บทที่ 3
ตัวกลางและอุปกรณ ,มาตรฐานการสือ่ สาร
ฮารดแวรในเครือขาย
เกี่ยวกับเครือขายขนาดเล็กที่มีเครื่องไมมากอาจไมจําเปนตองสนใจเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณในการควบคุม
การจราจรมากนํา แตถาเปนเครื่องจํานวนมากตองมีการแบงเครือขายออก เราจะอธิบายในอุปกรณตางๆเหลานี้
และหนาที่การทํางานของอุปกรณ
การแบงเครือขายออกจากกัน
อุปกรณในการกรองการจราจรระหวางเครือขายมีหลายแบบ ซึ่งหลักๆก็จะมีดังนี้
- Traffic control แบงการจราจรในเครือขายใหญๆ
- Connectivity การตอเชื่อมในอุปกรณที่แตกตางๆกัน เชน Ethernet, Token Ring มีการแปลง
ระบบระหวางกัน
- Hierarchical addressing มีการจัดระบบหมายเลข Logical ออกจากกัน เชน TCP/IP กับ
หมายเลข IP Address ดูในชั่วโมงที่ 5
- Signal regeneration การสรางสัญญาณใหมเมื่อระยะทางเกินขอจํากัดของสัญญาณ

สําหรับการสื่อสารขอมูลผานสายสงหรือระบบเครือขาย จําเปนตองมีอุปกรณ
สื่อสารเพื่อใชในการเชื่อมตอระบบเครือขาย ในการเชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขาย จะตอง
ทําการเชื่อมระหวางอุปกรณและสื่อกลางแบบตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจมีความตองการเฉพาะ
รูปแบบตางๆ เชน การรวมขอมูลจากหลายๆ จุดเพื่อสงผานไปยังสายเคเบิลโทรศัพทเพียงสาย
เดียว หรืออาจตองการขยายระยะทางการใชงาน รวมทัง้ อาจตองการเชื่อมตอระหวางเครือขายทีม่ ี
ลักษณะแตกตางกันเขาดวยกัน ความตองการเหลานีท้ าํ ใหตองใชอุปกรณพิเศษที่ใชในการสื่อสาร
ขอมูลเฉพาะงาน ซึ่งอาจแบงไดเปน
อุปกรณรวมสัญญาณ

มัลติเพล็กซเซอร (Multiplexer) นิยมเรียกกันวา มัก (MUX) จะเปนอุปกรณที่ใชในการลด
คาใชจายในการสงขอมูลผานสายสื่อสาร โดยจะทําการรวมขอมูล (multiplex) จาก
เครื่องเทอรมินลั จํานวนหนึ่งเขาดวยกัน และสงผานสายสือ่ สารเชนสายโทรศัพท และที่ปลายทาง
MUX อีกตัวก็จะทําหนาที่แยกขอมูล (demultiplex) สงไปยังจุดหมายที่ตองการ

คอนเซนเตรเตอร (concentrator) นิยมเรียกกันวา คอนเซน จะเปนมัลติเพลกเซอรที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจะสามารถทําการเก็บขอมูลเพือ่ สงตอ (store and forward) โดยใช
หนวยความจํา buffer ทําใหสามารถเชื่อมตอระหวางอุปกรณที่มีความเร็วสูงกับความเร็วต่ําได
รวมทัง้ อาจมีการบีบอัดขอมูล (compress) เพื่อใหสามารถสงขอมูลไดมากขึ้นดวย

ฮับ (Hub) สามารถเรียกไดอีกอยางวา LAN Concentrator เนื่องจากฮับจะทําหนาที่
เชนเดียวกับคอนเซน แตจะมีราคาถูกกวา นิยมใชในเครือขาย LAN รุนใหมๆ โดยใชฮับในการ
เชื่อมสัญญาณจากหลายๆจุดเขาเปนจุดเดียวในโทโปโลยีของ LAN แบบ Star เชน 10BaseT เปน
ตน

อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย

เครื่องทวนซ้าํ สัญญาณ (Repeater) เปนอุปกรณทที่ ํางานอยูในระดับ Physical Layer ในOSI
Model มีหนาที่เปนอุปกรณเชื่อมตอสําหรับขยายสัญญาณใหกับเครือขาย เพื่อเพิม่ ระยะทางใน
การรับสงขอมูลผานเครือขายใหไกลออกไปไดกวาปกติ ขอจํากัดของรีพีตเตอรคือทําหนาที่ในการ
สงตอสัญญาณที่ไดรับมาเทานั้น จะไมมีการติดตอกับระบบเครือขาย และไมรูจักลักษณะของ
ขอมูลที่แฝงมากับสัญญาณเลย

