ផ្ផបកទី១: មូលដ្ឋឌនននរបព័នន ផ្ែតវ ឺក
មមមរៀនទី១: អំពី របព័នក
ន ុំពយូទ័រ ផ្ែតវ ឺក
1.1 អវីមៅជា របព័នក
ន ុំពយូទ័រផ្ែតវ ឺក របព័ននផ្ែតវ ឺកមួ យគឺជា ការរបមូ លផថំុននឧបករែ៍ ជា
មរចើន ផ្ដលបានភ្ជជប់មៅមផេងមទៀត អនុញ្ញដតមោយរគប់ ឧបករែ៍ មដើមផីផ្ចកចាយ
របភព របស់វា ជាមួយបណ្ត
ថ លឧបករែ៍ មផេងៗមទៀត និងអនុញ្ញដតមោយ បណ្ត
ថ
ឧបករែ៍ មផេងមទៀតផ្ចកចាយរបភព។
របព័ននកុំពយូទ័ រ Network គឺ ជាការភ្ជជប់ រវាងកុំពយូទ័ រចាប់ ពី ពី រឬមរចើនរួម បញ្ូច លគ្នប មដ្ឋយ មរបើ
កាប ឬមិនមរបើកាបតាម wireless មដើ មផីផ្ចករ ំផ្លកទិនបន័យ មោយគ្នប មៅវ ិញមៅមក មពល
ផ្ដលមាន កុំពយូទ័រណ្តមួយអនុ ញ្ញដត Access មោយមៅកាន់ ទិនបន័យផ្ដល មៅកបុង កុំ ពយូទ័ រ
មួយមទៀត ផ្ដលមគ មៅ ថារបព័នន Networking។ ការដំមឡើងរបព័នន Network វាមាន
លកខែ: ពិមសស ខុសគ្នបោស្ស័យមៅ តាមទំហំ ននការមរបើរបាស់ លទនភ្ជពផ្ដល របព័នន
ោចជួយ
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– ការផ្ចកចាយ ទិនបន័យ Database
មគ្នលគំនិតននបណ្ត
ថ ញមនេះ
ជុំវ ិញននគំនិតការបមងកើតបណ្ត
ថ ញមនេះបានមរបើ រយៈមពលដ៏យូរមួយមហើយបានទទួ លបានអតទ
ន័មយជាមរចើន។ របសិនមបើអបករតូវបានមគមដើមផីរកមមើល “បណ្ត
ថ ញ” មៅកបុងវចនានុរកមរបស់
អបកអបកោចរកមឃើញ និយមន័យណ្តមួយដូចខាងមរកាម:



An openwork fabric; netting
របព័នន of interlacing lines, tracks, or channels



របព័នន interconnectedណ្តមួយ ឧទាហរែ៏បណ្ត
ថ ញចាក់ផាយតាមកញ្ចក់
ទូរទសេន៍



កបុងរបព័ននននចំនួនកំពយូទ័រផ្ដលឯករាជយមហើយរតូវបានតភ្ជជប់ គ្នបមដើ មផីផ្ចករ ំផ្លក
ទិនបន័យនិ ងមរគឿងកុំពយូទ័រដូ ចជា hard disks និង មា៉ា សុីនមបាេះពុមជា
ព ក់ផ្សថង,និយម
ន័យចុងមរកាយគឺទីមួយផ្ដល មយើងមានការរពួយបារមភមៅកបុងវគគសិកាមនេះ។

គនលឹេះពាកយមៅកបុងនិ យមន័ យមនេះគឺ “ការផ្ចករ ំផ្លក” ។ ការផ្ចករ ំផ្លកគឺជាមគ្នលបំែង នន
ការបមងកើត បណ្ត
ថ ញកុំពយូទ័ រ។ សមតទភ្ជពននការផ្ចករ ំផ្លកព័ ត៌មានយ៉ា ងមាន របសិទនភ្ជពគឺ
អនុញ្ញដត ឱ្យកុំ ពយូទ័ រ របស់មានអំ ណ្តច its appeal។មហើយមៅមពលផ្ដលវាមកមដើមផីផ្ចក
រ ំផ្លកព័ត៌មាន, មនុសេគឺ មៅកបុងវ ិធី ជាមរចើ នផ្ដលស្សមដៀងមៅនឹងកុំ ពយូទ័ រ ។

រគ្នន់ផ្តជាការកុំ ពយូទ័រគឺមានតិចតួចជាងការរបមូលពត៌មានផ្ដលពួកមគរតូវបានមគផ្ដល
បានផឋល់ឱ្យ

មយើងោចនិយយបានព័ត៌មានមនាេះជាមួយមិតថភកថិមៅកបុងឧសាហកមម កុំ ពយូទ័ ររតឡប់មៅ
សាលានិងនាំយកថាបក់មួយឬការងារឆលងកាត់វគគ

បែុថ េះបណ្ត
ថ មដ្ឋយខលួនឯងដូចជារតួស
រតាយមួយមនេះ។ មយើងមរជើស មរ ើសយកជមរមើសណ្តមៅមពលផ្ដលមយើងបានផ្សវងរកមដើមផី
ផ្ចករ ំផ្លក ចំមែេះដឹងនិងបទ ពិមសាធន៍ របស់អបកដនទមយើងគឺ ជាបណ្ត
ថ ញ។វ ិធី មួយមដើមផី
គិតអំពីការបមងកើតបណ្ត
ថ ញមួយមផេងមទៀតគឺ មដើមផី envision បណ្ត
ថ ញជារកុមមួយ។ មនេះ
របផ្ហលជាមានរកុមកីឡាដូចជារកុមកីឡាបាល់ទាត់មួយឬរកុមការងារ គមរមាងមួយដូចជា
មួយផ្ដលបានបមងកើតវគគបែុថ េះបណ្ត
ថ លមនេះឆលងកាត់
ផ្ដលជាប់ទាក់ទងនិងការផ្ចករ ំផ្លកមពលមវលា

ការខិតខំរបឹងផ្របងននការទាំងអស់
ននការមានមទពមកាសលយនិងធនធាន

មគ្នលមៅមួយរតូវបានសមរមចឬគមរមាងមួយ រតូវបានបញ្ចប់។ ដូចគ្នបមនេះផ្ដរការរគប់រគង
បណ្ត
ថ ញកុំពយូទ័ រមួយគឺមិនផ្មនមិនដូច

ការរគប់រគងរកុមការងាររបស់របជាជនមួយផ្ចក

រ ំផ្លកនិងការទំនាក់ទំនង ោចជាមរឿងធមមតានិងមានភ្ជពងាយស្សួល (quarterback មៅ
ទូរស័ពធមៅមលងមៅកបុង huddle មួយ) ឬសមុគសាមញ (រកុមគមរមាងមួយនិមិមតផ្ដលមានទីតាំង
មៅកបុងតំបន់មពលមវលាមផេងគ្នប មៅជុំ វ ិញ ពិភព មលាកថាទំនាក់ទំនងមនេះ តាមរយៈការមធវើ
បទបងាាញ teleconferencing អុីផ្ម៉ាលនិងពហុព័ត៌មានមៅមលើអុីនធឺែិតមដើមផីបញ្ចប់គមរមាង
មួយ)។
ការផ្ែនាំបណ្ត
ថ ញកុំពយូទ័រ
កុំពយូទ័រ ផ្ទធល់ខួនគឺ
ល ជាឧបករែ៍ផ្ដលមានអនុភ្ជពផ្ដលោចដំមែើរការនិងការមរៀបចំ

បរ ិមាែដ៏ធំននទិនន
ប ័យបានយ៉ា ងឆាប់រហ័សមនាេះមទប៉ាុផ្នថពួកមគមិនអនុញ្ញដតឱ្យ អបកមរបើ
ផ្ចករ ំផ្លកថាទិនបន័យយ៉ា ងមានរបសិទិនភ្ជពមុនមពលផ្ដលបណ្ត
ថ ញ អបកមរបើផ្ដលរតូវការ
ទាំងការមបាេះពុមមព ចញឯកសារឬឯកសារឯកសារ ចាប់ចមលងមៅថាសសរមាប់អបកមផេង
មទៀតមដើមផីផ្កសរមួលឬ មរបើពួកវា។ របសិនមបើអបកមផេងមទៀតផ្ដលបានមធវើការផ្ទលស់បូរមៅ
ថ
ជាឯកសារមិនមាន មមធោបាយងាយស្សួលកបុងការបញ្ូច លគ្នបមនេះក៏បានមធវើការផ្ទលស់បូរ។
ថ
មនេះគឺជាមហើយមៅផ្តគឺមគសាគល់ថាជាការមធវើការមៅកបុងឈរផ្តមាបក់ឯង បរ ិសាទន។

ជាក់លាក់មួយនិងមានគុែសមផតថិរបស់វាវាអនុញ្ញដតឱ្យមយើង មដើមផីបញ្ឈប់ការសរមាប់
ផ្ពងននកាមហវមួយឬសងគមជាមួយមិតថភកថិមួយ ខែៈមពលផ្ដលមយើងមានការផ្ទលស់បូរនិ
ថ ង
ការបញ្ូច លទិនបន័យមនាេះមទប៉ាុផ្នថវា គឺមៅឆាាយមពកមហើយយឺតនិង inefficient មដើមផីបំមពញ
តាមតរមូវការនិងការរ ំពឹងទុកននការនាមពលបចចុបផនបមនេះរបស់ អបកមរបើកុំពយូទ័ រ ។ ចំនួន

ទិនបន័យផ្ដលោចមរបើបានផ្ដលនឹងរតូវផ្ចករ ំផ្លកនិងចមាាយផ្ដលមយើងចង់ ទិនបន័យមដើមផី
មធវើដំមនើរឆាាយមលើសពីសមតទភ្ជពរបស់ sneaker net មនេះ។
បណ្ត
ថ ញគឺជាគំនិតននការផ្ចករ ំផ្លកធនធាននិងមសវាកមម។ បណ្ត
ថ ញកុំ ពយូទ័ រគឺជារកុមមួយ
ននរបព័នន interconnected ផ្ចករ ំផ្លកធនធាននិងការមធវើអនថរកមមមដ្ឋយមរបើ តំែទំនាក់ទំនង
ផ្ដលបានផ្ចករ ំផ្លក (សូមមមើលរូបភ្ជពទី

1.2) ។

បណ្ត
ថ ញដូមចបេះគឺជាសំែុំននរបព័នន

interconnected ជាមួយនឹងអវីមួយ មដើមផីផ្ចករ ំផ្លកជាមួយ។ ធនធានផ្ដលបានផ្ចករ ំផ្លក
ោចជាទិនបន័យមា៉ា សុីនមបាេះពុមម
ព ួយម៉ាូដឹមទូរសារ មួយ ឬមសវាដូចជា database មួយឬរបព័នន
អុីផ្ម៉ាលមួយ។

របព័ននផ្ដលបុគគលមាបក់រតូវផ្តរតូវបានតភ្ជជប់តាមរយៈគនលងមួយ

(មៅថា

ឧបករែ៍ផធុកផ្ដលបានឆលង) ផ្ដលរតូវបានមគមរបើ មដើ មផីបញ្ូច នធនធានឬ service រវាងកុំ ពយូទ័រ

, របព័នទា
ន ំងអស់មៅមលើគនលងមួយផ្ដលរតូវផ្តមធវើតាមសំែុំននកផួន ការទំនាក់ទំនងជាមរឿង
ធមមតាសរមាប់ទិនបន័យផ្ដលបានមកដល់មៅទិសមៅ បានបរមុងទុករបស់ខួននិ
ល
ង សរមាប់

របព័នន ផ្ដលបានមផញើនិងទទួលបានការមៅមរកាម-ឈរគ្នបមៅវ ិញមៅមក ចាប់ វ ិន័ យផ្ដល
រគប់រគងទំនាក់ទំនងកុំ ពយួទ័រ រតូវបានមគមៅថាពិធីការ។

មៅកបុងមសចកឋីសមងខបបណ្ត
ថ ញ
ទាំងអស់រតូវផ្តមានដូចខាង មរកាម មនេះធនធានមួយ មដើមផីផ្ចករ ំផ្លក (ធនធាន)គនលងមួយ
មដើមផីមផធរទិនបន័យ (ឧបករែ៍ផធុកផ្ដលបានបញ្ូច ន តាមផ្ខេបណ្ត
ថ ញ) មួយសំែុំមួយនន
ចាប់រគប់រគងរមបៀបផ្ដល រតូវទាក់ទង (Protocols)គនលងមួយផ្ដល មានការឆលងមិន always
ទំនាក់ទំនងការធានា។ មៅមពលផ្ដលធាតុទាំងពីរឃុំផ្ដលពួកមគមិនរគ្នន់ផ្តមធវើការផ្ទលស់បូរថ
ព័ត៌មានជាពួកមគរតូវផ្តយល់ដឹងពីពត៌មាន tohe ពួកមគទទួលបានពីគ្នបមៅ វ ិញមៅមក។
មគ្នលមៅននបណ្ត
ថ ញកុំ ពយូទ័ររបស់អបកដូមចបេះគឺមិនផ្មនរគ្នន់ផ្ត មដើ មផីផ្ទលស់បូរទិ
ថ នបន័យមនាេះ
មទប៉ាុផ្នថមដើមផីផ្សវងយល់និងមរបើ ទិនបន័យ

ផ្ដលទទួលបានពីធាតុ មផេងមទៀតមៅមលើបណ្ត
ថ

ញ។ស្សមដៀងគ្នបមួយគឺមនុសេនិយយ (សូមមមើលរូបភ្ជពទី 1.3) មនេះពីមរពាេះផ្តមនុសេពីរ
នាក់ោចនិយយវាមិនមានន័យថាពួកមគ មដ្ឋយសវ័យរបវតថិោចយល់ពីគ្នបមៅវ ិញមៅមក។
ទាំងមនេះោចនឹងមនុសេ ពីរ នាក់និយយភ្ជសាខុសគ្នបពួកមគមដ្ឋយសវ័យរបវតថិ ោចយល់ពី
គ្នបមៅវ ិញមៅមក។

ទាំងពីរមនេះោចនឹងមានមនុសេនិយយភ្ជសាមផេងឬបកផ្របពាកយ

មផេងពីគ្នប។ មនុសេមាបក់ របផ្ហលជាមរបើភ្ជសាសញ្ញដមៅខែៈមពលផ្ដលមផេងមទៀតផ្ដល
មរបើភ្ជសា និយយ។ ដូចជាមៅកបុងទំនាក់ទំនងរបស់មនុសេមទាេះបីជាអបកមានធាតុពីរដល “
និយយ”

មានការធានាពួកមគនឹងោចយល់ពីគ្នបមៅវ ិញមៅមកមនាេះមទ។

មដ្ឋយសារផ្តកុំ ពយូទ័រទាំងពី ររតូវបានផ្ចករ ំផ្លកធនធានវាមិន

រគ្នន់ផ្ត

ចាំបាច់ មានន័យថាពួកមគ

ោចទាក់ទង។មដ្ឋយសារផ្តកុំ ពយូទ័រោចរតូវបានមរបើ កបុងវ ិធីមផេងគ្នបនិងោចរតូវបានមានទី
តាំងសទិតមៅចមាាយមផេងពីគ្នប
ផ្ដលអនុញ្ញដតឱ្យកុំ ពយូទ័ រមផេងមទៀតមដើមផីទាក់ទងជាញឹក

ញាប់ោចជា ភ្ជរកិចខា
ច ល ចថាគូរមៅមលើទូលំទូលាយមួយននបមចចកវ ិទោ។បណ្ត
ថ ញ កុំ ពយូទ័ រ
មរបើមហតុអីវបាន?

ជាមួយនឹងភ្ជពោចរកបាននិងអំណ្តចននកំ ពយូទ័ រផ្ទធល់ខួនមៅនងា
ល
មនេះអបក របផ្ហលជាសួរពី
មូលមហតុ ផ្ដលបណ្ត
ថ ញរតូវបានទាមទារពី បណ្ត
ថ ញដំបូងបំផុតមៅ មៅនងាមនេះខពស់

Powered កុំពយូទ័ រផ្ទធល់ខួនចមមល
ល
ើយបានមៅផ្តមានដូចគ្នបរបសិទិភ្ជ
ន ពការមកើនមឡើង បណ្ត
ថ ញ

និងការកាត់បនទយការចំណ្តយ។ បណ្ត
ថ ញកុំ ពយូទ័ រមៅមបើកការផ្ចករ ំផ្លកធនធានរបស់ពួក
មគមដ្ឋយ ofering មសវាកមមមៅកុំ ពយូទ័រមផេងមទៀតនិងអបកមរបើមៅមលើបណ្ត
ថ ញមួយដូចខាង
មរកាមមនេះ គឺជាមហតុផលជាក់លាក់សរមាប់កំពយូទ័ របណ្ត
ថ ញ។ពត៌មានអំពីការផ្ចករ ំផ្លក
(ឬទិនបន័យ)ការផ្ចករ ំផ្លកផ្ផបករ ឹងនិងផ្ផបកទន់

រដឌបាលកណ្ត
ថ លមហើយមានការគ្នំរទជាងមនេះមៅមទៀតជាពិមសសកុំ ពយូទ័ រផ្ដលជា ផ្ផបក
មួយននបណ្ត
ថ ញមួយផ្ដលោចផ្ចករ ំផ្លកឯកសារ (memos មសៀវមៅបញ្ជី invocies និង
មរចើនមទៀត) ។
សារអុីផ្មល។ផ្ផបកទន់ពាកយដំមែើរការ។គំនូររបស់រប
ូ ងត, វ ីមដអូ , និងឯកសារអូឌីយ៉ាូរស់មៅ
សំមលងនិងការផាយវ ីមដអូ។មា៉ា សុីនមបាេះពុម។
ព មា៉ា សុីនទូរសារ។
ម៉ាូដឹម។CD-ROM drives និង drives ចល័តមផេងមទៀតដូចជា ZIP និងរដ្ឋយ jaz ។
Hard drives.និងមរចើនជមរមើសការផ្ចករ ំផ្លកមាន។ សមតទភ្ជពរបស់បណ្ត
ថ ញគឺរតូវបាន
ពរងីកឥតឈប់ឈរដូចជាវ ិធីងីមមួយ រតូវបានរកមឃើញមដើមផីផ្ចករ ំផ្លកនិងការទំនាក់ទំនង
តាមមមធោបាយននការ កុំ ពយូទ័រ។
ពត៌មានអំពីការផ្ចករ ំផ្លក (ឬទិនបន័យ)សមតទភ្ជពកបុងការផ្ចករ ំផ្លកនូវពត៌មានយ៉ា ងឆាប់
រហ័សនិងមាន inexpensively oven PR រតូវបានការមពញនិយមមួ យកបុងចំមណ្តមមរបើមរចើន

បំផុតនន technology បណ្ត
ថ ញ។ វារតូវបានមគរាយការែ៍ថាមានអុីផ្មលគឺ មៅឆាាយមដ្ឋយ
មានចំនួនមួយកបុងចំមណ្តម សកមមភ្ជព ននមនុសេផ្ដលមរបើរបាស់អុីធឺែិតផងផ្ដរ។ ោជីវ

កមមជាមរចើនបានវ ិនិ មយគមៅកបុង networks ពិមសសមដើមផីទាញយកអតទរបមយជន៍ពីបណ្ត
ថ

ញផ្ដលមានមូលដ្ឋឌនមលើកមមវ ិធីអុីផ្មល និងការ កំែត់ មពលមវលា។ការផ្ចករ ំផ្លកផ្ផបករ ឹង
(Hardware) និងផ្ផបកទន់(Software)មុនមពលផ្ដលវតថមានរបស់បណ្ត
ថ ញរបស់អបកមរបើ កុំ ពយូទ័ រ
របស់ពួកមគផ្ដលរតូវការមា៉ា សុីនមបាេះពុមរព បស់ពួកមគផ្ទធល់ plotters និងមរគឿងកុំ ពយូទ័រមផេង
មទៀតផ្ដលជាមមធោបាយផ្តមួយគត់ផ្ដលអបកមរបើ ោច ផ្ចករ ំផ្លកមា៉ា សុីនមបាេះពុមពគឺជា

មា៉ា សុីនមបាេះពុមម
ព ួយគឺមដើមផីយក tums អងគុយមៅពី មុខកុំពយូទ័រផ្ដលបានតភ្ជជប់មៅមា៉ា សុីន

មបាេះពុមមព នេះ។ 1.5 តួមលខបងាាញកាត់តឈរផ្តឯងជាមួយនឹងមា៉ា សុីនមបាេះពុមពធមមតាមួយ។

1.5 រូបភ្ជពទីមា៉ាសុីនមបាេះពុមពមៅកបុងបរ ិសាទនមួយផ្ដលឈរផ្តឯងមួយបណ្ត
ថ ញ មធវើឱ្យវា

ោចមធវើ មៅ បានសរមាប់មនុសេជាមរចើនមដើមផីផ្ចករ ំផ្លកទិនបន័យនិង មរគឿងកុំពយូទ័រកបុង

មពលដំណ្តលគ្នប។ របសិន មបើមានមនុសេជាមរចើនរតូវមរបើមា៉ាសុីនមបាេះពុមម
ព ួយផ្ដលពួកមគ
ទាំងអស់គ្នបោចមរបើ មា៉ាសុីនមបាេះពុមពផ្ដលមានមៅមលើបណ្ត
ថ ញមនេះ។ រូបភ្ជពទី 1.6 បងា
ញពីបរ ិសាទនបណ្ត
ថ ញធមមតាមៅកបុងសាទនីយការងារផ្ដលមានរបាំមួយ ផ្ចករ ំផ្លកមា៉ា សុីន

មបាេះពុមផ្ព តមួយ។ការផ្ចករ ំផ្លកមា៉ា សុីនមបាេះពុមព Figure1.6 មួ យកបុងបរ ិសាទនមួយផ្ដលជាប

ណ្ត
ថ ញបណ្ត
ថ ញផ្ដលោចរតូវបានមរបើមដើមផី ផ្ចករ ំផ្លកនិងកមមវ ិធីសង
ថ ់ដ្ឋដូចជាការវាយអតទ
បទមសៀវមៅបញ្ជី មូលដ្ឋឌនទិនន
ប ័យសារមពើភ័ែឍនិងមៅមលើដូមចបេះមដើមផីធានាថា មនុសេរគប់
គ្នបមៅមលើបណ្ត
ថ ញរតូវបានមដ្ឋយមរបើកមមវ ិធីដូចគ្នបមនេះផ្ដរនិង កំផ្ែដូចគ្នបននកមមវ ិធីទាំង
មនាេះ។ មនេះអនុញ្ញដតឱ្យផ្ចករ ំផ្លកឯកសាររតូវបានយ៉ា ងងាយស្សួលនិងការបមងកើត ផ្បសិទន
ភ្ជពបែុថ េះបណ្ត
ថ វាមានភ្ជពងាយស្សួលសរមាប់មនុសេមដើមផី មធវើជាមាចស់មលើកមមវ ិធី ផ្ដល
ដំមែើរការពាកយ thoroughly មដើមផីពោយមមរៀនពីបួនឬរបាំកមមវ ិធីវាយអតទបទមផេងគ្នប។
ទីតាំងកណ្ត
ថ ល និងការគ្នំរទបណ្ត
ថ ញកុំ ពយូទ័ រោចងាយស្សួលរសជាតិការគ្នំរទផងផ្ដរ។ វា
គឺមៅឆាាយមរចើនជាងមនេះមានរបសិទិនភ្ជពសរមាប់ បុគគលិក technical មួយមដើមផីគ្នំរទដល់
កំផ្ែរបស់របព័ននរបតិបតថិការមួយមហើយមរៀបចំ។
1.1.1

សមាសធាតុ

របព័នផ្ន ែតវ ឺកកុំពយ័ទ័រ

ឧបករែ៍ NICs (Network Interface Card) Network Adapter មគោចមៅថា Network Card
ឬ Network Interface Card (NIC) គឺ ជាឧបករែ៍មួ យផ្ដលមរបើសំរាប់ ភ្ជជប់ កុំពយូទ័រមួ យ មៅ
កាន់ កុំពយូទ័រមផេងមទៀត ឬមៅកាន់ Hardware មផេងមទៀតផ្ដលភ្ជជប់ ជា មួយ របព័នន Network

មៅកបុងតំបន់ ។ ឧបករែ៍ Network Interface Card គឺជា ឧបករែ៍ ផ្ផបករ ឹង ផ្ដលដំមឡើងមៅ
កបុង កុំពយូទ័ រ វាោច ទំ នាក់ ទំ នងមលើ របព័នន ផ្ែតវ ឺក។ ផ្ដល ឧបករែ៍មនេះ មាន port មួយ

ឬមរចើន សរមាប់ភ្ជជប់ ផ្ខេ កាប មហើយវា បញ្ួជ ន និ ង ទទួល ទិ នបន័យមលើរបព័ ននផ្ែតវ ឺកកា
ប។ រគប់ផ្ែត វ ឺកផ្ដលបាន ភ្ជជប់ កុំ ពយូទ័ រទាំងអស់ រតូវផ្តមានកមមវ ិធី network adapter
driver សរមាប់រតួតពិនិតយមលើកាត network adapter។ ផ្ដលកាត network adapter driver និមួ

យៗរតូវបានដំមឡើងមដើមផីរត់ ដំមែើរ ការរតូវ តាម របមភទ កាត network adapter។ មានកាត
ពីតរបមភទ: មរបើផ្ខេ wired និងមិន មរបើផ្ខេ wireless។ កាតមរបើផ្ខេ wired NIC មរបើកាបនិង
កាល connector ផ្ដលោច បញ្ួជ ន ទិនបន័យ បានជាមធយម និងកាតមិនមរបើផ្ខេ wireless card
មរបើអង់ផ្តន បមចចកវ ិទោ រលកវ ិទោ។ រគប់ កុំ ពយូទ័ រ laptop មានភ្ជជប់ជាមួយកាតមិនមរបើផ្ខេ
wireless NIC និង មាន បផ្នទមកាតមរបើផ្ខេ wired adapter ផ្ងមមទៀត។

មលផឿនផ្ែតវ ឺកកាត Network Card កាត NIC គឺជាសមាសធាតុមួយ ផ្ដលមាន សារ:
សំខាន់ របស់កុំពយូទ័ រផ្ែតវ ឺក វាមានមលផឿនខុសគ្នប 10Mbps, 100Mbps និង 1000Mbps

មហើយងមីៗមនេះមានសថង់ដ្ឋកាត Gigabit (1000Mbps) ផ្ដលអនុវតថ មលើ របព័ ននផ្ែតវ ឺកតំបន់
LAN។

រូបភ្ជព របមភទ Network Card មរបើ ផ្ខេកាប

រូបភ្ជព របមភទមិនមរបើផ្ខេ Wireless Network
ឧបករែ៍ HUB របព័ ននផ្ែតវ ឺក មរបើរបាស់ Star topology មួយតរមូវមោយមានចំែុច
មជឈមែឍលសរមាប់ បណ្ត
ថ ឧបករែ៍មរចើនភ្ជជប់គ្នប។ តាមធមមតាមៅឧបករែ៍មនាេះជា
concentrator ផ្ដលវារួបរួម ពីផ្ខេកាប រត់ ដំមែើរការពី របព័ននឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក ផ្ដល
ឧបករែ៍ concentrator មោយ ម្មេះថា hub។ HUB ជាមជឈមែឍលផ្ដលទទួលសញ្ញដ ពី
Station និងផ្ចកចាយសញ្ញដមៅ មោយរគប់ Station ទាំងអស់ផ្ដលភ្ជជប់ជាមួយ HUB។ HUB
ទទួលព័ត៌មានពី ឧបករែ៍និងមធវើ ការផាយ ព័ត៌មាន សារជា ងមីមៅមលើរគប់ Line បញ្ូជ ន
របស់វារួម មានទាំង Line ផ្ដល បានទទួលទិនបន័យ Data មៅមលើវាផងផ្ដរ។

រូបភ្ជពខាងមលើ hub គឺជាឧបករែ៍
ផ្ផបករ ឹង hardware ផ្ដលមាន port ជាមរចើ នផ្ដលភ្ជជប់ របមភទកាបននផ្ែតវ ឺក មានដូ ចជា
កាប Cat3 ឬ 5 ជាមួយកាល RJ-45 ផ្ដលកាប Coax BNC និង Fiber Optic BNC របមភទ
hub ក៍ោចមរបើបានផ្ដរ។ HUB អនុ ញ្ញដតថិ មោយ កុំ ពយូទ័ រ ផ្ដលបានភ្ជជប់នឹង HUB ដឹង

