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โปรโตคอลมาตรฐานสําหรับอินเตอรเน็ทเทเลโฟนนี*
(Internet Telephony Protocols)
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ABSTRACT -- Internet telephony, also known as voice-over-IP (VoIP) or IP telephony (or IPtel in short), offers
an opportunity to design global multimedia communication systems which include voice, video, and image, that
may eventually replace the existing telephone infrastructure. Many benefits will be gained by end-users from
Internet telephony including low service cost (expect to be few tens Baht per hour in stead of few tens Baht per
minute as offered by PSTN), more features (Web, email integration, voice mail box), mobility (virtual private
home). In this paper, we present the fundamental of how Internet telephony works. Two standards of Internet
telephony are described: H.323 developed by ITU (International Telecommunications Union) and SIP (Session
Initial Protocol) developed by IETF (Internet Engineering Task Force). Their advantages and disadvantages
then are compared. A possibility of interconnection scenarios between H.323 and SIP are given. Applying such
two standards for mobile phones as well as development tools for IP telephony are presented.
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บทคัดยอ -- เทคโนโลยี Internet Telephony (หรือเรียกวา VoIP (Voice over IP) หรือ IPTel) เปนเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการสื่อสารแบบ
พหุสื่อ (multimedia) เชนการสื่อสารดวยเสียง ภาพ และ วิดีทัศน (Video) และเปนที่คาดวาเทคโนโลยีนี้จะมาทดแทนระบบเครือขายโทรศัพทใน
ปจจุบัน ผูใชจะไดประโยชนจากการใชงาน Internet Telephony หลายประการเชน ราคาต่ํากวา (คาดวาราคาจะตกอยูในหลักสิบบาทตอชั่วโมง
แทนที่จะเปนหลักสิบบาทตอนาที) การใหบริการไดหลากหลายรูปแบบ เชน การใชงานรวมกับ web email หรือ กลองไปรษณียเสียง (voice mail
box) ไมจํากัดสถานที่ในการใชงาน (mobility) ในบทความนี้ จะกลาวถึงหลักการทํางานของ Internet Telephony ของ 2 มาตรฐานหลัก คือ
H.323 และ SIP (Session Initial Protocol) H.323 พั ฒ นาขึ้ น โดย ITU (International Telecommunication Union) ส ว น SIP พั ฒ นาขึ้ น โดย
IETF (Internet Engineering Task Force) ขอดีและขอเสียของระบบ H.323 และ SIP และการเชื่อมตอระหวางสองระบบดังกลาว จะไดกลาว
ถึงในรายงาน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการประยุกตใช Internet Telephony สําหรับเครือขายไรสายอีกดวย
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1. บทนํา (Introduction)
ในปจจุบันเครือขายอินเตอรเน็ตไดมีจํานวนผูใชเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่อง
จากวาผูใชสามารถคนหาขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูลขนาดใหญและ
สามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลจากที่ตางๆ ไดอยางสะดวก นอกจากนี้การ
พัฒนาการใหบริการในรูปแบบใหมเพื่อรองรับความตองการของผูใชได
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความยืดหยุนของเครือขายอินเตอรเน็ตทํา
ใหสามารถพัฒนาการใหบริการไดงายกวาเครือขายอื่นๆ
การใหบริการในรูปแบบหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจจากผูใหบริการราย
ตางๆ เปนอยางมากคือ การใชงานโทรศัพทบนเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งใช
โปรโตคอล protocol) IP (Internet Protocol) โดยเรี ย กว า Voice over IP
(VoIP) Internet telephony หรือ IP telephony (IPTel) ซึ่ งจะรวมไปถึ งการ
สงวีดีโอและขอมูลดวย (หรือเรียกวา การสื่อสารแบบพหุสื่อ (multimedia
communication)) การใหบริการแบบนี้จะทําใหผูใชสามารถใชโทรศัพทบน
เครื อ ข า ยอิ น เตอร เน็ ต แทนเครื อ ข า ยชนิ ด อื่ น ที่ ใ ช อ ยู ซึ่ ง การใช ง านใน
ลั ก ษณะนี้ จ ะเป น ผลดี ต อ ผู ใ ช คื อ จะช ว ยประหยั ด ค า โทรศั พ ท ท างไกล
สามารถใชงานโทรศัพทพรอมกับการใชงานอยางอื่นบนอินเตอรเน็ต มีการ
เชื่อมตอในการใชงานที่ยืดหยุนกวาโทรศัพททั่วไป รวมทั้งยังสามารถปรับ
แต งการใช งานโทรศัพ ท ได ห ลากหลายกวา เมื่ อ พิ จารณาในแงข องผู ให
บริการหรือผูดูแลเครือขาย การพัฒนาปรับปรุงเครือขายหรือการใหบริการ
สามารถทําไดงายกวา รวมทั้งการดูแลเครือขายทําไดสะดวกกวา เพราะวา
ไมจําเปนตองแยกเครือขายสําหรับ ขอมูล เสียงและวิดีโอ ระบบ VoIP จะ
ทําใหขอมูลเสียงและวีดีโอสามารถสงรวมกันไปในเครือขายอินเตอรเน็ต
เพียงเครือขายเดียว จากขอดีเหลานี้ตางๆ ทําให VoIP เปนที่สนใจอยางมาก
และอาจจะเปนไปไดวา VoIP จะเขามาแทนที่ระบบโทรศัพทในปจจุบันใน
อนาคตอันใกลนี้
อยางไรก็ตามความตองการระดับพื้นฐานของ VoIP คือคุณภาพของการให
บริการ (QOS) ตองเทียบเทาคุณ ภาพในระบบโทรศัพทหรือดีกวาซึ่งเปน
ป ญ หาสํ า หรั บ การใช ง าน VoIP ในทางปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากว า เครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ตเปนเครือขายที่ไมรับประกันในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ
ปญหานี้จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการนํา VoIP มาใชแทนระบบโทรศัพทที่
มีอยู
เครือขายอินเตอรเน็ตไดใหการบริการในการสงขอมูลทั่วไปซึ่งไมตองการ
คุณสมบัติแบบเวลาจริง (real time) แตสําหรับในกรณีของ VoIP หรือการ
สื่ อ สารแบบพหุ สื่ อ ต อ งการคุ ณ สมบั ติ แบบเวลาจริง ดั งนั้ น จึงต อ งมี ก าร
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พัฒนาโปรโตคอลที่สามารถใหคุณสมบัติดังกลาวในการสงขอมูล และที่
สํ าคั ญ VoIP ต อ งการฟ ง ก ชั น ในการสร า งหรื อ สิ้ น สุ ด การเรี ย ก และหา
ตําแหนงที่อยูของผูใชที่ถูกเรียก รวมทั้งฟงกชันที่ชวยใหสามารถใหบริการ
ไดเชนเดียวกับในระบบโทรศัพท ซึ่งในชุดโปรโตคอล TCP/IP (Transport
Control Protocol/Internet Protocol) นั้ น ไม มี โ ปรโตคอล ที่ ใ ห ฟ งก ชั น ดั ง
กลาว ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาโปรโตคอลขึ้นใหมเพื่อรองรับ VoIP ใน
ป จ จุ บั น โปรโตคอลสํ า หรั บ VoIP มี อ ยู 2 มาตรฐานคื อ H.323[2] และ
SIP(Session Initial Protocol)[1] โปรโตคอล H.323 เป น โปรโตคอลที่
พั ฒ น า โ ด ย ITU-T (International Telecommunications UnionTelecommunications section) ส ว น SIP ถู ก พั ฒ น าโด ย IETF (Internet
Engineering Task Force) โปรโตคอลทั้งสองมีหนาที่หลักในการสราง สิ้น
สุด และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการเรียก ระหวางผูใช VoIP รวม
ทั้งยังสามารถใหฟงกชันเพิ่มเติมอื่นๆ โปรโตคอลทั้งสองเปน โปรโต
คอลสําหรับ VoIP ซึ่งใชบริการชุดโปรโตคอล TCP/IP ในชั้นต่ํากวา และ
สามารถใชงานรวมกับโปรโตคอลอื่น เพื่อใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น
Protocol stack สํ าหรั บ VoIP จะเป น ดั ง รู ป ที่ 1. จะเห็ น ว าทั้ ง โปรโตคอล
H.323 และ SIP เป น โปรโตคอลในชั้ น แอปปลิ เคชั น (application layer)
และใชบริการของโปรโตคอลในชั้นที่ต่ํากวา SIP สามารถใชไดทั้ง UDP
และ TCP สวน H.323 ใช TCP เทานั้ น แตเนื่องจากวาฟ งกชัน ของ H.323
และ SIP มี ข อบเขตจํ ากั ด ดั ง นั้ น จึ ง ได นํ าโปรโตคอลอื่ น มาช ว ยในการ
ทํ า ง า น ซึ่ ง ไ ด แ ก RTSP (Real-time Streaming Protocol) [3] RSVP
(Resource Reservation Protocol) [7] และ RTP/RTCP [4] ซึ่ ง ทํ า ให VoIP
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรโตคอลดังกลาวเปน
โปรโตคอลในชั้นแอปปลิเคชันซึ่งทํางานอยูบนชุดโปรโตคอล TCP/IP โปร
โตคอลเหลานี้ไมไดเปนโปรโตคอลเฉพาะสําหรับ VoIP ดังนั้นจะกลาวถึง
อยางคราวๆ ในสวนนี้ แตสําหรับโปรโตคอล H.323 และ SIP ซึ่งเปนโปร
โตคอลหลักสําหรับ VoIP จะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอถัดไป

2. โปรโตคอล H.323 (H.323 Protocol)
H.323 เป น มาตรฐานหรื อ โปรโตคอลสํ า หรั บ การสื่ อ สารแบบพหุ สื่ อ
(multimedia communication) แบบเวลาจริ ง บนเครื อ ข าย IP โปรโตคอล
H.323ไดใหรายละเอียดสําหรับขั้นตอนในการสรางการเรียก (call setup)
เอนทิตี้ภายในเครือขาย H.323 และการทํางานรวมกันระหวางเอนทิตี้ภายใน
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รูปที่ 1. แสดง IP telephony protocol stack
เครื อ ข าย H.323 ถู ก พั ฒ นาโดย ITU-T โดยเป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐาน
H.32x ที่ เ ป น มาตรฐานสํ า หรั บ การประชุ ม แบบพหุ สื่ อ (multimedia
conference) บ น เครื อ ข ายต างๆ เช น H.320 สํ าห รั บ เครื อ ข า ย ISDN
(Integrated Service Digital Networks) H.324 สํ าห รั บ เค รื อ ข าย PSTN
(Public Switching Telephone Networks) H.323 จะครอบคลุมโปรโตคอล
อื่นไว คือ H.225.0 สําหรับ call signaling และการจัดรูปแบบแพ็กเกตมีเดีย
(media packet format) H.245 สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลความสามารถ
เกี่ยวกับมีเดีย (media capability exchange) และการควบคุมชองสัญญาณมี
เดีย (media channel control) H.450.x เปนขั้นตอนสําหรับสรางการบริการ
เพิ่มเติม (supplementary service) และ H.235 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย เปนตน รวมทั้งยังไดอางอิงถึงมาตรฐานในการเขารหัสสําหรับ
สัญญาณเสียง เชน G.711 G723.1 G.729 และสัญญาณวีดีโอเชน H.261 และ
H.263

2.1 สถาปตยกรรมของ H.323 (H.323 Architecture)
โปรโตคอล H.323 ครอบคลุ ม และอ า งอิ ง ถึ ง โปรโตคอลอื่ น ๆ เช น
H.225.0/Q.931[5] H.245[6] และH.225.0/RAS[5] เพื่ อ ช ว ยในการทํ า งาน
ของโปรโตคอล H.323 โดยสถาปตยกรรมของโปรโตคอล H.323 สําหรับ
endpoint (หรือ terminal) จะเปนดังรูปที่ 2.

รูปที่ 2. แสดง H.323 terminal architecture
ขอบเขตของ H.323 ดังแสดงในรูปที่ 2. จะจํากัดอยูที่มาตรฐานในการบีบ
อั ด ข อ มู ล (compression) รู ป แบบแพ็ ก เกตมี เดี ย (media packet format)
การส ง สั ญ ญาณ (signalling) และ การควบคุ ม การรั บ ส ง ข อ มู ล (flow
control) ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
• การเขารหัส/ถอดรหัสสัญญาณวิดีโอ (video codec) ทําหนาที่ในการเขา
รหัสสัญญาณวีดีโอสําหรับการสง และถอดรหัสสัญญาณวีดีโอที่ไดรับ
ซึ่ ง จะถู ก นํ า ไปแสดงผลต อ ไป มาตรฐานการเข า รหั ส /ถอดรหั ส ที่
endpoint จําเปนตองเขา/ถอดรหัสไดคือ H.261 ที่ระดับความละเอียด
QCIF (Quarter Common Intermediate Format) ส ว น H.263 ซึ่ งให คุ ณ
ภาพที่ดีกวาเปนตัวเลือกที่อาจจะรองรับหรือไมก็ได รายละเอียดเกี่ยว
กับการเขา/ถอดรหัสสัญญาณวีดีโอจะตกลงกันระหวาง endpoint ใน
ชวงของการแลกเปลี่ยนความสามารถ (capability exchange) โดยการ
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ใชโปรโตคอล H.245 มาตรฐานการเขารหัส/ถอดรหัสที่จะใชจะตอง
รองรับโดยทุกๆ endpoint ที่เขารวมในการสื่อสาร
• การเขารหัสสัญญาณเสียง (audio codec) ทําหนาที่ในการเขารหัสเสียง
จากไมโครโฟน หรื อ แหล งกํ าเนิ ด อื่ น สํ าหรั บ การส ง และถอดรหั ส
สัญญาณที่ถูกเขารหัสที่รับไดซึ่งจะถูกสงตอไปยังลําโพง มาตรฐานที่
endpoint จํ า เป น ต อ งรองรั บ คื อ G.711 สํ า หรั บ G.722 G.728 G.729
MPEG-1 และ G.723.1 เปนตัวเลือกที่อาจจะรองรับหรือไมก็ได มาตร
ฐานการเขารหัส/ถอดรหัสที่ใชจะตองรองรับโดยทุก endpoint ซึ่งจะทํา
การตกลงกันโดยใชโปรโตคอล H.245
• ชองสัญญาณสงขอมูล (data channel) มาตรฐานที่ใช คือ T.120 สําหรับ
การสรางการประชุมขอมูล (data conferencing) รายละเอียดหรือพารา
มิเตอรอาจจะตกลงกันโดยใชโปรโตคอล H.245
• RTP (real time transport protocol) ทั้งสัญญาณเสียงและวีดีโอจะถูกสง
โดยบรรจุในแพ็กเกต RTP ซึ่งเปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับการสงขอมูล
แบบเวลาจริง บนเครือขาย IP โดย RTP จะทํางานรวมกับ RTCP ซึ่งทํา
หนาที่ในการควบคุมการสงขอมูลโดย RTP ดังที่ไดกลาวมาแลว
System Control Unit เป น ส ว นที่ ทํ าหน าที่ เกี่ ย วกั บ การส ง สั ญ ญาณ และ
flow control ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
• H.245 เปนโปรโตคอลควบคุมมีเดีย (media control protocol) ทําหนาที่
ในการแลกเปลี่ ย นความสามารถ (capability exchange) ตกลงราย
ละเอียดของชองสัญญาณ (channel negotiation) เปลี่ยนโหมดของมีเดีย
(switching of media mode) และการสร า งช อ งสั ญ ญาณทางตรรก
(logical channel) สํ าหรั บ การส งเสี ยงหรือ วิ ดี โอ โปรโตคอลนี้ จ ะใช
TCP ในการสงแมสเสจโดยใชชองสัญญาณในการสงของตัวเอง
• H.225.0/Q.931 เปนโปรโตคอล H.225.0 ในสวนที่ทําหนาที่สรางการ
เชื่อมตอ(connection establishment) ซึ่งถูกดัดแปลงมาจาก
โปร
โตคอล Q.931 โดยโปรโตคอลนี้จะใช TCP ในการสงแมสเสจผานชอง
สัญญาณของตัวเอง
• H.225.0 RAS เปนโปรโตคอล H.225.0 ที่ทําหนาที่ในการควบคุมการ
ยอมรับ (admission control) การลงทะเบียน (registration) และการราย
งานสถานะ โปรโตคอลนี้จะใชระหวาง endpoint และ gatekeeper เพื่อ
ใชสําหรับการควบคุมดูแลโดย gatekeeper โดยแมสเสจในโปรโตคอล
จะใช UDP
• H.225.0 layer โปรโตคอล H.225.0 เป น โปรโตคอลสํ า หรั บ callsignaling ซึ่งมีหนาที่ดังที่กลาวมาขางตน นอกจากนั้นยังทําหนาที่ใน
การแปลงมีเดีย (วิดีโอ เสียง และขอมูล) และขอมูลสําหรับการ ควบ
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คุม (control data) ที่จะถูกสงใหอยูในรูปแพ็กเกตที่เหมาะสมเพื่อสงตอ
ให กับ network interface และทํ าหน าที่ รับ ขอมู ลทั้ งหมด (media data
และ control data) จาก network interface เพื่อสงใหสวนอื่นตอไป

2.2 เอนทิตี้และฟงกชันของ H.323 (H.323 entities & functions)
ในมาตรฐาน H.323 ไดอธิบายถึงเอนทิตี้ที่เปนองคประกอบเครือขาย H.323
ซึ่ งไ ด แ ก เท อ ร มิ นั ล MCU (Multipoint Control Unit) เก ท เว ย แ ล ะ
gatekeeper การเชื่อมตอระหวางเอนทิตี้ภายในเครือขาย H.323 กับเครือขาย
อื่นดังแสดงในรูปที่ 3. รายละเอียดของแตละเอนทิตี้มีดังนี้
2.2.1 H.323 เทอรมินัล (H.323 terminal)
เทอรมินัลเปน endpoint ของเครือขายซึ่งอาจจะเปน คอมพิวเตอรหรือชุด
อุปกรณที่สามารถใชงานโปรโตคอล H.323ได เทอรมินัลตองสนับสนุน
การสื่ อ สารโดยใช เสี ย ง ส ว นสั ญ ญาณวี ดี โ อและข อ มู ล เป น ตั ว เลื อ ก ซึ่ ง
ฟงกชันหลักของเทอรมินัลมีดังนี้
• ทําหนาที่ในการติดตอกับผูใช โดยรับคําสั่งและแสดงผลใหกับผูใช
• จัดการในการสง call signaling ใหกับ voice gateway
• สงหมายเลขโทรศัพท (มาตรฐาน E.164) และหมายเลข IP ของผูใช ให
กับ gatekeeper ซึ่งเปนหมายเลขที่ใชอางอิงถึงในการเชื่อมตอ ในการสง
หมายเลขดั ง กล า วจะบรรจุ อ ยู ใ นแมสเสจ ARQ ของโปรโตคอล
H.225.0/ RAS ซึ่งอาจจะมีหมายเลข alias address สงไปพรอมกัน
• ทําการแปลงแพ็กเกตที่ไดรับจากเครือขาย โดยผานกระบวนการของ
โปรโตคอลในชั้นตางๆ ตามลําดับ (IP->UDP->RTP) เปนเฟรมเสียง
แล ว ทํ า การถอดรหั ส G.xxx ให อยู ใ น รู ป ของ PCM (Pulse Code
Modulation) สตรีมเพื่อทําการสงใหกับซาวนการดเพื่อแสดงผล ตอ
ไป
• ทําการเขารหัส G.xxx ใหกับ PCM สตรีมจากซาวนการดและทําการ
รวมเปนแพ็กเกต แลวแปลงแพ็กเกตเปนแพ็กเกตที่สงในเครือขายโดย
ผานกระบวนการของโปรโตคอลในชั้นตางๆ (RTP->UDP->IP) แลวจึง
ทําการสงผานเครือขายในรูปของแพ็กเกต
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รูปที่ 3.แสดงเครือขาย H.323 เอนทิตี้และฟงกชัน
2.2.2 H.323 เกทเวย (H.323 Gateway)
เกทเวยเปนเอนทิตี้ที่ทําหนาที่ในการเชื่อมตอระหวางเครือขาย H.323 กับ
เครือขายอื่นซึ่งอาจจะไมจําเปนตองมีในกรณีที่ไมมีการเชื่อมตอกับเครือ
ขายชนิดอื่นๆ การเชื่อมตอเครือขาย H.323 กับเครือขายอื่นโดยใชเกทเวยจะ
มีลักษณะดังรูป ที่ 3. เกทเวยทําหนาที่เสมือ นเปน endpoint ของเครือขาย
หนึ่ งในการเชื่ อ มต อ ระหว างเครื อ ข าย โดยจะทํ าหน าที่ ในการเชื่ อ มต อ
ระหวางเครือขายดังนี้
• สรางการเชื่อมตอกับเทอรมินัล PSTN ในระบบแอนาลอก
• สร างการเชื่ อ มต อ กั บ เทอรมิ นั ล ที่ รองรับ มาตรฐาน H.320 บน
เครือขาย switched circuit ที่เปน ISDN
• สรางการเชื่อมตอเทอรมินัลที่รองรับมาตรฐาน H.324 บน เครือ
ขาย PSTN
เนื่องจากเกทเวยสามารถใหการเชื่อมตอระหวาง H.323 กับเครือขายอื่น ดัง
นั้นฟงกชันของเกทเวย จึงเปนฟงกชันในการแปลงขอมูลระหวาง 2 เครือ
ขายคือ
• รับและประมวลผลการเรียกที่มาจากเทอรมินัลในเครือขายอื่นไปยัง
เทอร มิ นั ล H.323 เกทเวย จ ะต อ งทํ า การแปลง การส ง สั ญ ญาณและ
control ตางๆ จากเครือขายอื่นมาเปนของ H.323 เชน จากขั้นตอนใน
การสรางการสื่อสารจาก H.242 เปน H.245 รวมทั้งทําหนาที่สรางและ
สิ้นสุดการเรียก หรืออาจจะมองไดวาเกทเวยจะทําหนาที่แทนเทอรมิ
นัลในเครือขายอื่นโดยเสมือนกับเปนเทอรมินัลในเครือขาย H.323
• รับ และประมวลผลการเรียกจากเทอรมิ นั ล H.323ไปยังเครือ ข ายอื่ น
เกทเวย จ ะต อ งทํ าการแปลงการส งสั ญ ญาณ และ control ต างๆ ตาม

