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บทนํา

• ระบบเครือขายเปนการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตางๆ เขาดวยกนั
– การเชื่อมตอเปนโครงสรางเครือขายจะมีรูปแบบตางๆ กัน

• ในระบบเครอืขายมีความหลากหลายในการใหบรกิาร สําหรบัการสื่อสาร
– จึงจําเปนที่จะตองทราบลักษณะของบริการตางๆ ที่มีในระบบเครือขายโทรคมนาคม

การเชื่อมตอระบบเครือขาย

• ระบบเครือขายทุกชนิดจะตองเชื่อมตอเขาดวยกัน
– รูปแบบหรือวิธีการเชื่อมตอจะเปนตัวกําหนดวิธีการทํางานของอุปกรณนั้นๆ

• การเชื่อมตอแบบจุด-ตอ-จุด (Point-to-Point Connection)
– เช่ือมตอโดยตรง

• ระหวางเทอรมินอลกับเครื่องเมนเฟรม
• ระหวางเครื่องเมนเฟรมกับเทอรมินอลบางเครื่องที่อยูไกลมาก
• ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร

• การเชื่อมตอแบบหลายจุด (Multipoint Connection)
– เช่ือมตอหลายเครื่องเขากับสายสื่อสารเพียงเสนเดียวหรือชองทางสื่อสารเพียงชองเดียว
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รูปแบบโครงสรางระบบเครือขาย

• รูปแบบโครงสราง (Topology) หมายถึง รูปแบบการวางตําแหนงของ
อุปกรณทั้งหมดในระบบเครือขาย

• รูปแบบพื้นฐาน
– แบบบัส (Bus)
– แบบวงแหวน (Ring)
– แบบดาว (Star)
– แบบเมช (Mesh)

• รูปแบบประยุกต
– แบบตนไม (Tree) หรือ
– แบบลําดับชั้น (Hierarchical)
– แบบผสม (Hybrid)

รูปแบบโครงสรางระบบเครือขาย

• รูปแบบโครงสรางแบบบัส (Bus 
Topology)

– ใชสายสื่อสารเพียงเสนเดียวหรือชองทาง
สื่อสารชองเดียว

– เชื่อมตอเครื่อง/อุปกรณทุกเครื่องเขา
ดวยกันโดยตรง

• รูปแบบโครงสรางแบบวงแหวน (Ring 
Topology)

– เชื่อมตอแบบจุด-ตอ-จุดไปยังเครื่อง/
อุปกรณขางเคียง ตอๆกันไป

– เชื่อมตอเครื่อง/อุปกรณลําดับสุดทายเขา
กับลําดับแรก => ทําใหเกิดครบเปนวง
แหวน

– มีเสนทางสํารองสําหรับการสื่อสาร
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รูปแบบโครงสรางระบบเครือขาย

• รูปแบบโครงสรางแบบดาว (Star Topology)
– มีศูนยกลางการเชื่อมตอ เรียกวา ฮับ (Hub)
– เครื่อง/อุปกรณท้ังหมดเชื่อมตอแบบจุด-ตอ-จุด

มาที่ศูนยกลาง (Hub)
– ควบคุมไดงาย ท่ีศูนยกลาง
– ถาศูนยกลางหยุดทํางาน ระบบเครือขายจะใช

งานไมไดท้ังระบบ
• รูปแบบโครงสรางแบบเมช (Mesh Topology)

– เชื่อมตอทุกเครื่อง/อุปกรณเขาดวยกันทั้งหมด
– ระบบมีความเชื่อถือไดสงู
– ใชจํานวนการเชื่อมตอมาก

รูปแบบโครงสรางระบบเครือขาย

• รูปแบบโครงสรางแบบตนไม (Tree 
Topology) หรือแบบลําดับช้ัน (Hierarchical 
Topology)

– แบงการเชื่อมตอเปนโครงสรางหรือลําดับ
ช้ัน

– แบบตนไม (Tree) เปนการนําเอาแบบดาวมา
เชื่อมตอกับเปนโครงสรางลําดับชั้น

– แบงกลุมการเชื่อมตอ
– มีความซับซอน

• รูปแบบโครงสรางแบบผสม (Hybrid 
Topology)

– ผสมการเชื่อมตอหลายรูปแบบเขาดวยกัน
– ขยายตัวไดดี
– มีความซับซอนมาก
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WAN Technologies

• WAN Technologies
– Circuit Switching

• Switched Circuits
– Public Switch Telephone Network (PSTN) or Plain Old Telephone System (POTS)
– Integrated Services Digital Network (ISDN)

» Narrowband
» Broadband

• Dedicated Circuits or Leased Circuit or Leased Line
– Analog
– Digital

» T/E Carrier
» Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONet/SDH)
» Digital Subscriber Line (xDSL)

– Packet Switching
• X.25
• Frame Relay
• Asynchronous Transfer Mode (ATM)
• Ethernet

วงจรสวิทช

• ระบบเครือขายโทรศัพทสาธารณะแบบสวิทช (Public Switched Telephone Network: PSTN) –
– เปนระบบแบบเกาที่ใชวิธีการสงสัญญาณแบบอนาลอก
– เปนวงจรสื่อสารแบบที่ถูกนํามาใชงานมาเปนเวลานานมาก
– แบงกลุมการเชื่อมตอเขากับชุมสายในระดับตางๆ เปนโครงสรางการเชื่อมตอแบบลําดับชั้น

• ระบบเครือขายไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network: ISDN) – ใชวิธีการสงสัญญาณ
แบบดิจิตอล

– เปนระบบเครือขายเพ่ือสื่อสารขอมูลอเนกประสงค – สามารถสงสัญญาณเสียง ภาพวีดิทัศน และขอมูลดิจิตอลได
พรอมกัน 

