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บทนํา
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายวงกวางที่เกาแกที่สุดที่ยังใชงานอยู และยังคงไดรับ
ความนิยมใชงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
• การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
– สื่อสาร/แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส
– คนหาขอมูล
– ทําธุรกรรมตางๆ

• อินเทอรเน็ต ในความหมายทั่วไป (internet) หมายถึงการสื่อสารระหวางระบบเครือขายตั้งแตสอง
ระบบขึ้นไป
• อินเทอรเน็ต ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในความหมายเฉพาะ (The Internet) หมายถึงระบบ
เครือขายตั้งแตสองระบบขึ้นไป ทํางานดวยชุดโพรโตคอลทีซีพีไอพี

ประวัติของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•

•
•
•

•

ในชวงปลายทศวรรษ 1960 องคกรอารปา (Advanced Research Projects Agency: ARPA) ในสหรัฐอเมริกา ได
เริ่มโครงการใหมีการพัฒนาระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยที่
– ระบบเครือขายจะตองสามารถยังคงทํางานได แมวาระบบบางสวนเกิดการเสียหายจนใชงานไมได
– ระบบเครือขายจะตองเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรในสถานที่ตางๆ เขาดวยกัน ใหสามารถทําการสื่อสารไดจากทุก
ที่
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลายแหงไดรวมมือกัน กําหนดใหการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชระบบ
เครือขายแบบแพ็กเกตสวิทชิ่ง (Packet Switching)
สรางระบบเครือขายขึ้นมาใชงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2510 เรียกวา อารปาเน็ต (ARPANET)
เริ่มตน ARPANET เชื่อมตอโหนดของมหาวิทยาลัย 4 แหง
– The University of California (Los Angeles)
– The Standford Research Institute
– The University of California (Santa Barbara)
– The University of Utah
ตอมาในป พ.ศ. 2526 เมื่อ ARPANET ขยายตัวมากขึ้นไดกําหนดใหใชโพรโตคอลเปนแบบ ทีซีพี-ไอพี
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol: TCP/IP) และเริ่มมีการใชงานมากขึ้นจนมีจํานวนผูใชนับลาน
คนในปจจุบัน
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ประวัติของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•
•

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีระบบเครือขายทีท่ ําหนาที่เปนโครงขาย
หลัก (Backbone or Core Network) เพื่อทําหนาที่เชื่อมตอเครือขายหลัก
ตางๆ เขาดวยกัน
ผูใชทั่วไปจะไมสามารถเชื่อมตอเขากับโครงขายหลักไดโดยตรง จะตอง
เชื่อมตอผานเครือขายยอย ซึ่งจะเชื่อมตอเขากับโครงขายหลักอีกทอดหนึ่ง
– ระบบเครือขายยอย เชน ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย หรือ ระบบ
เครือขายของผูใหบริการการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ที่เรียกวา ไอเอสพี
(Internet Service Provider: ISP)

•

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตระยะแรกจะเปนเครือขายทางดานการศึกษา
คนควา วิจัย ตอมาเริ่มมีการใชงานและมีผูใชมากขึ้น จึงเริ่มมีการใชงานใน
เชิงธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
– ปจจุบันจะมีการแบงการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนดาน
การศึกษา และการใชงานทั่วไป

•

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบัน
มีโครงการอินเทอรเน็ตรุนที่สอง (Internet2) เพื่อเปนระบบเครือขาย
ความเร็วสูง ที่เชื่อมตอสถาบันการศึกษา วิจัยตางๆ เขาดวยกัน เพื่อการ
คนควาวิจัยขั้นสูง

โครงสรางการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• โครงสรางการทํางานกําหนดโดยแบบจําลองการ
ทํางานของชุดโพรโตคอลทีซีพีไอพี (TCP/IP
Model) ตามมาตรฐานกําหนดไว 3 ชั้น
– Internet Layer – กําหนดการรับสงขอมูลระหวาง
เครื่อง/เครือขาย

Application Layer
Transport Layer
Internet Layer
Network Access Layer

• เทียบไดกับ Network Layer ของ OSI Model

– Transport Layer – กําหนดลักษณะการขนสงขอมูล
• เทียบไดกับ Transport Layer ของ OSI Model

– Application Layer – กําหนดการใชงาน
• เทียบไดกับ Session + Presentation + Application
Layers ของ OSI Model

3

โครงสรางการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• การติดตอสื่อสารระหวางสวนตางๆ
TCP/IP Protocol Communication

Application
Protocol
TCP/UDP

Application
Protocol
TCP/UDP

IP

IP

IP

Network Access
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Network Network
Access Access
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Network Access
Protocol

Host
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Host

การขนสงบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• การขนสงบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
(Internet Transport Protocols)
– UDP (User Datagram Protocol)
– TCP (Transmission Control Protocol)

• การทํางานในโปรแกรมมักใช Socket เปน
ชองทางในการติดตอสื่อสาร
– โดย Socket จะมีการทํางานแบบ UDP หรือ
TCP ขึ้นอยูกับการเรียกใช
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การขนสงบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• UDP (User Datagram Protocol)
– เปนการติดตอสื่อสารแบบที่ไมตองสรางการ
เชื่อมตอขึ้นกอนการรับ-สงขอมูล
– เมื่อมีขอมูลจะสื่อสารจะสรางสวนหัวกํากับ
การสื่อสาร แลวสงใหชั้นเครือขายทําการสง
และรับขอมูลตอไป
– สื่อสารไดสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ทรัพยากร
– แตไมมีการตรวจสอบ หรือรับประกันการ
สื่อสารขอมูล

การขนสงบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•

TCP (Transmission Control Protocol)
– เปนการติดตอสือ่ สารแบบที่ตองสรางการเชื่อมตอ
ขึ้นกอนการรับ-สงขอมูล
– เมื่อมีขอมูลจะสือ่ สารจะสรางการเชื่อมตอ
(Connection) ขึ้นมากอนแลวจึงจะทําการรับ-สง
ขอมูล หลังจากสื่อสารเสร็จสิ้นแลวจึงจะทําการปด
การเชื่อมตอนั้น
– การสื่อสารขอมูลยังคงตองมีสวนหัวกํากับการ
สื่อสาร แลวสงใหชั้นเครือขายทําการสงและรับ
ขอมูลตอไป
– มีการตรวจสอบ หรือรับประกันการสื่อสารขอมูล
ทําใหการสื่อสารขอมูลมีความถูกตอง
– มี Overhead ในการสื่อสาร เนื่องจากตองสรางการ
เชื่อมตอทุกครั้งที่ตอ งการสื่อสาร
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การกําหนดที่อยูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะตองมีที่อยู
สําหรับการอางอิงเปนของตนเอง และ
จะตองไมซ้ํากับเครื่องอื่นที่ตองการ
ติดตอสื่อสารถึงกัน
• ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใชการ
อางอิงที่อยูที่ไมซ้ํากันทั่วโลก ที่เรียกวา ที่
อยูแบบไอพี (IP Address) หรือหมายเลข
ไอพี

การกําหนดที่อยูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•
•

•
•

•
•

สําหรับโพรโตคอลไอพีรุนที่ใชงานอยูในปจจุบันเปนรุนที่ 4 มี
หมายเลขที่อยูไอพี กําหนดโดยตัวเลขฐานสอง ขนาด 32 บิท
เนื่องจากมนุษยอางอิงตัวเลขฐานสองขนาด 32 บิท ไมสะดวก จึง
ไดกําหนดสัญลักษณสําหรับหมายเลขที่อยูไอพีขึ้นมาใหสะดวก
ตอการเรียกใช เรียกวา สัญลักษณแบบจุด (Dot Notation)
Dot Notation กําหนดโดยแบงตัวเลขฐานสอง ออกเปน 4 สวน สวนละ 8 บิท (1 ไบท) แลวคั่นดวย “จุด”
ตัวเลข 8 บิท ในแตละสวนสามารถใชเลขฐานอื่นๆ ในการแทนได เชน อาจใช
– เลขฐานสิบ เรียกวา Decimal Dot Notation แตละสวนจะมีคาไดตงั้ แต 0 ถึง 255
– เลขฐานสิบหก เรียกวา Hexadecimal Dot Notation แตละสวนจะมีคาไดตงั้ แต 0x00 ถึง 0xFF (หรือ 00H ถึง FFH)
– เลขฐานแปด (ไมคอยนิยมใช)
ตัวอยาง Decimal Dot Notation
– 10000000 00001011 00000011 00011111 => 128.11.3.31
ตัวอยาง Hexadecimal Dot Notation
– 10000000 00001011 00000011 00011111 => 0x80.0x0B.0x03.0x1F
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การกําหนดที่อยูแบบไอพี
•

หมายเลขที่อยูไอพี (IP Address) จะแบงออกเปนสองสวน
–
–

สวนที่กําหนดหมายเลขเครื่องหรือโหนด (Host or Node Part)
สวนที่กําหนดหมายเลขเครือขายหรือเครือขายยอย (Network or
Subnetwork Part)

•

สวนของหมายเลขเครือขายจะเปนกลุมของเครื่องหรือโหนดที่อยูภายใน
เครือขายหรือกลุมเดียวกัน

•

หมายเลขไอพีจะมีการกําหนดเปนกลุมหรือประเภท เรียกวา “Class” ดังนี้

–
–
–
–
–
–

•

กลุมของเครื่อง/โหนดในระบบเครือขาย
Class A: เปนประเภทเครือขายขนาดใหญ และกําหนดให 8 บิทแรก เปน
สวนของหมายเลขเครือขาย และอีก 24 บิท เปนสวนของหมายเลขโหนด
Class B: เปนประเภทเครือขายขนาดกลาง และกําหนดให 16 บิทแรก เปน
สวนของหมายเลขเครือขาย และอีก 16 บิท เปนสวนของหมายเลขโหนด
Class C: เปนประเภทเครือขายขนาดเล็ก และกําหนดให 24 บิทแรก เปน
สวนของหมายเลขเครือขาย และอีก 8 บิท เปนสวนของหมายเลขโหนด
Class D: เปนหมายเลขสําหรับการติดตอสื่อสารเปนกลุม (Multicast
Address)
Class E: เปนหมายเลขสําหรับใชในการทดลอง

เครื่องหรือโหนดอยางนอยจะตองมีหมายเลขไอพี
–

ใน Class A หรือ Class B หรือ Class C

•

จํานวนหมายเลขไอพีที่ใชงานไดแตละเครือขายจะมีจํานวน =
2N – 2 โดยที่ N เปนจํานวนบิทของสวนที่กําหนดหมายเลข
เครื่องหรือโหนด
–
–
–

โดยจะกันไวเปนหมายเลขไอพีพิเศษ จํานวนเครือขายละ 2
หมายเลข หามนําไปใชกําหนดใหเครื่อง
สวนที่กําหนดหมายเลขเครื่อง/โหนด ที่เปน 0 ทั้งหมดจะกันไว
เปนหมายเลขเครือขาย/เครือขายยอย (Network Number)
สวนที่กําหนดหมายเลขเครื่อง/โหนด ที่เปน 1 ทั้งหมดจะกันไว
เปนหมายเลขกระจายขอมูล (Broadccast Number)

การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• หมายเลขไอพี ในแตละ Class สามารถระบุไดโดยสังเกตจากตัวเลข 8 บิทแรก ของหมายเลข
ไอพี (ตัวเลขตัวแรกของ Dot Notation)
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การกําหนดที่อยูแบบไอพี
•

การกําหนดหมายเลขไอพีในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตองมีการ
กําหนด
– หมายเลขเครือขาย
– หมายเลขโหนด

•

เครือขายแตละเครือขายจะถูกแบงหรือสงผานขอมูลโดยใช Router
หรือ Gateway
– แตละเครือขายที่สามารถสื่อสารถึงกันได จะตองมีหมายเลข
เครือขายไมซ้ํากัน

•

แตละเครื่อง/โหนดภายในเครือขายเดียวกัน จะมี
– หมายเลขไอพีสวนที่เปนหมายเลขเครือขายเหมือนกัน
– หมายเลขไอพีสว นที่เปนหมายเลขโหนดไมซ้ํากัน