H.323 ให เป น มาตรฐานในเครื อ ข ายอื่ น เช น แปลงจากโปรโตคอล
H.245 เปน H.242 รวมทั้งสรางและสิ้นสุดการเรียก หรืออาจจะมองวา
เกทเวยจะทําหนาที่แทนเทอรมินัลในเครือขาย H.323 เสมือนกับเปน
เทอรมินัลในเครือขายอื่น
• ทําหนาที่ในการดูแลกระบวนการการเรียก (call) และการสงสัญญาณ
(signaling) วามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม ซึ่งการทํางานจะอยูภายใต
การควบคุมของ gatekeeper
• ทําการเขารหั ส G.xxx ให กับสัญ ญาณ PCM จากเครือขายอื่น แลวทํ า
การรวมสัญณาณที่ถูกเขารหัสใหเปนแพ็กเกตเพื่อสงไปในเครือขาย IP
โดยผานกระบวนการแปลงของโปรโตคอลในชั้นตางๆ เพื่อใหอยูใน
รูปแพ็กเกตที่สามารถสงไปในเครือขาย ดังในหัวขอที่ 2
• ทําการแปลงแพ็ กเกตจากเครือขาย IP กลับแพ็ กเกตเสียง แลวทําการ
ถอดรหัส G.xxx และแปลงสัญญาณ PCM เพื่อสงใหกับเครือขาย ภาย
นอก ดังในหัวขอที่ 2.1
สําหรับฟงกชันเพิ่มเติมของเกทเวยไมไดมีการกําหนดไวแนนอนขึ้นอยูกับผู
ออกแบบ เชน จํานวนของเทอรมินัลที่รองรับจํานวนการเชื่อมตอกับเครือ
ขาย switched circuit และจํานวนการประชุมที่สนับสนุน เปนตน เมื่อเกท
เวยมีการพั ฒ นามากขึ้น จะทํ าให เครือขาย H.323 สามารถเชื่อมตอกัน กั บ
เครือขายชนิดอื่นๆ ไดมากขึ้น
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2.2.3 H.323 Gatekeeper
Gatekeeper ทําหนาที่ในการดูแลและใหบริการกับเอนทิตี้อื่นภายในโซน
โดยโซนจะประกอบไปดวย gatekeeper 1 ตัวและเอนทิตี้อื่นๆ ทั้งหมดที่ลง
ทะเบียนกับ gatekeeper ถึงแมวา gatekeeper เปนเอนทิตี้ที่ไมจําเปนตองมี
ในเครือข าย H.323 แต gatekeeper ก็ เป น เอนทิ ตี้ ที่ สํ าคัญ มาก ด วยเหตุ ผ ล
ตางๆ ดังนี้
• เครือขายขนาดใหญสามารถแบงเปนหลายโซน ซึ่งแตละโซนจะอยูภาย
ในการดูแลของ gatekeeper เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาเครือขาย
• gatekeeper สามารถใหความปลอดภัยในการเขาถึงเครือขายไดโดยการ
ใหบริการ authentication สําหรับแตละการเรียก หรือแตละเอนทิตี้
• gatekeeper เป น ศู น ย ก ลางในการ authentication authorization และ
admission (เรียกรวมกันวา AAA) ของโซน
• gatekeeper สามารถจัดการควบคุมแบนดวิดท(bandwidth management)
เชนการจํากัดจํานวนของการเชื่อมตอ
เพื่อเปนการรักษาแบนวิดทสําหรับการใชงานอยางอื่น เชน อีเมล การโอน
ยายไฟล gatekeeper ไม ส ามารถเป น endpoint ของการเชื่ อ มต อ ได เมื่ อ มี
gatekeeper ทุ ก เอนทิ ตี้ จ ะต อ งทํ า การลงทะเบี ย นกั บ gatekeeper ดั ง นั้ น
gatekeeper จึงทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเรียกทั้งหมดภายในโซนและ
อาจจะให บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม กั บ โซนได สํ าหรั บ ฟ งก ชั น หลั ก ที่ จํ า เป น ของ
gatekeeper ตามมาตรฐาน H.323 มี 4 ฟงกชันดังนี้
• การแปลงแอดเดรส (Address translation) gatekeeper จะทําหนาที่
ในการแปลง alias addressให เป น transport address เอนทิ ตี้จะทํ า
การสง alias พรอมกับการลงทะเบียนโดยใชแมสเสจ RRQ ซึ่งอาจ
จะสามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได
• การควบคุ ม การยอมรั บ (Admission control) เมื่ อ เอนทิ ตี้ ภ ายใน
โซนต อ งการสร า งการเรี ย ก จะต อ งทํ า การขออนุ ญ าตไปยั ง
gatekeeper โดยใช แ มสเสจ ARQ gatekeeper อาจจะอนุ ญ าตหรือ
ไมก็ไดโดยจะทําการตรวจสอบจากเงื่อนไขตางๆ เชน แบนด
วิดท แหลงกําเนิดการเรียก (call) และ authentication เปนตน
• การควบคุ ม แบนด วิด ท (Bandwidth control) gatekeeper สามารถ
รองรับการควบคุมแบนดวิดทได เอนทิตี้จะทําการรองขอแบนด
วิ ด ท ที่ ต อ งการโดยใช แ มสเสจ BRQ และ gatekeeper จะทํ า การ
ตรวจสอบคาแบนดวิดทที่รองขอกับเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับ
การจัดการแบนดวิดท (bandwidth management) แลวจึงจะอนุญาต
หรือไมอนุญาตดวยการสงแมสเสจ BCF หรือ BRJ ตามลําดับ
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• การจัดการโซน (Zone management and Directory service) จากรูป
ที่ 8 โซนจะประกอบดวยเทอรมินัล เกทเวยและ MCU ทั้งหมดที่ลง
ทะเบียนกับ gatekeeper 1 ตัว gatekeeper ทําหนาที่ในการดูแลและ
จัดการใหกับทุกเอนทิตี้ที่อยูในภายในโซน โดยการใชฟงกชันขาง
ตนและการใหบริการอื่นๆ รวมทั้งการใหบริการ directory service
ของโซน
นอกจากฟ งกชันหลักดังกลาวแลว gatekeeper อาจจะใหฟ งกชัน เพิ่ มเติม
อื่นๆ มีดังนี้
• การควบคุมการสงสัญญาณ (call control signaling) gatekeeper อาจ
จะชวยในการประมวลผลแมสเสจ Q.931 ที่สงระหวาง เทอรมินัล
ไดในระหวางการสรางการเรียก
• การตรวจสอบการเรี ย ก (call authorization) gatekeeper อาจจะ
ปฏิเสธการสรางการเรียก จากเทอรมินัลดวยเหตุผลบางอยาง เชน
จํากัดการเขาถึงจากเทอรมินัลหรือเกทเวยบางตัว จํากัดการเขาถึงใน
บางชวงเวลา เปนตน ซึ่งเงื่อนไขในการตรวจสอบจะอยูนอกเหนือ
ขอบเขตของ H.323
• การจัดการแบนดวิดท gatekeeper จะปฏิเสธการเรียกจาก เทอรมิ
นัลในกรณีที่มีแบนดวิดทไมเพียงพอ รวมถึงในกรณีที่มีการรองขอ
การเพิ่มแบนดวิดท สําหรับเงื่อนไขจะอยูนอกเหนือขอบเขตของ
H.323
• การจัดการการเรียก (call management) gatekeeper อาจจะทํ าการ
เก็บรักษารายการการเรียกที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการระบุเทอรมินัลที่
ถูกเรียกวาวางหรือไม หรือเพื่อใหขอมูลกับฟงกชันในการจัดการ
แบนดวิดท
• การตรวจสอบผูใช (authenticating users) สามารถจํากัดการ เขา
ถึงของผูใชไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
• การจัด การบริการ(managing services) gatekeeperจะทํ าหน าที่ ใน
การจัดการใหบริการตางๆ แกผูใช
• การจัดการฐานขอมูลของสมาชิก (managing subscriber databases)
gatekeeper ทําหนาที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลของสมาชิก
ที่ไดลงทะเบียนไวกับ gatekeeper
• การหาตําแหน งของสมาชิก (locating subscribers) gatekeeper ทํ า
หนาที่ในการหาตําแหนงของสมาชิกไดโดยการคนหาจากขอมูล
ของสมาชิก ที่สมาชิกไดจากการลงทะเบียน
• การรวบรวมขอมูลสําหรับการเก็บคาบริการ (collecting charging
information) gatekeeper จะทําการเก็บ ขอมูลที่จําเปน สําหรับ การ
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คิดคาบริการของการเรียก โดยที่การเรียก (call) ตองถูกจัด เสน
ทางผาน gatekeeper
• การควบคุมเกทเวย (managing gateway) gatekeeper จะควบคุมการ
ทํ า งานของเกทเวย เช น ควบคุ ม การสร า งการเรี ย ก ของเกทเวย
ระหวางเครือขาย
• การชวยในการสรางการเรียก (assisting in call setup) เมื่อการเรียก
ถูกจัดเสนทางผาน gatekeeper จะชวยในการสรางการเรียก เชนอาจ
จะทําการจัดเสนทางใหกับการเรียก ไปยังเกทเวยที่เหมาะสม
การติดตอสื่อสารระหวางเอนทิตี้กับ gatekeeper จะใชโปรโตคอล H.225.0
/RAS ส ว นแมสเสจ call signaling (H.225.0/ Q.931) และ media control
(H.245 ) อาจจะผาน gatekeeper หรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการลงทะเบียนของ
เอนทิตี้ และเงื่อนไขของ gatekeeper สําหรับ gatekeeper อาจจะถูกรวมอยู
ในเกทเวยและ MCUได โดยที่ตองแยกทางตรรก (logical) จาก endpoint
2.2.4 Multipoint Control Unit (MCU)
MCU ทํ าหน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การประชุ ม แบบหลายจุ ด (multipoint
conference) ระหวางเทอรมินัล 3 เทอรมินัลขึ้นไป MCU เปนเอนทิตี้ที่จะมี
ห รื อ ไ ม ก็ ไ ด MCU ป ร ะ ก อ บ ด ว ย multipoint controller (MC) แ ล ะ
multipoint processor (MP) ในการประชุมจะตองมี MC สวน MP อาจจะมี
หรือไมมีก็ได หรืออาจจะมีมากกวาหนึ่งก็ได MC เปนสวนที่ทําหนาที่ในจัด
การเกี่ยวกับการสงสัญญาณในการควบคุมมีเดีย (media control signaling)
ใหกับแตละเทอรมินัล โดยที่ทุกเทอรมินัลตองมีชองสัญญาณ H.245 เชื่อม
ตอกับ MC แบบจุดถึงจุด (point-to-point) สวน MP จะทําหนาที่ในการจัด
การกับ มีเดียสตรีมโดยทํ าหน าที่ในการผสม (mixing) สวิตซ (switching)
และประมวลผลมีเดียที่ใชการประชุมภายใตการ ควบคุมของ MC

