Global System for Mobile Communications (GSM)
GSM เปนระบบที่เหมือนกับ TDMA ยกเวนจะใชความกวาง 200-KHz ซึ่งมีผูใช 8 คน
ตอชองสัญญาณ และมีอัตราการเขารหัส 13 Kbps ซึ่งระบบดิจิตอลแรกที่ใชในเชิง
พาณิชย และมีการปรับเปลี่ยนในยุโรป และขอบนอกประเทศของ Pacific ซึ่งมีเทคโนโล
ยี่ G2
GSM เปนระบบแรกที่ไดรับการนิยมอยางมากจนเปนมาตรฐานในยุโรป มากกวา 80
เครือขายที่ทํางานขณะนี้ ระบบนี้มีการใชอยางแพรหลายในระบบดิจิตอน หลายลานคน
มากกวา 200 ประเทศ
แมวา GSM จะเริ่มในความถี่ยาน 900 MHz และมีการใชชวง 1800 MHz ซึ่งชื่อที่ใช
สําหรับ GSM คือ PCN (Personal Communication Network) ซึ่งชาวยุโรปมีความเทา
เทียมกับ PCS (Personal Communication Services)
Cellular Digital Packet Data (CDPD)
เปนมือถือบนพื้นฐาน TCP/IP ซึ่งรองรับสําหรับขอมูลเทากับเครือขาย AMPS ซึ่งมีการ
กระจายทํางานเครือขายบนอนาล็อก Cellular CDPD ทํางานบนเครือขายอนาล็อก แมวา
จะตองการโมเด็มที่เปลี่ยนเปนขอมูลบน TCP/IP เพื่อทํางานในระบบอนาล็อก เมื่อมีการ
รับและสง เครือขาย CDPD มีการนําระบบเสียงที่เปนอนาล็อก, Circuit-Switched Data,
และ Packet Data Services ที่สงได 19,200 bps อยางไรก็ตามขอมูลที่สงไดประมาณ
9,600 เพราะสูญเสียกับ Overhead
CDPD เปนระบบที่ใชในอเมริกาเหนือ ไมกวางขวางในอเมริกา และ CDPD ถูกออกแบบ
สําหรับการติดตั้งอยางรวดเร็ว และเลิกอยางรวดเร็ว ระบบไมมีประสิทธิภาพเทากับ
ระบบดิจิตอลที่มีการสงขอมูลอยางเร็ว ซึ่ง CDPD มาถูกแทนโดยระบบเครือขายดิจิตอล
ตางๆในอนาคต
Nordic Mobile Telephone (NMT)
เปนระบบที่เปนมาตรฐานเริ่มตนในป 1981 ของบริการเซลลูลารอนาล็อก ซึ่งเปนเทค
โนโลยี่แรกของไรสาย
Total Access Communication System (TACS)

เปนการสื่อสารของ FM ที่เปนอนาล็อก ซึ่งบางสวนในยุโรป และเอเซียใชกัน ซึ่งอยูใน
เทคโนโลยี่มอื ถือยุคแรก
Personal Digital Cellular (PDC)
เปนระบบ TDMA ในญีป่ ุน ซึ่งทํางานในยาย 800 และ 1500 ซึ่งมีการใชเปนดิจิตอล และ
เปนเทคโนโลยี่ยุคที่ 2
Short Message Service (SMS)
ไมเปนการสื่อสารแบบไรสาย แตไมปฏิเสธที่อยูในรายการนี้เนื่องจากมีการสงแบบ
สองทิศทาง ที่เรียกวา Pagers สองทิศทาง หรือโทรศัพทเซลลูลารที่มีการสงขอมูล SMS
อนุญาตใหผูใชสง และรับขอมูลขนาดเล็ก แลวทําการสงเปนโทรศัพทที่ใชคุย
SMS กลายเปนระบบโทรศัพทดิจิตอลที่นิยมมากใน G2 แลวมีการสงขอมูลใน Control
Channel ซึ่งกําหนดไวที่160 อักขระใน GSM และ 256 ไบตใน TDMA และ 255 อักขระ
ใน CDMA บริการ SMS เปนที่นิยมอยางมากในยุโรป และในแอพพลิเคชั่นตางๆเชน
อากาศ, email, และขาวสารสําหรับผูปนเขาในไมกี่ปที่ผานมา
Nextel ใชเทคโนโลยี่ TDMA ใน Specialized Mobile Radio (SMR) ที่มีการบล็อกยาน
