พื้นฐานระบบเครือขายเอทีเอ็มเบือ้ งตน
(Basics of Asynchronous Transfer Mode Network)
อัครินทร คุณกิตติ
1

บทนํา

ปจจุบันมีการใชงานแบบสื่อประสมมากขึ้น โดยเปนการผสมผสานการใชงานของขอความ รูปภาพ เสียง
ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว เพื่อใชในการเรียนการสอน ความบันเทิง หรือการคนหาขอมูลตางๆ ทําใหระบบ
เครือขายเพื่อการสื่อสารจําเปนจะตองรองรับใหได นอกจากนีร้ ะบบเครือขายทีถ่ ูกพัฒนาขึ้นในอดีต เชนระบบ
เครือขายโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครือขายโทรทัศนตามสาย ตางก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอิสระ
แยกออกจากกัน ทําใหการบริหารจัดการเครือขายตองดูแลแยกออกจากกัน ขาดประสิทธิภาพในการใชงาน
ระบบเครือขาย จึงไดมีการพัฒนาระบบเครือขายดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จความเร็วสูง (Broadband Integrated
Services Digital Network – B-ISDN) ขึ้นมา โดยมีระบบเครือขายเอทีเอ็ม (ATM: Asynchronous Transfer
Mode) ทําหนาที่เปนเครือขายแกนหลักในการสื่อสารขอมูล

1 / 13

2

ลักษณะเดนของระบบเครือขายเอทีเอ็ม
ระบบเครือขายเอทีเอ็มมีลักษณะเดนคือ
• เปนระบบครือขายที่สามารถใหบริการการสื่อสารขอมูลไดหลากหลาย ไมวาจะเปน เสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ขอมูล ตลอดจนสื่อประสมตางๆ โดยสามารถกําหนดคุณภาพของการสื่อสารได
• เปนระบบเครือขายที่มีมาตรฐานรองรับ ทําใหอุปกรณตา งๆ สามารถทํางานรวมกันได โดยไมจําเปน
จะตองมาจากผูผลิตเดียวกัน
• สามารถจัดการแบนดวิดธ ไดตามที่ตอ งการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ เชน ระบบการแพทย
ระยะไกล การเรียนการสอนระยะไกล อินเทอรเน็ต วิดีทศั นตามความตองการ
• สามารถใชสื่อในการเชื่อมตอไดหลากหลายรูปแบบ ไมวา จะเปน PDH, SDH, SONET
• สามารถปรับเปลี่ยนขนาดไดตามตองการ เชนการเลือกใชแบนดวิดธไดตามความตองการใชงานจริงๆ
• มีการรับประกันคุณภาพของการสื่อสาร (Quality of Service, QoS)
• เทคโนโลยีเอทีเอ็มสามารถนําไปใชงานไดในหลายๆสวนของระบบเครือขาย เชนเปนชองทางเขาถึง
ของผูใช หรือเปนการใหบริการในเครือขายแกนหลัก หรือแมกระทั่งสามารถใชงานไดในระบบ
เครือขายทองถิ่น (LAN)
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3

หลักการทํางานเบื้องตนของระบบเครือขายเอทีเอ็ม

หลักการทํางานของระบบเครือขายเอทีเอ็มจะใชหลักการของ Cell-Switched กลาวคือ ขอมูลที่ตองการ
สื่อสารจะถูกแบงออกเปนชุดขอมูลที่มีขนาดเทากันทุกชุด และมีขอมูลกํากับการสื่อสาร เรียกชุดขอมูลนีว้ า
เซลล (Cell) แตละเซลลจะถูกสงออกไปในระบบเครือขายตอเนื่องกันไป เซลลจะถูกสงตอไปโดยอุปกรณสวิทช
ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
3.1 มาตรฐานของเอทีเอ็ม
ในปจจุบนั มีหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานที่ใชในระบบเครือขายเอทีเอ็มอยูสอง
หนวยงาน ไดแก
• ATM Forum เปนการรวมตัวกันของผูผ ลิตและผูใ หบริการดานระบบเครือขายเอทีเอ็ม (มากกวา 700
ราย) เพื่อรวมกันกําหนดมาตรฐานตางๆ ที่จะใชในการทํางานของระบบเครือขาย
• ITU-T (เดิมคือ CCITT) เปนองคกรนานาชาติ ที่กําหนดมาตรฐานทางดานระบบโทรคมนาคม
3.2 การเชือ่ มตอเครือขายเอทีเอ็ม