•

กําหนดโดยหนวยงานกําหนดเครือขายกลาง (Network Information
Center: NIC)
– กําหนดหมายเลขไอพีในระดับเครือขาย ใหแกองคกร
– องคกรหรือผูไดรับ ไปกําหนดหมายเลขเครื่องหรือเครือขายยอย
เอง

•

การแบงเครือขายอาจจะ
– ทําใหเครือขายเดียวมีเครื่อง/โหนดในเครือขายจํานวนมาก
•

=> ทําใหมีการใชงานมาก

– มีความจําเปนตองแบงเปนเครือขายยอย

การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• การแบงเครือขายยอย (Sub-netting) เปนการแบง
เครือขายขนาดใหญใหมีขนาดเล็กลง
– สามารถแบงเครือขายยอยจากหมายเลขเครือขายที่มีอยู
ได
– เปนการทําใหการใชหมายเลขไอพีมีประสิทธิภาพ/
คุมคามากขึ้น

• กําหนดโดย
– จากหมายเลขไอพีตามมาตรฐาน Class นําสวนหมายเลข
เครื่อง (Host-ID) มากําหนดสวนเครือขายยอยเพิ่มเติม
– แบงสวนหมายเลขเครื่องมาแบงเปนสวนเครือขายยอย

• แตละเครือขายอาจมีการกําหนดเครือขายยอยเหมือน
หรือแตกตางกันก็ได
• กําหนดเครือขายยอยโดยใชมาสค (Masking)
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การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• การใชมาสค (Masking) เปนการกําหนดสวนของ
หมายเลขไอพีวา สวนใดเปนสวนหมายเลขเครือขาย
และสวนใดเปนสวนหมายเลขเครื่อง
• กําหนดโดยใหมีตัวเลขขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ที่มีขนาด
ความยาวเทากับหมายเลขไอพี คือ 32 บิท เรียกวา
มาสค (Mask หรือ IP Mask หรือ Subnet Mask)
• ถาบิทใดของมาสคมีคา เปน 1 => บิทในตําแหนงที่
ตรงกันในหมายเลขไอพี จะหมายถึงสวนของ
หมายเลขเครือขายหรือเครือขายยอย
• ถาบิทใดของมาสคมีคา เปน 0 => บิทในตําแหนงที่
ตรงกันในหมายเลขไอพี จะหมายถึงสวนของ
หมายเลขเครื่อง/โหนด

การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• ตัวอยางการใชมาสคของหมายเลขไอพีตามมาตรฐานแตละ Class โดยไมมีการแบงเครือขายยอย
Class

Mask

Address (Example)

Network Address
(Example)

A

255.0.0.0

15.32.56.7

15.0.0.0

B

255.255.0.0

135.67.13.9

135.67.0.0

C

255.255.255.0

201.34.12.72

201.34.12.0

D

N/A

N/A

N/A

E

N/A

N/A

N/A
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การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• ตัวอยางการใชมาสคของหมายเลขไอพีตามมาตรฐานแตละ Class โดยมีการแบงเครือขายยอย
Class

Mask

Address (Example)

Network Address
(Example)

A

255.255.0.0

15.32.56.7

15.32.0.0

B

255.255.255.0

135.67.13.9

135.67.13.0

C

255.255.255.192

201.34.12.72

201.34.12.64

D

N/A

N/A

N/A

E

N/A

N/A

N/A

การกําหนดที่อยูแบบไอพี
Class B Example Without Masking
Host = 23
IP Address=> 134.56.23.2
Natural Mask=> 255.255.0.0

Class B Example With Masking
Subnet = 23
IP Address=> 134.56.23.2
Subnet Mask=> 255.255.255.0
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การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• การหาหมายเลขเครือขายจากหมายเลขไอพีและมาสค

•

•

– หาไดโดยใชการกระทําทางบิทแบบ AND
– <หมายเลขเครือขาย> = <หมายเลขไอพี> AND <มาสค>
– <Network Number> = <IP Address> AND <Mask>
ตัวอยางที่ 1
– IP Address
= 45.23.21.8
– Mask
= 255.255.0.0
– Network Number / Subnet Address
= 45.23.0.0
ตัวอยางที่ 2
– IP Address
= 45.123.21.8
– Mask
= 255.192.0.0
• 123
• 192
• 64

a
0
0
1
1

a AND b
0
0
0
1

แบบทดสอบ
•

=01111011
=11000000
=01000000

– Network Number / Subnet Address

b
0
1
0
1

จงหาหมายเลขเครือขาย โดยกําหนด
(1) IP Address = 134.56.23.2,
Mask = 255.255.255.0
(2) IP Address = 134.56.23.2,
Mask = 255.255.128.0

= 45.64.0.0

(3) IP Address = 134.56.23.2,
Mask = 255.255.255.192

การกําหนดที่อยูแบบไอพี
• การกําหนดหมายเลขไอพีใหกับเครื่อง/อุปกรณ ตอง
กําหนดทั้งหมายเลขที่อยูไอพี (IP Address) และมาสค
(Mask)
– ระบุแยกออกจากกันชัดเจน เชน
• IP Address = 134.56.23.2
• Mask
= 255.255.255.0

– ระบุรวมกัน
• อยูในรูปแบบ <IP Address>/<จํานวนบิท “1” ของมาสค>
• เชน 134.56.23.2/24 หมายถึง มาสคมีจํานวนบิท “1” จํานวน 24 บิทตอเนื่อง
(นับจากบิทแรก) ดังนั้นจะไดเปน
– IP Address
= 134.56.23.2
– Mask
1111 1111 . 0000 0000

= 1111 1111 . 1111 1111 .
= 255.255.255.0

• 15.32.56.7/18 หมายถึง มาสคมีจํานวนบิท “1” จํานวน 18 บิท
– IP Address
= 15.32.56.7
– Mask
1100 0000 . 0000 0000

= 1111 1111 . 1111 1111 .
= 255.255.192.0

แบบทดสอบ
•

จงหาหมายเลขมาสค และ
หมายเลขเครือขาย ของ
(1) 135.41.3.5/16
(2) 203.67.45.9/22
(3) 201.34.12.193/30

