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บทที่ 8
บทบาทหนาที่ระบบปฏิบัติการในการจัดการระบบเครือขาย
การทํ า งานของระบบคอมพิ ว เตอร ใ นป จ จุ บั น มี แ นวโน ม ในลั ก ษณะของการ
ประมวลผลแบบกระกระจาย (Distributed Processing) มากขึ้น โดยการแบงการประมวลผล
ใหกับโปรเซสเซอร (Processor) หลายๆ ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มความ
รวดเร็วในการประมวลผล โครงสรางของระบบคอมพิวเตอรที่มีการทํางานในลักษณะนี้แบง
ออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) ระบบหลายตัวประมวลผล (Multiprocessor) และ 2) ระบบกระจาย
(Distributed System) ซึ่ ง เป น การนํ า โปรเซสเซอร ห ลายๆ ตัว มาเชื่ อมต อกั น ผา นเครื อข า ย
คอมพิ ว เตอร (Computer Network) เพื่ อ ช ว ยกั น ประมวลผลและยั ง เป น การกระจาย
ทรัพยากรคอมพิวเตอรไวบนเครือขายเพื่อใหคอมพิวเตอรเครื่ องอื่นๆ สามารถเขาถึงและใช
ทรัพยากรเหลานั้นรวมกันได ในบทนี้จะศึกษาถึงระบบกระจาย ไดแก 1) ความหมายของระบบ
กระจาย 2) ประเภทของระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ย 3) สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ย
4) โปรโตคอลเครือขาย

8.1 ความหมายของระบบกระจาย
ความหมายของระบบกระจายนั้นมีนกั วิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
ระบบกระจายไวดังนี้
วิเชษฐ พลายมาศ (2552: 332) กลาววา ระบบกระจาย (Distributed Systems)
คือ กลุมของบรรดาสวนประกอบดานฮารดแวรหรือซอฟตแวรซึ่งอยูบนเครือขายคอมพิวเตอร
ทําการสื่อสารและประสานงานที่กระทําระหวางกันโดยวิธีการสงขาวสาร (Message Passing)
ผานขายสื่อสารประเภทตางๆ เชน บัสความเร็วสูง หรือสายโทรศัพท โดยการนิยามดังกลาว
จึงนําไปสูคุณสมบัติหลักของระบบกระจาย อันไดแก ภาวะพรอมกันของสวนประกอบเหลานั้น
การไมมีนาฬิกาสวนกลางและการขัดของที่เปนอิสระตอกันของสวนประกอบเหลานั้น ตัวอยาง
ของระบบกระจาย ไดแก อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งของอินเทอรเน็ตที่ ถูก
จัดการโดยองคกรและอุปกรณแบบเคลื่อนที่ไดอีกหลายชนิด
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 276-277) กลาววา ระบบกระจาย (Distributed
System) หมายถึง กลุมของโปรเซสเซอร ที่ทํางานรวมกันและเชื่อมตอกัน ผานทางเครือขาย
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คอมพิวเตอร โดยที่โปรเซสเซอรแตละตัวมีหนวยความจําหลักและสัญญาณนาฬิกาเปนของ
ตนเอง จึงไมตองใชรวมกับโปรเซสเซอรอื่นๆ เหมือนระบบ Multiprocessor ทําใหเรียกระบบนี้ได
อีกอยางหนึ่งวา “ระบบที่ยึดเหนี่ยวกันแบบหลวม (Loosely Coupled System)”เนื่องจากเปน
ระบบที่มโี ปรเซสเซอรยึดเหนี่ยวกันแบบหลวมนั่นเอง โดยโปรเซสเซอรแตละตัวในระบบทํางาน
อิส ระจากกัน แตทํางานประสานกัน จึง ทําใหร ะบบมีความยืด หยุน โปรเซสเซอร โดยระบบ
กระจายมักจะเปนระบบคอมพิวเตอรที่สมบูร ณและมีขีดความสามารถหลากหลายทั้งขนาด
และการทํางาน โดยอาจเปนไดตั้งแตเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก คอมพิวเตอรสว น
บุคคล เครื่อง Workstation ไปจนถึงเครื่อง Mainframe ขนาดใหญและสามารถสื่อสารผานทาง
เครื อ ข า ยที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ ได ห ลายรู ป แบบ เช น บั ส ความเร็ ว สู ง (High Speed Bus) และ
สายโทรศัพท (Telephone Line) ในที่นี้จะใชคําวา “Site” สําหรับเรียกโปรเซสเซอรที่ตั้งในจุด
ตางๆ ของระบบกระจาย
ในอดีตการทํางานของระบบคอมพิวเตอรจะเปนระบบแบบรวมศูนย (Centralized
System) กลา วคือ เปน ระบบที่มี เครื่อ งคอมพิ วเตอรขนาดใหญเ พียงเครื่องเดียวทํ าหนา ที่
ควบคุมและจัดการการทํางานทั้งหมด ไมวาจะเปนการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลและสวน
ติดตอกับผูใช โดยผูใชจะใชงานระบบนี้ผานเครื่อง Terminal การทํางานของระบบลักษณะนี้ทํา
ใหเกิดขอจํากัดในหลายดาน คือ 1) ยากในการรองรับจํานวนผูใชที่เพิ่มขึ้น 2) หากตองการเพิ่ม
ความเร็วในการประมวลผลและขนาดของการจัดเก็บขอมูลมีคาใชจายสูง 3) การมีทรัพยากร
จํานวนมากรวมไวที่เครื่องเดียวอาจทําใหสิ้น เปลือง เนื่องจากผูใชไมไดเขาใชงานทรัพยากร
ทุก อยางในเวลาเดียวกัน และ 4) หากเครื่องคอมพิว เตอรศู น ยก ลางเกิ ด ขั ด ขอ ง ระบบจะ
ไมสามารถดําเนินการตอไปได ขอจํากัดเหลานี้ทําใหเกิดแนวคิดของระบบกระจายขึ้นมาเพื่อ
แกไขปญหาและชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแงของความยืดหยุนใน
การใหบริการและความนาเชื่อถือของระบบ แสดงโครงสรางทั่วไปของระบบกระจายได
ดังภาพที่ 8.1
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แสดงโครงสรางทั่วไปของระบบกระจาย (Distributed System)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 277)

จากภาพที่ 8.1 จะเห็นไดวา โครงสรางทั่วไปของระบบกระจายประกอบดวย Site
ตางๆ ที่เปนระบบคอมพิวเตอรที่สมบูรณ โดยแตละ Site อาจอยูหางไกลจึงจําเปนตองมีระบบ
เครือขายเชื่อมตอแตล ะ Site เขาดวยกัน เพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกัน ได โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ คื อ การใช ง านทรั พ ยากรที่ อ ยู ใ น Site ต า งๆ ร ว มกั น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับระบบโดยรวม อีกทั้งเปนการประหยัด
คาใชจายอีกดวย
สรุ ป ได ว า ระบบกระจาย หมายถึ ง กลุ ม ของฮาร ด แวร ห รื อ ซอฟต แ วร ร ะบบ
คอมพิวเตอร ที่อยูไกลกันคนละพื้น ที่แ ตมีการติด ตอสื่อสารกันอยูบนเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อการแบงปนการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรตางๆ รวมกัน สามารถติด ตอสื่อสารถึงกันได
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับระบบโดยรวมและยังเปน
การประหยัดคาใชจายในการทํางานอีกดวย
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ในการใชระบบกระจายในระบบเครือขายคอมพิวเตอรนั้น มีขอดีห ลายประการ
ดวยกัน ซึ่งผูสอนไดศึกษาขอดีของระบบกระจายในระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากนักวิชาการ
ดังนี้ 1) วิเชษฐ พลายมาศ (2552: 334-335) 2) พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 277-278)
แลวนํามาสรุปขอดีของระบบกระจายในระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดดังตอไปนี้
8.1.1 การใชทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing)
ในระบบกระจายที่มีการเชื่อมตอหลาย Site เขาดวยกันโดยที่แตละ Site
มีความแตกตางกันทั้งในแงของหนาที่และความสามารถในการทํางาน ทําใหสามารถเขาถึงและ
ใชทรัพยากรตางๆ รวมกันได โดยทรัพยากรที่แบงเปนไดทั้งฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร
(Software) และขอมูล (Data) จึงเปนการประหยัดคาใชจายของแตละ Site เนื่องจาก Site ตางๆ
ไมจําเปนตองติดตั้งทรัพยากรใหครบทุกประเภท ตัวอยางเชน ผูใชงานที่ Site B สามารถใชงาน
เครื่องพิมพซึ่งติดตั้งที่ Site A ขณะที่ผูใชงานที่ Site A ก็สามารถเขาถึงแฟมขอมูลของ Site B
เปนระบบกระจายจะมีกลไกที่ชวยใหการดําเนินงานตางๆ เหลานี้ทําไดอยางสะดวกมากขึ้น
8.1.2 เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล (Computation Speedup)
ในระบบแบบกระจายสามารถกระจายแบบประมวลผลระหวาง Site โดย
การแบงการประมวลผลออกเปนสวนยอยๆ และใหทุก Site ดําเนินการไปพรอมๆกันได หาก
Siteใดมีงานมากเกินไป ก็สามารถยายงานไปประมวลผลยัง Site ที่มีงานนอยกวาได ซึ่งเรียกวา
“การแบงภาระงานรวมกัน (Load Sharing) จึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่ม
ความรวดเร็วในการประมวลผล
8.1.3 ความนาเชื่อถือ (Reliability)
การทํางานของระบบกระจาย Site ใด Site หนึ่งเกิดขัดของ Site อื่นๆที่
เหลือก็ยังสามารถทํางานตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก ทําใหการทํางานของระบบมีความนาเชื่อถือ
มากขึ้น นอกจากนี้ระบบจะตองมีกลไกลในการตรวจสอบและแกไข Site ที่ขัดของเพื่อให Site
นั้นสามารถกลับมาทํางานตอไดเหมือนเดิม
8.1.4 การติดตอสื่อสาร (Communication)
การเชื่อมตอกันของ Site ตางๆ ผานเครือขายทําใหสามารถสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ ย นขอ มู ล ระหว า งกั น ได เช น การรั บ -สง อี เมลล (E-mail) การโอนย ายไฟล (File
Transfer) และการเรียกคําสั่งขามเครื่อง (Remote Procedural Call: RPC) ซึ่งชวยลดขอจํากัด
ในการสื่อสารทางไกลได
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จากขอดีหลายประการของระบบกระจายที่กลาวไวขางตน ไดสงผลตอการทํางาน
ของหน ว ยงานหรื อ องค ก รในรู ป แบบที่ เ รี ย กว า “การลดขนาด (Downsizing)” กล า วคื อ
หนวยงานหรือองคก รตางๆ ไดมีก ารปรับเปลี่ยนจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ
ราคาแพงมาใชระบบกระจายที่ประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอรสวนบุคคลทํางานรวมกัน
แทน จึงทําใหเกิดผลดีตอหนวยงานหรือองคกร คือ มีความยืดหยุนในการจัดตั้งและขยายระบบ
ในอนาคต ชวยใหการติดตอกับผูใชทําไดงายขึ้นและบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ไดงาย
ระบบกระจายที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีกลไกการทํางานที่เรียกวา “Transparency” ซึ่งเปน
กลไกที่ทําใหผูใชไมรูสึกถึงการกระจายของทรัพยากรในระบบ ทําใหการใชงานในระบบกระจาย
เสมือนกับการใชงานทรัพยากรที่รวมอยูในเครื่องเดียวกัน เชน การเขาใชงานแฟมขอมูลใน
ระบบกระจายจะตองไมตางกับการใชงานแฟมขอมูลที่อยูในเครื่องตนเอง (Local File System)
และผูใชไมจําเปน ตองทราบเกี่ยวกับ การสื่อสารระหวางโปรเซสตลอดจนตําแหนง ที่จัด เก็บ
ทรัพยากร มาตรฐาน ISO ของแบบจํา ลองการประมวลผลในระบบกระจาย (ODP: Open
Distributed) ไดกําหนดคุณสมบัติของ Transparency ในระบบกระจายไวดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 แสดงคุณสมบัติ Transparency ในระบบกระจาย
Transparency
คําอธิบาย
เปนกลไกในการเขาถึงขอมูล โดยการซอนรายละเอียดของ
Access Transparency

