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ปัจจุบันโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล (information network) หรือโครงข่ายอินเทอร์เน็ต มีความเร็วสูงสามารถรองรับ
การส่ งผ่านข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณเสียง (voice signal) ที่ดีข้ ึน
ไม่มีปัญหาการหน่วงเวลา ทำาให้ผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถเปิดให้บริการเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่
รู้จกั กันในชื่อ Voice Over IP หรือ VoIP หรือ Net Phone หรือ Web Phone
การจะใช้บริการ VoIP ได้อย่างมีประสิทธิภัาพ อุปกรณ์ที่นำา มาเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เนตต้องมีคุณสมบัติที่
สามารถรองรับโปรโตคอลของผู้ให้บริการได้ นอกจากนี้ ตัวอุปกรณ์เองต้องมีคุณสมบัติพื้ นฐานที่จำาเป็นสำา หรับ
การใช้งานในประเทศ อาทิ ความปลอดภััย ทนทานต่ อการใช้งาน ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้ กาำ หนดมาตรฐานวิธีการ
ทดสอบอุ ป กรณ์ สำา หรั บ โครงข่ า ยไอพี และอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง : SIP Server ให้ เ ป็ น ในแนวทางเดี ย วกัน
และใช้อ้างอิงต่อไป
เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นตามความร่ วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ และบริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือและการส่ งเสริมนวัตกรรมอุปกรณ์ปลาย
ทางสำาหรับโครงข่ายไอพี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
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อุปกรณ์จัดเส้นทางที่ทำาหน้าที่เปนน SIP Server : ข้อกำาหนดทัว่ ไป
1. ขอบข่าย
เอกสารนี้ กำา หนดวิธีการทดสอบคุณลักษณะทางโปรโตคอล และการทดสอบคุณลั กษณะที่ ต้อ งการ สำา หรั บ
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router) ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้าที่กาำ หนดไม่เกิน 250 โวลต์ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำามาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายไอพี โดยการใช้เทคโนโลยี VoIP ผ่านโปรโตคอล SIP ทำาให้อุปกรณ์จัดเส้นทาง
สามารถทำาหน้าที่เป็น SIP Server ที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ SIP Clients อาทิ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร และ
สามารถใช้งานในการโทรหรือรับ-ส่ งเอกสารจากโทรสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งาน
ภัายในที่พักอาศัย และสำานักงาน
2. บทนิยาม
2.1 โปรโตคอล (protocol) หมายถึง เกณฑ์์วิธีที่กาำ หนดรูปแบบการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การติดต่อสื่อสารใน
ระบบโครงข่ายสามารถทำางานร่ วมกันได้ท้ ังระบบ
2.2 อุปกรณ์ SIP Server หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรโตคอล SIP (Session Initiation Protocol) ทำาหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการกำาหนดรูปแบบการสนทนาระหว่างกันผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถรองรับ
ได้ท้ ังเสียง และภัาพ โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อดังรูปที่ 1 ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “อุปกรณ์”

PSTN
VoIP Service Provider
Internet

อุปกรณ์ SIP Server

VGW

Switch hub
or
VGW

หมายเหตุ:
- PSTN (Public Switch Telephone Network) หมายถึง โครงข่ายโทรศัพท์พ้นื ฐาน
- VoIP Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการโครงข่ายไอพี
- VGW (Voice Gateway) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งใช้ร่วมกับฮาร์ดโฟนที่เป็นแบบแอนะล็อก
- Switch hub หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งใช้ร่วมกับาร์ดโฟนที่เป็นแบบไอพี

