วิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูพนื้ ฐานในการสื่อสารขอมูลแบบจําลองมาตรฐานและโปรโตคอลตาง ๆที่ใช
ในการสื่อสารขอมูลรูปแบบของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบตางๆการสื่อสารขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอรระยะใกลและระยะไกลเครือขายอินเทอรเน็ตการออกแบบระบบการจัดการและการ
บํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอรระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
1. นักศึกษาสามารถบอกองคประกอบพื้นฐานของเครือขาย ประเภทของเครือขาย และประโยชน
ของเครือขายคอมพิวเตอร
2. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะ Topology แบบตางๆ มาตรฐานตาง ๆที่ใชในระบบเครือขาย
3. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของสถาปตยกรรมแบบ OSI และ TCP/IP และประยุกตใชได
4. นักศึกษาสามารถอธิบายการขนสงขอมูล ในระบบเครือขายของเทคโนโลยี Ethernet, Token
Ring,Token Bus, FDDI, ATM
5. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของสายเคเบิ้ลแบบตางๆ
6.นักศึกษาสามารถบอกหนาที่การใชงานอุปกรณที่ใชในระบบการสือ่ สารขอมูลดวยคอมพิวเตอร
ได
7.นักศึกษาสามารถติดตอเครือขายคอมพิวเตอรและรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
คอมพิวเตอร
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1.หัวขอการสอน
1.1 พืน้ ฐานการสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
1.2 องคประกอบของการสือ่ สารขอมูล
1.3 ตัวกลางและอุปกรณ ,มาตรฐานการสื่อสาร
1.4 ชนิดของสัญญาณและวิธีการสงสัญญาณขอมูล
1.5 สื่อและอุปกรณที่ใชในการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย
1.6 โครงสรางของเครือขายคอมพิวเตอร,Protocal
1.7 ระบบเครือขายกับอินเตอรเน็ตบริการตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต
1.8 ประโยชนของเครือขายแตละประเภท
2. การวัดผลประเมินผล
2.1 อัตราสวน
2.1.1 ปวช. และ ปวส. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 100%
2.1.2 อัตราสวน คะแนนสถานประกอบการ : คะแนนอาจารยประจําวิชา 60 : 40
2.2 คะแนนการประเมินตามสภาพจริง และหรือคะแนนระหวางภาค
1. คะแนนสถานประกอบการ
60 %
2. คะแนนนิเทศในสถานประกอบการ 20 %
3. คะแนนสัมมนา
10 %
4. คะแนนสมุดบันทึก
10 %
2.3 ปวช. , ปวส. และ ปทส. สอบปลายภาคใชเวลา – ชั่วโมง คะแนนเต็ม – คะแนน
3. เอกสารอางอิง / เพื่อการคนควา
1 หนังสือการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2 หนังสืออินเตอรเน็ตเบื้องตน
3 เว็บไซตตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลดวยเครือขาย

บทที่ 1
พืน้ ฐานการสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน
1.2 การใชงานเครือขายคอมพิวเตอรกับงานดานตางๆ
1.1

1.1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Network Basic)

ความหมายของระบบเครือขาย

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ComputerNetwork) คือระบบที่มีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรตั้งแต 2
เครื่องขึ้นไปผานชองทางการสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง และระบบเครือขายใดๆ สามารถมีระบบเครือขายยอย
มากกวา1 เครือขายอยูภายใน

ความสําคัญของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1. ทําใหเกิดการทํางานในลักษณะกลุมในระหวางเครื่อง และอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร
2. เกิดการใชทรัพยากรรวมกันขึ้น โดยผูใชคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่อยูในเครือขาย สามารถใช แฟมขอมูล
ชุดคําสั่ง ขาวสารสารสนเทศตางๆ ตลอดใชอุปกรณประกอบคอมพิวเตอรที่มีราคาแพงรวมกันได เชน
เครื่องพิมพ
ฮารดดิสก สแกนเนอร ซีดีรอม โมเด็ม ฯลฯ
3. ชวยลดความซ้ําซอนและสามารถกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยใหกับแฟมขอมูลตางๆไดสะดวก
4. สามารถขยายอาณาเขตในการสื่อสารขอมูลไดครอบคลุมกวางไกลยิ่งขึ้นจากเครือขายขนาดเล็กที่เชื่อมตอกัน
ดวยคอมพิวเตอรเพียงสองสามเครื่องภายในหนวยงานหรือบริษัทเล็กๆไปจนถึงเครือขายที่เชื่อมตอคอมพิวเตอร
นับลานๆเครื่องทั่วโลกครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศที่รูจักกันดีคือเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครือขายที่ใหญ
ที่สุดในโลก

องคประกอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Elements)
องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอรมี 7 องคประกอบดวยกันประกอบดวย
1. จุดเชื่อมตอ (Node) อยางนอย 2 จุดขึ้นไป ซึ่งอาจจะเปน Personal Computer , Host Computer,
Workstation และ Printer
2.การดแลน(Network Interface Card : NIC)เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณและควบคุมการรับสงขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย รูปการดแลน10/100และการดแลน10/10
3. สื่อกลางในการสงขอมูล (Media)ไดแกสายเคเบิล คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟราเรด เปนตน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สื่อกลางในการสงขอมูล จะอธิบายอยางละเอียดในบทตอไป

4. แพกเกจของขอมูล (Data Packets) เปนสัญญาณที่วิ่งระหวาง Node ภายในระบบ เครือขาย
5. ที่อยู (Address) เปรียบเสมือนบานเลขที่ของแตละ Node ในระบบเครือขายซึ่งจะไม ซ้ํากัน
6. ซอฟตแวรในการสื่อสารขอมูล (CommunicationSoftware)เปนโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ไดแก Netware, Window NT/ Windows
2000 Server, Linux และ Unix เปนตน
- Netware เปนระบบปฏิบัติการที่มีผูนิยมใชงานในระบบเครือขายมากสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ในยุคแรกๆ พัฒนาโดยบริษัท Novell จัดเปนระบบปฏิบัติการเครือขายที่ทํางานภายใต MS-DOS
- Window NT, Windows 2000 Server เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต จํากัด สามารถ
นําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ เริ่มตนไมโครซอฟตตองการพัฒนาเปนแอปปลิเคชั่น เซอรฟเวอร
แตปจจุบันสามารถประยุกตไดเปนดาตาเบส เซอรฟเวอร และอินเทอรเน็ตเซอรฟเวอร
- Unix เปนระบบปฏิบัติการที่กําเนิดมาบนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ(Mainframe)ที่รองรับผูใชจํานวนมาก
สําหรับระบบเครือขายในหนวยงานใหญๆ เปนโปรแกรมจัดการระบบงาน (Operating system) ในเครือขาย
คอมพิวเตอรระบบหนึ่ง ไดรับการออกแบบโดยหองปฏิบัติการเบลลของบริษัท AT&T ในป ค.ศ. 1969 ถึงแมวา
ระบบUnixจะคิดคนมานานแลวแตยังเปนที่นิยมใชกันมากมาจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะระบบพื้นฐานของ
อินเตอรเนต เนื่องจากมีความคลองตัวสูง ตลอดจนสามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรหลายชนิด นอกจากนั้น
Unix ยังเปนระบบ ใชในลักษณะผูใชรวมกันหลายคน (Multiuse) และงานหลายงานในขณะเดียวกัน
(Multitasking) ผูใชสามารถดัดแปลง หรือเพิ่มคําสั่งใน Unix ดวยตนเองเพื่อความสะดวกได
- Linux เปนระบบปฏิบัติการสําหรับระบบเครือขาย ที่อยูในกลุมของ Free Ware ที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ
สูง Linux พัฒนาขึ้นโดยนายไลนัส ทอรวัลด (Linus Torvalds) ขณะที่ยังเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฮซิงกิ
ประเทศฟนแลนด เขาไดสงซอรสโคด(Source Code) ใหนักพัฒนาทั่วโลกรวมกันพัฒนา โดยขอดีของ Linux
สามารถทํางานไดพรอมกัน (Multitasking) และใชงานไดพรอมกันหลายคน(Multiuse)ทําใหเปนที่นิยมแพรหลาย
บางคนกลาววา "Linuxก็คือนองของUnix"แตจริงๆแลวLinuxมีขอดีกวายูนิกซ(Unix)คือสามารถทํางานได
บนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ที่ใชงานอยูทั่วๆ ไป เพราะวา Linux เปนระบบปฏิบัติ
7. รูปแบบในการเชื่อมตอเครือขาย (Topology) ซึ่งเปนแผนผังทางกายภาพที่จะบอกวาสัญญาณขอมูลจะวิ่งจาก
Node หนึ่งไปยังอีก Node หนึ่งในลักษณะอยางไร ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ Bus Topology0, Ring Topology และ
Star Topology
8. อัตราการสงขอมูล (Data Transmission Rate) เปนความเร็วที่แพกเกตจํานวนหนึ่งสามารถเดินทางจาก
Node หนึ่ง ไปยังอีก Node หนึ่งในระบบเครือขาย เชน ความเร็ว 1 Mbps (Megabits per second) , 1Gbps
(Gigabits per second)

ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร (Type of Network)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถแบงแยกไดหลายรูปแบบ เชน แบงแยกตามขนาดและ
แบงแยกตามการใหและรับบริการ

1. การแบงระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามขนาด
การแบงรูปแบบนี้จะดูขนาดการครอบคลุมพื้นที่เปนสําคัญ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้
- LAN (Local Area Network)

เปนกลุมของคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันในพื้นที่จํากัดเชนภายในตึกสํานักงานหรือภายในโรงงาน
สวนมากจะใชสายเคเบิ้ลในการติดตอสื่อสารกัน

-

MAN (Metropolitan Area Network)

เปนการนําเครือขายLANหลายๆเครือขายที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันมาเชื่อมตอกันใหมีขนาดใหญขึ้นเชน
เชื่อมตอกันในเมือง หรือจังหวัด เปนตน

-

WAN (Wide Area Network)

เปนกลุมของเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันแบบกวางขวางอาจจะเปนภายในประเทศระหวาง
ประเทศ
ซึ่งภายในเครือขาย WAN จะมีเครือขาย LAN หรือ MAN เชื่อมตอกันอยูภายใน เชน สํานักงานใหญ
ที่เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาติดตอกับสํานักงานสาขาในกรุงมะนิลาประเทศฟลิปปนสซึ่ง
การติดตอ
สื่อสารกันอาจจะใชตั้งแตระบบโครงขายโทรศัพทจนกระทั่งถึงดาวเทียม2การแบงระบบเครือขายตาม
ลักษณะ
การใหและรับบริการเปนการแบงตามลักษณะหนาที่ของคอมพิวเตอรแตละเครื่องในระบบเครือขายเปน
สําคัญ
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท
- เพียรทูเพียร (Peer to Peer)

เปนลักษณะของกลุมคอมพิวเตอรที่คอมพิวเตอรทุกเครื่องมีสิทธิเทาเทียมกันหมด (Peer)ไมมีเครื่องไหน
ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางของเครือขายเครื่องทุกเครื่องสามารถเปนไดทั้งผูรับบริการ(Client)และ
ผูใหบริการ(Server)ไมมีเครื่องไดมีหนาที่ดูแลจัดการระบบทั้งหมดผูใชงานแตละเครื่องจะเปนผูดูแล
ขอมูลและทรัพยากรของตัวเอง
- ไคลเอ็นต - เซิรฟเวอร (Client-Server)

เครือขายคอมพิวเตอรแบบ Client- Server

