โปรโตคอล (Protocol)
โปรโตคอลเปนขอตกลงระหวางสวนตางๆของเครือขายเกี่ยวกับวิธถี ายโอนสมรรถนะของ
ระบบสวนหนึง่ ขึ้นอยูก ับโปรโตคอลโปรโตคอลที่สรางมาไมดีทําใหถายโอนขอมูลไดชาแตซอฟตแวร
ที่ทาํ ตามโปรโตคอลมาตรฐานสามารถทําใหการสื่อสารระหวางระบบที่แตกตางกันเปนไปได
ยกตัวอยาง โปรโตคอลTCP/IPยอมใหถา ยโอนขอมูลระหวางคอมพิวเตอรที่มีสถาปตยกรรมและ
ระบบปฏิบัติการตางกันไดองคประกอบสําคัญของโปรโตคอลคือวิธีสรางประโยค (syntax)กําหนด
ระดับสัญญาณที่ใชและรูปแบบของขอมูลที่สงความหมายของคํา (semantic)ครอบคลุมโครงสราง
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการประสานงานกันระหวางเครื่องและสําหรับการจัดการขอมูลจังหวะเวลา
(timing) การปรับความเร็ว และการจัดลําดับของขอมูลใหถูกตอง
ระดับชั้น OSI
1. ฟสิคอลเลเยอร (Physical layer)
2. ดาตาลิงกเลเยอร (Datalink layer)
3. เน็ตเวิรกเลเยอร (Network layer)
4. ทรานสปอรตเลเยอร (Transport layer)
5. เซสชันเลเยอร (Session layer)
6. พรีเซนเตชัน่ เลเยอร (Presentation layer)
7. แอปพลิเคชันเลเยอร (Application layer)
โปรโตคอลในความหมายของระบบเครือขาย คือขอกําหนดการสื่อสารคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
เครือขาย โดยจะมีซอฟตแวรที่ปฏิบัติงานตามโปรโตคอลที่กําหนดพรอมทั้งมีกรรมวิธีในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ ในระบบเครือขายขนาดใหญอาจมีเสนทางการเชื่อมโยงระหวางกันเปนจํานวนมาก
ขอมูลที่สงออกไปอาจไมไดใชเสนทางเดียวตลอดดังนัน้ จึงมีขอกําหนดของแตละโปโตคอลซึ่ง
โปรโตคอลในปจจุบันมีมากมายพอจะสรุปไดดังนี้

ระดับชั้นฟสิคัล
สาระสําคัญของระดับชั้นฟสิคัลจะเกี่ยวกับการสงสัญญาณบิตขอมูลผานชองสัญญาณใหได
ถูกตองและมีประสิทธิภาพกลาวคือเมื่อผูส งสงบิตที่มีคา เปน1ผูรับตองไดรับบิตมีคาเปน1
เชนเดียวกันและเพื่อใหการสงบิตขอมูลเปนไปอยางถูกตองระดับชั้นฟสิคัลจึงมีการกําหนดคา
ตางๆ เชน
- กําหนดคาแรงดันไฟฟาของบิต 1 , 0 และอัตราของการสงขอมูล (สัญญาณเวลาที่ใชในการ
รับสงขอมูล)
- กําหนดมาตรฐานการสงสัญญาณแบบแอนาล็อกและแบบดิจิตอล มาตรฐานของตัวแปลง
สัญญาณ มาตรฐานของการอินเตอรเฟซและการสงขอมูลโตตอบระหวางอุปกรณผูใช (DTE)
กับอุปกรณสื่อสาร (DCE)
- กําหนดลักษณะชองสัญญาณของสายสือ่ สารในลักษณะของ ซิมเพล็กซ ฮาลฟดูเพล็กซหรือ
ฟูลดูเพล็กซตลอดจนการมัลติดเพล็กซสญ
ั ญาณขอมูล
1.