Location Transparency
Failure Transparency

Replication Transparency

Persistence Transparency

โปรโตคอลเครือขายที่ทําใหคอมพิวเตอรในระบบกระจายสามารถ
ติดตอสื่อสารกันได จึงเปนการสรางความเปนเอกภาพในการเขาถึง
ขอมูลทั้งแบบ Local หรือ Remote
เปนกลไกการจัดการกับตําแหนงของขอมูล ทําใหสามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยไมจําเปนตองทราบถึงตําแหนง
เปนกลไกการจัดการกับความขัดของที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรหรือ
คอมพิวเตอรในระบบโดยระบบยังคงสามารถทํางานตอไปไดแมวา
บางสวนของระบบจะมีความเสียหายเกิดขึ้น และผูใชจะทราบเพียง
ประสิทธิภาพลดลงเทานั้น
เปนกลไกในการทําสําเนาของทรัพยากร ซึ่งชวยเพิ่มความนาเชื่อถือ
ใหกับระบบไดเนื่องจากมีการเก็บทรัพยากรชุดเดียวกันไวบน Site
ตางๆ มากกวา 1 Site ดังนั้นเมื่อทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งขัดของ
ระบบสามารถเรียกใชทรัพยากรที่สําเนาไว
เปนกลไกในการจัดการกับแหลงขอมูล โดยซอนฮารดแวรที่ใชจัดเก็บ
ขอมูล เชน หนวยความจําหรือดิสก
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ตารางที่ 8.1 (ตอ)
Transparency
Migration Transparency

คําอธิบาย
เปนกลไกลในการเคลื่อนยายองคประกอบตางๆในระบบ เชน
สามารถเคลื่อนยายไฟลจากเซิรฟเวอรหนึ่งไปยังเซิรฟเวอรอื่นๆ ได
โดยไมมีผลกระทบตอการทํางานของผูใชหรือโปรแกรมประยุกตใน
ระบบ

Relocation Transparency

เปนกลไกลในการยายตําแหนงใหมของ Objectโดยซอนการยาย
ตําแหนงของ Objectไมใหมีผลกระทบตอ Object อื่นๆ ที่มีการ
สื่อสารระหวางกัน

Transaction Transparency

เปนกลไกลการประมวลผลที่เกิดขึ้นในระบบ ทําใหขอมูลและการ
ทํางานตางๆ ในระบบมีความสอดคลองกันดวยการประสานการ
ทํางานรวมกันระหวางกลุมของทรัพยากร

ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553: 293-294)

8.2 ประเภทของระบบปฏิบตั ิการเครือขาย
การที่ ค อมพิ ว เตอร ใ นระบบกระจายจะทํ า งานร ว มกั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จําเป น ตอ งมีร ะบบปฏิบั ติก ารเฉพาะที่ ทําหนาที่ ควบคุมและจัด การการทํางานต างๆ โดย
ระบบปฏิบัติการสําหรับระบบกระจายแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการเครือขาย
(Network Operating System) และระบบปฏิ บั ติ ก ารแบบกระจาย (Distributed Operating
System) ซึ่งหากกลาวถึงระบบปฏิบัติการในระบบกระจายแลวผูใชอาจไมเปนที่รูจักเพราะใน
บางระบบปฏิบัติไดจัดเตรียมระบบปฏิบัติการในระบบกระจายไวใหเปนที่เรีย บรอยแลว ดังนั้น
จึง เปน สาเหตุที่ทําใหผู ใชไมเปน ที่ รูจัก ระบบกระจายได ในที่นี้ผูส อนไดศึก ษาประเภทของ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ยจากนั ก วิ ช าการดั ง นี้ 1) วิ เ ชษฐ พลายมาศ (2552: 336-339)
2) พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 279-282) แลวนํามาสรุปไดดังตอไปนี้
8.2.1 ระบบปฏิบัติการเครือขาย (NOS: Network Operating System)
เปนระบบปฏิบัติการที่ใชในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรหลาย
เครื่องที่ทํางานรวมกันผานเครือขายเพื่อให สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันและสามารถใช
ทรั พ ยากรบนเครื อ ข า ยร ว มกั น ได รวมทั้ ง มี ร ะบบป อ งกั น ความสู ญ หายของข อ มู ล ด ว ย
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ระบบปฏิบัติการเครือขายใชหลักการประมวลผลในรูปแบบของไคลเอนต-เซิรฟเวอร (ClientServer) กลาวคือ สวนประกอบของระบบปฏิบัติ การเครือขายสําหรับควบคุมการใหบริการ
ไดแก การเรียกใชแฟมขอมูลและการจัดการโปรแกรมตางๆ จะทํางานอยูบนเครื่องใหบริการ
(Server) และสวนประกอบอื่นๆ ไดแก การติดตอกับผูใชและการประมวลผลจะติดตั้งอยูบน
เครื่องผูใชบริก าร (Client) หนาที่สําคัญของระบบปฏิบัติก าร คือ การใหบริก ารเขาใชร ะบบ
ทางไกล (Remote Login) และการรับ-สงไฟลทางไกล (Remote File Transfer) ซึ่งจะมีชุดคําสั่ง
ที่ชวยใหผูใชสามารถติดตอกับเครื่องอื่นได เชน การ Login เขาใชงาน โดยผูใชแตละคนจะทราบ
วามีเครื่องใดหรือบริก ารใดบนเครือขายบาง จะตองติด ตอใชบริการกับเครื่องเหลานั้น ดวย
ตนเอง ระบบปฎิบัติการเครือขายอาจเปนชุดของซอฟตแวรที่ตองติดตั้ งเพิ่มเติมหรืออาจเปน
สวนหนึ่งของระบบปฏิบัติการทั่วไป เชน Netware เปนระบบปฎิบัติการเครือขายที่ตองติดตั้ง
เพิ่มเติมสวน Windows NT/2000/2003,Windows95/98/MEและUNIX เปนระบบปฎิบัติการที่มี
ระบบปฎิบัติการเครือขายรวมอยูแลวจะไมตองติดตั้งเพิ่มเติม

ภาพที่ 8.2
ที่มา :

แสดงการทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย (NOS)
https://sites.google.com/a/bumail.net/ge112_1561102011/ge/week4