ព័ត៌មានមៅមលើ Lines ផ្ដលទទួល។ ជាទូមៅ HUB មាន Port ឬមរបើ Connector របមភទ RJ-

45 ឬ Jack port។ HUB ផ្ចកមចញជា បី របមភទ គឺ: Passive Hub, Active Hub, Intelligent HUB
។
– Passive HUB: សញ្ញដមិនរបាប់មុនមពលបញ្ូជ នមៅកាន់ Port ោច បញ្ូជ នទិ នបន័យរវាង
ឧបករែ៍ HUB មៅកាន់កុំពយូទ័ រ ឬ HUB មផេងមទៀត បានចំងាយ 100ផ្ម៉ារត

– Active HUB: សញ្ញដរតូវបានផថល់ដំែឹងមុ នមពលផ្ដលបញ្ូជ នមៅកាន់ Port មហើយ សញ្ញដ
ផ្ដល បានដំមឡើងមិ នបានបញ្ូជ នមៅកាន់ សមាសភ្ជព របព័នន Network មផេង មទៀត។

– Intelligent HUB: គឺជា Active HUB ផ្ដលោចរគប់ រគងមដ្ឋយកមមវ ិធី Software បាន និង
បផ្នទមមុខងារមួយចំនួនមទៀតដូចជាការរគប់រគង HUB និង Switch។
ឧបករែ៍ Switch ឧបករែ៍ Switch ជារបមភទពិមសសរបស់ hub ផ្ដលមានមុខ ងារបផ្នទម
មហើយនវ្លត វាដំមែើរការមលើស្សទាប់ physical layer។ ឧបករែ៍ switch មានលទនភ្ជព
ោចោច ោស្ស័យដ្ឋឌន MAC address មពលផ្ដលទទួលបាន។ ព័ត៌មានមនេះ switch
អនុញ្ញដតមោយ ចមលងទិនបន័យ ចូលមៅកុំពយូទ័ រ។ Switch មានមុខងាររបហាក់ របផ្ហល hub
ផ្ដរ ឧបករែ៍ Switch សំរាប់ បណ្ត
ថ ចំែុច ជាមរចើនននរបព័នន Ethernet network។ បណ្ត
ថ
ឧបករែ៍ជាមរចើន ភ្ជជប់ជា ឧបករែ៍ switch ឆលងកាត់តាមកាប twisted-pair ភ្ជជប់មៅ
ឧបករែ៍ នីមួយៗ។ ភ្ជពខុសគ្នប រវាង hub និង switch ផ្ដល hub សំរាប់ forward ទិនបន័យ
ផ្ដលមឆាពេះមៅ មហើយវាទទួលបាន តាម រគប់ port ទាំងអស់មៅឧបករែ៍ រ ីឯ switch វ ិញសំ
រាប់ forward ផ្តកបុង port មួយគត់ ផ្ដលភ្ជជប់មឆាពេះមៅ ឧបករែ៍។

ឧបករែ៍

Bridge

bridge មរបើសរមាប់បញ្ូច ល របព័ ននផ្ែតវ ឺកពី រ រួមបញ្ូច ល គ្នប វាអនុញ្ញដតមោយ

ឧបករែ៍
កុំ ពយូទ័

រមលើផ្ែតវ ឺក មួយណ្ត ចូ លរបភពមដើម មលើដ៏នទ មទៀត។ វាោចមរបើមដើមផីផ្ចករបព័នន ផ្ែត
វ ឺកធំ

ផ្ចកមចញតូចមួយមទៀត ផ្ដលឧបករែ៍

Bridge មានលកខែ:ពិមសសទាំងអស់

របហាក់របផ្ហល repeater ផ្ដរ ប៉ាុផ្នថ មានអងកត់ node មរចើនជាង។ ឧបករែ៍ Bridge មាន
memory ផ្ដលអនុ ញ្ញដតថ មោយ ផធុក Store និងសំរាប់ Forward Packet ោស្ស័យមដ្ឋយ
Protocol។ Bridge មធវើការមៅ ស្សទាប់ Physical Layer និងស្សទាប់ Data Link Layer ននម៉ាូ
ផ្ដល ISO។ រាល់ការមផញើ មចញទាំង អស់រតូវបាន ផធុកមៅកបុង Memory របស់ Bridge។ មានបី
របមភទនន

គឺ រតូវបានមរបើមៅកបុងរបព័នន

bridge

network:

– របមភទ Transparent bridge គឺជាឧបករែ៍ផ្ដលមរបើមលើរបព័នន network ផ្ដល ោច អនុ
ញ្ញដតថិទិនបន័យ
–

របមភទ

block
Source

route

ឬ

forward
bridge

មៅមលើ

MAC

សំរាប់មរបើជាមួយរបព័ននToken

address
Ring

បាន។
network។

– របមភទ Translational bridge សំរាប់បូររបព័
ថ
នទ
ន ិនបន័យ networking data format មោយមៅ
ជារបព័ននមផេងមទៀត ឧទាហរែ៍ដូចជា បថូរពី Token Ring មោយមៅជារបព័នន Ethernet។

ឧបករែ៍

Repeater

ឧបករែ៍

Repeater ជាឧបករែ៍មួ យផ្ដល សំរាប់ផ្ទលស់បូរថ មអឡិចរតូនិច មដើ មផីពរងី ក ចំងាយ មធវើ
ចរាចរែ៍របស់សញ្ញដ Signal។ មៅមពលផ្ដល Repeater ខូ ចកបុងចមនាលេះចំ ងាយមៅ Repeater
មួយមទៀតមិនោចភ្ជជប់គ្នបបានមឡើយ។ ឧបករែ៍ Repeater គឺ ជាឧបករែ៍រូបវ ិទោ Physical
Device

ផ្ដលរបតិថបតថិ

មៅមលើកំរ ិតទានបំផុតនន

ឧបករែ៍

OSI

Router

ម៉ាូផ្ដល។

ឧបករែ៍

Router គឺជាឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមរបើសរមាប់ ពរងី ក ឬ បំ ផ្ែកជាកំ ណ្តត់ ផ្ែតវ ឺក
មដ្ឋយបញ្ួជ ន packet ពីរបព័នន logical network មៅមផេង មទៀត។ ឧបករែ៍ Router ផ្តងផ្ត
មរបើ ជាមួយ របព័នផ្ន ែតវ ឺកធំ ជាខាបតអនថរជាតិ របព័ នន អុី ន ធឺ ផ្ែត ផ្ដលមរបើ TCP/IP
protocol suite មហើយសរមាប់ភ្ជជប់ TCP/IP host និង របព័ នន ផ្ែតវ ឺកតំបន់ local area
networks (LANs) មៅរបព័ននអុីនធឺផ្ែត Internet មដ្ឋយមរបើភ្ជជប់ផ្ខេ leased line។ ឧបករែ៍
Router មធវើការមលើស្សទាប់ ផ្ែតវ ឺក network layer (layer 3) ននរបព័នន OSI មដើមផីមធវើចលនា
packet រវាងផ្ែតវ ឺកផ្ដលមរបើ logical addresses ពីមរពាេះ router របតិបតថិការកំរ ិតខពស់របស់
វាបញ្ួជ ន
packet
បានធំជាង។
ឧបករែ៍ Router ជាឧបករែ៍ផ្ដលដឹកនាំទិនបន័យ Data ពីទីតាំងមួយមៅ ទីតាំងមផេង
OSI

ផ្ដលខពស់ជាង

bridge

ដំមែើរ

ការ

មទៀត មៅមលើរបព័នន Network។ ឧបករែ៍ Router សាគល់ទីតាំង ទាំងអស់មដ្ឋយសារការ ផធុក

ព័ត៌មានមៅមលើ Router Table។ ឧបករែ៍ Router មានមុខងាររបហាក់របផ្ហល Switch
ផ្ដលមុខងារដំបូងរបស់វាគឺផថល់មោយទី តាំងសំរាប់ Routable Packet នីមួយៗ មដើមផីមឆាពេះ
មៅ មៅមពលផ្ដល Router ចាប់មផថើមដំមឡើងមៅមលើរបព័នន Network វាចាប់មផថើម មសបើសុំ Data
Network Address របស់វាផ្ទធល់។ Data Network Address មានន័យថា វាមផញើ (Broadcast) សារ
មៅកាន់ទីផ្ដលមៅជិតៗ Router និ ងចាប់ មផថើមផធុក Address របស់ Router ផ្ដលរកមឃើញ ជុំ

វ ិញខលួនវា។

ឧបករែ៍ Wireless Router សំរាប់ផ្ចកចាយមលើរបព័នន Wireless Network ដូចរបមភទ
ឧបករែ៍ AP (Access Point) ផ្ដលមគមរចើនមរបើវាមៅកបុងរបព័នន Network LAN ខាង មរកាម
មនេះបងាាញពីការផ្ចកចាយរបព័នន

Internet:

រូបភ្ជព ការផ្ចកចាយរបព័នន Internet
តាមឧបករែ៍ Wireless Router
ឧបករែ៍ Modem ឧបករែ៍ modem គឺជាឧបករែ៍មួយផ្ដលបមងកើត វាមាន សមតទភ្ជព
សរមាប់ កុំពយូទ័រទំនាក់ទំនង មលើផ្ខេទូរស័ពធ telephone line។ ផ្ដល ពាកេ modem មកពី

ពាកេ Modulate and Demodulate មរពាេះវាជាសថង់ដ្ឋទូរស័ពធ telephone line ផ្ដលមរបើរលក
សញ្ញដ analog មហើយ បញ្ួជ នចូលកុំ ពយូទ័ រជាសញ្ញដ digital។ Modem ជាឧបករែ៍ មអឡិចរតូ

និចមួយរបមភទ ផ្ដលជា ឧបរកែ៍ភ្ជជប់ ខាងមរៅ មហើយ មរបើសំរាប់ កុំ ពយូទ័រ មានទំ នាក់

ទំនងគ្នបបានតាមរយេះផ្ខេទូរស័ពធ។ modem ជា ឧបករែ៍ មួយផ្ដល បំផ្លង ពីសញ្ញដ
Analog មៅជាសញ្ញដ Digital ផ្ដលោច បញ្ូជ នតាមរយេះ ទូ រស័ពបា
ធ ន មដើ មផី មរបើ ជាមួ យកុំពយូ
ទ័រ។ ឧបករែ៍ modem ោចមោយមលាកអបកភ្ជជប់ កុំពយូទ័ រមរបើ អុី នធឺ ផ្ែតមលើផ្ខេទូរស័ពធ
ផ្ដលមានស្សាប់។ ឧបករែ៍ Modem មិនោចដ្ឋក់ភ្ជជប់ជាមួយ motherboard បាន ភ្ជគ
មរចើនមគដ្ឋក់មៅដ្ឋច់មដ្ឋយផ្ឡក ផ្ដលដំមឡើងមលើ PCI slot មលើ motherboard។ មគមរបើ
modem សំរាប់ ភ្ជជប់មៅនឹងរបព័នន Internet ផ្ដលោច ផ្ទលស់បូរថ ទិនបន័យបានដូ ចជាអកេរ រូប
ភ្ជព និងសំមលង Voice។

ឧបករែ៍ Switch ឧបករែ៍ Switch ជារបមភទពិមសសរបស់ hub ផ្ដលមានមុខងា របផ្នទម
មហើយនវ្លត វាដំមែើរការមលើស្សទាប់ physical layer។ ឧបករែ៍ switch មានលទនភ្ជព
ោចោច ោស្ស័យដ្ឋឌន MAC address មពលផ្ដលទទួលបាន។ ព័ត៌មានមនេះ switch
អនុញ្ញដតមោយ ចមលងទិនបន័យ ចូលមៅកុំពយូទ័ រ។ Switch មានមុខងាររបហាក់ របផ្ហល hub
ផ្ដរ ឧបករែ៍ Switch សំរាប់ បណ្ត
ថ ចំែុច ជាមរចើនននរបព័នន Ethernet network។ បណ្ត
ថ

ឧបករែ៍ជាមរចើន ភ្ជជប់ជា ឧបករែ៍ switch ឆលងកាត់តាមកាប twisted-pair ភ្ជជប់មៅ
ឧបករែ៍ នីមួយៗ។ ភ្ជពខុសគ្នប រវាង hub និង switch ផ្ដល hub សំរាប់ forward ទិនបន័យ
ផ្ដលមឆាពេះមៅ មហើយវាទទួលបាន តាម រគប់ port ទាំងអស់មៅ ឧបករែ៍ រ ីឯ switch វ ិញសំ
រាប់

forward

ផ្តកបុង

port

មួយគត់

ផ្ដលភ្ជជប់មឆាពេះមៅ

ឧបករែ៍។

ឧបករែ៍ Wireless Access Point
ឧបករែ៍ Wireless access point (AP) គឺ ជាអបកបញ្ូជ ននិងអបក ទទួ ល (transceiver) ផ្ដលមរបើ

សំរាប់បមងកើតរបព័នន wireless LAN (WLAN)។ AP គឺជារបមភទ ឧបករែ៍សំរាប់ ផ្បង ផ្ចក
ឧបករែ៍របព័នន network device ផ្ដលមានអង់ផ្តន antenna, transmitter និង adapter។
ឧបករែ៍ AP មរបើ សំរាប់ មហដ្ឋឌរចនាសមពន័នរបព័នន wireless network មដើមផីផត
គ ់ផគង់ ភ្ជជប់
ចំែុច

រវាងរបព័នន

WLAN

និង

របព័ននមរបើផ្ខេ

Ethernet

LAN។

ឧបករែ៍ Router គឺជាឧបករែ៍សំរាប់
ដំមឡើងជាមួយរបព័នន network ខុ សគ្នបមដើមផី បញ្ូជ ន transfer ឬជាអបកទទួលទិនន
ប ័យ receiver
data ពីរបព័នន network មៅរបព័នន network មផេងមទៀតផ្ដលឆលងកាត់វា។|
– មរបើកមមវ ិធី router software មដើមផីកំែត់បណ្ត
ថ interface កំែត់ បណ្ត
ថ Protocol, address
និងមធវើសកមមភ្ជពភ្ជជប់។
– ឧបករែ៍ router គឺជាមជឈមែឍលភ្ជជប់ ផ្ដលមានលកខែ:ពិមសស
– ឧបករែ៍ router សំរាប់ដំមឡើងមដើមផីផគត់ផង
គ ់មៅមោយមសវា WAN
– ឧបករែ៍ router មធវើសកមមភ្ជពជាមួយស្សទាប់ Layer ទី 7 application Layer។
ឧបករែ៍ CSU/DSU ឧបករែ៍ CSU/DSU មានន័យថា Channel Service Unit/Digital
Service Unit ផ្ដលជួនកាលមគមៅថា Data Service Unit គឺជាឧបករែ៍ មួយផ្ដល សំរាប់ បូរថ
ទំរង់សញ្ញដ digital signal ផ្ដលមរបើមៅមលើរបព័នន LAN មៅមោយ របព័នម
ន ួយគឺ WAN។

ដូមចបេះវាមានភ្ជពចាំ បាច់ មដើ មផីផ្ទលស់បូរពី
ថ បមចចកវ ិទោ networking ផ្ដលមរបើមៅមលើ WAN គឺ
ខុសពីរបព័នន LAN។ ឧបករែ៍ CSU/DSU គឺមរបើរវាង LAN និង ឧបករែ៍ access point
ផ្ដលផគត់ ផគង់មដ្ឋយរបព័ននទូរគមនាគមន៏។

ផ្ខេកាប និងកាល connector កាបគឺជា
មមធោបាយសរមាប់បញ្ួជ ន ទំ នាក់ ទំនង សញ្ញដ។ ផ្ខេកាប មរបើបានរគប់របមភទ network

typology ផ្ដល កាបនិមួយៗមាន លកខែ: ពិមសសខុសគ្នប កបុងការ ភ្ជជប់ កុំពយូទ័រមៅមលើ
របព័ននផ្ែតវ ឺក។ ផ្ដលរបមភទ កាបមានរបមភទដូចខាង មរកាម:

កាបគូរ Twisted pair កាបគូរ Twisted Pair គឺជារបមភទផ្ខេកាបមួយរបមភទ ផ្ដលមគ និយម
មរបើមរចើនជាងមគ កបុងការ ភ្ជជប់របព័ននផ្ែតវ ឺក ។ កាបគូ រ Twisted Pair មកើតមឡើង មដ្ឋយ

សារ ការមវញផ្ខេជាគូៗ ផ្ដលមាន ៤គូ។ ផ្ខេកាប Twisted Pair ោច មជៀសវាង នូវការរ ំខាន
មដ្ឋយ Gross Talk រពមទាំងកាត់បនទយ នូវ ការផ្បកផ្ខញក នូវផ្ដនអគគីសនី។ វាមានចំណ្តត់
របមភទ Category 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6 និង 7 ផ្ដលរបមភទ Category 5E, 6 និង 7 គឺជាកាបផ្ដល
បញ្ួជ នទិនបន័យកបុងខពស់បានដល់ 1Gbps ឬមលើសពីមនេះ។

កាប Coaxial គឺ
ជារបមភទកាបផ្ដលមរបើដំមឡើងជាមួយទូរទសេន៍ TV។ វាមាន តនមលនងលជាងកាគូរ twistedpair ប៉ាុផ្នថវាផថល់ការបញ្ួជ នទិ នបន័យបានខពស់។ របមភទកាប Coaxial គឺជាផ្ខេផ្ដលបមងកើត

មឡើងមានសរនសចំលងចរនថមៅចំកណ្ត
ថ ល និង ស្សទាប់ពាត់ជុំវ ិញ មហើយសំណ្តញ់ការពារ
រលក (ចរនថ) មៅមរៅបំផុតមានពីរស្សទាប់ដូចមានបងាាញកបុងរូប។ កាប Coaxial ផ្ដលមរបើ
របាស់មៅកបុងរបព័នផ្ន ែតវ ឺកតំ បន់ LAN ផ្ដលមានពីររបមភទគឺៈ

* កាប Thinnet Coaxial: សរមាប់បញ្ូជ នទិ នបន័យមៅកបុងរបព័ ននផ្ែតវ ឺកតំបន់ LAN របមភទ
Ethernet មានមលផឿនដល់ 10Mbps កបុងចំងាយ ១៨៥ ផ្ម៉ារត។ មាន ៥០អូម និមិតស
ថ ញ្ញដ
បមចចកមទសរបស់វាគឺ RG-58។
* Thicknet Coaxial: សំរាប់បញ្ូច នទិនន
ប ័យ មៅកបុងរបព័ នផ្ន ែតវ ឺកតំបន់ LAN របមភទ

Ethernet មានមលផឿន ដល់ ១០០Mbps កបុងចំងាយ ៥០០ផ្ម៉ារត។ មាន ៥០អូម និមិតស
ថ ញ្ញដ
បមចចកមទសរបស់វាគឺ RG-11។

កាបអុបទិក Fiber-optic ជារបមភទ
កាបផ្ដល បញ្ួជ នទិ នន
ប ័យ មដ្ឋយមរបើ កាំរសមីពនលឺ ឆលងកាត់តាមកញ្ចក់ផ្កវ fiber។ កាបអុបទិក
គឺជាកាបផ្ដលបញ្ួជ នទិនន
ប ័ យខពស់បំផុត មធៀប ជា មួ យបណ្ត
ថ កាប មផេងមទៀត ប៉ាុផ្នថវាមាន

តនមលនងលសរមាប់ការដំមឡើងរបព័ នន ផ្ែត វ ឺក ។ កាបអុ បទិ ក Fiber Optic Cable ជាផ្ខេកាប
ផ្ដលមធវើពីកញ្ចក់ផ្កវសអិតមោ៉ា ងផ្ដលមាន លកខែៈជា Digital Data Signal ផ្ដលបញ្ូច

នទិនបន័យ តាមរយៈចំនាំងផ្ទលតននពនលឺ។ ការបញ្ូច នទិ នបន័យ មានមលផឿន 2Gbps កបុងចំងាយ

២០០០ម។ លកខែៈរបស់កាបអុបទិក Fiber Optic:ការរ ំខានទាំង ឡាយផ្ដលមកើតមានកបុង
ផ្ខេមលាហៈ និង រលកធាតុោកាស ពុំ មាន ឥទនិពល មលើកាបអុបទិក មឡើយការបាត់បងថា
មពលរបស់កាំករសមីពនលឺផ្ដលឆលងកាត់ កាប អុបទិក បណ្ត
ថ លមកពីធមមជាតិ របស់អងគធាតុ
ផ្កវ និងជាពិមសសបណ្ត
ថ លមកពីភ្ជព មិនសុទនរបស់ កាបអុបទិក (មានធូលី រ ឺពពុេះខយល់
កបុង សាច់ ផ្កវ)។

កាល
connector កាល RJ-45: គឺជាកាល មរបើសរមាប់កិបភ្ជជប់ជាមួយកាប គូរ Twisted pair មាន
របមភទ Category 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6 និង 7។

កាល Coaxial ជាកាលសរមាប់
កិប ជាប់ជាមួយកាប Coaxial មរបើជាមួយទូរទសេន៍ កាបអង់ផ្តោយកូម។

កាល Fiber-optic: កាលរគប់របមភទ
របស់ កាបអុបទិច

1.2 របព័នក
ន ុំពយូទ័រផ្ែតវ ឺក តូប៉ាូឡជី
៉ាូ Topology

កបុងការទំនាក់ទំនងរបព័ននផ្ែតវ ឺក តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី topology ផ្តងផ្តយកមកមរបើមដើមផីរចនាមរៀបចំ
របព័ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលរួមមាន អងកត់ ជាមរចើន និងបនាធត់ការភ្ជជប់។ មានពីរមមធោបាយននការ
កំែត់ របព័ននផ្ែតវ ឺក តាម ធរែីមារត: ផ្ដលមាន physical topology និង logical
topology។ ផ្ដល physical topology គឺ ជារបព័នផ្ន ែតវ ឺកពិតរបាកដ័ជាធរែីមារតមានរចនា
កុំពយូទ័រ។ តូប៉ាូឡ៉ាូជី topology គឺជាមូលដ្ឋឌនផ្ផនទី map ននរបព័នន network មួ យ។ តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី

topology នន របព័នន ផ្ែតវ ឺក មួ យបានរបាប់ ទរមងននការភ្ជជប់កាបនិ ង កុំ ពយូទ័ រ និងសមាស
ភ្ជព របព័នន ផ្ដល សទិត មៅមលើរបព័ នន ។ មាន តូប៉ាូឡ៉ាូជី ជាមរចើនរតូវបាន មរបើសំរាប់ របព័នន

ផ្ែត វ ឺក សពវ នងាមនេះរួមមាន bus, ring, star, mesh និង wireless តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី ។ ការភ្ជជប់ពី កុំ ពយូ
ទ័រ មៅ កុំពយូទ័រ Point-to-point គឺ ជាតូប៉ាូឡូជី topology ផ្ដលងាយបំផុតភ្ជជប់ រវាងពីចំែុច។

កុំពយូទ័រ មៅ កុំ ពយូទ័រ point-to-point topology គឺជាមូលដ្ឋឌនននការមរបើភ្ជជប់ ជាមួយ បណ្ត
ថ ញ
ទូរស័ព។
ធ បងាាញទរមង់ដូចខាងមរកាម:

ោចរចនាតាម
ទរមងមផេងដូចខាងមរកាម:

ក. របព័នផ្ន ែមតវ ឺក Bus
topology គឺជារបព័ ននផ្ែតវ ឺកតូប៉ាូឡ៉ាូជី ងាយដំ មឡើង មៅកបុង របមភទតូប៉ាូឡ៉ាូជី មនេះ អងកត node
ទាំងអស់ (កុំពយូទ័រ ក៍ដូចជាមា៉ា សុីនមម server ផ្ដរ) រតូវ បានភ្ជជប់មៅមលើផ្ខេ កាបមទាលផ្ត

មួយ ផ្ដលមានបញ្ចប់មដ្ឋយកាល connector។ សញ្ញដ ពី របភពគឺរតូវបានបញ្ូជ ន ផាយនិង
មដើ រមលើកុំពយូទ័រទាំងអស់ ផ្ដលបានភ្ជជប់ មៅមលើ កាប bus។ កបុង bus តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី រគប់កុំពយូទ័
រទាំងអស់រតូវបានផថល់មោយកាប cable មទាលផ្ដល ជាប់ៗគ្នបផ្ដលបានភ្ជជប់ជាមួយ
terminated។

គុែសមផតិ ថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Bus Topology

– ងាយស្សួលបមងកើត និងពរងី ករបព័ ននផ្ែតវ ឺកមលើ bus network។
– មរបើរបផ្វងកាបខលឺ ជាងការមរបើតាមតូប៉ាូឡ៉ាូជីមផេងមទៀត។

– របព័ននផ្ែតវ ឺក តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី Bus ចំណ្តយអស់តនមលតិចបំផុត។

– តូប៉ាូឡ៉ាូជី Bus មរបើ ផ្តសរមាប់របព័ននផ្ែតវ ឺកតូ ចៗ ដូ ចជា LAN រកុមហុនតូច។

គុែវ ិបតថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Bus Topology

– មានការកំែត់មលើ របផ្វងកាប និងចំនួនអងកត់ node ផ្ដលោចភ្ជជប់បាន។
– វាឯករាជេមលើកាប កបុងតូប៉ាូឡ៉ាូជីវាមានគុ ែវ ិបតថិមពលផ្ដល កាបណ្តមួយដ្ឋច់ ឬមាន
បញ្ញ
ា មធវើ មោយរបព័ ននផ្ែតវ ឺក ទាំងមូលមិ នោចភ្ជជប់បាន។

– ពិបាក ដំមឡើងភ្ជជប់ មិនងាយរកមឃើញមា៉ា សុីនមផេងមទៀតមលើ ផ្ែតវ ឺក។
– ការដំមឡើង តនមលោចនងល មដ្ឋយចំណ្តយមពលយូរសរមាប់ការភ្ជជប់វា។
– ចំនួនកុំពយូទ័ រផ្ដលោចភ្ជជប់ បាន មានចំនួនតិចបំផុត។
– ពិបាកចរាចរែ៍ របព័ននទិនបន័យមលើផ្ែតវ ឺក

– សុវតទិភ្ជពមៅមានកំរ ិតទាប មពលផ្ដលកុំ ពយូទ័រទទួ ល និងបញ្ូជ នទិ នន
ប ័យពី របភពមដើម។

ខ.របព័នផ្ន ែមតវ ឺកតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Star topology រគប់ សមាសធាតុ ននរបព័ននផ្ែតវ ឺកទាំងអស់ រតូវ
បានភ្ជជប់មៅឧបករែ៍មជឈមែឍល ផ្ដលមៅថា “hub” ផ្ដលោចជា hub មួយ router មួយ

ឬ switch មួយ វាមិ នដូ ច តូប៉ាូឡ៉ាូជី Bus topology កផ្នលងអងកត់ node រតូវបានភ្ជជប់មៅកាបរួម។
របមភទ តូប៉ាូឡ៉ាូជី Star កុំ ពយូទ័រទាំងអស់រតូវបានភ្ជជប់ មៅឧបករែ៍មជឈមែឍលជាមួ យការ

ភ្ជជប់ ពីចំែុចមៅ ចំែុច point-to-point។ និ យយបានថា រគប់ កុំពយូទ័រទាំងអស់ភ្ជជប់មដ្ឋយ
ផ្ទធល់ មៅរគប់ អងកត់ node មផេងមទៀតមដ្ឋយឧបករែ៍ “hub”។

គុែសមផតិថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Star Topology

– ដូចផ្ដលមានមរបៀបមធៀបតូ ប៉ាូឡ៉ាូជី Bus topology គឺវាមានលកខែ:រទង់រទាយលអរបមសើ

កបុងការបញ្ួជ ន មៅមោយកុំ ពយូទ័ រទាំងអស់។ សញ្ញដផ្ដល ទទួលបានដល់ អបកទទួល បនាធប់
ពី វាឆលងកាត់ ឧបករែ៍ជាមរចើនពីរ ឬបី ឧបករែ៍និងផ្ខេភ្ជជប់ មរចើន។ រទង់ រទាយនន ផ្ែតវ ឺ
ក គឺពឹងផ្ផអក មលើឧបករែ៍ មជឈមែឍល hub។
– ងាយស្សួលភ្ជជប់មៅអងកត់ node ឬឧបករែ៍ងមី។ មៅកបុង តូប៉ាូឡ៉ាូជី star topology អងកត់ងីម
រតូវបានបផ្នទមងាយស្សួលបំផុត សមាសធាតុមលើរបព័ននវ ឺកងាយមដ្ឋេះដកមចញ។
– ការរគប់រគង ងាយស្សួលមរៀបចំ របព័ ននផ្ែតវ ឺក។
– ខូចអងកត់ផ្ខេណ្តមួយ មានមានផលប៉ា េះពាល់មលើរបព័ននផ្ែតវ ឺកមឡើយ កបុងមពលផ្តមួ យ
ងាយ ស្សួលមធវើមោយសាគល់មៅមពល ផ្ដលរបព័ ននផ្ែតវ ឺកមានបញ្ញ
ា ។
គុែវ ិបតថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Star Topology

– មដ្ឋយពឹងផ្ផអកមលើ ឧបករែ៍មជឈមែឍល របសិនមបើខូចរបព័ននទាំងមូលមិនដំមែើរការ។
– មរបើឧបករែ៍ hub, router ឬ switch មធវើជាមជឈមែឍលផ្ដលមធវើមោយតនមលននការដំមឡើង
នងលជាងការមរបើរបព័នន តូប៉ាូឡ៉ាូជី មផេង មទៀត។

គ.របព័នផ្ន ែមតវ ឺកតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Ring Topology ring topology តាមពិតគឺជា logical ring មានន័យ
ថាការបញ្ូជ ន ទិ នបន័យមានរាងជារងវង់បញ្ូជ ន ពីកុំពយូទ័ រមួយមៅកុំ ពយូទ័រ មួយ មទៀត មលើរបព័នន
network ។ កបុង ring topology របសិនមបើ កុំពយូទ័រមទាលឬកាប cable ខូចឬដ្ឋច់ មពលមនាេះមិន
ោចបញ្ូជ នទិនន
ប ័យបានមឡើយ។ កុំពយូទ័ រមិនោច មដ្ឋេះដូ រ បាន ងាយ ស្សួល មឡើយ កបុង
ខែ:ផ្ដលកំពុងមរបើរបាស់របព័នន Ring networks ។

គុែសមផតិថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Ring Topology

– របមភទផ្ែតវ ឺកតូប៉ាូឡ៉ាូជី Ring អងកត់ node មផញើទិនបន័យកាលណ្តវាទទួល វាមផញើមដ្ឋយផ្ទធ
ល់។

– ទរមង់របមសើរជាង តូប៉ាូឡ៉ាូជី Bus topology។

– មិនចាំបាច់មានមា៉ា សុីនមម Sever មដើមផីរគប់រគងការភ្ជជប់ រវាងកុំ ពយូទ័ រ។
– ការបផ្នទមសមាសធាតុ មិនមានផលប៉ា េះពាល់ដល់ទរមងផ្ែតវ ឺក។
– កុំពយូទ័រនិមួយៗទទួលបាន ការអនុ ញ្ញដតមសមើរគ្នបពី របភពមដើម។
គុែវ ិបតថ ននតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Ring Topology
– រគប់ packet ទិ នបន័យរតូវផ្តឆលងកាត់ មលើកុំពយូទ័ រទាំងអស់ រវាងរបភពមដើមនិ ង ចុ ងបញ្ចប់។
វាមានមលផឿនយឺតជាងតូប៉ាូឡ៉ាូជី Star topology។

– របសិនមបើមានកុំពយូទ័រណ្តមួ យ ឬខាច់ផ្ខេកាបណ្តមួ យមនាេះ របព័ នទា
ន ំងមូលមិ ន
ដំមែើរការ។

– របព័ននផ្ែតវ ឺក ដំមែើរការមលឿនោស្ស័យមៅតាម ផ្ខេកាប ឬសមាសធាតុការភ្ជជប់។
ឃ. របព័នផ្ន ែមតវ ឺកតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Mesh topology តូ ប៉ាូឡ៉ាូជី Mesh topology គឺជា ការ ភ្ជជប់

Physical ជាមរចើនអងកត់ Node ននតូប៉ាូឡ៉ាូជី មផេងៗរបមភទ hybrid mesh រតូវបាន មរបើមៅមលើ
Internet និង WAN មផេងមទៀត របព័នន hybrid mesh topology មានភ្ជជប់ ជាមរចើន រវាងតំ បន់

មផេងៗតូប៉ាូឡ៉ាូជី mesh topology មានផ្ខេសាំញាមំ ៅមពល ផ្ដលភ្ជជប់វា រគប់ n station មលាក
អបកនឹងមាន n(n-1)/2 Connection ឧទាហរែ៍ របព័នន Network ផ្ដលមានបួនកុំពយូទ័ រ មនាេះ
អបកនឹងមាន 4(4-1)/2 Connection ឬមសមើ 6 connection របសិន មបើមាន 10 កុំ ពយូទ័ រមនាេះនឹង

មាន 45។

របព័នផ្ន ែមតវ ឺកតូប៉ាូឡជី
៉ាូ Tree topology គឺដំមឡើងផ្មកធាង tree ផ្ដលមានរចនា សមព័នន root

node មានអងកត់ node មម និងផ្បកមចញជាអងកត់កូនមរចើន។ រចនាសមព័ននមរៀប ចំ កុងទរមង់
ប
ជា
hierarchical មានអងកត់ជាមរចើន និងមានចំនួនកូនអងកត់ node មរចើ ន។ ប៉ាុ ផ្នថតូប៉ាូឡ៉ាូជី tree

topology មិនមរបើមដើមផីអនុ វតថកុងការដំ
ប
មឡើង របព័ននផ្ែតវ ឺកមឡើយវា មានភ្ជពលំបាក។

បងាាញ ការផធុកតូប៉ាូឡ៉ាូជី topology មៅមលើវា ផ្ដលបណ្ត
ថ រកុម កបុង តូប៉ាូឡ៉ាូជី star ចូលរួមជា

មរចើនមលើ របព័ននផ្ែតវ ឺក។ មលាកអបកោចបផ្នទមឬផ្ទលស់បូរកុ
ថ ំពយូទ័ រ មដ្ឋយ រគ្នន់ ផ្ត មដ្ឋត
ភ្ជជប់ជាមួយ port មៅមលើ hub ដូចគ្នបឬ hub មផេងមទៀត។ គុ ែ វ ិបតថិ ននតូប៉ាូឡ៉ាូជី មនេះ

របសិនមបើឧបករែ៍ Hub មិនសាគល់ទំនាក់ទំនង រវាងឧបករែ៍មផេងមទៀតមិនបាន។

1.3 ការទំនាក់ទំនង Simplex, Half Duplex និង Full Duplex
1.3.1 ការទំនាក់ទំនង Simplex mode កបុងការទំនាក់ ទំនង Simplex mode មួ យកបុង ចំមណ្តម
ឧបករែ៍ ជាមរចើនជាអបកមផញើ Sender ខែ:ផ្ដល ឧបករែ៍មផេងមទៀត ជា អបក ទទួល។

ឧទាហរែ៍ ផ្ទកយរែប Satellite អបកមផញើ Sender និង Disk ជាអបកទទួល។ ទិនបន័យ មៅកបុង

simplex គឺមានទិសមដ្ឋេះផ្តមួយគត់ មហើយ Simplex មិនសូវមរបើ ពីមរពាេះ វា មិន មានសមតទ
ភ្ជពមផញើរតឡប់មកវ ិញ error ឬរតួតពិនិតយសញ្ញដ មដើ មផីបញ្ួជ នចុ ងបញ្ចប់ ។ ឧទាហរែ៍: ផ្ទកយ
រែប Satellite ជាអបកមផញើ (Sender) មហើយ Dish ជាអបកទទួល (Receiver)។

1.3.2 ការទំនាក់ទំនង Half Duplex
mode ការទំនាក់ទំនង Half Duplex mode រគប់ ឧបករែ៍ោចបានផ្តមផញើ ឬទទួ លកបុងមពល

ជាក់លាក់ណ្តមួយ។ ទំនាក់ទំនង half-duplex ោចមផញើនិងទទួល ប៉ាុ ផ្នថមិនកបុងមពលផ្តមួ យ។
វាដូចជាសាពនចំលង កផ្នលង ទិស មៅទាំងពីរចរាចរែ៍ ឆលងកាត់។ ការបញ្ួជ នទល់ទីបញ្ចប់

កបុងមពលមួយ មហើយ មផេង មទៀតទទួ ល បផ្នទមមលើមនេះ វាមានលទនភ្ជព មធវើមោយ error រក
មឃើញ មហើយមសបើរ មោយ អបកមផញើ បញ្ួជ នព័ត៌មានដល់។ វាមានន័ យថា ទិនបន័យដំមែើរការពី

ឧបករែ៍ A ឬពី ឧបករែ៍ B មៅ ឧបករែ៍ A កបុងមពលជាក់ លាក់មួយ។ ទិ នបន័យមិ នោច
ដំមែើរការ កបុងទិសមៅទាំងពី រកបុងមពល ផ្តមួយបានមទ។

1.3.3 ការទំនាក់ទំនង Full Duplex
mode ការទំនាក់ទំនង Full Duplex mode រគប់ឧបករែ៍ោចមផញើ និ ងទទួលទិ នបន័យកបុងមពល
ដូចគ្នប។ ទិនបន័យោចដំមែើរការ កបុងទិ សមៅទាំងពី រ។ មិ នរតូវការ switch ពី បញ្ួជ ន មដើមផី

ទទួល ដូចកបុង half duplex។ មលើពិភពមលាកការបញ្ួជ ន ទិ នន
ប ័ យ full duplex អនុញ្ញដតមោយ
ការបញ្ួជ នទិ សមៅទាំងពីរ ដូចជាការមរបើកាបភ្ជជប់ទទួលប៉ាូសទូរទសេន៍ TV ផ្តវាជារបមភទ
ផ្តមួយដូចកាប ទូរស័ពធ និងអុីនធឺផ្ែត។ វាទំនាក់ទំនង ទិសមៅពីរ រវាងឧបករែ៍ទាំង
មនាេះ។

1.4 កាបញ្ួជ នតាម Protocol

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) Protocol គឺជា
protocol សរមាប់នាំបញ្ួជ ន ចូ លកបុងរបព័ នន ផ្ែតវ ឺក Ethernet ឧបករែ៍ោចពោយម មដើមផី
មផញើ សុម frame មួ យកបុងមពលណ្តមួ យ។ របសិន មបើឧបករែ៍មផេងមទៀត បាន ពោយម មផញើ
កបុងមពល ដូចគ្នប និងបងាាញរបាប់ ពី កំហុសមកដល់ មហើយបណ្ត
ថ frame រតូវបានមបាេះបង់
មចាល។ CSMA/CD រតូវបាន មរបើ កុង
ប ករែី ផ្ដលមរបើការទំនាក់ទំនង Half-Duplex។ វា
ការពារ ការបងាាញរបាប់កំហុស រវាង ទិ នន
ប ័ យមផញើពី ឧបករែ៍មផេងគ្នប។ មៅកបុង Protocol

មនេះឧបករែ៍ បានកំែត់ថា មិនមាន សញ្ញដអគគិសនី ផ្ដលតំណ្តង មោយ ទិនបន័យមួយ
ចាប់មផថើមមផញើបញ្ួជ ន មៅឧបករែ៍ មផេង មទៀត។

1.5 របមភទផ្ែតវ ឺក
មៅកបុងបណ្ត
ថ ញមានរាងនិ ងទំ ហំខុសទាំងអស់។ អបករគប់រគងបណ្ត
ថ ជាធមមតាបានផ្បងផ្ចក
ថាបក់នន Networks មយងមៅតាមទំហំភូមិសាស្រសថ។ បណ្ត
ថ ញស្សមដៀងគ្នបទាំងទំហំនឹងមាន
លកខែៈដូចគ្នបមហើយអបកនឹ ងសិកាមមមរៀនមនេះមៅកបុងជំពូកមរកាយ។ ខាងមរកាមមនេះ គឺជា
ការផ្បងផ្ចទំហំផ្ដលបានមរបើជាញឹ កញាប់ៈ



Local area networks (LANs)
Wide area networks (WANs)

ការផ្បងផ្ចកទំហំទាំងមនេះគឺពែ៌នាមៅ section ខាងមរកាមមនេះ។
បណ្ត
ថ ញកបុងតំបន់ (LANs)
បណ្ត
ថ ញតំបន់មូលដ្ឋឌន (LAN ការ) គឺជារកុមននកំ ពយូទ័ រនិ ងឧបករែ៍ទំនាក់ ទំនងជាមួយប

ណ្ត
ថ ញinterconnected មៅកបុងតំបន់ ផ្ដលមានផ្ដនកំ ែត់ ទីតាំងភូមិសាស្រសថដូចជាអគ្នរមួយ
បរ ិមវែសាលាមួយ។ LANs រតូវបានកំែត់ដូចខាងមរកាម:




ពួកវារោចមផធរទិ នបន័យកបុងមលផឿនយ៉ា ងមលឿន (ករមិ តបញ្ូជ នផ្ដលខពស់ជាងមនេះ)។
ពួកវាឋិតមៅកបុងតំ បន់ ភូមិសាស្រសថផ្ដលមានផ្ដនកំ ែត់ ។

ករតភ្ជជប់និងធនធាន ជាពិមសសការឆលងរបព័ននផេពវផាយ ជាធមមតាគឺបានរគប់រគង
មដ្ឋយរកុមហុនផ្ដលកំពុងដំមែើរការបណ្ត
ឋ ញ LAN ។

បណ្ត
ថ ញតំបន់ធំទូលាយ (WANs)
តំបន់បណ្ត
ថ ញមួយដ៏ធំទូលាយ (WAN) interconnects LANs ។ WAN មួយោចរតូវបាន
កំែត់ទីតាំងទាំងស្សុងកបុងរដឌឬរបមទសមួយឬវាោចរតូវបាន interconnected មៅជុំ វ ិញពិ ភព
មលាក។

WANs រតូវបានកំែត់ដូចខាងមរកាម:


ពួកវាមានមៅកបុងភូមិសាស្រសថតំបន់ មួយផ្ដលគ្នមនផ្ដនកំ ែត់



ពួកវាជាធមមតា interconnect មរចើនជាមួយ LANs



ពួកវាជាធមមតាមផធរទិនបន័យកបុងមលផឿនយឺតជាង LAN (មលផឿនទាបជាង) ។



ការតភ្ជជប់ និងធនធានជាពិ មសសការឆលងរបព័ននផេពវផាយជាធមមតាគឋិ តមៅមរកាម
ការរគប់រគងមដ្ឋយ carrier របស់ភ្ជគីទីបីដូចជារកុមហុនទូរស័ពទឬរកុមហុនផ្ខេ
Network ។

ចំណ្តំWANsគឺ Interconnected LANs ។ interconnection មនេះជាញឹកញាប់រតូវបានតំ ណ្តង
មដ្ឋយ line នឹ ងចូលមៅកបុងCloud។ មនេះគឺមដ្ឋយសារផ្តរកុមហុនមនេះកំពុងដំមែើរការបណ្ត
ថ

ញជាធមមតាមានផ្តគំនិតទូ មៅននវ ិធី ថាទិ នបន័យនឹងរតូវបាន ទទួលយកមៅមលើការមធវើដំមែើរ
របស់ខួនមៅចមរមៀកបណ្ត
ល
ឋ ញ LAN មផេងមទៀត។ រកុមហុនទាំងអស់ បាន ដឹងមនាេះគឺថា

ទិនបន័យផ្ដលបានបញ្ូច ល Cloud មួយមួយចំមហៀងនិងមចញពីមាខងមទៀត

WANs ោចរតូវបានចាត់ចូលមៅកបុងបផ្នទមមទៀតចំ នួនពី ររបមភទគឺ : enterprise WANs និង

global WANs។សហរគ្នសមួយបានតភ្ជជប់ WAN បានបំ ផ្បកមៅកំពយូទ័រជាមរចើ នរបស់អងគ
ការផ្តមួយ។ អងគការជាមួយរបតិ បតថិការកុំ ពយូទ័ រមៅតំ បន់ឆាាយជាមរចើនផ្ដលោចផថល់

ការងារមួយសហរគ្នស WAN មដើមផី interconnect មៅតំបន់ខាងមរៅ។ សហរគ្នស WAN
ោចបញ្ូច លគ្នបមសវាបណ្ត
ឋ ញឯកជននិ ងពាែិជជកមមប៉ាុផ្នថវាគឺជាមគ្នលបំែងដល់រតមូវករ
របស់អងគការជាក់ លាក់មួយ។ WAN ជាសាកលបណ្ត
ថ ញ interconnects របស់សាជីវកមម ឬ
អងគការជាមរចើន។ លកខខែឍ ដនទមទៀតផ្ដលពែ៌នាបណ្ត
ថ ញ អំ ពីតំបន់បណ្ត
ថ ញននតំបន់ទី
រកុង (man) បណ្ត
ថ ញបានតភ្ជជប់ផ្ដល មានវ ិសាលភ្ជពភូ មិសាស្រសថរពំ ផ្ដនននទី រកុងមួយនិ ង
បណ្ត
ថ ញតំបន់បរ ិមវែសាលា (CAN) ផ្ដលជា បណ្ត
ថ ញផ្ដលមានវ ិសាលភ្ជពទី តាំងមួ យឬ
សំែុំននោគ្នរមួយ។ ពាកយទាំងមនេះជាញឹកញាប់នាំឱ្យ មានការភ្ជន់រចលំមរពាេះមនុសេ
មិន របាកដថាមតើពួកវាសំមៅមៅមលើបណ្ត
ថ យរកុមហុន ផ្ទធល់ខួននន
ល
កុំពយូទ័ រឫការតភ្ជជប់ វា

មៅតំបន់ខាងមរៅ

ការកំែត់បណ្ត
ថ ញ LAN,MAN, និង WAN
កបុងរយៈមពលប៉ាុនាមនឆាបំចុងមរកាយមនេះចំនួនពី រពាកយងមីរតូវបានផ្ែនាំ: Internet និង intranet
។ រកុមហុនផ្ដលមានបណ្ត
ឋ ញ LAN មួយមានបណ្ត
ថ ញកុំ ពយូទ័ រមួ យ។ កបុងនាមជាបណ្ត
ឋ ញ

LAN មួយលូតលាស់វាមានការរ ីកចមរមើនមៅជា Internetwork of computer, សំមៅមៅដូចជា
អុីធឺែិត។ កបុងឆាបំ 1990, ឧបករែ៍សរមាប់រកាហវិក (ឬកមមវ ិធី ផ្សវងរក) រតូវបានបមងកើតមឡើង
មដើមផីពិនិតយ មមើល ព័ត៌មានមៅមលើមា៉ាសុីនបមរមើ។ នងាមនេះសំែុំផ្បបបទពីរមានរបជារបិយ

ភ្ជពបំផុតននឧបករែ៍មរបើរបាស់មនេះគឺរកុមហុន Internet Explorer របស់រកុមហុន Microsoft
និង Netscape’s Navigator។ កមមវ ិធី Browser ទាំងមនេះ រតូវបានមរបើមដើមផីរក
ុ រកអុីនធឺែិត។
វាកយស័ពធមនេះដំបូងមានការយល់រចឡំមរចើ នមៅកបុង industryពី មរពាេះ intranet មួយគឺជាការត

ភ្ជជប់ននការ LANs និង Internet គឺជាការត ភ្ជជប់របស់មា៉ាសុីន បមរមើមៅមលើ LANs ជាមរចើនថា
គឺវាោចរកបានមដើមផីឱ្យកមមវ ិធី រក
ុ រកឧបករែ៍មរបើ របាស់ជាមរចើន។ មដើមផីមជៀសវាងការភ្ជន់
រចលំមនេះ ពាកយ intranet រតូវបានបមងកើត។ Term មនេះពែ៌នាអំពីបណ្ត
ថ ញ ននកំ ពយូទ័ រមួយ

មៅមលើ LAN ផ្ដលមានសរមាប់អងគផ្តមួយ ពាកយថាអុិនធឺែិពិពែ៌នា អំពីបណ្ត
ថ ញ របស់
កំពយូទ័រអបកោចតភ្ជជប់មៅមដ្ឋយមរបើ កមមវ ិធី ផ្សវងរល-ដ៏សំខាន់ផ្ដលជាបណ្ត
ថ ញននការអនថរ
LANs ផ្ដលោចរកបានមដើមផីឱ្យសាធារែៈ។

មមមរៀនទី២: របព័នន មលខ Numbering Systems
2.1 របព័នន មគ្នល១០ មគ្នល១៦ និងមគ្នល ២
របព័នន មគ្នល១០ មគ្នល១៦ និងមគ្នល២ គឺជាបណ្ត
ថ របព័ននមលខខុសគ្នប របព័ននមួយផ្ដល
មយើងធាលប់មរបើគឺរបព័នន មគ្នល១០។ ផ្ដលរបព័ននមលខទាំងមនេះមរបើមលខជា និមមតិស
ថ ញ្ញដ
តំណ្តង មោយមលខ កបុងរបព័ នមន គ្នល១០ មយើងមរបើ ១០មលខខុសគ្នប ផ្ដលមាន និមមតិ ថ

សញ្ញដ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, និង 9 ជាមួយ១០ មលខនិមត
ម ិថសញ្ញដ។ របព័ននមលខ មានរូប
មនថ:

b – ចំនួន មគ្នល
របព័នន
dn – មលខទី n
n – ោចចាប់ មផថើមពី ចំនួន អវ ិជជមាន របសិនមបើ ចំនួន មានជាផ្ផបកកមនាម
N+1 – ចំនួននន មលខ
2.1.1 របព័នមន លខមគ្នល ១០ មយើងមរៀនអំពីរបព័នមន លខ សាមញ្ដ ធមមតា របព័ននមនេះ
រតូវបានកំែត់ទរមង់ ១០មលខ (0,1,2,3,4,5,6,7,8 និង 9) ផ្ដលរតូវបានមគមៅថា របព័នន
មគ្នល ១០។
ឧទាហរែ៍: “ហុកសិប” កបុងមលខរបព័ ននមគ្នល ១០ មយើងសរមសរងាយ “60”

របព័នន មគ្នល១០ Base-10 របព័ននមគ្នល១០ មរបើមលខចាប់ពី 0..9 គឺជាមលខ ផ្ដលមយើង មរបើ
ជួបរបមទេះរាល់នងា។
ឧទាហរែ៍: 253810 = 2×103+5×102+3×101+8×100
2.1.2 របព័នមន លខមគ្នល ១៦ របព័ននមគ្នល ១៦ មនេះមានទរមង់មលខ (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
,A,B,C,D,E និង F)។
ឧទាហរែ៍: “ហុកសិប” កបុងមលខរបព័ ននមគ្នល ១៦ មយើងសរមសរងាយ “3F”

មលខពី “A” ដល់ “F” កបុងរបព័នមន គ្នល១៦ ផ្ដលមសមើរ និងមលខ “10” មៅ “15” កបុងរបព័នន
មគ្នល១០។
របព័នន មគ្នល១៦ Base-16 របព័នន
មគ្នល១៦ មរបើមលខចាប់ពី 0..9 និងអកេរពី A..F។ផ្ដល H ជាសញ្ញដបងាាញខាងមុខនន
របព័ននមគ្នល១៦ hex របព័ននមគ្នលដប់របាំមួយគឺជា ចំនួនរបព័នន system ផ្ដលមានមគ្នល១៦
បណ្ត
ថ ចំនួន 09 របាប់ចំនួន ដំបូងរបព័នន មគ្នល ១០ និងបនាធប់មកមាន មគ្នល១៦ មលខ
ផ្ដលមានអកេរពី A មៅ F។ លកខែ: របព័នន មគ្នល ១៦ គឺមសមើនិងបួន bit ។ របព័ននមគ្នល
១៦ បានបងាាញកបុង MAC addresses កបុង Data Link layer ។

ឧទាហរែ៍:
2816 = 28H = 2×161+8×160 = 40
2F16 = 2FH = 2×161+15×160 = 47
BC1216 = BC12H = 11×163+12×162+1×161+2×160= 48146
3FA716=8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 32 + 4 + 2 + 1
= 16,29510
2.1.3 របព័នន មគ្នល២ Base-2 របព័នមន លខមគ្នល២ មរបើពីរមលខ 0 និង 1 គត់ ផ្ដល B ជា
សញ្ញដបងាាញខាងមុខននរបព័ននមគ្នល២ Bin។

ឧទាហរែ៍: “ហុកសិប” កបុងមលខរបព័ននមគ្នល ១៦ មយើងសរមសរងាយ “០០111111”របព័នន
មលខមគ្នល២ មូលដ្ឋឌនព័ត៌មាន: របសិនមបើមយើងសរមសរចំនួនមគ្នល២ “10010010” មយើង
រតូវដឹងដូចខាងមរកាម:

– រគប់មលខ “0” ឬ “1” ននមលខខាងមលើមៅថា “bit”
– រគប់ 4bit រតូវបានមគមៅថា “nibble”
– រគប់ 2nibble មសមើ 8bit មគមៅថា “byte” មានន័យថា 8bit=2nibble=1byte
– bit ខាងមឆវងមៅថា “ Most Significant Bit” សរមសរកាត់ “MSB”
– bit ខាងសាថមំ ៅថា “Least Significant Bit” សរមសរកាត់ “LSB”
ចំណ្តំ:
ចំនួនមលខមគ្នល២
(bits)
1
4
8
16
32
64

ម្មេះរួម
Bit
Nibble
Byte
Word
Double Word
Quad Word

មដើមផីផ្សវងយល់ IP address មលាកអបករតូវយល់ចាស់ពីរបព័ននមគ្នល២ ជាមុនសិន។ របព័នន
មគ្នល២ គឺជាភ្ជសាកុំពយូទ័ រផ្ដលរតូវបាន បងាាញមដ្ឋយតនមល bit នន 0 ឬ 1 ។ របព័នន 32-bit

binary address និងមាន កមនាម 10101010101010101010101010101010 ។ 32 bit ទាំងមនេះ
ោចផ្ចក ជាបួនរកុមកបុង 4 octet ឬ 10101010 10101010 10101010 10101010 សំរាប់ របព័នន

មគ្នល១០ កាលណ្តតនមល bit មសមើ 1 គឺជា bit ផ្ដល រតូវបាន មរបើ មលាកអបក ោចគែនាវាជា
របព័ននមគ្នលពីរ ។ កាលណ្តតនមល bit មសមើ 0 គឺ bit មិន មរបើ off ។ តនមលបងាាញរបព័ននមគ្នលពីរ
binary មហើយរតូវបានគែនា ជាតនមលរបព័នន មគ្នល១០ នន bit នីមួយៗមដ្ឋយគ្នមន octet ។
ឧទាហរែ៍:
101012 = 10101B = 1×24+0×23+1×22+0×21+1×20 = 16+4+1= 21
101112 = 10111B = 1×24+0×23+1×22+1×21+1×20 = 16+4+2+1= 23
1000112 = 100011B = 1×25+0×24+0×23+0×22+1×21+1×20 =32+2+1= 35
2.1.4 របព័នន មគ្នល៨ Base-8 របព័នមន គ្នល ៨ មរបើមលខពី 0..7

ឧទាហរែ៍:
278 = 2×81+7×80 = 16+7 = 23
308 = 3×81+0×80 = 24
43078 = 4×83+3×82+0×81+7×80= 2247
23228= 2×83 + 3×82 + 2×81 + 2×80= 1024 + 192 + 16 + 2= 123410
2.2 រមបៀបបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល២ មៅ របព័នមន គ្នល១០
មដើ មផីបូរថ ចំនួនពី របព័ ននមគ្នល២ មៅរបព័ននមគ្នល១០ មយើងរតូវដឹង រគប់ចំនួនមលខ (bit) កបុង
ចំនួនរបព័ននមគ្នល២។ ផ្ដល MSB មានចំនួនមរចើន និង LSB មានចំនួនតិចបំផុត។ មដើមផី
ផ្សវងយល់ IP address មលាកអបករតូវយល់ចាស់ពីរបព័នមន គ្នល ពីរ binary ជាមុន សិន។
របព័ននមគ្នល Binary គឺ ជាភ្ជសាកុំ ពយូទ័រផ្ដលរតូវបាន បងាាញមដ្ឋយតនមល bit នន 0 ឬ 1 ។