การเชื่อมตอระบบเครือขายเอทีเอ็มสามารถแบงตามการเชื่อมตอของอุปกรณไดเปนสองแบบคือ
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• UNI (User-Network Interface) เปนการเชื่อมตอระหวางอุปกรณเครือขายปลายทางกับอุปกรณเครือขาย
ที่ทําหนาที่ในการรับ-สงขอมูล
• NNI (Network-Node Interface) เปนการเชื่อมตอระหวางอุปกรณเครือขาย (สวิทช) กันเอง โดยเปนการ
เชื่อมตอระหวางอุปกรณเครือขายกันเอง
นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามชนิดเครือขายไดเปน
• Private เปนการเชื่อมตอที่กําหนดขึ้นภายในเครือขาย โดยเฉพาะระบบเครือขายปลายทางของผูใช
สามารถมีไดทงั้ Private UNI และ Private NNI
• Public เปนการเชื่อมตอกันระหวางเครือขายสาธารณะ หรือเชื่อมตอกันระหวางเครือขายของผู
ใหบริการ สามารถมีไดทั้ง Public UNI และ Public NNI
3.3 การทํางานลักษณะเซลล
ระบบเครือขายเอทีเอ็มจะทําการรับ-สงขอมูลเปนเซลลขอ มูล ที่มีขนาดเทากันทุกเซลล คือมีขนาด 53
ไบท ประกอบดวยสวนที่เปนขอมูลขนาด 48 ไบท และสวนหัวทีใ่ ชกํากับการสื่อสารของเซลลขนาด 5 ไบท

ขอมูลสวนหัวที่ใชกํากับการสื่อสารของเซลลขนาด 5 ไบท ประกอบดวย
• GFC (Generic Flow Control) มีขนาด 4 บิท ใชในการควบคุมการสื่อสารการไหลของขอมูลของ
อุปกรณปลายทาง
• VPI (Virtual Path Identifier) เปนสวนทีใ่ ชกําหนดเสนทางการสื่อสารจากชองทางหนึ่งของอุปกรณไป
ยังอีกชองทางหนึ่งของอุปกรณ โดยทํางานรวมกับ VCI เพื่อกําหนดเลขหมายชองทางการสื่อสาร
4 / 13

• VCI (Virtual Channel Identifier) เปนสวนที่ใชกําหนดเสนทางการสื่อสารจากชองทางหนึ่งของอุปกรณ
ไปยังอีกชองทางหนึ่งของอุปกรณ โดยทํางานรวมกับ VPI เพื่อกําหนดเลขหมายชองทางการสื่อสาร ซึ่ง
จะใชเปนเลขหมายกําหนดการทํางานของระบบ
• PTI (Payload Type Identifier) ใชกําหนดวาขอมูลในเซลลนี้เปนขอมูลชนิดใด
• CLP (Cell Loss Priority) เปนสวนที่กําหนดความสําคัญของเซลลในระบบเครือขาย เพื่อใชระบุวาเซลล
นี้สมควรที่จะถูกลบทิ้งไปหรือไม เมื่อเกิดความคับคั่งในการติดตอสือ่ สารขึ้นในระบบเครือขาย โดย
เซลล ที่มี CLP-0 จะมีความสําคัญสูงกวาเซลลที่มี CLP-1
• HEC (Header Error Control) ใชในการควบคุมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนหัวของ
เซลล รวมทั้งใชในการตรวจจับจุดเริ่มตนของเซลลดวย
การทํางานของระบบเครือขายเอทีเอ็มจะอาศัยการแปลความหมายของขอมูลในสวนหัวของเซลลดงั ตัวอยาง
ในตาราง
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ในการทํางานแบบสวิทชของระบบเครือขายเอทีเอ็มจะเปนการรับขอมูลเซลลที่มีหมายเลข VPI และ
VCI จากการเชื่อมตอหนึ่งๆ ของอุปกรณสวิทช แลวอุปกรณสวิทชจะทําหนาที่เลือกเสนทางของเซลลนั้นวา
จะตองสงตอออกไปในชองทางการเชื่อมตอใดของอุปกรณสวิทชนั้น โดยจะสงตอไปยังการเชื่อมตอที่กําหนด
ไว แลวจะแปลงหมายเลข VPI และ VCI ใหเปนหมายเลขของการเชื่อมตอนั้นๆ แลวสงตอไปยังอุปกรณถดั ไป
ตอไปเชนนี้เรือ่ ยๆ ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
4

รูปแบบอางอิงของเอทีเอ็ม (The ATM Reference Model)