จ า ก ภ า พ ที่ 8.2 แ ส ด ง ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค รื อ ข า ย
ซึ่ง มีร ะบบปฏิบัติ ก ารเครือ ขายทํ าหน าที่ควบคุ ม การร องขอใชง านบนทรัพ ยากรเครื อขา ย
โดยระบบปฎิบัติการเครือขายจะทํางานเมื่อมีการรองขอใชงานทรัพยากรบนเครือขายจาก
เครือขายหนึ่งไปยังอีกเครือขายหนึ่งและจะหยุดการทํางานลงชั่วคราวเมื่อระบบปฏิบัติการที่
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เครื่องผูใชดําเนินการอื่นๆ ภายในระบบ ทั้งนี้ระบบปฏิบตั ิการเครือขายสามารถรันแอปพลิเคชัน
ตางๆ ไดเหมือนกับระบบปฏิบัติ การทั่วไปเพียงแตมุง เนนที่ก ารใชง านทรัพยากรรวมกัน บน
เครือขายเปนหลัก
8.2.2 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย (DO/S: Distributed Operating System)
ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ แก ไ ขข อ จํ า กั ด ของระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ย
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการใช ง านทรั พ ยากรในระดั บ เครื อ ข า ยเท า นั้ น แต ไ ม ส ามารถควบคุ ม
การดําเนินงานพื้นฐานทั้งหมดใหเปนระบบเดียวกัน ได ระบบปฏิบัติการแบบกระจายหนาที่
จั ด เก็ บ การทรั พ ยากรของ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ต า งๆ ที่ เ ชื่ อ มต อ กั น บนเครื อ ข า ย
โดยระบบปฏิ บั ติ ก ารแบบกระจายจะมี ก ระบวนการติ ด ต อ สื่อ สาร โครงสร า งของระบบ
แฟ ม ข อ มู ล และโปรโตคอลที่ ใ ช ง านเหมื อ นกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ย แต ต า งกั น ที่
ในระบบปฏิบัติการแบบกระจายผูใชไมจําเปนตองทราบวาทรั พยากรเหลานั้นอยูบนเครื่องใด
ในเครือขายจึง ทําใหผูใชรูสึก เสมือนวาการทํางานและการใชทรัพยากรบนเครือขายอยูบน
เครื่องของผูใชเอง ระบบปฏิบัติการแบบกระจายมีกลไกการทํางานที่สําคัญ ไดแก การยาย
ขอมูล (Data Migration) การยายการประมวลผล(Computation Migration) และการยายโปรเซส
ระหวางSite (Process Migration) ซึ่งกลไกเหลานี้เปนตัวควบคุมใหการทํางานตางๆ เปนไปอยาง
ราบรื่ น การย า ยข อ มู ล จาก Site หนึ่ ง ไปยั ง อี ก Site หนึ่ ง สามารถทํ า ได 2 ลั ก ษณะ คื อ
1)การยายขอมูลทั้งหมดจาก Site หนึ่งไปยัง Site ที่ตองการใชงาน 2)การยายเฉพาะบางสวน
ของขอมูลไปยัง Site ที่ตองการใชงาน ตัวอยางการยายขอมูล เชน หากผูใชที่ Site A ตองการ
ขอมูลที่อยูใน Site B ระบบปฏิบัติการแบบกระจายอาจทําสําเนาขอมูลทั้งหมดจาก Site B มาที่
Site A หรืออาจทําสําเนาขอมูลเพียงบางสวนของไฟลที่ตองการเทานั้น เพื่อลดปริมาณขอมูลที่
สงผานเครือขาย
การยายการประมวลผลจาก Site หนึ่งไปยังอีก Site หนึ่ง สามารถทําได 2
ลักษณะ คือ 1) การเรียกคําสั่งขามเครื่อง ( RPC: Remote Procedural Call ) และ 2) การสง
ขอมูลจําเปนไปยัง Site ตางๆ แทนที่สําเนาขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
อาจใชวิธีก ารเขาถึง ข อมูล เหลานั้น ภายในแต ล ะเครื่อง โดยการเรี ยกใชง านจากระยะไกล
เพื่อประมวลผลแลวสงเพียงผลลัพธสุดทาย นอกจาการยายขอมูลและการยายการประมวลผล
Site หนึ่งไปยังอีก Site หนึ่ง ระบบปฏิบัติการแบบกระจายยังสามารถยายโปรเซสบางสวนหรือ
ทั้งหมดของ Siteไปทํางานที่ Site อื่นได ซึ่งกอใหเกิด ผลดีหลายประการ คือ 1) เปน การแบ ง
ภาระงาน (Load Sharing) ใหแตละสวนชวยกัน ประมวลผลอยางเหมาะสม 2) เพิ่มความเร็ ว
ในการประมวลผลเนื่องจากสามารถแบง โปรเซสออกเปน โปรเซสยอยเพื่อยายโปรเซสไป
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คํ า นวณยั ง Site ต า งๆ ได พ ร อ มกั น 3) โปรเซสสามารถเข า ใช ท รั พ ยากรใน Site อื่ น ได
จึงเปนการประหยัดคาใชจาย
DO/S

Node

Node

Request
Reply
Node

ภาพที่ 8.3
ที่มา :

แสดงการทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารแบบกระจาย (DO/S)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 281)

จากภาพที่ 8.3 แสดงแผนภาพจําลองการทํางานของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
โดยกําหนดใหรูปวงกลมแทนโหนด (Node) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง จะเห็นไดวา
ระบบปฏิบัติการแบบกระจายไดจัดเตรียมสภาพแวดลอมการทํางานที่รวมเปนหนวยเดียวกัน
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับทรัพยากรของระบบทั้งหมด ไมใชแค เพียงเว็บไซตใกลเคียง
(Local Site) เท านั้ น ซึ่ ง ความแตกต างระหวา ง NOS และ DO/S คือ มุม มองในการจั ด การ
ทรัพยากรบนเครือขาย โดย NOS จะเขาถึงทรัพยากรโดยใชกลไกที่เครื่องของผูรองขอ (Local
Mechanism) ซึ่ง มีร ะบบปฏิบัติก ารที่เครื่องของผูใชคอยดูแ ลและควบคุ มการทํางานพื้นฐาน
ทั้ ง หมด ในขณะที่ NOS จะดู แ ลเมื่ อ มี ก ารร อ งขอใช ง านทรั พ ยากรบนเครื อ ข า ยเท า นั้ น
สวน DO/S จะพิจารณาทรัพยากรของระบบทั้งหมดเปนระบบเดียวกันแบบระบบทั่วโลก(Global
System) และจั ด การทรั พ ยากรทั้ ง หมดเอง โดยใช ก ลไกการเข า ถึ ง แบบทั่ ว โลก(Global
Mechanism) สรุปความแตกตางระหวาง NOS และ DO/S ไดดังตารางที่ 8.2
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ตารางที่ 8.2 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง NOS และ DO/S
Network Operating System (NOS)
Distributed Operating System (Do/S)
1)Local Node เปนเจาของทรัพยากร
2)ทรัพยากรที่เครื่องผูใช (Local Resource)
ถูกจัดการโดยระบบปฏิบัตกิ ารที่เครื่องของผูใช
(Local Operating System)

1)Global System เปนเจาของทรัพยากร
2)ทรัพยากรที่เครื่องผูใช (Local Resource)
ถูกจัดการโดย DO/S

3)การเขาถึงขอมูลถูกดําเนินการโดยระบบปฏิบัตกิ าร 3)การเขาถึงขอมูลถูกดําเนินการโดย DO/S
ที่เครื่องผูใช
4)การรองขอจะถูกสงผานจากระบบปฏิบัตกิ ารที่
4)การรองขอจะถูกสงผานโดยตรงจากโหนด
เครื่องของผูรองขอ (Client) ไปยังระบบปฏิบัตกิ าร
หนึ่งไปยังอีกโหนดหนึง่ ผานทาง DO/S
ที่เครื่องของผูถกู รองขอ (Server) ผานทางNOS
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553: 282)

8.3 สถาปตยกรรมเครือขาย
เนื่องจากระบบกระจายตองทํางานผานทางเครือขาย ดังนั้น สถาปตยกรรมและ
รูปแบบการเชื่อมตอเครือขายจึงมีผลตอประสิทธิภาพของระบบกระจายดวย ในหัวขอนี้ ในที่นี้
ผูส อนไดศึก ษาสถาปต ยกรรมเครือขายจากนัก วิ ชาการดัง นี้ 1) วิเชษฐ พลายมาศ (2552:
339-340) 2) พิ ร พร หมุ น สนิ ท และคณะ (2553: 283-285) แล ว นํ า มาสรุ ป เพื่ อ อธิ บ าย
เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมแบบไคล เ อน-เซิ ร ฟ เวอร (Client-Server) สถาป ต ยกรรมแบบ
เพี ย ร ทู เ พี ย ร (Peer to Peer) และสถาป ต ยกรรมเน็ ต เวิ ร ค โทโพโลยี (Network Topology)
ดังตอไปนี้
8.3.1 สถาป ต ยกรรมแบบไคลเอนต แ ละเซิ ร ฟ เวอร (Client-Server) คื อ
สถาปต ยกรรมของระบบคอมพิวเตอรมากกวา 1 เครื่องมาเชื่อมตอกัน ผา นทางเครือขา ย
แนวคิดของสถาปตยกรรมรูปแบบนี้จะประกอบดวย เครื่องไคลเอนตหรือเครื่องลูกขาย (Client)
มากกวา 1 เครื่อง ซึ่ง มัก ใชเครื่องคอมพิวเตอร สวนบุคคลเชื่อ มตอกับแมขาย (Server) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เชน มีหนวยประมวลผลความเร็วสูงและมีหนวยความจําขนาดใหญผานทาง
เครื อข ายคอมพิว เตอร (Computer Network) เครื่อ งแม ขา ยทํ าหน าที่ ในการให บริก ารและ
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แบงปนทรัพยากรแกเครื่องลูกขายจํานวนมากไดพรอมกัน ทั้งนี้เครื่องแมขายอาจมีมากกวา
1 เครื่อง ที่ทํางานเฉพาะดานขึ้นอยูกับความตองการของระบบเปนหลัก โดยทั่วไปเครื่องแมขาย
มีลิขสิทธิ์และหนาที่พิเศษมากกวาเครื่องลูกขายอื่นๆ คือ สามารถควบคุมการใชงานทรัพยากร
ของเครื่ องลู ก ขา ยและจัด การดานความปลอดภั ยได อยา งเหมาะสม สถาปต ยกรรมแบบ
ไคลเอนตและเซิรฟเวอรมีคุณลักษณะเดนที่สําคัญ คือ การแบงความรับผิดชอบระหวางเครื่อง
แมขายและเครื่องลูกขายรวมทั้งการแบงองคประกอบระหวางเครื่องแมขาย เครื่องลูกขายและ
เครือขาย จึงเพิ่มความยืดหยุนในการใชงานเปนอยางมากโดยมี มาตรฐานการเชื่อมตอที่เปน
สากลจึงทําใหทุกสวนสามารถทํางานประสานกันได โครงสรางทั่วไปของสถาปตยกรรมแบบ
ไคลเอนตและเซิรฟเวอร แสดงไดดังภาพที่ 8.4
Client