– แบงออกเปน 2 ประเภท
• แนโรวแบนดไอเอสดีเอ็น (Narrowband ISDN)
• บรอดแบนดไอเอสดีเอน็ (Broadband ISDN)
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Narrowband ISDN
• ระบบแอสดีเอ็นยุคแรกเปนแบบ Narrowband ISDN สามารถสงขอมูลดวยความเร็วไมเกิน 1.5 หรือ 2.0 Mbps
• ประกอบดวยชองสื่อสาร 2 ประเภท

– ชองสัญญาณบี (B Channel) ใชสําหรับสงขอมูลของผูใช แตละชองมคีวามเรว็ 64 Kbps
– ชองสัญญาณดี (D Channel) ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุมการทํางานของการสื่อสาร มคีวามเร็ว 16 Kbps หรือ 64 Kbps (ขึ้นอยู

กับชนิดของการเชื่อมตอ)
• N-ISDN มีการเชื่อมตอ 2 แบบ

– แบบบีอารไอ (Basic Rate Interface: BRI) – ใชสําหรับการเชื่อมตอผูใชตามบานหรือการใชงานท่ัวไป เขากับระบบเครือขาย มี
ชองสัญญาณแบบ 2B+D

• มี B-Channel จํานวน 2 ชอง (ชองละ 64 Kbps) และ D-Channel ทีมี่ความเร็ว 16 Kbps จํานวน 1 ชอง
– แบบพีอารไอ (Primary Rate Interface: PRI) – ใชสาํหรับการเชื่อมตอท่ีมีการใชชองสัญญาณจํานวนมาก เชนองคกรตางๆ มี

ชองสัญญาณ (D-Channel มีความเร็ว 64 Kbps)
• ในอเมริกาเปน แบบ 23B+D 

– มี B-Channel จํานวน 23 ชอง (ชองละ 64 Kbps) และ D-Channel ที่มีความเร็ว 64 Kbps จํานวน 1 ชอง
• ในยุโรปเปน แบบ 30B+D 

– มี B-Channel จํานวน 30 ชอง (ชองละ 64 Kbps) และ D-Channel ที่มีความเร็ว 64 Kbps จํานวน 1 ชอง

Broadband ISDN

• ระบบไอเอสดีเอ็นแบบใหมเรียกวา บรอดแบนดไอเอสดีเอ็น (Broadband ISDN: 
B-ISDN) 

– มีความเร็วในการสงขอมูลมากกวาแบบเดิม คือตั้งแต 25 Mbps ข้ึนไป ถึงมากกวา Gbps
– มีความละเอียดในการเลอืกใชความเร็วในการรับสงขอมลูมากขึ้น เปน Kbps 

• (N-ISDN เลือกความเร็วเปนจํานวนเทาของ 64 Kbps)

– ความเร็วในการรับและสงขอมูลมาจําเปนตองเทากัน (Asymmetric)
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สายวงจรเฉพาะ

• สายวงจรเฉพาะ (Dedicated Line) หรือสายวงจรเชา (Leased Line) คือสายโทรศัพทที่เช่ือมตอ
ระหวางจุดสองจุดที่ผูใชตองการและสงวนสายโทรศัพทในเสนทางนัน้ไวไมใหผูอื่นใช

– ผูท่ีเชาจึงสามารถสงขอมูลผานวงจรนั้นไดตลอดเวลาที่ตองการ
– โดยปกติสายวงจรเชาจะถูกเลือกมาจากสายที่มีคุณภาพ จึงมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดในการสงขอมูล

นอยและสามารถใชความเร็วในการสื่อสารไดสูง
– สายวงจรเฉพาะมีหลายประเภท

• สายวงจรวอยซเกรด
• สายวงจรไวดแบนดอนาลอก
• สายวงจรชั้นที/อี
• สายวงจรดีเอสแอล
• โซเน็ต/เอสดีเอช

สายวงจรเฉพาะ

• สายวงจรวอยซเกรด (Voice-Grade Circuits) – สําหรบัการสื่อสารเสียงสนทนา
เทานั้น มีความกวางชองสัญญาณ 4,000 Hz มีคุณภาพเพียงพอสําหรบัการสื่อสาร
เสียงเทานั้น

• สายวงจรไวดแบนดอนาลอก (Wideband Analog Circuits) – ชองสื่อสารที่มคีวาม
กวางมากบนสายโทรศัพท โดยการใชสายหลายเสนรวมกัน ใชหลักการของ 
Multiplexing
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สายวงจรเฉพาะ

• สายวงจรชั้นที/อี (T/E-Carrier Circuits) 
เปนสายวงจรเฉพาะที่สงสัญญาณดิจิตอล
หลายชองในสายวงจรเดียว โดยใช
หลักการ TDM

• ระบบดีเอส (Digital Signal: DS) เปน
ระบบสัญญาณดิจิตอลที่มีโครงสรางลําดับ
ช้ัน

• Fractional T-1/E-1 เปนการแบง
สายสัญญาณดิจิตอลเปนสวนยอย (ไมใช
เต็มทุกชองสัญญาณ) เชน ตองการใช
ความเร็ว 128, 256, 384, 512 หรือ 768 
Kbps บนสาย T-1/E-1 1920139.264E-4

48034.368E-3

1208.448E-2

302.048E-1

Voice ChannelsRate (Mbps)Line

4032274.176 MbpsDS-4T-4

67233.375 MbpsDS-3T-3

966.312 MbpsDS-2T-2

241.544 MbpsDS-1T-1

164 kbpsDS-0

Voice ChannelsRateDS NameT-Carrier

สายวงจรเฉพาะ

• โซเน็ต/เอสดีเอช (Synchronous Optical 
Network: SONET)/(Synchronous Digital 
Hierarchy: SDH) เปนวงจรสื่อสารทีใ่ช
สายใยแกวนําแสง