รู ปที่ 1 รู ปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์จดั เส้นทางที่ทำาหน้าที่เปนน SIP Server เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เนนต
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2.3 โครงข่ายไอพี (Internet Protocol Network: IP Network) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่ งข้อมูลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีไอพีเป็นโปรโตคอลที่ทำาหน้าที่จัดการเกี่ยวกับแอดเดรสและข้อมูล การจัดเส้น
ทางการส่ งข้อมูล ซึ่งการสื่อสารผ่านโครงข่ายไอพีสามารถรับส่ งได้ท้ ังสัญญาณข้อมูล (data signal) และ
สัญญาณเสียง (voice signal) เช่น VoIP, Net Phone, Web Phone
2.4 Voice over Internet Protocol (VoIP) หมายถึง เป็นระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายไอพี ซึ่งอาศัย
โปรโตคอลในการสื่อสารที่ตรงกันระหว่างผู้สนทนา เช่น SIP, H.323, IAX
2.5 การทดสอบโปรโตคอล (protocol type approval) หมายถึง การทดสอบความถูกต้องของรูปแบบการสื่อสาร
รวมถึงการทดสอบความสอดคล้อง (conformance testing) กับระบบของผู้ให้บริการโครงข่าย
2.6 Voice Codec หมายถึง ชุดคำาสั่งในการเข้ารหัส / การถอดรหัส จากสัญญาณเสียงแบบแอนะล็อก (analog)
เป็นสัญญาณดิจิทัล ซึ่ง Codecs ที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามคุณภัาพเสียง และแบนด์วิดท์ (bandwidth) โดย
อุปกรณ์สามารถรองรับ codecs ได้หลายแบบ อาทิ G.711 รองรับ 64 Kbps, G.723 รองรับ 5.3/6.3 Kbps ,
G.729 รองรับ 8 Kbps, G.726 รองรับ 16/24/32/40 Kbps ฯลฯ
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3. เอกสารอ้างอิง
มอก.1561-2556

บริภััณฑ์์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภััย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทัว่ ไป

มอก.1956-255

บริภััณฑ์์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

มอก.1448-2553

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดจำากัด – ขีดจำากัดที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแส
ฮาร์มอนิกส์

มอก.166-2549

เต้าเสียบและเต้ารับสำาหรับใช้ในที่อยู อ่ าศัยและงานทัว่ ไปที่มีจุประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบ
และเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กาำ หนดไม่เกิน 250 โวลต์

ศอ. ๒๐๐๒.๒

วิธีการประเมินความทนทานต่ อ สภัาวะแวดล้อ ม สำา หรั บ บริภัั ณฑ์์ โ สตทั ศน์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อน

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑

วิธีประเมินสมรรถนะ สำา หรับ บริภััณฑ์์โสตทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เล่ม ๒ ส่ วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภัาวะใช้กาำ ลังไฟฟ้าตำ่า

ITU-T P.800

Medthods for subjective determination of transmission quality
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4. คุณลักษณะทั่วไปที่ต้องการ
อุปกรณ์ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเโครงข่ายของผู้ให้บริการ และรองรับการทำางาน และผ่านการทดสอบคุณลักษณะ
ทัว่ ไป ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้
4.1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภััย
อุปกรณ์ต้องมีความปลอดภััย
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทดสอบตามข้อกำาหนดของ มอก. 1561 ที่เกี่ยวข้อง
4.2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุเกินกว่าที่มาตรฐานกำาหนด
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทดสอบตามข้อกำาหนดของ มอก. 1956
และกระแสฮาร์มอนิกส์ ให้ทดสอบตามข้อกำาหนดของ มอก. 1448
4.3 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ต้องมีความทนทานต่อสภัาพแวดล้อม (ความร้อน) ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทดสอบตามข้อกำาหนดของ ศอ. ๒๐๐๒.๒ โดยอุปกรณ์ต้องอยู่
ในเกณฑ์์ระดับ 4 ขึ้นไป
หมายเหตุ: ศอ.๒๐๐๒.๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nectec.or.th

4.4 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะพลังงานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบสมรรถนะการใช้พลังงาน
การตรวจสอบ ให้ทดสอบตามข้อกำา หนดของ ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ และบันทึกค่ากำา ลังไฟฟ้าที่วัดได้ เทียบกับ
กำาลังไฟฟ้าที่ผผู้ ลิตแจ้งไว้
หมายเหตุ: ศอ.๒๐๐๖.๒.๑ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nectec.or.th