• วิธีนี้จะใชไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดใหมาสคมีบิทที่เปน “1” ตอเนื่องกัน
ตั้งแตบิทแรก เทานั้น
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วิธีการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีแบบ Packet Switching ที่ใชโพรโตคอล TCP/IP
• ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
– การเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขาย
– การเลือกเสนทางเดินขอมูลและสงผานขอมูลไปยังจุดหมายปลายทาง

• การเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขาย อาจเชื่อมตอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service
Provider: ISP)โดยใช
–
–
–
–

ใชโมเด็ม ไดความเร็วสูงสุด 56 Kbps
ใช ISDN (Integrated Services Digital Network) ไดความเร็ว 64 Kbps หรือ 128 Kbps
ใช DSL (Digital Subscriber Line) ไดความเร็ว 64 Kbps จนอาจไดถึง หลาย Mbps
ใช NIC (Network Interface Card) เปนการเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ (LAN) แลวระบบ
เครือขายเฉพาะบริเวณจึงเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตอีกทอดหนึ่ง โดยอาจใช
• Leased Line
• WAN Services อื่นๆ เชน Frame Relay, ATM เปนตน

วิธีการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•
•

การเลือกเสนทางเดินขอมูลและสงผานขอมูลไปยังจุดหมายปลายทาง (Routing) จะใช
วิธีการรับ IP Packet มาและสงตอไปเปนทอดๆ ไปเรื่อยๆ ในระบบเครือขาย ไปจนถึง
จุดหมายปลายทาง โดยพิจารณาจากหมายเลขไอพีปลายทางของแตละแพ็กเก็ต
โดยใชอุปกรณเลือกเสนทางที่เรียกวา
–
–

134.56.32.2

เราเทอร (Router) ตาม OSI Model หรือ
เกตเวย (Gateway) ตาม TCP/IP Model

134.56.32.3

“Packet from subnet 80 (134.56.80.2) needs to be
sent to subnet 32 (134.56.32.2); send out subnet 10 port .”
134.56.10.2

134.56.32.1

134.56.80.1
134.56.10.1

134.56.80.2

134.56.20.1

134.56.43.1

134.56.80.21
134.56.20.2
134.56.20.3
134.56.43.5

134.56.43.3
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วิธีการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• เราเทอร (Router) หรืออุปกรณเลือกเสนทาง - เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชในการ
รับและสงแพ็กเกตขอมูลในระบบเครือขาย ทําหนาที่เปรียบเสมือนจราจร
ควบคุมทิศทางการไหลของขอมูล
– จําเปนที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการควบคุมระหวางเราเทอรกันเอง เพื่อใช
ในการตัดสินใจเลือกเสนทางสงแพ็กเกตที่เหมาะสม
– โดยใชโพรโตคอลการเลือกเสนทาง (Internet Routing Protocols)
– ตัวอยาง Internet Routing Protocols
• RIP (Routing Information Protocol)
• OSPF (Open Shortest Path First)
• BGP (Border Gateway Protocol)

การเลือกเสนทาง
• การติดตอสื่อสารในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไมไดมีการเชื่อมตอกันโดยตรงทุกเครื่อง
• เครื่องทีไ่ มไดเชื่อมตอกันโดยตรงจะใชวิธีการสงตอขอมูลเปนทอดๆ จากตนทางไปจนถึงปลายทาง
• ในการสงตอขอมูลจําเปนจะตองใชการเลือกเสนทางในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหขอมูล
เดินทางไปถึงปลายทาง
• การเลือกเสนทาง (Routing)
– หมายถึงกระบวนการในการเลือกเสนทางเดินขอมูล (Path) เพื่อที่จะสงขอมูล (Packet) โดยจะทําการตัดสินจาก
ตัวเลือกที่มีอยู
– การเลือกเสนทางอาจทําการตรวจสอบจาก
• ระยะทาง หรือเวลาที่จะใชในการเดินทาง
• สภาพภาระงาน (Load) ของเครือขาย
• ขนาดขอมูล
• ชนิดของการใชบริการ (Type of service)
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การเลือกเสนทางในเครือขายอินเทอรเน็ต
• ซอฟทแวรทใี่ ชในการเลือกเสนทางสวนใหญจะเลือกเสนทางโดยใชขอมูลที่
คงที่ เพื่อใหไดเสนทางที่สั้นที่สดุ (Shortest Paths)
• ในการเลือกเสนทางนั้น ทั้งเครื่องปลายทาง (Host) และอุปกรณเครือขาย
(Router) ตางก็มสี วนรวมในการกําหนดเสนทางเดินขอมูลเพื่อใหไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง
TO SOME
DESTINATION

R1

TO OTHER
DESTINATION

HOST

R2

การสื่อสารในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•

การสื่อสารขอมูลมีสองลักษณะ
– การสงตอขอมูล (Forwarding)
• การถายทอดขอมูลตอ (Refers to datagram transfer)
• กระทําโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครือขาย (Performed by host or router)
• ใชตารางเสนทางในการสงตอ (Uses routing table)

– การเลือกเสนทางขอมูล (Routing)
• กระจายขอมูลการเลือกเสนทาง (Refers to propagation of routing information)
• กระทําการตัดสินเสนทางที่จะสงผานขอมูลโดยอุปกรณเครือขาย (Performed by routers)
• เพิ่มหรือปรับเปลีย่ นตารางเสนทาง (Inserts / changes values in routing table)

•

การสื่อสารขอมูลภายในระบบเครือขายเดียวกัน (Direct Delivery)

•

การสื่อสารขอมูลระหวางระบบเครือขาย (Indirect Delivery => Next Hop Forwarding)

– สื่อสารขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งที่อยูภายในเครือขายเดียวกันหรือมีการเชื่อมตอถึงกันโดยตรง
– จุดหมายปลายทางไมไดอยูบนเครือขายที่เชื่อมตอถึงกันโดยตรง ตองทําการสงผานขอมูลตอไปเปนทอดทอดจนถึงที่หมาย
– ใชกลไกการเลือกเสนทาง
– แบงเปน
• Static Routing
• Dynamic/Automatic Routing
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การสื่อสารในชั้นเครือขายของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
Host, router network layer functions:
Transport layer: TCP, UDP

