บทที่ 9 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร


ความหมายของเครือขาย




ระบบที่มีการนําเอาคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องขึน้ ไปมาเชื่อมตอเขาไว
ดวยกัน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงการใชทรัพยากรบางอยางของระบบ
รวมกันได
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วัตถุประสงคของการใชเครือขาย


ใชทรัพยากรรวมกัน



ใชขอมูลในไฟลรวมกัน



ความงายในการดูแลระบบ







เชน เครื่องพิมพ พืน้ ที่ในดิสก ฯลฯ
เชน ยอดเงินในบัญชีธนาคาร เลขที่ตั๋วหนังหรือทีน่ งั่ ในเครื่องบิน
ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทํางาน และทํากิจกรรมอืน่ ๆ
ไดจากแหลงเดียว
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ประเภทของเครือขาย


Local Area Network (LAN)





การเชื่อมตอเครือ่ งคอมพิวเตอรเขาดวยกันในระยะจํากัด
เชน ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณอาคารใกลเคียงทีส่ ามารถลากสาย
ถึงกันไดโดยตรง

Wide Area Network (WAN)




การเชื่อมตอ LAN ในทีต่ างๆเขาดวยกันผานระบบสือ่ สารอืน่ ๆ เชน
เครือขายโทรศัพทสายเชา (leased line) หรือสายขอมูลที่เชาพิเศษ
เปนเครือขายขนาดใหญขา มประเทศ รวมถึงระบบอินเตอรเน็ตดวย
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ขอจํากัดของระบบเครือขาย


การเรียกใชขอมูลทําไดชา




ไมวาจะเปนการอานหรือเขียนขอมูล มักจะชากวาฮารดดิสกในเครื่องของ
ตนเอง
เหตุจากขอจํากัดทางสายของเครือขายที่สามารถรับสงขอมูลไดชากวาสาย
ตอภายในเครื่อง
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ขอจํากัดของระบบเครือขาย (ตอ)


ขอมูลไมสามารถใชไดทันที



หากมีคนอืน่ ใชอยู อาจตองรอกอน เชน คิวการใชเครื่องพิมพ
หรือในกรณีของไฟลขอ มูล หากมีคนอืน่ กําลังแกไขขอมูลอยู
อาจตองรออานขอมูลภายหลัง
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ขอจํากัดของระบบเครือขาย (ตอ)


ยากตอการควบคุมและดูแล





มีความสลับซับซอนและยากในการดูแลกวาเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องเดียว
มีโอกาสที่จะถูกผูอนื่ แอบเขามาใชงานหรือลวงเอาขอมูลลับออกไป
ตกเปนเหยือ่ ของไวรัสคอมพิวเตอรมากกวาเครื่องทีต่ ั้งอยูเฉยๆ
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องคประกอบของเครือขาย


อุปกรณฮารดแวร (Hardware)






การด LAN (Network Interface Card - NIC)
Hub หรือตัวรวมสาย

ซอฟตแวร (Software)
ตัวกลางนําขอมูล (Media)
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การด LAN (Network Interface Card - NIC)




สําหรับตอเครื่องพีซีเขากับสาย LAN
มีชองสําหรับเสียบสายแบบใดแบบหนึ่งที่จะใช
หรือในการดเดียวจะมีชองเสียบสายหลายแบบก็ได
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Hub หรือตัวรวมสาย





แตละตัวจะมีพอรตที่มีจํานวนตางกัน เชน 5, 8, 10, 16 และ 24 พอรต
หรือมากกวานั้น
ทุก node จะสงสัญญาณถึงกันไดหมด หาก node ไหนเสียก็ดึงออกได
สะดวกในการโยกยายสาย สลับเครื่อง เพิ่มจํานวนเครื่อง ฯลฯ
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ซอฟตแวร (Software)







ตั้งแตโปรแกรมที่เปนไดรเวอรควบคุมการด LAN
โปรแกรมที่จัดการโปรโตคอล
ในการติดตอสื่อสาร
เชน IPX/SPX, TCP/IP
โปรแกรมควบคุมระบบที่มี
ความสามารถทํางานกับเครือขาย
เชน Netware, Windows, Linux หรือ Unix
รวมถึงโปรแกรมสําหรับจัดการสื่อสารที่เกี่ยวของอื่นๆ
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ตัวกลางนําขอมูล (Media)


มีประเด็นที่ควรพิจารณาอยูหลายประการ คือ




สายเคเบิลที่ใช
ลักษณะของสัญญาณไฟฟาที่รับสงกัน
ลักษณะการแบงกันใชสาย (media access control)
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สายเคเบิลที่ใช





