บทที่ 6
เทคโนโลยีของเครือข2ายคอมพิวเตอร9เฉพาะที่
(Local Area Networks: LANs)
เครือข'ายคอมพิวเตอร/เฉพาะที่ (Local Area Network) หรือเรียกสั้นๆ ว'า แลน
(LAN) เปNนเครือข'ายที่ใชQสำหรับเชื่อมต'อคอมพิวเตอร/ อุปกรณ/เครือข'ายและอุปกรณ/ต'อพ'วง
ที่อยู'บริเวณใกลQเคียงกันไวQดQวยกัน เช'น ภายในอาคารเดียวกัน ภายในชั้นเดียวกัน หรือ
ภายในหQองเดียวกันเปNนตQน เพื่อใหQสามารถใชQงานทรัพยากรร'วมกันไดQ เช'น การใชQงานขQอมูล
โปรแกรม และเครื่องพิมพ/ เปNนตQน
เครือ ข'ายคอมพิวเตอร/เฉพาะที่ สามารถแบ'งออกเปNน 2 ประเภทโดยแยกตาม
ลักษณะการเชื่อมต' อ ไดQแก' เครือข'ายเฉพาะที่ แบบใชQส าย (Wire LANs) และเครือข'าย
เฉพาะที่แบบไรQสาย (Wireless LANs)
6.1 เครือข2ายเฉพาะที่แบบใชQสาย (Wire LANs)
เครือข'ายเฉพาะที่แบบใชQสายเปNนเครือข'ายที่ใชQเ ชื่อมต'อ คอมพิวเตอร/ อุปกรณ/
เครือข'าย และอุปกรณ/ต'อพ'วงอื่น ๆ เขQาดQวยกันโดยใชQสายสัญญาณสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขQอมูลข'าวสาร เทคโนโลยีหลักที่ใชQสำหรับเครือข'ายเฉพาะที่แบบใชQสายใน
ปcจจุบันเรียกว'า อีเทอร/เน็ต (Ethernet) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต'ปl ค.ศ. 1976 โดย Xerox’s
Palo Alto Research Center (PARC) ในปcจจุบันเทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตไดQพัฒนาไปรวดเร็ว
มากซึ่งสามารถแบ'งออก 4 ยุคดQวยกันตามความเร็วของการรับส'งขQอมูล ไดQแก' เทคโนโลยี
อีเทอร/เน็ตแบบดั้งเดิม (Traditional Ethernet) เทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตความเร็วสูง (Fast
Ethernet) เทคโนโลยีกิกะบิตอีเ ทอร/เน็ต (Gigabit Ethernet) และ เทคโนโลยีเท็นกิกะ
บิตอิเทอร/เน็ต (10-Gigabit Ethernet) ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต'อไป
6.1.1 เทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตแบบดั้งเดิม (Traditional Ethernet)
เทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตแบบดั้งเดิมนี้เปNนเทคโนโลยีที่รับส'งขQอมูลที่ความเร็ว 10
เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) จะใชQรูปแบบการสื่อสารแบบ Connectionless นั่นคือเฟรม
ขQอมูลแต'ละเฟรมสามารถส'งไดQอย'างอิสระ โดยเฟรมขQอมูลแต'ละเฟรมอาจจะส'งมาถึง ก'อน
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หรือหลังไดQขนึ้ อยู'กับว'าเฟรมขQอมูลไหนพรQอมทีจ่ ะส'งก'อนหรือหลัง และจะไม'มีการสรQางการ
เชื่อมต'อกับปลายทางไวQล'วงหนQา
รู ป แบบของเฟรมขQ อ มู ลของเทคโนโลยี อ ี เ ทอร/ เ น็ ตจะประกอบไปดQ วย 7 ฟ‡ล ด/
ดQวยกัน ดังรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 ส'วนประกอบของเฟรมขQอมูล
- Preamble เปNนฟ‡ลด/ขนาด 7 ไบต/ เปNนฟ‡ลด/เริ่มตQน ใชQสำหรับซิงโครไนซ/กับ
เวลาระหว'างผูQรับและผูQส'ง
- Start frame delimiter (SFD) เปNนฟ‡ลด/ขนาด 1 ไบต/ เปNนฟ‡ลด/ใชQสำหรับ
บอกจุดเริ่มตQนของเฟรมขQอมูล โดยที่ทั้งฟ‡ลด/ Preamble และ SFD เปNนส'วนขQอมูลส'วนหัว
ของชั้นการสื่อสารกายภาพ
- Destination address (DA) เปNนฟ‡ลด/ขนาด 6 ไบต/ ใชQสำหรับบอกที่อยู'ของ
ปลายทางหรือผูQรับ ซึ่งจะเปNนฟ‡สิคัลแอดเดรส (Physical address) ของผูQรับนั่นเอง
- Source address (SA) เปNนฟ‡ลด/ขนาด 6 ไบต/ ใชQสำหรับบอกที่อยู'ตQนทาง
หรือที่อยู'ของผูQส'งนั่นเอง ซึ่งจะเปNนฟ‡สิคัลแอดเดรส เช'นเดียวกันกับ DA
- Length or type เปN น ฟ‡ ล ด/ข นาด 2 ไบต/ ใชQ ส ำหรับ ระบุ ค วามยาว หรือ
ประเภทของโปรโตคอลที่ใชQสำหรับห'อหุQมขQอมูล
- Data and padding เปNนฟ‡ลด/ที่บรรจุขQอมูลซึ่งจะไดQรับการห'อหุQมขQอมูล โดย
อาจจะมีขนาดตั้งแต' 46 – 1500 ไบต/
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- Cyclic Redundancy Check (CRC) เปNนฟ‡ลด/ที่นำมาใชQสำหรับตรวจจับ
ความผิดพลาดของขQอมูลระหว'างการรับส'งขQอมูล มีขนาด 4 ไบต/
ที่อยู'ของผูQรับ (DA) และที่อยู'ของผูQส'ง (SA) ที่เชื่อมโยงกันดQวยเทคโนโลยีอีเทอร/เน็ต
ติดมากับการ/ดเครือข'าย (Network Interface card : NIC) ซึ่งมีขนาด 6 ไบต/ ซึ่งจะเขียน
แทนดQวยเลขฐานสิบหก และถูกแบ'งดQวยโคลอน (:) ดังรูปที่ 6.2