ความถี่อยูกับ 800 MHz AMPs ในอเมริกาใชรวมกันระหวาง อนาล็อก/ดิจิตอล เรียกวา
iDEN (Integrated Dispatch Enhanced Network) iDEN รองรับบริการเสียง บวกกับการ
ตอเชื่อมขอมูล Circuit Switched และ 140 อักขระสําหรับขอมูลสั้นๆ
การสราง Gap
เปนการทําใหมีความแนนอนของการตรวจสอบในเทคโนโลยีไ่ รสาย และการสงโหมด
เซลลูลารไดถูกอางถึงเนื้อหาในเทคโนโลยี่ ซึ่งชวยใหมีความชัดเจนของระบบ ระบบ
แรกที่ใชคือ 1G และก็ใชตอมาใน 2G, 2.5G, 3G และอื่นๆ
เทคโนโลยี่ 1G เชน AMPS ในอเมริกาเหนือ, TACs ในยุโรป, และ NMT ในญี่ปุน เปน
การสงขอมูลเปนอนาล็อก
เทคโนโลยี่ 2G เชน TDMA และ CDMA ในอเมริกา และPDC ญี่ปุน, GSM ในยุโรป,
และระบบดิจิตอลในธรรมชาติ และรองรับระบบที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ซึ่งจะมีการกระจายเปนระบบดิจิตอลเปนสวนใหญ 3G เชน UMTS และ CDMA2000

ประมาณวาเทคโนโลยี่ไรสายจะมีรอบการใชงานประมาณ 15 ป ซึ่งอัตราขอมูลจะใช
สําหรับ 1G เปน 9600 ถึง 14400 bps เทคโนโลยี่ 3G จะมีการสงขอมูล 14.4 bps -> 2
Mbps ซึ่งสามารถรองรับการใหบริการ และแอพพลิเคชั่นในอินเตอรเน็ต
เทคโนโลยี่ 4G จะมุงเนน Wireless Asynchronous Transfer Mode (WATM) ซึ่งจะมีการ
สงขอมูล 10-150 Mbps มีอัตราผิดพลาดต่ํา และมี Quality of Service (Qos) ซึ่งจะมีการ
สงขอมูลความเร็วสูง
เทคโนโลยี่ 2.5G เปนการพัฒนาแบนดวิดช และความสามารถที่สงขอมูลที่มีเนื้อหาที่
สลับซับซอนขึ้น โดยเปนการเพิ่มสิ่งที่มีอยูในเครือขายใหทํางานไดมากขึ้น เทคโนโลยี่ที่
ใชเชน High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), General Packet Radio Service
(GPRS), และ Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) ซึ่งเทคโนโลยี่เหลานี้
เปนการเพิ่มความสามารถกอนเขาสูยุค 3G ซึ่งบางประเทศเชนในญี่ปุนขามไปที่ 3G เลย
- - HSCSD เปนการใช Circuit Switched บน GSM ซึ่งมีอัตราการสงได 38.4
Kbps และสามารถที่สงชองควบคุมได 4 ชองพรอมกัน และมีความเร็วที่ใช 4 เทา
ของ GSM (14.4Kbps) ซึ่งในยุโรปผูใหบริการไดมีการใหใชแตยังขาดเรื่องการ
กระจายใหแพรหลาย ซึ่งมีการใช GPRS แทน
- - GPRS มีการใชในเครือขายไรสาย ซึ่งสามารถสงขอมูลไดถึง 144 Kbps โดย
GPRS เปนการสงตามขอตกลง IP-Based packet-switched wireless ที่อนุญาตให
สงขอมูลทีเดียวจํานวนมากถึง 1.15 Mbps ซึ่งอุปกรณ GPRS จะตอเชื่อมเครือขาย
ตลอดเวลา หมายถึงเครื่องปลายทางจะไดการเชื่อมตอ IP ทันที โดยการติดตอ
ขอมูล ณ ขณะนั้น ซึ่งการสงมีความเร็วสูง
- - EDGE เปนการสงขอมูลในแบนดวิดชที่สูงกวา GPRS ซึ่งสงไดถึง 384 Kbps
ซึ่งสามารถสงมัลติมีเดียบนเครือขายไรสาย