บริดจ (Bridge) ใชในการเชือ่ มตอ วงแลน (LAN Segments) เขาดวยกัน ทําใหสามารถขยาย
ขอบเขตของLAN ออกไปไดเรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบไมลดลงมากนัก เนื่องจากการ
ติดตอของเครื่องที่อยูในเซกเมนตเดียวกัน จะไมถูกสงผานบริดจไปรบกวนการจราจรของเซกเมนต
อื่น และเนื่องจากบริดจเปนอุปกรณที่ทาํ งานอยูในระดับ Data Link Layer ใน OSI Model ทําให
สามารถใชในการเชื่อมตอเครือขายที่แตกตางกันในระดับ Physical และ Data link ได เชน
ระหวาง Ethernet กับ Token Ring เปนตน ซึง่ อาจเชื่อมตอระหวาง LAN ที่อยูหา งกันผานทางสือ่
สาธารณะเชนสายโทรศัพทดวยบริดจระยะไกล (Remote Bridge) โดยบริดจอาจเปนไดทั้ง
ฮารดแวรเฉพาะ หรือซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรทกี่ ําหนดใหเปนบริดจก็ได

สวิตซ ( Switch) หรือที่นยิ มเรียกวา อีเธอรเนตสวิตซ (Ethernet Swiftch) จะเปนบริดจแบบหลาย
ชองทาง (Mulftiport Bridge) ที่นยิ มใชในระบบเครือขายแลนแบบ Ethernet เพื่อใชเชื่อมตอ
เครือขายหลายๆ เครือขาย (Segment) เขาดวยกัน สวิตซจะชวยลดการจราจรระหวางเครือขายที่
ไมจําเปน (ตามคุณสมบัติของบริดจ) และเนื่องจากการเชื่อมตอแตละชองทาง กระทําอยูภายในตัว
สวิตซเอง ทําใหสามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูลในแตละเครือขาย (Switching) ไดอยางรวดเร็ว
กวาการใชบริดจจํานวนหลายๆ ตัวเชื่อมตอกัน
นอกจากนี้ สวิตซยังสามารถใชเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวเขากับตัวสวิตซ ซึ่งจะ
ทําใหเครื่องๆ นั้น สามารถติดตอกับเซิรฟเวอรดวยความเร็วเต็มความสามารถของชองทางการ
สื่อสารขอมูลกับเครื่องอื่นๆ เลย

เราทเตอร (Router) เปนอุปกรณที่ทาํ งานอยูในระดับทีส่ ูงกวาบริดจ นั่นคือในระดับ Network
Layer ใน OSI Model ทําใหสามารถใชในการเชื่อมตอระหวางเครือขายที่ใชโปรโตคอลเครือขาย
ตางกัน และสามารถทําการกรอง (filter) เลือกเฉพาะชนิดของขอมูลทีร่ ะบุไววาใหผา นไปได ทําให
ชวยลดปญหาการจราจรที่คบั คั่งของขอมูล และเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครือขาย นอกจากนี้
เราทเตอรยงั สามารถหาเสนทางการสงขอมูลที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติดวย (ในกรณีที่สามารถสง
ไดหลายเสนทาง) อยางไรก็ดีเราทเตอรจะเปนอุปกรณทขี่ ึ้นกับโปรโตคอล นัน่ คือในการใชงาน
จะตองเลือกซือ้ เราทเตอรที่สนับสนุนโปรโตคอลของเครือขายที่ตองการจะเชื่อมตอเขาดวยกัน
เราทเตอรอาจเปนฮารดแวรเฉพาะหรือซอฟทแวรเราทเตอรก็ได