รูปที่ 6.2 รูปแบบของที่อยู'ของผูรQ ับและทีอ่ ยู'ผสูQ 'งในเทคโนโลยีอิเทอร/เน็ต
รูปแบบของที่อยู'ของผูQรับและที่ อยู 'ของผู Qส'งสามารถบ'งบอกรูปแบบของการส' ง
ขQอมูลไดQซึ่งจะระบุไวQที่บิตหลังของไบต/แรก โดยที่ถQา บิตหลังสุดมีค'าเปNน 0 จะเปNนการรับส'ง
ขQอมูลแบบ unicast แต'หากบิตหลังสุดมีค'าเปNน 1 จะเปNนการรับส'งขQอมูลแบบ multicast
หรือ broadcast ดังรูปที่ 6.3

รูปที่ 6.3 รูปแบบของ unicast และ multicast ในทีอ่ ยู'ของผูรQ ับและผูสQ 'ง
ในการเชื่อมต'อและติดตั้งเทคโนโลยีอิเทอร/เน็ตสามารถแบ'งไดQ 4 แบบดQวยกันคือ
- 10Base5 หรือเรียกอีกชื่อว2า Thick Ethernet
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10Base5 เปNนระบบเครือข'าย
แบบบัสใชQเชื่อ มต'อ เพื่อ รับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 เมกะบิตต'อ วินาที (Mbps) ซึ่งใชQ
สัญญาณส'งขQอมูลแบบ Baseband มีระยะการส'งขQอมูลสูงสุด 500 เมตรต'อ 1 เซกเมนต/
และใน 1 เซกเมนต/จะสามารถต'อไดQไม'เกิน 100 โหนด ซึ่งจะขยายไดQสูงสุด 5 เซกเมนต/ ใชQ
สายโคแอกเชียลแบบหนาในการเชื่อมต'อ นิยมนำมาใชQเปNนแบคโบนของระบบเครือข'าย ดัง
รูปที่ 6.4
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รูปที่ 6.4 การเชื่อมต'อโดยใชQ 10Base5
- 10Base2 หรือเรียกอีกชื่อว2า Thin Ethernet
รู ป แบบการเชื ่ อมต'อ เครื อข' ายอี เทอร/ เน็ ตแบบ 10Base2 เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'ง
ขQอมูลแบบ Baseband มีระยะการส'งขQอมูลสูงสุด 185 เมตรต'อ 1 เซกเมนต/ และใน 1
เซกเมนต/จะสามารถต'อไดQไม'เกิน 30 โหนด ซึ่งจะขยายไดQสูงสุด 5 เซกเมนต/ ใชQสายโคแอก
เชียลแบบบางในการเชื่อมต'อ และมีอุปกรณ/เชื่อมต'อระหว'างโหนดกับสายโคแอกเชียล
เรียกว'า T-Connector ดังรูปที่ 6.5

