วิธีการสราง WLAN ภายในบานหรือ office แบบงาย ๆ
กอนที่จะเริ่มสราง WLAN กันนั้น ผมขออธิบายเกี่ยวกับเจา WLAN กันกอนนะครับ
WLAN (Wireless LAN) หรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) นั้นจะทําใหเราสามารถที่จะใชงาน
Internet ไดโดยไมตองใชสาย Lan ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะใชงานไดตามที่ตางๆ เชน ในหองนอน
หรือสนามหนาบาน หรือตามโรงแรมตางๆที่มีระบบ WLAN หรือ Wi-Fi ใหบริการอยู โดยใช
เทคโนโลยีของคลื่นวิทยุ ที่เรียกวา มาตรฐาน IEEE 802.11 ตามตารางดานลาง
IEEE Standard

ความถี่ที่ใช

ความเร็วในการสงขอมูล

IEEE 802.11

2.4 GHz

2 Mbps

IEEE 802.11b

2.4 GHz

11 Mbps

IEEE 802.11a

5 GHz

54 Mbps

IEEE 802.11g

2.4 GHz

54 Mbps

ตอไปเปนการเริ่มสราง WLAN แบบงายๆ ภายในบานหรือ office เหมาะสําหรับ ผูที่มี
notebook ที่มี card wreless และมีเครื่อง PC ที่ใช connect Internet อยูแลว ผมไดลองวาด Network
Diagram แบบงายๆใหดูตามรูปดานลาง สิ่งที่ตองมีเพิ่มอีกอยางกคือเจา Access Point หรือเรียกแบบ
งายๆก็คือ HUB ไรสายนั้นเอง เอาไวสงสัญญาณให Notebook โดยตัวที่ผมเลือกใชจะเปน ยี่หอ

Linksys Model: WAP54G ( 802.11g)

สิ่งที่เราตองทําการ config หรือ set จะมีทั้งหมด 3 สวนดวยกัน คือ
1.) เครื่อง PC ที่ทําการ connect Internet ทําการ Set เกี่ยวกับการ Internet Sharing
2) Access Point ทําการ config เกี่ยวกับ IP Management และ ระบบ filter
3) Notebook หรือ PC ที่ตองการใชงาน WLAN ให Set IP Address อยูในgroup เดียวกัน
1.) เครื่อง PC ที่ทําการ connect Internet ทําการ Set เกี่ยวกับการ Internet Sharing
ทําการ set ไดโดยไปที่ Network Connections แลวคลิกขวาที่ Icon Dial-up แลวเลือก Menu
Advanced ดังรูป ดานลาง จะเห็นในสวนของ Internet Connection Sharing ใหทําการเลือกคลิก
ตามภาพ

เมื่อทําการ set sharing แลวจะปรากฎขอความตามดานลาง โดย LAN card ของเครื่อง PC
จะถูกเปลี่ยนเปน 192.168.0.1 ดังนั้น เครื่อง Notebook หรือ PC ที่จะใช WLAN ตองทําการ set IP
ใหชี้ gateway มาที่ IP 192.168.0.1 ดวยจึงจะใชงานInternet ได

2.) Access Point ทําการ config เกี่ยวกับ IP Management และ ระบบ filter
วิธีการ config Access Point แตละยี่หอจะไมเหมือนกันนะครับ แตจะมีหลักการคลายๆกัน ลอง
ดูตัวอยางของ ยี่หอ Linksys

Model: WAP54G ( 802.11g) ไปกอนแลวกัน( Access point ไมตองทําการ config เลย ก็
สามารถใชงานไดอยูแลว ) อันแรกเปนการ config IP Address Management ของตัว Linksys เพื่อ
เอาไว Manage Access point ในกรณีที่เราตองการเพิ่มแติมหรือแกไข config ในภายหลัง

ในสวนที่ ส อง เปนการ config Filterd MAC Address เพื่ อเป นการปองกันไม ใ ห
บุคคลภายนอกมาใช Internet ของเรา เราสามารถที่จะอนุญาต หรือไมใหใครใชก็ไดครับ

3) Notebook หรือ PC ที่ตองการใชงาน WLAN ให Set IP Address อยูในgroup เดียวกัน
ทําการ set ไดโดยไปที่ Network Connections แลวเลือกที่ view wireless network แลวลอง
refresh network list จะไดดังรูป

ดังรูปจะเห็นวามี Network ของ WLAN อยู 2 วง คือ data it และ Jodoi-Wireless เลือก JodoiWireless แลวกด connect ดานลาง

จะไดดังรูป แสดง status ของ wireless lan วา สามารถ connect ไปที่ Access point ไดแลว
และสัญญาณอยูในเกณฑดีดวย

ถา คลิก icon นี้ขึ้นมาก็จะเห็น packets sent และ received ดังรูปขางลาง

ดังรูป ผม set IP ที่ Notebook เปน 192.168.0.3 และ set gateway ไวที่ ip 192.168.0.1
สามารถตรวจสอบไดโดยการใช command ipconfig ใน dos จะไดดังรูป ทดลอง ping test ip ของ
เครื่อง PC ที่ทําหนาที่ share internet (192.168.0.1) และ ping IP ของ Access point (192.168.0.245)
จะไดดังรูปดานลาง

จะเห็นวาผล ping test ที่ออกมาเราสามารถเชื่อมตอไปยังเครื่อง PC ที่เปนตัว Share Internet
และตัว Access point ได แลว ดังนั้น เมื่อ เครื่องที่เปนตัว share ตอ Internet เครื่อง Notebook ของ
เราก็สามารถที่จะใชงาน internet ไดแลวหวังวาบทความนี้คงจะมีประโยชนตอผูอาน ไมมากก็นอย
นะครับ
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