Network
layer

IP protocol
•addressing conventions
•datagram format
•packet handling conventions

Routing protocols
•path selection
•RIP, OSPF, BGP

routing
table

ICMP protocol
•error reporting
•router “signaling”

Link layer
physical layer

การสง-รับขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•

ในการสงตอขอมูลจะใชตารางเสนทาง (Routing
Table) ที่มีการเก็บขอมูลสําหรับการกําหนดเสนทางไว
– ขอมูลของปลายทางเก็บอยูในรูปแบบของ Network
Address
– จุดที่จะสงตอ (Next Hop) จะกําหนดเปนหมายเลข
ไอพี (IP Address) ของ Router ที่จะสงขอมูลไปให
– มีการใช Address Mask เพื่อกําหนดวาจะใชคา
Address อยางไร โดยกําหนดเปน Prefix
– Prefix เปนการกําหนดวาจะใชบิตใดของ Address
เปนหมายเลขของเครือขาย
• เชน Class A จะใช Mask เปน 255.0.0.0

– ทําใหสามารถกําหนดเครือขายยอยได (Subnetting)
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การสง-รับขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• การหาหมายเลขเครือขายปลายทาง จะใช Address Mask กับหมายเลขไอพีปลายทาง
(Destination Address) เปรียบเทียบกับหมายเลขเครือขายในตารางเสนทาง
• โดยใชการกระทําแบบ Boolean AND ในการเปรียบเทียบ
• if ((Mask[i] & D) == Dest[i]) forward to NextHop[i]

• ตัวอยาง: ลองพิจารณา 128.1.15.26:

การสง-รับขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
•

ใชหลักการ Next-Hop Routing (Forwarding)
– ตารางเสนทางจะประกอบดวยคูของ (N, R) โดยที่
•

N เปนหมายเลขไอพีปลายทาง และ R เปนหมายเลขไอพีของ Router
ถัดไปที่จะเปนเสนทางไปยังเครือขาย N

Network
10.0.0.0

– Router R จะเรียกวา จุดถัดไป (Next Hop) และหลักการที่ตาราง
เสนทางเก็บขอมูลจุดถัดไป เรียกวา Next-Hop Routing
– Router จะกําหนดเฉพาะเพียงแคขั้นถัดไปของเสนทางเดินจาก
Router R ไปยังเครือขายปลายทาง
•

Router จะไมทราบเสนทางที่สมบูรณของจุดหมายปลายทาง

– นั่นคือ Router ทุกตัวจะมีรายการเครื่องหรือจุดที่เชื่อมตอ
โดยตรงอยูในตารางเสนทาง

Network
20.0.0.0
10.0..0.5

20.0.0.5

Network
30.0.0.0
20.0.0.6

Q

TO REACH HOSTS
ON NETWORK
20.0.0.0

30.0.0.6

R

Network
40.0.0.0
30.0.0.7

40.0.0.7

S

ROUTE TO
THIS ADDRESS
DELIVER DIRECTLY

30.0.0.0

DELIVER DIRECTLY

10.0.0.0

20.0.0.5

40.0.0.0

30.0.0.7

– นั่นคือ เมื่อขอมูล (Datagram) พรอมที่จะถูกสงออกไป
•

จะทําการหาหมายเลขไอพีปลายทางและตัดเฉพาะสวนหมายเลข
เครือขายออกมา

•

ใชสวนของหมายเลขเครือขายกําหนดเสนทางเดินขอมูล โดยเลือก
Router ที่ไปยังเครือขายนั้นโดยตรง
–

ในทางปฏิบัติ มักจะกําหนดใหมขี อมูลในตารางเสนทางเทาที่จําเปน
เทานั้น
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การสง-รับขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
Default Router

• ใชในการเก็บ/ซอนขอมูลบางสวน และทําใหขนาดของตารางเสนทางมี
ขนาดเล็กลง โดยรวมจุดหมายปลายทางหลายๆอัน เปนกรณีเดียว (Default
Case)
• การทํางาน
– ทําการคนหาเสนทางจะทําการคนหาจากขอมูลตารางเสนทางในแตละเครือขาย
จนหมด
– ถาไมพบเครือขายปลายทาง ใหทําการสงขอมูล (Packet) นั้นไปยัง Default Router

การสง-รับขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
Host-Specific Routes

• การเลือกเสนทาง อนุญาตใหสามารถกําหนดเสนทางสําหรับแตละ Host ได
เปนกรณีพิเศษ
• ทําใหผูดูแลเครือขายสามารถควบคุมการใชเครือขายใหเปนไปตามที่
ตองการได
– เชน สําหรับการทดสอบหรือใชในการควบคุมความปลอดภัย

• ทําไดโดยกําหนด Address Mask ใหมีคาเปน 255.255.255.255

17

สรุป IP Routing Algorithm
Route Datagram (Datagram, Routing Table){
Extract destination IP Add, D from the datagram and
compute the network prefix, N;
if N matches any directly connected D over that
network Add deliver datagram to destination D
over that network (This involves resolving D to a
physical Add, encapsulating the datagram, and
sending the frame.)
else if the table contains a host-specific route for D

send datagram to next-hop specified in table
else if the table contains a route for network N
send datagram to next-hop specified in table
else if the table contains a default route
send datagram to the default router specified
in table
else declare a routing error;
}

สรุป Routing with IP Addresses
EXAMINATION OR
UPDATES OF
ROUTES

Routing
Table

DATAGRAM
TO BE ROUTED

ROUTING
ALOGOLITHM
IN IP
SOFTWARE

IP Addresses used
Physical addresses
used

DATAGRAM TO BE
SENT
PLUS ADDRESS OF
NEXT HOP
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การจัดการขอมูลที่ไดรับ
(Handling Incoming Datagrams)
• ในกรณี Hosts
– ซอฟทแวรของอินเทอรเฟสเครือขายสงขอมูลใหซอฟทแวรในสวนของ IP ทําการประมวลผล
– ถาหมายเลขไอพีปลายทางตรงกับหมายเลขไอพีของ Host นั้น ซอฟทแวรในสวนของ IP รับ
ขอมูลนั้นแลวสงใหซอฟทแวรในสวนของชั้นทํางานที่สูงขึ้นไป เพื่อประมวลผลตอไป
– ถาหมายเลขไอพีปลายทางไมตรงกับหมายเลขไอพีของ Host นั้น จะทําการทิ้งขอมูลนั้นไป