Server

Network

ภาพที่ 8.4
ที่มา :

แสดงโครงสรางทั่วไปของสถาปตยกรรมแบบไคลเอน-เซิรฟเวอร
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 283)

การทํ า งานของสถาป ต ยกรรมแบบไคลเอนต แ ละเซิ ร ฟ เวอร เครื่ อ งแม ข า ย
จะเปรียบเสมื อนศู น ยก ลางของแหลง ขอมู ล และบริ ก ารทําให ก ารจัด การทรัพยากรตางๆ
ในเครือขายทําไดงายและมีความเปนระเบีย บ การตรวจสอบและการรวบรวมขอมูล ก็ทําได
อย า งสะดวกรวดเร็ ว ดั ง นั้ น เครื่ อ งแม ข า ยจํ า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เครื อ ข า ยเป น อย า งมาก
หากเครื่องแมขายหยุดการทํางาน ระบบเครือขายก็ ไมสามารถใชก ารได นอกจากนี้เครื่อง
แมขายยัง ตองเปน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพมากกวาเครื่องคอมพิวเตอร ทั่วไป
เนื่อ งจากมีก ารใชง านที่เ ฉพาะทางมากขึ้ น ราคาของเครื่ องแมข ายจึ ง สูง ทําใหก ารใช ง าน
สถาปตยกรรมรูปแบบนี้ตองใชงบประมาณที่สูงขึ้นตามไปดวย แตองคกรมีนโยบายหรือความ
ตองการในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเนนในเรื่องความปลอดภั ยของ
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ขอมูล สถาปตยกรรมแบบไคลเอนตแ ละเซิรฟเวอร(Client-Server) จัดเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
เครื่องแมขายสามารถแบงตามหนาที่และการใชงานได 2 ประเภท ดังนี้
8.3.1.1 Dedicated Server เปนเครื่องแมขายที่มีหนาที่บริการและ
จัด การกับ ขอมู ล แบบเฉพาะดาน กล าวคื อ จะถู ก กํ าหนดให มีห น าที่ใ นการสนั บสนุ น และ
ใหบริการที่แตกตางกันออกไปตามความตองการในการใชงาน เครื่องแมขายประเภทนี้ มัก
นํามาใชในเครือขายขนาดใหญที่เปนตองแยกหนาที่ของเครื่องแมขายออกจากกันอยางชัดเจน
เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน File Server Mail Server และ Print
Server
8.3.1.2 General Server เปนเครื่องแมขายที่มีหนาที่ใหบริการและ
จัด การกับขอมูลทั้งหมดที่อยูภายในเครือขาย กลาวคือ เครือขายนี้จ ะมีเครื่องแมขายเพียง
เครื่องเดียวคอยจัดการทรัพยากรขอมูลและบริการตางๆ ภายในเครือขายทั้งหมดและใหบริการ
หลากหลายรูปแบบตามความตองการ ดัง นั้น เครื่องแมขายประเภทนี้เหมาะที่จ ะใชง านใน
เครือขายขนาดเล็กที่มีบริการและขอมูลใหจัดการไมมากนัก
8.3.2 เพียรทูเพียร (Peer to Peer) คือ สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร
แ บ บ ร ะดั บ เ ดี ย ว กั น ห รื อ Peer to Peer Distributed Computing ( P2P) ที่ นํ าเ อ าเ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอรมากกวา 1 เครื่องมาเชื่อมตอกันผานเครือขายและเรียกแตละเครื่องที่มาเชื่อมตอ
กันวา “Peer” ลักษณะการทํางานของสถาปตยกรรมรูปแบบนี้จะไมมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํา
หนาที่เปนเครื่องแมขายโดยคอมพิวเตอรแตละเครื่องในเครือขายสามารถทํางานได 2 สถานะ
คือ สถานะผูใหบริก าร (Server) ที่ใหบริก ารและแบ ง ปน ทรัพยากรตางๆ ได เชน ไฟล แ ละ
เครื่องพิมพ แ ละสถานะผูใชบริก าร (Client) ซึ่ง สามารถไปใชบริก ารจากคอมพิวเตอรอื่น ๆ
ภายในเครือขายเดียวกัน ได คอมพิวเตอรทุก เครื่องจะมีสิทธิ์ในการใชบริการและจัดการกับ
เครือขายเทากัน กลาวคือ คอมพิวเตอรทุกเครื่องเปนไปไดทั้งเครื่องไคลเอนตและเซิรฟเวอร
ขึ้นอยูกับความตองการนําไปใช ของผูใชเอง สําหรับการแบงปนทรั พยากรใหกับเครื่องอื่น ๆ
จะถูกกําหนดโดยเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเจาของทรัพยากรนั้นๆ โดยสามารถเลือกแบงปน
เฉพาะทรัพยากรที่ตอ งการได การทํา งานของสถาปต ยกรรมแบบระดับ เดีย วกัน จะใชใ น
เครือขายที่มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายไมมากนัก โดยมี
จุดเดน คือ ติดตั้งงาย ไมมีความซับซอนและประหยัดงบประมาณ แตสถาปตยกรรมรูปแบบนี้มี
ขอจํากัดเรื่องความปลอดภัยและจัดการกับทรัพยากรขอมูลที่เปนระเบียบ เนื่องจากผูใชแตล ะ
เครื่องจะเปนคนจัดสรรทุกอยางดวยตนเองและมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลที่ใชงานรวมกันได
อยางเทา เทีย มกัน ดัง นั้น การทํางานของเครือ ขายในลั ก ษณะนี้อ าจมี ความเหมาะสมกั บ

175

บางองคกรหรือบางหนวยงานเทานั้น ขึ้นอยูกับความตองการที่สอดคลองตอรูปแบบการทํางาน
ของเครือขายหากองคกรที่ตองการประสิทธิภาพในดานความปลอดภัยสูง ก็ไมควรเลือกใช
สถาปตยกรรมแบบ Peer to Peer ตัวอยางโครงสรางของสถาปตยกรรมแบบ Peer to Peer
แสดงไดดังภาพที่ 8.5

ภาพที่ 8.5
ที่มา :

แสดงโครงสรางทั่วไปของสถาปตยกรรมแบบ Peer to Peer
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 284)

8.3.3 โครงสรางเครือขาย (Network Topology) คือ รูปแบบการ
เชื่อมตอเครือขาย ซึ่งในที่นี้ หมายถึง การนําเอา Site หรือ คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ มา
เชื่อมตอกันในรูปแบบตางๆ โครงสรางเครือขายแตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน
ดัง นั้น การเลือกใชง านจึง ขึ้น อยูกับเปาหมายของระบบเปน หลัก ซึ่ง ไดนําเสนอโครงสราง
เครือขายไว 6 แบบดังตอไปนี้
8.3.3.1 โครงสรางเครือขายแบบบัส (Bus Topology)
พิร พร หมุน สนิทและคณะ (2553: 283) กลาววา โครงสราง
เครือขายแบบบัส หมายถึง การเชื่อมตอกันในแบบเสนตรง (Linear Topology) ซึ่งจะใชสื่อกลาง
หรือสายสัญญาณเพียงเสนเดียวสําหรับเปนเสนทางการเชื่องโยงหลัก (Backbone) ไปยังโหนด
ตางๆ บนเครือขาย โดยอุ ปกรณในแตล ะโหนดจะเชื่อมตอกับเสน ทางการเชื่องโยงหลัก ดวย
อุปกรณที่เรียกวา “Tap” การติดตอสื่อสารกันของแตละโหนดจะใชที่อยู (Address) ประจําตัวที่
ไมซ้ํากันเพื่อแสดงตัวตนของโหนด การสงขอมูลจะสงไดทีละเครื่องเทานั้น โดยที่เครื่องอื่นๆ จะ
ไมสามารถสงขอมูลไดจนกวาเครื่องที่จองสายสัญญาณจะเสร็จสิ้นการสงขอมูล และขอมูลจะ
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ถูกสงไปยังผูรับตามที่อยูที่กําหนดไว โดยจะเดินไปทุกๆ โหนดบนเครือขายเพื่อหาผูรับที่ถูกตอง
ลัก ษณะดัง กลาวทําใหเครือขายแบบนี้ตองจํา กัด จํานวนโหนดที่เขามาเชื่อมตอ เพื่อไมใหมี
จํานวนโหนดมากจนเกินไป ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอระยะเวลาในการสงขอมูล เนื่องจาก
ยิ่งมีโหนดมากก็ตองใชเวลาในการสงขอมูลมากขึ้นดวย ซึ่งมีขอดี คือ เครือขายที่ติดตั้งไดงาย
และสะดวกและงบประมาณที่ใชค อนขา งต่ํา ขอเสีย คือ ขอจํากั ด ในเรื่องจํา นวนเครื่องที่
เชื่อมตอ สามารถสงขอมูลไดเพียงครั้งละหนึ่งเครื่องและหากเกิดขอผิดพลาดหรือเสนทางการ
เชื่อมตอหลักขาดทั้งเครือขายจะไมสามารถทํางานได
จักกริช พฤษการ (2549: 75) ไดกลาววา โครงสรางเครือขาย
แบบบัส หมายถึง รูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยากและไมตองใชอุปกรณสลับสาย การเชื่อมตอมี
ลักษณะเปนแบบหลายจุด สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณทุกชิ้นในเครือขายจะเชื่อมตอเขากับ
สายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว เรียกวา "แบ็กโบน" (Back Bone) การจัดสงขอมูลลงบนบัสจึง
สามารถทําใหการสงขอมูลไปถึงทุก สถานีไดผานสายแบ็กโบนนี้ การจัด สงวิธีนี้ตองกําหนด
วิธีการที่จะไมใหทุกสถานีสงขอมูลพรอมกันเพราะจะทําใหขอมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใชอาจเปน
การแบงชวงเวลาหรือใหแตละสถานีใชความถี่
สรุปไดวา โครงสรางเครื่องขายแบบบัส หมายถึง การเชื่อมตอ
กันในแบบเสนตรง โดยจะใชสื่อกลางหรือสายสัญญาณเพียงเสนเดียวสําหรับเปนเสนทางการ
เชื่อมโยงหลัก (Backbone) ไปยังโหนดตางๆ บนเครือขาย โดยอุปกรณมี Tap เปนอุปกรณที่
เชื่อมตอไปยัง โหนดตางๆ ซึ่ง แตล ะโหนดจะใชที่อยูประจําตัวที่ ไมซ้ํากันเพื่อแสดงตัวตนของ
โหนด โดยการสงขอมูลจะสงไดทีละเครื่อง (โหนด) เทานั้น เครื่องอื่นๆ จะไมสามารถสงขอมูล
ไดจนกวาเครื่องที่จองสายสัญญาณจะเสร็จสิ้นการสงขอมูลและขอมูลจะถูกสงไปยังผูรับตามที่
อยูที่กําหนดไว โดยจะเดินไปทุกๆ โหนด (เครื่อง) บนเครือขายเพื่อหาผูรับที่ถูกตอง ซึ่งแสดง
โครงสรางเครือขายแบบบัส ดังภาพที่ 8.6