2. ระดับชั้นดาตาลิงก
หนาที่ของระดับชั้นดาตาลิงกคือ การบริการสงขอมูล ระหวางโหนดที่ตดิ กันของเครือขาย
ใหผานสายสงไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ หนาที่โดยสังเขปของระดับชั้นนี้เชน
- การตรวจสอบความถูกตองของการสงขอมูล ซึ่งหากมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
สัญญาณรบกวนในสายสง (Noise) ระดับชั้นนี้ตองทําการแกไข ซึ่งกระบวนการแกไข
ขอมูลที่ผิดพลาดสามารถทําไดโดยการนําเอาบิตขอมูลมาทําเปนเฟรม (บล็อกของบิตขอมูล)
และทําการตรวจสอบและแกไขทั้งเฟรม ดังนัน้ จึงมีการกําหนดโครงสรางและขอบเขตของ
เฟรม เพื่อเพียรโปรเซสสของฝงรับจะสามารถนําเฟรมของขอมูลไปประมวลผลไดอยางถูกตอง

แสดงถึงตัวอยางของเฟรมจะเห็นวามีการเพิ่มแฟล็ก(Flag)ที่ตนและทายของเฟรมขอมูลเพื่อให
ฝงรับสามารถรับรูขอบเขตของเฟรมไดถูกตอง
- ควบคุมใหการสงขอมูลระหวางโหนดที่ตดิ กันผานสายสงเปนไปอยางถูกตอง ไมมี ขอมูลหาย
หรือขอมูลซ้ํา อันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนในสายอาจจะทําใหเฟรมขอมูลหายไปไดจึงอาจ
ตองมีการสงเฟรมเดิมไปใหมหลายครั้ง ซึง่ ก็อาจทําใหฝง รับไดรับเฟรมเดิม
- ควบคุมการไหลของขอมูล (flow control) โดยไมใหฝง สง ๆ ขอมูลเร็วเกินไปจนฝง รับนํา
ขอมูลที่รับเขามาสงใหแกระดับชั้นเน็ตเวริรกไมทันทําใหขอมูลที่เขามาใหมทับขอมูลเดิมที่อยู
ในบัฟเฟอรของระดับชั้นดาตาลิงกฝง รับ ซึง่ ทําใหขอมูลเสียหายได
- กําหนดวิธีการในการสงขอมูลระหวางโหนดที่ติดกันทัง้ ในกรณีของการสงแบบ ซิมเพล็กซ
ฮาลฟดูเพล็กซ และฟูลดูเพล็กซ
3. ระดับชั้นเน็ตเวิรก
สาระสําคัญของระดับชั้นเน็ตเวิรกคือกําหนดเสนทางการสงขอมูลผานโหนดตางๆของ
เครือขายจากตนทางใหถึงปลายทางไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งวิธกี ารกําหนดเสนทางเดิน
ของขอมูลอาจจะเปนลักษณะทีท่ ุก ๆ แพ็กเกตของขอมูลชุดเดียวกันถูกสงผานโหนดตาง ตาม
เสนทางเดียวกันเสนทางใดเสนทางหนึ่ง หรือเปนลักษณะที่แตละแพ็กเกตถูกสงผานโหนดของ
เสนทางที่แตกตางกันไปแลวคอยไปรวมกันใหมท่ปี ลายทาง ขึน้ อยูกบั วาเสนทางใดทีจ่ ะสามา
รพสงแพ็กเกตใหถึงปลายทางไดเร็วที่สุด นอกจากนั้นหากในเครือขายมีแพ็กเกตจํานวนมาก