รูปที่ 6.5 การเชื่อมต'อโดยใชQ 10Base2
- 10Base-T เรียกอีกชื่อหนึ่งว2า Twisted-Pair Ethernet
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10Base-T เปNน
รูปแบบที่ใชQเชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQ
สัญญาณส'งขQอมูลแบบ Baseband ใชQสายคู'พันเกลียวโดยอาจเปNนแบบไม'มีสิ่งห'อหุQมชนิด
CAT5 และใชQหัวเชื่อมต'อเปNนแบบ RJ45 ในการเชื่อมต'อ มีฮับ (hub) เปNนศูนย/กลางในการ
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เชื่อมต'อ มีระยะการส'งขQอมูลสูงสุดระหว'างฮับกับโหนด 100 เมตร ภายใน 1 เซกเมนต/จะ
สามารถต'อไดQไม'เกิน 1024 โหนด โดยขึ้นอยู'กับฮับ ดังรูปที่ 6.6

รูปที่ 6.6 การเชื่อมต'อโดยใชQ 10Base-T
- 10Base-FL หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว2า Fiber Link Ethernet
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10Base-FL เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'ง
ขQอมูลแบบ Baseband ใชQสายใยแกQวนำแสงแบบมัลติดโหมด ในการเชื่อมต'อ มีฮับ (hub)
เปNนศูนย/กลางในการเชื่อมต'อ มีระยะการส'งขQอมูลสูงสุดระหว'างฮับกับโหนด 2 กิโลเมตร
ภายใน 1 เซกเมนต/จะสามารถต'อไดQไม'เกิน 1024 โหนด โดยขึ้นอยู'กับฮับ การ/ดเครือข'าย
แบบเสQนใยแกQวนำแสงนี้จะเปNนแบบที่มีคอนเน็คเตอร/คู' ดังรูปที่ 6.7

รูปที่ 6.7 การเชื่อมต'อโดยใชQ 10Base-FL
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6.1.2 เทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตความเร็วสูง (Fast Ethernet)
เทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตความเร็วสูง เปNนเทคโนโลยีที่รับส'งขQอมูลที่ความเร็วสูงสุด
100 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) มีลักษณะการเชื่อมต'อ (Topology) แบบดาว (Star) หรือ
แบบวงแหวน (Ring) โดยมีอุปกรณ/ที่เปNนศูนย/กลางเช'น ฮับ (Hub) สามารถแบ'งออกเปNน 3
ประเภทคือ
- 100Base-TX
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 100Base-TX เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 100 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'ง
ขQอ มูล แบบ Baseband ใชQส ายคู'พ ันเกลียวแบบไม'ม ีสิ่งหุQม ชนิด CAT5 จำนวน 2 เสQน
ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 100 เมตร
- 100Base-T4
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 100Base-T4 เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 100 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'ง
ขQอ มูล แบบ Baseband ใชQส ายคู'พ ันเกลียวแบบไม'ม ีสิ่งหุQม ชนิด CAT4 จำนวน 4 เสQน
ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 100 เมตร
- 100Base-FX
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 100Base-FX เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 100 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'ง
ขQอมูลแบบ Baseband ใชQสายใยแกQวนำแสง จำนวน 2 เสQน ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยง
ระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 100 เมตร
6.1.3 เทคโนโลยีกิกะบิตอีเทอร/เน็ต (Gigabit Ethernet)
เทคโนโลยีกิกะบิตอีเทอร/เน็ต เปNนเทคโนโลยีที่รับส'งขQอมูลที่ความเร็วสูงสุด
1000 เมกะบิตต'อวินาที (Mbps) สามารถเชื่อมต'อในลักษณะจุดต'อจุด (Point-to-Point)
หรือการเชื่อมต'อแบบดาว (Star) ไดQ ดังรูปที่ 6.8 เทคโนโลยีกิกะบิตอีเทอร/เน็ตสามารถแบ'ง
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ออกเปNน 4 ประเภทคือ 1000Base-SX 1000Base-LX 1000Base-CX และ 1000Base-T