สาย Coaxial (โคแอกเชี่ยล)
สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair)
สาย STP (Shielded Twisted-Pair)
สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)
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สาย Coaxial (โคแอกเชี่ยล)
สายเสนเดี่ยวมีเปลือกเปนสายโลหะถัก
(shield) ปองกันคลื่นรบกวน
มี 2 แบบคือ แบบหนา (thick) และ
แบบบาง (thin)
ใชตอเชื่อมระหวางแตละเครื่องโดยตรง
ปจจุบันเริ่มใชนอยลงเพราะถูกทดแทน
ดวยสายอืน่ ที่ราคาถูกกวา



ลวดถักกันสัญญาณ

ฉนวนชั้นใน

สาย Coaxial





ฉนวนหุมดานนอก

ลวดทองแดง
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สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair)
สายขนาดเล็กคลายสายโทรศัพท
มี 8 เสนตีเกลียวเปนคูๆ
ไมมีเปลือกที่เปนโลหะถัก (shield) หุม
เหมือนสาย coaxial
ลักษณะการเดินสายตองตอจากเครื่อง
เขาหาอุปกรณรวมสายหรือ hub
นิยมแพรหลาย เพราะราคาถูก ติดตั้งงาย



ฉนวนหุมสาย

สาย UTP





ฉนวนหุมดานนอก

ลวดทองแดง
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สาย STP (Shielded Twisted-Pair)
ลวดถักกันสัญญาณ

ฉนวนหุมสาย




สาย STP



ฉนวนหุมดานนอก

สายคูเล็กๆตีเกลียวไขวกนั แบบสาย UTP
มีฉนวนหรือเปลือกหุม ที่เปนโลหะ
เหมาะกับการเชื่อมตอเปนระยะทางไกล
เกินกวาที่จะใชสาย UTP ได

ลวดทองแดง
แผนฟอยล
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สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)


เสนใยเพิ่มความแข็งแรง
ฉนวน

สาย Fiber Optic








เสนใยแกวนําแสง

ฉนวนหุมดานนอก

ใชกับการสงสัญญาณดวยแสง
สงไดเปนระยะทางไกลโดยไมมีสัญญาณรบกวน
มักใชในกรณีที่เปนโครงขายหลักเชื่อมระหวาง
เครือขายยอยๆมากกวา เชนในเครือขายแบบ
FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
ปจจุบันมีใชในระบบ Ethernet ความเร็วสูง
หรือ Gigabit Ethernet ดวย
ทําความเร็วไดเทาๆกับสาย UTP คุณภาพสูง
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ลักษณะของสัญญาณไฟฟาที่รับสงกัน

สัญญาณที่สงในแบบ broadband

สัญญาณดิจิตอลธรรมดา
0

1

0

1

0

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะการแบงกันใชสาย (media access control)




วิธีการที่จะแบงเวลาใชสายใหทั่วถึงกัน ไมตองรอนานเกินไป
เนื่องจากทุกเครื่องในระบบ LAN ใชสายสัญญาณชุดเดียวกัน
นิยมใช 2 แบบคือ



CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)
Token-passing
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CSMA/CD (Carrier Sense Multiple
Access/Collision Detection)
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Token-passing

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานของระบบ LAN




Ethernet
Token-Ring
FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
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Ethernet





พัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญคือ บริษัท Xerox, DEC และ Intel
เปนมาตรฐานของ IEEE ในกลุมที่มีรหัส 802.3
มีกฎเกณฑหรือโปรโตคอลแบบ CSMA/CD
มาตรฐานของ Ethernet แยกแยะไดดวยรหัสดังตัวอยาง เชน
ความเร็ว วิธีสงสัญญาณ สายที่ใช

10 Base - 5
ความเร็ว 10 Mbps

สายที่ใชเปน coaxial ระยะไมเกิน 500 เมตร
วิธสี งสัญญาณ
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ความเร็ว





ตัวบอกวาระบบนั้นทําความเร็วไดเทาไร
เปนคาสูงสุดที่ระบบ LAN นั้นทําได ในกรณีที่ไมมีอุปสรรคอื่นใด
มาถวงใหชาลง
ในทางปฏิบัติแลวจะไดความเร็วต่ํากวามาก
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วิธีสงสัญญาณ


Base




หมายถึง Baseband คือสงเปนสัญญาณแบบดิจติ อล 0 และ 1 หรือ
แรงดันไฟฟา 0 และ 5 โวลตโดยไมมีการผสมสัญญาณนี้เขากับ
สัญญาณความถี่สูงอืน่ ใด