ภาพที่ 8.6
ที่มา :

แสดงตัวอยางโครงสรางเครือขาย Bus Topology
จักกริช พฤษการ (2549: 75)
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8.3.3.2 โครงสรางเครือขายแบบวงแหวน (Ring Topology)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 285) กลาววา โครงสราง
เครือขายคอมพิวเตอรแ บบวงแหวน หมายถึง การเชื่อมตอกันในลัก ษณะวงกลม โดยทุก ๆ
โหนดจะมีสายสัญญาณลากผานแตละดานของทุกโหนดจะเชื่อมต อกับโหนดหรืออุปกรณอื่น
ดัง นั้น การเชื่อมตอแบบนี้ส ายสัญญาณจะวนมาบรรจบกัน แบบวงกลมทําใหก ารสง ขอมู ล
เดิน ทางแบบทิศทางเดียวจากโหนดหนึ่งไปยังอีก โหนดหนึ่ง เมื่ออุปกรณที่อยูในโหนดไดรับ
สัญญาณที่วิ่ง ผานเขามาก็เปนตัวชวยทวนสัญญาณไดอีก ทางหนึ่ง เพื่อสง ตอขอมูล ออกไป
จนกวาจะถึงผูรับ
สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 98) กลาววา โครงสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรแ บบวงแหวน หมายถึง โครงสรางที่มีการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
โดยที่แตละการเชื่อมตอจะมีลักษณะเปนวงกลม การสงขอมูลภายในเครือขายนี้ก็จะเปนวงกลม
ดวยเชนกัน ทิศทางการสงขอมูลจะเปนทิศทางเดียวกันเสมอจากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดของ การสงขอมูลภายในเครือขายชนิดนี้
จะไมสามารถทํางานตอไปได ขอดีของโครงสรางเครือขายแบบวงแหวนคือใชสายเคเบิ้ลนอย
และถาตั ด เครื่อ งคอมพิว เตอรที่ เสีย ออกจากระบบก็ จ ะไมส ง ผลตอการทํ างานของระบบ
เครือขายนีแ้ ละจะไมมีการชนกันของขอมูลที่แตละเครื่องสง
สรุ ป ได ว า โครงสร า งเครื อ ข า ยแบบวงแหวน หมายถึ ง
โครงสรางที่มีการเชื่อมตอเพื่อสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในลักษณะเปนวงกลม โดยมี
ทิศทางการสง ขอมูลเปนทิศ ทางเดียวกันเสมอจากเครื่องหนึ่ง เรียงตอกัน จนถึงปลายทางใน
ลัก ษณะวงแหวน ถา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใดเครื่องหนึ่ ง ขัด ของ การสง ขอ มูล ภายใน
เครือขายชนิดนี้จะไมสามารถทํางานตอไปยังเครื่องตอไปได ซึ่งมีขอดี คือ 1) เปนเครือขายที่
ติดตั้งไดงายและสะดวก 2) การเพิ่มหรือลดจํานวนโหนดทําไดงาย ขอเสีย คือ 1) จํานวนโหนด
ขึ้นอยูกับความยาวของวงแหวนทําใหจํานวนเครื่องที่เชื่อมตอมีจํากัด 2) หากสายสัญญาณขาด
ระบบจะไมสามารถใชงานได ซึ่งแสดงโครงสรางเครือขายวงแหวนดังภาพที่ 8.7

178

ภาพที่ 8.7
ที่มา :

แสดงตัวอยางโครงสรางเครือขายวงแหวน
สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 98)

8.3.3.3 โครงสรางเครือขายแบบรูปดาว (Star Topology)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 286) กลาววา โครงสราง
เครือขายแบบรูปดาว หมายถึง การเชื่อมตอกันที่มีลักษณะคลายรูปดาว โดยมีโหนดศูนยกลาง
เปนตัวเชื่อมตอกับทุกๆ โหนดและมี Hub (ฮับ) เปนอุปกรณศูนยกลางสําหรับเชื่อมตอกับโหนด
อื่น ดังนั้นโหนดที่ตองการเชื่อมไปยังโหนดอื่นๆ จะตองผานโหนดศูนยกลางที่มีฮับเปนอุปกรณ
ควบคุมการสงขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อฮับไดรับขอมูลที่ตองการสงก็จะหา
ตําแหน งของเครื่องผู รับและสงขอมูลนั้นออกไป ดัง นั้น จะเห็ นไดวาการควบคุมที่ศูน ยก ลาง
สามารถบริ ห ารจั ด การกั บ ทรั พ ยากรและการสง ข อ มู ล ได เ ปน อย า งดี ทํ า ให ศู น ย ก ลางใน
การควบคุมมีความสําคัญตอเครือขายเปนอยางยิ่ง
ศุภชัย เลิศ ภากาศ ( 2556: ออนไลน ) กลาววา โครงสราง
เครือขายแบบรูปดาว หมายถึง เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอเขากับ
หน ว ยสลั บสายกลาง เช น ฮั บ (Hub) หรือ สวิ ต ซ (Switch) ซึ่ ง ทํ าหน าที่ เ ปน ศู น ยก ลางของ
การเชื่ อมตอ ระหวา งสถานีตางๆ ที่ตอ งการติด ตอ กัน ขอ ดีของการเชื่ อมตอ แบบดาว คื อ
ถาสถานีใดเสียหรือสายเชื่อมตอระหวางฮับ / สวิตซกับสถานีใดชํารุด ก็จ ะไมกระทบกับการ
เชื่อมตอของสถานีอื่น ดังนั้นการเชื่อมตอแบบนี้จึงเปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน
สรุปไดวาโครงสรางเครือขายแบบรูปดาว คือ การเชื่อมตอกันที่มีลักษณะ
คลายรูปดาวมีฮับ เปน อุปกรณศูน ยกลางสําหรับเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรกับโหนดอื่น ๆ
ในเครือขาย ในการเชื่อมตอเครือขายแบบรูปดาวถาสถานีใดหรือโหนดใดเสียหรือสายเชื่อมตอ
ระหวางฮับ / สวิตซกับสถานีใดชํารุด ก็จะไมกระทบกับการเชื่อมตอของโหนดอื่น ดังนั้นการ
เชื่อมตอแบบนี้จึงเปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน ซึ่งมีขอดี คือ 1) การเพิ่มและลดจํานวนโหนดทํา
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ไดงาย 2) มีการควบคุมที่ศูนยกลางทําใหบริหารทรัพยากรไดงาย 3) หากสัญญาณที่เชื่อมตอ
ขาดไปเครือขายก็ยังสามารถทํางานได 4) ตรวจสอบหาจุดที่เกิดความผิดพลาดไดงายและมี
ขอเสีย คือ 1) ใชสัญญาณจํานวนมาก 2) ตองมีฮับเปนอุปกรณทําหนาที่ควบคุมที่ศูนยกลาง
และ 3) หากฮั บ ศู น ย ก ลางเสี ยหายเครือ ขา ยจะไมส ามารถทํ างานได ซึ่ ง แสดงโครงสร า ง
เครือขายแบบรูปดาวดังภาพที่ 8.7

ภาพที่ 8.8
ที่มา :

