ผูใ้ ช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ผา่ น ISP

บทที่ 8 เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต


อินเทอร์เน็ตคืออะไร?






อินเทอร์ เน็ตเป็ นเพียง “ช่องทาง” หรื อเครื อข่ายที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ทั้งโลกเข้าด้วยกัน
การเชื่อมต่อจะทําให้รับส่ งข้อมูลกันได้ระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ อง
ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ
การเชื่อมต่อต้องเสี ยค่าบริ การจากผูใ้ ห้บริ การหรื อ ISP

ISP

ISP

ร้ านค้ าออนไลน์

ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต

ISP

ISP

ห้ องสมุดออนไลน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISP คืออะไร ?





อินเทอร์ เน็ตมีความเป็ นมาอย่างไร?

หน่วยงานที่ให้บริ การเชื่อมต่อเข้ากับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ทําหน้าที่เสมือนเป็ นประตูเปิ ดการเชื่อมต่อให้กบั บุคคลหรื อองค์กร
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
มีอยู่ 2 ประเภทคือ



ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิ ชย์ (commercial ISP)
ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับสถาบันการศึกษา การวิจยั และหน่วยงาน
ของรัฐ (non-commercial ISP)







ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเทอร์ เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร?


ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน

การเชื่อมต่อถูกตัดขาด




ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน

การเชื่อมต่อ
ถูกตัดขาด

ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน

ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน
ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน
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เริ่ มจากเครื อข่ายสื่ อสารทางทหารชื่อ ARPANET ที่ใช้ทาํ สงคราม
ของสหรัฐ ที่ออกแบบเหมือนร่ างแห
เมื่อภัยสงครามสงบ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นระบบ
เปิ ดกว้าง ไม่ตอ้ งพึ่งพาโครงสร้างหลักของเครื อข่ายทหารเดิม
การต่อขยายอินเทอร์เน็ตจึงแพร่ หลายไปทัว่ โลก และเปิ ดให้บริ การ
เชิงพาณิ ชย์อย่างเต็มที่มากขึ้น
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เครื อข่ายแบบร่ างแหที่ใช้ในการสื่ อสารทางทหาร

ข้ อมูลถูกส่งตาม
เส้ นทางอื่นแทน

ธนาคารออนไลน์



มีจุดเชื่อมต่อเข้าหากันมากมายผ่าน ISP
ISP = Internet Service Provider (ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต)
มีท้งั ผูใ้ ห้บริ การฟรี และเสี ยเงิน
ราคาค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีที่ใช้ เช่น แบบธรรมดา
แบบความเร็วสูง

การเชื่อมต่อ
ถูกตัดขาด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้อย่างไร?


โมเด็มธรรมดา

เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้อย่างไร? (ต่อ)


อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
คอมพิวเตอร์ของ ISP

คอมพิวเตอร์ของ ISP
สายโทรศัพท์ระยะไม่เกิน 5 กม.

สายโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต

ADSL Modem

Modem ของ ISP

ชุมสายโทรศัพท์

Modem ของผู้ใช้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรโตคอล : กติกาของอินเทอร์ เน็ต




การทํางานต่างๆในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้
ต้องมีกติกาเดียวกัน
ทุกเครื่ อง ทุกโปรแกรม จะรับรู้และทําตามเป็ น
มาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก เรี ยกว่า “โปรโตคอล”
(protocol)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

TCP/IP กับ IP address





กติกาหลักในการรับส่ งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยกําหนดวิธี
ขั้นตอนในการรับส่ งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องอย่างรัดกุม
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้ คือ IP address หรื อที่อยู่ IP
IP address เป็ นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าระหว่าง
0 - 255 คัน่ ด้วยจุด

202.56.159.90
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโดเมน



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

DNS และ DNS Server

ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นคําๆ
จําง่ายและสื่ อความหมายได้ดี

kapook.com

203.150.224.174

kapook.com
hunsa.com
manager.co.th
cnn.com

203.150.224.176
203.150.224.31
202.57.155.221
64.236.24.12

ฐานข้อมูลชือ่ โดเมน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

203.150.224.176
DNS Server
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เว็บ (Web)





เว็บไซต์

ย่อมาจาก เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) หรื อ WWW
บริ การพื้นฐานที่ใช้กนั มากที่สุด โดยเรี ยกดูขอ้ ความและภาพประกอบ
เป็ นหน้าๆไป
ลักษณะพิเศษคือ แต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรื อ “ลิงก์ ” (link) เพื่อเรี ยกดู
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันได้โดยง่าย