การจัดการขอมูลที่ไดรับ
(Handling Incoming Datagrams)
• ในกรณี Routers
– ทําเหมือนกับในกรณี Hosts ยกเวนในกรณีที่หมายเลขไอพีปลายทางไมตรงกับหมายเลขไอพี
ของ Host นั้น
– ถาหมายเลขไอพีปลายทางตรงกับหมายเลขไอพีของ Router นั้น ซอฟทแวรในสวนของ IP รับ
ขอมูลนั้นแลวสงใหซอฟทแวรในสวนของชั้นทํางานที่สูงขึ้นไป เพื่อประมวลผลตอไป
• มักจะใชในกรณีตองการติดตอกับ Router เชนการทดสอบ หรือการควบคุมตางๆ

– ถาหมายเลขไอพีปลายทางไมตรงกับหมายเลขไอพีของ Router นั้น
• ถา Router ไมไดถูกกําหนดใหทําการสงตอขอมูล จะทําการทิ้งขอมูลนั้นไป
• ถา Router ถูกกําหนดใหทําการสงตอขอมูล จะทําการสงใหกลไกการเลือกเสนทาง เพื่อสงตอขอมูล
ตาม Algorithm และขอมูลในตารางเสนทาง
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การสื่อสารขอมูลภายในระบบเครือขายเดียวกัน
• เมื่อตองการสงขอมูล (Packet) จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งที่อยูภายในเครือขาย
เดียวกันหรือมีการเชื่อมตอถึงกันโดยตรง จะไมจําเปนตองสงผาน Router
• ผูสงจะทําการ Encapsulate ขอมูล IP เปนเฟรมขอมูลของเครือขายที่เชื่อมตอโดยตรงนั้น
– จากขอมูลในสวน IP จะทราบ หมายเลขไอพีผูสงและผูรับ (Source and Destination IP Addresses) แลว
สงใหสวนของเครือขายทําการสรางเฟรมขอมูลแลวสงขอมูลเฟรมนั้นออกไป

• ในการสรางเฟรมขอมูลของเครือขายนั้นจําเปนที่จะตองทราบที่อยูหรือหมายเลขของเครื่องที่
จะสงขอมูลไปซึ่งอยูบนเครือขายนั้น ... แลวจะทราบไดอยางไร ?
– การที่จะทราบวาจะตองสง Packet ออกไปบนเครือขายที่เชื่อมตอโดยตรงนั้นสามารถตรวจสอบไดจาก
หมายเลขไอพีปลายทางในสวนของหมายเลขเครือขายของเปรียบเทียบกับสวนของหมายเลขเครือขายไอ
พีที่เครื่องนั้นเชื่อมตออยู
– การที่จะทราบวาหมายเลขไอพีปลายทางมีหมายเลขประจําเครื่องของเครือขายที่เชื่อมตออยูเปนอะไร
สามารถทําไดโดยใช Address Resolution Protocol (ARP)

การสื่อสารขอมูลภายในระบบเครือขายเดียวกัน
ARP
•
•
•
•
•
•

ARP – Address Resolution Protocol
เปนโพรโตคอลที่ใชหาหมายเลขประจําเครื่องของเครือขายในระดับต่ํา
กวาเครือขายอินเทอรเน็ต (Lower-Layer Address)
ทํางานโดยตองทราบหมายเลขไอพี (IP Address) แลวทําการ Broadcast
เฟรมขอมูลที่เปน ARP Request ออกไปในเครือขาย โดยมีหมายเลขไอ
พีที่ตองการหาหมายเลขประจําเครื่องไปดวย
เครื่องที่รับผิดชอบหมายเลขไอพีที่อยูใน ARP Request ก็จะทําการตอบ
หมายเลขประจําเครื่องตนเองออกไปเปน ARP Response กลับไปให
เครื่องที่สง ARP Request มา
เครื่องที่ถามก็จะสามารถจับคูหมายเลขไอพีกับหมายเลขประจําเครื่อง
ของเครือขายนั้นได และนําไปใชในการสื่อสารตอไป
เพื่อปองกันการทํางานซ้ํามากเกินไป ก็จะมีการเก็บคูของหมายเลขไอพี
กับหมายเลขประจําเครื่องที่ไดไวในตาราง ARP (ARP Table)
– เพื่อที่เมื่อตองการหาหมายเลขประจําเครื่องจากหมายเลขไอพีก็จะมา
ตรวจสอบจากตาราง ARP นี้กอนทําการสง ARP Request ออกไป
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การสื่อสารขอมูลระหวางระบบเครือขาย
• เปนการสงขอมูล (Packet) ไปยังจุดหมายปลายทางที่ไมไดอยูบน
เครือขายที่เชื่อมตอถึงกันโดยตรง ตองทําการสงผานขอมูลตอไปเปน
ทอดทอดจนถึงที่หมาย
• ใชกลไกการเลือกเสนทาง โดยใชตารางเสนทาง (Routing Table)
• แบงเปน
– Static Routing
– Dynamic/Automatic Routing

ตารางเสนทาง (Routing Table)
• เพื่อการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ขอมูลการสงตอ Packet จะเก็บอยูในตารางเสนทาง
– โดยจะมีการ Initial เมื่อระบบเริ่มตนทํางาน
– และจะมีการปรับปรุงขอมูลเมื่อรูปแบบ (Topology) หรือสถานะเครือขายเปลี่ยนแปลง
• RIP: Vector-Distance Algorithm
• OSPF: Link State Algorithm