(a) แบบจุดต'อจุด (Point-to-Point)

(b) แบบดาว (Star)

(c) แบบดาว เชื่อมต'อกับ แบบดาว

(d) แบบ Hierarchy
รูปที่ 6.8 รูปแบบการเชื่อมต'อทีส่ ามารถใชQกับเทคโนโลยีกกิ ะบิตอีเทอร/เน็ต
- 1000Base-SX
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 1000Base-SX เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 1 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล
แบบ Baseband ใชQส ายใยแกQ วนำแสง จำนวน 2 เสQน ระยะทางที่ใชQในการเชื่อ มโยง
ระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 550 เมตร
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- 1000Base-LX
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 1000Base-LX เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 1 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล
แบบ Baseband ใชQส ายใยแกQวนำแสง จำนวน 2 เสQน ระยะทางที่ใชQในการเชื่อ มโยง
ระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 5 กิโลเมตร
- 1000Base-CX
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 1000Base-CX เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 1 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล
แบบ Baseband ใชQสายคู'พันเกลียวแบบมีฉนวนหุQมจำนวน 2 เสQน ระยะทางที่ใชQในการ
เชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 25 เมตร
- 1000Base-T
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 1000Base-T เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 1 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล
แบบ Baseband ใชQส ายคู'พ ันเกลียวแบบไม'ม ีฉนวนหุQมประเภท CAT5 จำนวน 4 เสQน
ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 100 เมตร
6.1.4 เทคโนโลยีเท็นกิกะบิตอิเทอร/เน็ต (10-Gigabit Ethernet)
เทคโนโลยีกิกะบิตอีเทอร/เน็ต เปNนเทคโนโลยีที่รับส'งขQอมูลที่ความเร็วสูงสุด 10
กิก ะบิตต'อ วินาที (Gbps) ทำใหQส ามารถรับส'งไดQดQวยความเร็วสูง สุดเพื่อรองรับ ความ
ตQองการของผูQใชQ ซึ่งทำใหQเทคโนโลยีอีเทอร/เน็ตเชื่อมต'อกับระบบเครือข'ายระยะกวQางไดQ
(WAN) เทคโนโลยีเท็นกิกะบิตอีเทอร/เน็ตสามารถแบ'งออกเปNน 3 ประเภทคือ 10GBase-S
10GBase-L และ 10GBase-E
- 10GBase-S
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10GBase-S เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชื่อมต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล

135
แบบ Baseband ใชQสายใยแกQวนำแสงแบบมัลติโหมดที่ใชQกับคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้น
ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 300 เมตร
- 10GBase-L
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10GBase-L เปNนรูปแบบที่ใชQ
เชือ่ มต'อเพื่อรับส'งขQอมูลดQวยความเร็ว 10 กิกะบิตต'อวินาที (Gbps) ซึ่งใชQสัญญาณส'งขQอมูล
แบบ Baseband ใชQสายใยแกQวนำแสงแบบซิงเกิ้ลโหมดที่ใชQกับคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น
ยาว ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 10 กิโลเมตร
- 10GBase-E
รูปแบบการเชื่อมต'อเครือข'ายอีเทอร/เน็ตแบบ 10GBase-E เปNนรูปแบบที่ใชQเชื่อมต'อเพื่อ
รั บ ส' ง ขQ อ มู ล ดQ วยความเร็ ว 10 กิก ะบิตต'อ วินาที (Gbps) ซึ่ง ใชQส ัญ ญาณส'ง ขQอ มูล แบบ
Baseband ใชQสายใยแกQวนำแสงแบบซิงเกิ้ลโหมดที่ใชQกับคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นยาว
ระยะทางที่ใชQในการเชื่อมโยงระหว'างอุปกรณ/สูงสุด 40 กิโลเมตร