2.3 Multipoint Conference
การประชุมแบบหลายจุด (multipoint conference) คือการสื่อสารที่มีผูเขา
รวมมากกวา 2 ซึ่งจําเปนตองมี MC อยูเปนอยางนอย สําหรับแบบจําลองที่
ใชมี 3 แบบ
• Centralize Model ในแบบจําลองนี้จําเปนตองมี MCU อยูทุก เทอรมิ
นัลที่เขารวมในการประชุมตองมีชองสัญญาณ H.245 เชื่อมตอแบบจุด
ถึงจุด (point-to-point) กับ MCU ซึ่ง MC จะหนาที่ควบคุมการประชุม
โดยใชฟงกชันของ H.245 สวน MP จะทําหนาที่รับมีเดียสตรีมจากทุก
เทอรมินัลทําการรวมสัญญาณเสียง เลือกสัญญาณวีดีโอที่ตรงกัน และ
ประมวลผล แลวทําการสงกลับไปใหกลับเทอรมินัลอื่นๆ ทุกเทอรมินัล
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• Decentralized Model ในแบบจําลองนี้ เทอรมินัลจะมัลติคาสทสัญญาณ
เสียงและวีดีโอใหกับเทอรมินัลอื่นๆ โดยไมผาน MCU แตการควบคุม
ยังคงถูกควบคุมโดย MC ผานทางชองสั ญ ญาณ H.245 ที่ เชื่อมตอกับ
เทอรมินัลแบบจุดถึงจุด (point-to-point) เทอรมินัลที่ไดรับสัญญาณจะ
ทําหนาที่ในการประมวลผลสัญญาณเอง โดยอาจจะใชฟงกชัน MP ของ
แตละเทอรมินัลชวยทําหนาที่ในการประมวลผลมีเดียสตรีม
• Hybrid Model แมสเสจ H.245 รวมทั้งสัญญาณเสียงหรือวีดีโอจะถูก
สงและประมวลผลผานMCUโดยใชการเชื่อมตอแบบจุดถึงจุด (pointto-point) สวนสัญญาณที่เหลือจะถูกสงโดยเทอรมินัลแบบมัลติคาสท
ใหกับเทอรมินัลอื่นๆ

3. โปรโตคอล SIP (SIP: Session Initial Protocol)
SIP เป น โปรโตคอลใช ง านสํ า หรั บ IP Telephony ที่ กํ า หนดโดย IETF
(Internet Engineering Task Force) SIP เปนโปรโตคอลในชั้นแอปปลิเคชัน
ซึ่งทําหนาที่ในการสราง สิ้นสุด และเปลี่ยนแปลงแกไข เซสชันของพหุสื่อ
(multimedia session) ห รื อ ก า ร เรี ย ก ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง Internet telephony
การประชุมแบบพหุ สื่ อ (multimedia conference) และแอปปลิเคชัน อื่น ที่
คลายคลึงกัน SIP เปนโปรโตคอลไคลเอนท-เซิรฟเวอร (client-server) โดย
ใช การส งขอ มูล ในรูป ของตัวอักษร(text based) เชน เดี ยวกับ โปรโตคอล
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) รวมทั้ ง ยั ง มี ก ลไกที่ ค ล า ยคลึ ง กั น
ทําใหสามารถใชเฮดเดอรและกลไกที่มีอยูบางอยางของ HTTP ได สําหรับ
ฟงกชันที่ SIP สนับสนุนมีดังนี้
• User location การกําหนด endpoint ที่ใชในเซสชันการสื่อสาร
• User capabilities การกําหนดมี เดียและพารามิ เตอรของมีเดียที่ ใช ใน
การสื่อสาร
• User availability การกําหนดความตองการของผูถูกเรียกวาตองการเขา
รวมในเซสชันหรือไม
• Call setup การสราง การเรียก และกําหนดพารามิเตอรของการเรียก
• Call handling การจัด การกับ การเรียก รวมทั้ งการโอนยาย การเรียก
และการสิ้นสุดการเรียก
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รูปที่ 4. แสดงสถาปตยกรรมของ SIP
SIP ถูกพัฒนาโดย IETF โดยเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมควบคุมและ
ขอมูลพหุสื่อ (multimedia data and control architecture) ซึ่งรวมถึงโปรโต
คอล เช น RSVP RTP RTSP และ SDP (Session Data Protocol) เป น ต น
โดย SIP สามารถใชงานหรือทํางานรวมกับโปรโตคอลเหลานี้เพื่อประสิทธิ
ภาพที่ ดีขึ้น แต ฟ งกชัน และการทํ างานของ SIP ไม ขึ้น อยูกับ โปรโตคอล
เหลานี้ สําหรับในปจจุบัน SIP ไดถูกพัฒนาอยูในเวอรชัน 2

3.1 สถาปตยกรรมและองคประกอบของ SIP (SIP architecture &
Components)
SIP เปนโปรโตคอลไคลเอนท-เซิรฟเวอร ไคลเอนทจะทําหนาที่สงคํารอง
ขอให กั บ เซิ ร ฟ เวอร เพื่ อ ทํ าการประมวลผลแล ว จึ ง ตอบสนองกั บ มายั ง
ไคลเอนท ในการสงแมสเสจรองขอ แมสเสจอาจจะถูกสงผานเซิรฟเวอร
หลายตัวจนกระทั่งถึงเซิรฟเวอรที่ สามารถตอบสนองคํารองขอของไคล
เอนท ได ในระบบ SIP จะมี อ งค ป ระกอบที่ ทํ าหน าที่ ของไคลเอนท แ ละ
เซิรฟเวอร องคประกอบเหลานี้จะทําการติดตอสื่อสารกันโดยใชแมสเสจ
SIP ซึ่งมีสถาปตยกรรมดังรูปที่ 4.
ใน SIP จะแบงองคประกอบเปน 2 ชนิดหลักคือ user agent และ network
server ดังรายละเอียดตอไปนี้
• User agent เปน endpoint ที่ทําหนาที่แทนผูใชในการติดตอสื่อสารเนื่อง
จากวาผูใชตองสามารถเริ่ม การเรียก หรือตอบสนองตอการเรียก ที่เขา
มา ดังนั้น user agent ควรจะสามารถทําหนาที่เปนไดทั้งไคลเอนทและ
เซิรฟ เวอรในกรณี ที่มีการเริ่ม การเรียก ผูใชจะทําหน าที่เปน ไคล
เอนทเพื่อทําการรองขอไปยังผูถูกเรียกซึ่งจะทําหนาเปนเซิรฟเวอรใน
การตอบสนองการรองขอ โดยทั่วไป user agent จึงประกอบดวยสวนที่
ทําหนาที่เปนไคลเอนทและเซิรฟเวอรดังนี้