อาจทําใหเกิดการ ติดขัดของการสงขอมูล (congestion) จึงเปนหนาทีข่ องระดับชั้นเน็ตเวิรกที่
ตองแกไขปญหาเหลานี้
4. ระดับชั้นทรานสปอรต
สาระสําคัญของระดับชั้นทรานสปอรตคือ การควบคุมการสงขอมูลของผูใชตนทางหรือ
กระบวนการประมวลผลของโฮสตตนทาง ระดับชั้นทรานสปอรตมีการทํางานคลายกับบริษัท
Shipping ซึ่งจะคอยดูแลการขนสงสินคาจากตนทางไปยังปลายทางไดถูกตองครบถวนตาม
เวลาที่กาํ หนดแตจะไมไดเปนผูทที่ ําการขนสงสินคาเองหนาทีก่ ารขนสงสินคาเปนหนาที่ของ
บริษัทขนสงนอกจากนี้ในระดับชั้นทรานสปอรตยังมีหนาที่ดูแลความสามารถในการสงขอมูล
ของผูใชในกรณีที่ชนิดรูปแบบและเทคโนโลยีของการสงขอมูลของเครือขายสื่อสารเปลี่ยนไปก็
เปนหนาที่ของระดับชั้นทรานสปอรตในการกันผูใชจากการเปลี่ยนแปลงไปนั้นทําใหผูใช
สามารถสงขอมูล ไดดังเดิมในOSI ถือไดวาตั้งแตระดับชั้นทรานสปอรตลงมานั้นเปน
ระดับชั้นต่ํา(LowerLayer)ทําหนาที่หลักในการสื่อสารสงขอมูลจากตนทางถึงปลายทางใหได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ สวนตัง้ แตระดับชั้นเซสชันระดับชั้นพรีเซนเตชันและระดับชั้น
แอปพลิเคชันถูกจัดวาเปนระดับชั้นที่สูง (upper layer) ซึ่งทําหนาที่ใหบริการความ
สะดวกสบายตาง ๆ แกผูใช หรือแกโปรแกรมประยุกต โดยผูใชแตละราย
5. ระดับชั้นเซสชัน
มีหนาที่ใหบริการแกผูใชในการสรางเซสชัน (session) ของการติดตอระหวางเครื่องและยกเลิก
เซสชันของการติดตอสื่อสาร ตัวอยางของการสรางเซสชันของการติดตอ เชน การสราง เซสชัน
เพื่อใชในการ Log in ของเครื่อง Client เขาสูเครื่อง Server หรือในการโอนยายไฟลขอมูล
ระหวางเครื่องเมือมีการสรางเซสชันของการติดตอแลวระดับชั้นเซสชันจะใชบริการของ
ระดับชั้นทรานสปอรตในการติดตอสงขอมูลจากตนทางถึงปลายทาง และเมื่อเลิกเซสชันของ
การติดตอแลว การติดตอสงขอมูลในระดับชั้นทรานสปอรตก็จะถูกยกเลิกไปดวย ดังแสดงใน
รูป (ก)แตในบางกรณี เชน การจองตั๋วรถไฟ เมื่อมีการจองตั๋วแตละครั้งจะมีการสรางเซสชัน
ของการติดตอระหวาง Clientที่สถานียอยกับServerของสํานักงานใหญเมื่อจองตั๋วเสร็จแลว
เซสชันจะถูกยกเลิกไปแตก็ไมมีความจําเปนตองยกเลิกการติดตอในระดับชั้นทรานสปอรต
เพราะแนนอนวาจะมีการติดตอมาเพื่อใชServerที่สํานักงานใหญอีกภายในไมกนี่ าที ซึ่ง
รูปแบบของการติดตอเชนนี้

