บทที่ 6
โครงสรางของเครือขายคอมพิวเตอร,Protocal
การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การสื่อสาร
ขอมูล การเก็บรักษาขอมูล และการประมวลผลขอมูล มีลักษณะผสมผสานกันไมสามารถแยกออกจากกัน
ได องคกรตาง ๆ มีสาขาอยูตามสถานทีต
่ าง ๆ ทั้งในระยะใกลและระยะไกลนับเปนระยะทางหลายรอยหรือ
หลายพันกิโลเมตรจากสํานักงานใหญ แตศูนยกลางการบริหารงานยังคงอยูท
 ี่สาํ นักงานใหญ ดังนั้น
ผูบริหารจะตองสามารถควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการบริหารงานของสํานักงานสาขาไดตลอดเวลา และ
สาขาตาง ๆ ก็มีความตองการใชขอมูล โปรแกรม หรือ อุปกรณบางอยางจากศูนยกลางการบริหารงานดวย
เชน การสื่อสารขอมูลผานดาวเทียมติดตอกับลูกคาตางประเทศ เปนตน การจัดโครงสรางคอมพิวเตอรของ
องคกร จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในการพิจารณา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน
การนําระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลมาทํางานรวมกันอยางผสมกลมกลืน ไดรับอิทธิพลโดยตรง
จากโครงสรางของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบคือ
1. คอมพิวเตอรแบบรวมศูนย (centralized) ผูใชจะตองนําขอมูลมาประมวลผลที่ศน
ู ยคอมพิวเตอร
ระบบนี้ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรและเทอรมินอลซึ่งมีเครือขายสื่อสารเชื่อมตอกัน
2. คอมพิวเตอรแบบกระจาย (distributed system) ผูใชสามารถประมวลผลไดเองไมตองมาทีศ
่ ูนย
คอมพิวเตอรเพราะเปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กหลาย ๆ เครื่องเชื่อมตอกันดวยระบบเครือขาย
สื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอรจึงเปนศูนยการสื่อสารของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย หรือเน็ตเวิรก
 (Network) คืออะไร?
หากตอบอยางงายๆ ก็คือวา ระบบทีม
่ ีคอมพิวเตอร ตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมตอกันอยู แตหาก
จะหาคําตอบ ทีเ่ ปนวิชาการมากขึ้นไปอีก ก็จะไดคําตอบวา จุดหรือโหนด (Node) ที่มีการเชือ
่ มตอกัน ดวย
เสนทาง การสือ
่ สาร อยางใดอยางหนึ่ง และระบบเครือขายใดๆ สามารถทีจ
่ ะมี ระบบเครือขายยอยๆ ซอน
อยูในตัวมันได

ระบบเครือขาย สามารถเรียกได หลายวิธี เชนตามรูปแบบ การเชื่อมตอ (Topology) เชน แบบบัส
(bus), แบบดาว (star), แบบวงแหวน (ring) หรือจะเรึยกตามขนาด หรือระยะทางของระบบก็ได เชนแลน
(LAN), แวน (WAN), แมน (MAN) นอกจากนี้ ระบบเครือขาย ยังสามารถ เรียกไดตาม เทคโนโลยีที่ไช
ในการสงผานขอมูล เชน เครือขาย TCP/IP, เครือขาย IPX, เครือขาย SNA หรือเรียกตาม ชนิดของขอมูล
ที่มีการสงผาน เชนเครือขาย เสียงและวิดีโอ
เรายังสามารถ จําแนกเครือขายได ตามกลุมที่ใชเครือขาย เชน อินเตอรเน็ต (Internet), เอ็กซตรา
เน็ต (Extranet), อินทราเน็ต (Intranet), เครือขายเสมือน (Virtual Private Network) หรือเรียก ตามวิธีการ
เชื่อมตอ ทางกายภาพ เชนเครือขาย เสนใยนําแสง, เครือขายสาย โทรศัพท, เครือขาย ไรสาย เปนตน จะ
เห็นไดวา เราสามารถจําแนก ระบบเครือขาย ไดหลากหลายวิธี ตามแตวา เราจะพูดถึง เครือขายนั้นใน
แงมุมใด

การแยกประเภทระบบเครือขาย
1. แยกระบบเครือขาย ตามขนาด
1.1 แลน (LAN: Local Area Network) หรือระบบเครือขายทองถิ่น เปนระบบเครือขายขนาดเล็ก
ที่ใชในการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร ในบริเวณใกลเคียง เขาดวยกัน เชนในภายในหองเดียวกัน หรือใน
สํานักงานเดียวกัน โดยทัว่ ไป ระบบเครือขายแบบแลน ใชเพือ
่ วัตถุประสงค ในการเชื่อมตอ เครื่อง
คอมพิวเตอร กับอุปกรณตางๆในอาคาร เพื่อแบงปนการใชขอ
 มูล และอุปกรณรวมกันเชน เครื่องพิมพ