1. User agent client (UAC) จะทํ าหน าที่ ในการเริ่ม การเรียก โดย
การสงสงแมสเสจรองขอไปยังผูถูกเรียกโดยผานทาง network
server
2. User agent server (UAS) จะทํ าหนาที่ ในการรับ คํารองขอ และ
ตอบสนองตอคํารองขอโดยจะรอการตอบสนองจากผูใช ซึ่งการ
ตอบสนองอาจจะเปนการยอมรับหรือปฏิเสธ การเรียก ในกรณีที่
ผู ใช มี ก ารใช งานเทอร มิ นั ล หลายตั ว ผู ใช ยั งอาจจะกํ าหนดให
UAS ทําการ redirect ไปยังที่ UAS อื่นที่ผูใชใชงานอยูจริง
• Network server เปนเซิรฟเวอรภายในเครือขายซึ่งจะทําหนาที่ในการจัด
การกับแมสเสจที่ไดรับ โดยอาจจะไดรับจาก user agent หรือ network
server อื่นๆ การจัดการกับแมสเสจจะขึ้นกับชนิดของเซิรฟเวอร ซึ่งมี 2
ชนิดคือ
1. Proxy server เซิรฟเวอรจะทําการกําหนดเอนทิตี้ที่จะรับ ขอมูล
ต อ ไป โดยอาจจะเป น UAS หรือ network server ก็ ได จากนั้ น
เซิรฟเวอรจะเปนผูทําการรองขอไปยังเอนทิตี้นั้น พรอมกับขอมูล
ตอบสนองใหกับ UAC (หรืออาจจะเปน network server อื่นที่สง
ขอมูลรองขอมา) เพื่อระบุวากําลังรอการตอบสนองจากผูถูกเรียก
เมื่ อ เซิ ร ฟ เวอร ไ ด รั บ การตอบสนองจากผู ถู ก เรี ย กหรื อ UAS
เซิรฟเวอรจึงจะสงแมสเสจตอบสนองตอกลับไปใหกับ UAC ดัง
รู ป ที่ 22. เซิ ร ฟ เวอร ช นิ ด นี้ จ ะทํ า หน าที่ เป น ทั้ ง ไคลเอนท แ ละ
เซิรฟเวอร ในกรณีที่สงแมสเสจรองขอจะเปนไคลเอนทสวนใน
กรณีที่สงขอมูลตอบสนองจะเปนเซิรฟเวอร
2. Redirect server เมื่ อ เซิ ร ฟ เวอร ไ ด รั บ แมสเสจร อ งขอแล ว จะ
กําหนดเอนทิตี้ที่จะรับขอมูลตอไป จากนั้นเซิรฟเวอรจะสงแอด
เดรสของเอนทิตี้นั้นไปใหกับ UAC หรือ network server ที่สงขอ
มูล รอ งขอมา เมื่ อ UAC (หรือ network server) ไดรับ แอดเดรส
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แลวจึงจะทําการสงคํารองไปยังเซิรฟเวอรนั้นดวยตนเอง ดังรูปที่
4.
เนื่องจากวาผูใชอาจจะมีการเปลี่ยนเทอรมินัลที่ใชงานได network server จึง
จะตองสามารถกําหนดเอนทิตี้ที่รับขอมูลเพื่อใหสามารถสงแมสเสจใหกับผู
ถู ก เรี ย กได โดย network server จะทํ า การติ ด ต อ กั บ location server เพื่ อ
กําหนดเอนทิตี้ตอไปที่จะรับแมสเสจ location server จะทําหนาที่ในการหา
ตําแหนงปจจุบันของผูถูกเรียกโดยการกําหนดเอนทิตี้ที่จะรับแมสเสจตอไป
แลวส งแอดเดรสของเอนทิ ตี้ นี้ ให กั บ network server ขอ มูล ของ location
server จะไดรับจาก registrar ซึ่งทําหนาที่ในการรับขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ของผูใชแลวสงขอมูลนี้จะใหกับ location server ในการใหขอมูลของผูใช
กับ registrar จะทํ าไดโดยใชแมสเสจ REGISTER เพื่ อบอกตําแหนงที่ อยู
ของผูใช โดยทั่วไปแลว registrar จะถูกรวมเขากับ network server

3.2 ชื่อและแอดเดรส (Addressing & Naming)
ในระบบ SIP การสงแมสเสจระหวางเอนทิตี้จะตองระบุ SIP URL เพื่อใช
อางอิงถึงผูใชSIP URL จะประกอบดวย SIP แอดเดรส รูปแบบของแอดเด
ร ส จ ะ อ ยู ใน รู ป ข อ ง name@domain โด ยอ าจ จ ะ เป น user@domain
user@address phone-number@gateway และ user@host แอดเดรสนี้จะถูก
ใชอางอิงถึงผูใชทั้งผูเรียกและผูถูกเรียกในการสงแมสเสจ ตัวอยางของ SIP
URL เชน SIP://j.doe@example.com โดยที่ URL นี้จะอยูในสวนเฮดเดอร
ของแมสเสจ ในการสงแมสเสจไปยัง SIP URL ที่ระบุไวจะตองมีการแปลง
SIP แอดเดรสใหอยูในของ User@host โดยอาจจะผานการแปลงมากกวา
หนึ่งครั้งจนกระทั่งไดตําแหนงที่อยูของผูใช ในการแปลงแอดเดรสอาจจะ
ใ ช DNS (Domain Name Service) ห รื อ LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol)

3.3 Locating Server
ในการส งแมสเสจจะใช SIP URL อ างอิ งถึ งในการส ง โดยจะต อ งมี ก าร
แปลงสวน domain ของ SIP แอดเดรสไปเปนหมายเลข IP ซึ่งเปน แอดเด
รสของ SIP server ที่สามารถคนหาตําแหนงของผูใชตอไปได การแปลง
SIP แอดเดรสอาจจะทํ า โดย UAC หรื อ UAC จะส ง แมสเสจให กั บ
เซิรฟเวอรที่กําหนดซึ่งเซิรฟเวอรจะเปนผูที่ทําหนาที่ในการแปลง SIP แอด
เดรสแทน ในการแปลง SIP แอดเดรสนี้สามารถใช DNS เขามาชวยได

3.4 Locate User
จากขางตน เมื่อไดตําแหน งของเซิรฟ เวอรที่ สามารถส งขอมูลให กับ ผูถูก
เรียกแลวตอไปจะเปนการหาตําแหนงของผูถูกเรียก เมื่อ SIP server ไดรับ
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แมสเสจรองขอแลว เซิรฟเวอรจะตองทําการคนหาผูใชที่อางอิงถึงใน SIP
แอดเดรส โดยการรองขอขอมูลไปยัง location server ซึ่งจะตอบกลับดวย
รายการตําแหนงที่เปนไปไดของผูถูกเรียก เมื่อ SIP server ไดขอมูลเกี่ยวกับ
ตําแหนงของผูถูกเรียกแลว ถาเปน proxy server จะทําสงแมสเสจรองขอตอ
ไปยังตําแหนงตางๆ ตามรายการที่ไดรับจาก location serverไว โดยอาจจะ
สงแบบ sequential หรือ parallel สวนถาเปน redirect server จะสงรายการ
ตําแหนงของผูถูกเรียกไปใหผูเรียกผานโดยใชเฮดเดอร contact เพื่อให ผู
เรียกสงแมสเสจรองขอไปเอง สําหรับตําแหนงของผูใชจะตองทําการลง
ทะเบี ย นกั บ registrar โดยใช เฮดเดอร REGISTER รวมทั้ ง ยั ง อาจจะอั พ
โหลด script ของผูใชเองเพื่อเก็บไวที่เซิรฟเวอรสําหรับจัดการกับการเรียก
ตามความตองการของผูใช

3.5 ความเชื่อถือได (Reliability)
ในระบบ SIP จะมีกลไกเรื่องความเชื่อถือได (reliability) ไมวาจะใช โปร
โตคอล UDP หรือ TCP โดยการใชเมธอด Ack ไคลเอนทจะสง แมสเสจ
ร อ งขอใหม ต ามช ว งเวลาที่ กํ า หนดจนกระทั่ ง ได รั บ แมสเสจตอบจาก
เซิรฟเวอร ทางดานเซิรฟเวอรก็จะสงแมสเสจตอบจนกระทั่งไดรับ แมส
เสจ Ack จากไคลเอนทจึงทําใหการรองขอที่สมบูรณตองใชการ แลกเปลี่ยน
แมสเสจ 3 แมสเสจ เซิรฟเวอรอาจจะตอบสนองตอ Ack โดยการสงแมส
เสจตอบสุดทายไปใหกับไคลเอนทซึ่งอาจจะไมจําเปนตองมีก็ได สําหรับ
การส งมี เดี ยสตรีม เซิ รฟ เวอรจะยอมให มี ก ารส งเมื่ อ ได รับ Ack จากไคล
เอนทเทานั้นดวยกลไกนี้จึงทําใหเกิดความเชื่อถือไดในการ แลกเปลี่ยน
แมสเสจโดยไมจําเปน ตองอาศัยกลไกของโปรโตคอลในชั้น ต่ํากวา เชน
TCP