– SONET ใชในอเมริกา
– SDH ใชในยุโรปและเปนมาตรฐานที่กําหนด

โดย ITU-T
– ใชหลักการแบงชองสัญญาณ (Multiplexing) 

แบบ TDM (Time Division Multiplexing)

39.813 GbpsOC-768
9.952 GbpsOC-192

2.488 GbpsSTM-16OC-48

1.866 GbpsSTM-12OC-36
1.244 GbpsSTM-8OC-24

933.12 MbpsSTM-6OC-18

622.08 MbpsSTM-4OC-12
466.56 MbpsSTM-3OC-9

155.52 MbpsSTM-1OC-3

51.84 MbpsOC-1
SpeedSDHSONET
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สายวงจรเฉพาะ
• สายวงจรดีเอสแอล (Digital Subscriber Line: DSL) เปนสายวงจรการเชื่อมตอเขากับระบบ

เครือขายบรอดแบนดไอเอสดีเอ็น
– เชื่อมตอผูใชตามบานหรือองคกรขนาดเล็ก
– นําเทคโนโลยีการผสมสัญญาณดวยมักซและเทคนิคการบีบอัดขอมูลเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน
– ผูใชตองมีสายวงจรเชาท่ีมีการเชื่อมตอตลอดเวลา
– ใชอุปกรณท่ีทําหนาที่แยกสัญญาณ เชนโมเด็มแบบพิเศษ เรียกวาสปริทเทอร (Splitter) ติดต้ังไวท่ีปลาย

สายสื่อสารทัง้สองดาน

สายวงจรเฉพาะ
• วงจรดีเอสแอลแบงเปนหลายชนิด

– เอดีเอสแอล (Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL) ใชสายโทรศัพทธรรมดารวมกับโมเด็มเอดีเอสแอล
• ความเร็วในการสงขอมูลจากผูใชไปยังศูนยใหบริการ หรืออัพสตรีม (Upstream) จะไมเทากับความเร็วที่ศูนยใหบริการสงขอมูล

กลับมายังผูใช หรือดาวนสตรีม (Downstream)
• มีความเร็วดาวนสตรีม 64 Kbps ถึง 9 Mbps และความเร็วอัพสตรีม 16 ถึง 640 Kbps ขึ้นอยูกับคุณภาพของสายสื่อสารที่ใช

– เอชดีเอสแอล (High Bit-Rate/Data-Rate Digital Subscriber Line: HDSL) ใชสาย T-1 ที่เปนสายคูตีเกลียว 
(Twisted Pair)

• มีความเร็วสองดานเทากัน 1.5 หรือ 2.0 Mbps
– ไอดีเอสแอล (ISDN Digital Subscriber Line: IDSL) พฒันาโดยบริษัทลูเซนทเทคโนโลยี (Lucent Technology) 

ใชสายคูตีเกลียวสงดวยหลักการ ISDN ที่มีความเร็ว 144 Kbps
– อารเอดีเอสแอล (Rate Adaptive Digital Subscriber Line: RADSL) โมเด็มสามารถปรับความเร็วในการสงขอมูล

ใหเหมาะสมกับระยะทาง และสภาพแวดลอมของสายที่ใชงานใหมีคุณภาพในระดับเดมิ
• มีความเร็วดาวนสตรีม 40 Kbps ถึง 7 Mbps และความเร็วอัพสตรีมไดไมเกิน 768 Kbps 

– วีดีเอสแอล (Very High-Rate Digital Subscriber Line: VDSL) สามารถสงขอมลูไดความเร็วสูงมาก แตผูใชจะอยู
หางจากชุมสายไดไมเกนิ 1,000 ฟุต

• ใชสายใยแกวนําแสงจะมีความเร็วดาวนสตรีม 12.96 Mbps ถึง 52 Mbps และความเร็วอัพสตรีมไดไมเกิน 3 Mbps 



10

สายวงจรเฉพาะ
• สายวงจรดีเอสแอล (Digital Subscriber Line: DSL)

Same as ADSL plus HDTVDown
Up

1.3 to 52 Mbps
1.5 to 2.3 Mbps

Very High date rate 
Digital Subscriber Line

VDSL, BDSL, or 
VADSL

Internet access, video-on-demand, simplex 
video, remote LAN access, interactive 
multimedia

Down
Up

1.5 to 9 Mbps
16 to 640 Kbps

Asymmetric Digital 
Subscriber Line

ADSL

Same as HDSL, plus premises access for 
symmetric services

Duplex
Duplex

1.544 Mbps
2.048 Mbps

Single line Digital 
Subscriber Line

SDSL

T1/E1 service
Feeder plant, WAN, LAN access, server 
access

Duplex
Duplex

1.544 Mbps
2.048 Mbps

High data rate Digital 
Subscriber Line

HDSL

ISDN services
Voice and data communications

Duplex160 KbpsDigital Subscriber LineDSL

Data CommunicationsDuplex1.2 Kbps to 28.8 KbpsVoice band modemV.22, 32, 42

ApplicationModeData RangeMeaningName

ระบบเครือขายแบบแพ็กเกตสวิทช

• ปจจบุัน ระบบเครือขายแบบแพ็กเกตสวิทชเปนระบบเครอืขายที่มปีระสทิธิภาพดีที่สุด
สําหรบัการสงขอมูลดจิิตอล

• เทคโนโลยทีี่นํามาใชงานรวมกบัเครือขายแพ็กเกตสวิทช => บริการฟาสตแพ็กเกต
– X.25
– เฟรมรีเลย
– เอทีเอ็ม
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บริการฟาสตแพ็กเกต
X.25