Broad


หมายถึง Broadband คือมีการผสมสัญญาณขอมูลทีจ่ ะสงเขากับสัญญาณ
อนาล็อกหรือคลื่นพาทีม่ ีความถีส่ ูง เพือ่ ใหสงไดไกลและมีความเพี้ยน
นอยกวาแบบแรก
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สายที่ใช
รหัส
5
2
T
F

หมายถึง
ใชสายแบบ Thick coaxial ลากไปไดไกลไมเกิน 500 เมตร
ใชสายแบบ Thin coaxial ลากไปไดไกลไมเกิน 200 เมตร
ใชสาย UTP แบบCAT 5 ตอจากเครื่องเขาหา hub ลากไปได
ไกลไมเกิน 100 เมตร
ใชสาย Fiber-optic ลากไปไดไกลหลายรอยเมตรขึ้นไป
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ตัวอยางมาตรฐานที่สําคัญ

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

อยางต่ํา 0.5 เมตร

คอมพิวเตอร
T-connector
Terminator

ไมเกิน 185 เมตร

ระบบ LAN แบบ 10Base-2
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ตัวอยางมาตรฐานที่สําคัญ
Hub/Switch

ไมเกิน 100 เมตร

ไมเกิน 100 เมตร

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

ระบบ LAN แบบ 10Base-T
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Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet



มาตรฐานของ Ethernet ความเร็วสูง
อาจจัดเปนหลายกลุมดวยกัน ดังนี้


100Base-T
Gigabit Ethernet



10 Gigabit Ethernet







1000Base-T (สาย UTP) หรือ 1000Base-F (สาย Fiber optic)
ระดับความเร็ว 10,000 Mbps หรือ 10 Gigabit per second
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Token-Ring




ตอ LAN ในแบบ Ring และใชการควบคุมแบบ token-passing
สายที่ใชเปนเคเบิลแบบพิเศษ มี 2 คู ตอเขากับอุปกรณรวมสายที่เรียกวา MAU
จุดออนคือถาสายเสนใดเสนหนึ่งขาด Ring จะไมครบวงและทํางานไมได
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FDDI (Fiber Distributed Data Interface)





อาศัยสาย fiber optic เชื่อมตอรับสงขอมูลความเร็วสูงเทากับ
Fast Ethernet หรือสิบเทาของ Ethernet พื้นฐาน
การรับสงขอมูลของ FDDI ใชวิธี Token-passing เชนเดียวกัน
เหมาะที่จะใชเปนเครือขายหลักหรือ backbone ที่เชื่อมระบบ LAN
หลายๆวงเขาดวยกัน
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เครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)






เครือขายที่อาศัยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ในการรับสงขอมูล
คุณสมบัติคือทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางตางๆไดดี ไมวาจะเปนผนัง กําแพง
เพดาน
เหมาะกับใชในบานหรือที่ซึ่งไมสะดวกในการเดินสาย
สถานที่ติดตั้งตองไมถูกรบกวนดวยสัญญาณวิทยุมากนัก
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การจัดสรรความถี่ของเครือขายแบบไรสาย
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รูจักกับ Wireless LAN




ใชคลื่นวิทยุรับสงขอมูลระหวางอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องกับสถานีฐาน
หรือจุดเขาใช (Access Point)
มาตรฐานที่นิยมใชกันเรียกวา IEEE 802.11





802.11b ทําความเร็วไดสูงสุด 11 Mbps ในรัศมีประมาณ 100 เมตร
802.11g ทํางานรวมกับ 802.11b ได แตเพิ่มความเร็วถึง 54 Mbps

เหมาะกับการใชงานที่ไมหนัก เชน รับสงอีเมล ทองเว็บ ฯลฯ
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การเชื่อมตอแบบไรสาย
อินเทอรเน็ต
Wireless PCMCIA
Network Adapter
Cable หรือ
DSL modem

Wireless PCI
Network Adapter

Wireless
Access Point
Shared หรือ
Local Printer

Wireless USB
Network Adapter
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ความปลอดภัยของขอมูลใน LAN แบบไรสาย


การเขารหัสขอมูล





แบบ WEP (Wired Equivalent Privacy) ไมคอยปลอดภัย
แบบ WPA (WiFi-Protected Access) ปลอดภัยกวา แตใชไดกับอุปกรณใหมๆเทานั้น

การกําหนดรหัสเครือขาย





เรียกวา SSID (Service Set ID)
คลายกับชื่อ workgroup ในเครือขายของ Windows
อุปกรณที่กําหนดคา SSID ตรงกันเทานั้นจึงจะสื่อสารกันได
ควรเก็บคาเหลานี้เปนความลับ ปองกันไมใหบุคคลภายนอกเชื่อมตอเขาระบบได
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การทํางานของคอมพิวเตอรในเครือขาย