เทคโนโลยี่ 3G เปนระบบปจจุบันที่ใชในเซลลูลาร ซึ่งรองรับการสงความเร็วสูง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง 3G ถูกกําหนดโดย ITU ซึ่งเปนสวนของ International Mobile
Telecommunications 2000 (IMT-2000)
3G เปนเทคโนโลยี่แรกทีร่ องรับการสงขอมูลกวาง ซึ่งระดับเดียวกับเสียง ขอจํากัด
Bluetooth ซึ่งสามารถที่เพิ่มความสามารถอุปกรณที่ใช ซึ่งใชกับคอมพิวเตอร และ
อุปกรณ PDAs

- - IMT-2000 มีความสามารถในการ Roaming ทั่วโลกซึ่งมีอุปกรณความเร็วต่ํา
และเปนพื้นฐานสําหรับสังคมไรสาย ซึ่งเขาสูขอมูลในธุรกิจ
1. 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และความจุ
2. 2. สามารถที่มีบริการใหม, เชน WANs สําหรับคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย
3. 3. รองรับแบนดวิดชตามตองการ ซึ่งความสามารถเพิ่มขึ้นลงได โดยใช
ชองความถี่ตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราการสงขอมูล
4. 4. เพิ่มมาตรฐานตางๆที่ยืดหยุน ชองความถี่, ความเขากันไดกับระบบ
เกา
5. 5. อนุญาตใหขามเครือขายที่แตกตางกันได อยางดี
6. 6. เขาใชกับดาวเทียม และบริการทีก่ ําหนดกับไรสายที่ตายตัวกับ
เครือขายเซลลูลาร
7. 7. อนุญาตใหใชบริการที่สงไดสูง ซึ่งสามารถที่สงได 384 Kbps – 2
Mbps และเพิ่มถึง 20Mbps
- - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
เปนโครงการของ Special Mobile Group (SMG) ซึ่งที่ประชุมของ European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) ซึ่งมีการวางมาตรฐาน 1MT2000
UMTS เปนยุคถัดไปจากเซลลูลารที่ใชกันทั่วโลก ซึ่งจะมีการมาแทนในป 2004
ซึ่ง UMTS สงไดถึง 2Mbps โดยใช TDMA และ WCDMA ที่ 2 GHz
- - CDMA2000 และ WCDMA
เปนโหมด 3G ซึ่งเปน Wideband CDMA (WCDMA) และ CDMA2000 ซึ่งเปน
3G ที่เพิ่มความสามารถจากระบบ GSM ซึ่ง CDMA มาแทน TDMA โดยมี
Ericsson, Nokia, และผูผลิตจากญี่ปุน แบงเปฯหลายเวอรชั่น CDMA2000
รองรับโดย QUALCOMM และ Lucent
NTIA, FCC, DOD, ไดมีแผนพัฒนาโดยใชอุปกรณในยุคที่ 3 ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแผนบริการไรสายในยุค 3 ตองมีการประมูลความถี่ ซึ่ง Federal government
ไดลงทุน และมีสาขาถึง NTIA ซึ่ง FCC เปนการองคกรจัดสรรยายความถี่สําหรับ
เครือขายไรสายเชิงพาณิชย ซึ่งกฏของบริการจะมีการประมูลความถี่ที่ 1710-

1755, และ 2110-2150 MHz โดยผูบริหารสามารถที่จะเลื่อนไปถึงเดือนกันยายน
2004
เทคโนโลยี่ระบบเครือขายขอมูล Wireless
มีมาตรฐานที่หลากหลาย และสวนประกอบเครือขายไรสาย ซึ่งมีขอมูลอยางเดียว ไมมี
เสียง ซึ่งความตองการของการเขาใช LAN ที่โตขึ้นอยางมากสําหรับอุปกรณ Mobile