• X.25 เปนระบบเครือขายแบบแพ็กเกตสวิทชแบบแรก
• ใชสําหรับการสื่อสารระหวางโฮสตกับเทอรมินอล
• เปนการเชื่อมตอแบบจุด-ตอ-จุด
• ใชหลักการ “จัดเก็บแลวสงตอ (Store-and-Forward)”
• ความเร็วของการเชื่อมตอไมจําเปนตองเทากัน
• ระบบมีการรับประกันความแนนอนของขอมูล (Data 

Integrity)
• มีขอเสียในเรื่องความลาชา (Delay) ของขอมูลที่สงออก

ไป
– เนื่องจากมกีารตรวจสอบความถูกตองทุกชวงของ

การเชื่อมตอ

บริการฟาสตแพ็กเกต
เฟรมรีเลย

• เฟรมรีเลย (Frame Relay) พัฒนาตอมาจาก X.25 เพื่อใหมี
ความเร็วสูงขึน้และมีราคาถูกลง โดยไมมีการรับประกันความ
ถูกตองของขอมูล

• ใชการสงแพ็กเกตหรือเรียกวา เฟรม (Frame) ใหเร็วท่ีสุด
• ไมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีสง ใหเปนความ

รับผิดชอบของชั้นสื่อสารท่ีสูงขึ้นไปของอุปกรณปลายทาง
– เนื่องจากอุปกรณและเทคโนโลยีเครือขายมคีวาม

ผิดพลาดนอยและมีความเชื่อถือไดสูง

• กําหนดความเร็วในการสงขอมูลดวย อัตราซีไออาร (Committed Information Rate: CIR) ซึ่ง
– เปนอัตราการสงขอมูลเฉลี่ย ท่ีใหผูใชสงขอมูลไดตามที่ตกลงไว 
– ถาสงขอมูลเกิน ระบบเครือขายมีสิทธิท่ีจะจัดการสงเฟรมสวนท่ีเกินให หรือลบเฟรมสวนเกินนั้นท้ิงไปก็ได

• นอกจากนี้ระบบเครือขายก็มีกลไกการแจงเตือนเมื่อระบบเครือขายเกิดความคบัคั่ง เพื่อใหโปรแกรมผูใชทราบสถานะของระบบ
เครือขาย และสามารถเพิม่หรือลดจํานวนเฟรมที่สงออกมาได แทนที่ระบบจัดการลบบางเฟรมทิ้งไป เรียกวา

– Forward Explicit Congestion Notification (FECN)
– Backward Explicit Congestion Notification (BECN)
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บริการฟาสตแพ็กเกต
เอทีเอ็ม (ATM)

• ระบบเครือขายเอทีเอ็ม (Asynchronous Transfer Mode: ATM) 
– เปนระบบแพ็กเกตสวิทชท่ีมีความสามารถในการสงขอมูลสูง
มาก

– แพ็กเกตในระบบเครือขายเอทีเอ็ม จะมขีนาดความยาว 53 
ไบทเทากันทุกแพ็กเกต เรียกวา เซลล (Cell)

– ระบบเครือขายเอทีเอ็มจึงเรยีกอีกชื่อหน่ึงวา เซลลรีเลย (Cell 
Relay)

– ใชหลักการสื่อสารโดยใชวงจรเสมือน
– ระบบเครือขายเอทีเอ็มสามารถสงขอมูลไดหลายชนิดทั้ง

ภาพวีดทิัศน เสียงและขอมลูอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดโดยมี
การรับประกันการสื่อสารขอมูลให 

– มีความเร็วในการสงขอมูลตั้งแต 1.5 Mbps ขึ้นไปจนถึง 
622.1 Mbps และมีการพัฒนาใหมีความเร็วสูงขึ้นในระดับ
หลาย Gbps

– ระบบเครือขายเอทีเอ็มจะไมมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่สง ใหเปนความรับผิดชอบของชั้นสื่อสารที่สูงขึ้นไป
ของอุปกรณปลายทาง เชนเดียวกับเฟรมรีเลย 

– เซลลจะถูกสงผานสวิทช ซึ่งจะตรวจดูขอมูลเสนทางวงจร
เสมือนในเซลล แลวสงเซลลออกไป

บริการฟาสตแพ็กเกต
เอทีเอ็ม (ATM)

• ระบบเครือขายเอทีเอ็มทํางานแบบมีการเชื่อมตอ (Connection-Oriented) 
คือจะตองกําหนดเสนทางวงจรเสมือนขึ้นมากอนการสงขอมูล และ
เสนทางนี้จะถูกใชงานไปจนกวาการสื่อสารครั้งน้ันจะสิ้นสุด

– Virtual Connection = Virtual Path + Virtual Channel
– เซลลทุกเซลลเดินทางไปยังจุดหมายทางเสนทางเดียวกันและเรียงกัน

ตามลําดับ
• การกําหนดเสนทางวงจรเสมือน

– แบบพีวีซี (Permanent Virtual Circuit: PVC) – ทําการกําหนดเสนทาง
ลวงหนา โดยกอนการสงขอมูลไมตองทําการสรางวงจรเสมือนกอนทุก
คร้ัง

– แบบเอสวีซี (Switched Virtual Circuit: SVC) - กําหนดเสนทางเดิน
ขอมูลเมื่อมีความตองการ โดยจะตองมีการสรางวงจรเสมือนกอนการ
สงทุกคร้ังและเมื่อใชงานเสร็จก็จะตองทําการยกเลิกวงจรเสมือนนั้น
ดวย เสนทางที่ถูกสรางแตละคร้ังอาจไมใชเสนทางเดิมกอนหนานี้ก็ได