• ในตารางจะมีรายการเครือขายปลายทางและจุดสงตอ (Next Hop) สําหรับแตละรายการ
– โดยปกติจะจัดเก็บรายการปลายทางในรูปแบบเครือขายมากกวาเปนราย Host เพื่อใหตารางมีขนาดเล็กและการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการเลือกเสนทาง
• Static routing
– ตารางถูกกําหนดขึ้นตอนระบบเริ่มตนทํางาน
– จะไมมีการเปลี่ยนแปลงดวยตัวเอง
– ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะกระทําโดยผูดูแลระบบ

• Automatic routing
– ตารางถูกกําหนดขึ้นตอนระบบเริ่มตนทํางาน
– จะตองมีซอฟทแวรสําหรับเลือกเสนทางทํางานอยู โดยจะทําการเรียนรูเสนทางตางๆ และ
ปรับปรุงตารางเสนทางใหเหมาะสมอยูเสมอ
– จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

การเลือกเสนทางแบบ Static
• นิยมใชกันมากใน Hosts
• ในตารางเสนทางมักประกอบดวยรายการสองลักษณะ
– Local network → direct delivery
– Default → nearest router
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ตัวอยางของการเลือกเสนทางแบบ Static

การเลือกเสนทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Routing)
•
•
•
•
•

มักใชใน IP Routers
ตองมีซอฟทแวรพิเศษสําหรับทําหนาทีเ่ ลือกเสนทาง
Router แตละตัวจะติดตอสื่อสารกับตัวขางเคียง
ทําการแลกเปลีย่ นขอมูลเสนทางกัน
ทํางานโดยใช route propagation protocol
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ตัวอยางของการแลกเปลี่ยนและแพรกระจายเสนทาง

• Router แตละตัวจะทําการ ประกาศ (Advertise) ขอมูลเสนทางเครือขายของตนเอง
ออกไปให Router ขางเคียง
• และจะกระทําตอๆไป ทําใหเสนทางของเครือขายหนึ่งๆ สามารถแพรกระจายไปยัง
Router ทั้งหมดในระบบเครือขายได

หลักการของ Autonomous System
• Autonomous System - AS
– เปนกลุมของเครือขายและ Routers ที่อยูภายใตการดูแล/ควบคุมขององคกรเพียงองคกรเดียว
– มีการกําหนดไดยืดหยุน

• เปนสิ่งทีจ่ ําเปน เนื่องจากไมมี Routing Protocol ใดสามารถทํางานครอบคลุมทัง้ ทั่วทั้ง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
• แตละ AS สามารถเลือกใช Routing Protocol และการเลือกเสนทาง ไดอยางอิสระ ไม
ขึ้นตอกัน
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ประเภทของโพรโตคอลการเลือกเสนทางในอินเทอรเน็ต
• ประเภทของโพรโตคอลการเลือกเสนทางใน
อินเทอรเน็ต (Internet Routing Protocols)
สามารถแบงออกไดเปนสองประเภทหลัก
– โดยพิจารณาจาก Autonomous System

• Interior Gateway Protocols (IGPs)
– ใชงานระหวาง Routers ที่อยูภายใน
Autonomous System เดียวกัน
– จุดหมายปลายทางมักอยูภายใน

• Exterior Gateway Protocols (EGPs)
– ใชงานระหวาง Autonomous Systems
– จุดหมายปลายทางอยูไ ดทั่วทั้งระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต

ความสัมพันธระหวางขอมูลเสนทางและการเดินทางของขอมูล
(The Concept of Route and Data Flow)

• ในการแลกเปลีย่ นขอมูลการเลือกเสนทางของ Routing Protocol
– หลังจากเสนทาง (Routes) ไดทําการประกาศ (Advertise) ออกไป จะทําใหขอมูล
(Packets) เดินทาง (Flow) มาตามเสนทางที่ประกาศออกไปนั้น
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Intra-AS and Inter-AS routing
C.b
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A.c
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d
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•perform inter-AS
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•perform intra-AS
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b
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network layer
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link layer
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Intra-AS and Inter-AS routing
C.b
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C

Host
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A.a

Inter-AS
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A and B
A.c
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d
c
b
A
Intra-AS routing
within AS A

B.a
a

c
B
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h2
b

Intra-AS routing
within AS B

• specific inter-AS and intra-AS Internet
routing protocols shortly
– BGP, OSPF, RIP
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Internet Routing Protocols
• Border Gateway Protocol (BGP)
• Routing Information Protocol (RIP)
• Open Shortest Path First Protocol (OSPF)

Border Gateway Protocol (BGP)
•
•
•
•
•
•

เปนการเลือกเสนทางระหวาง autonomous systems (EGP)
สามารถกําหนดนโยบายในการควบคุมการแลกเปลี่ยนขอมูลเสนทางได
ใชการขนสงขอมูลในแบบที่เชื่อถือได (TCP)
กําหนดเสนทางของระบบใหแตละรายการจุดหมายปลายทางได
ปจจุบันเปนทางเลือกหลักของกลุม EGP สําหรับใชในเครือขายอินเทอรเน็ต
เวอรชั่นปจจุบันเปนเวอรชั่นสี่ (BGP-4)
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The Routing Information Protocol (RIP)
•
•
•
•
•
•
•

เปนการเลือกเสนทางภายใน autonomous system (IGP)
ใชหลักการนับจํานวนอุปกรณที่ผาน (Hop count metric)
ใชการขนสงขอมูลแบบ Unreliable (UDP)
สงขอมูลในแบบกระจาย (Broadcast) หรือสงเปนกลุม (Multicast)
ใชหลักการ Distance vector algorithm
สามารถสงผาน default route ได
มีใชงานทั่วไป เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย
– เชน Implemented by Unix program => routed

รูปแบบของขอมูลใน RIP Packet
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The Open Shortest Path First Protocol (OSPF)
• เปนการเลือกเสนทางภายใน autonomous system (IGP)
• สนับสนุนการทํางานในการแบงเครือขายยอย และใชมาสค ในแบบ CIDR (Classless Inter-Domain
Routing)
• สามารถทําการแลกเปลี่ยน message โดยวิธีการ Authenticated ได
• สามารถทําการรับขอมูลเสนทางจาก autonomous system ภายนอกได
• ใชวิธีการตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอ (link-status (SPF) algorithm)
• สนับสนุนระบบเครือขายแบบ multi-access (เชน Ethernet)