ไฟลขอมูล เปนตน

ระบบเครือขายแบบ LAN หรือระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ โดยปกติแลวจะเปนระบบเครือขายสวนตัว
(Private Network) นั่นคือองคกรที่ตองการใชงานเครือขาย ทําการสรางเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
กันเปนระบบเครือขายในระยะใกลๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดประโยชนแกองคกรและธุรกิจตางๆ มากมาย เชน
•

สามารถแบงเบาการประมวลผลไปยังเครื่องตางๆ เฉลี่ยกันไป

สามารถแบงกันใชงานอุปกรณตางๆ เชน เครือ
่ งพิมพ ซีดีรอมไดรฟ เครื่องคอมพิวเตอรทม
ี่ ี
•
•
•
•
•

ประสิทธิภาพสูง เปนตน
สามารถแบงกันใชงานซอฟตแวรและขอมูลหรือสารสนเทศตางๆ รวมทั้งทําใหสามารถจัดเก็บ
ขอมูลเหลานั้นไวเพียงที่เดียว
สามารถวางแผนหรือทํางานรวมกันเปนกลุมได แมจะไมไดอยูใกลกันก็ตาม
สามารถใชในการติดตอกัน เชน สงจดหมายทางอิเลคทรอนิคส หรือการสงเสียงหรือภาพทาง
อิเลคทรอนิคส เปนตน
ชวยลดคาใชจายโดยรวมขององคกร

วัตถุประสงคของการใชงานในระบบแลน (Local Are Network, LAN)
•
•

ตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทีอ
่ ยูใกลกัน
ตองการแบงปนทรัพยากรตางๆเพื่อใชรวมกัน เชนอุปกรณของคอมพิวเตอรบางชนิดมีราคาสูง
มาก

ขีดจํากัดในการเชื่อมโยงสายสื่อสาร
นอกจากรูปแบบของโทโปโลยีจะมีความสําคัญตอการเลือกรูปแบบของเครือขายและการจัดการระบบ
ของเครือขายแลว เรายังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ที่สาํ คัญของแตละโทโปโลยีอีกดวยเชน
- ความซับซอนยุงยากในการติดตั้งเชือ
่ มโยงสายสื่อสาร
- ราคาของสายสื่อสาร
- ความซ้ําซอนในการออกแบบ
- การตรวจสอบความผิดพลาดเสียหายในเครือขาย
- การขยายเพิ่มเติมโหนดในเครือขาย ฯลฯ
และการรูถงึ ขีดจํากัดของโทโปโลยีของเครือขาย LAN แตละแบบยอมมีความสําคัญไมนอยไปกวา
กัน ขีดจํากัดในการออกแบบเครือขายที่ควรคํานึงถึงไดแก
- ความยาวสูงสุดของแตละชวงสื่อสาร (Segment) ซึ่งก็คือระยะทางจากปลายเทอรมินัลดานหนึ่ง
ของบัส ถึงปลายอีกดานหนึ่ง หรือ 1 รอบวงแหวนการสื่อสาร
- จํานวนสเตชั่นสูงสุดใน 1 ชวงสื่อสาร
- จํานวนชวงสื่อสารสูงสุดใน 1 เครือขาย
- ความยาวสูงสุดของสายสื่อสารทั้งหมดใน 1 เครือขาย