6.2 เครือข2ายเฉพาะที่แบบไรQสาย (Wireless LANs)
เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย (Wireless LAN) เปNนเทคโนโลยีที่ไดQรับความนิยม
เปNนอย'างมาก เนื่องจากทำใหQผูQใชQสามารถเชื่อมต'อกับอุปกรณ/สื่อสารหรือระบบเครือข'าย
อื่น ๆ โดยไม'ตQองใชQสายนำสัญญาณในการเชื่อมต'อ แต'จะใชQการส'งคลื่นวิทยุ (RF) และ
อินฟราเรด ในการเชื่อมต'อ เพื่อรับส'งขQอมูลแทน ในส'วนเนื้อหาส'วนนี้ จะไดQอธิบายถึง
รูปแบบการเชื่อมต'อของระบบเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย รูปแบบของเฟรมขQอมูลที่ใชQใน
เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย
6.2.1 รูปแบบการเชื่อมต'อของเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย
รูปแบบการเชื่อมต'อของเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายสามารถแบ'งไดQเปNน 5
รูปแบบ ตามลักษณะการใชQงาน คือ แบบ Ad-hoc Network 2.Infrastructure Mode 3.
Multiple access points and roaming 4. Extension Point และ Directional Antenna
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- การเชื ่ อ มต' อ แบบ Peer-to-peer (Ad-hoc Network) รู ป แบบการ
เชื่อมต'อของเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบ Peer-to-Peer นี้เปNนลักษณะการเชื่อมต'อ
กันโดยตรงระหว'างเครื่องคอมพิวเตอร/ จำนวน 2 เครื่องขึ้นไปซึ่งเปNนการใชQงานร'วมกันของ
การ/ดรับสัญญาณไวร/เลส (Wireless Adapter Card) โดยไม'ไดQมีการเชื่อมต'อกับเครือข'าย
แบบใชQสายเลย โดยที่เครื่อ งคอมพิวเตอร/แต'ละเครื่องจะมีความเท'าเทียมกัน สามารถ
ทำงานของตนเองไดQและขอใชQบริก ารเครื่องอื่นไดQ เหมาะสำหรับการนำมาใชQง านเพื่อ
จุดประสงค/ในดQานความรวดเร็วหรือติดตั้งไดQง'ายเมื่อไม'มีโครงสรQางพื้นฐานที่จะรองรับ ดัง
รูปที่ 6.9 ยกตัวอย'างเช'น ในศูนย/ประชุม หรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ เปNนตQน

รูปที่ 6.9 เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบ Ad-Hoc Network
- การเชื่อมต'อแบบโครงสรQาง (Infrastructure) รูปแบบการเชื่อมต'อของ
เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบโครงสรQาง (Infrastructure) เปNนลักษณะการรับส'งขQอมูล
โดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกว'า “Hot spot” ทำหนQาที่เปNนสะพานเชื่อ มต'อ
ระหว'างระบบเครือข'ายเฉพาะที่แบบใชQสายกับเครื่องคอมพิวเตอร/ลูกข'าย (client) โดยจะ
กระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อรับส'งขQอมูลเปNนรัศมีโดยรอบ เครื่องคอมพิวเตอร/ที่อยู'ในรัศมี
ของ AP จะกลายเปNน เครือ ข'ายกลุ'มเดียวกันทันที โดยเครื่อ งคอมพิวเตอร/จะสามารถ
ติดต'อกัน หรือติดต'อกับเครื่องคอมพิวเตอร/แม'ข'าย (Server) เพื่อแลกเปลี่ยนและคQนหา
ขQอมูลไดQ โดยตQองติดต'อผ'าน AP เท'านั้น ซึ่ง AP 1 จุด สามารถใหQบริการเครื่องลูกข'ายไดQถึง
15-50 อุปกรณ/ของเครื่องลูกข'าย ดังรูป 6.10 เหมาะสำหรับการนำไปขยายเครือข'ายหรือ
ใชQร'วมกับระบบเครือข'ายแบบใชQสายเดิมในสำนักงาน หQองสมุด หรือในหQองประชุม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงานใหQมากขึ้น
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รูปที่ 6.10 เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบโครงสรQาง (Infrastructure)
- การเชื่อมต'อแบบ Multiple access points และroaming โดยทั่วไปแลQว
การเชื่อมต'อสัญญาณระหว'างเครื่องคอมพิวเตอร/ กับ AP ของเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย
จะอยู'ในรัศมีประมาณ 500 ฟุต ภายในอาคารและ 1000 ฟุต ภายนอกอาคาร ดังรูปที่ 6.11
หากสถานที่ท ี่ติดตั้ง มีขนาดกวQางมาก ๆ เช'น คลัง สินคQา บริเ วณภายในมหาวิท ยาลัย
สนามบิน จะตQองมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง AP ใหQมากขึ้น เพื่อใหQการรับส'งสัญญาณในบริเวณ
ของเครือข'ายขนาดใหญ' เปNนไปอย'างครอบคลุมทั่วถึง