แสดงตัวอยางโครงสรางเครือขายแบบรูปดาว
http://supachai52.wordpress.com

8.3.3.4 โครงสรางเครือขายแบบแผนผังตนไม (Tree Topology)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553: 288) โครงสรางเครือขาย
แบบแผนผังตนไม หมายถึง การเชื่อมตอกันที่มีลักษณะคลายแผนผังตนไม ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบ
มาจากเครือขายแบบรูปดาว (Star Topology) โดยมีโหนดศูนยกลางเปนตัวเชื่อมตอกับโหนด
อื่นๆ และใชฮับเปนอุปกรณเชื่อมตอเชนเดียวกันแตเครือขายแผนผังตนไมจะมีโหนดที่ใชฮับเปน
อุปกรณเชื่อมตอมากกวา 1 โหนด กลาวคือ มีโหนดศูนยกลางเปนโหนดแมและมีโหนดลูกที่
แตกสาขาออกจากโหนดแม ซึ่งเชื่อมตอกันดวยฮับโดยฮับศูนยกลางที่ทําหนาที่เปนโหนดแมของ
เครือขาย เรียกวา “Active Hub” และฮับสาขาที่ทําหนาที่ควบคุมโหนดลูกเรียกวา “Passive
Hub” การสงขอมูลภายในเครือขายแบบแผนผังตนไมคลายกับเครือขายแบบรูปดาว ตรงที่ตอง
สง ผ านฮับ ศูน ยก ลางก อนที่จ ะส ง ไปยั ง ผู รับ แตสํ าหรับ เครือ ขา ยแบบแผนผั ง ต น ไมนั้ น ฮั บ
ศูนยกลางจะสงขอมูล ไปยัง ฮับ สาขาในโหนดลูกกอนจะสงไปยังเครื่องปลายทาง ดังนั้น การ
เชื่อมตอกันระหวางฮับศูนยกลางและฮับสาขาจะทําใหขอบเขตในการสงขอมูลกวางไกลขึ้นและ
รองรับจํานวนเครื่องที่ตองการเชื่อมตอไดมากขึ้น ดวยการเพิ่มสาขาหรือโหนดลูก
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สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 102) กลาววา โครงสราง
เครือขายแบบแผนผังตนไม หมายถึง เครือขายที่มีผสมผสานโครงสรางเครือขายแบบตางๆ เขา
ดวยกันเปนเครือขายขนาดใหญ การจัดสงขอมูลสามารถสงไปถึงไดทุกสถานี การสื่อสารขอมูล
จะผานตัวกลางไปยัง สถานีอื่น ๆ ไดทั้ง หมดเพราะทุกสถานีจ ะอยูบนทางเชื่อมรับสง ขอมูล
เดียวกัน
สรุปไดวา โครงสรางเครือขายแบบแผนผังตนไม หมายถึง
การเชื่อมตอกันที่มีลักษณะคลายแผนผังตนไม ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบมาจากเครือขายแบบรูปดาว
โดยใชฮับเปนอุปกรณศูนยกลางในการเชื่อมตอจากสายสัญญาณไปยังเครือขาย เรียกวา โหนด
แมและมีการกระจายสัญญาณจากฮับ (โหนดแม) ไปยังฮับโหนดลูกในลักษณะกิ่งกานตนไม ซึ่ง
การเชื่อมตอโดยฮับศูนยกลางที่ทําหนาที่เปนโหนดแมของเครือขาย เรียกวา “Active Hub” และ
ฮับสาขาที่ทําหนาที่ควบคุมโหนดลูกเรียกวา “Passive Hub” ซึ่งมีขอดี คือ 1) การเพิ่มและลด
จํานวนโหนดทําไดงาย 2) มีการควบคุมที่ศูนยกลางและจัดกลุมเครือขายยอยตามโหนด สาขา
ทําใหบริหารทรัพยากรและจัดระเบียบไดงายขึ้น 3) ตรวจสอบหาจุดที่เกิดความผิดพลาดไดงา ย
และ4) ขยายขอบเขตและระยะในการสงขอมูลไดไกลมากขึ้น มีขอเสีย คือ 1) ใชสายสัญญาณ
จํานวนมาก 2) ใชอุปกรณจํานวนมากทําใหงบประมาณสูง 3) ตองมีฮับเปนอุปกรณทําหนาที่
ควบคุมที่ศูนยกลางทั้งโหนดแมและโหนดสาขา และ4) หากฮับศูนยกลางของโหนดแมเสียหาย
เครือขายจะไมสามารถทํางานได ซึ่งแสดงโครงสรางเครือขายแบบแผนผังตนไมดังภาพที่ 8.9

ภาพที่ 8.9
ที่มา :

แสดงตัวอยางโครงสรางเครือขายแบบแผนผังตนไม
สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 102)
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8.3.3.5 โครงสรางเครือขายแบบเมซ (Mesh Topology)
พิร พร หมุน สนิทและคณะ(2553: 288) กลาววา โครงสราง
เครื อ ข า ยแบบเมซ หมายถึ ง การเชื่ อ มต อ กั น โดยตรงระหว า งอุ ป กรณ ด ว ยกั น ซึ่ ง จะใช
สายสัญญาณเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นที่อยูภายในเครือขายทั้งหมดโดยแตละโหนดจะมีจุดเชื่อม
ตออยางนอย 2 จุด การเชื่อมตอลักษณะนี้แบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบสมบูรณและแบบ
ไมสมบูรณ โดยแบบสมบูรณนั้นแตละโหนดจะมีการเชื่อมตอเขากับทุกโหนดที่เหลือ ในทาง
ตรงกันขามแบบไมสมบูรณจะมีการเชื่อมตอไมครบทุกโหนด โดยจํานวนจุดเชื่อมตอในแตละ
โหนดจะไมเทากัน แตทุกโหนดจะตองมีการเชื่อ มตออยางนอย 2 จุด การเชื่อมตอเปนเมซที่
สมบูรณจะสงขอมูลไปยังเครื่องที่ตองการไดโดยใชสัญญาณเพื่อเชื่อมตอโดยตรงกับเครือ่ งอืน่ ๆ
ในระบบเครือขายทั้ง หมดทําใหส ามารถสง ขอมูล ไปยัง เครื่อ งอื่นๆ ไดสะดวกและมีเสนทาง
สํารองในการสงขอมูลเพิ่มขึ้น แตในกรณีที่เปนเมซแบบไมสมบูรณจะมีการเชื่อมตอไมครบทุก
โหนด ดังนั้นจึงตองพิจารณาและเลือกเชื่อมตอกับโหนดที่มีความสําคัญตอเครือขายมากที่สุด
สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 102) กลาววา โครงสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรแ บบเมซ หมายถึง โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการทํางานโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะมีชองสัญญาณจํานวนมากเพื่อที่จะเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ ทุกเครื่อง โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรนี้เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะส ง
ขอมูลไดอิสระไมตองรอการสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ทําใหการสงขอมูล
มีความรวดเร็วแตคาใชจายสายเคเบิ้ลก็สูงดวยเชนกัน
สรุปไดวา โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบเมซ หมายถึง โครงสรางที่
มีการเชื่อมตอกันโดยตรงระหวางอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรในแตละโหนด โดยจะตองมี
จุดเชื่อมตออยางนอย 2 จุด โดยการเชื่อมตอในทุกๆ โหนดจะเปนการเชื่อมตอแบบสมบูรณ
และการเชื่อมตออยางนอย 2 จุดจะเปนการเชื่อมตอแบบไมสมบูรณ การเชื่อมตอแบบสมบูรณ
จะสงขอมูล ไปยังเครื่องที่ตองการไดโดยใชสัญญาณเพื่ อเชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องอื่น ๆ ใน
ระบบเครือขายทั้งหมดทําใหสามารถสงขอมูลไปยังเครื่องอื่นๆ ไดสะดวกและมีเสนทางสํารอง
ในการสงขอมูลเพิ่มขึ้น การเชื่อมตอแบบไมสมบูรณจะตองพิจารณาและเลือกเชื่อมตอกับโหนด
ที่มีค วามสมบู ร ณ แ ละนา เชื่ อถือ วาจะสามารถสง ต อข อมูล ผานเครือข ายได ซึ่ ง มี ขอดี คื อ
1) มีก ารเชื่อมตอทุก โหนดอยางสมบูร ณ 2) ลดป ญหาการติดขัด ของขอมูล เนื่องจากมีเสน
สํารองสําหรับสงขอมูล 3) แมสายสัญญาณขาดทุกเครื่องในเครือขายก็ยังสามารถสงขอมูลได
4) ตรวจสอบหาความผิดพลาดในการสงขอมูลไดงายและสามารถหลีกเหลี่ยงเสนทางที่เกิด
ความผิ ด พลาดได แ ละ 5) ข อ มู ล ที่ ส ง ไปยั ง ผู รั บ ไม มี โ อกาสสู ญ หาย ข อ เสี ย คื อ 1) ใช
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สายสั ญ ญาณจํ า นวนมาก 2) ใช ง บประมาณสู ง 3) การติ ด ตั้ ง ซั บ ซ อ นและยุ ง ยาก
และ 4) มีจํานวนจุด เชื่อมตอในแตล ะโหนดมากทําใหล ดหรื อเพิ่มอุปกรณไดยาก ซึ่ง แสดง
โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบเมซ ดังภาพที่ 8.10