6.ระดับชั้นพรีเซนเตชัน
ระดับชั้นพีเซนเตชันทําหนาที่เกีย่ วกับการคงไวซึ่งความหมายของขอมูลที่สงเมื่อผูสง ไดสงขอมูล
ที่มีความหมายอยางไร ผูรับตองไดรับขอมูลซึ่งมีความหมายอยางเดียวกันนัน้ ทั้งนี้เนื่อง จาก
คอมพิวเตอรตางชนิดกันจะมีรูปแบบของการแทนคาขอมูลภายในเครือ่ งแตกตางกัน เชน เครื่อง
เมนเฟรมของไอบีเอ็มจะใชรหัส EBCDIC แทนคาตัวอักษร ในขณะทีค่ อมพิวเตอรอนื่ ๆใช รหัสแอ
สกี นอกจากนัน้ ไมโครคอมพิวเตอรสวนใหญใช 2's complement สําหรับนับจํานวนตัวเลข
(integer) 16 บิต แตเครื่อง CDC Cybers ใชจํานวนบิต 60 บิต 1's complement สําหรับจํานวน
ตัวเลข จึงเปนหนาที่ของระดับชั้นพรีเซนเตชันในการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการ

สง ขอมูล นอกจากนัน้ ระดับชั้นพรีเซนเตชันยังทําหนาที่อื่นๆ อีกเชน
- ทําหนาที่ในการอัดขอมูล (data compression) ทําใหสามารถลดคาใชจายในการสง ขอมูลลงไป
ไดมาก
- ปองกันขอมูลไมใหถูกอานหรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
- ตรวจพิสูจนวาผูท ี่สงขอมูลนั้นเปนผูสง จริงหรือไม ซึง่ ใชหลักการของการเขารหัสลับขอมูล
(encryption)
7. ระดับชั้นแอปพลิเคชั่น
หนาที่สาํ คัญของระดับชั้นนีค้ ือการใหบริการโปรแกรมประยุกติตางๆทีใ่ ชในระบบ เครือขาย เชน
การสงแฟมขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรตางนอกจากนี้ระดับชัน้ แอปพลิเคชันยังมีหนาที่
จัดการโปรแกรมประยุกตทที่ ํางานบนโฮสตใหสามารถทํางานไดกับเทอรมินัลชนิดตาง ๆ ได
เนื่องจากปกติแลวเทอรมนิ ัลแตละชนิดจะมีการใชตัวอักษรในการควบคุมหนาจอ (control
characters) แตกตางกันออกไป

มาตรฐานการสื่อสาร OSI แบงเปน 7 ชั้น เปรียบเทียบกับมาตรฐาน TCP/IP ก็ถูก
ออกแบบมาใหสอดคลองกับ OSI ซึ่งมีรูปเปรียบเทียบดังนี้
TCP/IP Stack
OSI Model
Application
Application
Presentation
Session
Transport
Transport
Internet
Network
Network Access
Data Link
Physical
- Physical เปนการสงขอมูลในระดับสัญญาณไฟฟา และอุปกรณที่ใช

- Data Link เปนชั้นเชื่อมตอขอมูลกับการสงขอมูลทางไฟฟา ซึ่งจะมีการกําหนด
Logical Link หรือที่เราใชคําวา Frame เชนแปลงเลขฐาน 2 ใหเปน Start frame หรือ
End of frame
- Network รองรับ Logical Addressing และการ Routing
- Transport ควบคุมขอมูลทั้ง Error, และ Flow
- Session บอกถึงเทคนิคการติดตอ เชน Simplex, Half Duplex, Full Duplex
- Presentation แปลงขอมูลในมาตรฐาน (ขอมูลดิบ) เชน การเขารหัส, ASCII,
Unicode, Data Compression
- Application คือแอพพลิเคชั่นที่เรียกใชที่สามารถอํานวยความสะดวกในการใช
งานมีทั้งที่เปน Command line, GUI

ระบบการสง Wireless
ระบบสงขอมูลที่มีความแตกตางๆในโลกของบริการโทรศัพทมือถือ ไมมีความเขากันได
ในคายตางๆ เชน Europe ใชระบบ Global System for Mobile Communications (GSM)
สําหรับ Digital communications, สวนในเอเซีย เชน ญี่ปุน จะมี Personal Digital
Cellular (PDC) ซึ่งไมทํางานกับระบบอื่นๆ เพราะเขากันไมได บุคคลที่ใช WAP Phone
หรือ Cellular จึงยากที่จะใชในแตละทวีป แมวาในสหรัฐอเมริกา ถามีการเปลี่ยนผูขนสง
จะตองมีการซื้อโทรศัพท WAP Phone ที่ระบุตามผูขนสง
ทั่วโลกพยายามที่จะสรางมาตรฐานทั่วโลก สําหรับโทรศัพทมือถือ และ Mobile WAP
telephone ซึ่งจะมีมาตรฐานที่เรียกวา Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS) ซึ่งรูจักใน Wideband CDMA หรือ WCDMA ซึ่งคาดหวังจะมีการเขามาใชป
2004 ซึ่งระบบจะตองทําตาม ITU ซึ่งเปนผูรับผิดชอบมาตรฐานที่มีการสงการสื่อสารใน
องคกรที่เปนสวนตัว และสาธารณะ สิ่งที่พูดเรียกวา IMT-2000 (International Mobile
Telephone 2000)
ระบบเครือขาย Wireless สามารถที่ติดตอได 50Kbps ซึ่งชวงนี้พัฒนาใหถึง 2 Mbps ซึ่ง
จะมีการสงไดสูงขึ้นเปน GPRS, CDMA2000, และ EDGE ซึ่งกําลังทดสอบอยู
โทรศัพทมือถือ, BlackBerrrys, และ Pager สองทิศทาง ซึ่งจะสงไดเร็ว ถูก และงายตอ
การใชขึ้น
Advanced Mobile Phone System (AMPS)
เปนมาตรฐานในอเมริกาสําหรับระบบเซลลูลารอนาล็อก โดยเปนเทคโนโลยี่แรก (1G)
AMPS เปนระบบเซลลูลารอนาล็อกที่ใชในอเมริกาเหนือ และสวนอื่นของโลก อเมริกา
กลาง และอเมริกาใต นิวซีแลนด, ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมในระบบอเมริกา
AMPS ทํางานที่ความถี่ 800 MHz ซึ่งสงเสียงเปนอนาล็อก แมวาจะใชโมเด็มสําหรับการ
สื่อสารขอมูลเปน Circuit-Switched ซึ่งระบบ AMPS ทํางานชากวาระบบดิจิตอล
Time Division Multiple Access (TDMA)