3.6 ความสามารถในการขยาย (Protocol xtension)
SIP สามารถรองรับคุณลักษณะใหมที่เพิ่มเติมขึ้นสําหรับ เมธอด เฮดเดอร
และ status code ไดดังนี้
• เมธอด เซิรฟเวอรจะสงแมสเสจแสดงความผิดพลาด (error message)
กลับมาใหไคลเอนทถาเมธอดที่รองขอมาเซิรฟเวอรไมเขาใจ และจะ
บอกเมธอดที่ เซิ ร ฟ เวอร เข า ใจโดยใช เฮดเดอร Public และ Allow
ไคลเอนท อาจจะส งแมสเสจรองขอเพื่ อขอทราบเมธอดที่ เซิ รฟ เวอร
สนับสนุนโดยใชตวเลือกที่เฮดเดอร (header option)
• เฮดเดอร เมื่อเอนทิตี้ไดรับเฮดเดอรที่ไมเขาใจ ก็จะละทิ้งเฮดเดอรนั้น
ในกรณีที่ไคลเอนทจําเปนตองการใชเฮดเดอรบางเฮดเดอร ไคลเอนท
จะส ง แมสเสจเพื่ อ ร อ งขอเฮดเดอร ที่ จํ า เป น ต อ งใช ไ ปโดยระบุ ใ น
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เฮดเดอร Require หากมี เฮดเดอร ที่ เซิ ร ฟ เวอร ไ ม ส ามารถให ก าร
สนับสนุนไดเซิรฟเวอรจะตอบปฏิเสธกลับมา
• status code ไดแบงเปนคลาสตางๆ เชนเดียวกับ response code ของโปร
โตคอล HTTP ซึ่งไคลเอนทตองเขาใจในความหมายในแตละคลาสเพื่อ
ที่จะไดทราบผลของการรองขอวาสําเร็จหรือไม สําหรับ status code ใน
แมสเสจตอบจะมีขอความตอหลังซึ่งจะเปนความหมายของ code ซึ่ง
สามารถอานเข าใจได โดยถ าไคลเอนท ไม เข าใจในรายละเอียดของ
code ทั้งหมด ไคลเอนทจะตีความหมายเปน X00 เมื่อ X เปนตัวเลขตัว
แรกข อง status code และน อ กจาก นั้ น อ าจจะนํ า PEP (protocol
extension protocol) มาปรับปรุงใชงานกับ SIP ได
ในกรณีมีการสงแมสเสจผานหลายเซิรฟเวอร จะใชเฮดเดอร Via เพื่อระบุ
เซิรฟเวอรที่เปนทางผานของแมสเสจทั้งหมด สําหรับใชในการสงแมสเสจ
ตอบสนองกลับไปใหผูเรียก ในระหวางการสงแมสเสจรองขอและแมสเสจ
ตอบสนองจะมี ก ารตกลงเกี่ ย วกั บ พารามิ เตอร ข องเซสชั น ด ว ย ซึ่ ง ราย
ละเอียดจะอยูในสวนของ message body เชนในกรณีของการสื่อสารโดย
ใชเสียง พารามิเตอรจะเปน IP แอดเดรส พอรตสําหรับ RTP และการเขา/
ถอดรหัสเสียง หลังการสราง การเรียก เสร็จสมบูรณ ชองสัญญาณสําหรับ
RTP จะถูกสรางขึ้นทําใหทั้งสองฝายสามารถสื่อสารกันได รวมทั้งยังอาจ
จะเชิญผูอื่นมาเขารวมในเซสชันนี้ได ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนพารามิเตอร
ของเซสชัน สามารถทําไดโดยสงแมสเสจรองขอใหมอีกครั้งโดยใชเมธอด
Invite ซึ่งมี call-id เดิม ไปยังผูรวมเซสชันพรอมทั้งคาพารามิเตอรของเซส
ชันใหมที่ตองการใช รายละเอียดในสวนนี้จะอยูในสวนของ message body
ซึ่งโดยทั่วไปจะใชโปรโตคอล SDP ในการอธิบายความหมาย

4. การเปรียบเทียบระหวาง SIP และ H.323 (SIP and H.323
comparisons)
ในปจจุบันมีโปรโตคอลสําหรับ IP telephony คือ H.323 ซึ่งพัฒนาโดย ITU
และ SIP ซึ่งพัฒนาโดย IETF ดังที่ไดกลาวมาแลวโปรโตคอล H.323 ไดถูก
พัฒนาขึ้นกอนจึงทําใหมีการใชงานโปรโตคอลนี้มากกวา SIP ซึ่งถูกพัฒนา
ขึ้นในภายหลัง แตอยางไรก็ตามโปรโตคอลทั้งสองก็มีทั้งขอดีและขอเสีย
ในที่นี้จะพิจารณาในแงของความซับซอน (complexity) ความสามารถใน
การขยายขนาดของเครือขาย (scalibility) ความสามารถในการเพิ่มเติมคุณ
ลั ก ษ ณ ะข อ งโพ รโท ค อ ล (extensibility) ฟ งก ชั น แ ล ะก ารบ ริ ก าร
(functionality and services) คุณ ภาพการให บริการ (QoS) และการทํางาน
รวมกัน (interoperability)
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การเปรียบเที ยบระหวาง H.323 และ SIP ในแงตางๆ สามารถสรุป ไดใน
[13] จากการเปรีย บเที ยบในข างต น จะเห็ น ว า SIP สามารถให บ ริก ารได
คลายกับ H.323 แตมีความซับซอนนอยกวา ความสามารถในการเพิ่มเติม
คุณ ลักษณะของโปรโตคอล (extensibility) มากกวา และสามารถรองรับ
ขนาดของเครือขายไดใหญกวา (scalibility) เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาของ
ทั้งสองโปรโตคอล การพัฒ นาจะเปนในลักษณะที่ เรียนรูซึ่งกันและกัน
เชน H.323 เวอรชัน 3 จะมีความใกลเคียงกับ SIP จึงอาจจะเปนไปไดวาโปร
โตคอลทั้งสองอาจจะมีประสิทธิภาพในการทํางานใกลเคียงกันแตอยางไรก็
ตาม H.323 เปนมาตรฐานที่เกิดขึ้นกอน ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการใชงาน
H.323 มากกวา ในขณะที่ SIP เปน โปรโตคอลใหมจึงยังมีการใชงานนอย
กวา สําหรับ H.323 มีขอไดเปรียบคือ ITU-T ซึ่งเปนผูพัฒนา H.323 เปนผู
กํ าหนดมาตรฐานต างๆ ในระดั บ ล าง ลงไปถึ งในชั้ น กายภาพ (physical
layer) ในขณะที่ IETF ซึ่งเปนผูพัฒนา SIP จะเกี่ยวของเฉพาะในชั้นเครือ
ขาย (network layer) ขึ้นไป H.323 จึงอาจจะมีความเขากันไดหรือประสิทธิ
ภาพในการทํางานรวมกับเครือขายไดดีกวา SIP สวนขอเสียของ H.323 คือ
H.323 คอนขางจะอางอิงไปทางแบบจําลอง circuit-switch จึงทําใหมีราคา
สูงและยุงยากในการใชงานจริง ในขณะที่ SIP สามารถใชงานไดงายและมี
ราคาถูกกวา ตารางที่ 2 สรุปการเปรียบเทียบขอจํากัดระหวาง H.323 และ
SIP[14] จากการพิจารณาขางตนจะเห็นวาโปรโตคอลทั้งสองตางก็มีทั้งขอดี
และขอเสียจึงไมอาจบอกไดชัดวาโปรโตคอลใดจะเปนโปรโตคอลที่เหมาะ
สมสําหรับ IP telephony มากที่สุด และนอกจากนั้นก็ยังมีแนวโนมวาอาจ
จะการใช โปรโตคอลทั้ งสองทํ างานรว มกั น ตารางที่ 3 [14] แสดงองค
ประกอบเปรียบเทียบระหวาง H.323 และ SIP จะเห็นไดวามีขอแตกตางกัน
หลายประการ
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ตารางที่ 1. แสดง สรุปการเปรียบเทียบการทํางานระหวาง H.323 และ SIP
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ตารางที่ 2. แสดง สรุปการเปรียบระหวาง H.323 และ SIP

ตารางที่ 3. แสดงสรุปการเปรียบเทียบองคประกอบระหวาง
H.323 และ SIP
Requirement

The H.323 Way

Call signaling

H.225/Q.931

Media Negotiation

H.245 Capability
exchange or Q.931
Fast Start method
H.225 RAS
Protocol to
gatekeeper

Registration,
Location and
admission service

Media
transmission

RTP

Centralized Call
Control

Gatekeeper-routed
call signaling

The SIP Way
SIP INVITE
Request/Response,
ACK, BYE
SDP embedded in
SIP INVITE
Req/Rsp, ACK
SIP REG request,
to a variety of
location services.
Proxies locate
things in
processing an
INVITE.
RTP
Use of SIP proxies

5. การโปรแกรมสําหรับเทเลโฟนนี
(Telephony Application Programming Interface: TAPI)
ในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับ IP telephony ในปจจุบันมีเครื่องมือ (tool)
ชวยในการเขียน เชน API ตางๆ ตัวอยางเชน JTAPI (Java Telephony API)
และ TAPI (Telephony API) รวมทั้งยังไดมีผูผลิต Protocol stack ทําใหการ
สรางแอปปลิเคชันสําหรับ IP telephony ทําไดสะดวกขึ้น เนื่องจากเครื่อง
มีอเหลานี้ไดซอนรายละเอียดบางอยางพรอมทั้งไดให องคประกอบรวม
สํ าหรั บ แอปปลิ เคชั น ในลั ก ษณะเดี ยวกั น ซึ่ งช ว ยลดภาระในการพั ฒ นา
โปรแกรมไดมาก
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5.1 JTAPI (Java Telephony API)
JTAPI เปนอินเตอรเฟซในการเขียนโปรแกรมสําหรับ computer telephony
ซึ่ ง ถู ก พั ฒ นาโดยบริ ษั ท SUN (Sun Micro-System Co., LTD.) JTAPI ถู ก
ออกแบบมาเพื่ อให สามารถเขียนโปรแกรมไดงายแตมีคุณ ลักษณะตางๆ
ครบ ซึ่งสามารถใชในการเขียนโปรแกรมไดหลากหลายตั้งแตโปรแกรม
call center ไปจนถึงการพัฒ นาเว็บ เพจ และยังสนับสนุนการควบคุมการ
เรี ย กจากแบบบุ ค คลที่ ห นึ่ ง และสาม (first และ third party call control)
แอปปลิเคชันที่ถูกพัฒนาจาก JTAPI สามารถในไปใชในแพลตฟอรมและ
ระบบโทรศัพทตางๆ กันได เนื่องจาก JTAPI ไดใชภาษา Java ซึ่งโปรแกรม
ที่พัฒนาโดยภาษานี้จะสามารถรันไดโดยไมขึ้นกับแพลตฟอรมใดๆ
ความตองการของผูพัฒนา JTAPI คือตองการทําใหการพัฒนาโปรแกรมทํา
ไดงาย และโปรแกรมสามารถทํางานไดบนแพลดฟอรมตางๆ รวมทั้งเครือ
ขายโทรศัพทตางๆ โดยการเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว JTAPI ชวยใหผู
พัฒนาไมจําเปนรูหรือเขาในกลไกบางอยางของ IP telephony สําหรับการ
สรางแอปปลิเคชันไดในระดับกวางตั้งแตเดสทอปแอปปลิเคชันไปจนถึง
call center รวมทั้ง JTAPI ยังไดลดความแตกตางระหวางการควบคุมการ
เรียกจากบุคคลที่หนึ่งและสาม รวมทั้งความแตกตางระหวางการควบคุม
การเรียก (call control) และการควบคุมสื่อมีเดีย (media control) นอกจากนี้
ผูพั ฒ นาโปรแกรมสามารถที่ พั ฒ นาโดยใช JTAPI อยูบ น telephony API
อื่นๆ ได เชน TAPI และ TSAPI