• มีการกําหนดระดับความสําคัญหรือระดับการใหบริการ เรียกวา คุณภาพของบริการ (Quality of Services: QoS) 
– เชนการสงขอมูลที่เปนเสียงสนทนา (Voice) จะกําหนดระดับของการใหบริการ (QoS) สูงกวาการสงขอมูลประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกส
– เนื่องจากขอมูลเสียงจําเปนจะตองถูกสงในทันที มิฉะนั้นทางผูฟงจะไดยินเสียงขาดหายเปนชวงๆ ในขณะที่การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

อาจจะรอสักเล็กนอย ก็ไมทําใหเกิดผลเสียหายใดๆ 
• เชนอาจรอประมาณ 5 ถึง 20 วินาที ซึ่งการรอจดหมายอิเล็กทรอนิกสสกั 20 วินาทีจะไมมีผลตอผูใช แตกตางจากการรอเสียงสนทนา 20 วินาที ซึ่งหมายถึงเสียงขาด

ชวงไป 20 วินาที
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Remote Access Services (RAS)

• RAS เปนการใหบริการการใชงานระบบเครือขายจากระยะไกล
• ประกอบดวย

– Remote Access Client เปนผูใชบริการจากระยะไกล
– Remote Access Server (RAS) หรือ Network Access Server (NAS) ทําหนาที่ใหบริการการเชื่อมตอจากผูใช

ระยะไกล
• จะตองมีการจัดเตรียมชองทาง (Port) ใหผูใชติดตอเขามาใชบริการ เชนโทรศัพท, ISDN
• มีการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย เพือ่ใหผูใช ใชบรกิารเครือขายนั้นๆ ได

– Authentication, Authorization, Accounting (AAA) Server ทําหนาที่ตรวจสอบผูใชที่เขามาใชบริการ และ
กําหนดสิทธิการใชบริการ ตลอดจนบันทึกการใชงาน

– Remote Access Protocol เปนโพรโตคอลที่ผูใชใชงานจากระยะไกลเขามายังเครือขาย
– AAA Protocol เปนโพรโตคอลที่ใชติดตอสื่อสารในการทํางานระหวาง RAS กับ AAA Server

• ที่นิยมใชงานคือ RADIUS Protocol (Remote Authentication Dial In User Service )

การเชื่อมตอ Remote Access

Remote Access Server 
Windows 2000 Server

Remote 
Access Client
Windows 2000 
Professional

TCP/IP
PPP

TCP/IP
PPP

NetBEUI
TCP/IP

or IPX/SPX
PPP

NetBEUI
TCP/IP

or IPX/SPX
PPP

TCP/IP
SLIP

TCP/IP
SLIP

UNIX SLIP
Server

Local Area 
NetworkRemote Access Server 

Windows 2000 Server

Internet
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หลักการทํางานของ RAS รวมกับ AAA Server

Dial In User
AAA Server

(Radius Server)

Dial In User

Database
of Users

Dial In User

Credentials

Cre
de

nti
als

Credentials

Access-Request Find User

Access-Accept

Access-Reject

Access-Challenge

Service

Se
rvi

ce

Service

NAS
(Radius Client)

ระบบเครือขายวีพีเอ็น

• ระบบเครือขายวีพีเอ็น (Virtual Private Network: VPN)
– เปนระบบเครือขายสวนตัว (Private Network) ที่ลดคาใชจายในการสรางระบบเครือขาย 

• ดวยการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายสาธารณะ (Public Network) 
• แตยังคงมีความปลอดภัยในการใชงานเสมือนเปนระบบเครือขายสวนตัว

– โดยปกติจะเปนการเชื่อมตอระบบเครือขายเฉพาะบริเวณของหนวยงานตางๆ ในองคกรหนึ่งที่
ต้ังอยูในสถานที่ตางกัน ผานระบบเครือขายวงกวางซึ่งเปนระบบเครือขายสาธารณะ

• ประกอบกันเปนระบบเครือขายเสมือนขององคกร (Enterprise Network)
– ขอมูลจากโหนดอื่นในระบบเครือขายสาธารณะจะไมสามารถสงเขามาในโหนดใดๆของ

องคกรได
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ระบบเครือขายวีพีเอ็น

• ระบบเครือขายวีพีเอ็นใชเทคนิคในการสรางชองทางการสื่อสารแบบ “อุโมงค 
(Tunneling)”

• ชองทาง”อุโมงค”ที่สรางขึ้น จะเปนการเชื่อมตอในลักษณะจดุตอจุด (Point-to-Point)
– โดยเชื่อมตอผานระบบเครือขายสาธารณะหรือเครือขายที่ใชงานรวมกับผูอื่น

• ทําใหเปนการเชือ่มตอระบบเครอืขายผานเครือขายทีม่ีอยูได

การทํางานของ VPN

• Based on familiar networking technology and protocols
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การทํางานของ VPN

• Layer 2 Tunneling
• VPN tunnels are created by 

– Encapsulating network protocols (IP, IPX, AppleTalk, etc.) 
inside the PPP

– Then encapsulating the entire inside a tunneling protocol, 
e.g. IP, ATM, FrameRelay

การทํางานของ VPN

• Layer 3 Tunneling
• Network protocols are encapsulated directly into a 

tunneling protocol
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VPN Protocols

• Microsoft’s Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP), bundled with MS-Windows

• Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
– Merging PPTP and Layer 2 Forwarding (L2F)

• 3Com’s Virtual Tunneling Protocol (VTP)
– Layer 3 Tunneling Protocol

VPN Security (1)

• Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE)
– Data encryption with MS-Dial up networking
– 40-bit or 128-bit versions
– Encrypt PPP packets before go into PPTP tunnel
– Use MS-CHAP for user authentication
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VPN Security (2)

• Secured IP (IPSec)
– IETF Standard for VPN security
– Use with L2TP
– User authentication, privacy, and data integrity