สวนประกอบพื้นฐานของระบบ LAN
Network Operating System (NOS) ระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network Operating System) มี
หนาทีใ่ นการควบคุมการทํางานของเครือขาย เชนเดียวกับการทีร่ ะบบปฏิบัตก
ิ าร (Operating System)
ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรนน
ั่ เอง ซึ่งในเครือขายแบบ Peer-to-Peer เชน Windows for
Workgroups จะมีระบบปฏิบัตก
ิ ารเครือขายอยูในเครื่องทุกเครื่องของเครือขาย ในขณะที่ในเครือขายแบบ
Server-based เชน Netware หรือ Windows NT นั้น ระบบปฏิบัติการเครือขายจะอยูที่เครื่อง Server ในขณะ
ที่ workstation จะใชซอฟตแวรขนาดเล็กอีกตัวในการติดตอรับ-สงขอมูลกับ Server
เครื่องบริการและสถานีงาน (Server and Workstation) ก็คือเครื่องคอมพิวเตอรที่ประกอบกัน
เปนเครือขายนัน
่ เอง โดยเครื่องบริการ (Server) จะเปนเครื่องหลักที่มห
ี นาที่ใหบริการตางๆ แกสถานีงาน
(Workstation) หรือโหนด (Node) ซึ่งบริการหลักๆ ก็คือ บริการแฟมขอมูล (File Server) บริการ
เครื่องพิมพ (Print Server) บริการ FAX (FAX Server) บริการฐานขอมูล (Database Server) เปนตน สวน
่ี ูใชใชในการติดตอเขาเครือขายนั่นเอง
Workstation นัน
้ ก็คือเครื่องคอมพิวเตอรทผ
แผงวงจรเชื่อมตอเครือขาย (Network Interface Card-NIC) จะเปนอุปกรณที่เปนแผนวงจร
สําหรับเสียบเขาชองตอขยาย (expansion bus) ของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถตอสายของ
เครือขายเขามาและทําการติดตอสงขอมูลกับเครือขายได
ระบบการเดินสาย(Cabling System) ระบบการเดินสายจะเปนสื่อที่เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูใ น
เครือขายเขาดวยกัน ซึ่งอาจประกอบดวยสายแบบตางๆคือ UTP/STP, Coaxial, Fiber Optic หรือแมแต
การเชื่อมกันแบบไรสาย เชน Infrared หรือสัญญาณวิทยุก็ได
ทรัพยากรและอุปกรณที่ใชงานรวมกัน (Shared Resources and Peripherals) จะรวมถึงอุปกรณ
หนวยความจําถาวร เชน ฮารดดิสก หรือเทปที่ตออยูกับเครือ
่ ง Serverตลอดจนเครื่องพิมพหรืออุปกรณ
อื่นๆ ซึ่งผูใชในเครือขายที่ไดรบ
ั อนุญาตสามารถใชงานได

โครงสรางของระบบเครือขาย( network Topology) แบบLAN

ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายเฉพาะบริเวณ (LAN) สามารถออกแบบการเชื่อมตอกัน
ของเครื่องในเครือขายใหมีโครงสรางในระดับกายภาพไดในหลายรูปแบบซึง่ แตละรูปแบบจะมีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันไป ดังนี้

โครงสรางแบบดาว (Star Topology) เปนโครงสรางที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรแตละตัวเขากับ
คอมพิวเตอรศน
ู ยกลาง การรับสงขอมูลทั้งหมดจะตองผานคอมพิวเตอรศน
ู ยกลางเสมอ มีขอดีคือการ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเครื่องใหมสามารถทําไดงายและไมกระทบกับเครื่องอืน
่ ในระบบเลย แตขอเสียคือมี
คาใชจายเกี่ยวกับสายสูงและถาคอมพิวเตอรศูนยกลางเสียระบบเครือขายจะหยุดชะงักทั้งหมดทันที
ขอดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายไดงาย
- สามารถเพิ่ม node ไดงาย
- ตรวจสอบจุดที่เปนปญหาไดงาย
ขอเสีย
- ตองใชสายเคเบิลจํานวนมาก
- มีคาใชจายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมตอจากศูนยกลางทําใหมีโอกาสทีร่ ะบบเครือขาย จะลมเหลวพรอมกันได
งาย

โครงสรางแบบบัส (Bus Topology) เปนโครงสรางที่เชื่อมคอมพิวเตอรแตละตัวดวยสายเคเบิลทีใ่ ช
รวมกัน ซึ่งสายเคเบิลหรือบัสนีเ้ ปรียบเสมือนกับถนนที่ขอมูลจะถูกสงผานไปมาระหวางแตละเครื่องได
ตลอดเวลา โดยไมตองผานไปที่ศูนยกลางกอน โครงสรางแบบนี้มีขอดีทใี่ ชสายนอย และถามีเครื่องเสียก็
ไมมีผลอะไรตอระบบโดยรวม สวนขอเสียก็คอ
ื ตรวจหาจุดที่เปนปญหาไดยาก
ขอดี
- ใชสายเคเบิลนอยทีส
่ ุด
- รูปแบบการวางสายงายทีส
่ ุด
- มีความเชื่อถือไดสูงเนื่องจากเปนรูปแบบงายที่สด
ุ
- สามารถขยายระบบไดงาย
ขอเสีย - ตรวจสอบหาจุดที่เปนปญหาไดยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอยางมากถามีการจราจรของขอมูลสูง