computing เชน Laptops, PDA และผูใชตองการที่ตอเชื่อมเครือขายในอินเตอรเน็ต ซึ่งมี
การตอเชื่อมกับกายภาพในระบบสาย ซึ่งประมาณวาจะมีผูใชมากกวา 1,000 ลานอุปกรณ
ในป 2003
เทคโนโลยี่ Spread Spectrum
มาตรฐานการสื่อสารตามความจริงสําหรับ LANs ไรสาย เปน Spread spectrum ซึ่ง
เทคนิคที่ใชเปนความถี่วิทยุยานความถี่กวาง ซึ่งพัฒนาโดยการทหารที่ใชในดานความ
ปลอดภัย ซึ่งเปนระบบสื่อสารสําหรับหนาที่สําคัญ ซึ่งใชความถี่วิทยุ ดวยสัญญาณ
ความถี่วิทยุ การสงสัญญาณบรอดคลาสบนชวงความถี่ ซึ่งเครื่องอุปกรณเคลื่อนที่ที่รับ
จะตองรับความถี่ที่อยูในชวงบรอดคลาสที่ถูกตอง
โดยสวนใหญ LAN ไรสายจะใชเทคโนโลยี่ Spread Spectrum ซึ่งชวยใหอุปกรณ
สามารถที่แจงที่อยูโดยไมมีการกวนกันของระบบใน Narrowband ซึ่ง Spread spectrum
ใชโหมดการขนสงที่ใชชวงความถี่มากกวาการสงใน Narrowband แตการผลิตสัญญาณ
จะแรงกวา และงายกวาที่ตรวจสอบโดยอุปกรณอื่น แลว Spread spectrum ยังแลกเปลี่ยน
แบนดวิดชที่มีประสิทธิภาพ และไดรับความปลอดภัยที่สูง รวมถึงความถูกตอง และ
ความนาเชื่อถือในการขนสง
ระบบที่นิยมอีกสองระบบ คือเทคโนโลยี่ Spread spectrum RF สําหรับ 2.4 GHz
wireless LANS ซึ่งจะมีการสงลําดับของ Direct-sequence spread spectrum (DSSS) และ
Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)
DSSS เปนการใชกระจายความถี่ดานกวาง ซึ่งสรางบิตชดเชยสําหรับบิตทุกบิตที่ขนสง
ซึ่งเรียกวา Chip หรือ Chipping code ชิปที่มาขนาดยาวกวา มีความสามารถมากกวา มี
โอกาสที่ใหขอมูลตนทางสามารถที่กูคืนขอมูล แตใชโคดของชิปที่ตองการแบนดวิดช
มากขึ้นสําหรับการขนสงกวาวิธีการขนสงแบบ Narrowband

อัตราของชิปตอบิตเรียกวา Spreading ratio ซึ่งอัตราของ Spreading ที่สูงเพิ่ม และ
ทนทานตอสัญญาณกวน อัตรา Spreading ที่ต่ําเพิ่มความสามารถแบนดวิดชเครือขายไป
ยังอุปกรณ อัลกอริทึมสถิติที่อยูภายในสามารถที่กูคืนขอมูลจากผูสงถาบิตถูกทําลายใน
การขนดสงโดยปราศจากการขนสงใหม
DSSS
มีการกระจายสัญญาณบนความถี่ยานกวางในทุกบิตของขอมูลจะถูกแม็บโดยผูขนสงตน
ทางจะกําหนดรูปแบบชิป ที่เครื่องผูรับ ขอมูลตนฉบับจะถูกสรางโดยแม็บกับชิปที่
สงกลับที่บิตขอมูล DSSS Transmitter และ Receiver จะตองมีการซิงคโครนัสเพื่อ
ทํางานอยางถูกตอง สัญญาณ DSSS จะปรากฎในการรบกวน Wideband ต่ําไปยังผูรับ
non-DSSS และละเลยโดยผูรับสวนใหญอยูใน Narrowband
เพราะวา DSSS spreads สงขามแถบความถี่ จํานวนขึ้นอยูกับชองสัญญาณที่ไมซ้ําซอน
กันใน 2.4 GHz band ที่มีขนาดเล็ก (เฉพาะ 3) แมวาจะถูกจํากัดจํานวนอยางมากกับ
เครือขายที่ใชรวมกันสามารถที่ทํางานโดยไมรบกวนกัน บางผลิตภัณฑ DSSS ใหผูใช
กระจายมากกวาหนึ่งชองสัญญาณในบางพื้นที่ โดยการแยกชวง 2.4 GHz ซึ่งมี Subbands