5.2 TAPI (Telephony API)
TAPI เป น API บนระบบปฏิ บั ติ ก ารไมโครซอฟท วิ น โดว (Microsoft
Windows) ซึ่ งทํ าให แ อปปลิ เคชั น สามารถเรียกใช ฟ งก ชั น การทํ างานใน
ระบบโทรศั พ ท ไ ด TAPI ได ถู ก พั ฒ นาโดยไมโครซอฟท เพื่ อ รองรั บ
เทคโนโลยี IP telephony ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาแอปปลิเคชันสําหรับ IP
telephony ทํ า ได ส ะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น TAPI ได ใ ห อิ น เตอร เฟซของ
ฟงกชันการควบคุมการเรียก (call control) สําหรับโปรโตคอลสื่อสารชนิด
ตางๆ ทําใหผูใชสามารถเรียกใชไดโดยไมตองสรางขึ้นมาเอง ในปจจุบัน
TAPI เปน เวอรชัน 3.0 ซึ่ งใชในระบบปฏิบัติการวินโดว 2000 (Windows
2000) เวอรชัน 3 นี้มีการพัฒนาจากเวอรชัน 2 คือ TAPI 2.1 API เปน COM
ทําใหแอปปลิเคชัน TAPI ถูกพัฒนาจากภาษาใดก็ได เชน C++ หรือ Visual
Basic และยังใช Active Directory ของวินโดว 2000 ชวยทําใหการจัดการ
เกี่ยวกับเครือขายภายในองคกรทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจาก
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นั้น TAPI 3.0 ยังสนับสนุนในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ (QoS) รวมทั้ง
สนับสนุนมาตรฐาน H.323 ซึ่งพัฒนาโดย ITU

6. ก ารเชื่ อ ม ต อ ระห ว างโป ร โต ค อ ล H.323 แ ล ะ SIP
(SIP and H.323 Interconnection)
ในการเปรียบเทียบระหวาง H.323 และ SIP [8] จะเห็นทั้งสอง
โปร
โตคอลตางก็มีทั้งขอดีขอเสีย และโปรโตคอลทั้งสองยังมีแนวโนมในการ
พั ฒ นาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ใ กล เคี ย งกั น (เช น กํ า ลั ง มี H.323 Version 4
[11]) ทําใหระบุไดยากวาโปรโตคอลใดเหมาะที่จะใชมากกวา ถึงแมวา SIP
จะมี ข อ ดี ก ว ามากโดยเฉพาะเรื่อ งความไม ส ลั บ ซั บ ซ อ น แต โปรโตคอล
H.323 ได ถู ก นํ ามาใช งานจริงแล วในป จ จุบั น เช น Microsoft Netmeeting
ดังนั้นการเชื่อมตอระหวางโปรโตคอลทั้งสองจึงเปนสิ่งจําเปน[12] เพื่อให
สามารถเกิดการเชื่อมตอระหวางแอปปลิเคชันหรือผลิตภัณฑไดอยางครอบ
คลุมไมวาจะใชโปรโตคอล H.323 หรือ SIP
โปรโตคอลทั้งสองทํางานอยูบนโปรโตคอล IP และใช RTP ในการสงขอ
มูลมัลติมีเดีย ดังนั้นในการเชื่อมตอระหวางโปรโตคอลทั้งสอง จึงเชื่อมตอ
เฉพาะในสวนที่เปน การสงสัญญาณ และสวนที่ใหรายละเอียดของเซสชัน
การสื่อสาร(session description) เอนทิตี้ที่ทําหนาที่ในการเชื่อมตอจะเรียก
วา SIP-H.323 signaling gateway (SGW) โดยจะเรียกเครือขายที่ตองเชื่อม
ตอโดยผาน SGW วาเครือขายภายนอก (foreign network) เชน เมื่อพิจารณา
เครือขายที่ใช SIP เครือขาย H.323 จะเปนเครือขายภายนอก ในการเชื่อมตอ
จะเปนลักษณะที่เทอรมินัลไมจําเปนตองรูวาเทอรปลายทางเปนเทอรมินัล
ในเครือขายภายนอกหรือไมโดยที่ผูใชอาจจะเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใชไดโดย
ที่ยังคงใชแอดเดรสเดิม ซึ่งในวิธีนี้ตองการการลงทะเบียนขอมูลของเทอรมิ
นัลหรือผูใชใหกับเครือขายภายนอก
ในการเชื่อมตอระหวางเครือขาย H.323 และ SIP SGW จะตองทําหนาที่ใน
การแปลงขอมูลจากทั้งสองเครือขาย โดยสวนที่จําเปนตองมีการแปลงมีดัง
นี้
• การสรางการเรียก (call setup) SGW ตองทําหนาที่ในการแปลง ขั้น
ตอนในการสราง การเรียก ระหวางโปรโตคอลทั้งสอง ขอมูลที่ใชไดแก
แอดเดรสปลายทางในการสง การสงสัญญาณ ความสามารถทางดานมี
เดีย (media capability) และแอดเดรสที่ใชในการรับมีเดีย SGW จะนํา
ขอมู ลเหลานี้ จากเครือ ขายหนึ่ งแล วส งไปในอีกเครือข ายหนึ่ งในรูป
แบบและตามขั้นตอนที่ถูกตอง H.323 ขอมูลเหลานี้จะกระจายอยูใน
แมสเสจตามขั้นตอนตางๆ แมสเสจ SETUP TermCapSet เปนตน แต
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สํ าหรับ SIP ข อ มู ล จะอยูในแมสเสจเดี ย ว คื อ แมสเสจ INVITE หรื อ
แมสเสจที่ ใช ในการตอบ (response) ดั งนั้ น ในการแปลงจาก SIP ไป
เปน H.323 จึงทําไดโดยตรง โดยการนําขอมูลจากแมสเสจ แลวแบ ง
เปนขั้นตอนตางๆใน H.323 แตการแปลงในทางกลับกันจะมีความซับ
ซ อ นมากกวา เพราะวาจะต องทํ าการรวบรวมขอ มู ลจาก แมสเสจ
H.323 ในหลายขั้นตอนเพื่อรวมเปนเพียงแมสเสจเดียวใน SIP
• การลงทะเบี ย นของผู ใ ช (user registration) SGW จํ า เป น ต อ งห า
ตําแหน งที่ ถูกต อ งของผูถูก เรียกหรือ ปลายทางไดโดยจะตอ งทํ าการ
แปลงเป น IP แอดเดรส ซึ่ งข อมู ล ที่ ใช ในการแปลงจะได จากการลง
ทะเบียนของผูใชจากทั้งสองเครือขาย ขอมูลเหลานี้จะรับผิดชอบโดย
registrar ใน SIP แ ล ะ gatekeeper ใน H.323 โด ยที่ SGW จะ ต อ ง
สามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชได
• คําอธิบายรายละเอียดของเซสชัน (session description) ใน SIP โดยทั่ว
ไปแลวจะใช SDP ในการใหรายละเอียดของเซสชันหรือความสามารถ
ทางด า นมี เ ดี ย (media capability) แต สํ า หรั บ H.323 จะใช ชุ ด ของ
Capability Descriptor ในโปรโตคอล H.245 SGW ตองสามารถแปลง
ขอ มู ลระหวางทั้ งสองโปรโตคอลได ในการแปลงจาก SDP ไปเป น
H.245 สามารถทําไดไมยาก เนื่องจากวา Capability Descriptor สามารถ
จะใหรายละเอียดไดมากกวาการใช SDP ทําใหในการแปลงจาก H.245
ไปเปน SDP ทําไดยากกวา วิธีหนึ่งที่สามารถทําไดคือการสงแมสเสจ
SDP หลายแมสเสจใน สวน message body ของแมสเสจ INVITE หรือ
ตอบสนอง(response) โดยที่แมสเสจ SDP แตละแมสเสจใชแทนแตละ
Capability Descriptor

7. ไอพี เทเลโฟนนี สํ าหรับ เครือ ข ายไรส าย (IP Telephony
over Wireless Networks: VoIPoW)
ในโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ รุน ที่ 2 มี ข อ จํากั ด ในการใช งานอิ น เตอรเน็ ต หลาย
ประการโดยเฉพาะ bandwidth และคุณภาพการบริการ ในโทรศัพทรุนที่ 3
นี้ การทํางานรวมกับ IP Network ไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งโทรศัพทมือ
ถือจะทํ าหน าที่ คลายกับ Mobile IP Device อยางไรก็ดี การใชงาน IP บน
เครือขายไรสายจะทําใหเกิด overhead สูงมาก การใชงาน IP สําหรับมือถือ
จะเรียกวา Voice over IP over Wireless (VoIPoW) รูป ที่ 5. แสดงตัวอยาง
โครงสรางของ VoIPoW มาตรฐาน H.322 และ SIP สามารถรองรับการใช
งานของ VoIPoW
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SIP คือ การใชงานทางดาน Mobile device เนื่องจาก SIP ถูกออกแบบใหมี
mobility ที่ สู งกวา H.323 อยางไรก็ ตามการรองรับ การใช งานทั้ ง 2 มาตร
ฐานเปนสิ่งจําเปน การทํางานในลักษณะ Dual Mode นาจะเปนแนวทาง
ของอุปกรณโทรศัพททั้งชนิดแบบเคลื่อนที่ และไมเคลื่อนที่