เพื่อใหสามารถอธิบายการทํางานของระบบเครือขายไดสะดวก จึงไดมีการกําหนดรูปแบบอางอิงของ
ระบบเครือขายเอทีเอ็ม โดยประกอบดวยชั้นการทํางานตางๆ จํานวน 4 ชั้น (ดังรูป) นอกจากนี้ยังไดกําหนด
หนาที่การทํางานของการติดตอสื่อสารออกเปน สามระนาบ (Plane) คือ
• User Plane เปนการสื่อสารขอมูลของผูใ ช
• Control Plane เปนการควบคุมการติดตอสื่อสารของการเชื่อมตอ โดยดูแลการสราง รักษา และสิ้นสุด
การเชื่อมตอใน User Plane หรือทําหนาที่ดูแลสัญญาณควบคุมตางๆ นั่นเอง
• Management Plane เปนการจัดการ ตรวจสอบ และประสานการทํางานสวนตางๆ ของระบบเครือขาย
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4.1 ชั้นกายภาพ (Physical Layer)
ชั้นกายภาพเปนชั้นการทํางานที่เกิดการสื่อสารขึ้นจริง เปนการกําหนดการสื่อสารในรูปแบบเซลลวาจะ
สื่อสารในชองทางที่กําหนดในลักษณะใด

4.2 ชั้นเอทีเอ็ม (ATM Layer)
ชั้นเอทีเอ็มเปนการทํางานรับสงขอมูลและสวิทชในลักษณะเซลล โดยทําการสรางและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลสวนหัวของเซลล ตลอดจนสง-รับและสวิทชเซลลตามขอมูลของ VPI/VCI
4.3 ชั้นแปลงใหเปนเอทีเอ็ม (ATM Adaptation Layer:AAL)
ชั้นแปลงใหเปนเอทีเอ็มเปนสวนที่ทําหนาที่ในการแปลงขอมูลที่ตองการสื่อสารใหอยูในรูปแบบของ
เซลล เพื่อใชในการสื่อสารในชั้นอื่นๆ โดยมีการกําหนดประเภทของการใหบริการสื่อสารเปน AAL1, AAL2,
AAL3/4 และ AAL5 ในชั้นนี้จะทําการแบงออกเปนสองชั้นยอยคือ
• Segmentation And Reassembly Sublayer (SAR) ทําหนาที่แบงขอมูลออกเปนสวนๆ ใหสามารถ
บรรจุลงในเซลลในสวนที่เปนขอมูลได และทําการรวมขอมูลที่ไดรับใหกลับเปนเหมือนเดิม
• Convergence Sublayer (CS) ทําหนาที่ระบุชนิดของขอมูล รวมถึงกลไกในการสื่อสารขอมูลใหได
จังหวะเวลาระหวางผูสงและผูรบั ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของการใหบริการ
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ประเภทของการใหบริการสื่อสารแบงเปน
• AAL Type 1 ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาโดยตรง (time-critical applications) ที่
มีอัตราการสื่อสารขอมูลคงที่ (constant bit rate) เชนการสือ่ สารขอมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว

• AAL Type 2 ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาโดยตรง (time-critical applications) ที่
มีอัตราการสื่อสารขอมูลแปรเปลี่ยนได (variable bit rate) เชนการสื่อสารขอมูลเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีการบีบอัด
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• AAL Type 3/4 ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลในลักษณะ Circuit-Oriented และ Circuit-less โดยมี
การแบงการทํางานของชั้นยอย CS ออกเปน Common Part Convergence Sublayer (CPCS) และ
Service Specific Convergence Sublayer (SSCS)

• AAL Type 5 ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลในลักษณะพิเศษ กลาวคือเปนการลดการสื่อสารขอมูล
แบบ AAL Type 3/4 ใหเล็กลง โดยเหมาะกับการสื่อสารขอมูลในเครือขายทัว่ ไป เชน Frame
Relay, TCP/IP

9 / 13

5

ประเภทบริการของเอทีเอ็ม (ATM Service Categories)
ระบบเครือขายเอทีเอ็ม มีการแบงประเภทของบริการการสื่อสารขอมูล โดย ATM Forum แบงออกเปน
• CBR (Constant Bit Rate) เปนการสื่อสารขอมูลที่มีอัตราคงที่และมีจังหวะเวลาทีแ่ นนอน เชนเสียง
ภาพเคลื่อนไหว
• rt-VBR (RealTime Variable Bit Rate) เปนการสื่อสารขอมูลที่อัตราการสื่อสารแปรเปลี่ยนไดและมี
จังหวะเวลาทีแ่ นนอน เชนเสียง ภาพเคลื่อนไหวที่มีการบีบอัด
• nrt-VBR (Non-RealTime Variable Bit Rate) เปนการสื่อสารขอมูลที่อตั ราการสื่อสารแปรเปลีย่ น
ไดและไมตองการจังหวะเวลาที่แนนอน เชนการโอนยายไฟลขอมูล
• ABR (Available Bit Rate) เปนการสื่อสารขอมูลที่ใชทรัพยากรสวนทีเ่ หลือของระบบเครือขาย โดย
มักจะมีการควบคุมการสื่อสารดวย
• UBR (Unspecific Bit Rate) เปนการสื่อสารขอมูลที่ไมมีการรับประกันคุณภาพการสื่อสารใดๆ
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ตัวอยางของการใชงานการสื่อสารขอมูลที่สามารถใชบริการประเภทตางๆ ได เปนดังนี้