របព័នន 32bit binary address និងមាន កមនាម 10101010101010101010101010101010 ។ 32
bit ទាំងមនេះោចផ្ចក ជាបួនរកុមកបុង 4 octet ឬ 10101010 10101010 10101010 10101010 សំ

រាប់ របព័នន មគ្នលដប់ decimal កាលណ្តតនមល bit មសមើ 1 គឺជា bit ផ្ដលរតូវបានមរបើមលាកអបក
ោចគែនាវាជា របព័នន មគ្នលពីរ ។ កាលណ្តតនមល bit មសមើ 0 គឺ bit មិនមរបើ off ។ តនមល
បងាាញរបព័នន មគ្នល ពីរ binary មហើយរតូវបានគែនា ជាតនមលរបព័ននមគ្នលដប់ decimal នន
bit នីមួយៗមដ្ឋយគ្នមន octet ។
ឧទាហរែ៍ របសិនមបើមយើង មានចំនួនរបព័ននមគ្នល២ មួយផ្ដលមានទរមង់ 8bit

LSB មសមើរ =1
MSB មសមើរ= 128
មដើមផីពី ចំនួនរបព័ននមគ្នល២ មៅចំនួនរបព័ននមគ្នល១០ មយើងរតូវមធវើមលងមមគុែ រគប់ bit។
ចំនួនមគ្នល១០ គឺមសមើរ និងផលបូកននចំនួនស័យ
វ គុែនន 2 គុែនិង ចំនួនមគ្នល២ ផ្ដល
មានមលខ „1’ មលខ ០ មិនបូក:
របព័ននមគ្នលពីរ Binary មៅរបព័ននមគ្នលដប់ Decimal មដ្ឋយមរបើតនមលផ្ដលបានគែនាសំ
រាប់ bit មលាកអបកោចងាយស្សួល បថូររបព័ ននមគ្នលដប់ decimal និងផ្ខេបនាធត់ binary octet
ជាមួយតនមលរបព័នន មគ្នលដប់ decimal ផ្ដលគែនាដូច ខាងមរកាម។
តផ្មល bit

0

0

តនមល Decimal 128 64

0

1

0

0

0

1

32

16

8

4

2

1

16

1

កបុងឧទាហរែ៍មនេះ មានតនមលបួន bit គឺ 1 បផ្នទមតនមល decimal មដើមផទទួលតនមល decimal
សរុបផ្ដលមាន octet ដូចមនេះតនមលសរុបគឺ = 17 (16 + 1)។

គែនាតនមលរបព័នន binary octet 11111111 មៅរបព័នមន គ្នលដប់
តផ្មល Bit

1

1

1

1

1

1

1

1

តផ្មល Decimal

128

64

32

16

8

4

2

1

128

64

32

16

8

4

2

1

តនមលសរុបមសមើ = 255 (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1) កបុងករែី មនេះតនមល bit ទាំងអស់គឺ
on (1) ដូមចបេះតនមលរបព័ននមគ្នលដប់ decimal រតូវបាន បផ្នទមមដើមផីគែនា IP address octet ។
តនមល IP address octet គឺ 255។
ឥឡូវមលាកអបកបថូរ 32-bit binary address មៅកបុងរបព័ននមគ្នលដប់ decimal address។ កបុង
ឧទាហរែ៍របព័ននមគ្នលពីរ binary address គឺ 10101010 01010101 11000011 00111100 ។
ចាប់មផថើម octet ដំបូងគឺ 10110000។
បថូររបព័ននមគ្នលពីរ Binary មៅ របព័នមន គ្នលដប់ Decimal ននមលខ 01010101
តផ្មល Bit

0

1

0

1

0

1

0

1

តផ្មល Decimal

128

64

32

16

8

4

2

1

64

16

4

1

តនមលសរុប IP octet មសមើ = 85 (64 + 16 + 4 + 1) បថូររបព័ ននមគ្នលពីរ Binary មៅរបព័នន មគ្នល
ដប់ Decimal មានមលខ 11000011
តផ្មល Bit

1

1

0

0

0

0

1

1

តផ្មល Decimal

128

64

32

16

8

4

2

1

128

64

2

1

តនមលសរុប = 195 (128 + 64 + 2 + 1) បថូររបព័ នមន គ្នលពីរ Binary មៅរបព័ននមគ្នលដប់ Decimal
មានមលខ 00111100
តផ្មល Bit

0

0

1

1

1

1

0

0

តផ្មល Decimal

128

64

32

16

8

4

2

1

32

16

8

4

តនមលសរុប = = 60 (32 + 16 + 8 + 4)
ឧទាហរែ៍:
ចំនួនមគ្នល២ : 1 1 1 0 0 1

សវ័យគុែ 2:

25 24 23 22 21 20

1110012 = 1·25+1·24+1·23+0·22+0·21+1·20 = 57
100112 = 1910
1101012 = 5310
100010112 = 13910
របមាែវ ិធី: បថូរ របព័ននមគ្នល២ “10010010” មៅជារបព័ននមគ្នល១០

ដូមចបេះ ចំនួនរបព័ននមគ្នល២
“10010010” មសមើរបព័ននមគ្នល១០ = 146
Bin Dec
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 10
1011 11
1100 12
1101 13
1110 14
1111 15
2.3 រមបៀបបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល១០ មៅ របព័នមន គ្នល២ មដើ មផីបូរថ ពីរបព័នន មគ្នល១០ មៅ

របព័ននមគ្នល២ មយើងនឹងមរបើមលខមគ្នល២។ មលាកអបក ោចមាន លទនភ្ជពបថូរ IP address ពី
របព័ននមគ្នលដប់ decimal មៅកបុងរបព័ននមគ្នលពីរ binary។ មធវើរបមាែ វ ិធីពីមឆវងមៅ
សាថកា
ំ ល ណ្តបថូររបព័ននមគ្នលពី រ binary។

128 64 32 16 8 2 1

វ ិធីបំផ្លងដូចខាងមរកាម:
– មយើងយក មលខមគ្នល១០ ផ្ចកជាមួយមលខដំបូង 128
– មយើងសរមសរលទនផល ដូចជា MSB កបុងរបព័ ននមលខមគ្នល២ មហើយយកសំែល់មៅផ្ចក
ជាមួយ មលខទីពីរ 64។
– មយើងសរមសរលទនផល ដូច bit ដំបូង MSB មហើយយកសំែល់ ផ្ចកនិងមលខទីបី 32។
….
– មធវើរហូតដល់បញ្ចប់ចុងមរកាយផ្ចក និង 1។
ឧទាហរែ៍១: បំផ្លង មលខរបព័ននមគ្នល១០ “65” មៅជាមលខរបព័ននមគ្នល២
ចំមលើយ:
65/128=0 សំែល់ មៅសល់ 65
65/64= 1 សំែល់ មៅសល់ 1
1/32=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/16=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/8=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/4=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/2=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/1=1 សំែល់ មៅសល់ 0
ដូមចបេះ ចមមលើយ 65= 01000001
ឧទាហរែ៍២: បំផ្លង មលខរបព័ននមគ្នល១០ “133” មៅជាមលខរបព័ននមគ្នល២
ចំមលើយ:
133/128=1 សំែល់ មៅសល់ 5
5/64= 0 សំែល់ មៅសល់ 5
5/32=0 សំែល់ មៅសល់ 5
5/16=0 សំែល់ មៅសល់ 5
5/8=0 សំែល់ មៅសល់ 5
5/4=1 សំែល់ មៅសល់ 1
1/2=0 សំែល់ មៅសល់ 1
1/1=1 សំែល់ មៅសល់ 0
ដូមចបេះ ចមមលើយ 133= 10000101
វ ិធីមា៉ា ងមទៀត:

ដូមចបេះ ចមមលើយ 65= 01000001

ឧទាហរែ៍ IP address = 206.110.28.62 octet
ដំបូងនន 206 ោចបំផ្បកដូចខាងមរកាម:
128 64
1
1

32
0

16
0

8
1

4
1

2
1

1
0

តនមល octet គឺធំជាង 128 ដូមចបេះ bit ដំបូងគឺ on រតូវមធវើរបមាែវ ិធីមដ្ឋយ យក 128 មៅដក 206
។
206 – 128 = 78
សំែល់សល់ 78 ធំជាង 64 ចំនួន bit ទីពីរគឺ on។
78 – 64 = 14
សំែល់ 14 តូចជា 32 និង 16 ដូមចបេះ bit ទីបីនិងទីបួនគឺ off មោ៉ា ងមទៀត 14 គឺធំ ជាង 8 ដូមចបេះ
bit គឺ on។
14 – 8 = 6
សំែល់មៅសល់ 6 ធំជាង 4 ដូមចបេះ bit គឺ on។
6–4=2
សំែល់មៅសល់ 2 គឺមសមើគ្នបតនមល bit ទីរបាំពីរដូមចបេះ bit គឺ on
2–2=0
ចុងបញ្ចប់តនមល bit គឺ off ពីមរពាេះតនមលមៅសល់គឺ 0 ចងចាំថាវាគឺជាចំនួនគូ ដូមចបេះ bit ចុង
មរកាយគឺ 0។
លំហាត់អនុវតថន៍:
5110 = 1100112
21710 = 110110012
802310 = 11111010101112
តារាងបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល ១០ មៅរបព័នមន គ្នល២
Dec Bin
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

10
11
12
13
14
15

1010
1011
1100
1101
1110
1111

2.4 រមបៀបំផ្លង រវាងរបព័នមន គ្នល១៦ និង របព័នមន គ្នល២
2.4.1 បំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល១៦ មៅ របព័នមន គ្នល២
តួមលខពី “A” ដល់ “F” មៅកបុងរបព័ ននមគ្នល១៦ គឺមសមើរ និងចំនួន “10” ដល់ “15” គិតជា
របព័ននមលខមគ្នល១០។

មដើ មផីបូរពី
ថ របព័ននមគ្នល១៦ មៅរបព័នន

មគ្នល២ មយើងរតូវមធវើដូចខាងមរកាម:

1.បថូររគប់មលខកបុងរបព័នមន គ្នល១៦ មោយវាមសមើរមលខ របព័ននមគ្នល១០
2. បថូររគប់ របព័ននមគ្នល១០ មោយវាមសមើរមលខ របព័ននមគ្នល២។

រូបភ្ជពខាងមរកាមបងាាញពី រមបៀបបំផ្លង របព័ននមគ្នល១៦ មៅជារបព័ននមគ្នល២

តារាងបំផ្លង ពី
របព័នមន គ្នល ១៦ មៅរបព័នមន គ្នល២

Hex Bin
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011

C
D
E
F

1100
1101
1110
1111

លំហាត់អនុវតថន៍:
1E316 = 0001 1110 00112z
0A2B16 = 0000 1010 0010 10112
7E0C16 = 0111 1110 0000 11002
2.4.2 បំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល២ មៅ របព័នមន គ្នល១៦ មដើមផីបំផ្លង ពីរបព័ននមគ្នល២ មៅ
របព័ននមគ្នល១៦ មយើងមធវើដូចខាងមរកាម:
1.បថូររគប់ nibble (4bit) កបុងរបព័ នមន គ្នល២ មោយវាមសមើរកបុងរបព័ននមគ្នល១០
2. បថូររគប់ របព័ននមគ្នល១០ មោយវាមសមើរមលខ របព័ននមគ្នល១៦។

លំហាត់អនុវតថ
ន៍:
11102 = 0E16
111002 = 3916
100111002 = 9C16
តារាងបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល២ មៅរបព័នមន គ្នល១៦
Bin Hex
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

2.5 រមបៀបបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល១៦ មៅ របព័នមន គ្នល១០
2.5.1 បំផ្លងពី របព័នមន គ្នល១៦ មៅរបព័នមន គ្នល១០ មលខពី “A” មៅ “F” កបុងរបព័ននមគ្នល
១៦ គឺមសមើរចំនួនពី “10” មៅ “15” កបុងរបព័ននមគ្នល១០។

មដើមផីបំផ្លងពី របព័ននមគ្នល១៦ មៅ
របព័ននមគ្នល១០ មយើងរតូវមធវើដូចខាងមរកាម:
1. បំផ្លងរគប់ មលខកបុងរបព័ននមគ្នល១៦ មដើ មផីមោយវាមសមើរ កបុងរបព័ នមន លខមគ្នល១០
2. បំផ្លងរគប់ មលខ កបុងរបព័ ននមគ្នល១០ មដើ មផីមោយវាមសមើរកបុងរបព័ននមលខមគ្នល២
3. បំផ្លង របព័ននមគ្នល២ មដើ មផីវាមសមើរ កបុងរបព័ននមលខមគ្នល១០។

រូបខាងមរកាម បងាាញពីរមបៀបមយើងបំផ្លង ពីរបព័ននមគ្នល១៦ មៅជារបព័ននមលខមគ្នល១០

លំហាត់
អនុវតថន៍:
1D916 = 47310
80E116 = 3299310
10CE16 = 430210
តារាងបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល១៦ មៅរបព័នមន គ្នល១០
Hex Dec
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15

2.5.2 បំផ្លងពីរបព័នមន គ្នល១០ មៅរបព័នមន គ្នល១៦ មដើមផីបំផ្លងពីរបព័ននមគ្នល១០ មៅ
របព័ននមគ្នល១៦ គឺ មយើងមធវើផុយពី
ធ
ជំហានរបមាែវ ិធី ខាងមលើ។
1. បំផ្លងរបព័ននមលខមគ្នល១០ មោយវាមសមើររបព័ននមគ្នល២

2. បំផ្លងរគប់ nibble (4bit) កបុងរបព័ននមលខមគ្នល២ មដើ មផីមោយវាមសមើរកបុង របព័ នមន លខ
មគ្នល១០

3. បំផ្លងរគប់ មលខ មៅកបុងរបព័ននមលខមគ្នល១០ មដើ មផីមោយវាមសមើរ កបុងរបព័ នមន លខ
មគ្នល១៦។

លំ
ហាត់អនុវតថន៍:
7910 = 4F16
12010 = 7816
172810 = 6C016
តារាងបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល១០ មៅរបព័នមន គ្នល១៦
Dec Hex
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
2.6 រមបៀបបំផ្លង ពីរបព័នមន គ្នល ២ មៅ របព័នមន គ្នល១៦ តួមលខពី “A” ដល់ “F” មៅកបុង
របព័ននមគ្នល១៦ គឺមសមើរ និងចំនួន “10” ដល់ “15” គិតជារបព័ននមលខមគ្នល១០។

មដើ មផីបូរពី
ថ របព័ននមគ្នល២ មៅរបព័នន

មគ្នល១៦ មយើងរតូវមធវើដូចខាងមរកាម:

1.បថូររគប់មលខកបុងរបព័នមន គ្នល២ មោយវាមសមើរមលខ របព័ននមគ្នល១០
2. បថូររគប់ របព័ននមគ្នល១០ មោយវាមសមើរមលខ របព័ននមគ្នល១៦វ ិញ។

រូបភ្ជពខាងមរកាមបងាាញពី រមបៀបបំផ្លង របព័ននមគ្នល២ មៅជារបព័ននមគ្នល១៦

លំហាត់អនុវតថន៍
11102 = 0Eh
1110012 = 39h
100111002 = 9Ch
Bin Hex
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

មមមរៀនទី៣: TCP/IP និង OSI Suit
TCP/IP រតូវបានអភិ វឌណន៍ កុងអំ
ប
ឡុងមពលឆាបំ 1960 រកមឃើញមដ្ឋយរកសួងការពារជាតិ សហ
រដឌ ោមមរ ិច ផ្ដលបានស្សាវរជាវគមរមាង ARPA ពាកេកាត់ Advanced Research Projects

Agency ខិតខំរបឹងផ្របង មដើ មផីដំមឡើងរបព័ ននផ្ែតវ ឺក។ វាដំបូងមរបើ របព័នផ្ន ែត វ ឺក កុំ ពយទ័
រកបុង UNIX កបុង ការដំមឡើងសកលវ ិទោល័យ និងរដ្ឋឌភិបាល។ សពវនងាគឺរបូតូកូល protocol
ផ្ដលមរបើរបតិបតថិការមលើរបព័ននអុីនធឺផ្ែតទាំងមូលមលើពិភពមលាក។ TCP/IP ពាកេ កាត់
មានន័យ Transmission Control Protocol/Internet Protocol គឺជា មូល ដ្ឋឌន ភ្ជសាទំនាក់ទំនង
ឬរបូតូកូល protocol របស់អុីនធឺផ្ែត។ វាោចមរបើ ដូចជា របូតូកូល protocol ការទំនាក់
ទំនងកបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺកឯកជន (ទាំងរបព័ននផ្ែតវ ឺក intranet ឬ របព័នន extranet)។ កាល

ណ្តមលាកអបក បមងកើតចូលមដ្ឋយផ្ទធល់ មៅអុីន ធឺ ផ្ែត កុំ ពយូទ័ រ របស់ មលាក អបករតូវបាន

ផថល់ ចំលង TCP/IP ជាមួយ កុំ ពយូទ័រមផេងមទៀត ក៍មានដូ ចគ្នបផ្ដរ ផ្ដលោចមផញើសារ ឬទទួល
ព័ត៌មាន តាម TCP/IP ផងផ្ដរ។ TCP/IP ផថល់ ការទំនាក់ទំនង ផ្ែតវ ឺក កបុងស្សទាប់ layer

មផេងគ្នប។ TCP/IP គឺជាស្សទាប់ របូតូកូល protocol មិនមរបើ ទាំងអស់មលើស្សទាប់ OSI layer
មទាេះបីស្សទាប់ទាំងមនាេះ សមមូល កបុងរបព័ ននរបតិ បតថិការ និងមុ ខងារដូចគ្នបក៍ របព័ននផ្ែតវ ឺ
ក អនុញ្ញដតមោយមរបើ OSI ស្សទាប់ ទី 1 និងទី 2។ មលើ ស្សទាប់ Internet Protocol layer

មរបៀបមធៀបនឹង ស្សទាប់ ទី 3 កបុង ម៉ាូ ផ្ដល OSI model។ មលើស្សទាប់ host-to-host layer គឺ មសមើ់
រមៅ OSI ស្សទាប់ទី 4។ មានមុខងារ TCP និង UDP មហើយចុងមរកាយស្សទាប់មរបើរបាស់
application layer គឺ របផ្ហលនឹងស្សទាប់ទី5, 6 និង 7 របស់ស្សទាប់ OSI layer។

3.1 ស្សទាប់
TCP/IP Layer: TCP/IP Protocol ផ្ចកមចញជាការទំនាក់ ទំនង របព័នន ផ្ែតវ ឺក កបុង បណ្ត
ថ
ស្សទាប់ខុសគ្នប។ រូបភ្ជពខាងមរកាមបណ្ត
ថ ស្សទាប់ ជាស្សទាប់ Network interface layer

ស្សទាប់ Internetworking layer, ស្សទាប់ Transport layer និងស្សទាប់ Application layer។

រគប់ស្សទាប់ layer ននបណ្ត
ថ ស្សទាប់ផ្ដល បានកំែត់
តួនាទី កបុងការទំនាក់ ទំនង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក។
“Network interface layer” ោចផ្បងផ្ចកមៅកបុងពីរ មផេងមទៀតននបណ្ត
ថ layer ផ្ដលមាន
“physical layer” និង “data link layer”។

TCP/IP protocol suit មានពីរម្មេះមផេងមទៀត “internet protocol suit” និង “DoD protocol
suit”។
3.1.1 ស្សទាប់ Physical layer ស្សទាប់ physical layer ឬស្សទាប់ទី១ សំរាប់បកផ្រប ទិនបន័យ
ផ្ដលវាទទួល បានពីស្សទាប់មលើ upper layer មៅស្សទាប់ physical សញ្ញដ អគគីសនី ឬ អុបទិ
ក ផ្ដលោចបញ្ួជ នវាឆលងកាត ការទំនាក់ ទំនងមធយម។ ស្សទាប់ physical layer មានលកខែ:
ពិមសស ឧបករែ៍របព័ននផ្ែតវ ឺក មហើយ លកខែ:ពិ មសស physical។ ឧទាហរែ៍វា

កំែត់ អគគិសនី និង លកខែ:ពិមសស physical ននផ្ែតវ ឺក network port ផ្ដលមានមៅកបុង
network interface (NIC) និងកំែត់ អគគិសនី និង លកខែ: ពិមសស physical សរមាប់កាប
ផ្ដល រតូវបានកំែត់ network port របស់វា។
3.1.2 ស្សទាប់ Data Link Layer ស្សទាប់ data link layer មៅស្សទាប់ទី២ រតូវបាន ទទួល
ខុសរតូវ សរមាប់ ការទំនាក់ទំនងទិនន
ប ័ យ រវាងឧបករែ៍ពី រ មៅខាងកបុងផ្ែតវ ឺក network

ដូចគ្នប។ ស្សទាប់មនេះ “physical address” ននឧបករែ៍ ទំនាក់ទំនង សាគល់ ចាស់ឧបករែ៍
ទាំងមនាេះ។
Physical address: វាគឺជា កូដ address មលើ “network interface card (NIC)” ននឧបករែ៍ ផ្ែ
តវ ឺក។

3.1.3 Internetworking Layer ស្សទាប់មនេះមៅ
ថា “internet layer” មៅស្សទាប់ទី៣
តួនាទីស្សទាប់ internetworking layer គឺមដើមផី route ទិ នបន័យរវាងបណ្ត
ថ ផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមរបើ
logical address។
Logical address: វាគឺជា address បានផថល់មៅរគប់ផ្ែតវ ឹក និ ងរគប់ ឧបកែ៍ផ្ែតវ ឺក
មដ្ឋយអបករគប់រគងផ្ែតវ ឺក។

3.1.4 ស្សទាប់ Transport layer ស្សទាប់ Transport layer ឬ
មៅថា ស្សទាប់ទីបួន តួនាទីស្សទាប់ transport layer គឺបមងកើត ការផ្កតរមូវ error ការមផញើ
ទិនបន័យមៅដល់ បំផ្ែកននទិនន
ប ័យ និង របជុំ ននទិ នបន័យមឡើងវ ិញ មហើយវាធានា សរមាប់
ការទំនាក់ទំនង host-to-host។
3.1.5 ស្សទាប់ Application layer ស្សទាប់ Application layer មៅថា ស្សទាប់ទី ៥ ផថល់មុខ
ងារសរមាប់មរបើ ឬកមមវ ិធីរបស់វា មហើយវាគឺ ទទួលខុ សរតូវ សរមាប់ទិនបន័យ encryption និង
decryption មហើយបំផ្ែនទិនបន័យ និងពនាលទិនន
ប ័ យ។
3.2 ដំមែើរការ Data encapsulation ឧបមាថា មយើងមានកុំ ពយូទ័ រពីរ មួយរបភព source

មហើយមួយមទៀត មឆាពេះមៅ destination។ កុំ ពយូទ័ ររបភពមដើម មផញើទិនន
ប ័ យមួយចំ នួន មៅកុំ ពយូទ័ រ
destination។ មៅកបុង កុំ ពយូទ័ ររបភពមដើ ម រគប់ ស្សទាប់ layer ផ្ដលទិនបន័យ ចូលមក ពី

ស្សទាប់មលើ upper layer។ មពលវា បផ្នទម header ពិតជាក់ផ្សថង មៅទិនន
ប ័យ មនេះ។ មពលវាប
ញ្ួជ នទិនន
ប ័យដល់ មៅស្សទាប់ មរកាម lower layer។ មៅកបុង កុំ ពយូទ័ រ destination រគប់ស្សទាប់
ទទួលទិនបន័យ ពីស្សទាប់ទាប lower layer។ វាមធវើចលនា layer header។ មហើយវាមផញើទិនន
ប ័យ
មៅស្សទាប់មលើ upper layer។

រគប់ស្សទាប់ layer header ផធុកព័ត៌មានសំខាន់ ផ្ដលរតូវបានមរបើមដ្ឋយ ស្សទាប់មនេះ។

3.3 បណ្ត
ថ ស្សទាប់ OSI Model layers
OSI (Open System Interconnection) model ផ្បងផ្ចក ការទំ នាក់ទំនងរបព័ននផ្ែតវ ឺក មៅកបុង
៧ស្សទាប់ ផ្ដលស្សទាប់ទាំងមនាេះ គឺ: ស្សទាប់ Physical layer,ស្សទាប់ Data link layer,
ស្សទាប់ Network layer, ស្សទាប់ Transport layer, ស្សទាប់ Session layer, ស្សទាប់
Presentation layer និងស្សទាប់ Application layer។

មមមរៀនទី ៤ ស្សទាប់ :Network Interface
4.1 Ethernet Protocol មៅកបង
ុ ស្សទាប់ physical layer Ethernet Protocol មានម្មេះមផេង
ផ្ដលជា “IEEE 802.3” មោ៉ា ងវ ិញមទៀត វាមានអគគិសនី ពិមសស មហើយ លកខែ:ពិមសស

physical ននឧបករែ៍ network interface កាប និងកាលភ្ជជប់ ផ្ដល ភ្ជជប់ network interface
មៅបណ្ត
ថ កាប។ Ethernet protocol កំែត់សង
ថ ់ដ្ឋមួយចំនួន ផ្ដលរតូវបានមរបើ មដើមផីកំែត់
លកខែ:ពិមសស ននកាបផ្ដលភ្ជជប់ រវាងឧបករែ៍ ផ្ែត វ ឺក។ រគប់ សថង់ដ្ឋរ កំ ែត់
របមភទកាប ផ្ដលមរបើ ោចមរបើរបផ្វងអតិបរ ិមាននកាប។
4.1.1 របមភទកាបខុសគ្នប
ក. កាប Unshielded Twisted Pair (UTP) កាប UTP រួមមាន ៨ផ្ខេ រគប់ ផ្ខេ វ ិញ ចូលគ្នបពី រៗ
ផ្ដលមគមៅថា គូ ដូមចបេះ កាប UTP មានបួនគូ។ រគប់គូ រួម មានពីរផ្ខេ ផ្ដល ផ្ខេនីមួយៗ
មានពែ៌ពិតរបាកដ៍ និងមផេងមទៀតមានពែ៌លាយជាមួយ ពែ៌ស ៨ផ្ខេ ននកាប UTP
មានពែ៌ដូចខាងមរកាម: មតាបត សមតាបត មខៀវ សមខៀវ ទឹករកូច សទឹក រកូច នបតង និង
សនបតង។ កាលកាប UTP រតូវបានមៅថា “RJ45” ផ្ដលមាន ៨pin រគប់ pin ភ្ជជប់មៅមួយ
ននផ្ខេកាប។ កាប UTP ធមមតាសរមាប់តបណ្ត
ថ ញ ផ្ែតវ ឺក LAN មៅ ខាងកបុងផ្ដល មិន

មានប៉ាេះសំមែើម ប៉ាេះកាំរមសមើ ពនលឺ។ កាបគូ មានមុខងារជាមរចើន សរនស ផ្ខេកាបវ ិញ ជាមួយ
គ្នប ជាគូៗ ជួ នមពលខលេះមរបើ បាលសធីចរុ ំព័ ទន ផ្ខេគូ ផ្ដល មគ មោយម្មេះថា shielded twistedpair (STP) មលាកអបកោចមមើល មឃើញ របមភទកាប មនេះកបុងការដំ មឡើងរបព័ នន Token Ring ។
កាបមោ៉ា ងមទៀត ផ្ដលមៅថា unshielded twisted-pair (UTP) កាប UTP គឺ មរបើ កុង
ប Ethernet
(10Base-T, 100Base-TX …) ឬរបព័ននរបព័ ននផ្ែតវ ឺក star ។

របមភទកាបផ្ដលមរបើរបាស់សពវនងាមនេះនិងមហតុផលផ្ដលនិយមមរបើ :
-វាមានតនមលមថាកជាងរបមភទកាបមផេងមទៀត
-វាងាយស្សូលកបុងការដំ មឡើង

-វាអនុញ្ញដតការបញ្ូជ នមានមលផឿនមលឿន ផ្ដលមរបើ កុងរយ:មពលដប់
ប
ឆាបំគនលងមក។

របមភទកាប STP មរបើ សរមាប់ តបណ្ត
ថ ញផ្ែតវ ឺក
មចញមៅខាងមរៅ មធវើជាផ្ខេមម Uplink វាមាន គុែភ្ជពខពស់ មលផឿនមលឿន មានមស្សាមោ
លុយមីញូ ៉ាមការពាររបឆាំងកាំរមសមើពនលឺ និងសំមែើមពីខាងមរៅ។