รายการคํายอ
รูปที่ 5. แสดงการเชื่อมโยงระหวางไอพีเทเลโฟนนีชนิดเคลื่อนที่
และไมเคลื่อนที่
การทํ า งานในรู ป ที่ 5. [9] เป น ดั ง นี้ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ส ามารถใช ใ น
โปรแกรมประยุกตตางๆหรือทําการสนทนาทางโทรศัพทกับโทรศัพทปลาย
ทางได (ทั้งชนิดเคลื่อนที่และไมเคลื่อนที่) เสียงพูดจะถูกแปลงใหอยูในรูป
ของเพ็กเกตโดย Voice Codec (เชน GSM ) จากนั้นจะถูกสงไปใหระดับ IP
และถูกสงตอ ไปในระดับ Radio-access network (RAN) จากนั้ นจะถูกส ง
ผานคลื่นวิทยุไปยังสถานีฐาน (RNS: Radio Network Service) เพื่อสงตอไป
ยังสถานี แ ม (SGSN/GGSN) หลั งจากนี้ ข อ มู ล ดั งกล าวจะถู ก ส งเข าไปยั ง
data network (เช น IP Network, ATM Network) ข อ มู ล จะถู ก ส ง ไปจนถึ ง
ปลายทางตามกลไกปรกติของเครือขาย กลาวโดยสรุปแลวระดับชั้น IP จะ
ไมถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับใชลางลงไป เชน RAN ดังนั้นการ
ประยุกตใช VoIP สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถกระทําไดดีเชนเดียวกับ
โทรศัพททั่วไป

8. สรุป
โปรโตคอลอินเตอรเน็ตเทเลโฟนี จะถูกนํามาใชเปนโปรโตคอลหลักใน
การสื่อสารทางดานโทรศัพทในอนาคตอันใกลนี้ โดยอุปกรณการสื่อสารจะ
ทํางานเปน mobile IP device ขณะนี้มี 2 มาตรฐานหลักคือ SIP ซึ่งเปนขอ
กําหนดของ IETF และ H.323 ซึ่ง เปน ขอกําหนดของ ITU จากการศึกษา
เบื้องตนพบวาขณะนี้อุปกรณ ในทองตลาดสวนใหญ จะทํางานตามมาตร
ฐาน H.323 เนื่องจากเปนมาตรฐานที่กําหนดไวอยางสมบูรณ ขณะที่ SIP
ยังเปนมาตรฐานที่คอนขางใหม บางสวนยังอยูในชวงของการพัฒนา แต
อยางไรก็ดี H.323 มีความซับซอนและยุงยากในการพัฒนากวา SIP มาก นา
จะเปนขอจํากัดที่สําคัญในการพัฒนา นอกจากนี้รูปแบบของ SIP กําลังได
รับการพัฒนารวมกับโปรแกรมอื่น เชน Java จึงเปนไปไดวา SIP อาจจะมี
การนําไปใชกวางขวางกวาในอนาคตอันใกลนี้ ขอดีอีกประการหนึ่งของ

ASN.1
CGI
CPL
DNS
DSP
G.711
G.723.1

Abstract syntax notation
Common gateway interface
Call processing language
Domain name system
Digital signal processing
Pulse Code Modulation (PCM) 48 to 64 kbps
Dual rate speech coder for multimedia communications
transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s
G.729
C source code and test vectors for implementation
verification of the G.729 8 kbit/s CS-ACELP speech coder
H.225.0
Call signaling protocols and media stream packetisation
for packet-based multimedia (includes Q.931 and RAS)
H.235
Security and encryption for H-series multimedia terminals
H.245
Control protocol for multimedia communications
H.261
Video codec for audiovisual services at p x 64 Kbit/s
H.263
Video coding for low bit rate communications
H.323 ver 1 Visual telephone system and equipment for LAN that
provide a non-guaranteed QoS
H.323 ver 2-4 Packet-based multimedia communications systems
H.450.x
Supplementary services for multimedia (call transfer,
diversion, hold, park and pickup, call waiting, message
waiting)
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
IETF
Internet Engineering Task Force
IPDC
IP device control
IPTel
IP Telephony หรือ Internet Telephony
IMTC
International Multimedia Teleconferencing Consortium
ITU
International Telecommunication Union
JTAPI
Java telephony application programming interface
LDAP
Lightweight directory access protocol
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MC

Multipoint controller

MCU

Multipoint control unit

MGCP
MP
PER

Media gateway control protocol (RFC 2705)
Multipoint processor
Packet encoding rule

PSTN

Public switching telephone network

QCIF

Quarter common intermediate format

QoS

Quality of Service

RTP
RTCP
RTSP
SDP

Real-time transport protocol (RFC 1889)
Real-time transport control protocol (RFC 1889)
Real-time Streaming Protocol (RFC 2326)
Session description protocol (RFC 2327)

SGW

Signaling gateway

SGCP
SIP
T.120

Simple gateway control protocol
Session initial protocol (RFC 2543)
Data protocols for multimedia conferencing

TAPI

Telephony application programming interface

URL

Uniform resource locator

VoIP

Voice over IP

VoIPoW

Voice over IP over Wireless
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The OpenH323 Project: http://www3.openh323.org/
Open Phone: http://openphone.org/
OpenH323 Gatekeeper: http://www.willamowius.de/
Vovida Open Source Networks:
http://www.vovida.com/opensource.html
H.323 Corner: http://www.meetingbywire.com/netmeetingh323.htm
Network Packetizer: http://www.packetizer.com/
Java H.323 Engine:
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/j323engine
IETF IPTEL Working Group Homepage:
http://www.bell-labs.com/mailing-lists/iptel/
SIP Open Source: http://siphon.sourceforge.net/

83

เอกสารอางอิง
[1] M.Handley, H. Schulzrinne, E. Schooler, J. Rosenberg, “SIP :
session initial protocol”, RFC 2543, Internet Engineering Task
Force, Mar 1999
[2] International Telecommunication Union, “Packet based multimedia
communication system”, recommendation H.323,
Telecommunication Standardization Sector of ITU, Feb. 1998
[3] H. Schulzrinne, A. Rao, R. Lanphier, “Real time streaming protocol
(RTSP)”, RFC 2326, Internet Engineering Task Force, Apr. 1998
[4] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, V. Jacobson, “RTP: a
transport protocol for real-time application”, RFC 1889, Internet
Engineering Task Force, Jan 1996
[5] International Telecommunication Union, “Media stream
packetization and synchronization on non-guaranteed quality of
service LANs”, recommendation H.225.0, Telecommunication
Standardization Sector of ITU, Nov. 1996
[6] International Telecommunication Union, “Control protocol for
multimedia communication”, recommendation H.245,
Telecommunication Standardization Sector of ITU, Nov. 1998
[7] R. Braden, L. Zhang “Resource Reservation Protocol (RSVP)version1 functional specification”, RFC 2205, Internet Engineering
Task Force, Sep 1997
[8] K. Singh, H. Schulzrinne, “Interworking between SIP/SDP and
H.323”, Internet Draft, Internet Engineering Task Force, Jan 2000,
[9] G. AP Eriksson, B. Olin, K. Svanbro and D. Turina, “The
challenges of voice-over-IP-over-wireless,” Ericsson Review No. 1,
2000, pp.20-31.
[10] C. Andersson and P. Svensson, “Mobile Internet—An industrywide paradigm shift?,” Ericsson Review No. 4, 1999, pp.207-213
[11] I. Sebestyen, “ITU-T Standards Update on H.323, H.248,” IMTC
Fall Forum, October 2000.
[12] R. Baird, “SIP-H.323 Interconnecting Issues,” IMTC Fall Forum,
November 2000.
[13] Nortel Networks., Inc., “A Comparison of H.323v4 and SIP,” Tdoc
S2-000505, 3GPP2, January 2000.

NECTEC Technical Journal, Vol. III, No. 10
[14] A. Percy, “IP Telephony Inter-Gateway Protocols,” Brooktrout
Technology, Inc. www.brooktrout.com

สิ น ชั ย กมลภิ ว งศ สํ า เร็ จ การศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าตรี
และปริญ ญาโททางวิศวกรรมไฟฟ า จากมหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร และปริญญาเอกทางดานวิศวกรรรมไฟ
ฟาและสื่อสารจาก The University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลี ย ป จ จุ บั น เป น อาจารยป ระจํ าและ
ดํารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย ภาควิช าวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร งานวิ จั ย ที่ ส นใจคื อ
ATM/Broadband Networks IP Networks and Multimedia
Communications Modeling and Simulation in Computer Networks
ป จจุ บั น เป น กรรมการใน Computer Communications Society สาขา
ประเทศไทย และเปนสมาชิกสมาคมวิชาการ IEEE ACM และ Computer
Society

ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟ
ฟ า สาขาสื่ อ สาร จากจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จบ
ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอกทางด านวิ ศ วกรรรมโทร
คมนาคมจาก University of Essex ประเทศอังกฤษ งาน
วิจัยหลักประกอบดวยสองสวนสําคัญ สวนแรกคือ การ
ออกแบบและพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร โทรคมนาคมความเร็ ว สู ง เช น
เทคโนโลยี WDM ATM MPLS และ TCP/IP เป น ต น ส วนที่ ส องคื อ การ
พัฒนาระบบสื่อสารไรสาย เชน Wireless ATM, Mobile IP, GSM, CDMA,
IMT2000 และ MAC protocol แบบต าง ๆ ในป จ จุ บั น ได เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษา
กรรมวิธีการเขารหัสชองสัญ ญาณแบบเทอรโบ ปจจุบัน ดร.ลัญ ฉกร วุฒิ
สิ ท ธิ กุ ล กิ จ ดํ ารงตํ าแหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย โทร
คมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย

84
สถิตพงศ พุทธิประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2520 จบการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาโทรคมนาคม จากภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทในสาขาและภาควิชาเดียวกัน โดยมีความสนใจในเรื่อง ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ทเทเลโฟนนี