4.5 คุณลักษณะที่ต้องการด้านอืน่ ๆ
เต้าเสียบของอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกำาหนด
การตรวจสอบการเป็นไปตามข้อกำาหนด ให้ทดสอบตามข้อกำาหนดของ มอก.166
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5. คุณลักษณะทางโปรโตคอลที่ตอ้ งการ
5.1 คุณลักษณะด้านคุณภัาพเสียง
อุปกรณ์ต้องมีคณ
ุ ภัาพเสียงไม่ตำ่ากว่าระดับที่กาำ หนด ดังนี้
- การเรียกเข้าและเรียกออก ระหว่างโครงข่ายภัายนอก (external test) ค่ามอสต้องไม่ตำ่ากว่าระดับ 3
- การเรียกเข้าและเรียกออก ภัายในโครงข่าย (internal test) ค่ามอสต้องไม่ตำ่ากว่า 4
อุปกรณ์ต้องรองรับโปรโตคอล SIP ทั้งนี้ต้องรองรับการเข้ารหัสและ ถอดรหัสเสียง ตามมาตรฐาน CODECS
G.729, G.711 a-law และ G.711 u-law
5.1.1 เครื่องมือทดสอบ
5.1.1.1 โทรศัพท์
โทรศั พ ท์ อ ย่า งน้ อ ย 16 ตั ว (8 คู่ ส าย) โดยสามารถใช้ ไ ด้ ท้ั ง โทรศั พ ท์ ที่ เ ป็ น ซอฟต์ โ ฟน หรื อ
ฮาร์ดโฟน เช่น แอนะล็อกโฟน ไอพีโฟน สมาร์ทโฟน หรือเครือ่ งมือในการทดสอบอัตโนมัติ
หมายเหตุ (1) กรณีใช้ฮาร์ดโฟนที่เป็นแบบแอนะล็อก จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อก
เป็นดิจิทัล (voice gateway: VGW) ที่รองรับได้อย่างน้อย 16 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อ
(2) กรณีใช้ฮาร์ดโฟนที่เป็นแบบไอพี จำาเป็นต้องมี switch hub เพื่อเพิม่ ช่องเชื่อมต่อ

5.1.1.2 IMS Network Analyzer
IMS Network Analyzer จะทำาหน้าที่ในการตรวจวัดค่าทางด้านคุณภัาพเสียง และสามารถตรวจวัด
คุณภัาพของโครงข่าย
5.1.1.3 เครื่องให้บริการข้อมูลเว็บ (WEB server) และเครือ่ งผู้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำาหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลเว็บ และเครื่องผู้ใช้สำา หรับเรียกใช้
บริการจากเครือ่ งแม่ข่าย เพื่อสร้างภัาระงานจำาลองสำาหรับงานทดสอบตามที่กาำ หนดไว้ได้
5.1.2 การเตรียมการทดสอบคุณภัาพเสียง
5.1.2.1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการ
ให้ต่ออุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 2
จากนั้น ให้ล งทะเบี ย นบัญ ชีผู้ใ ช้ (SIP account) กับ ระบบของผู้ ใ ห้ บ ริ การ เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องจนได้รับการตอบกลับว่าลงทะเบียนสำาเร็จ
5.1.2.2 การติดตั้งโทรศัพท์ (plug in) เข้ากับอุปกรณ์
ให้ติดตั้งโทรศัพท์อย่างน้อย 16 ตัว เข้ากับอุปกรณ์ โดยใช้ VGW หรือ Switch hub ช่วยเพิ่มช่ อง
ต่อเชื่อม ดังรูปที่ 2 และปรับตั้งค่า เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้
-5-
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5.1.2.3 การติดตั้ง IMS Network Analyzer
ให้ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับ IMS Network Analyzer ที่เชื่อมต่อไว้กบั จอแสดงผล ดังรูปที่ 2
5.1.2.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องให้บริการข้อมูลเว็บ (WEB server) และเครื่องผู้ใช้
ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องแม่ข่ายให้บริการข้อมูลเว็บ และเครือ่ งผู้ใช้ ดังรูปที่ 2
5.1.2.5 การกำาหนดสัญญาณเสียงที่ใช้ในการทดสอบ
สัญญาณเสียงที่ใช้ในการทดสอบสามารถดำาเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ใช้บุคคลในการสนทนา
วิธีที่ 2 ใช้อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ โดยใช้ไฟล์เสียงทดสอบ ส่ งสัญญาณเสียงจากต้นทางไปยัง
ปลายทาง
IMS Network Analyzer