របមភទកាប UTP បងាាញដូចខាងមរកាមមនេះ:
Cat 1 មានពីរគូរ twisted wire (បូ នសរនស) សំរាប់ការបញ្ូជ ន សំមលង (មិ នមរបើ សំរាប់ ការប

ញ្ួជ ន ទិនបន័យ) ជារបមភទផ្ដលចាស់ជាង UTP គឺជាសថង់ដ្ឋកាប ផ្ដលមរបើសំរាប់ របព័នផ្ន ែ
តវ ឺក មៅ ោមមរ ិច ខាងតផូង ។ កាប POTS ផ្ដលមរបើសំរាប់ Public Switched Telephone
Network (PSTN) ផគត់ផគង់មរបកង់ 1MHz។

Cat 2 មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) មានមលផឿន រហូតដល់ 4Mbps ការកំែត់
មរបកង់គឺ 10MHz។
Cat 3 មានបួនគូរ twisted wire pairs (របាំបីសរនស) អនុ ញ្ញដតការបញ្ូជ នមឡើងដល់ មរបកង់

16MHz ជារបមភទកាបផ្ដលមគនិយមមរជើសមរ ើស មរបើមៅពាក់កណ្ត
ថ លឆាបំ 1980 ប៉ាុ ផ្នថឥឡូវ
មនេះ មរបើសំរាប់ឧបករែ៍ទូរគមនាគមន៍

Cat 4 មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) និងមានមរបកង់ 20MHz ។
Cat 5 មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) មរបកង់ននការបញ្ូជ ន មរបកង់ 100MHz ។

Cat 5e មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) មាន មរបកង់ 100MHz សំរាប់មរបើជាមួយ
LAN Network ោចមរបើជាមួយ Gigabit Ethernet។
Cat 6 មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) និងមាន មរបកង់ 250MHz ផ្ដលកាលយ ជាសថង់
ដ្ឋ មៅឆាបំ 2002។
Cat 7 មានបួនគូរ twisted wire (របាំបីសរនស) និងមានមលផឿន មលឿន 10 Gbps មរបកង់
600MHz ផ្ដលកាលយជាសថង់ដ្ឋ ។
Cat 7a មានមរបកង់មឡើងដល់ 1000 MHz. CAT7a រតូវបានរចនាមរបើរបាស់រម
ួ មាន 40
Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet។ តាមការសាកលផង 40 Gigabit Ethernet ចំងាយ 50
ផ្ម៉ារត និង 100 Gigabit Ethernet ចំងាយ 15 ផ្ម៉ារត។

RJ-45 Connector កាល RJ-45 connector
គឺមរបើសំរាប់ជាមួយកាបគូរ twisted-pair ផ្ដលមរបើ របាស់ កបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺក សពវនងាមនេះ ។
កាលភ្ជជប់ RJ-45 connector មានរាងដូច RJ-11 សរមាប់ រននទូរស័ពធ។ ប៉ាុផ្នថវាផគត់ផគង់របាំបី
សរនស RJ-45 connector មានរាងធំជាង RJ-11 connector ដូ ចបងាាញកបុងរូប កាល របស់ RJ45 connector។
RJ-11 Connector RJ (Registered Jack) មានសំបកបាលសធិច កាល RJ-11 connector មរបើ សំ
រាប់ កាប ទូរស័ពធ telephone វាមានរបាំមួយ pin តូ ចៗ មជុល pin មិន មរបើរបាស់ ទាំង អស់មឡើ
យ។ ឧទាហរែ៍ ការភ្ជជប់សង
ថ ់ដ្ឋទូរស័ពធ telephone ផ្ដលមរបើពីរ pin កបុងមពល ផ្ដល ភ្ជជប់
ជាមួយ DSL modem មរបើបួន សរនស។

ក. កាប Coaxial កាប
Coaxial ផ្ដលផធុកបែូថ ល មៅកណ្ត
ថ ល បានបមងកើតមឡើង មដ្ឋយមលាហ: និ ងមៅ ព័ ទជ
ន ុំ វ ិញ
សំបកមរៅមានផ្ទលស់សិក
ធ ។ បាលស់សិក
ធ ដូចជា polyviny chloride (PVC) ឬ fluoroethy
lenepropylene។ កាប Coaxial រតូវបានបមងកើត មឡើង ផ្ដលមានភ្ជពរ ឹងមាំសំរាប់មរបើជាមួយ
អង់ផ្តន ប៉ាុផ្នថវាមិនោចមរបើបានចំងាយឆាាយ បាត់សញ្ញដែ ផ្ដលមាន EMI
(electromagnetic interference) មានផ្ដន មអឡិច រតូមា៉ាមញ៉ាទិក។
របមភទកាបមផេងមទៀត ផ្ដលមគោចមរបើមដើមផីភ្ជជប់រវាង ឧបករែ៍ចុង រតូវបានមគមៅថា
“coaxial cable” ផ្ដលបងាាញរូបខាងមរកាម:

ការមរបើរបាស់ Thin Ethernet Thinnet ឬមៅ 10Base-2 គឺជា
កាប thin coaxial ។ វាគឺជាមូលដ្ឋឌនមរបើដូចជាកាប thick coaxial ផ្ដលមានអងកត់ផិចតននកាប
តូចជាង (អងកត់ផិចត 1/4˝) ។ កាប Thin Ethernet coaxial គឺជា RG-58។ ផ្ដលបងាាញដូចរូប
ឧទាហរែ៍ ខាងមរកាម កាប Thin Ethernet។ ជាមួយនិងកាប Thinnet ផ្ដលអបក មរបើគឺមាន
កាល BNC connector។ ខាងមរកាមកាល BNC សរមាប់តភ្ជជប់ជាមួយកាប Coaxial។
កាល BNC Connectors កាល BNC connector រតូវបានមរបើសំរាប់ភ្ជជប់ជាមួយ coaxial និង
10Base2។ កាល BNC connector រួមមាន barrel connector, T-connector និង terminator
ផ្ដលមាន រូប បងាាញខាងមរកាម terminator (ខាងមលើ និងខាងមរកាម) និង T-connector
(ខាងមឆវងនិងសាថ)ំ ។

ខ. កាបអុបទិក Fiber Optic មាន
មមធោបាយជាមរចើន សំរាប់ការបញ្ូជ នមាន មលផឿន មលឿនដូចជា បញ្ូជ នតាមកាបឧបទិក

fiber optic ផ្ដលមានមលផឿនមលឿនបំផុត។ មូ លដ្ឋឌន ននការបញ្ូជ លគឺ មរបើពនលឺននមអឡិចរតូ

និច ដូចជា EMI, crosstalk និងតាមអង់ផ្តន។ ការ មរបើរបាស់កាបឧបទិចងាយកបុងការបញ្ូជ ន
ទិនបន័យ data, video និ ងការបញ្ូជ នសំមលង លឺចាស់ល។
អ មោ៉ា ងមទៀត កាបឧបទិច fiber
optic គឺការបញ្ូជ នមានសុវតទិភ្ជព បំផុត ។ កាបអុបទិ ច fiber optic មានពីររបមភទគឺ

Multimode និង Single mode ផ្ដលរបមភទ Multimode មរបើបានចំងាយឆាាយជាង Single
mode និងងាយស្សូលកបុងការ ដំមឡើង ជាង។

កាបអុបទិក បញ្ួជ នរញ័
ំ រ អុ បទិ ក ជំនួសមោយសញ្ញដ

អគគិសនី ដូមចបេះវា មិនទទួលអគគិសនី មរជៀតមរជក។ វាមានពីររបមភទ ននកាបអុបទិក សញ្ញដ
singlemode និង multimode។ កាបអុបទិចរបមភទ Multimode និង Singlemode

របមភទកាបអុបទិច Multimode និង Singlemode គឺជាពីររបមភទកាប អុបទិច fiber
ផ្ដលមរបើរម
ួ ។ កាបទាំងពីរមនេះមានអងកត់ផិចត 125 micron ផ្ដលជាអងកត់ផិចតខាងមរៅ 125
micron គឺមសមើនិង 0.005 អុីង។ របមភទកាប Multimode មរបើពនលឺកាំរមសមើឆលងកាត់កាប ផ្ដល
មៅថា mode ។ កាបមាន ទំហំធំ (ផ្តងផ្តមរបើ 62.5 micron ផ្តជួនកាលមរបើ 50 micron) និង
មរបើរបភព LED ផ្ដលមានរលក 850 និង 1300 nm សំរាប់មរបើ LAN និង មរបើ កាំ រមសមើឡាផ្ស៉ា
មៅ 850 និង 1310 nm សំរាប់របព័ ននផ្ែតវ ឺក ដំមែើរការមាន មលផឿន gigabit កបុងមួយវ ិនាទី
ឬមរចើនជាង។ របមភទ កាប អុបទិច Singlemode ផ្ដលមាន ទំហំ កាបតូចរបផ្ហល 9 micron
វាមរបើសំរាប់ទូរស័ពន
ធ ិង ទូរទេសន៍ ផ្ខេកាប CATV ជាមួយ របភព កាំរសមី laser កបុង 1300 និង
1550 nm។ កាប Plastic Optical Fiber (POF) ផ្ដល មានកាបទំហំធំ (របផ្ហល 1mm) ផ្ដល
មរបើបានចំងាយជិតមហើយមានមលផឿន
យឺតមៅមពលភ្ជជប់ជាមួយរបព័នន network។ កាបអុបទិច របមភទ Singlemode fiber ផ្ដលជា
របមភទកាបតូចមរបើកាំរសមីពនលឺ មដើមផីបមងកើន bandwidth កំែត់ សំរាប់អនុវតថ របផ្ហល
100,000 gigahertz ឬមរចើនជាង។
ខាងមរកាមមនេះរូបភ្ជព Multimode

ខាងមរកាមមនេះរូបភ្ជព Singlemode

4.1.2 សថង់ដ្ឋរ កាប Ethernet
Protocol Cable ដូ ចបានមឃើញកបុងតារាង ខាងមរកាម រគប់សង
ថ ់ ដ្ឋរ កំ ែត់ របមភទកាប វា
មរបើ និងចមាាយអតិបរមាននកាប ផ្ដលោចមរបើ។
សថង់ដ្ឋ
10Base2 (thinnet)
10Base5(thicknet)
100BaseTX
100BaseFX
1000BaseT
1000BaseSX
1000BaseLX

របមភទកាប

របផ្វងផគត់ផង
គ ់អតិបរ ិមា

Coaxial
Coaxial
UTP (Cat 5,6,7)
Optical Fiber (multimode)
UTP (Cat 5)
Optical Fiber (multimode)
Optical Fiber (Singlemode)

200m
500m
100m
400m
100m
550m
10km

ដូចមដលមលាកអបក ោចមឃើញ សថង់ដ្ឋរ ម្មេះមានបីផ្ផបក
ផ្ផបកទី១ វាកំែត់ មលផឿនការភ្ជជប់
* របសិនមបើផ្ផបកទឹ ១ គឺជា “10” មនេះមានន័យថា មលផឿនននការភ្ជជប់គឺ 10Mbps (Ethernet
connection)
* របសិនមបើផ្ផបកទឹ ១ គឺជា “100” មនេះមានន័យថាមលផឿនននការភ្ជជប់គឺ 100Mbps (Fast
Ethernet connection)
* របសិនមបើផ្ផបកទឹ ១ គឺជា “1000” មនេះមានន័យថាមលផឿនននការភ្ជជប់គឺ 1000Mbps (Gigabit
Ethernet connection)
ផ្ផបកទី២ វាកំែត់បមចចកមទស modulation “Base” មានន័យថាសថង់ដ្ឋរ កំពង់មរបើរបាស់
“baseband modulation”
ផ្ផបកទី៣ វាកំែត់ របមភទននកាបផ្ដលនឹងមរបើ
ពីការបងាាញពីមុន មយើងោចដឹងថា “100BaseFX” មានន័យថាការភ្ជជប់គឺជា “Fast Ethernet”
និងរបមភទកាបគឺចា កាប “Optical Fiber Multimode”
4.2 កាប UTP កាលកាប UTP រតូវបានមៅថា “RJ45” ផ្ដល “RJ45” មាន ៨មជុល pin រគប់

pin នឹងភ្ជជប់មៅ ផ្ខេមភលើងមួយននការ UTP។ មានបី វ ិធី ភ្ជជប់សរមាប់ កាប UTP ជាមួយកាល
វា រគប់វ ិធី រតូវបានមរបើ មៅកបុងសាទនភ្ជពជាក់ ផ្សថង។ ផ្ខេ UTP/STP ផ្ដល មរបើតភ្ជជប់ជាមួយ
ឧបករែ៍របព័នន Netwprk (Ethernet LAN)។

បីវ ិធី គឺ “Straight Through” , “Cross over” និង “Rolled”។
មយើងោច ផ្បងផ្ចក ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក មៅកបុងពី ររកុម ឬរបអប់ដូចបងាាញរូបខាងមលើ។ ប
ណ្ត
ថ ឧបករែ៍ មៅកបុងរបព័ ននផ្ែតវ ឺក គឺជាមួយននឧបករែ៍ Host (ឧទាហរែ៍ កុំ ពយូទ័រ
មួយ ឬមា៉ា សុីន មមមួយ) Hub, Switch ឬ Router។ ដូចបងាាញរូបភ្ជពខាងមលើ មយើង ោច

បញ្ូច ល host និង router កបុង រកុមដូចគ្នប មហើយមយើងោចបញ្ូច ល Hub និង Switch មៅកបុង
រកុមមផេងមទៀត។ របសិនមបើ មយើង ចង់ ភ្ជជប់ រវាង ឧបករែ៍ពីរ ផ្ដលមាន មៅកបុង រកុម

មយើង មរបើកាប “Cross over”។ របសិនមបើ មយើងរតូវការ ភ្ជជប់ រវាងឧបករែ៍ពី រ ផ្ដលមានកបុង
រកុម មផេងគ្នប មយើងមរបើកាប “Straight Through”

សថង់ដ្ឋកាបមានពីររបមភទគឺ:សថង់ដ្ឋ T568A និង សថង់ដ្ឋ T568B ផ្ដលតាមធមមតាមគនិយម
មរបើ សថង់ដ្ឋ T568B កបុងការភ្ជជប់បណ្ត
ថ ញផ្ែតវ ឺក។

តារាងតំមរៀបផ្ខេតាមលំដ្ឋប់ននពែ៌ TIA/EIA 568A

តារាងតំមរៀបផ្ខេតាមលំដ្ឋប់នន
ពែ៌ TIA/EIA 568B

កាបស្សប “Straight Through”
កឹបតាមលកខែ:ធមមតា(Straight Through Cable)
ការកឹបផ្ខេរបមភទមនេះសំរាប់ភ្ជជប់ ពីកុំពយូទ័ រមៅ Hub ឬ Switch និងពី Hub មៅ Switch ការត

ភ្ជជប់តាមលកខែ: Straight Through អបកោចមរជើសមរ ើសយកផ្ខេ ពីររបមភទមកមរបើគឺ T568A

ឬ T 568B ។

សូមមមើលរូបខាងមរកាម:កបុងកាប “Straight Through” មជើង pin ទីមួយកបុងកាល connector

រតូវបានភ្ជជប់មៅ មជុល pin ទឺ ១ កបុងកាល connector មហើយការភ្ជជប់ដូចគ្នប សរមាប់មុល
ជ pin
មៅសល់ដូចបងាាញរូប ខាងមរកាម:

កាបផ្ខវង “Cross over” កបុងកាបផ្ខវង

Cross over ដូ ចបងាាញរូបខាងមរកាម មយើងភ្ជជប់ មជុលទី ១ កបុងកាល connector មៅ មជុល pin
ទី៣ កបុង កាល connector ទី ២ មហើយ មយើងភ្ជជប់ pin ទឺ ២កបុង កាល connector ទី ១ មៅមជុល
ទី៦ កបុងកាលទី២ មហើយមជុលទី ៣ កបុងកាល connector ទឺ ១ មៅ មជុល pin ទី ១ កបុងកាល

connector ទី ២។ ការកឹប UTP/STP របមភទមនេះសំរាប់តភ្ជជប់ ពី កុំ ពយូទ័ រមៅកុំ ពយូទ័ រ (PC to PC)
និងពី Hub មៅ Hub ឬពី Switch មៅ Switch ។ ការតភ្ជជប់ជាមួយ Hub ឬ Switch ផ្ដលមាន

មិនមាន Port Up link ផ្បប Cascade គឺមយើងយកផ្ខេផ្ខវង Cross cable មនេះមកមរបើមហើយអបក
រតូវសរមសរ កត់ចំណ្តំមៅមលើផ្ខេ ទាំងសង ខាងទុកជាចំណ្តំផងគឺជាពិមសសមៅខាង
T568A និង T568B។

កាប “Rolled Cable” វារតូវបានមរបើ
មដើ មផីភ្ជជប់ កុំ ពយូទ័រ មៅ port consol របស់ router កបុងករែីផ្ដលមយើងរតូវការ ដំ មឡើង router
។

ដូ ចមៅកបុងរួបខាងមលើ មយើងភ្ជជប់មុល
ជ

pin ទី១ មៅកបុងកាល connector ទី ១ មៅមជុល pin ចុង មរកាយកបុង កាល connector ទី ២

មហើយភ្ជជប់មុល
ជ pin ទី ២ កបុងកាល connector ទី ១ មៅមជុល ទី ៧ កបុងកាល connector ទី ២

មហើយបនថមទៀតរហូតដល់មយើងភ្ជជប់ មជុល pin ចុង បញ្ចប់។ ការត ភ្ជជប់ កាប “Rolled Cable”
មាខងជាសថង់ដ្ឋ TIA/EIA 568B និង មាខង មទៀត រតឡប់រចាស់មជើង pin របស់សង
ថ ់ដ្ឋ
TIA/EIA 568B ដូចបងាាញរូបភ្ជព ខាង មរកាម។

វ ិធីកឹបផ្ខេ ផ្ែតវ ឺកងាយយល់ ខាងមរកាមមនេះជា
របមភទននការកឹបផ្ខេ:
ក. Straight Through Cable: មគមរបើវាសំរាប់ ឧបករែ៍ផធុយគ្នប។
ឧទាហរែ៍: Hub មៅ Switch, Switch មៅ Computer, រ ឺ Router មៅ Computer។

ចំណ្តំ: ការតភ្ជជប់កាបស្សប Straight Through Cable មានន័យថា កាលមាខងជា សថង់ដ្ឋ
TIA/EIA 568B និងមាខងមទៀតក៏ជា សថង់ដ្ឋ TIA/EIA 568B ផ្ដរ។

ខ. Cross Over Cable: មគមរបើវាសំរាប់
ឧបករែ៍ដូចគ្នប រ ឺ សំរាប់ដំមែើរការកបុង Peer to peer មដ្ឋយមិនចំបាច់មរបើ ឧបករែ៍ Hub,
Switch។
ឧទាហរែ៍: Computer មៅ Computer, Patch panel មៅ Patch panel, Switch មៅ Switch..។

ចំណ្តំ: ការតភ្ជជប់កាបផ្ខវង Cross Over Cable មានន័យថា កាលមាខងជា សថង់ដ្ឋ TIA/EIA
568B និងមាខងមទៀត ជា សថង់ដ្ឋ TIA/EIA 568A ផ្ដលផធុយពីកាប ស្សបខាងមលើ។

ឧបករែ៍សំរាប់មធវើការកឹបផ្ខេ Network
រួមមាន:
ក. ផ្ខេរផ្ែតវ ឺក UTP (ផ្ខេគូ) Cat 5, 5e ឬ 6( Cat 6 recommended)។
ខ. រគ្នប់កឹប (Connector) RJ45
គ. Boots
ឃ. របដ្ឋប់កាត់ផ្ខេ UTP (Cable Stripper)
ង. របដ្ឋប់កឹបផ្ខេ Network (Crimper)

រមបៀបតកាប
CAT 6 UTP connectors និងបនធេះ patch panel
ជំហានទី ១: យកមស្សាមជ័រ (Boots) សកចូលផ្ខេ Network UTP របស់អបក ផ្តមបើអបកមិនដ្ឋក់
វា សូមរ ំលងជំហានមនេះ។

ជំហានទី ២: យករបដ្ឋប់កាត់ផ្ខេ
មកកាត់មស្សាមផ្ខេ UTP មចញ និ ង របុងរបយតប័ កុំ មោយដ្ឋច់ ផ្ខេចំ លងខាងកបុង។

រួចមរៀបចំពនាលវាមោយមៅ
តាមលំដ្ឋប់លំមដ្ឋយននពែ៍របស់វា។

ជំហានទី ៣: បនាធប់ពីអក
ប បាន
មរៀបចំផ្ខេមៅតាមលំដ្ឋប់លំមដ្ឋយពែ៌តាមរបមភទនន ការមរបើ របាស់មហើយ សូមកាត់វា
មោយមសមើររតឹមលអ ដូចរូបខាងមរកាម:

ជំហានទី ៤: សកបញ្ូច លនូ វ

ពែ៌ផ្ខេ Network មទតាមមលខមរៀងននពែ៌ ផ្ដលអបកបានមរៀប ចំមហើយ។

កំហុសននការកឹបមិនបានលអ
ភ្ជគមរចើនមកើតមឡើងពីការកាត់មុខផ្ខេខលី ឬ ផ្វងមពក ដូមចបេះ អបករតូវ ការអនុវតថន៍ បានមរចើន
មដើមផីកឹបមោយបានលអមធវើយ៉ាងណ្តមោយ មស្សាមផ្ខេខាងមរៅរតូវចូលកបុង កាលរគ្នប់ កឹ
បបនថិច មដើមផីមពលផ្ដលមយើងកឹប មៅមធវើមោយកាល កឹប ខាំជាប់នឹងផ្ខេ Network UTP
ផ្ែនលអ ។ ចំនុចននការកាត់ ផ្ខេមនេះខញំុបានមឃើញ មគមាន លក់ កាល Connector មួយ

របមភទ ផ្ដលោចមដ្ឋតផ្ខេ Network ធាលយមៅមាខងមទៀតងាយស្សួលកបុងការតំ រ ឹម ដូចរូប
ខាងមរកាម:

អបកគួរផ្តសកផ្ខេNetwork មោយចូលបានលអ មដ្ឋយមស្សាម
ខាងមរៅោចចូលបាន និងកឹម មោយបានជាប់មដើមផីការមរបើបានយូរ និ ងលអ។

របការគួរយល់ដឹង: រតូវពិនិតយមមើល
កាលរគ្នប់កឹប មោយបានលអ រតូវដឹងថាវាខូច ឬមៅ សូមមមើលរូបខាងមរកាម:

Good (Connectorលអ មានមលច

មចញផ្ដក)

ជំហានទី ៥: បនាធប់មកអបក
យកវាដ្ឋក់ចូលកបុងរបដ្ឋប់ កឹបផ្ខេ រួចកឹបវាមោយ ផ្ែន រហូត លឺ សំមលងរកឹមៗ ជាការ

មស្សច មហើយមធវើដូចមនេះសំរាប់ចុងផ្ខេមាខងមទៀត អបកនឹងបាន ផ្ខេ Network មួយសំរាប់ការ
មួយដ៏ល។
អ

4.3 “Hub” ឧបករែ៍មធវើការ
កបុងស្សទាប់ physical layer ដូ ចបងាាញកបុងរូបខាងមរកាម “Hub” គឺជាឧបករែ៍មួយ ផ្ដល

មាន port មរចើបកបុងវា។ រគប់ port ោចភ្ជជប់ ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក។ កាលណ្ត frame ដល់ hub
មលើ port មួយ វាបញ្ួជ ន frame ទាំងមនាេះមៅរគប់ឧបករែ៍ទាំងអស់ ផ្ដលបានភ្ជជប់មៅប
ណ្ត
ថ port របស់វា។

ដូចបានមឃើញ កបុងរូបខាងមលើឧបមាថា មយើងមានផ្ែតវ ឺកមួយ ផ្ដលផធុកមានកុំពយូទ័ រជា
មរចើន

“កុំពយូទ័រ A” រតូវការមផញើទិនបន័យមួយចំនួនទមៅ “កុំពយូទ័ រ B”។ ងាយ “កុំ ពយូទ័ រ A”

និងមផញើទិនបន័យមៅ hub មហើយមពល hub នឹងទទួលទិនបន័យឆលងកាត់តាមបណ្ត
ថ port របស់
វា។ ដូមចបេះ ទិនបន័យនឹងភ្ជជប់ “កុំ ពយូទ័រ B”

4.4 Ethernet Protocol កបុងស្សទាប់ Data link layer មុខងារនន Ethernet Protocol មៅកបុង

ស្សទាប់ data link layer វាោចភ្ជជប់ឧបករែ៍ ពី រកបុង របព័ នផ្ន ែតវ ឺក ដូចគ្នប ោចមផញើទិនបន័យ
មៅ physical address និមួយៗ។ Physical address មៅកបុង Ethernet protocol រតូវបានមៅថា
“MAC address” ឧបមាថា មយើងមានបី កុំពយូទ័ រ បានភ្ជជប់ ជាមួយ hub ដូចបងាាញរូបខាង
មរកាម:

ឧបមាថា “កុំ ពយូទ័ រ A” រតូវការមផញើទិនបន័យ មួយចំនួនមៅ “កុំ ពយូទ័ រ B”។

មដើមផីមធវើការមនេះ “កុំពយូទ័រ A” នឹងមផញើ frame មួ យផ្ដលផធុក MAC address របស់ “កុំ ពយូទ័ រ B”
ដូចជា destination address។

មមើលសមាធាតុ នន Ethernet frame។

4.4.1 Ethernet Frame កបុងរូបខាងមរកាម មយើងោច

Data គឺជាទិនបន័យផ្ដលរតូវបានទទួល មដ្ឋយស្សទាប់ data link layer ពីស្សទាប់ខាង មលើ
upper layer។
Preamble គឺជាចរនថ bit ផ្ដលមរបើមដ្ឋយរបភព source និង destination មដើមផីបមងកើត
synchronization រវាងវា។
Length គឺជារបផ្វងនន frame ទាំងមូលកបុង bytes។

Destination MAC address គឺជា MAC address ននឧបករែ៍ destination
Source MAC address គឺជា MAC address ននរបភពឧបករែ៍
FCS (Frame Check Sequence) Ethernet មរបើវាមដើមផីផ្ឆក របសិនមបើមាន error ជាមរចើ នកបុង
frame ផ្ដលទទួលបានមហើយវា និងរចាលមចាលរបសិនមបើ error រតូវបានរកមឃើញ។

4.5 មតើ MAC address គឺជាអវី? MAC (Media Access Control) address ោចមៅថា “physical
address” ឬ “hardware address” ផ្ដលអបកផលិតផ្ែតវ ឺកកាត Network Interface Card (NIC)
បានដ្ឋក់កូដបញ្ូច ល MAC address មលើរគប់កាត NIC ទាំងអស់។ រគប់កាត NIC មាន MAC
address របស់វា។

ភ្ជគមរចើនមាន 24bit (3bytes) តំណ្តងអតថសញ្ញដែ ផ្ដលមានកូនសរមាប់ អបកផលិត ននប
ណ្ត
ថ កាត NIC។
តិចបំផុតមាន 24bits (3bytes) អបកផលិតបានផថល់កូដមោយ មៅកាត NIC។

4.6 “Switch” គឺជាឧបករែ៍មធវើការកបង
ុ

ស្សទាប់ Data Link Layer Switch គឺជាឧបករែ៍ឆាលតនវ ពីមរពាេះកាលណ្តវាទទួល សញ្ញដ
អគគិសនីមលើ port មួយនន បណ្ត
ថ port មរចើន វាមិនឆលងកាត់មលើ port ទាំងអស់មឡើយ។ ប៉ាុផ្នថវា
មមើលមៅដូចជា MAC address ផ្ដលមឆាពេះមៅ និងបញ្ូជ នទិនបន័យឆលងកាត់ port ពិតរបាកដ៍មៅ
តាម MAC address មឆាពេះ មៅ។ ដំមែើរការមនេះមៅ ថា “Filtering”។ Switch បញ្ូជ នទិនបន័យ
វាទទួលមៅ port មួយជាក់ចាស់ មដ្ឋយពឹងផ្ផអកមលើ “MAC address table” ផ្ដលផធុកមលើ
memory របស់ Switch។

