไอพีแอดเดรสที่ได้ รับมา
จาก ISP ไม่เพียงพอกับจานวนเครื่ องทังหมดที
้
่มีในองค์กร และในปั จจุบนั แน็ตเซิฟเวอร์ ยงั ไม่
สามารถส่งผ่านแพ็กเก็ตที่ใช้ ไอพีแอดเดรสในคลาส D หรื อที่เรี ยกว่า มัลติคาสต์แพ็กเก็ตได้
เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโมดูลใหม่สาหรับแน็ตเซิฟเวอร์ ซึง่ เพิ่ม
ความสามารถให้ กบั แน็ตเซิฟเวอร์ ในการจัดการกับมัลติคาสต์แพ็กเก็ตที่ได้ รับดังนี ้ เมื่อแน็ตเซิฟ
เวอร์ ได้ รับมัลติคาสต์แพ็กเก็ตซึง่ มีจดุ เริ่มต้ นจากเครื อข่ายภายในองค์กรซึง่ อยูด่ ้ านหลังแน็ตเซิฟ
เวอร์ (มัลติคาสต์แพ็กเก็ตขาออก) โมดูลใหม่ที่ถกู พัฒนาขึ ้นนี ้จะดาเนินการร้ องขอเพื่อให้ แน็ตเซิฟ
เวอร์ เข้ าเป็ นสมาชิกของกลุม่ มัลติคาสต์ที่ระบุไว้ ในส่วนเฮดเดอร์ ของมัลติคาสต์แพ็กเก็ตที่ได้ รับมา
หลังจากนัน้ แน็ตเซิฟเวอร์ จะใช้ ต้นไม้ สาหรับกระจายข้ อมูลของกลุม่ มัลติคาสต์ เพื่อส่งต่อมัลติ
คาสต์แพ็กเก็ตที่ได้ รับมานี ้ไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม่ ได้ สาหรับการจัดการกับมัลติคาสต์แพ็ก
เก็ตซึง่ มาจากเครื อข่ายด้ านนอกองค์กร (มัลติคาสต์แพ็กเก็ตขาเข้ า) โมดูลใหม่ที่ถกู พัฒนาขึ ้นจะจัด
ให้ มีเฉพาะมัลติคาสต์แพ็กเก็ตของกลุม่ ที่แน็ตเซิฟเวอร์ เป็ นสมาชิกปั จจุบนั อยูเ่ ท่านันที
้ ่จะถูกส่ง

ต่อมายังเครื อข่ายภายในองค์กรด้ านหลังแน็ตเซิฟเวอร์ ทังนี
้ ้เพื่อยังคงรักษาระดับความปลอดภัยที่
แน็ตเซิฟเวอร์ สามารถจัดให้ กบั เครื อข่ายภายในองค์กรอยู่
แม้ วา่ จะมีการเพิ่มเติมหน้ าที่ในการ
ทางานกับมัลติคาสต์แพ็กเก็ตให้ กบั แน็ตเซิฟเวอร์ ก็ตาม
จากผลของการทดลองสรุปได้ วา่
โมดูลใหม่ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นสามารถเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพให้ กบั แน็ตเซิฟเวอร์
ทาให้ สามารถรองรับผู้เข้ าร่วมประชุมซึง่ เชื่ อมต่อเข้ าสูร่ ะบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตจากเครื อข่ายขององค์กรที่มีการใช้ งานแน็ตเซิฟเวอร์ ได้

Abstract
Video conferencing is one of multimedia applications widely seen in today’s
Internet. In the video conferencing application, a participant initiates a conference
session. Then, many other participants located in different networks distributed across
the Internet can join the session. During the conference session, each participant can
play both sender and receiver roles resulting in many-to-many transmission paradigm.
Henceforth, multicast service from either the network layer (IP multicast) or the
application layer itself (application-layer multicast) is a great support for the video
conferencing application.
This thesis focuses on the problem of video conferencing application with IP
multicast service not being able to accompany participants located in some networks.
These networks are those placed behind Network Address Translation (NAT) servers to
fully utilize blocks of IP addresses assigned to them. This problem is caused by NAT
servers dropping any packet with class D IP address, i.e. multicast packet.
To address the problem, we developed a novel module that operates on NAT
servers. The new module enhances the capability of NAT servers regarding multicast
packets as follows. For an arriving multicast packet originating from a network behind
the NAT server (an outgoing multicast packet), our new module causes the NAT server
to join the multicast group specified in the packet header. Consequently, the NAT server
becomes a part of a multicast distribution tree of the group. The multicast packet can
then be forwarded along the distribution tree to other members of the group. For a
multicast packet originating from a remote network outside (an incoming multicast
packet), our module verifies whether the NAT server has joined the multicast group
specified in the packet’s header. If the NAT server is currently a member of the multicast
group, our module delivers the multicast packet to the network behind the server.
Otherwise, our module drops the multicast packet.
Our experimental results show that the proposed method allows participants
located in networks placed behind NAT servers to initiate or join conference sessions.

This can be done without requiring any alteration to the existing IP multicast protocol. In
addition, NAT servers still provide the same degree of security to the networks behind
them. This is achieved by dropping multicast packets originating from remote networks
outside if NAT servers are not current members of multicast groups specified in the
headers of incoming multicast packets.