Test Group 1

PSTN
VoIP Service Provider

Switch hub
or
VGW

Internet

อุปกรณ์ SIP Server
VGW

Clients
WEB Server

Test Group 2

หมายเหตุ:
- PSTN (Public Switch Telephone Network) หมายถึง โครงข่ายโทรศัพท์พ้นื ฐาน
- VoIP Service Provider หมายถึง ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายไอพี
- VGW (Voice Gateway) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจทิ ัล ซึ่งใช้ร่วมกับฮาร์ดโฟนที่เป็นแบบแอนะล็อก
- Switch hub หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งใช้ร่ วมกับาร์ดโฟนที่เป็นแบบไอพี
- WEB Server หมายถึง เครือ่ งให้บริการข้อมูลเว็บ (WEB server)
- Clients หมายถึง เครือ่ งผูใ้ ช้

รู ปที่ 2 การติดตังงสำาหรับการทดสอบคุณภาพเสียง
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5.1.3 วิธีการทดสอบคุณภัาพเสียง
ให้จำาลองการโทรเข้าและเรียกออก ภัายในโครงข่ายและภัายนอกโครงข่าย โดยทำาการส่ งสัญญาณเสียง
จำาลองการสนทนาพร้อมกันอย่างน้อย 8 คู่สาย ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 30 นาที และตรวจวัดค่าคุณภัาพของ
เสียงโดยใช้เครื่องมือ IMS Network Analyze
โดยการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ส่ วน ดังนี้
5.1.3.1 ทดสอบ โดยไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบันทึกค่าคุณภัาพเสียงที่วัดได้
5.1.3.2 ทดสอบโดย ให้ ต้ ั ง ค่ า ภัาระงานสำา หรั บ การเข้ า ใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ไว้ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 50 ของ
แบนด์วดิ ท์สูงสุด (maximum bandwidth) ที่ผผู้ ลิตกำาหนด และบันทึกค่าคุณภัาพเสียงที่วัดได้
5.1.4 การประเมินผลการทดสอบคุณภัาพเสียง
กำา หนดให้ใ ช้ค่ า มอส (MOS: mean opinion score) ซึ่ งเป็ น ค่ า ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภัาพเสี ย งบนโครงข่ า ย
โทรศัพท์ ตามมาตรฐาน ITU-T P.800 เป็นเกณฑ์์ในการประเมินคุณภัาพเสียง
หมายเหตุ: การวัดค่ามอส กำาหนดให้ใช้ควบคู่กบั มาตรฐานการเข้ารหัส และถอดรหัส G.729, G.711 a-law และ
G.711 u-law

เกณฑ์์การประเมินคุณภัาพเสียง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 แย่มาก (bad)

มีสัญญาณรบกวนชัดเจน จนไม่สามารถรับฟังได้ (Very annoying)

ระดับ 2 แย่ (poor)

สัญญาณรบกวนมีผลกระทบต่อการรับฟังอย่างชัดเจน แต่ยังสามารถรับ
ฟังได้ (Annoying)

ระดับ 3 พอใช้ (fair)

สัญญาณส่งผลกระทบต่อการรับฟังเล็กน้อย (Slightly annoying)

ระดับ 4 ดี (good)

รับรูถ้ ึงสัญญาณรบกวน แต่ระดับของสัญญาณรบกวนไม่กระทบต่อการ
รับฟัง (Perceptible but not annoying)

ระดับ 5 ดีเยี่ยม (excellent)