VPN Protocols ท่ีนิยมใชงาน

Internetwork must be IP-based
Header compression
No tunnel authentication
Uses MPPE encryption

PPTPPPTPPPTP
Internetwork can be IP, frame 
relay, X.25, or ATM-based
Header compression
Tunnel authentication
Uses IPSec encryption

L2TPL2TPL2TP

Ensures data security in IP-based 
communications
Can be used by both PPTP and L2TP

IPSecIPSecIPSecRemote 
Access Client

Remote
Access Server

TCP/IP, IPX/SPX, 
NetBEUI traffic

PPTP or L2TP
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Introduction to Internet Security
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสายเปนวิธีการ

สื่อสารหลักที่ไดรับความนิยมในการใชงานมาก
– ทําใหตองมีการรักษาความปลอดภัยใหดพีอ

• สถิติของการเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของดานความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นในระบบอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกป

• เหตุการณสวนใหญเปนการบุกรุกเขาไปในระบบที่ไมไดรับ
อนุญาตใหใชงานได

• ระบบรักษาความปลอดภัยแบงออกเปนหลายระดับ เรียกวา 
ระดับการรักษาความปลอดภัย (Security Levels)

– ระดับอาจจะมกีารแบงไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับองคกร
นั้นๆ เชน

– อาจแบงตามระดับผูที่เกี่ยวของในระบบ
• ผูจัดการระบบเครือขาย (Network Administrator) ไดรับอนุญาต

ใหใชงานไดทุกสวนของระบบเครือขาย
• ผูใช (Users) ไดรับอนุญาตใหใชงานไดจํากัด

Source: CERT Statistics, www.cert.org/stats/cert_stats.html

การเขาและถอดรหัสขอมลู (Cryptography)

• วิธีการทําใหขอมูลปลอดภัยท่ีดีวิธีหนึ่งคือ การเขารหัสขอมูล (Encryption) หมายถึงการเปลี่ยนขอมูลจากรูปแบบปกติไปเปนรูปแบบ
อ่ืนท่ีไมสามารถเขาใจความหมายได สําหรับผูท่ีไมทราบวิธีการแกไขหรือถอดรหัส (Decryption)

• ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบปกติท่ีสามารถเขาใจความหายได เรียกวา ขอมูลธรรมดาหรือขอมูลปกติ (Clear Text or Plain Text)
• ขอมูลท่ีผานการเขารหัสแลวอยูในรูปแบบที่ไมสามารถเขาใจความหมายได เรียกวา ขอมูลท่ีเขารหัส (Encrypted Text or Cipher 

Text)
• การเขารหัส (Encryption) หมายถึงกรรมวิธีแปลงขอมูลปกติใหเปนขอมูลท่ีเขารหัส
• การถอดรหัส (Decryption) หมายถึงกรรมวิธีแปลงขอมูลท่ีเขารหัส ใหกลับมาเปนขอมูลปกติเดิม (ขอมลูเดียวกับกอนเขารหัส)
• การเขารหัส และการถอดรหัสจะเปนคูกัน เสมอ
• การเขารหัส และการถอดรหัสจะมีการใชขอมูลพิเศษชุดหนึ่ง เรียกวา กุญแจ (Key) ประกอบในการเขาและถอดรหัสขอมูล

– กุญแจที่ใชในการเขารหัส เรียกวา กุญแจเขารหัส (Encryption Key)
– กุญแจที่ใชในการถอดรหัส เรียกวา กุญแจถอดรหัส (Decryption Key)

• ผูท่ีไดขอมูลท่ีเขารหัสไป ถาไมรูวิธีการถอดรหัสและกุญแจถอดรหัส ก็ไมสามารถแปลงขอมูลกลับเปนขอมูลปกติได

Hello There

Clear Text or Plain Text

Encryption $%#(@#*&^%$#?

Encrypted Text or Cipher Text

Decryption Hello There

Clear Text or Plain Text

Encryption Key Decryption Key
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การเขารหัสขอมูล
การเขารหัสโดยใชกุญแจแบบสมมาตร

• การเขารหัสโดยใชกุญแจแบบสมมาตร หรือการเขารหัสแบบคียสมมาตร (Symmetric Key Encryption) จะใช
กุญแจเพียงตัวเดียว น่ันคือกุญแจเขารหัสและถอดรหัสเปนตัวเดียวกัน ทําใหตองเก็บกุญแจนั้นไวเปนความลับ 
บางครั้งจึงเรียกวา Shared Secrete Key Encryption

ตัวอยางวิธีการเขารหัสโดยใชกุญแจแบบสมมาตร
• DES (Data Encryption Standard) – กุญแจมีขนาด 56 บิต ทําการเขารหัสขอมูลครั้งละ 64 บิต
• Tripple DES: 3DES – กุญแจมีความยาว 112 บิต ทําใหมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
• Blowfish – กุญแจมีความยาว 32 ถึง 448 บิต ไมไดจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ ทําใหนํามาใชไดอิสระ
• IDEA (International Data Encryption Algorithm) – กุญแจมีความยาว 128 บิต เปนของ บ. Ascom-Tech อนุญาต

ใหใชไดฟรีสําหรับงานที่ไมเกี่ยวของทางธุรกิจ เชนสถาบันการศึกษา

การเขารหัสขอมูล
การเขารหัสโดยใชกุญแจแบบอสมมาตร

• การเขารหัสโดยใชกุญแจแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Encryption) เปนการเขาและถอดรหัส
โดยใชกุญแจสองตัว คือกุญแจเขารหัสและกุญแจถอดรหัสที่ไมเหมือนกัน 