5.1 ขอตกลงของการสือ่ สาร (Traffic Contract)
ในการบริการของเอทีเอ็มสามารถแบงประเภทตางๆ ไดตาม
• ชนิดของบริการ (Type of Service) ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะดวย Traffic Parameters
• คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะดวย QoS Parameters
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โดย Traffic Parameters จะเปนตัวกําหนดชนิดของบริการ โดยมีคาตางๆ ดังนี้
• Peak Cell Rate (PCR) - อัตราการสงขอมูลเซลลสูงสุดทีส่ ามารถทําได
• Cell Transfer Delay (CTD) – เวลาหนวงที่เสียไปในการสื่อสารเซลล
• Cell Delay Variation Tolerance (CDVT) peak - อัตราการทนตอความแปรปรวนของเวลาหนวง
ของการสื่อสารในการสงสูงสุด
• Sustainable Cell Rate (SCR) - อัตราการสงเฉลีย่ ของขอมูลเซลลอยางตอเนื่อง
• Cell Delay Variation Tolerance (CDVT) sustained - อัตราการทนตอความแปรปรวนของเวลา
หนวงของการสื่อสารในการสงอยางตอเนือ่ ง
• Maximum Burst Size (MBS) / Burst Tolerance (BT) – คาเวลาสูงสุดหรือจํานวนเซลลสูงสุดที่
สามารถสงไดตาม PCR
• Minimum Cell Rate (MCR) – อัตราการสงขอมูลเซลลตา่ํ สุดที่ระบบเครือขายทําการรับประกัน
(สําหรับ ABR)
การบริการแตละประเภทจะมีคาพารามิเตอรตางๆ ดังนี้

•
•
•
•
•

โดยมีการกําหนดประเภทของคุณภาพการบริการ (Quality of Service – QoS) ดังนี้
Class 0: Unspecified
Class 1: Circuit Emulation, CBR video
Class 2: VBR audio and video
Class 3: Circuit-Switched data traffic
Class 4: Circuit-less data traffic
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โดยที่แตละประเภทจะมีความแตกตางกันในคาตอไปนี้
• CTD
• CDV
• CLR (with CLP-0 or CLP-1)
5.2 การจัดการการสือ่ สาร (Traffic Management)
เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพของบริการตามที่กําหนดได ระบบเครือขายเอทีเอ็มจะมีการจัดการการ
สื่อสาร (Traffic Management) ดังนี้
• Connection Admission Control (CAC) - ใชควบคุมตอนเริ่มตนสรางการเชื่อมตอระหวางตนทางกับ
ปลายทาง
• Usage Parameter Control (UPC) or Policing – ใชควบคุมตอนใชงานสือ่ สารขอมูลวาเปนไปตาม
ขอตกลงของการสื่อสาร (Traffic Contract) หรือไม โดยเซลลที่สงมาเกินขอตกลงจะเปลี่ยนคา CLP
เปน CLP-1
• Cell Loss Priority Control – นําเซลลที่มี CLP-1 ออกจากระบบเมื่อมีความจําเปน เชนเกิดความคับคั่ง
ในระบบเครือขาย
• Traffic Shaping – ดําเนินการโดยอุปกรณปลายทางหรืออุปกรณเครือขายบางชนิด เพือ่ ทําใหมั่นใจได
วาขอมูลเซลลที่สงออกมานั้นเปนไปตามขอตกลงทีก่ ําหนดไว
• GCRA (Generic Cell Rate Algorithm) หรือที่รูจักกันในชื่อ “Leaky Bucket” Algorithm – ดําเนินการ
ในสวนของ UPC ในลักษณะเดียวกับ Traffic Shaping โดยใชคาของ PCR, SCR และ MBS ในการ
ควบคุมใหเปนไปตามอัลกอริธึ่ม

******************************************************
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