โฮมเพจ

เว็บไซต์

เว็บเพจ

Browse

web browser

web server

Upload
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HTTP โปรโตคอลของเว็บ




HyperText Transfer Protocol หรื อ HTTP
โปรโตคอลอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เรี ยกดูขอ้ มูลจากเว็บ
เรี ยกดูขอ้ มูลจากเว็บผ่านบราวเซอร์โดยระบุ http:// นําหน้าโดเมน

HTML : ภาษาของเว็บ




HTML : HyperText Markup Language ภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจ
มีส่วนขยายคือ .htm หรื อ .html
ใช้โปรแกรมช่วยเขียนได้ เช่น Adobe Dreamweaver
เว็บเพจ

ภาษา HTML
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URL


Electronic mail (E-mail)

Uniform Resource Locator
โปรโตคอล HTTP
ชือ่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ชือ่ ไดเร็คทอรีย่อยและไฟล์ในเครือ่ ง

http://www.provision.co.th/book/new/catalog.htm

ชือ่ ไฟล์และนามสกุล (catalog.htm)
ไดเร็คทอรี (/book/new/)
ประเทศไทย (th)
ประเภท "บริษัท" (co คื อ company หรือ commercial)
ชือ่ โปรโตคอลหรือวิธีการติ ดต่อทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในการดึงเว็บเพจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ






เป็ นการรับส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่ส่งออกไปจะถูก
กองรอไว้ เมื่อผูร้ ับว่างจึงจะเข้ามาเปิ ดอ่าน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการ
โต้ตอบกันทันที
เครื่ องที่ให้บริ การรับส่ งเมล์ เรี ยกว่า “เมล์ เซิ ร์ฟเวอร์ ” (mail server)
มีท้งั บริ การที่เสี ยเงินและฟรี บนเว็บไซต์ผใู้ ห้บริ การ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รู ปแบบของ E-mail address




การส่ ง E-mail

การส่ งอีเมล์ ต้องรู้ที่อยูข่ องผูร้ ับว่าจะส่ งไปที่ชื่อไหน
เรี ยกว่า "ตู้จดหมาย" หรื อ mailbox
มีรูปแบบคือ ชื่อผู้ใช้ @ชื่อโดเมนหรือชื่อหน่ วยงาน







ชื่อผู้ใช้

ชื่อโดเมนหรือชื่อหน่วยงาน
editor@ provision.co.th

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับ E-mail







เริ่ มโดยเชื่อมต่อไปที่เครื่ อง เมล์ เซิ ร์ฟเวอร์ ขาเข้ า (อาจเป็ นคนละ
เครื่ องหรื อเครื่ องเดียวกับเมล์เซิ ร์ฟเวอร์ขาออก)
ซึ่ งมีเมล์ บอ็ กซ์ (mailbox) หรื อตูไ้ ปรษณี ยเ์ ก็บข้อมูล เพื่อดึงอีเมล์ที่
มาถึงเข้ามายังเครื่ อง
อาจลบไฟล์ตน้ ฉบับบนเซิ ร์ฟเวอร์น้ นั ทิ้ง หรื อเก็บไว้ก่อนได้
อีเมล์ที่ดึงมาแล้ว สามารถเปิ ดอ่านหรื อแยกเอาไฟล์หรื อข้อมูลที่แนบ
ออกมาใช้งานต่อได้เช่นกัน
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เริ่ มจากสร้างไฟล์อีเมล์ข้ ึนใหม่ แล้วส่ งไฟล์น้ นั ให้กบั เครื่ องที่เป็ น
เมล์ เซิ ร์ฟเวอร์ ขาออก เพื่อส่ งต่อไปยังผูร้ ับปลายทางอีกทอดหนึ่ง
อาจเขียนด้วยภาษาไทยหรื ออังกฤษ หรื อแนบไฟล์เอกสาร ข้อความ
รู ปภาพ และข้อมูลมัลติมีเดียไปด้วยได้
บางโปรแกรมยังจัดหน้าตาเมล์ให้สวยงามและใส่ ภาพประกอบต่างๆได้
โดยใช้ภาษา HTML แบบเดียวกับเว็บเพจ
อาจส่ งไปยังผูร้ ับคนเดียว หรื อจะระบุให้ส่งถึงหลายๆคนโดยเมล์ฉบับ
เดียวก็ได้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับและส่ ง E-mail
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