หลายชวง แตละอันจะอิสรจากเครือขาย DSSS
FHSS
ใชผูขนสง Narrowband ที่มีการเปลี่ยนความถี่อยางตอเนื่องที่รูจักรูปแบบ อัลกอริทึม
FHSS กระจายสัญญาณโดยทํางานในหนึ่งความถี่สําหรับการติดตอสั้นๆ และใช
Hopping สําหรับความถี่อื่น
อุปกรณที่สงจากตนทาง และอุปกรณรับปลายทางตองถูกซิงคในความถี่เดียวกัน ณเวลา
เดียวกัน เมื่อผูสง และผูรับไดซิงคก็จะมีการสรางการสื่อสารแบบ Logical ซึ่งเหมือนกับ
DSSS, FHSS จะมีสิ่งรบกวนไปยังผูรับที่ non-FHSSS ซึ่งจะถูกละเลย
ผูแสดงของ FHSS จะมีการทําใหปลอดภัยสูงกวาจากการรบกวนภายนอก เพราะวาใช
เทคนิค Frequency Hopping ซึ่งสิ่งรบกวนที่อยูในความถี่ใดๆจะไมปรากฎหลังจากที่
โดดไปยังความถี่อื่น ซึ่งแนะนําวาการขนสง FHSS ไมสามารถที่บล็อกในการรบกวนใน
Narrowband ซึ่งตรงขามกับ DSSS ถามีการรบกวนในหนึ่งความถี่ขอมูลจะถูกสงใหมใน
การโดดที่ Subsequent หนึ่ง ซึ่งแกปญหา Narrowband ที่รบกวน 2.4GHz เชนเตา
ไมโครเวฟ

จํานวนความถี่ต่ําสุดที่จองในการกําหนดรูปแบบการโดด และจํานวนสูงสุดของความถี่
สูงสุดที่อาศัยอยู (อยางนานก็กอนที่มีการเปลี่ยนทุกความถี่) ซึ่งถูกกําหนดโดย FCC ซึ่ง
ตองการ 75 หรือความถี่ที่มากกวาที่ถูกใใชสําหรับเวลาอยูสูงสุดของ 400 ms
FHSS ทําใหมีการกระจายอยางมากโดยไมมีการซอนทับกัน เพราะวาใชจํานวนขนาด
ใหญในชวง 2.4GHz band FHSS ผลิตใหผูใชที่ตองการมากกวาหนึ่งชองในพื้นที่
เดียวกัน โดยการวางระบบชองที่แยกกันในลําดับความถี่ที่โดดตางกัน
FHSS อื่นสามารถที่เขาใชไดในเวลาเดียวกันตามพื้นที่เครือขายที่ใชอยู การเพิ่มแบนด
วิดชสามารถเพิ่มจํานวนผูใชในการเขาใชเครือขายไรสาย อุปกรณเคลื่อนที่ทําการโรมมิ่ง
ในพื้นที่จะถูกสุมในหนึ่ง หรือสองจุดที่ติดตอ เพื่อประสิทธิภาพใหดับเบิ้ลแบนดวิดชใน
พื้นที่เดียวกัน ซึ่งไมสามารถทําไดใน DSSS
สุดทายสิ่งที่ใชคืออุปกรณเพิ่มกําลังสําหรับเครื่องสง FHSS มีประสิทธิภาพกวาเครื่องสง
DSSS ซึ่งสงผลให FHSS ใชพลังงานต่ํากวา ซึ่งตองการแบตเตอรรี่ขนาดเบา และรีชารต
นอยอวา ผูใชสามารถใชเครื่องโมบายไดนานกวา
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
โหมดการสงไรสายแบบอื่นๆ ตางจาก Spread spectrum ถูกเรียกวา OFDM ซึ่งมี
หลากหลายเรียกวา Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM)
OFDM มีรูปแบบของการสงคลื่นหลากหลายผูใหบริการ การใช Frequency-division
multiplexing(FDM) เทคนิคการสงคลื่นสําหรับการขนสงจํานวนมากของขอมูลดิจิตอล
บนคลื่นความถี่เดียว OFDM จะแบงสัญญาณวิทยุ เพื่อสง Subsignals ขนาดเล็กหลายชอง
เพื่อใหสงไดพรอมเพรียงกันที่ตางความถี่ไปยังเครื่องผูรับ ดวยวิธีนี้ OFDM ลดจํานวน
การรบกวนกันระหวางสงสัญญาณ
