
คําศัพทเกี่ยวกับระบบเครือขาย

คําศัพท ความหมาย
ADDRESS ท่ีอยูบนอินเตอรเน็ต หรือ ท่ีอยูของอีเมล

ADSL

Asymmetric DSL หมายถึง เทคโนโลยี DSL ท่ีสามารถ สงสัญญาณ
ขอมูล แบบแบนดวิดทไมสมดุลย ผานคูสายสัญญาณ เพียงคูเดียวได
โดยท่ัวไป แบนดวิดทของ ชองสัญญาณขาลง (downstream
bandwidth) ซ่ึงมีทิศทาง การสงขอมูล จากเครือขายไปสูผูใช จะมี
ขนาด กวางกวาแบนดวิดทของ ชองสัญญาณขาขึ้น (upstream
bandwidth) ซ่ึงมีทิศทาง การสงขอมูล จากผูใชไปสูเครือขาย

ATM

Asynchronous Transfer Mode ซ่ึงภายใตการสงขอมูล แบบ ATM นี้
ขอมูลหลายๆ ประเภท (ตัวอยางเชน เสียง ภาพ หรือตัวอักษร และ
ตัวเลข) จะถูกสงไปในรูปของ หนวยขอมูลท่ีเรียกวา Cells ท่ีมีความยาว
คงท่ีตลอด (แทนท่ีจะ ถูกสงในลักษณะของ "กลุม" ขอมูล (packets) ท่ี
มีความยาว หลากหลายไมคงท่ี ซ่ึงใชกันใน เทคโนโลยีเชน Ethernet
และ Fiber Distributed Data Interface หรือท่ีเรียกวา FDDI)

Backbone
เปรียบไดกับ กระดูกสันหลัง ของเครือขายส่ือสาร เปนสวนสําคัญ ของ
เครือขาย ท่ีทําหนาท่ีเปน เสนทางหลัก ในการสงขอมูล ระหวาง
เครือขาย มากกวา ท่ีจะใชสงขอมูล กันภายใน

Bandwidth

แบนดวิดท หมายถึง ความจุขอมูล ของเสนทาง เชื่อมตอเครือขาย ท่ี
สามารถสงผานไปได ซ่ึงบอกถึง ความเร็วในการสงขอมูล ตัวอยางเชน
การเชื่อมโยงระบบ Ethernet นั้น สามารถสงผานขอมูลได เปนจํานวน
10 ลานบิตตอวินาที ในขณะท่ี การเชื่อมโยงระบบ Fast Ethernet นั้น
สามารถสงขอมูลได เร็วกวาถึง 100 ลานบิตตอวินาที จึงมีแบนดวิดท
มากกวา เปน 10 เทา

Bridge

บริดจ เปนอุปกรณสําหรับ สงผานกลุมขอมูล (packets) ผานสวนตางๆ
ของเครือขายส่ือสาร โดยอาศัย โปรโตคอลส่ือสาร อันเดียวกัน ในกรณีท่ี
กลุมขอมูลนั้น ตองถูกสงไปยัง ผูใชปลายทาง ท่ีอยูในเครือขาย สวน
เดียวกันกับผูสง บริดจจะไมสงผานขอมูล ออกไป นอกสวนเครือขายนั้น
แตในกรณีท่ี ตองสงขอมูล ไปยังสวนอ่ืน บริดจก็จะสงผานขอมูล ออกไป
ผานทาง Backbone ของเครือขาย

BROSWER โปรแกรมสําหรับใชเลน internet เวิลด ไวด เว็บ (www) ไดแก
Internter Explorer, Netscape, Opera

Client
ไคลเอ็นทเปนเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องปลายทาง (terminal) ท่ีตอ
อยูกับ เครือขาย ท่ีสามารถใช "บริการ" รวมกันกับ เครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน
ได บริการเหลานี้ จะถูกจัดเก็บ และบริหาร โดยเครื่องเซิรฟเวอร