ภาพที่ 8.10 แสดงตัวอยางโครงสรางเครือขายแบบเมซ
ที่มา :
สมโภชน ชื่นเอี่ยม (2553: 102)
8.3.3.6 โครงสรางเครือขายแบบผสม (Hybrid Topology)
พิ ร พร หมุ น สนิ ท และคณะ (2553: 290) กล า วว า โครงสร า ง
เครือขายแบบผสม หมายถึง เปนการเชื่อมตอที่ใชเครือขายแบบตางๆ มาผสมและประกอบเขา
ดวยกันเปนเครือขายอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การเชื่อมตอลักษณะนี้จึงขึ้นอยูกับความตองการ
ขององคกรที่แ ตกตางกัน ไป เชน ดานประสิท ธิภาพ ดานงบประมาณ ดานความปลอดภัย
ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพและขนาดขององคกร ทําใหในแตละสวนขององคกรมีการพัฒนาและ
เลือกใชเครือขายในรูปแบบที่แตกตางกัน
จักกริช พฤษการ(2549: 86) กลาวา โครงสรางเครือขายแบบผสม
หมายถึง เปนเครือขายที่ผสมผสานโทโพโลยีแบบตางๆ เขาดวยกันเปนเครือขายขนาดใหญ
เพีย งเครื อข ายเดีย ว เช น การเชื่อมเครือ ขา ยแบบวงแหวน แบบดาวและแบบบั ส เขา เป น
เครือขายเดียวกัน เครือขายบริเวณกวาง (WAN) เปนตัวอยางที่ใชลักษณะโทโพโลยีแบบผสมที่
พบเห็นมากที่สุด เครือขายแบบนี้จะเชื่อมตอทั้งเครือขายขนาดเล็กและขนาดใหญหลากหลายที่
เขาดวยกัน ซึ่งอาจจะถูกเชื่อมตอจากคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได ตัวอยางเชน บริษัทที่
มีสาขาแยกยอยตามจังหวัดตางๆ สาขาที่หนึ่งอาจจะใชโทโพโลยีแบบดาวอีกสาขาหนึ่งอาจใช
โทโพโลยีแบบบัส การเชื่อมตอเครือขายเขาดวยกันอาจใชสื่อกลางเปนไมโครเวฟหรือดาวเทียม
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สรุปไดวา โครงสรางเครือขายแบบผสม หมายถึง การเชื่อมตอที่
ผสมผสานโทโพโลยีแบบตางๆ เขาดวยกัน ไดแก การเชื่อมเครือขายแบบวงแหวน แบบดาว
แบบแมซและแบบบัสเขาเปนเครือขายเดียวกัน ตัวอยางที่ใชลักษณะโทโพโลยีแบบผสมที่พบ
เห็นมากที่สุด คือ เครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network) ที่เชื่อมตอทั้งเครือขายขนาด
เล็กและขนาดใหญเขาดวยกันซึ่งอาจจะเชื่อมตอจากองคกรที่อยูในจังหวัดเดียวกันหรือองคกร
ตางจัง หวัดได ดัง นั้น การเชื่อมตอลัก ษณะนี้จึง ขึ้น อยูกับความตองการและงบประมาณของ
องคก รที่แ ตกตางกัน ไป แสดงโครงสรางเครือขายแบบผสม ซึ่ง แสดงโครงสรางเครือขาย
แบบผสมดังภาพที่ 8.11

ภาพที่ 8.11 แสดงตัวอยางตัวอยางโครงสรางเครือขายแบบผสม
ที่มา :
จักกริช พฤษการ (2549: 86)

8.4 โปรโตคอลเครือขาย
การติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรในระบบกระจาย จําเปนตองมีการกําหนด
ขอตกลงเกี่ยวกับการสื่อสารและการรับ-สงขอมูลระหวางอุปกรณตางๆในเครือขาย เนื่องจาก
อุป กรณสื่ อสารอาจมี ความแตกตา งกั น ทั้ ง ด านระบบ เทคโนโลยี แ ละวิ ธีก ารรับ สง ขอ มู ล
นอกจากนี้ก ารพัฒนาเทคโนโลยี ดานฮารด แวรที่เป น ไปยา งรวดเร็ว อาจทํา ใหเกิ ด ปญหา
ในการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณตางๆดังนั้น จึงตองกําหนดระเบียบวิธีการติดตอสื่อสาร
เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบและความเข า ใจที่ ต รงกั น โดยข อ ตกลงที่ ใ ช กํ า หนดรายละเอี ย ด
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ทางการติ ด ต อสื่ อ สารในเครื อ ข า ยเรี ย กว า “โปรโตคอลเครื อ ข า ย (Network Protocol)”
โปรโตคอลเครือขาย (Network Protocol) คือ กฎ ระเบียบแบบแผนหรือวิธีการติดตอสื่อสาร
ขอมูลในเครือขายทําใหสามารถนําเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมที่แตกตางกันมาใชรวมกันได
ขอกําหนดนี้ชวยใหอุปกรณตางๆ ที่เชื่อมตอกันสามารถติดตอสื่อสารและรับ-สงขอมูลระหวาง
กันไดอยาง ซึ่งปจจุบันมาตรฐานของสถาปตยกรรมเครือขายที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
คื อ Open System Interconnection (OSI) และModel TCP/IP Model ในที่ นี้ ผู ส อนได ศึ ก ษา
เกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขายจากนักวิชาการดังนี้ 1) ไพศาล โมลิสกุลมงคลและคณะ (2545:
313) 2) วิ เ ชษฐ พ ลายมาศ (2552: 350-354) 3) พิ ร พร ห มุ น ส นิ ท แล ะค ณะ (2553:
292-293) แลวนํามาสรุปไดดังตอไปนี้
8.4.1 เชื่อมตอโครงขายระบบเปด (OSI: Open System Interconnection )
เปนมาตรฐานในการออกแบบระบบการสื่อสารและการทํางานรวมกันระหวางสวนประกอบ
หรืออุปกรณตางๆ โดยแบงออกเปน 7 ชั้นสื่อสาร
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer

ภาพที่ 8.12 แสดงชั้นสื่อสารทั้ง 7 เลเยอร ของ OSI Model
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 292)
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จากภาพที่ 8.12 อธิบายการทํางานแตละชั้นสื่อสารไดดัง ตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 แสดงรายละเอียดของ OSI Model
ชั้นสื่อสารของ OSI
ความรับผิดชอบ
Application Layer
ทําหนาที่ติดตอกับผูใชกอนที่จะทําการติดตอกับเครือขาย โดยการ
จัดรูปแบบและโครงสรางของภาษาที่โปรแกรมประยุกตใช
ติดตอสื่อสารระหวางกัน ซึ่งมีการสราง Interface ตางๆ เพื่อ
รองรับบริการที่ตองใชงานผานเครือขาย
Presentation Layer ทําหนาที่ตรวจสอบโครงสรางของขอมูล (Syntax) และความหมาย
ของขอมูล (Semantic)เพื่อใหอยูในรูปแบบที่เขาใจไดตรงกัน
ระหวางตนทางและปลายทาง
Session Layer
ทําหนาที่ควบคุมและดูแลกระบวนการสื่อสารผานเครือขาย
ระหวางตนทางไปยังปลายทาง
Transport Layer
ทําหนาที่ขนสงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทางพรอมทัง้
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
Network Layer
ทําหนาที่ดูแลเกีย่ วกับเสนทางในการรับ –สงขอมูลระหวางตนทาง
ไปยังปลายทาง
Data Link Layer
ทําหนาที่เชือ่ มโยงขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของการรับสง
ขอมูล
Physical Layer
ทําหนาที่จัดการกับการติดตอสื่อสารในระดับกายภาพ เชน การ
ติดตออุปกรณและสื่อสารกลางโดยตรง
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553:292)
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8.4.2 TCP/IP Model หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Model เปนแบบจําลองที่ไดมีการปรับเปลี่ยนขอตกลงและโครงสรางของสถาปตยกรรม
เครือขายในรูปแบบเดิม เพื่อรองรับความตองการเพิ่มขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคหลัก คือ เชื่อมตอ
ระบบที่มีความแตกตางกันใหสามารถติดตอสื่อสารกันได ตอมาไดมกี ารพัฒนาชุดโปรโตคอล
มาตรฐานที่อางอิงมาจาก TCP/IP Model ขึ้นมามีชื่อเรียกวา “TCP/IP Protocol Suit” ซึ่งประกอบ
ไปดวยโปรโตคอลหลากหลายรูปแบบที่ใชในการเชื่อมโยงและติดตอสื่อสารภายในเครือขาย
อินเตอรเน็ต สามารถเปรียบเทียบโครงสรางของ OSI Model, TCP/IP Model ไดดังภาพที่ 8.13
OSI Model

