Communication Network
ระบบสื่อสารขอมูล
ระบบเครือขาย หรือเน็ตเวิรก (Network) คืออะไร? หากตอบอยางงายๆ ก็คือวา ระบบที่มีคอมพิวเตอร ตั้งแต 2 เครื่องขึ้น
ไป เชื่อมตอกันอยู แตหากจะหาคําตอบ ที่เปนวิชาการมากขึ้นไปอีก ก็จะไดคําตอบวา จุดหรือโหนด (Node) ที่มีการเชื่อมตอ
กัน ดวยเสนทาง การสื่อสาร อยางใดอยางหนึ่ง
การเชื่อมตอของเครือขายจําเปนตองมีรูปแบบ หรือแบบแผนการทํางาน โดยกําหนดเปนมาตรฐานที่เรียกวาแบบราง OSI
OSI Model ถูกพัฒนาขึ้นโดย International Organization for Standardization ( ISO ) และ Consultative Committee for
International Telephone and Telegraphy ( CCITT ) ซึ่งปจจุบันก็คือ International Telecommunications Union ( ITU-T )

แบบราง OSI ( OSI Model ) กับ TCP/IP Model
การเรียนรู OSI Model เปน สิ่งจําเปนเพราะจะทําใหเรา เขาใจถึงการทํางานของคอมพิวเตอรบนเครือขาย รวมถึง อุปกรณ
ที่ทํางานในเครือขายไดเปนอยางดี การทํางานแตละ layer อธิบายไดดังนี้
1. Physical Layer ระดับ Physical Layer
เปนระดับที่ใชอธิบายคุณลักษณะการทํางานของสื่อที่ใชสายสัญญาณตางๆ และครอบคลุมไปถึงอุปกรณเชื่อมตอ และ
วิธีการเขารหัสสัญญาณตางๆ โดยการแปลงขอมูลในรูปแบบของบิตใหเปนสัญญาณไฟฟาสงใหถึงปลายทางอยาง
ปลอดภัย
2. Data Link Layer ระดับ Data Link Layer
จะอธิบายลักษณะวิธีการขนสงขอมูลบนอุปกรณและสายสัญญาณที่เชื่อมตอกันทางกายภาพ และควบคุมการทํางานของ
อุปกรณสอ่ื สารและคอมพิวเตอรในเครือขาย
3. Network Layer ระดับ Network Layer
เปนระดับที่เรียกวา Internetwork ทําหนาที่ตรวจสอบและพิสูจนทราบเสนทาง การสงขาวสารเกี่ยวกับเสนทาง การ
คนหาและเลือเสนทางที่เหมะสมในการสงขอมูลขาวสาร เชน การทํางานของ Router
4. Transport Layer
ระดับชั้นนี้เปนนิยามการเชื่อมตอและขนสงขอมูลไปมาระหวาง Host ดวยกันโดยมีการขนสงในรูปแบบ Segments จาก
เครื่องลูกขายหนึ่งไปยังอีกลูกขายหนึ่ง

5. Session Layer
การทํางานของ Session Layer ไดแกการจัดตัง้ การจัดการ และการยกเลิกการสือ่ สารระหวาง Application โดยทํางาน
ภายใต Service Protocol
6. Presentation Layer
เปนระดับที่ใหบริการกี่ยวกับรูปแบบ Format ตางๆ เชน JPEG, TIFF รวมถึงโครงสรางของขอมูลที่ถูกใชโดย
โปรแกรมตางๆ การเขารหัสขอมูล การประมวลผลขอมูล
7. Application Layer
เปนระดับชั้นที่สนับสนุนการสื่อสารระหวาง Application กับ Application เชน File Transfer,
e-mail , Remote Access ตัวอยางการใหบริการบนเครือขายที่อยุในระดับชั้นนี้ไดแก Telnet , SMTP, DNS, FTP
,SNMP ,DHCP
การแบงระบบเครือขายแยกตามขนาด
LAN: Local Area Network
หรือระบบเครือขายทองถิ่น เปนระบบเครือขายขนาดเล็ก ที่ใชในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร ในบริเวณใกลเคียง เขาดวยกัน
เชนในภายในหองเดียวกัน หรือในสํานักงานเดียวกัน โดยทั่วไป ระบบเครือขายแบบแลน ใชเพื่อวัตถุประสงค ในการ
เชื่อมตอ เครื่องคอมพิวเตอร กับอุปกรณตางๆในอาคาร เพื่อแบงปนการใชขอมูล และอุปกรณรวมกันเชน เครื่องพิมพ
ไฟลขอมูล เปนตน
MAN: Metropolitan Area Network
เปนเครือขาย ที่มีขนาดใหญกวาแลน ทําการเชื่อมตอกัน ในระดับเมือง หรืออาคารหลายๆหลัง เขาดวยกัน โดยใช
สายสัญญาณ ที่มีความเร็วสูง เปนสายสัญญาณหลัก ที่ใชในการรับสงขอมูล ทําใหระบบเครือขาย ในอาคารตางๆ ทํางานที่
ระดับ ความเร็วสูงเชนกัน ตัวอยางของการใชงาน ระบบเครือขายในลักษณะนี้ เชนในมหาวิทยาลัย โดยทําการเชื่อมตอ
เครือขายแลน ของคณะหรือ ภาควิชาตางๆ เขาดวยกันเรียกวา แคมปสเน็ตเวิรก (Campus Network)
WAN: Wide Area Network