คุณลักษณะของ OSPF
•
•

Link state
Uses Dijkstra’s Algorithm

•

32 bit sequence number

•
•

30 mins update interval(minimum frequency of Link State Advertisement), even if there is
no change
Detection of communication breaks with HELLO message

•
•
•
•
•

Secured
Can computer different route for different class of Traffic
Load balancing if multiple same cost path exists for same destination
Possibility of multiple metrics type
Can make hierarchy in a autonomous system

•

Load balancing
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ประสิทธิภาพของ OSPF
• แบงระบบเครือขายใน AS เปนสวนๆ เรียกวาพื้นที่ (Area)
• ขอมูลสถานะการเชื่อมตอ (Link-status information) สามารถแลกเปลี่ยนกันได
ภายในพื้นที่
• สามารถทําการสรุปคาเสนทาง (Routes summarized) กอนที่จะทําการสงขอมูลให
พื้นที่อื่น
• ลด overhead ของการทํางาน (less broadcast traffic)

การทํางานแบบตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอ (Link-Status)
• อุปกรณ Router เปนโหนด (node) ในแผนภูมิกราฟ
• เครือขาย (Network) เปนเสน (edge) ในแผนภูมกิ ราฟ
• สําหรับแตละคูข างเคียงของ Router (Adjacent pair of routers) ทําการตรวจสอบเปน
ระยะๆ ดังนี้
– ทดสอบการเชื่อมตอถึงกัน (Test connectivity)
– กระจายขอมูลสถานะการเชื่อมตอไปใหพื้นที่ (Broadcast link-status information to area)

• Router แตละตัวจะใชขอความสถานะการเชื่อมตอ (link-status messages) ในการ
คํานวณหารเสนทางที่สั้นที่สุด (shortest paths)
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ตัวอยางของ OSPF Graph

• (a) an interconnect of routers and networks, and
• (b) an equivalent OSPF graph
• Router corresponds to a node in the graph

OSPF กับการปรับเปลี่ยนขนาดเครือขาย
• เนื่องจาก OSPF อนุญาตใหผูดแู ลเครือขายทําการแบง Router และเครือขายภายใน AS
เปนพื้นที่หลายๆ สวน
• => ทําให OSPF สามารถปรับเปลี่ยนขนาดเครือขาย เพื่อทีจ่ ะจัดการกับจํานวน
Router ทีม่ ากๆ ไดดีกวา IGP แบบอื่น

31

สรุป
• ระบบอินเทอรเน็ตเปนหนึ่งในหลายบริการดานการสื่อสารขอมูลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีจํานวน
ผูใชหลายลานคนจากทั่วโลกเขามาใชงานคนหาและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตถือกําเนิดมาจากการพัฒนาระบบเครือขายสําหรับการวิจัยของหนวยงาน
รัฐบาลและสถาบันการศึกษา ที่ชื่อวา ARPANET ตอมามีการนําเอามาใชงานในทางการคาดวย
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทํางานแบบแพ็กเกตสวิทช โดยใชโพรโตคอลทีซีพีไอพี
• ระบบอินเทอรเน็ตมีการกําหนดที่อยูเครื่องที่จะติดตอสื่อสารกันดวยหมายเลขที่อยูไ อพี โดยมีการ
แบงเปนกลุมของเครื่อง เปนเครือขายหรือเครือขายยอย
–
–
–
–

ปจจุบันใชงานรุนที่สี่เปนหมายเลขไอพีขนาด 32 บิท และมีการกําหนด Dot Notation เพื่อใหเรียกไดสะดวก
มีการกําหนดหมายเลขไอพีเปน Class เปน A, B, C, D, E เพื่อกําหนดประเภทของเครือขาย
การแบงกลุม เครือขายยอยกําหนดโดยใชมาสค ซึง่ เปนตัวเลขขนาดเทากับหมายเลขที่อยู
ในการกําหนดหมายเลขไอพีใหแกเครื่องจะตองมีการกําหนดทัง้ หมายเลขไอพีและมาสค

สรุป
•
•
•
•
•
•
•
•

การสื่อสารขอมูลแพ็กเกตจะใชวิธีการรับและสงขอมูลแพ็กเกตเปนทอดๆ โดยใชอุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ไปเรื่อยๆ
จนถึงจุดหมายปลายทาง โดยพิจารณาจากหมายเลขไอพีปลายทางของแพ็กเกตนั้นๆ
การเลือกเสนทางในระบบเครือขายจะทํางานโดยใชตารางเสนทาง (Routing Table)
การสงขอมูล (Packet) ไปในเครือขายเดียวกันที่เชื่อมตอกันโดยตรงจะใช Address Resolution Protocol (ARP) ชวยในการ
คนหาหมายเลขประจําเครื่องตามหมายเลขไอพี
การเลือกเสนทางไมวาจะเปนแบบ Static หรือ Automatic จะกระทําโดยการปรับเปลี่ยนขอมูลในตารางเสนทาง
การเลือกเสนทางแบบอัตโนมัติจะตองมีการใช Routing Protocol ชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลและทําการเลือกเสนทางที่
เหมาะสม ณ ขณะนั้น
ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีการแบงออกเปนหลาย Autonomous System (AS) โดยแตละแหงจะสามารถเลือกใช
การเลือกเสนทางหรือ Routing Protocol ไดเปนอิสระตอกัน
Internet Routing Protocols แบงเปน IGP และ EGP
IGP ทํางานภายใน AS เดียวกัน มี Protocols ที่นิยมใชไดแก
– RIP มักใชในเครือขายขนาดเล็ก ทํางานในแบบ Vector-Distance Algorithm
– OSPF มักใชในเครือขายขนาดกลางถึงใหญ มีการแบงเปน Area ทํางานในแบบ Link State Algorithm

•

EGP ทํางานระหวาง AS มี Protocols ที่นิยมใชไดแก
– BGP-4 ใชทั่วไปในระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน สามารถกําหนดนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนขอมูลเสนทางไดดี
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