OFDM ใชไดอยางมากเมื่อมีการสงขอมูล Broadband และ High-data-rate หนึ่งของขอดี
OFDM จะมีความทนทานของระบบการขนสง และทนตอการรบกวน OFDM ถูก
กําหนดเปนมาตรฐานสําหรับ Discrete Multitone(DMT) ซึ่งมาตรฐานโลกสําหรับ
Asymmetric Digital Subscriber Lines (ADSL) OFDM เปนการรวมกันไปสูรูปแบบ
Digital Audio Broadcasting (DAB) ซึ่งเปนรายแรกในยุโรปทีก่ ําหนดใน European
Telecommunication Standard ETS300 401 โดยใชเทคโนโลยี่ IEEE 802.11a WLAN ใช
OFDM

ขอกําหนด IEEE 802.11 สําหรับ Wireless LANs
IEEE 802.11 อางถึงตระกูลสําหรับ WLANs ที่ถูกพัฒนาโดย IEEE (บันทึก: 802.11 มี
การอางถึงความรับผิดชอบ ที่ประชุม IEEE ซึ่งมีมาตรฐาน WLAN ที่หลากหลาย)
มาตรฐานนี้เริ่มในป 1989 และมีการเนนในการกระจายในเครือขายขนาดใหญ และให
Wireless มีความเทาเทียมกับ Ethernet IEEE ยอมรับขอตกลงใน 1997
ขอกําหนด 802.11 มีการระบุการเชื่อมตอผานอากาศระหวางอุปกรณเคลื่อนที่ลูกขายกับ
base station หรือระหวางอุปกรณเคลื่อนที่ลูกขายสองเครื่อง ซึ่งวันนี้มีตระกลูของ
802.11 ทั้งหมด 4 คือ 802.11a, 802.11b, 802.11g, และ 802.11e ถูกพัฒนามาตรฐาน
ดราฟ ซึ่งมาตรฐานทั้งสี่ใชโปรโตคอล Ethernet และการสงแบบ CSMA/CA เปนการ
แชร Path
Bluetooth
เปนโปรโตคอล Peer-to-Peer ที่สรางเพื่อเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่อยางโปรงใส
(เซลลูลาร, แล็บท็อป, คอมพิวเตอรมือถือ, กลองดิจิตอล, เครื่องพิมพ, อื่นๆ) โดยใช
มาตรฐาน 802.15 ซึ่งยานความถี่อยูที่ 2.4 ถึง 2.5 GHz และใช FHSS ซึ่งทําใหอุปกรณ
เคลื่อนที่หลีกหนีจากการรบกวนจากสัญญาณอื่นๆโดยการโดดไปที่ความถี่ใหมหลังจาก
ที่มีการสงไป และรับมาของแพ็ตเก็ต
Bluetooth เปนเทคโนโลยีท่ ี่ใชกําลังไฟต่ําในการสงระยะ 30 ฟุต และสงไดประมาณ 1
Mbps ซึ่งชวงนี้จะถูกเพิ่มเปน 300 ฟุตโดยเพิ่มกําลังไปที่ 100mW ซึ่งเครือขาย Bluetooth
รองรับอุปกรณไดถึง 8 ตัวซึ่งใช Frequency Hopping, มีเครือขายการทํางานเดียวกันที่
ใกลกัน Bluetooth MAC layer เปน TDMA-based และสงเสียง และการเชื่อมตอขอมูล
อัตราต่ํา
เทคโนโลยี่ FHSS ของ Bluetooth ใชอัตราการโดดสูงกวามากกวา HomeRF และวิทยุ
อื่นๆ การสงที่ 1,600 Hops ตอวินาที Bluetooth กําหนดอัตราเปน 10 ชวงของการกําหนด
ลําดับการโดด หนาใน 79MHz และ 5 ใน 25 MHz แมวา Bluetooth จะถูกออกแบบมา
ทํางานในความถี่ที่มีการกวนกันสูง แตมีการใชการตอบรับ และการโดดอยางเร็วของ
ความถี่เขามาชวย
ลําดับการทํางาน
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ขอดี และขอเสียของ Bluetooth
สิ่งดีคือการโดดอยางเร็วทําใหมีการรบกวนต่ําเพราะใชเวลานอยในชองสัญญาณ ขอเสีย