– โดยกุญแจเขารหัสจะทําการเผยแพรหรือแจกจายใหแกผูอ่ืนท่ีตองการติดตอเขามา ในลักษณะ
เผยแพรสูสาธารณะ เรียกวา กุญแจสาธารณะ (Public Key)

– สวนกุญแจถอดรหัสจะเก็บไวเปนความลับสวนตัว เฉพาะผูถอดรหัสขอมูล เรียกวา กุญแจสวนตัว 
(Private Key)

– บางทีจึงเรียกวาการเขารหสัโดยใชกุญแจสาธารณะ (Public Key Encryption)
• ถาใชวิธีนี้ มักจัดต้ังระบบพีเคไอ (Public Key Infrastructure: PKI) ขึ้นมาชวยในการแจกจายกุญแจ

สาธารณะ
ตัวอยางวิธีการเขารหัสโดยใชกุญแจแบบอสมมาตร
• RSA – พัฒนาโดย Ron Rivest, Adi Shamir และ Leonard Adleman เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด 

กําหนดความยาวของกุญแจรหัสได สวนมากใชความยาวกุญแจ 1024 บิต
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รูปแบบการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร

• ผูดูแลระบบเครือขายและผูใชจะตองปองกันไมใหผูอื่นบุกรุกเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของ
ตนเอง

• การบุกรุกโดยซอฟตแวรมีหลายประเภท
– ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) 

• เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาใหทําอันตรายตอระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย และ
• มีความสามารถในการแพรกระจายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ืนๆ โดยใชพาหะหรือสื่อตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 

ไฟลขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส
– หนอนคอมพิวเตอร (Computer Worm)

• เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาใหทํางานทั้งในดานดีและไมดี และ
• มีความสามารถในการแพรกระจายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ดวยตัวเอง โดยไมจําเปนตองใชพาหะหรือสื่อตางๆ (ยกเวนการ

สื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร)
– สวนใหญจะใชชองโหวของระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทําการแพรกระจายเขาไปทํางาน

• ตัวอยางไดแก Internet Worm ซึ่งแพรกระจายดวยการสรางสําเนาตัวเองไปยังเคร่ืองตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต แลวเขาไปจอง
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน จนไมสามารถใชงานได และการแพรกระจายสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ในลักษณะเทาทวีคูณ
จนไมสามารถควบคุมได ทําใหระบบอินเทอรเน็ตสวนใหญใชงานไมไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง

– มาโทรจัน (Trojan Horse) – เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีสองวัตถปุระสงค
• วัตถุประสงคหนาฉากเปนโปรแกรมที่ดูดีมีประโยชน หรือซอนการทํางานไว
• วัตถุประสงคหลังฉากจะเปนวัตถุประสงคที่ไมดี เชนพยายามขโมยขอมูลตางๆ หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอรตางๆ

รูปแบบการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร

• การปองกันการบุกรุกโดยซอฟตแวรสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส หรือ
โปรแกรมตอตานไวรัส (Anti-Virus Program)

– แตเนื่องจากมีการบุกรุกโดยซอฟตแวรใหมออกมาอยูตลอดเวลา ทําใหตองทําการปรับปรุงขอมูล
เก่ียวกับการบุกรุกอยูเสมอ ซึง่สามารถทําไดโดยการ Update Virus Pattern เพื่อทําใหโปรแกรมปองกัน
ไวรัสรูจักวิธีการทํางานการบุกรุกแบบใหมๆ และสามารถปองกันการบุกรุกได

• รูปแบบการบุกรุกอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การทําใหเกิดการปฏิเสธการใหบริการ หรือ ดีโอเอส 
(Denial of Service: DoS) เปนวิธีการทําใหบริการในระบบไมสามารถใหบริการแกผูใชบริการ
ปกติได ซึ่งสามารถทําไดหลายแบบ เชน

– การเพิ่มปริมาณงานที่ดูเหมือนงานปกติจากผูใชท่ัวไป แตมีปริมาณสูงมากใหแกเครื่องใหบริการอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งเครื่องใหบริการนั้น หรือการใหบริการนั้นไมสามารถใหบริการแกผูใชจริงๆ ได
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การปองกันการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร

• การปองกันการบุกรุกสามารถทําไดหลายระดับ และหลายวิธี เชน
– โปรแกรมไฟรวอลล
– ระบบตรวจจับการบุกรุก

ไฟรวอลล
• ไฟรวอลล (Firewall) เปนอุปกรณหรือซอฟตแวรที่ทําหนาที่ในการ

ตรวจสอบขอมูลที่ผานเขาออกระบบทีก่ําหนด แลวทําการอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหขอมูลนั้นผานเขาออก นอกจากนี้อาจจะทําการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลนั้นดวย

– อาจมีการติดตั้งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือในระหวางระบบเครือขาย
– เปรียบเสมือนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหรือยามขององคกร

• ไฟรวอลลแบงเปน
– ไฟรวอลลระดับแพ็กเกต (Packet-Level Firewall) – จะตรวจขอมูลใน

ทุกแพ็กเกต เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม แลวทํา
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผานเขาออก

– ไฟรวอลลระดับโปรแกรมประยุกต (Application-Level Firewall) – ทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางการเชื่อมตอระหวางเครือขาย การทํางานจะซับซอน
และปลอดภัยมากกวา

• หากทํางานแทนเครื่องที่ตองการติดตอดวย เรยีกวา พร็อกซ่ี (Proxy Server) 
• ตย. เว็บพร็อกซ่ีจะทําหนาที่ไปรองขอขอมูลจากเว็บไซตแทนผูใช แลวสงขอมูลที่