เปนระบบดิจิตอลมาตรฐานแรกใน U.S. ซึ่งถูกพัฒนาโดย TIA ในป 1992 ซึ่งถาเปน
ยุโรปจะใชเปน GSM บางระบบในอเมริกาเหนือใช PCS ซึ่ง TDMA เปนระบบที่ใชคือ
เมื่อมีผูใชมาก ทั้งรับ และสงจะใชชวงเวลาสั้นหลายชอง ทําใหจํากัดจํานวนผูใชซึ่งครั้ง
แรกระบบ Cellular ใช Frequency Modulation เปนมาตรฐานในอเมริกาเหนือหรือ
เรียกวา (2G)
TDMA ทําการแบงชองความถี่โดยกําหนดเปนอนุกรม ในแตละชองแลวหารชองเวลา
สั้นๆ ซึ่งการสนทนาจะใชชองเหลานี้เรียกวา “division”
ซึ่งมีการใช TDMA บนการขนสงระบบ AMPS การแปลงจากอนาล็อกเปนดิจิตอล ผู
ใหบริการ AMPS ในอเมริกาเหนือไดเพิ่มความปลอดภัย, ความจุ, และความสามารถของ
เสียงมากกวาเดิม ซึ่งชนิดนี้เรียกวา Digital AMPS (D-AMPS) ในอเมริกาเหนือเรียกวา
NA-TDMA
Code Division Multiple Access (CDMA)

CDMA เปนการตอเชื่อมโคดกลางอากาศ เมื่อมีผูเขาใชจํานวนมากก็จะไดความถี่เสียง
เดียวกัน โดยกําหนดการสงรับดวยผูใช ซึ่งจะใชโคด Spectrum-spreading โดย CDMA
เปนเทคโนโลยี่ 2G
ระบบนี้เปนพัฒนาโดย QUALCOMM, CDMA เปนการกําหนดคุณลักษณะที่มีความจุ
สูง และมีรัศมีต่ํา ทําใหมีการกระจายเทคโนโลยี่ Spread –Spectrum และมีรูปแบบพิเศษ
ซึ่งมีการแปลงจาก TIA ใน 1993 โดย CDMA ไดใชสําหรับการสงดิจิตอล โดยการทหาร
สหรัฐเริ่มตั้งแตทศวรรษที่ 1940 เปนการสื่อสาร Wireless ทางพาณิชย การพิจารณาคือ
เปนเด็กใหมบนการบล็อกเมื่อเปรียบเทียบกับ TDMA และ AMPS
การสง CDMA กําหนดโคดที่ไมซ้ําในการเชื่อมตอ Wireless และการกระจายขอมูลใน
ชองพรอมๆกันบนการเชื่อมตออื่นๆ ผูรับสามารถที่แกะโคดที่มีการติดตอโดยถอดรหัส
เปนโคดหนึ่งเดียวในการกําหนดการเชื่อมตอแตละครั้ง
CDMA รองรับการใชงานของผูใชไดมากกวาทั้ง AMPS หรือ TDMA โดยประมาณ 1020 เทาของ AMPS และ 3 เทาสําหรับ TDMA และใชกําลังไฟฟาที่ต่ํากวาทําใหใช
แบตเตอรรี่นอยลง มีความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพราะมีการโดดจากหนึ่งความถี่ในระหวาง
การติดตอทําใหมีการปองกันการแอบฟง หรือการหลอกลวง