COMPOSE การแตง หรือเขียนจดหมาย Email
DIAL UP การติดตอกับคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขาย ผานทางสายโทรศัพท

DNS Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือขายไปเปนแอดเดรศ
บนระบบเครือขาย TCP/IP หรือใน internet

DOMAIN กลุมของคอมพิวเตอรขนาดใหญบนเครือขาย

DOWNLOAD การสงผานขอมูล เชน ไฟลภาพ, ไฟลภาพยนตร, ไฟลเสียงเพลง จาก
คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน มายังเครื่องคอมพิวเตอรของเรา

DSL

เปนคํายอของ Digital Subscriber Line หรือคูสายดิจิตอล เปน
เทคโนโลยี เครือขายสาธารณะ ท่ีสามารถสงขอมูล ดวยความเร็วสูง ผาน
คูสายทองแดง ธรรมดาท่ัวไป เปนระยะทางหนึ่งได ในปจจุบันมี DSL อยู
4 ประเภทไดแก ADSL, HDSL, SDSL และ VDSL ซ่ึงทุกประเภท จะ
อาศัย อุปกรณโมเด็มเปนคู โดยอันหนึ่ง จะอยูท่ีศูนย และอีกอัน จะอยูท่ี
ผูใช ในกรณีท่ีใช เปนคูสายไขว เทคโนโลยี DSL โดยสวนใหญ จะไมใช
แบนดวิดทท้ังหมด ของคูสายไขว จึงใชสวนท่ีเหลือ เปนชอง
สัญญาณเสียงได
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EISA การเชื่อมตอหรือ อินเตอรเฟส แบบมาตราฐานของการดตาง ๆ ปจจุบัน
ลาสมัยแลว

E-MAIL Electronic Mail จดหมายอิเลคทรอนิกส ใชสําหรับการรับ-สงขอมูลผาน
ทางเครือขาย

ETHERNET

อีเธอรเน็ต เปนเทคโนโลยี ระบบเครือขายทองถิ่น (LAN) ท่ีเปนท่ีนิยม
มากท่ีสุด โดยใชโปรโตคอล CSMA/CD (ตรวจสอบการชนกัน ของ
ขอมูล) ในการสงกลุมขอมูล (packets) ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร และ
สามารถสงขอมูล ผานสายเคเบิล ไดหลายประเภท ท่ีความเร็วขอมูล 10
ลานบิตตอวินาที เปนท่ีรูจักกันในอีกชื่อคือ 10BASE-T

Extranet

เอ็กซทราเน็ตเปนระบบเครือขาย สําหรับผูใชภายนอกระบบ (เชน ผูผลิต
อุปกรณ ผูขายอิสระ และตัวแทนจําหนาย เปนตน) ใหสามารถ เขามา
สืบคนขอมูล ของบริษัทเชน ราคาสินคา รายการสินคาคงคลัง
กําหนดการสงของ เปนตน

Fast Ethernet

เปนระบบเครือขายอีกแบบ ท่ีใชวิธีการสงขอมูล แบบเดียวกับ ระบบอี
เธอรเน็ต (มีการตรวจจับ การชนกันของขอมูล) แตจะทํางานท่ี ความเร็ว
สูงกวาถึง 10 เทาคือ 100 ลานบิตตอวินาที ระบบนี้ชวยให สามารถ
ปรับปรุง ระบบอีเธอรเน็ตเดิม ท่ีมีการใชงานหนาแนน ใหมีประสิทธิภาพ
การทํางานท่ีสูงขึ้น ไดอยางราบรื่น เพราะใชระบบเคเบิล ระบบการใชงาน
และระบบการจัดการ เครือขายแบบเดียวกัน ระบบ Fast Ethernet นี้มีอยู
หลายแบบเชน 100BASE-FX, 100BASE-T4 และ 100BASE-TX