มี 2 แบบใหญคือ




Peer-to-Peer = แตละเครื่องยอมใหเครือ่ งอืน่ ในระบบเขามาใชขอมูล
หรืออุปกรณของตนไดโดยเสมอภาคกัน
Server-based หรือ Dedicated server = มีบางเครื่องทําหนาที่เปนผูใหบริการ
แกเครื่องอืน่
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Peer-to-Peer
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Server-based หรือ Dedicated server
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ขอดีขอเสียของ Server-based
ขอดี
ขอเสีย
เร็ว
 ราคาสูง
 ขีดความสามารถสูง มีฟงกชั่นใหใชมาก  ติดตั้งยาก
 มีมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป
 ตองมีผูดูแลระบบ (system
administrator)
 ใชกับเครือขายขนาดใหญ
 ระบบ security ดี


ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของ Peer-to-Peer
ขอดี
ขอเสีย
ราคาถูก
 ความเร็วไมสูงเทาแบบ server-based
 ติดตั้งและใชงานงาย
 ขยายระบบไดจํากัด ไมเหมาะกับ
 ไมตอ
 งเสียเครื่องเพือ่ ทําเซิรฟเวอร เครือขายขนาดใหญ
 ระบบ security ไมเขมงวดมากนัก
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การทํางานเปนเซิรฟเวอรในระบบ LAN


File server




ผูจัดการระบบไฟลบนดิสกในเครือ่ งของตนเอง โดยรับคําสั่งจาก
เวิรกสเตชั่นหรือ client
กรณีที่มีการใชงานหลายคนเพื่อแกไขขอมูลพรอมกัน ระบบปฏิบัติการจะมี
การ lock การใชดวย
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การทํางานเปนเซิรฟเวอรในระบบ LAN (ตอ)


Application server / Database server




ทํางานซับซอนกวา File server
พบในการใหบริการโปรแกรมบางประเภท เชน database server
ฝง client สงชื่อไฟลและเงือ่ นไขทีต่ องการมาใหเทานั้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทํางานเปนเซิรฟเวอรในระบบ LAN (ตอ)


Print server




เรียกวาระบบ SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line)
ชวยใหผูใชสามารถสั่งพิมพงานไดพรอมกันหลายคน
ขอมูลทีถ่ ูกสั่งพิมพจะเก็บลงฮารดดิสกไวกอ น เมื่อมีเวลาวางพอจะทยอย
เอาของแตละคนไปพิมพจริงๆ
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อุปกรณสําหรับเชื่อมตอในเครือขายขนาดใหญ


Repeater





ทําหนาที่ "ทวนสัญญาณ" (repeat) หรือชวยขยายสัญญาณไฟฟา
ที่สงบนสาย LAN ใหแรงขึ้น
มีขอจํากัดคือไมสามารถกลั่นกรองขอมูลที่สงผานได
Hub ที่ใชในระบบ LAN จัดเปนอุปกรณที่ทํางานในลักษณะเดียวกับ
Repeater
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อุปกรณสําหรับเชื่อมตอในเครือขายขนาดใหญ (ตอ)


Bridge




ทําหนาที่เปน "สะพาน" เชื่อมระหวาง 2 เครือขายเขาดวยกัน
จัดแบงเครือขายออกเปนสวนยอยๆหรือ segment
สงขอมูลตอใหเทาที่จําเปน ถาขอมูลนัน้ มีแอดเดรสปลายทาง แตถาไม
ขาม segment ก็ไมสงตอ
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อุปกรณสําหรับเชื่อมตอในเครือขายขนาดใหญ (ตอ)


Switch




ทํางานลักษณะเดียวกับ Bridge แตแบงสาย 1 เสนหรือ 1 พอรตของสวิทช
เปน 1 เครือขาย
ขอมูลใดๆทีถ่ ูกสงเขามาทางพอรตหนึ่ง จะถูกสงตอออกไปเฉพาะพอรตที่
ตอกับผูรับเทานั้น ไมรบกวนการรับสงขอมูลในพอรตอืน่ แตอยางใด
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อุปกรณสําหรับเชื่อมตอในเครือขายขนาดใหญ (ตอ)


Router





ทํางานเสมือนเปนเครือ่ งหรือ node หนึ่งใน LAN
หนาที่หลักของ Router คือหาเสนทางที่ดีทสี่ ุดในการสงตอขอมูลไป
เครือขายอื่น
ฮารดแวรของ Router กับ Bridge จะมีความซับซอนพอๆกัน หรือบางทีก็
ใชตัวเดียวกัน แตซอฟตแวรที่ใชควบคุมอาจซับซอนกวากันเทานั้น
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