ไม่พบสัญญาณรบกวนใดๆ (Imperceptible)
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5.2 คุณลักษณะด้านการรับ - ส่ งสัญญาณโทรสาร (FAX signal)
อุ ป กรณ์ ต้ องรองรับ การรับ -ส่ งโทรสารตามมาตรฐาน T.38 และต้ อ งสามารถรั บ -ส่ งเอกสารจากเครื่ อ ง
โทรสารผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการ ตามที่กาำ หนดไว้ในเอกสารนี้
5.2.1 เครื่องมือทดสอบการรับ – ส่ ง ส่ งสัญญาณโทรสาร
โทรสารจำานวน 3 เครื่อง สำาหรับรับ – ส่ งเอกสารจากภัายในโครงข่ายและภัายนอกโครงข่ายโดยสามารถ
ใช้โทรสารแบบแอนะล็อก หรือโทรสารแบบไอพีกไ็ ด้
หมายเหตุ (1) กรณีใช้โทรสารแบบแอนะล็อก จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็น
ดิจทิ ัล ( voice gateway: VGW)
(2) กรณีใช้โทรสารแบบไอพี สามารถเชือ่ มต่อได้เลย ไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

5.2.2 การเตรียมการทดสอบการรับ-ส่ งสัญญาณโทรสาร
เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับการทดสอบคุณภัาพเสียง จากนั้น
ติดตั้งโทรสารเข้ากับ VGW กรณีเป็นโทรสารแบบแอนะล็อก ดังรูปที่ 3 และปรับตั้งค่าเพื่อให้สามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้

Switch or VGW

VoIP Service Provider
Internet
VGW

อุปกรณ์ SIP Server

หมายเหตุ:
- VoIP Service Provider หมายถึง ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายไอพี
- VGW (Voice Gateway) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจทิ ัล ซึ่งใช้ร่วมกับฮาร์ดโฟนที่เป็นแบบแอนะล็อก
- Switch hub หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจทิ ัล ซึ่งใช้ร่วมกับาร์ดโฟนที่เป็นแบบไอพี

รู ปที่ 3 การติดตังงสำาหรับการทดสอบรับ –  ส่งสัญญาณโทรสาร

-8-

NT/CATxxxx.xx-yy_CDV(1)
5.2.3 วิธีการทดสอบการรับ-ส่ งสัญญาณโทรสาร
การทดสอบให้จำาลองการรับ - ส่ งเอกสารจากเครื่องโทรสารจากภัายในโครงข่ายและภัายนอกโครงข่าย
ผ่านโครงข่ายไอพี และโครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐาน (PSTN) โดยให้ทำาการทดสอบการรับ - ส่ งเอกสาร
จำานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 แผ่น โดยใช้ไฟล์ทดสอบตามภัาคผนวก ก.1
5.2.4 การประเมินผลการทดสอบการรับ-ส่ งสัญญาณโทรสาร
จากการรับ – ส่ งเอกสารผ่านโทรสารที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จำานวน 10 ครั้ง ต้องสามารถรับเอกสารได้
อย่างน้อย 8 ครั้ง โดยเนื้อความในเอกสารต้องครบถ้วนตามต้นฉบับ
5.3 คุณลักษณะด้านการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) หรือ IVR
กรณีที่ผู้ให้บริการกำา หนดไว้ อุปกรณ์ต้อ งรองรับ การบันทึ กเสีย งตอบรับ อัต โนมั ติ ตามที่ก าำ หนดไว้ใน
เอกสารนี้
5.3.1 เครื่องมือทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
โทรศัพท์โทรศัพท์จำานวน 2 ตัว (1 คู่สาย) สำาหรับการเรียกเข้า เพื่อเล่นไฟล์เสียงตอบรับอัตโนมัติ
5.3.2 การเตรียมการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับการทดสอบคุณภัาพเสียง และให้
ใช้ไฟล์เสียงทดสอบตามภัาคผนวก ก.2 หรือไฟล์เสียงนามสกุล .mp3 ประเภัท full rate และมีบิตเรต
(bit rate) อยูท่ ี่ 128 Kbps จากนั้นให้บันทึกไฟล์เสียงทดสอบลงในโฟลเดอร์ที่ถูกกำาหนดไว้สำาหรับเก็บ
ไฟล์เสียงในตัวอุปกรณ์
5.3.3 วิธีการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ให้จำาลองการตั้งค่าการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ และทดสอบการเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่ติดตั้ งใน
อุปกรณ์ จับเวลาในการเล่นไฟล์เสียง
และตรวจสอบเนื้อที่ว่างสำาหรับจัดเก็บข้อมูลของหน่วยความจำาประกอบ หลังจากที่บันทึกเสียงตอบรับ
อัตโนมัติแล้ว
5.3.4 การประเมินผลการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
อุปกรณ์ต้องรองรับการบันทึกเสียงได้อย่างน้อย 2 ไฟล์เสียง และต้องสามารถเล่นไฟล์เสียงที่มีความยาว
ต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที โดยใช้ภัาษาไทยเป็นภัาษาตั้งต้น (default) โดยหลังบันทึกเสียงแล้วต้องเหลือ
เนื้อที่วา่ งสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 128 MB