คืออัตราการโดดเร็วทําใหใชแบนดวิดชไมมีประสิทธิภาพ เวลาที่กําหนดเสียไปกับการ
โดด และความยาวแพ็ตเก็ตขอมูลในระบบสามารถที่สงไดจําเปนนอยกวา
แตอัตราการโดยขึ้นอยูกับการแบง ตัวอยางเชน
- - สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ทําการสง จราจรเคลื่อนไหวที่ดีเลย กับการคิดถึง
เวลาที่ลาชา การโดดเร็วจะถูกตองการเพราะวาจะทําใหเคลื่อนอุปกรณออกจาก
ชองที่ถูกใหไดทันที
- - สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ที่ตองการสงขอมูลที่สัมพันธกันในแพ็ตเก็ตที่ยาว
Ethernet จะใชอัตราการโดยต่ํากวาจะดีกวา เพราะวาลดเวลาของโอกาสที่แพ็ต
เก็ตเปาหมายชนกันกับแหลงที่รบกวนกัน
ชองที่ 2.4 GHz จะมีการใชอยางแออัด และมีระบบเทคโนโลยี่ Spread spectrum
หลากหลายที่ใชทําใหเปนผลไมคาดฝน ซึ่งการวิจัยการรบกวนกันที่ 2.4 GHz การ

รบกวน และเนื้อหาระหวาง 802.11, HomeRF, Bluetooth, digital phones, และเตา
ไมโครเวฟ Bluetooth ถูกพิจารณาเปนการรบกวนของเครื่องขางเคียง เพราะวาเปนการ
สรางฟองในคลื่นวิทยุในที่เรียกวาพื้นที่ Piconet ใน Piconet เปนการเก็บอุปกรณที่
เชื่อมตอใน ad hoc ซึ่งใชเทคโนโลยี่ Bluetooth ซึ่งการสื่อสารถึงกันและกันจะใชการ
แพรออกมาเปนฟอง ซึ่งจบที่ Bluetooth Special Interest Group (SIG) เปนผูนํากลุม
สนับสนุน 9 รายที่กําหนดรูปแบบขึ้นมา ซึ่งกลุมผูกอการนี้มี 3Com, Ericsson, Intel,
IBM Corporation, Lucent Technologies, Microsoft, Motorola Inc., Nokia, และ
Toshiba ซึ่งสราง สงเสริม และกอตั้งเทคโนโลยี่ Bluetooth ซึ่งใชไดในยวดยาน และ
ทดสอบการทํางานรวมกัน ซึ่งณ ขณะนี้มีผูใหความสนับสนุนจํานวนมาก
คลื่นความถี่วิทยุตามบาน HomeRF
มาตรฐานเครือขายไรสายอีกอยางหนึ่งเรียกวา HomeRF, ซึ่งออกแบบกําหนดเปน
อินเตอรเน็ต Broadband ที่ตามบานยังไมมีการเขาใชในเครือขายขององคกร ซึ่งรูปแบบ
คือ IEEE802.11 เครือขาย HomeRF ถูกออกแบบมารองรับการใชงานแอพพลิเคชั่น
อัตโนมัติตามบาน และราคาดึงดูดผูใชตามบาน
HomeRF ผลิตใหทํางานที่ 2.4GHz ISM band ใช FHSS ที่ 50-100 Hops per second ซึ่ง
เปลี่ยนชอง 50-100 ครั้งตอวินาที (หรือมากกวา) ยุคที่ 1 ของ HomeRF (1.0) ผลิตมาให
อัตราขอมูลสูงสุดที่ 1.6 Mbps และระยะทาง 150 ฟุต ยุคที่ 2 ของ HomeRF (2.0) ทํางาน
ไดถึง 10 Mbps ซึ่งใชกําลังไฟต่ําคือนอยกวา 10 mW และตอเชื่อม TCP/IP อยางเต็ม
รูปแบบ และมีขนาดเล็ก
ฟเจอรอื่นของ HomeRF รองรับคุณภาพเสียงใกล Wire-line โดยมาตรฐานบริษัท Digital
Enhanced Cordless Telephony (DECT)
อุปกรณ HomeRF ในยุคที่ 3 วางแผนรองรับอัตราสงขอมูล 20Mbps โดยคาวาจะเริ่มในป
2002 นี้
ภาพรวมเทคโนโลยี่ HomeRF