รูปที่ 6.11 เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบ Multi Access Points และ Roaming
- การเชื่อมต'อแบบ Extension Point กรณีที่โครงสรQางของสถานที่ติดตั้ง
เครือข'ายเฉพาะทีแ่ บบไรQสายมีปcญหา ผูQออกแบบระบบอาจจะใชQ Extension Points ที่มี
คุณสมบัติเหมือนกับ Access Point แต'ไม'ตQองผูกติดไวQกับเครือข'ายไรQสาย ดังรูปที่ 6.12
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รูปที่ 6.12 เครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายแบบ Extension Points
- การเชื่อมต่อแบบ Directional Antennas ระบบเครือข'ายเฉพาะที่แบบ
ไรQสายแบบนี้เปNนแบบที่ใชQเสาอากาศในการรับส'งสัญญาณระหว'างอาคารที่อยู'ห'างกัน โดย
การติดตั้งเสาอากาศที่แต'ละอาคาร เพื่อส'งและรับสัญญาณระหว'างกัน ดังรูปที่ 6.11

รูปที่ 6.13 เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สายแบบใช้ Directional Antennas
6.2.2 รูปแบบของเฟรมขQอมูลที่ใชQในเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย
รูปแบบของเฟรมขQอมูลที่ใชQในเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสายประกอบดQวยฟ‡ลด/
ต'าง ๆ ดังรูปที่
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รูปที่ 6.14 รูปแบบเฟรมข้อมูลของเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย
- Frame Control (FC) ฟ‡ล ด/ม ีขนาด 2 ไบต/ใชQส ำหรับ ระบุประเภทของ
เฟรมขQอมูล ซึ่งจะประกอบดQวยขQอมูลต'าง ๆ เพื่อใชQสำหรับควบคุมการรับส'งเฟรมขQอมูล ซึ่ง
มีรายละเอียดดังรูปที่ 6.12
- D ฟ‡ลด/นี้มีขนาด 2 ไบต/ ใชQสำหรับระบุหมายเลข (ID) ของเฟรมขQอมูล
- Address ในเฟรมขQอมูลจะมีฟ‡ลด/ Address อยู' 4 ส'วนดQวยกัน แต'ละส'วน
จะมีขนาด 6 ไบต/ ใชQสำหรับระบุที่อยู'ตQนทางและที่อยู'ปลายทางของเฟรมขQอมูล
- Sequence Control (SC) ฟ‡ลด/มีขนาด 2 ไบต/ ใชQสำหรับระบุหมายเลข
ลำดับของเฟรมขQอมูลเพื่อควบคุมการไหลของขQอมูล
- Frame body ฟ‡ล ด/นี้มีขนาดไดQตั้ง แต' 0 จนกระทั่ง ถึง 2312 ไบต/ เปNน
ส'วนของขQอมูล
ขQอมูล

- FCS เปNนฟ‡ลด/ที่มีขนาด 4 ไบต/ใชQสำหรับตรวจจับขQอผิดพลาดของเฟรม

ประเภทของเฟรมขQอมูลในระบบเครือข'ายเฉพาะที่แบบไรQสาย แบ'งออกเปNน 3
ประเภทคือ เฟรมจัดการ (Management frame) เฟรมควบคุม (Control frame) และ
เฟรมขQอมูล (Data frame)
เฟรมจัดการ (Management frame) เปNนเฟรมที่ถูกใชQจัดการการเชื่อมโยง เพื่อ
ช'วยในการติดตั้งการสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอร/กับ AP
เฟรมควบคุ ม (Control frame) เปN น เฟรมที ่ ใ ชQ ส ำหรั บ ควบคุ ม การเขQ า ใชQ
ช'องสัญญาณ และการส'งเฟรม ACK (Acknowledgement frame) ซึ่งประกอบดQวย เฟรม
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RTS ( Request to Send) เ ฟ ร ม CTS ( Clear to Send) แ ล ะ เ ฟ ร ม ACK
(Acknowledgement) ซึ่งมีฟ‡ลด/ต'าง ๆ แสดงดังรูป 6.15

รูปที่ 6.15 รูปแบบเฟรมควบคุม