-9-

NT/CATxxxx.xx-yy_CDV(1)
5.4 การทดสอบคุณลักษณะอื่นๆ ของโปรโตคอล ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายกำาหนด
กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายกำา หนดคุณลักษณะเฉพาะให้ดำา เนิน การทดสอบตามข้อ กำา หนดที่ผู้ใ ห้บริ การ
โครงข่ายกำาหนด
5.5 การรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก)

ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ชื่อผู้ทดสอบ วันเวลาที่ทดสอบ โครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ทดสอบและ
แบนด์วดิ ท์ที่ใช้บริการ โครงข่ายผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ทดสอบ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ

(ข)

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ รายละเอียดของอุปกรณ์ ได้แก่ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ชื่อและที่
อยูผ่ ผู้ ลิต รุ่นอ้างอิง หมายเลขประจำาเครื่อง ค่าแบนด์วิดท์สูงสุด และรูปถ่ายของอุปกรณ์

(ค)

คู่มือและเงื่อนไขการใช้งานอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตระบุซึ่งมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(ง)

รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ขณะทดสอบ และรูปถ่าย

(จ)

ผลการทดสอบ
หมายเหตุ ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบ และตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ ดูภัาคผนวก ข.
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ภาคผนวก ก.
ไฟล์สำาหรับการทดสอบ
ก.1

ชุดเอกสารสำาหรับการทดสอบการรับ - ส่ งสัญาณโทรสาร

ชุดเอกสารสำาหรับการทดสอบการรับ – ส่ งสัญญาณโทรสาร ประกอบด้วยข้อมูลประเภัทข้อความ รูปภัาพ
แผนภัูมิ ตัวอย่างชุดเอกสารสำาหรับการทดสอบ และการดาวน์โหลด ดังตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 ชุดเอกสารสำาหรับการรับ-ส่งสัญญาณโทรสาร
ประเภทไฟล์
office.pdf

การดาวน์โหลด

ตัวอย่างชุดเอกสารสำาหรับทดสอบ

http://www.nectec.or.th/standards

ก.2 ไฟล์เสียงทดสอบสำาหรับการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
กำา หนดให้ ใ ช้ ไ ฟล์ เ สี ย งทดสอบนามสกุ ล .mp3 ประเภัท full rate และมี บิ ต เรต 128 Kbps ซึ่ ง สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์เสียงทดสอบได้ที่ http://www.nectec.or.th/standards
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ และบันทึกผลการทดสอบ
ข.1 ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
ชื่อห้องปฏิบัติการ…..................................................
หมายเลขรายงาน : ….......................................
หมายเลขตัวอย่างทดสอบ : …..........................
วันที่รับตัวอย่างทดสอบ : ….............................
วันที่ดำาเนินการทดสอบ : …...............................
ชื่อและที่อยู่ล ูกค้า : …...........................................................................................................................................................
รายละเอียดตัวอย่างทดสอบ : …..........................................................................................................................................
เครื่องหมายการค้า : ….................................................
รุ่น : …...........................................................................
หมายเลขประจำาเครื่อง : …...........................................
หมายเหตุ :
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ข้อกำาหนด
4.1 คุณลักษณะด้านความ
ปลอดภััย