หรือระบบเครือขายระยะไกล เปนระบบเครือขาย ที่ครอบคลุม พื้นที่กวางขวาง เปนระยะทาง หลายๆ กิโลเมตร จนถึง
ระดับประเทศ และทวีป การเชื่อมตอในระบบแวน สวนใหญ ใชสายสัญญาณทั่วๆ ไป เชน โทรศัพท หรือการเชาสาย
ลีสไลน (Leased Line) การใชดาวเทียม การใชสญ
ั ญาณไมโครเวฟ และสัญญาณอืน่ ๆ ทีส่ ามารถสงขอมูล ผานระยะทาง
ไกลๆ ได ระบบงานที่ใช ระบบเครือขายแบบแวน ไดแกระบบ ฝากถอนผานธนาคาร ระบบบัตรเครดิต และระบบโอนเงิน
ตางประเทศ เปนตน
ระบบสือ่ สารทางเสียง
ทําไมตองติดตอสื่อสาร เพราะอยากรูขาวสาร ถาเราอยุใกลกันก็แคทักทาย สอบถามกันธรรมดา ถาอยูไกลกันอาจจะตอง
ตะโกนถามกัน ถาไกลขนาดตะโกนถามกันไมไดละ เราจะทําอยางไร ตองใชเทคโนโลยีไง เชนระบบโทรศัพท แลวระบบ
โทรศัพททํางานกันอยางไร

• Edge Devices
o Analog telephone คือเครื่องโทรศัพททั่วไปที่มีการใชงานตามบานหรือตาม office
o Digital telephone คือเครื่องโทรศัพทเฉพาะที่แปลงสัญญาณเสียงจาก Analog to Digital ซึง่ เปนมาตรฐานเฉพาะ
ผูผลิตรายนั้นๆเทานั้น ใชงานกับ PABX
• Local loops
o คือสวนที่เชื่อมโยงจาก Central Office ไปยังผูเชา เชน ขายสายตอนนอก
• Private or Central office ( CO ) Switches
o คือสวนที่ทําการติดตั้งชุมสายโทรศัพท Switching ตางๆ
• Trunk
o จะทําการเชื่อมตอเสนทางระหวาง Switches สอง Switches แบงออกเปน
Tie trunk เปนวงจรเชื่อมตอระหวาง PABX โดยตรง
CO trunk เปนวงจรเชื่อตอระหวาง Local switches กับ PABX

Interoffice trunk เปนวงจรเชื่อมตอระหวาง Central office หรือระหวางผูใหบริการ โทรศัพท
ตุสาขาโทรศัพท ( Private Branch Exchang : PBX )
ทําไมตองมีตูสาขาโทรศัพทสาเหตุเนื่องมาจากชุมสายโทรศัพทไมสามารถขยายไดเพียงพอ
กับความตองการของธุรกิจ หรือไมสะดวกในการติดตอภายในองคกรของธุรกิจเอง จึงมีการสรางชุมสายสวนตัวขึ้น จน
กลายมาเปนตูสาขาโทรศัพทนั่นเอง
โครงสรางของตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ

1. สวนเชื่อมตอกับสายและหมายเลขของชุมสายโทรศัพททองถิ่น เชน TOT ,TRUE
2. สวนที่เชื่อมตอกับเครื่องโทรศัพทที่ติดตั้งภายใน ( Extension line )
3. สวนที่ทําหนาที่เชื่อมตอการเรียกหมายเลข ( Switching Part )
4. สวนที่ทําการควบคุมการเรียกสายตางๆ ( Control Part )
PABX กับการใชงานในธุรกิจที่มีหลายสาขา
ในการใชงานระบบโทรศัพทในองคกรที่มีหลากหลายสาขา และมีการสื่อสารขอมูลกันดวย Leased Line กันอยูแลว เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายในการใชงานระบบโทรศัพท เราสามารถทําให ระบบ โทรศัพทของเราใชงานรวมกับ
ระบบสื่อสารขอมูลไดโดยการใชเทคโนโลยีที่เรียกวา VoIP ซึ่งมี หลาย รูปแบบดวยกัน ขึ้นอยูกับอุปกรณที่เราจะเลือก
นํามาใชงานและงบประมาณดวย

การเชื่อมตอโดยใช VoIP Gateway