FDDI

เปนคํายอมาจาก Fiber Distributed Data Interface หรือระบบตอเชื่อม
กระจายขอมูล ดวยใยแกวนําแสง เปนเทคโนโลยี ระบบเครือขายทองถิ่น
(LAN) ท่ีนําพื้นฐาน ของเครือขาย แบบสงผานโทเค็น มาใชบน สาย
เคเบิลใยแกวนําแสง โดยท่ัวไป จะใชสําหรับระบบเครือขายหลัก ของ
องคกรขนาดใหญ

Frame Relay เปนบริการของ เครือขายพื้นท่ีกวาง (WAN) ท่ีเปนการเชื่อมตอ แบบปด-
เปด (on-and-off) ระหวางสถานท่ี ท่ีอยูหางกัน เปนระยะทางไกล

FTP

ยอมาจาก File Transfer Protocol หรือโปรโตคอล สงผานไฟล เปน
สวนหนึ่งของ กลุมโปรโตคอล อินเทอรเนตหลัก (TCP/IP) ใชสําหรับสง
ไฟล จากเครื่องผูใหบริการอินเทอรเน็ต มายังเครื่องคอมพิวเตอร ของ
คุณ

GATEWAY คอมพิวเตอรตัวกลางในการเคล่ือนยายขอมูลจากเครือขายหนึ่ง ไปยังอีก
เครือขายหนึ่ง

Gigabit Ethernet

กิกะบิตอีเธอรเน็ต เปนระบบอีเธอรเน็ต รุนลาสุด ท่ีสามารถทํากา รสง
ขอมูล ท่ีความเร็วถึง 1000 เมกะบิต (1 กิกะบิตตอวินาที) ซ่ึงเร็วกวา อี
เธอรเน็ต แบบดั้งเดิม ถึง 100 เทา แตยังสามารถ ทํางานรวมกับ ระบบอี
เธอรเน็ตเดิม ท่ีมีอยูได ท้ังนี้เนื่องจาก ยังใชโปรโตคอล CSMA/CD และ
Media Access Control (MAC) ท่ีเหมือนกัน ระบบกิกะบิตอีเธอรเน็ตนี้
เปนคูแขงโดยตรง กับ ระบบ ATM และทําให หมดยุคของระบบ FDDI
และ Token Ring ไปโดยปริยาย

GUEST BOOK สมุดลงนาม ใชสําหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ web site นั้น ๆ ท่ีคุณ
เขาไปเยี่ยมชม เปนชองทางแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง

HOME PAGE เอกสารหนาแรก (หนาแนะนําตัว) ของ เวิลด ไวด เว็บ ของ web site
ตางๆ

HOST คอมพิวเตอรหลัก ท่ีใชสําหรับเก็บขอมูล เชน Host ของ web site ตางๆ

HTML
ยอมาจาก Hypertext Markup Language ซ่ึงเปนภาษาสําหรับ กําหนด
รูปแบบงายๆ ของเอกสาร ท่ีจะถูกแสดงโดย บราวเซอร ในระบบ
อินเทอรเน็ต

HTTP ยอมาจาก Hypertext Transfer Protocol ซ่ึงเปนโปรโตคอล ท่ีคอย
ควบคุม การสงเอกสารในรูปแบบตางๆ บนระบบ อินเทอรเน็ต
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Hub

เปนอุปกรณสําหรับ เชื่อมตอภายใน ระหวางเครื่องไคลเอ็นท และเครื่อง
เซิรฟเวอร เขาดวยกัน รวมท้ังใช ทวน (หรือขยาย) สัญญาณระหวางกัน
ดวย ตัวฮับเองทําหนาท่ีเปน จุดรวมสาย ในระบบเครือขาย โดยมี
ลักษณะโครงสราง เปนรูปดาว (แทนท่ีจะตอกัน เปนลักษณะบัส ซ่ึง
คอมพิวเตอรจะถูก เชื่อมตอๆกันไป เปนลูกโซ)