เกณฑ์การพิจารณาหรือทดสอบ

ผลการประเมิน

ทดสอบตามข้อกำาหนดของมอก. 1561

4.2 คุณลักษณะด้านความเข้ากัน ทดสอบตามข้อกำาหนดของมอก. 1956 และ
ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
กระแสฮามอร์นิกส์ เป็นไปตามมอก. 1448
4.3 คุณลักษณะด้านความ
ทนทานของอุปกรณ์

ผ่านเกณฑ์์ระดับ 4 ตาม ศอ.๒๐๐๒.๒

4.4 คุณลักษณะด้านสมรรถนะ ระบุคา่ กำาลังไฟฟ้าที่วัดได้ ตาม ศอ.
พลังงานของอุปกรณ์
๒๐๐๖.๒.๑
4.5 คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
อื่นๆ

เต้าเสียบของอุปกรณ์เป็นไปตาม มอก. 166

5.1 คุณลักษณะด้านคุณภัาพ
เสียง

อุปกรณ์ต้องมีคุณภัาพเสียงไม่ตำ่ากว่าระดับ
ที่กาำ หนด

5.1.3 วิธีการทดสอบคุณภัาพเสียง
5.1.3.1 ทดสอบขณะไม่มีการใช้งาน - การเรียกเข้าและเรียกออก ระหว่างโครง
อินเทอร์เนต
ข่ายภัายนอก (external test) ค่ามอสต้องไม่
ตำ่ากว่าระดับ 3
- การเรียกเข้าและเรียกออก ภัายในโครงข่าย
(internal test) ค่ามอสต้องไม่ตำ่ากว่า 4
5.1.3.2 ทดสอบโดย ให้ต้ังค่าภัาระ - การเรียกเข้าและเรียกออก ระหว่างโครง
งานสำาหรับการเข้าใช้งาน ข่ายภัายนอก (external test) ค่ามอสต้องไม่
อินเทอร์เน็ตไว้ เท่ากับร้อยละ ตำ่ากว่าระดับ 3
50 ของแบนด์วิดท์สูงสุด
(maximum bandwidth) ที่ผู้ ชือ่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และแบนด์วิดท์
ผลิตกำาหนด
ชือ่ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์

ค่าที่วัดได้.............…...................
อยูใ่ นระดับ............
ค่าที่วัดได้.............…...................
อยูใ่ นระดับ............
ร้อยละ 50 ของแบนด์วิดท์สูงสุดที่
ผู้ผลิตกำาหนด =............Mbps
ค่าที่วัดได้.............…...................
อยูใ่ นระดับ............
ชื่อ.................................................
แบนด์วิดท์ที่ขอใช้..................Mbps
แบนด์วิดท์ที่วัดได้..................Mbps
ชื่อ..................................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................

- การเรียกเข้าและเรียกออก ภัายในโครงข่าย ร้อยละ 50 ของแบนด์วิดท์สูงสุดที่
(internal test) ค่ามอสต้องไม่ตำ่ากว่า 4
ผูผ้ ลิตกำาหนด =............Mbps
ค่าที่วัดได้.............…....................
อยูใ่ นระดับ............
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ข้อกำาหนด