โครงสรางแบบวงแหวน (Ring Topology) เปนโครงสรางที่เชื่อมคอมพิวเตอรทั้งหมดเขาเปน
วงแหวน ขอมูลจะถูกสงตอๆ กันไปในวงแหวนจนกวาจะถึงเครื่องผูร ับที่ถูกตอง ขอดีของโครงสรางแบบนี้
คือ ใชสายเคเบิลนอยและสามารถตัดเครื่องทีเ่ สียออกจากระบบได ทําใหไมมีผลตอระบบเครือขาย ขอเสีย
คือหากมีเครื่องที่มีปญหาอยูในระบบจะทําใหเครือขายไมสามารถทํางานไดเลย และการเชือ
่ มตอเครื่อง
เขาสูเครือขายอาจตองหยุดระบบทั้งหมดลงกอน
ขอดี
- มีการใชสายเคเบิลนอย
- มีประสิทธิภาพสูง แมวาการจราจรของขอมูลในเครือขายจะมาก
ขอเสีย - ถามี node ที่เปนปญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือขาย
- การตรวจหาปญหาทําไดยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือขายทําไดยากและอาจตองหยุดการใชงานเครือขายชั่วคราว

1.2 แมน (MAN: Metropolitan Area Network) เปนเครือขาย ที่มีขนาดใหญกวาแลน ทําการ
เชื่อมตอกัน ในระดับเมือง หรืออาคารหลายๆหลัง เขาดวยกัน โดยใชสายสัญญาณ ที่มีความเร็วสูง เปน
สายสัญญาณหลัก ที่ใชในการรับสงขอมูล ทําใหระบบเครือขาย ในอาคารตางๆ ทํางานที่ระดับ ความเร็ว
สูงเชนกัน ตัวอยางของการใชงาน ระบบเครือขายในลักษณะนี้ เชนในมหาวิทยาลัย โดยทําการเชื่อมตอ
เครือขายแลน ของคณะหรือ ภาควิชาตางๆ เขาดวยกันเรียกวา แคมปสเน็ตเวิรก (Campus Network)

1.3 แวน (WAN: Wide Area Network) หรือระบบเครือขายระยะไกล เปนระบบเครือขาย ที่
ครอบคลุม พื้นที่กวางขวาง เปนระยะทาง หลายๆ กิโลเมตร จนถึงระดับประเทศ และทวีป การ
เชื่อมตอในระบบแวน สวนใหญ ใชสายสัญญาณทั่วๆ ไป เชน โทรศัพท หรือการเชาสายลีสไลน
(Leased Line) การใชดาวเทียม การใชสัญญาณไมโครเวฟ และสัญญาณอื่นๆ ที่สามารถสง
ขอมูล ผานระยะทางไกลๆ ได ระบบงานที่ใช ระบบเครือขายแบบแวน ไดแกระบบ ฝากถอนผาน
ธนาคาร ระบบบัตรเครดิต และระบบโอนเงินตางประเทศ เปนตน

การแบงระบบเครือขายตามลักษณะการใหและรับบริการเปนการแบงตามลักษณะหนาที่ของคอมพิวเตอรแต
ละเครื่องในระบบเครือขายเปนสําคัญอาจแบงไดเปน 2 ประเภท
- เพียรทูเพียร (Peer to Peer)

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

เครือขายคอมพิวเตอรแบบ Client- Server
ในกรณีที่องคกรมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากเครือขายแบบ Peer- To- Peer อาจจะไมสามารถรองรับได
เครือขาย Client Server จะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวาเนื่องจาก Client Server มีความสามารถในการดูแล
ควบคุมใชงานของระบบเครือที่มีขายผูใชจํานวนมากไดดีกวามีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ดูแลระบบ
จัดเก็บขอมูลใหบริการทั้ง Hardware , Software และ Data รวมทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ใหกับคอมพิวเตอรทั้งระบบ เราเรียกคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เหลานี้วาเครื่องใหบริการหรือเครื่องแมขาย
(Server) สวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหลือในระบบที่ไมไดทําหนาที่นี้จะเรียกวา เครื่องรับบริการหรือเครื่อง
ลูกขาย (Client) หรือเวิรกสเตชัน (Workstation) ซึ่งจะเปนกลุมคอมพิวเตอรในระบบที่ทําหนาที่รับการ
บริการจากเครื่อง Server ซึ่งจะทําหนาที่ ควบคุมการใชงานทุกอยางของระบบเครือขาย เชน การใชงาน
เครื่องพิมพจะถูกดูแลโดย Print Server หรืออุปกรณและทรัพยากรอื่นๆ จะถูกดูแลโดย Server เชน File
Server , Program Server สวนเครื่อง Client ทุกเครื่องจะใชงานทรัพยากรตางๆ โดยผานทาง Server การใช
งานระบบเครือขาย (Network Capability)