IDSL

ยอมาจาก ISDN digital subscriber line เปนเทคโนโลยีระบบ DSL ท่ี
ถูกตั้งชื่อตาม ISDN เนื่องจากมีความเร็วการเชื่อมตอเบ้ืองตน (Basic
Rate Interface - BRI) เทากับ 144 กิโลบิตตอวินาที ซ่ึงเปรียบเสมือน
กับ การท่ีชองสัญญาณ B ท้ัง 2 ชอง และชองสัญญาณ D ในระบบ
ISDN ถูกรวมเขาดวยกันอยางถาวร ภายในคูสายสัญญาณเพียงคูเดียว
ระบบ IDSL นี้ใชการเขารหัสสาย แบบ 2B1Q

Internet

อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายท่ัวโลกขนาดใหญ ท่ีตอเชื่อม
คอมพิวเตอร และเครือขาย จํานวนมากท่ัวโลก เขาดวยกัน และสามารถ
เขาถึงได จากเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใดก็ได โดยอาศัย การตอเชื่อม
กับ โมเด็ม หรือเราเตอร (Router) และโปรแกรมท่ีเหมาะสม

Intranet

อินทราเน็ต เปนระบบเครือขาย ภายในบริษัทหรือองคกร ที่
ใชประโยชนจาก เครื่องมือบางอยาง เหมือนกับที่นิยมใชอยู
เปนจํานวนมาก ในระบบอินเทอรเน็ต (เชนใชบราวเซอร
สําหรับดูเอกสารตางๆ หรือ การใชภาษา HTML สําหรับ
เตรียมขอมูลภายใน หรือประกาศตางๆ ของบริษัท เปนตน)

IP telephony

ระบบโทรศัพท ผานอินเทอรเน็ต เปนระบบท่ีรวมเอา การติดตอส่ือสาร
ขอมูลประเภทตางๆ เชนขอมูลตัวอักษร ขอมูลเสียงและภาพ เขาดวยกัน
ผานโครงขาย ท่ีสงขอมูลแบบเปนกลุม (packet) ระบบโทรศัพท ผาน
อินเทอรเน็ตนี้ ชวยเพิ่มคุณคา ใหกับเครือขาย บริการรูปแบบใหม เหลานี้
ดวยการอาศัย การสงขอมูลประเภทตางๆ เหลานี้รวมกัน บนเสนทาง
เชื่อมตอเดียว ทําใหธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสาขายอยตางๆ
สามารถลดคาใชจาย สําหรับระบบเครือขาย เสียงและขอมูล ไดเปน
อยางมาก

ISDN

ยอมาจาก Integrated Services Digital Network เปนโปรโตคอล
สําหรับส่ือสาร ท่ีใหบริการ โดยบริษัทโทรศัพทพื้นฐานตางๆ สามารถ
ใหบริการ เชื่อมตอความเร็วสูง ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย
ในสถานท่ีตางๆ ได

ISP
Internet Service Provider บริษัทที่ใหบริการอินเตอรเน็ต
ไดแก KSC, CS-Loxinfo, Internet Thailand,Samart
Connect ,เปนตน

JAVASCRIP, JAVA
APPLET

เปนภาษาหนึ่งท่ีใชสําหรับการสรางและตกแตงเอกสารบน เวิลด ไวล
เว็บ

LAN
เปนคํายอของ Local Area Network หรือเครือขายทองถิ่น ซ่ึงโดยปกติ
หมายถึงเครือขาย หรือกลุมของสวนตางๆ ของเครือขาย ท่ีมีอยู ภายใน
หองเดียวกัน หรือบริเวณอาคารเดียวกัน เก่ียวของกับระบบ WAN