เกณฑ์การพิจารณาหรือทดสอบ

5.2 คุณลักษณะด้านการรับ - ส่ ง รองรับการรับ-ส่ งโทรสารตามมาตรฐาน
สัญญาณโทรสาร
T.38 และต้องสามารถรับ-ส่งเอกสารจาก
เครื่องโทรสารผ่านโครงข่ายของผูใ้ ห้บริการ
5.2.3 วิธีการทดสอบการรับ-ส่ง รับ – ส่ งเอกสารจากเครื่องโทรสารจาก
สัญญาณโทรสาร
ภัายในโครงข่าย จำานวน 10 ครั้ง ต้อง
สามารถรับเอกสารได้อย่างน้อย 8 ครั้ง
รับ – ส่ งเอกสารจากเครื่องโทรสารจาก
ภัายนอกโครงข่าย จำานวน 10 ครั้ง ต้อง
สามารถรับเอกสารได้อย่างน้อย 8 ครั้ง
5.3 คุณลักษณะด้านการบันทึก กรณีที่ผใู้ ห้บริการกำาหนดไว้ อุปกรณ์ต้อง
เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) รองรับการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
5.3.3 วิธีการทดสอบการบันทึก บันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติอย่างน้อย 2
เสียงตอบรับอัตโนมัติ
ไฟล์ ความยาวต่อเนื่อง 15 นาที โดยเหลือ
เนื้อที่วา่ งอย่างน้อย 11.7 Mb
5.4 การทดสอบคุณลักษณะอื่นๆ กรณีผใู้ ห้บริการโครงข่ายกำาหนด
คุณลักษณะเฉพาะให้ดำาเนินการทดสอบ
รู ปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ :

รู ปถ่ายตัวอย่างทดสอบ :
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ผลการประเมิน

รับ – ส่งเอกสารได้.........ครั้ง

รับ – ส่งเอกสารได้.........ครั้ง

ไฟล์เสียงที่บันทึกได้.......ไฟล์
ความไฟล์ทเี่ ล่นได้...........นาที
เนื้อที่วา่ งทีเ่ หลือ...........Mb

สรุปผล
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ข.2

ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบคุณลักษณะทางโปรโตคอลที่ต้องการ
สำาหรับการทดสอบคุณลักษณะทางโปรโตคอล กำาหนดให้บันทึกผลการทดสอบด้านต่างๆ โดยมีตัวอย่าง
การบันทึกผล ดังนี้
ข.2.1 การบันทึกผลด้านประสิทธิภัาพการประมวลผลและหน่วยความจำาของอุปกรณ์
ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างการบันทึกผลด้านประสิทธิภาพการประมวลผลและหน่วยความจำาของอุปกรณ์
ประสิทธิภาพการประมวลผลและหน่วยความจำา เมื่อติดตังง สำาหรับการทดสอบ ( 8 คูส่ าย )
เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
(hr.mim)

ร้อยละ CPU

หน่วยความจำา (kB)

ขณะว่างงาน (idle)

รวม (total)

ที่ใช้ไป (used)

เหลือ (free)

ค่าเฉลี่ย

ข.2.2 การบันทึกผลการทดสอบคุณภัาพเสียง
ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบคุณภาพเสียง
คุณภาพการให้บริการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เนนต (VoIP QoS)
หมายเลขคู่สาย (ext. A_No.) หมายเลขคู่สาย (ext. B_No.)

Call leg

ค่าเฉลี่ย
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ข.2.3 การบันทึกผลการทดสอบการรับ – ส่ งสัญญาณโทรสาร
ตารางที่ ข.3 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบการรับ – ส่ งสัญญาณโทรสาร
ต้นทาง (test from)

ปลายทาง (test to)

ผลการทดสอบ

ภัายในโครงข่ายผ่านโครงข่ายไอพี ภัายในโครงข่ายผ่านโครงข่ายไอพี
ภัายในโครงข่ายผ่านโครงข่ายไอพี โครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐาน (PSTN)
โครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐาน (PSTN) ภัายในโครงข่ายผ่านโครงข่ายไอพี

ข.2.4 การบันทึกผลการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ตารางที่ ข.3 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบการบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติ
การทดสอบ

ผลการทดสอบ

ขนาดพื้นที่วา่ งในอุปกรณ์
การติดตั้งไฟล์เสียงลงบนอุปกรณ์
การทดสอบ IVR โดยการเรียกเข้า

______________________________________________
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