เกทเวย (Gateway) เปนอุปกรณที่ทาํ งานอยูในระดับ Transport Layer จนถึง Application
Layer ของ OSI Model มีหนาที่ในการเชือ่ มตอและแปลงขอมูลระหวางเครือขายทีแ่ ตกตางกันทัง้
ในสวนของโปรโตคอลและสถาปตยกรรมของเครือขาย เชน เชื่อมตอและแปลงขอมูลระหวางระบบ
เครือขาย LAN และระบบ Mainframe หรือเชื่อมระหวางเครือขาย SNA ของ IBM กับ DECNet
ของ DEC เปนตน โดยปกติ Gateway มักจะเปน Software Package ที่ใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึง่ (ซึ่งทําใหเครื่องนั้นมีสถานะเปน Gateway) และมักใชสําหรับ
เชื่อม Workstation เขาสูเครื่องที่เปนเครื่องหลัก (host) ทําใหเครื่องทีเ่ ปน Workstation สามารถ
ทํางานติดตอกับเครื่องหลักไดโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับแตกตาของระบบเลย
มาตรฐานระบบเครือขายแบบ LAN ชนิดตางๆ
โดยปกติแลว ในการออกแบบการเชือ่ มตอของระบบ LAN จะตองคํานึงถึงลักษณะโครงสราง
(Topology) สื่อกลาง (Media) และวิธีในการเขาใชสื่อกลาง (Media Access Method) ซึ่งจะมี
ความเหมาะสมในการนํามาประกอบกันเพื่อใชงานแตกตางกันไป อยางไรก็ดี เพื่อใหการเชื่อมตอ
ระบบ LAN มีมาตรฐานและสามารถใชงานไดอยางกวางขวาง ทําใหมอี งคกรกําหนดมาตรฐานได
กําหนดมาตรฐานของระบบเครือขายแบบตางๆ ออกมา ซึ่งมาตรฐานทีไ่ ดรับการยอมรับและมีการ
ใชงานอยางกวางขวางคือ

IEEE 802.3 และ Ethernet ระบบเครือขายแบบ Ethernet ถูกพัฒนา ขึ้นโดยบริษทั ซีรอกซใน
ปลายทศวรรษ 1970 และ ในป 1980 บริษัท Digital Equipment, Intel และ Xerox ไดรวมกัน
ออกแบบ Ethernet I ซึ่งใชงานกับสาย coaxial และตอมาในป 1985 ก็ไดทําการพัฒนาเปน
Ethernet II ซึ่งเปนระบบเครือขายที่ถกู ใชงานมากที่สุดแบบหนึง่ จากนั้นองคกรมาตรฐาน IEEE จึง
ไดออกขอกําหนดมาตรฐาน 802.3 โดยใช Ethernet II เปนรากฐาน โดยมีจุดแตกตางจาก
Ethernet II เล็กนอย แตหลักการใหญๆ จะคลายคลึงกัน คือใช Access Method แบบ CSMA/CD
และใช Topology แบบ Bus หรือ Star (Ethernet II จะเปน Bus เทานัน้ )
นอกจากนีม้ าตรฐาน IEEE 802.3 ยังไดรางมาตรฐานการใชสื่อในระดับกายภาพ (Physical
Layer) แบบตางๆ ทําใหสามารถใชสายเคเบิลในระดับกายภาพไดหลายแบบ โดยไมตองเปลี่ยนใน
สวนของ Data link Layer ขึ้นไป เชน 10Base5, 10BaseT โดย “10” หมายถึงความเร็ว 10 Mbps
สวน “Base” หมายถึง Baseband (“Broard” คือ Broadband) และในสวนสุดทายนั้น ในชวงแรก
“5” หมายถึงระยะไกลสุดทีส่ ามารถเชื่อมตอมีหนวยเปนเมตรคูณรอย ในที่นี้คือ 500 เมตร แต
ตอมาไดมีการใชความหมายของสวนนี้เพิ่มเติมเปนชนิดของสาย เชน “T” หมายถึงใชสาย
Twisted Pair และ “F”
IEEE 802.4 และ TOKEN BUS ระบบเครือขายแบบ Token Bus จะใช Access Protocol แบบ
Token Passing และ Topology ทางกายภาพเปนแบบ Bus แตจะมีการใชโทโปโลยีทางตรรกเปน
แบบ Ring เพือ่ ใหแตละโหนดรูจักตําแหนงของตนเองและโหนดขางเคียง จึงทําการสงผาน Token
ไดอยางถูกตอง
IEEE 802.5 และ Token Ring ระบบเครือขายแบบ Token Ring ไดรับการพัฒนาโดย IBM จะไช
Access Method แบบ Token Passing และ Topology แบบ Ring สามารถใชไดกบั ทั้งสาย STP,
UTP, Coaxial และ Fiber Optic มาตรฐานความเร็วจะมี 2แบบ คือ 4 Mbps และ16 Mbps
FDDI (Fider Distributed Data Interface) เปนมาตรฐานเครือขายความเร็วที่พฒ
ั นาขึ้นโดย
ANSI (American National Standards Institute) ทํางานที่ความเร็ว 100 Mbps ใชเคเบิลแบบ
Fiber Optic ใช Access Method แบบ Token-passing และใช Topology แบบวงแหวนคู (Dual
Ring) ซึ่งชวยทําใหทนทานตอขอบกพรอง (fault tolerance) ของระบบเครือขายไดดีขึ้น โดยอาจ
ใช Ring หนึ่งเปน Backup หรืออาจใชทงั้ 2 Ring ในการรับและสงขอมูลก็ได