เครือขาย HomeRF เรียกวา Broadband Internet Home ประกอบดวยชนิดของอุปกรณ
หลากหลาย เชน Laptop (A-node), Internet Appliance (SA-node), Audio Headset (Snode), Cordless Handset (I-node) และอุปกรณควบคุม Control Point (CP Class 1)

รายละเอียดของ HomeRF จะเหมือนกับมาตรฐานเครือขายอื่นๆที่อยูบนชัน้ ที่ต่ําที่สุดคือ
ลําดับชั้นที่ 2 ซึ่งทํางานที่ Data Link Control (DLC) และใช Media Access Control
(MAC) Layer กําหนดชนิดของบริการขอมูล เชนเสียง หรือการสงลําดับสตรีมที่ถูก
กําหนดลําดับความสําคัญ ซึ่งจะมีคุณสมบัติในเรื่องความปลอดภัย การโรมมิ่ง และการ
แม็บกับมาตรฐานในชั้นที่สูงขึ้น ดังรูปดานลาง
ลําดับชั้นบน
UDP

TCP

DECT

IP
HomeRF MAC Layer
CSMA/CA
Priority OSMA
TDMA
HomeRF PHY Layer
HomeRF ในลําดับ MAC จะมีบริการแยกตามการไหลดังนี้
- - Asynchronous เปนบริการขอมูลแพ็ตเก็ต Ethernet ไรสายแบบ
Connectionless สําหรับ TCP/IP
- - กําหนดลําดับความสําคัญ และบริการขอมูล Connection-oriented แบบทําซ้ํา
ใชเซสชั่นมีเดียสตรีมในการไหลขอมูล UDP/IP
- - Isochronous, Full-duplex, symmetric, หรือชนิดบริการเสียงสองทิศทางถูก
ใชแม็บกับการเชื่อมตอเสียงคุณภาพที่มีหลายผูคิดคาบริการ เชนโปรโตคอล
DECT
HomeRF และโปรโตคอลแอพพลิเคชั่นไรสายที่ใชรวมกัน
กลุมที่ทํางานกับ ความถี่วิทยุบานมีผลิตภัณฑที่มีรายละเอียดเรียกวา Shared Wireless
Application Protocol (SWAP) ซึ่งมีหลากหลายอุปกรณเชน PCs, โทรศัพทไรสาย, และ
อุปกรณผูบริโภคอื่นๆที่แชรเสียง และขอมูลใน และรอบการใชงานตางๆที่บาน
ซึ่ง SWAP มีฟเจอรดังนี้
- - อัตราขอมูลที่ใชไดอยูระหวาง 1-2 Mbps
- - ระยะทางได 150 ฟุต

- - ความสามารถในการสรางเครือขาย 10 เครื่อง
- - ความสามารถทํางานกับ DSL, โมเด็ม, และเคเบิ้ลโมเด็ม
- - ความสามารถที่มีความปลอดภัยขอมูล เนื่องจากมี Network ID เดียว
- - รองรับคุณภาพเสียงในสายใกล และบริการโทรศัพทซึ่งมีการรบกวนวิทยุต่ํา
ตัวอยางของ HomeRF ที่ใชสามารถรองรับรายละเอียดของ SWAP มีดังนี้
- - ติดตั้งเครือขายไรสายที่บานเพื่อแชร เสียง และขอมูลระหวางเครื่อง PCs,
อุปกรณตอพวง, และสงเสริมกับโทรศัพท PC ไรสาย
- - การเขาใชอินเตอรเน็ตจากที่ใดในบานได
- - แชรการเชื่อมตอ ISP ระหวาง PCs และอุปกรณใหมอื่นๆ
- - แชรไฟล, โมเด็ม, เครื่องพิมพ ในเครื่อง PCs ที่บาน
- - การสงตอโทรศัพทที่เรียกเขามา เพื่อไปที่ Handset อื่นๆ, แฟกซ, และเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท
- - การดูเสียงที่รับเขา, แฟกซ, และ email ที่มีขนาดเล็ก, สงเสริม Handset ไร
สายใน PC
- - การกระตุนใหระบบไฟฟาในบานดวยเสียง ไปยัง Handset ที่เพิ่มใน PC หรือ
เลนเกมบน PC หรืออินเตอรเน็ต