LOG IN ขั้นตอนการขออนุญาต เขาระบบ ปกติจะมี ID และ Password เปนตัว
ควบคุม

Modem

โมเด็ม เปนอุปกรณสําหรับ ตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร เขากับ เครื่อง
คอมพิวเตอร และเครือขายอ่ืนๆ โดยอาศัย คูสาย โทรศัพทธรรมดา
เทานั้น โมเด็มจะทําการ "โมดูเลต" สัญญาณดิจิตอล ของเครื่อง
คอมพิวเตอร เขากับสัญญาณแอนาล็อก สําหรับการสงขอมูล และทําการ
"ดีโมดูเลต" สัญญาณแอนาล็อกเหลานั้น กลับไปเปน ขอมูลดิจิตอล ท่ี
คอมพิวเตอรอีกฝงหนึ่ง สามารถเขาใจได

NEWSGROUPS กลุมสนทนาทางเครือขาย หรือทางอินเตอรเน็ต
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Packet

เปนกลุมของขอมูลท่ีมีการรับสงกันอยู ภายในเครือขาย ท่ีมีการเติม "เฮด
เดอร" ซ่ึงเปนขอมูล ท่ีบอกถึงลักษณะ ของขอมูลท่ีบรรจุอยูภายใน และ
ปลายทางของ แพ็คเก็ต เราสามารถเปรียบ แพ็คเก็ต ไดกับ "ซองใส
ขอมูล" โดยท่ีมีสวนเฮดเดอร เปรียบไดกับท่ีอยูนั่นเอง

PCI Peripheral Component Intercnnect มาตราฐานการเชื่อม หรือ
อินเตอรเฟส แบบใหมท่ีใหความเร็วสูงกวา ISA แล EISA

POP SERVER Post Office Protocol คือ เซอรเวอรท่ีใชในการรับสง Email
PROTOCOL มาตราฐานท่ีใชรวมกัน ในการติดตอกับระบบคอมพิวเตอรดวยกัน

PROXY SERVER
เซอรเวอรหรือโฮสต ใชสําหรับเพิ่มความเร็วในการเลนเน็ต โดยเก็บ
ขอมูลใน proxy server ทําใหผูใชรายอ่ืนๆ ไมจําเปนตองไปคนหาขอมูล
ในตางประเทศอีก

ROUTER อุปกรณท่ีใชสําหรับเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรอยางหนึ่ง ทําหนาท่ีแปลง
package ของเครือขายหนึ่งใหเครือขายอ่ืนๆ เขาใจได

SCSI Small Computer System Interface การเชื่อมตออุปกรณ เพื่อรับ-สง
ขอมูลถึงกัน

SEARCH ENGINE เครื่องมือชวยในการคนหา web site ตางๆ บน internet เชน web
yahoo , google เปนตน

SERVER คอมพิวเตอรแมขาย ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเก็บขอมูล

SPAM MAIL Email ท่ีถูกสงมายังผูรับ โดยผูรับไมไดยินยอม โดยมีลักษณะคือสงมา
บอย ๆ และมักเปนเรื่องเก่ียวกับการขายสินคาและบริการ

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocal เปนมาตราฐาน
อยางหนึ่งในการส่ือสาร ทางดาานอินเตอรเน็ต

TELNET เครื่องมือในการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูหางไกล
TOKEN RING มาตราฐานการเชื่อตอเคเบิล อยางหนึ่งในระบบเครือขาย

UPLOAD วิธีการสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ

URL Unique Resource Locator ชื่อของคอมพิวเตอร ใชเพื่อระบุตําแหนง
ของเอกสารบน เวิลด ไวด เว็บ

WAN Wide Area Network ระบบเครือขายขนาดใหญกวา LAN สามารถติดต
ไปยังเครือขายภายนอกไดท่ัวโลก

WEBMASTER ชื่อตําแหนงของผูท่ีสราง ดูแล จัดการ web ท้ังนี้อาจหมายถึงเขาของ
web ก็ได

WORLD WIDE
WEB

WWW หรือ Web ระบบท่ีอนุญาตใหผูใชงานอินเตอรเน็ต สามารถคนหา
ขอมูลภายใน web

บริษัท โจดอย ไอทีแอนดเซอรวิส จํากัด
.
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