ไดรับไปใหผูใช ซ่ึงอาจจะมีการเก็บขอมูลที่ไดรับไว เพ่ือใหการรองขอไดขอมูลเร็ว
ขึ้นและชวยลดปริมาณขอมูลที่ส่ือสารได หรืออาจทําการปฏเิสธไมใหผูใชเขาไปดู
หรือรับขอมูลขากเว็บไซตบางแหงได
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ระบบตรวจจับการบุกรุก

• ระบบการตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection 
System: IDS) เปนระบบที่ทําหนาที่ตรวจสอบสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ แลวพิจารณาวาเปนการ
บุกรุกหรือไม

• แบงเปน
– Network-based IDS เปนการตรวจสอบโดย

ตรวจจับขอมูลแพ็กเกตในระบบเครือขาย
– Host-based IDS เปนการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ท่ี

เกิดขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลท่ีเขาสูเครื่อง

– Application-based IDS เปนรูปแบบเฉพาะแบบ
หนึ่งของ Host-Based โดยทําการตรวจสอบการ
ทํางานและขอมูลของโปรแกรมประยุกต

สรุป
• เทคโนโลยี WAN

– ระบบเครือขายโทรศัพท => สื่อสารเสียงสนทนา
– ระบบ ISDN เปนระบบเครือขายขอมูลดิจิตอล แบงเปน

• Narrowband ISDN ความเรว็ไมเกิน 1.5/2.0 Mbps ใชหลักการ Circuit Switching มีการเชื่อมตอ 2 แบบ
– BRI มีชองสัญญาณเปนแบบ 2B+D
– PRI  มีชองสัญญาณเปนแบบ 23B+D หรือ 30B+D

• Broadband ISDN ความเร็วสูง 25 Mbps ถึงมากกวา 1,000 Mbps
– สายวงจรเฉพาะ (Dedicated/Leased Line) เปนวงจรเชื่อมตอระหวางจุดสองจุดที่ผูใชตองการและสงวนเสนทางนั้นไวไมให

ผูอ่ืนใช
– สายวงจรชั้น T/E เปนการสื่อสารโทรศัพทดิจิตอลหลายชองสัญญาณ โดยใช TDM => T1/E1, T2/E2, T3/E3, T4/E4
– ระบบ SONET/SDH เปนระบบเครือขายสื่อสารบนใยแกวนําแสงมีความเร็วสูงมาก ใชหลักการ TDM
– ระบบ DSL เปนการเชื่อมตอผูใชตามบานหรือสํานักงานขนาดเล็ก ความเร็วสูง มีหลายชนิด

• Asymmetric DSL, High bit-rate/data-rate DSL, ISDN DSL, Rate Adaptive DSL, Very high-rate DSL
– ระบบเครือขายแพ็กเกตสวิทช  แบงเปน

• X.25 เปนเครือขายแบบแรก มีความเร็วต่ํา ใชติดตอส่ือสารระหวางโอสตกับเทอรมินอลในระยะไกล
• Frame Relay เปนเครือขายที่พัฒนาตอมาใหมีความเร็วสูงขึ้น สงขอมูลเปนเฟรม
• ATM เปนเครือขายที่พัฒนาใหมีความเร็วสูงขึ้นอีก และมีการรับประกันการสื่อสารขอมูลได สงขอมูลเปนเซลล

• การใหบริการ RAS ทําใหผูใชสามารถใชงานเครือขายไดจากระยะไกล 
• ระบบเครือขาย VPN เปนเครือขายเฉพาะสวนบุคคล ที่เชื่อมตอเขากับระบบเครือขายสาธารณะ



24

สรุป

• ความปลอดภัยในระบบเครือขายมีความสําคัญมาก เน่ืองจากมีเหตุการณดานความปลอดภัย เชนการบุกรุกเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ

• พ้ืนฐานของความปลอดภัยจะใชการเขา-ถอดรหัสขอมูลเปนหลัก
• การเขารหัสขอมูลคือการแปลงขอมูลปกติใหอยูในรูปแบบที่ไมทราบความหมายขอมูล
• สามารถทําไดโดยใชกุญแจสําหรับการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล
• การเขารหัสโดยการใชกุญแจแบบสมมาตรจะมีกุญแจรหัสเพียงชุดเดียว ใชทั้งในการเขารหัสและถอดรหัส => ดังน้ัน

จึงตองเก็บรักษากุญแจไวเปนความลับ
• การเขารหัสโดยการใชกุญแจแบบอสมมาตรจะใชกุญแจสองตัว ในการเขาและถอดรหสั โดยจะมีกุญแจตัวหน่ึง

เผยแพรทั่วไป เพ่ือใหผูอื่นใช เรียกวา กุญแจสาธารณะ (Public Key) และมีกุญแจอีกตัวหน่ึงที่ตองเก็บเปนความลับ 
เรียกวากุญแจสวนตัว (Private Key)

• ระบบคอมพิวเตอรอาจถูกบุกรุกโดยไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถแพรกระจายไดโดยใชพาหะ
• สวนหนอนคอมพิวเตอรจะเปนโปรแกรมที่สามารถแพรกระจายไดดวยตัวเอง
• การปองกันการบุกรุกสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส หรือใชไฟรวอลล เพ่ือควบคุมการสื่อสารของระบบ

ที่กําหนด โดยการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการสื่อสารกัน โดยอาจนําเอาระบบตรวจจับการบุกรุกมาชวยตรวจสอบ
เหตุการณตางๆ ในระบบรวมดวยก็ได

• ไฟรวอลลแบงเปนไฟรวอลลระดับแพ็กเกต ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลแตละแพ็กเกตของระบบเครือขาย และไฟร
วอลลระดับโปรแกรมประยุกต ทําหนาที่ตรวจสอบการใชงานระบบใหเปนไปตามที่กําหนดไว

END

Questions and Comments