TCP/IP Model

Application Layer

Application Layer

Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer

Transport Layer

Network Layer

Internet Layer

Data Link Layer

Host-to-Network Layer

Physical Layer

ภาพที่ 8.13 แสดงการเปรียบเทียบ OSI Model และ TCP/IP
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิท (2553: 293)
จากภาพที่ 8.13 จะเห็นไดวา TCP/IP Model จะไมกําหนดชั้นสื่อสารที่อยูในระดับ
เดียวกับ Presentation Layer และ Session Layer ของ OSI Model ไว เนื่องจากใน TCP/IP
Model มี ก ารใช ง านชั้ น สื่ อ สารทั้ ง สองน อ ยมาก แต จ ะกํ า หนดชั้ น สื่ อ สารไว 4 ชั้ น แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 8.9
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ตารางที่ 8.4 แสดงรายละเอียดชั้นสื่อสาร TCP/IP
ชั้นสื่อสารของ
ความรับผิดชอบ
TCP/IP
Application Layer
ทําหนาที่ตดิ ตอระหวางผูใชกับโปรแกรมประยุกตและคอยควบคุมขอมูล
ที่จะสงผานไปยังชั้นอื่นๆนอกจากนี้ยังรวบรวมการทํางานที่จําเปนของชัน้
สื่อสารที่ไมถูกใชงาน นัน่ คือ Presentation Layerและ Session Layer
ของ OSI Modelไวดวย มีโปรโตคอลที่สําคัญดังนี้
-Telnet เปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับการเขาใชงานคอมพิวเตอรเครื่องอื่น
ที่อยูไกลออกไป
-FTP เปนโปรโตคอลที่ใชรบั -สงไฟลขอมูลระหวางคอมพิวเตอรผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต
-HTTP เปนโปรโตคอลที่ใชในการติดตอขอมูลบนอินเตอรเน็ต
-DNS เปนโปรโตคอลที่ใชแปลงชื่อโดเมน (Domain Name) ใหเปน
หมายเลข IP
-SMTPเปนโปรโตคอลที่ใชสงอีเมลจากเครื่องผูสงไปยัง Mail Serverของ
ผูรับ
-SNMP เปนโปรโตคอลทีใ่ ชจัดการกับอุปกรณตางๆ ในเครือขาย
-POP โปรโตคอลที่ใชรับ-สงอีเมลลจากMail Serverมายังเครื่องของผูร ับ
แบบ Offline กลาวคือสามารถดาวโหลดอีเมลมาเก็บไวและอานไดใน
ภายหลังโดยไมจําเปนตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต
Transport Layer
ทําหนาที่ควบคุมการขนสงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทางและ
ตรวจสอบความถูกตองของแพ็กเกจขอมูลเชนเดียวกับ OSI Model มี
โปรโตคอลที่สําคัญดังนี้
-TCP เปนโปรโตคอลที่ใชวิธีสง ขอมูลแบบ Connection-Oriented ซึ่งมีการ
ควบคุมความถูกตองและการไหลของขอมูลใหมีความเหมาะสม
-UDP เปนโปรโตคอลที่ใชวิธสี งขอมูลแบบ Connectionlessซึ่งไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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ตารางที่ 8.4 (ตอ) แสดงรายละเอียดชั้นสื่อสาร TCP/IP
ชั้นสื่อสารของ
ความรับผิดชอบ
TCP/IP
Internet Layer
ทําหนาที่สงขอมูลระดับแพ็กเกจ (Packet-Switching Network) ซึ่งเปน
การติดตอสื่อสารแบบไมตอเนื่องและไมมีการประกันความถูกตองของ
ขอมูล ดังนั้นโปรแกรมประยุกตทางฝงผูรับจึงตองตรวจสอบและจัดเรียง
แพ็คเกจใหถกู ตองกอนนําขอมูลไปใชงาน มีโปรโตคอลทีส่ ําคัญดังนี้
-IP เปนโปรโตคอลที่ทําหนาทีก่ ําหนดกฎเกณฑการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตทํางานรวมกับโปรโตคอล TCP
-ICMP เปนโปรโตคอลที่ทําหนาที่ควบคุมขอความที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ติดตอสื่อสารในเครือขาย โดยจะรายงานความผิดพลาดกลับมายังผูสง
-RIP เปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับเลือกเสนทางการสงขอมูลในเครือขาย
-ARP เปนโปรโตคอลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารภายใน
เครือขายโดยจะทําการคนหาและจับคูระหวาง IP Address
Host-to-Network ทําหนาที่รับขอมูลจากชั้น Internet Layer เพื่อสงไปยังโหนดปลายทาง
Layer
ตามเสนทางทีก่ ําหนดไวมีเทคโนโลยีการขนสงขอมูลที่สาํ คัญดังนี้
-Ethernet เปนระบบการขนสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของ
เครือขาย LAN
-ATM เปนมาตรฐานการสงขอมูลความเร็วสูงที่ไดรับการพัฒนาให
สามารถใชงานกับขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ
-Token Ring เปนเทคโนโลยีการขนสงขอมูลที่มีโครงสรางเครือขายเปน
แบบวงแหวนและควบคุมการขนสงขอมูลเครือขายดวยวิธี Token Passing
เพื่อปองกันการชนกันของขอมูล โดยแตละครั้งการขนสงขอมูลจะ
กําหนดใหมีเพียงโหมดเดียวเทานัน้ ที่ทําการขนสงขอมูลได
-Frame Relay เปนเทคโนโลยีการขนสงขอมูลในรูปแบบ Packet
Switching โดยใชเทคโนโลยีในการสรางเสนทางแบบเสมือนหรือ Virtual
Circuit ซึ่งสามารถรองรับการทํางานกับเครือขาย WAN
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553:293-294)
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8.5 บทสรุป
ระบบกระจาย (Distributed System) หมายถึง กลุมของโปรเซสเซอร ที่ทํางาน
รวมกันและเชื่อมตอกันผานทางเครือขายคอมพิวเตอร โดยที่โปรเซสเซอรที่ทํางานรวมกันและ
เชื่อมตอผานทางเครือขายคอมพิวเตอร แ ตล ะตัวจะมีห นว ยความจําและสัญญาณนาฬิก า
เปนของตนเอง โปรเซสเซอรในระบบกระจายมักจะเปนระบบคอมพิวเตอรที่สมบูรณและมีขีด
ความสามารถหลากหลายทั้ง ขนาดและการทํางาน วัต ถุ ประสงค ห ลัก ในการสรางระบบ
กระจายขึ้น มา คือ 1) เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing) 2) เพิ่มความเร็วในการ
ปร ะมว ล ผล(Computation Speedup) 3) เ พิ่ มคว ามน า เ ชื่ อถื อ ใ ห กั บ ร ะบ บ (Reliability)
4) เพื่อการติ ด ตอ สื่อสารระหว างโปรเซสที่อ ยูหา งไกลกัน ประเภทการทํางานต างๆ ของ
ระบบปฏิบัติการเครือขายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการเครือขาย (NOS: Network
Operating System) และระบบปฏิบัติการแบบกระจาย (DO/S: Distributed Operating System)
สถาปต ยกรรมเครือขายหรือ Site ในระบบกระจาย แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ
ไคลเอนต-เซิรฟเวอรและเพียรทูเพียร ซึ่งระบบไคลเอนต-เซิรฟเวอรจะติดตั้งยาก มีคาใชจาย
สูงแตมีระบบความปลอดภัยมากกวาแบบเพียรทูเพียรที่มีการติดตั้งงายและประหยัดคาใชจาย
สถาปตยกรรมเครือขาย (Network Topology) คือ รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
ที่นําเอา Site หรือคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอื่นๆ มาเชื่อมตอกันในรูปแบบตางๆ ซึ่งสามารถ
เชื่อมตอไดหลายรูปแบบ ไดแก โครงสรางเครือขายแบบบัส โครงสรางเครือขายแบบวงแหวน
โครงสรางเครือขายแบบรูปดาว โครงสรางเครือขายแบบแผนผังตน ไม โครงสรางเครือขาย
แบบเมซและโครงสรางเครือขายแบบผสม ทั้งนี้การเลือกใชงานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
ระบบเปนหลัก
โปรโตคอลเครือขาย (Network Protocol) คือ กฎ ระเบียบแบบแผนหรือวิธีก าร
ติดตอสื่อสารขอมูลในเครือขายทําใหสามารถนําเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมที่แตกตางกันมาใช
งานร ว มกัน รวมทั้ง สามารถติ ด ต อ สื่ อสารและรับ -ส ง ข อ มูล ระหว า งกั น ได อ ยา งถู ก ต อ ง
โดยขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของโปรโตคอลเครือขายประกอบดวย 1) โครงสรางข อมูล
(Syntax) 2) ความหมายของขอมูล (Semantic) และ 3) เวลา (Timing) โปรโตคอลเครือขาย
แตล ะประเภทจะมีห นาที่แ ละใหบริก ารแตกตางกัน ออกไปโดยโปรโตคอลเครือขายที่นิยม
นํ า มาใช ง านในระบบกระจายคื อ IP (Internet Protocol) และ TCP (Transmission Control
Protocol) เนื่องจากระบบกระจายสวนใหญจะทํางานอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
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8.6 แบบฝกหัด
ตอนที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ดว ยตัวเอง
1. เพราะเหตุใดระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันมีลักษณะการประมวลผลแบบ
กระจาย
2. โครงสรางทั่วไปของระบบกระจาย (Distributed System) มีลักษณะอยางไร
ระบบกระจายมีขอดีอยางไร อธิบายพอสังเขป
3. คุณสมบัติของ ODP (Open Distributed Processing) มีอะไรบาง อธิบาย
พอสังเขป
4. Client-Server มีโครงสรางการทํางานอยางไร อธิบายพอสังเขป
5. Peer to Peer มีโครงสรางการทํางานอยางไร อธิบายพอสังเขป
6. โครงสรางเครือขายรูปดาว (Star topology) และโครงสรางเครือขายแบบ
แผนผังตนไม (Tree Topology) มีลักษณะแตกตางกันอยางไร
7. เพราะเหตุใดการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรจึงตองอาศัยการทํางาน
ของโปรโตคอลเครือขาย (Network Protocol)
8. TCP/IP Model แตละชั้นมีลักษณะการทํางานอยางไร
ตอนที่ 2 ให ผูเรียนแบง กลุม ๆ ละ 4 คน แบบคละความสามารถเพื่อศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการที่ใชงานในระบบกระจายวามีอะไรบาง พรอมทั้ง
บอกคุณลักษณะเดนของระบบปฏิบัติการนั้น โดยจัดทํารายงานสงในสัปดาห
ถัดไป
ตอนที่ 3 ใหผูเรียนสะทอนคิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในบทที่ 8 แลวนํามาเขียนในลักษณะ
ความเรียงจัด เก็บไวในแฟม สะสมผลงานเพื่อสงผูสอนตอนสิ้นสุด กิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคเรียนนี้