MAC address table ផធុកពីរជួរ “port number” និង “MAC address” ដូ ចបងាាញកបុង រូបភ្ជព
ខាងមរកាម។

4.6.1 សិកាមលើ Switch កបុងរូបភ្ជពខាងមរកាម “កុំ ពយូទ័ រ A”

រតូវការមផញើទិនន
ប ័យ មួយចំនួន មៅ “កុំ ពយូទ័ រ B”

កបុងករែីមនេះ “កុំ ពយូទ័រ A” និងមផញើ frame ជាមួយ MAC address របស់ “កុំពយូទ័ រ B” ដូចជា
MAC address មឆាពេះមៅ។ កាលណ្ត frame មៅដល់ switch វានឹងរកមមើល MAC address មឆាពេះ
មៅកបុង តារាង MAC address។ ដូមចបេះ វានឹងសមរមច ឆលងកាត់តាម port ផ្ដលវាបញ្ួជ ន frame
មៅ។ កបុង ករែីមនេះ switch និ ងបញ្ួជ ន frame ឆលងកាត់តាម port “fa 0/1”។កត់សគ្ន
ំ ល់មលើ
ការរបតិបតថិការ Switch

1. មតើ Switch វាបមងកើត MAC address មដ្ឋយរមបៀបណ្ត?
មទាេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដ្ឋយ switch ទទួល frame មលើ port របស់វា វានិងមមើលមៅ របភព
MAC address ផ្ដលមានមស្សចកបុង frame មនេះ ខែ:ផ្ដលវា កត់រតាមលើ MAC address មនេះ
កបុង តារាង MAC address វា រួមជាមួយ switch port ផ្ដលទទួលបាន frame។
2. មានអវីមកើតមឡើង របសិនមបើ switch រកមិនមឃើញ MAC address មៅកបុង តារាង MAC

address? កបុងករែីមនេះ វានឹ ងបាត់ frame មចញមរៅ port ទាំងអស់ ដូ មចបេះ កបុង ករែីមនេះ វា
នឹងមធវើការដូចជា Hub។

4.7 Collision Domain Collision Domain គឺជារកុមននឧបករែ៍ ផ្ដលផ្ចកចាយ
មមធោបាយដូចគ្នប។ មនេះមានន័ យថា ឧបករែ៍ពី រននឧបករែ៍ទាំងមនាេះ មផញើទិនបន័យ កបុង
មពលផ្តមួយ។

ឧបករែ៍ Hub មិនោចផ្បងផ្ចក Collision Domain កបុងរូបខាងមរកាម មយើងមាន បី កុំពយូទ័ រ
ផ្ដលភ្ជជប់មៅ hub មួ យ កុំ ពយូទ័រទាំងបីមាន Collision Domain ដូចគ្នប មាន ន័យ ថា

របសិនមបើពីរននឧបករែ៍ បានមផញើទិនន
ប ័យកបុងមពលផ្តមួ យ Collision Domain និងមកើតរវាង
ទិនបន័យមនាេះ មិនមានឧបករែ៍នឹងទទួលទិនបន័យ។

មចៀសវាង ជល់ប៉ាេះទងកិច collision រវាង
ទិនបន័យ បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ នឹងមរបើ CSMA/CD protocol។
ឧបករែ៍ Switch ោចផ្បងផ្ចក Collision Domain កបុងរូបភ្ជពខាងមរកាម មយើងមានបី កុំពយូ
ទ័រ ផ្ដលភ្ជជប់ជាមួយ switch មួយ។

ឧបករែ៍ Switch ផ្បងផ្ចក Collision Domain
ដូមចបេះ រគប់កុំពយូទ័ រផ្ដលមានមស្សចកបុង Collision Domain។ មនេះមានន័យថា របសិនមបើ កុំពយូ
ទ័រទាំងមនាេះ មផញើទិនបន័យកបុង មពលផ្ត មួយ។ វានឹងមិ នមាន ជល់ប៉ាេះទងកិច រវាងទិ នន
ប ័ យ។

ដូមចបេះ ការមរបើ switch និងោចផ្ចក Collision Domain បានមហើយមិនមានប៉ាេះទងកិច មពល មផញើ
ទិនបន័យមឡើយ។

មមមរៀនទី៥: Internetworking Layer
5.1 IP (Internet Protocol) មុខងារ internetworking layer រតូវបាន route ទិ នបន័យរវាងផ្ែតវ ឺ
កផ្ដល មរបើ logical address។ មួយនន protocol ផ្ដលកំ ពុងមធវើការកបុង internetworking layer គឺ
ជា internet protocol។

Logical address កបុង internet protocol រតូវបានមៅថា “IP address”
IP address រតូវបានកំែត់ទរមង់ ៤byte ផ្ដលមសមើរ ៣២bits

រគប់ byte នន IP address មសមើតនមល របព័នន
មគ្នលដប់តនមលពី “0:255”
5.1.1 ថាបក់ IP address Class បណ្ត
ថ IP address រតូវបានដ្ឋក់ រកុម កបុង “IP class” ខុសគ្នប
មដ្ឋយផ្ផអកមលើតនមលនន byte ដំ បូងកបុង រគប់ IP address។ ពីថាបក់នន IP address មយើងោច
កំែត់ ផ្ែតវ ឹក port មហើយ host port របស់ IP address មនេះ។

កាល ណ្ត មយើងកំែត់ network port និង host port នន IP address មយើងោចកំែត់ ផ្ែត

វ ឺក IP និង broadcast IP នន IP address។ ដូចផ្ដលមលាកអបកបានដឹងពី IP addresses គឺមាន
របផ្វង 32 bit ផ្ដលបងាាញជារបព័ននមគ្នលដប់ decimal កបុង address នីមួយៗ ោចផ្ចកជា ពីរ
ផ្ផបកគឺ:

– Network
– Host
ចំនួនននរបព័នន network octets និង host octets បានកំ ែត់ កុង
ប ថាបក់ IP address class ។
បងាាញកបុងតារាងខាងមរកាមផ្ដលមានបី និយមន័យ ថាបក់ IP network។

រូបភ្ជព
ខាងមលើ មយើងោចោចសិកាដូចខាងមរកាម
* មៅកបង
ុ “Class A” IP address ផ្ែតវ ឺក port គឺជា byte ដំបូងកាលណ្ត host port គឺ ៣ bytes
ចុងមរកាយ។

* មៅកបង
ុ “Class B” IP address ផ្ែតវ ឺក port គឺជា ២bytes ដំបូងកាលណ្ត host port គឺជា ២
bytes ចុងមរកាយ។

* មៅកបង
ុ “Class C” IP address ផ្ែតវ ឺក port គឺជា ៣ bytes ដំបូងមពល ផ្ដល host port ជា
bytes ចុងមរកាយ។

រមបៀបកំែត់ Class នន IP address
កបុង “Class A” IP address, byte ដំ បូងកបុង IP address ជាតនមល របព័ននមគ្នល ១០ លំដ្ឋប់ “0:27”
កបុង “Class B” IP address, byte ដំ បូងកបុង IP address ជាតនមល របព័ននមគ្នល ១០ “128:191”
កបុង “Class C” IP address, byte ដំ បូងកបុង IP address ជាតនមល របព័ននមគ្នល ១០ “192:223”
កបុង “Class D” IP address, byte ដំ បូងកបុង IP address ជាតនមល របព័ននមគ្នល ១០ “224:239”
កបុង “Class E” IP address, byte ដំ បូងកបុង IP address ជាតនមល របព័ននមគ្នល ១០ “240:255”
តារាង IPv4 Address Classes

Class A
Class B
Class C

1st Octet
Network
Network
Network

2nd Octet
Host
Network
Network

3rd Octet
Host
Host
Network

4th Octet
Host
Host
Host

TCP/IP មោយនិយមន័យពីបផ្នទមថាបក់ address classes:
– Class D មរបើសំរាប់ multicast addresses
– Class E មរបើសំរាប់ស្សាវរជាវ
តារាងបញ្ជីខាងមរកាមបងាាញលទនិភ្ជពតនមលនីមួយៗកបុង class network ោចមានមៅកបុង octet
ដំបូង ជាមួយតនមលទាំងមនេះមលាកអបកោចងាយស្សួលកបុង ការមធវើអតថសញ្ញដែនន class
network។
តារាងលំដ្ឋប់ថាន: Address Class
ថាបក់
A
B
C

លំដ្ឋប់ 1st Octet Decimal
1126
128191
192223

ចំណ្តំ: លំដ្ឋប់ 127.x.x.x address គឺមរបើសំរាប់ loopback addresses។
ការគែនា សំរាប់ចំនួនរបព័នន networks កបុងថាបក់ class នីមួយៗគឺ:
27 – 2 = 126 ចំ នួនសរុបកបុង Class A networks

214 – 2 = 16,382 ចំ នួនសរុបកបុង Class B networks

221 – 2 = 2,097,150 ចំ នួនសរុបកបុង Class C networks

ចំណ្តំ: កាលណ្តគែនាចំនួនសរុបរបស់ Class A, B ឬ C networks គឺជា ចំនួននន 7។មលា
កអបកោចគែនាចំនួន hosts កបុង network:
សំរាប់ថាបក់ Class A network
Network = 1 byte (8 bits)
Host = 3 bytes (24 bits)
224 – 2 = 16,777,214 ចំនួន host សរុបកបុង network
សំរាប់ថាបក់ Class B network
Network = 2 bytes (16 bits)
Host = 2 bytes (16 bits)
216 – 2 = 65,534 ចំនួន host សរុបកបុង network
សំរាប់ថាបក់ Class C network,
Network = 3 bytes (24 bits)
Host = 1 byte (8 bits)
28 – 2 = 254 ចំ នួន host សរុបកបុង network

ចំណ្តំ: កាលណ្តគែនាចំនួនសរុបរបស់ host កបុង network គឺជាមសមើចំនួន នន host bit

5.2 Network IP Network IP គឺជា IP address មួ យផ្ដលរតូវបានផថល់មោយមដ្ឋយ ផ្ែតវ ឺក
មួយ។

ឧបមាថា មយើងមានឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក
ផ្ដលមានមស្សចមៅកបុង ផ្ែតវ ឺកដូ ចគ្នប អបករគប់ រគងរបព័ ននផ្ែតវ ឹក ោចផថល់ IP address
ពិតរបាកដ៍មៅរគប់ឧបករែ៍។ ផ្ែតវ ឺក network IP គឺជា IP address ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលផធុក
ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក ទាំង អស់។ កបុងរូបខាងមលើ មយើងោចមឃើញថា Network IP ននផ្ែតវ ឺ
ក ផ្ដលផធុកឧបករែ៍
“10.0.0.0”
រមបៀបទទួល Network IP ពី IP addres មដើមផីទទួល Network IP ពី IP address មយើងនឹងមធវើ
ដូចជំហានខាងមរកាម
1. កំែត់ network port និង host port មៅកបុង IP address
2. បថូរ host portion នន IP address មៅ “Zeros”

ទទួល Network IP សរមាប់ IP និមួយៗខាងមរកាម:

5.3 Broadcast
IP Broadcast IP រតូវបានមរបើកាលណ្ត មយើងរតូវការ packet ពិតរបាកដ៍ មកដល់ឧបករែ៍
ឺកពិតរបាកដ៍ ។
ទាំងអស់កុងផ្ែតវ
ប

រមបៀប
ទទួល broadcast IP ពី IP address
មដើមផីទទួល broadcast IP ពី IP address មយើងមធវើដូចខាងមរកាម
1. កំែត់ network port និង host port កបុង IP address។

2. បថូរ host port ទាំងមូលមៅ “ones”
ចំណ្តំ: មយើងនឹងមធវើមៅជំហានទី ២ មពលផ្ដល IP address គឺសរមសរជា ទរមង់មល របព័នន
មគ្នល ពីរ។

5.4 ការទំនាក់
ទំនង Unicast, Multicast និង broadcast
5.4.1 ការទំនាក់ទំនង Unicast
ការទំនាក់ទំនង Unicast គឺជាការទំនាក់ទំនងមួយមៅ មួយ “one to one” ឧបករែ៍មួយ
របភព មួយ មផញើទិនន
ប ័យមៅឧបករែ៍មួយផ្តប៉ាុមណ្តតេះ។

ខាងមរកាម

កបុងការទំ នាក់ទំនង packet និងបងាាញ

5.4.2 ការទំនាក់ទំនង Multicast ការទំនាក់
ទំនង Multicast គឺជា មួយមៅមរចើន “one to many” ឧបករែ៍មួយកំពុងមផញើទិនបន័យ មៅ
ឧបករែ៍ជាមរចើនកបុង ផ្ែតវ ឺកជាក់ ផ្សថង។

មឆាពេះមៅគឺជា “Class D” IP address។

កបុង ការទំនាក់ ទំនង Multicast, IP ផ្ដល

5.4.3 ការទំនាក់ទំនង Broadcast ការ
ទំនាក់ទំនង Broadcast គឺជាមួយមៅទាំងអស់ “one to all” ផ្ដលឧបករែ៍មួយ កំពុងមផញើ
ទិនបន័យ មៅឧបករែ៍ទាំងអស់ ផ្ដលមៅកបុង ផ្ែតវ ឺកពិ តរបាកដ៍។ ផ្ដលផ្ចកមចញជាពី រ
គឺ Undirected broadcast និង Directed broadcast។
ការបញ្ួជ នមដ្ឋយ Undirected broadcast ការទំនាក់ទំនង Undirected broadcast ឧបករែ៍
មួយកំពុងមផញើទិនបន័យ មៅបណ្ត
ថ ឧបករែ៍ ទាំងអស់មៅកបុងផ្ែតវ ឺករបស់វា។

កបុង ការទំនាក់ ទំនង Undirected
broadcast, Destination IP នឹងដល់ (255.255.255.255)

ការបញ្ួជ នមដ្ឋយ Directed

broadcast កបុង ការបញ្ួជ នមដ្ឋយ Directed broadcast ឧបករែ៍មួយមផញើទិនន
ប ័យ មៅបណ្ត
ថ
ឧបករែ៍ ទាំងអស់មៅកបុងផ្ែតវ ឺកពិតរបាកដ៏។

ករែីមនេះ Destination IP នឹងជា broadcast IP ននផ្ែតវ ឺកផ្ដលមឆាពេះមៅដល់។

កបុង

5.5 IP Header

Ver: Protocol version
HL: The header length in 32 bit
ToS: (Type of service) វាជួយឧបករែ៍កំែត់ អតិភ្ជពរបស់ packet មនេះ
Total length: ចំនួនសរុបនន ទំហំ packe ផ្ដលរួមមាន header និងទិនន
ប ័យ។
Indentification: វាគឺជាចំនួនសរមាប់រគប់ packet
Fragment offset: វាគឺជា lifetime សរមាប់ packet។ រគប់ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺកបមងកើត TTL កាល
ណ្ត TTL=0 packet នឹ ងបាត់បង់មដ្ឋយឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក។
Protocol: វាមានលកខែ: ពិមសស upper layer protocol
Header Checksum: វារតូវបានមរបើសរមាប់ផ្ឆកមមើល error មកើ តមឡើងកបុង header មពលការ ប
ញ្ួជ នរបស់វា។

5.6 “Router” ជាឧបករែ៍មួយដំមែើរការកបងស្សទាប់
Networking layer
ុ

Router គឺជាឧបករែ៍មួយផ្ដលដំមែើរការ មលើស្សទាប់ Internetworking layer (layer3)។
មុខងារ ស្សទាប់ internetworking layer គឺមដើមផី route ទិនបន័យ រវាង បណ្ត
ថ លផ្ែតវ ឺក។
Router គឺជាឧបករែ៍មួយ ផ្ដលផធុក port ជាមរចើន។ រគប់ port រតូវបានតភ្ជជប់មៅ ផ្ែតវ ឺក

ពិតរបាកដ៏។ មានតារាងមួយផ្ដល រតូវបានផធុក មលើ memory របស់ router ផ្ដលមគមៅថា
“Routing table” ផ្ដលផធុកទិ នបន័យ ផ្ដលផ្ែតវ ឺករតូវបានភ្ជជប់ មៅកាន់ port មនាេះ។

5.7 Broadcast Domain គឺ ជារកុមននឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក មៅកបុងរកុមមនេះ របសិនមបើ មួយនន

ឧបករែ៍ មផញើ undirected domain packet មួយ broadcast packet និងមៅដល់ បណ្ត
ថ ឧបករែ៍
មផេងមទៀតមៅកបុងរកុមមនេះ។

5.7.1 Broadcast domain និង Collision
domain បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ផ្ដល ដំមែើរការ មៅស្សទាប់ទី ៣ “Layer 3” ដូចជា router ោច
ផ្បង ផ្ចក broadcast domain បាន។ បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ផ្ដលដំមែើរការ មៅស្សទាប់ទី ២
“Layer 2” ដូចជា Switch ោចផ្បងផ្ចក Collision domain បាន។
បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ ផ្ដល ដំមែើរការ មៅស្សទាប់ទី ១ “Layer 1” ដូចជា Hub មិនោចផ្បង
ផ្ចក បាន domain ទាំងពីរខាងមលើបាន។

មមមរៀនទី៦: Subnet Mask និង Subnetting
កាលណ្តមយើងយល់ចាប់ ខាងមរកាម វានិងជួយមយើង កបុងផ្សវងយល់ពី subnettingឧបមាថា
មយើងមាន ១កផ្នលង 1place (x) ផ្ដលមយើងរតូវការមដើមផីជំនួសវា ជាមួយមលខ មគ្នលពីរ ប

ណ្ត
ថ មលខអវីោច មរបើ? ចមមលើយគឺជា “0” ឬ “1” ផ្ដលជា ២តនមល ឬ (21 values) ពីមគ្នល១០ “0”
មៅ មគ្នល១០ “1”។
X

0ឬ1

2

21

0:1

ឧបមាថា មយើងមាន ២កផ្នលង 2places ផ្ដលមយើងរតូវការជំនួសវា ជាមួយមលខមគ្នលពីរ
មគ្នលពីរ
បណ្ត
ថ មលខអវីោច មរបើ? ចមមលើយគឺជា “00”,“01”,”10” ឬ “11” ផ្ដលជា ៤តនមល ឬ (22 values)
ពីមគ្នល១០ “0” មៅ មគ្នល១០ “3”។
XX

00 ឬ 01 ឬ 10 ឬ 11

4

22

0:3

ឥឡូវមនេះ របសិនមបើ មាន ៣កផ្នលង 3places…មយើងនឹងមាន ៨តនមល (23values) ពីមគ្នល១០
“0” មៅ មគ្នល១០ “7”។
XXX

000 ឬ 001 ឬ 010 ឬ 011

8

0:7

23

100 ឬ 101 ឬ 110 ឬ 111
ដូមចបេះ របសិនមបើមយើងមាន 4 ឬ 5 ឬ ….8places?
XXXX

0000 ឬ 0001 ឬ… ឬ 1111

16

….
XXXXXXXX 00000000 .. ឬ 11111111 256

0:15
0:255

24
28

ដូមចបេះមយើងោចទាញបានរូបមនថទូមៅ:

6.1 Subnet Mask
មយើងនិង រកព័ត៌មាន subnet mask ផ្ដលរបមូលផថំុជាមួយ IP address subnet mask ោចមោយ
មលាកអបកដឹង ផ្ចក network និង host នន IP address។ របសិនមបើមិនមានព័ត៌មាន subnet

mask រតូវបានរបមូលផថំុជាមួយ IP មនាេះ default គឺកំែត់ ផ្ចក network មហើយ host នន IP
address ោស្ស័យមលើ IP class របស់វា។

subnet mask កំែត់ ផ្ចក network និង host នន IP address មដ្ឋយបំផ្លង ផ្ចក network មៅ
ទាំងអស់មលខ 1 និងបំផ្លងផ្ចក host មៅទាំងអស់ មលខសូនយ 0។
ដូមចបេះ សរមាប់ “Class A” subnet mask, byte ដំបូងនិង 1 ទាំងអស់ មហើយ 3byte ចុងមរកាយ
និង 0។ subnet ោចមោយមលាកអបកបំផ្បករបព័នន network ធំនន IP addresses មៅជាតូចៗ

បាន ការមរៀបចំលំដ្ឋប់ address ។ subnet នីមួយៗ បានកាលយ មៅជា broadcast domain។
រគប់ឧបករែ៍ទាំងអស់ ផ្ដលមៅកបុង broadcast domain ដូចគ្នបបានទទួល broadcasts ទាំងអ
ស់។ របសិនមបើ មានទាំងអស់ 16,777,214 Class A network hosts ផ្ដលផ្ចកចាយ broadcast
domain និងផ្ដលបានទទល broadcast ទាំងអស់។ ចំនួន Subnet ទាំងអស់ មលាកអបកោច
បំផ្បកពីរបព័នន network ធំមៅជា address តូ ចៗ កបុងករែីមនេះ address មរបើបានលអរបមសើរ។

subnet mask រតូវបានមរបើ សំរាន់អតថសញ្ញដែផ្ផបកនន IP address គឺជា network port។ ដូចជា
IP address ខលួនវាផ្ទធល់កុង
ប subnet mask មាន 32 bits។ default subnet masks សំរាប់ Class A,
Class B និង Class C networks ដូចខាងមរកាម:

Class
A
255.0.0.0
(11111111
00000000
000000000
Class
B
255.255.0.0
(111111111
1111111111
000000000
Class C 255.255.255.0 (111111111 1111111111 111111111 0000000000)

000000000)
000000000)

ឥឡូវអបកដឹងពី IP address និង subnet mask គឺជារបមាែវ ិធី គែិតវ ិទោ ផ្ដលមៅ ថាឡូ
សិច Boolean AND ផ្ដលជួយមដើ មផីមរបើ កុងការគែនា
ប
IP network។ របមាែវ ិធី Boolean

AND អបកោចកំែត់ network ID និង broadcast IP មោយមៅ IP address និងsubnet mask។

6.1.1 ការ
ទទួល Network IP ផ្ដលមរបើ Subnet Mask មដើមផីទទួលបាន Network IP ពី IP address មយើង
នឹងបំផ្លង បំផ្បក host មៅ 0។ តាមរទឹសី ថ មដើមផី ទទួល Network IP គឺ បមងកើត របមាែវ ិធី

ឡូសុីច AND រវាង IP និង Subnet Mask របស់វា។

ខាងមរកាមបងាាញ អនុគមន៍ AND

របមាែវ ិធី Boolean AND មធវើដូចខាងមរកាមមនេះ:
-កំែត់តនមលរបព័ននមគ្នលពីរ binary នន IP address។
– កំែត់តនមលរបព័ននមគ្នលពីរ នន subnet mask។
– របសិនមបើតនមល bit កបុង addresses ទាំងពីរមសមើ 1 មនាេះរបមាែវ ិធី Boolean bit គឺមសមើ 1 ផ្ដរ។
– របសិនមបើតនមល bit កបុង addresses មិនមសមើ 1 របមាែវ ិធី Boolean bit គឺ 0។

របមាែវ ិធី Logic សំរាប់គែនា កបុងមមមរៀនមនេះពនយល់ពីការមធវើរបមាែវ ិធី logic សំរាប់

គែនា bit AND, OR, XOR និង NOT ។ របមាែ Logic រតូវបានផ្ចកជា សណ្ត
ឌ ន រវាងពីរ
ទិនបន័យ bit (មលើកផ្លងផ្តរបមាែវ ិធី NOT)។ Bit ទាំងពីរ “1” ឬ “0” និ ង របមាែ វ ិធី
logic មានសារ:សំខាន់គែនារបមាែវ ិធី គែិតវ ិទោផ្ដលមាន តារាង “ពិត” បងាាញ ខាង
មរកាម:
របមាែវ ិធី និង AND របមាែវ ិធី logic AND មធៀប 2 bit មហើយរបសិនមបើវាគឺទាំងពីរ “1”
មពលមនាេះលទនផលគឺ “1” មផេងមទៀតលទនផលគឺ “0”។
0
0
0

0
1

1
0
1

របមាែវ ិធី ឬ OR របមាែវ ិធី logic ឬ OR មធៀបពីរ bit មហើយរបសិនមបើទាំងពីរ bit គឺជា
“1” មនាេះលទនផលគឺ “1” មរៅពីមនាេះគឺលទនផល “0”។

0
1

0
0
1

1
1
1

របមាែវ ិធី XOR របមាែវ ិធី logic XOR មធៀបពីចំនួន 2 bit មហើយរបសិនមបើពិតវាគឺ “1”
ខែ:មពលទនផលគឺ “1” មផេតមទៀត (របសិនមបើ bit ដូចគ្នប) លទនផលគឺ “0”។

0
0
1

0
1

1
1
0

របមាែវ ិធី NOT របមាែវ ិធី logic NOT ងាយបថូរតនមល bit មទាលរបសិនមបើវាគឺ “1” លទន
ផលគឺ “0” របសិនមបើវាគឺ “0” មហើយលទនផល “1”។ ចំ ណ្តំរបមាែវ ិធី មនេះ ខុ សគ្នប មពល
មរបៀបមធៀបពីរ bit វាមធវើសកមមភ្ជពបានផ្តមលើ bit មទាល។
0
1

1
0

ខាងមរកាមមនេះជាឧទាហរែ៍ តនមលរបព័ននមគ្នលដប់ decimal IP address = 124.0.0.0 និង
subnet mask = 255.0.0.0។

របមាែគែនា Boolean AND
IP Address Binary
01111100 00000000
Subnet Mask Binary 11111111 00000000
01111100 00000000
របមាែវ ីធី AND

00000000
00000000
00000000

00000000
00000000
00000000

របព័នន network ID កបុងឧទាហរែ៍មនេះគឺ 124.0.0.0 ផ្ដលមរបើ របមាែវ ិធី Boolean មលាកអបក

ោចមមើលមឃើញ host bit កបុងបី octet ចុងមរកាយគឺ 0 bits ផ្ដលជា អតថ សញ្ញដែ network ID
។ របសិនមបើមលាកអបករតឡប់ចំនួន host bits ទាំងអស់ជា on មលាកអបកទទួល broadcast IP
ផ្ដលកបុងករែី មនេះគឺ 124.255.255.255។ឧទាហរែ៍ខាងមរកាម បំផ្បកតនមលរបព័ននមគ្នល
ដប់ decimal IP address = 135.252.4.0 និង subnet mask = 255.255.0.0។
IP Address Binary
10000111 11111100
Subnet Mask Binary 11111111 11111111
10000111 11111100
របមាែវ ីធី AND

00000100
00000000
00000000

00000000
00000000
00000000

របព័នន network ID កបុងឧទាហរែ៍គឺ 135.252.0.0 ផ្ដលមរបើ របមាែ វ ិធី Boolean មលាកអបក

ោចមមើលមឃើញ host bits កបុង octets ទីពីចុងមរកាយគឺ 0 bits ផ្ដលជា អតថសញ្ញដែ network
ID ។ របសិនមបើរតឡប់ចំនួន host bits ទាំងមនេះជា on មលាកអបកទទួល broadcast IP ផ្ដល
ករែីមនេះគឺជា 135.252.255.255។
6.2 ឧទាហរែ៍ Subnet Mask
ឧទាហរែ៍ទី១: ទទួល Network IP និង broadcast IP ពី IP និង subnet mask
“193.129.2.131/25” បផ្នទមមទៀត ទទួលចំនួននន host IP មហើយកំែត់ រក host IP ដំបូង និង
ចុងមរកាយ។
ដំមណ្តេះស្សាយ:

ក. បថូរ IP មៅជាទរមង់មគ្នល ២

11000001.10000001.00000010.10000011
ខ. ទទួលបាន Subnet mask
គ. ផ្ែតវ ឺក Network IP = IP AND
Subnet mask (បំផ្លង ការផ្បងផ្ចក host ទាំងអស់មៅជា ០)។
11000001.10000001.00000010.10000000 =193.129.2.128
ឃ. Broadcast IP: (បំផ្លង ការផ្បងផ្ចក host ទាំងអស់មៅជា 1) ។
11000001.10000001.00000010.11111111 =193.129.2.255
ង. រក IP ដំបូង First available IP= Network IP +1 =193.129.2.129
ច. រក IP ចុងមរកាយ Last available IP= Broadcast IP-1 =193.129.2.254
មដើមផីរកចំនួន Host IP មយើងមរបើចាប់ខាងមរកាម:

ដូមចបេះ ចំនួននន

7

Host IP= 2 -2=126
ឧទាហរែ៍២: ទទួល Network IP និង broadcast IP ពី IP និង subnet mask “130.5.192.68/26”
បផ្នទមមលើមនេះ ទទួលចំនួន host IP មហើយកំែត់ host IP ដំបូង និង ចុងមរកាយ។
ដំមណ្តេះស្សាយ:
ក. បថូរ IP មៅជាទរមង់មគ្នល ២

10000010.00000101.11000000.01000100
ខ. ទទួលបាន Subnet mask
គ. Network IP= IP AND Subnet mask
(បំផ្លងផ្ចក host មៅជា 0)
10000010.00000101.11000000.01000000 = 130.5.192.64
ឃ. Broadcast IP: (បំផ្លង host ទាំងអស់មៅជា 1)
10000010.00000101.11000000.01111111 = 130.5.192.127
ង. រក IP ដំបូង First available IP= Network IP +1 = 130.5.192.64
ច. រក IP ចុងមរកាយ Last available IP= Broadcast IP-1 =130.5.192.126
ដូមចបេះ ចំនួននន Host IP= 26-2=62
6.3 Subnetting ឧបមាថា មយើងមាន Network IP មួយ មហើយមយើងមាន បី Network។ មតើ
មយើងោចមរបើ Network IP មនេះមួយគត់ មដើមផីោចផថល់ Network IP មួយមៅរគប់ Network
ននបណ្ត
ថ Network របស់មយើង? ដំមណ្តេះស្សាយគឺបមងកើត “Subnetting”

6.3.1 មតើ Subnetting គឺជាអវី? Subnetting គឺទទួល network IP មរចើន ចាប់ពីមួយ network IP
មដ្ឋយបថូរកបុងការផ្បងផ្ចក network និង ផ្បងផ្ចក host កបុង network IP មដើម original។
6.3.2 ឧទាហរែ៍ទី១ Subnetting មយើងមាន “Class C” IP address (194.5.24.0) មហើយមលាក
អបកោចមាន ពីផ្ែតវ ឺក network រគប់ ផ្ែតវ ឺក និ មួយៗមាន ១០០កុំ ពយូទ័ រ។ មលាកអបកនឹង
មាន subnet IP មនេះមដើមផីបំមពញតាម តរមូវការចង់បាន។

ដំមណ្តេះស្សាយ: បថូរ IP ផ្ដលមោយមៅជា ទរមង់ មលខមគ្នលពីរ មហើយកំែត់ ផ្បងផ្ចក
ផ្ែតវ ឺក និងផ្បងផ្ចក host។

កំែត់ ចំនួន bit មលាកអបករតូវការមដើមផីបផ្នទម មៅការផ្បងផ្ចកផ្ែតវ ឺក មដើ មផីមានចំ នួន
រតឹ មរតូវ ននផ្ែតវ ឺក network IP។
2 Networks = 21 Networks (រតូវការ 1bits)

subnet mask ងមី Subnet mask=

ឥឡូវមនេះ មលាកអបកោចទទួ ល

11111111. 11111111. 11111111. 10000000=255.255.255.128 ឬ /25
កំែត់មោយបានចាស់មលើ មលខននចំនួន host IP កបុងរគប់ ផ្ែតវ ឺក network។
ចំនួន Available hosts =27-2=126

ឥឡូវមលាកអបកបានទទួល subnet network IP
ផ្ែតវ ឺក ដំបូង First Network:
11000010.00000101.00001100.00000000 = 194.5.24.0/25
Broadcast IP: 11000010.00000101.00001100.01111111 = 194.5.24.0/25
ផ្ែតវ ឺក ចុងមរកាយ Last Network:
11000010.00000101.00001100.10000000 = 194.5.24.128/25
11000010.00000101.00001100.10000000 = 194.5.24.255/25
6.3.3 ឧទាហរែ៍ទី២ Subnetting មលាកអបកមាន “Class B” IP address មួយ (134.18.0.0) និង
មលាកអបកមាន បីផ្ែតវ ឺក រគប់ ផ្ែតវ ឺក និមួយៗមាន ១០០កុំ ពយូទ័ រ។ មលាកអបកនឹងមាន
subnet IP មនេះ ផ្ដលបំមពញតាមតរមូវការ
ដំមណ្តេះស្សាយ:
បថូរ IP ផ្ដលមោយមៅជា ទរមង់ មលខមគ្នលពី រ មហើយកំ ែត់ ផ្បងផ្ចកផ្ែតវ ឺក និ ងផ្បង
ផ្ចក host

កំែត់ចំនួន bit មលាកអបករតូវការ
មដើ មផីបផ្នទមមៅ ការផ្បងផ្ចកផ្ែតវ ឺក មដើមផី មោយ មានចំ នួនរតឹមរតូវននផ្ែតវ ឺក network
IP។ ឥឡូវមលាកអបក ោចទទួ ល subnet mask ងមី
4 Networks = 22 Networks (រតូវការ 2bits)

Subnet mask =
11111111.11111111.11000000.00000000 = 255.255.192.0 ឬ /18 កំែត់មោយបានចាស់
មលាកអបកោច មានចំនួន host IP មៅរគប់ ផ្ែតវ ឺក network។
ចំនួន host មៅកបុងផ្ែតវ ឺកនិមួយៗ Available hosts in each network
= 214 – 2= 65,534

ឥឡូវមនេះមលាកអបកោចទទួ លបាន subnet network IP
ផ្ែតវ ឺក ទី១ First network: 10000110.00010010.00000000.00000000 = 134.18.0.0/18
ផ្ែតវ ឺក ទី២ Second network: 10000110.00010010.01000000.00000000 = 134.18.64.0/18
ផ្ែតវ ឺក ទី៣ Third network: 10000110.00010010.10000000.00000000 =
134.18.128.0/18
ផ្ែតវ ឺក ទី៤ Fourth network: 10000110.00010010.11000000.00000000 = 134.18.192.0/18
6.4 CIDR (Classless Interdomain Routing Notation) CIDR ផ្ដលបាន កំែត់ address គឺ
ដូចគ្នបសំរាប់ថាបក់ address។ ថាបក់ address ោចមានភ្ជព ងាយ ស្សួល សរមសរកបុងការចំ ណ្តំ
CIDR គឺ (Class A = /8, Class B = /16, and Class C = /24) ។ ការមរបើ CIDR សំរាប់មរបើជាមួយ

ISP ផ្ដលមានទំហំធំ បំផុត (ផ្តងផ្តមរបើ subnet mask គឺ /19 ឬតូចជា); បណ្ត
ថ អតិងិជនរបស់
ISP ។ គឺជាអតថសញ្ញដែផ្ដលមរបើ subnet mask កបុង mask រតូវបាន សរមសរ slash ចំណ្តំ

ខាងមរកាម: តាមធមមតា IP network រតូវបាន ផ្បង ផ្ចក ជា A, B ឬ C network អតថសញ្ញដែ
បណ្ត
ថ កុំពយូទ័ រ ថាបក់ ដំបូង 3 bits (A=000, B=100, C=110)។
Class
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
A
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR

Network Address
/4
/5
/6
/7
/8 (1-126)
/9
/10
/11
/12
/13

ចំនួននន Hosts
240,435,456
134,217,728
67,108,864
33,554,432
16,777,216
8,388,608
4,194,304
2,097,152
1,048,576
524,288

Netmask
240.0.0.0
248.0.0.0
252.0.0.0
254.0.0.0
255.0.0.0
255.128.0.0
255.192.0.0
255.224.0.0
255.240.0.0
255.248.0.0

CIDR
CIDR
B
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
C
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR
CIDR

/14
/15
/16 (128-191)
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24 (192-223)
/25
/26
/27
/28
/29
/30

262,144
131,072
65,534
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4

255.252.0.0
255.254.0.0
255.255.0.0
255.255.128.0
255.255.192.0
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252

ចំណ្តំ: (1) 127 Network Address សរមាប់ loopback ផ្តស (2) Class D (224-247, Multicast)
និង Class E (248-255 សរមាប់ស្សាវរជាវ)។
6.4.1 បណ្ត
ថ ោស័យដ្ឋឌន Public និង Private IP Addresses ខាងមរកាម IP block សរមាប់
ោស័យដ្ឋឌន private IP addresses
Class
A
B
C

ោស័យដ្ឋឌនចាប់មផថើម IP
Address
10.0.0.0
172.16.0.0
192.168.0.0

ោស័យដ្ឋឌនបញ្ចប់ IP Address
10.255.255.255
172.31.255.255
192.168.255.255

បណ្ត
ថ លថាបក់ private addresses, 169.254.0.0 ឆលងកាត់បណ្ត
ថ 169.254.255.255 addresses មរបើ
សរមាប់បំរង
ុ (ឬ APIPA, Automatic Private IP Addressing) មដ្ឋយសវ័យរបវតថិ បមងកើត IP
network មដ្ឋយមិនបាច់ដំមឡើង។
6.5 គែនាចំនួន Networks កបង
ុ Subnet មដើមផីគែនាចំនួន networks កបុង subnet មួយ
មលាកអបកោចមរបើ រូបមនថ 2N – 2 ។ ផ្ដលសវ័យ N តំណ្តងចំនួន subnet bits កបុង របព័នន
network ។ មលាកអបកោចបងាាញ មរៅចំនួន networks កបុង subnet នី មួយកបុងរូបមនថ។
IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
26 – 2 = 62 Networks
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9

Subnet bits = 15
215 – 2 = 32,766 Networks
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Networks
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4

ចំណ្តំ:

កាលណ្ត subnet mask មួយមានតនមលគឺ 255.255.0.0 ឬ 255.255.255.0 មលាកអបក

ោច copy IP octet មដើមផ្ដលមានតនមល 255 subnet octets និងមរបើ 0 សំរាប់ សំែល់ octets
មដើមផីកំែត់ Network ID។ Broadcast IP គឺដូច IP octets មដើមផ្ដល តនមល 255 subnet octets
និងចំនួន 255 គឺជា 0 សំែល់ octet។
IP address ផ្ដលមាន 255.255.0.0 ឬ 255.255.255.0 subnet mask ោច copy បណ្ត
ថ octet
ផ្ដលមានតនមល subnet mask នន 255 ពី IP address មដើម ។ ឧទាហរែ៍ សំែល់ octet មលាក
អបកនឹងបញ្ូច ល 0។ ឧទាហរែ៍ :
IP address = 139.42.6.0
Subnet Mask = 255.255.0.0
Network ID គឺ 139.42.0.0.
មដើមផីកំែត់ Broadcast IP របស់ IP address និងbnet mask មនេះ ផ្ដលមទើបផ្តបាន 0 octet ពី
Network ID ជាមួយ 255 ។ Broadcast IP គឺ 139.42.255.255។
ឧទាហរែ៍តារាងបំផ្បករបព័ននមគ្នលដប់ decimal មៅជារបព័នព
ន ីរ binary ផ្ដលនឹងជួយមោ
យមលាកអបកបថូរ addresses មរចើ នបានមលឿនរហ័ស កបុងមពល មធវើផ្តសរបឡង។
តារាងបំផ្បករបព័នមន គ្នលដប់ Decimal មៅរបព័នមន គ្នលពីរ Binary
Decimal
0
128
192
224
240
248
252
254
255

Binary
00000000
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111110
11111111

អបកោចមរបើតនមល IP address ដូចខាងមរកាម:
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Subnet Mask កបុង Binary = 11111111 11111111 11111110 00000000
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Subnet Mask កបុង Binary = 11111111 11111111 11111111 00000000
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Subnet Mask កបុង Binary = 11111111 11111111 11111111 11110000
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
6.6 គែនាចំនួន Hosts កបង
ុ Subnet

មដើមផីគែនាចំនួន host កបុង subnet មយើងោចមរបើរប
ូ មនថ 2H – 2។ ផ្ដលសវ័យ H តំណ្តង

ចំនួន host bit កបុងរបព័នន network។ របសិនមបើមលាក អបកមរបើ subnetting ដូ ចកបុងឧទាហរែ៍
មលាកអបកោចកំែត់ចំនួន host កបុង subnet នីមួយៗ:
IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
210 – 2 = 1022 Hosts
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
29 – 2 = 510 Hosts
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Hosts
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
24 – 2 = 14 Hosts

គែនាចំនួន Networks កបុង Subnet

មដើមផីគែនាចំនួន networks កបុង subnet មួយមលាកអបកោចមរបើ រូបមនថ 2N – 2 ។ ផ្ដល

សវ័យ N តំណ្តងចំនួន subnet bits កបុងរបព័ នន network ។ មលាកអបកោច បងាាញ មរៅ ចំនួន
networks កបុង subnet នី មួយកបុងរូបមនថ។

IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
26 – 2 = 62 Networks
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
215 – 2 = 32,766 Networks
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Networks
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
24 – 2 = 14 Networks
6.7 លំហាត់អនុវតថកុងមមមរៀន
ប
Subnet Mask និង Subnetting
លំហាត់ទី១: របសិនមបើ host មួយមៅមលើរបព័នន network មាន address 172.16.45.14/30 មតើ

មាន address subnetwork ប៉ាុនាមន ផ្ដលជា កមមសិទិនរបស់ host មនេះ?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ octet ចុ ងមរកាយកបុងរបព័ ននមគ្នលពី រ binary គឺ 00001110។ 6 bitsរគ្នន់ផ្តជា
octet កមមសិទន subnet មនេះ។ ដូចមនេះ subnetwork គឺ 172.16.45.12។

លំហាត់ទី២: មលាកអបកមានចំនួនរបព័ននមគ្នលពីរ binary គឺ 10011101 បថូរវាមោយមៅជា

របព័ននមគ្នលដប់ decimal និងរបព័ននមគ្នលដប់របាំមួយ hexadecimal។
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ បំផ្បក 10011101 = 128+0+0+16+8+4+0+1 = 157

សំរាប់របព័ននមគ្នលដប់ hexadecimal មយើងបំផ្បកចំនួនរបព័ននមគ្នលពីរ binary 10011101 មៅ
ជាពីរផ្ផបក 2 គឺ: 1001 = 9 និង 1101 = 13 ផ្ដលមសមើ D កបុងរបព័ ននមគ្នលដប់ របាំមួយ

hexadecimal ដូមចបេះមសមើចំនួន 0x9D. We can ឬោចបំផ្បក មដ្ឋយយក 16 គុែ 9 មហើយបូក
ផ្ងម 13 គឺមសមើ D (0x9D = (16×9)+13 = 157)។លំហាត់ទី៣:មតើអបកបងាាញចំនួនរបព័ននមគ្នល

ពីរ binary មាន 10110011 មៅជារបព័ននមគ្នល ដប់រមបៀបណ្ត?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ របសិនមបើមលាកអបកបំផ្បកចំនួន binary 10110011 បំផ្បក
10110011
128 64 32 16 8 4 2 1
128 + 0 + 32 +16 + 0 + 0 +2 +1 = 179
លំហាត់ទី៤: មលាកអបកមាន Class C network មហើយរតូវការ 10 subnets មតើ អបករតូវការមាន

ប៉ាុនាមន addresses សំរាប់ hosts ផ្ដល subnet masks
និងរតូវមរបើមានប៉ាុនាមន?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់

តាមរូបមនថ 2n-2 មយើងនឹងរតូវការមរបើ 4 bit សំរាប់ subnetting នឹង ផគត់ផង
គ ់គឺ 24-2 = 14
subnets ។ subnet mask សំរាប់ 4 bits គឺ 255.255.255.240 ។
លំហាត់ទី៥: មតើមានប៉ាុនាមន subnetworks និង hosts កបុងមួយ subnet របសិនមបើ អនុវតថ /28
mask មៅកបុង 210.10.2.0 class C network?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់

កបុង 28 bit subnet mask មាន (11111111.11111111.11111111.11110000) ផ្ដលបានអនុ វតថកុង
ប
class C network មរបើ 4 bit សំរាប់របព័នន network មហើយចាកមចញ 4 bit សំរាប់ចំនួន hosts
។ មដ្ឋយមរបើរប
ូ មនថ 2n-2 មយើងបាន 2x2x2x2-2 ដូមចបេះមយើងបាន 14 networks និង 14 host។
លំហាត់ទី៦: មតើមាន subnet សំរាប់ host IP address 172.16.210.0/22 ប៉ាុនាមន?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ សំនួរមនេះមានភ្ជពងាយស្សួល កបុងការបងាាញវា មលាកអបកបថូរវាមៅជា binary
រួចមហើយមធវើរបមាែវ ិធី logic បងាាញដូចខាងមរកាម:

IP address 172.16.210.0 = 10101100.00010000.11010010.00000000
/22 mask = 11111111.11111111.11111100.00000000
លទនផល AND = 11111111.11111111.11010000.00000000
AND កបុងរបព័ននមគ្នលដប់ decimal= 172 . 16 . 208 . 0

លំហាត់ទី៧: មតើមាន subnet សំរាប់ host IP address 201.100.5.68/28 ប៉ាុនាមន?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ មលាកអបកបំផ្បករបព័នព
ន ីរ binary មដ្ឋយមធវើរបមាែវ ិធី logic បងាាញមរកាម:
IP address 201.100.5.68 = 11001001.01100100.00000101.01000100
/28 mask = 11111111.11111111.11111111.11000000
លទនផល AND = 11001001.01100100.00000101.01000000
AND កបុង decimal= 200 . 100 . 5 . 64

លំហាត់ទី៨: របព័នន network របស់អបកមរបើ 172.12.0.0 កបុង class B address មតើអបករតូវការ
មដើមផីផត
គ ់ផគង់ 459 host កបុងមួយ subnet មតើមានចំនួនអតិបរ ិមា នន subnets ប៉ាុនាមនផ្ដល mask

នឹងអបកមរបើ?

សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ មាន 459 host ចំនួនរបស់ host bit គឺ 9 មនេះោចផគត់ផគង់អតិបរ ិមាគឺ 510 host ។
មដើមផីរកា 9 bit សំរាប់ host មានន័យថា bit ចុងមរកាយ octet ទីបីគឺ 0 ដូចមនេះ 255.255.254.0
ដូចជា subnet mask។

លំហាត់ទី៩:រកុមហុន ISP បានផថល់ IP address និង subnet mask ខាងមរកាម:
IP address: 199.141.27.0
Subnet mask: 255.255.255.240
មតើមាន addresses ប៉ាុនាមនផ្ដលោចមោយមៅ hosts មលើ subnet?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់
IP address = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0
Subnet mask = 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240
Subnet # = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0
Broadcast = 11001000.10001101.00011011.00001111 = 199.141.27.15
The valid IP address range = 199.141.27.1 – 199.141.27.14
លំហាត់ទី៩: IP network 210.106.14.0 គឺជា subnet ផ្ដលបានមរបើ /24 mask មតើមានប៉ាុនាមន
networks និង host addresses ផ្ដលផធុក?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់

subnet មួយជាមួយ 24 bits មៅមលើ 255.255.255.0 មហើយកបុង class C network មាន subnet
ោចមាន 1 network និង 254 host ផ្ដលោចមរបើ។

លំហាត់ទី៩: ផថល់មោយ class B IP address network ផ្ដលមានតាមលំដ្ឋប់ នន subnet masks

អនុញ្ញដត 100 subnets ជាមួយ 500 host addresses កបុង subnet?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់

មដ្ឋយមរបើរប
ូ មនថ 2n-2 សំរាប់គែនា host addresses គឺ 29-2 = 510 host address ដូមចបេះ 9-bit
subnet mask នឹងផថល់តរមូវការចំនួនរបស់ host addresses ។ របសិនមបើ 9 bits ទាំងមនេះគឺមរបើ
សំរាប់ host កបុង class B network មពលមនាេះសំែល់ 7 bit រតូវបានមរបើ networks។
មដ្ឋយមរបើរប
ូ មនថ 2n-2 មយើងមាន 2n-2 = 126 networks គឺជា អមងរ។
លំហាត់ទី១០: រកុមហុន PC មាន IP address 172.16.209.10 /22 ផ្ដលមាន subnet ប៉ាុនាមនសំ

រាប់ address មនេះ?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់ 172.16.209.10/22 បំផ្បក 10101100.00010000.11010001
.00001010 ជារបព័ននមគ្នលពីរ និង network port គឺ 22 bits បនាធប់មក គែនាតាមរបមាែ
វ ិធី logical AND មធៀប network address បថូរមៅជា

10101100.00010000.110100001.00001010 បថូរមៅជា network portioរបព័នមន គ្នលដប់នន
address 172.16.208.0/22។
លំហាត់ទី១១: មលាកអបកផថល់ CIDR (classless inter domain routing) block នន
115.64.4.0/22 ពី ISP របស់មលាកអបក នន IP addresses មរកាយមកមតើអបក មរបើ host?
សំរាយបញ្ញ
ជ ក់
115.64.4.0 = 01110011.01000000.00000100.00000000
Subnet mask = 11111111.11111111.11111100.00000000= 255.255.252.0
Subnet number = 01110011.01000000.00000100.00000000= 115.64.4.0 និង Broadcast =

01110011.01000000.00000111.11111111= 115.64.7.255។address range ផ្ដលមិនសាគល់គឺ =
115.64.4.1 – 115.64.7.254

មមមរៀនទី៧: មហដ្ឋឌរចនាសមព័នន ផ្ែតវ ឺក Networks
7.1 ការដំមឡើង NIC settings រគប់ ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក មាន Network Interface Card (NIC)
ដំមឡើងមលើវា។ មដើមផីមមើលការដំមឡើង setting ផ្ដលមានមស្សចមលើ NIC។ មយើងោច មបើក
តាមបញ្ញ
ជ command prompt CMD មហើយសរមសរ បញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
ipconfig /all
នឹងបងាាញ មយើងទាំងអស់ NIC setting ដូ ចបងាាញកបុងរូបខាងមរកាម

មយើងដឹងថា
“physical address” មាន “IPv4 address និង “Subnet mask”
ប៉ាុផ្នថ មាន “Default gateway” , “DNS Servers” និង “DHCP” ផ្ដលជាមយើង រតូវ យល់បផ្នទម
7.2 Default gateway
Default gateway គឺជា gateway ផ្ដលភ្ជជប់ មៅផ្ែតវ ឺកទាំងអស់ កបុងផ្ែតវ ឺក network
ជាមួយខាង មរៅពិ ភពមលាក។ កបុងរូបខាងមរកាម default gateway គឺជា interface GE0/0
របស់ router។

កបុងរូបខាងមរកាម របសិនមបើ
“Computer A” រតូវការមផញើ packet មួ យមៅកុំពយូទ័ រផ្ដល មាន មស្សច មៅខាងកបុងផ្ែតវ ឺក

របស់វា។ ឧទាហរែ៍ “Computer C” វានឹងមផញើ packet មដ្ឋយ ផ្ទធល់មៅវា ដូបងាាញរូបខាង
មរកាម។

របសិនមបើ “Computer A” រតូវការមផញើ
packet មួយផ្ដលមានមស្សច មៅខាងមរៅ ផ្ែតវ ឺករបស់វា។ ឧទារហែ៍ កុំពយូទ័ រ 10.0.0.1
ផ្ដលមានមស្សច មៅមរៅផ្ែតវ ឺក។ វានឹ ងមផញើ packet មៅ default gateway ដូចជា រូបខាង
មរកាម។

មយើងោចសមងកតថា destination IP គឺជា
IP address របស់កុំពយូទ័រផ្ដលមានមស្សច ផ្ែតវ ឺកខាង មរៅ មពល destination MAC address
គឺជា MAC address របស់ default gateway។ មនេះគឺពីមរពាេះថា “layer 2” កាលណ្ត MAC

address របតិបតថិការ គឺទទួល ខុសរតូវសរមាប់ ទាក់ទងរវាង ពីរអងកត់ node ខាងមរៅផ្ែត
វ ឹកដូចគ្នប។
7.3 DNS Server
DNS (Domain Name System) server គឺទទួលខុសរតូវ មដ្ឋេះស្សាយម្មេះបណ្ត
ថ IP address
មនេះគឺមរពាេះផ្ត បណ្ត
ថ កុំពយូទ័ រ ោចទាក់ ទងជាមួយបណ្ត
ថ IP address មិនផ្មន ម្មេះ។
ិ
ឧបមាថា មលាកអបកកំពុងបមងកើតមលើ “Computer A” មហើយរតូវការមដើ មផីមមើ ល វុបសាយ
របស់ google ខាងមរកាមមនេះជាមហតុការែ៍។

–

មលាកអបកមបើកមឡើង web

browser មហើយសរមសរ www.google.com មៅកបុង address bar។
–

“Computer A’ សូរ DNS server អំពី IP នន www.google.com (ចាំថា DNS server IP គឺ

បានដំមឡើងរួចមស្សចមលើ NIC របស់អបក។
–

DNS server របាប់ “Computer A” ថា IP នន www.google.com គឺជា “209.85.149.103”

–

“Computer A” ចាប់មផថើមទំនាក់ទំនងជាមួយ “209.85.149.103”។

7.4 DHCP server DHCP( Dynamic Host Configuration Protocol) server រតូវបានមរបើមដ្ឋយ
សវ័យ របវតថិដំមឡើង ផថល់មៅមោយ NIC setting។
NIC setting ផធកដូ
ុ ចខាងមរកាម
–
IP address
–
Subnet mask
–
Default gateway IP
–
DNS server IP
មានពីរមមធោបាយមដើមផីដំមឡើង NIC settings
1. មដ្ឋយមរបើនដ manually អបករគប់រគងផ្ែតវ ឺក ដំមឡើងរគប់ NIC មដ្ឋយ មរបើនដ ដ្ឋក់មថង
មួយ មនេះជាវ ិធី មរបើ មដ្ឋយងាយ ផ្តមរបើ មពលយូរ បញ្ូច ល IP វ ិធី មនេះរតូវ បានមរបើ រគ្នន់ ផ្ត
ចំនួន ននឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺកខាបតតូ ច ផ្តប៉ាុមណ្តតេះ។

2.មដ្ឋយសវ័យរបវតថិ (មរបើ DHCP server) DHCP server នឹងផថល់មដ្ឋយសវ័យរបវតថិ មៅមោ
យរគប់ NIC ទាំងអស់ ជាមួយតរមូវការ ការដំ មឡើង។ មនេះជាវ ិធី ងាយស្សួល រគប់រគង។
7.4.1 ការដំមឡើង DHCP មានតនមលមួយចំនួន ផ្ដលនឹងដំមឡើង មលើ DHCP server អបករគប់
រគងផ្ែតវ ឺក ដំមឡើង តនមល ទាំង មនាេះ មលើ DHCP server។ ខាងមរកាមមនេះ ជាតនមលផ្ដលនឹង
រតូវដំមឡើងមលើ DHCP server។

ក. IP address pool លំដ្ឋប់ IP address ផ្ដល DHCP
server មរបើមដើមផីផថល់ IP address មៅឧបករែ៍ ផ្ែតវ ឺក។
ខ. Subnet mask Subnet mask ផ្ដលនឹ ងផថល់មៅមោយ ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក
ឃ. DHCP Options វារួមដូចខាងមរកាម “Default Gateway IP” , “DNS server IP” និង “lease
time” “lease time” គឺជា មពលមវលា នន IP address ផ្ដលរតូវបានផថល់មោយ ឧបកែ៍ផ្ែតវ ឺ
ក។ ឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក និ ងមោយ IP address ងមីមឡើងវ ិញពី DHCP server មុនមពលហួស
មពល កំែត់។
7.4.2 NIC setting ដំមែើរការការងារ
ឧបមាថា “Computer A” មៅកបុងរូបខាងមរកាម កំពុងចាប់មផថើម មហើយរតូវការមដើមផីយក ការ
ដំមឡើង NIC ពី DHCP server។ ខាងមរកាមមនេះ នឹងបងាាញពីមហតុការែ៍។

Source MAC:

MAC address របស់ “Computer A”
Destination MAC: “layer 2” broadcast (ទាំងអស់ 1)
Source IP: ទាំងអស់ 0 (មានន័យថាកុំពយូទ័រមនេះ កំ ពុងសួរ IP address របស់វា)
Destination IP: “layer 3” broadcast (ទាំងអស់ 1)

ខ. DHCP មផញើសារមួយ unicast “DHCPOFFER” មៅកាន់ “Computer A” ផ្ដលផថល់វា មោយ
IP address។
គ. “Computer A” មផញើសារមួយ broadcast “DHCPREQUEST” មៅកាន់ “Computer A មសបើរ IP
។
ឃ. DHCP មផញើសារមួយ unicast “DHCPACK” មៅកាន់ “Computer A” ” ផ្ដលទទួលសាគល់ វា
ថា បានមោយ IP រតូវបានផថល់មោយមៅអបក។
ចំណ្តំ: អបករគប់ រគងផ្ែតវ ឺកោចដំមឡើង router មដើមផីមធវើការដូចជា DHCP server។
7.4.3 APPIA APPIA (Automatic Private IP addressing) គឺជាលំដ្ឋប់នន IP address
(169.254.0.0: 169:254.255.255)។ ឧបមាថា កុំពយូទ័រមួ យរតូវបានដំ មឡើង យកមដ្ឋយ NIC
setting ពី DHCP server។

ចូល startup កុំ ពយូទ័រនឹងពោយមទំនាក់ ទំនង ជាមួ យ DHCP មដ្ឋយមផញើសារ broadcast
“DHCDISCOVER”។

របសិនមបើកុំពយូទ័រ មិ នោចទំ នាក់ទំនង ជាមួ យ DHCP មដើមផីមាន NIC setting ពីវា វានឹងផថ
ល់ មោយមដ្ឋយ វាផ្ទធល់ APIPA IP address ផ្ដលជា IP address មួ យកបុងលំដ្ឋប់
(169.254.0.0: 169.254.255.255)។

7.5 ARP ARP (Address Resolution Protocol) រគប់ កុំពយូទ័រ ផធុកតារាង មដលមៅថា “ARP

table” ផ្ដលផធុកមៅកបុង memory។ តារាងមនេះផធុក IP និង MAC address ននបណ្ត
ថ ឧបករែ៍
មផេង។

របសិនមបើ របភពកុំ ពយូ័រដឹង ផ្ត IP address ននកុំ ពយូទ័ រមឆាពេះមៅ វានឹ ង

មរបើ “ARP protocol” មដើមផីដឹង MAC address ននកុំ ពយូទ័រមឆាពេះមៅ មហើយផធុក IP ទាំងមនាេះ និង
បណ្ត
ថ MAC address កបុងតារាង ARP table។
7.5.1 សិកាលំអិត

កបុងរូបខាងមលើ ឧបមាដូចខាងមរកាម
កុំពយូទ័រ “Computer A” រតូវការមផញើទិនបន័យ មៅ 192.168.18.91 (Computer B) កបុងករែីមនេះ
“Computer A” និងរក MAC address របស់ 192.168.18.91 កបុងតារាង ARP។
ដូមចបេះ “Computer A” នឹងងាយស្សួលមផញើទិនបន័យមៅ “Computer B” បងាាញដូចខាងមរកាម:

“Computer A” រតូវការមផញើទិនបន័យ
មៅ 192.168.18.92 “Computer C”
ក. កបុងករែីមនេះ “Computer A” នឹងមិនរក MAC address របស់ 192.168.18.92 កបុងតារាង
ARP។ ដូមចបេះ វានឹងមរបើ ARP protocol មដើមផីទទួល MAC address របស់ 192.168.18.192 ដូច
ខាងមរកាម

ខ. មពល 192.168.18.92 និង
មឆលើយតបមៅ “Computer A” ផ្ដលរបាប់វា MAC address របស់វា ដូចខាងមរកាម

គ. មពល “Computer A” នឹងងាយស្សួលមផញើ
ទិនបន័យ មៅ 192.168.18.92 ដូចបងាាញ ខាងមរកាម
7.5.2 Proxy ARP

Proxy ARP រតូវបានមរបើ
កាលណ្តកុំពយូទ័ររតូវការមដើ មផី សាគល់ MAC address របស់ កុំ ពយូទ័ រ មួ យកបុង ផ្ែតវ ឺកខុ ស

គ្នបមួយ។ ដូចបងាាញរូបខាងមលើ PC_A រតូវការសាគល់ MAC address របស់ PC_B វានឹងមរបើ
proxy ARP
7.5.3 RARP (Reverse ARP) វារតូវបានមរបើរបសិនមបើ កុំ ពយូទ័ រសាគល់ MAC address របស់កុំ
ពយូទ័រផ្ដលមឆាពេះមៅ មហើយវា រតូវការ សាគល់ IP address របស់វា។ ឥឡូវមនេះ DHCP បថូរ
RARP ដូមចបេះ គ្នមននរណ្ត មរបើ RARP ឥឡូវមនេះ។

7.6 ICMP ICMP ( Internet Control Message Protocol) ផថល់មោយ ឧបករែ៍ ផ្ែតវ ឺក
ជាមួយ ព័ត៌មាន អំពីភ្ជពខុ សគ្នប បញ្ញ
ា ផ្ែតវ ឺក។
ឧទាហរែ៍ របស់ ICMP Message:
* Echo request និង echo reply វារតូវបានមរបើ មដើមផីកំែត់ សកមមភ្ជពភ្ជជប់ផ្ែតវ ឺក
* Destination unreachable Router មរបើ ICMP មដើមផីមផញើសារមួយ មៅអបកមផញើ ផ្ដលមឆាពេះមៅ គឺ
ជា unreachable
7.6.1 សិកាលំអិត

កបុងរូបខាងមលើ មលាកអបកបមងកើតមលើ
“Computer A” មហើយរតូវការមធវើផ្តសសាកលផង សកមមភ្ជពភ្ជជប់មៅ “Computer B”។ ដំបូង
“Computer A” នឹងមរបើ ARP protocol មដើមផីសាគល់ MAC address របស់ “Computer B”
មពល “Computer A” និងមរបើ ICMP protocol មដើមផីមផញើ echo request មួយមៅ “Computer B” ។
មពល “Computer B” នឹងមរបើ ICMP protocol មដើមផីមផញើ echo reply មួយមៅ “Computer A”
របសិនមបើ echo request និង echo reply បានមជាគជ៏យ មលាកអបកនឹងដឹងថា វាមិនមានបញ្ញ
ា
កបុងសកមមភ្ជពភ្ជជប់រវាង របភព source និង destination មឆាពេះមៅ។

មមមរៀនទី៨: ស្សទាប់ Transport និង Application layer

8.1 ស្សទាប់ Transport layer protocol (TCP និង UDP) ដូចផ្ដលមលាកអបក ចាំថាមុខងារ
ស្សទាប់ transport layer គឺមដើមផីកំែត់ មឆាពេះមៅការ មរបើរបាស់ ផ្ដលមរបើ ចំនួន port មហើយ
មដើមផី បមងកើត error detection និងផ្កតរមូវ និងផ្ចក ទិ នបន័យ មហើយ ដំ មឡើង មឡើងវ ិញ។ មាន
ពីរ protocol ចមផងផ្ដលរតូវបាន មរបើកុង
ប ស្សទាប់ transport layer វាគឺជា “TCP” និង “UDP”
ភ្ជពខុសគ្នបរវាង ពីរ protocol រតូវបានសមងខបកបុងតារាងខាងមរកាម

ញ្ញដមោយមយើង សិកាដូចខាងមរកាម

មដើ មផីយល់ មៅកបុងតារាង អនុ

ឧបមាថា មយើងមានកុំពយូទ័ រពី រ របភព source មួយ និង destination មួយ

Connection
orientated របភពបមងកើត session មួយជាមួយ destination មុនមពលមផញើទិនបន័យ។
Acknowledgement របពភសរមាប់ ទទួល destination ផ្ដលទទួល មផញើមួយចំផ្ែក មុន
មពលមផញើ ចំផ្ែកងមី។
Sequencing របភពផថល់ចំនួន sequence សរមាប់រគប់ចំផ្ែក វាមផញើ មដើមផីផ្កតរមូវ ដំមឡើង
មឡើងវ ិញមៅ destination។
Flow control ការមឆាពេះមៅ ោចរតួតពិនិតយ flow ននទិនបន័យផ្ដល មកពីរបភព source
ពីមរពាេះ TCP ោចមរបើ លកខែ:ខាងមលើវាគឺជា reliable protocol។ ពីមរពាេះ UDP មិនោចមរបើ
លកខែ:ពិមសសខាងមលើ វាគឺជា unreliable protocol។
TCP has high overhead វាមានន័យថា ទំហំ header គឺធំ ដូមចបេះរតូវការ bandwitdh network
មរចើន។
UDP has high overhead វាមានន័យថា ទំហំ header គឺធំ ដូមចបេះមិនរតូវការ bandwitdh
network មរចើន។

TCP header

UDP header
8.2 ស្សទាប់ Application layer protocols ដូចមលាកអបកបានចាំថា មុនងារនន ស្សទាប់
Application layer គឺជា interface រវាង TCP/IP protocol stack និ ង បណ្ត
ថ កមមវ ិធី និ ងបណ្ត
ថ
មសវា។ រគប់ protocol ននស្សទាប់ application layer protocol មរបើទាំង TCP ឬ UDP មហើយវា
មរបើ ចំនួន port number ពិតរបាកដ៍។ ខាងមរកាមគឺជាឧទាហរែ៍ ននបណ្ត
ថ ល protocols
ផ្ដលរតូវបានមរបើកុងស្សទាប់
ប
application layer។

Telnet: Telnet មរបើ TCP port 23 វារតូវបានមរបើសរមាប់ចូល remote ពីចំងាយ និងរតួត ពិ
និតយ របភពផ្ែតវ ឺក network sources។ វាអនុញ្ញដត telnet client ចូលមៅ របភពមដើម របស់
telnet server។
SSH: មរបើ TCP port 22 វារតូវបានមរបើសុវតទិភ្ជពរបស់ telnet។
FTP (File Transfer Protocol) TCP port 21 វារតូវបានមរបើសរមាប់ បញ្ួជ ន file (ឧទាហរែ៍

មដ្ឋនឡូត downloading file ពី web sever)។
TFTP (Trivial FTP) មរបើ UDP port 69 វាជា versionងមី របស់ FTP វាមលឿនជា FTP។ ប៉ាុផ្នថមិន
reliable ដូច FTP ពី មរពាេះវាមរបើកុង
ប UDP។

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) មរបើ TCP port 25 វារតូវបានមរបើ សរមាប់ មផញើ email
។
DNS(Domain Name System) TCP port 53 វាសរមាប់មដ្ឋេះស្សាយ hostname មៅកបុង IP។

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) TCP port 80 វារតូវបានមរបើសរមាប់មមើល browse អុីន
ធឺផ្ែត។

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) មរបើ TCP port 443 វារតូវបានមរបើសរមាប់
សុវតទិភ្ជព ជា version ងមីរបស់ HTTP។

ផ្ផបកទី២: ការដំមឡើង របព័នផ្ន ែតវ ឺក
មមមរៀនទី៩: Cisco IOS ឧបករែ៍ Router
9.1

និង

LAN

WAN

interfaces

LAN: របព័ ននផ្ែតវ ឺក LAN គឺ ជាការភ្ជជប់ បណ្ត
ថ ឧបករែ៍របព័ននផ្ែតវ ឺក មាន ចមាាយ ជិ
ត។ សរមាប់ដំមឡើង ោគ្នរការ ិយល័យ សាលាមរៀន សាកលវ ិទោល័យ រកុមហុន ឬតាម
ផធេះ ផ្ដលមានរបព័នន LAN មទាល មានរកុមហុនខលេះក៍មានពី ឬបីរបព័នន LAN តូចៗផ្ដល ឆលង
ពីជាន់មួយ មឡើងមៅជាន់មួយមទៀត ផ្ដលសរុប LAN តូចៗទាំងអស់បានជារបព័នន LAN
មួយសរមាប់ រកុមហុន សាកល វ ិទោល័យ ។ កបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺក TCP/IP របព័នន LAN មិន
សូវមរបើ IP subnet មទាល បផ្នទមមលើមនេះមទៀតការរបតិបតថិការកំែត់ទំហំ របព័នន LAN មរបើ
សរមាប់ ផ្ទធល់ខួន
ល មរៀបចំមដ្ឋយ ខលួនឯងផ្ដលមានទំហំតូចជាង ១០ គី ឡូផ្មរត និ ងមាន
មលផឿន 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps ។ ការតំមឡើង LAN មានលកខែៈពីរផ្បបមផេងៗគ្នបគឺ
ពីកុំពយូទ័រមៅ
(Domain

កុំពយូទ័រ

(Peer-to-Peer)

និងពីមា៉ាសុីនកុំ ពយូទ័ រមម

(Server

/

មៅមា៉ា សុីនអបកមរបើរបាស់
Client))។

ក. របព័នផ្ន ែតវ ឺក កុំពយូទ័រ–មៅ–កុំពយូទ័រ (Peer-to-Peer)
របព័ននផ្ែតវ ឺក កុំពយូទ័រ–មៅ–កុំ ពយូទ័រ Peer-to-Peer ជារបព័នន ផ្ែតវ ឺកផ្ដល មគផ្តង ផ្តមរបើ
របាស់ជារបចាំ មដើមផីផ្ចកចាយ file មដ្ឋយផ្ទធល់ជាមួយអបកមផេងមទៀត ផ្ដល file ទាំងអស់
មិនផធុក សទិតមលើ មា៉ា សុីនមម server។ ជារបព័ននផ្ែតវ ឺកកុំ ពយូទ័រ ផ្ទធល់ខួន
ល ទាំង មា៉ា សុីនមម

និងមា៉ា សុីនកូន សុទនោចផ្ចកចាយ file និ ងអុី ផ្ម៉ាលមដ្ឋយផ្ទធល់មៅរគប់ កុំ ពយូទ័ រ មផេងមទៀ

ត។ កុំ ពយូទ័រនិមួយៗ ោចអនុ ញ្ញដតមោយចូល មៅមផេង មទៀត។ របព័ នន ផ្ែតវ ឺក កុំ ពយូទ័ រ–

មៅ–កុំពយូទ័ រ Peer-to-peer ចំណ្តយ ថាវ ិកាដំ មឡើង អស់តិច ជាងរបព័ នន client/server ផ្ត មាន
សមតទភ្ជព រគប់រគងទិនន
ប ័យ និងសុវតទិភ្ជពតិចបំផុត។ តាម រទឹសី ថ របស់មលាក Guide Hard
Davis មហើយនិង Linda Lee ផ្ដលបាន ផ្ចងកបុង មសៀវ មៅ Microsoft Window បាននិយយ
ថា កុំពយូទ័រមួ យោចជាអបក ផថល់ និងជា អបក ទទួល មសវាពី កុំពយូទ័ រដ៏នទ។ ការមរបើ របព័ នន កុំ
ពយូទ័រ–មៅ –កុំ ពយូទ័រ ពុំសូវមាន សុវតថិភ្ជពមៅកបុងការងារមឡើយ។
ខ. Client / Server ជារបព័ ននផ្ែតវ ឺកមួយផ្ដលជា មជឈមែឍល មានអនុ ភ្ជពខពស់ ផ្ដល

មៅថាមា៉ា សុីនមម server ជា hub សរមាប់ ផ្ចកចាយមៅមោយ មា៉ា សុីនកូន ផ្ដល មៅ ថា
មា៉ា សុីន កូន client។ បណ្ត
ថ មា៉ា សុីនកូន client រត់ ដំមែើរការកមមវ ិធីនិងអនុ ញ្ញដត ចូ លមរបើ
ទិនបន័យផ្ដលផធុកមលើមា៉ាសុីនមម server។ តាមរទឹសីរថ បស់ Guy Hart-Davis និង Linda Lee

ផ្ដលបានផ្ចងបានសរមសរថាៈ រគប់ Workstation ទាំងអស់ រតូវមរបើមសវា ផ្ដលផថល់មដ្ឋយ
មា៉ា សុីនមម (Sever) ប៉ាុផ្នថ Workstation និមួយៗ ពុំោចផថល់មសវា ដល់ Workstation ដនទមទៀត
បានមទ។ ចំមពាេះអបកមរបើរបាស់ទាំងអស់រតូវមាន User Account ផ្ទធល់ខួនមួ
ល
យមាបក់ មហើយ
Account ទាំងមនាេះរតូវ បានរគប់រគង រួមមៅមលើមា៉ាសុីនមម (Server) ផ្តមួយគត់។ ការមរបើ

របាស់នូវរបព័ននផ្ែតវក របមភទមនេះគឺមានលកខែៈ ផថល់នូវសុវតថិភ្ជព ខពស់ទាំងការរគប់
រគងឯកសារ ការរគប់រគងអបកមរបើរបាស់ (User) និងផ្ចក ចាយនូវឧបករែ៍ផ្ដលមានតំនល
នងលៗដូចជា មា៉ា សុីន Printer, CD-Room, Master Storage Device មផេងៗមទៀត មោយមរបើ
របាស់រម
ួ គ្នបបាន។
WAN: គឺជារបព័ ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមានទរមង់ធំ ដូ ចការភ្ជជប់ ពី រដឌ មួ យ មៅរដឌមួយ មទៀត ឬ
ពីមខតថមួយ មៅមខតថមផេងមទៀត។ របព័ នន ផ្ែត វ ឺក WAN ផ្តងផ្តភ្ជជប់ បែំុថ របព័ នន ផ្ែតវ ឺ
ក LAN ជាមរចើ ន ឬរបព័នន ផ្ែតវ ឺក MAN ជាមរចើ នបញ្ូច លគ្នបបានជារបព័ នន WAN ធំមួយ។

របព័ននផ្ែតវ ឺក WAN មានសារ:សំខាន់សរមាប់ពិភពមលាក ផ្ដលជាការ តភ្ជជប់ បណ្ត
ថ ញអុី
នធឺផ្ែត។ ការដំ មឡើងរបព័ននផ្ែតវ ឺក WAN ចំណ្តយមពលយូរ និ ងចំណ្តយ ថា វ ិកា អស់
តនមលនងល សរមាប់ ទិ ញសមាភរ: របព័ននផ្ែតវ ឺក WAN មគមរបើ បមចចកវ ិជាជ SONET, Frame Relay
និង ATM។
មយងតាមមសៀវមៅ Microsoft Window បានសរមសរថារបព័នន ផ្ែតវ ឺក WAN គឺជាការ ប
ញ្ួច នមោយគ្នបមៅវ ិញមៅមកមពលខលេះ រកុមហុនផ្ដលមានសាខា មរចើ នមៅមរៅរបមទស គឺមគ
ចង់មរបើទីតាំង មួយមដើមផីមធវើជាកផ្នលងរគប់រគងរួម ផ្ដលតំរវូ មោយរគប់សាខាទាងអស់
របគល់មសចកថី ទុ កចិតថមោយមដ្ឋយបញ្ួជ នព៌តមានរគប់ មពល និ ងមធវើ របាយ ការែ៍និ មួយៗ
មទើបរកុមហុន ធំៗទាំងមនេះសមរមចចិតថ សាទបនា នូវរបព័នន WAN ផ្ដលជារបព័នន Network
មរបើរបាស់សរមាប់ភ្ជជប់ LAN និង LAN រ ឺ MAN និង MAN ផ្ដលមានចំងាយឆាាយគឺរវាង
(មខតថ និង មខតថ របមទស និង របមទស) ។

ឧបមា
ថា សកលវ ិទោល័យកមពុជា មានសាខា ពី រ មួយមៅរកុងភបំមពញ និងមួយមទៀត មៅ រកុង

មសៀម រាប។ ផ្ដលរបព័ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមានកបុង រកុងភបំមពញ រតូវបានមគមៅថា “LAN”

(Local Area Network) ។ របព័ ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមានកបុង សាខារកុងភបំមពញ រតូវបានមគ

មៅថា “LAN” (Local Area Network) ។ របព័ននផ្ែតវ ឺកទាំងពី រ ភ្ជជប់ បញ្ូច លគ្នបរវាងពី រ
សាខា ឆលងកាត់ តាមរបព័ននអុីន ធឺផ្ែត រតូវបានមគមៅថារបព័នន “WAN” (Wide Area
Network) របព័ននផ្ែតវ ឺក LAN ផ្តងផ្តភ្ជជប់មៅឧបករែ៍ Router ឆលងកាត់តាម “Ethernet
port” ដូមចបេះ Ethernet port គឺជា LAN interface។របព័ ននផ្ែតវ ឺក WAN ផ្តងផ្តភ្ជជប់មៅ

ឧបករែ៍ Router ឆលងកាត់តាម “Serial port” ដូមចបេះ Serial port គឺជា WAN interface។
9.2 ផ្ផបករ ឹងរបស់ Router រគបប់របមភទ Router ទាំងអស់មានផធុក Hardware និង Software
តាមម៉ាូផ្ដលរបមភទ Router មរចើនមផេងៗពីគ្នប រាល់ម៉ាូផ្ដលទាំងអស់ មាន សមតទភ្ជព និង

លកខែ: ពិមសស មដ្ឋយ ផ្ឡកពីគ្នប។ រគប់ម៉ាូផ្ដល Router ទាំងអស់ មានផធុកចំ នួន Ethernet
port និង Serial port មទាេះបីយ៉ាងណ្តក៏មដ្ឋយ ម៉ាូផ្ដល Router មួយចំនួនអនុញ្ញដត មោយ

មលាកអបកោច បផ្នទមចំនួន port បានមដ្ឋយមដ្ឋតបផ្នទមមលើវា។ រូបភ្ជពខាងមរកាមមលាក
អបក ោចមមើល មឃើញ Router មានផធុក Ethernet port ពីរគត់។

មយើងោច
បមងកើនផ្ងមចំនួន Ethernet port មដ្ឋយមដ្ឋត ផ្ងមសនលឹក បនធេះ កាត module ផ្ដលមានរនន
Ethernet port ចូ លកបុង Router។ រូបភ្ជពខាងមរកាម មលាកអបកមមើលមឃើញ សនលឹកបនធេះកាត
module ោចមដ្ឋតបផ្នទម Ethernet port បាន។

9.2.1 ការដំមឡើង
Router មលាកអបកោចមមើលមឃើញ Router ផ្ដល មាន ផធុក Serial port មួយ Consol port មួយ
និង Auxiliary port មួយ មៅ ពីគូង ខាងមរកាយរបស់ Router ដូចបងាាញរូបភ្ជពខាងមរកាម។

មដើមផីដំមឡើង Router មានវ ិធីបីយ៉ាងសរមាប់
ភ្ជជប់:
មរបើ Consol port : ងាយស្សួលភ្ជជប់ កុំពយូទ័ រ មៅ Consol port មដ្ឋយមរបើកាប Rollover Consol
Cable។

មរបើ Auxiliary port : គឺជារនន port ោចមោយមយើងភ្ជជប់ Router មពលផ្ដលមយើងសិតទ មៅ
ឆាាយពីរកុមហុន កផ្នលងមធវើការ ភ្ជជប់ Auxiliary port មៅ modem មហើយរបសិនមបើ មយើងរតូវ
ការភ្ជជប់មៅ Router ពីខាងមរៅរកុមហុន មយើង Dial up មលើ modem ភ្ជជប់មៅ Router។
មរបើ Telnet : មដ្ឋយមរបើកមមវ ិធីមៅកបុងកុំពយូទ័ ររបស់មយើង ោច telnet បានមៅ Router មហើយ
ដំមឡើងវា។ មលាកអបក ជាអបករគប់រគង របព័នន ផ្ែតវ ឺក រតូវផ្តមានម្មេះ telnet username
និងមលខ password មដើមផីចូលភ្ជជប់។
9.3 Boot ចូល Router
9.3.1 របមភទ Memory មលើ Router
Flash memory : គឺ សរមាប់ផុកកមម
ធ
វ ិធីរបតថិបតថិការ Cisco IOS ផ្ដលដំមែើរការមលើ Router
NVRAM :មិនផ្មនជារបមភទ RAM ធមមតា វាមរបើសរមាប់មបើកការដំមឡើង “Startup
configuration” និ ងសរមាប់ ចុេះម្មេះ “Configuration register value”
Startup configuration គឺជាការដំមឡើងមលើ Router និ ងផធុកមៅ NVRAM

Configuration register value គឺជាតនមលផ្ដលកំែត់ មពល boot ចូល Router
ROM: វាផធុក “POST” និង “Bootstrap”

POST (Power on self-test) គឺ ជាកមមវ ិធីផ្ដលផ្ឆកផ្ផបករ ឹងរបស់ Router កាលណ្តបានចាប់មផថើ
មមបើកចូល Starting up។ Bootstrap គឺ ជាកមមវ ិធី សរមាប់ទាញ load ចូ លកមមវ ិធី របតិប
ថ តថិការ
IOS កាលណ្ត Router ចាប់មផថើមមបើកមឡើង។
RAM: សរមាប់ជួយ កបុងមពលដំមែើរការដំមឡើង។ ភ្ជពខុសគ្នបរវាង RAM និងរបមភទ

memory មផេងមទៀត គឺកាលណ្តបិទមភលើង ទិនន
ប ័យ ទាំងអស់ផ្ដលមានមលើ RAM និងរតូវ
បានលប់មចាលអស់។ Running configuration គឺជាការដំមឡើង Actual configuration ផ្ដល
Router មរបើ។

9.3.2 ការដំមឡើង Startup configuration និងការដំមឡើង Running Configuration
ការដំមឡើង Startup configuration គឺជាការដំមឡើងមលើ Router មហើយផធុកមលើ NVRAM។

ដូមចបេះការដំមឡើងមនេះ មិនបានលប់មចាល កាលណ្ត Router ដ្ឋច់មភលើងឬបានបិទ shutdown។
គឺជាការ ដំមឡើង ពិតរបាកដ៍មលើ Router ផ្ដលមរបើខែ:ផ្ដល វាកំពុង ដំមែើរ ការ ការ
ដំមឡើងមដ្ឋយរត់ដំមែើរការមលើ RAM។ កាលណ្ត Router កំពុងចាប់មផថើម Startup វា load
ចូល Startup configuration ពី NVRAM មៅ RAM ទមងវើមនេះគឺមដើមផីបមងកើត Running
configuration ផ្ដល Router នឹងមធវើការពីវា។
9.3.3 Router boot ចូល Sequence
– POST ផ្ឆកផ្ផបករ ឹងរបស់ Router
– មបើកចូល Bootstrap ចូល Cisco IOS ពី flash memory
– កមមវ ិធីរបតថិបតិកា
ថ រ Cisco IOS រកមមើល Startup configuration កបុង NVRAM

– Startup configuration រតូវបានចំលងចូលមៅ RAM ផ្ដលបថូរការដំ មឡើងមនេះមៅ
ជា

Running configuration ផ្ដល Router នឹ ងមរបើ កុងរបតិ
ប
បតថិការរបស់វា។

មមមរៀនទី១០: Cisco IOS និង Command បញ្ញ
ជ CLI
10.1 CLI (Command Line Interface) mode CLI គឺ ជាកមមវ ិធី Software interface ផ្ដល
រគប់រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក មរបើ មដើ មផី ដំមឡើង Router។ រគប់ CLI mode ផធុក បញ្ញ
ជ Command
មួយចំនួនផ្ដល ោច មោយមយើង ដំមឡើងបមងកើតមុខងារមលើ Router។

10.1.1 បមងកើត Setup mode (Initial configuration mode) mode មនេះ ការ ដំមឡើង សនធនា
ផ្ដលោចដំមឡើងមលើ router។ កាលណ្ត Router startup ដំបូង វានឹងចួល Startup
configuration ពី NVRAM និ ងចមលងមៅកបុង RAM មដើមផីមរបើ។ របសិនមបើ Router មិនបានរក
មឃើញ Startup configuration វានឹងចូលមៅ “Setup mode” មហើយនឹងសួរមយើង របសិនមបើ វា
រតូវការមរបើសនធនា Initial configuration មដើមផីដំមឡើង Router។

របសិនមបើ
មយើងរចឡំមរបើ សនធនាមនេះ Router និ ងបញ្ូច លមៅ “User EXEC mode”
10.1.2 User EXEC mode
កបុង mode មនេះរគប់បនាធត់មៅកបុង CLI ចាប់មផថើមដូចខាងមរកាម
Router>

របសិនមបើ ម្មេះអបកមរបើ User name និងមលខសមាាត់ Password បានមភលចមលើ Routerមពល
មនាេះ Router និងសួរមយើងមោយសរមសរ ោចចូល mode បនាធប់ ផ្ដលជា “Privileged mode”
មដើមផីចូលដល់ “Privileged mode” មយើងសរមសរបញ្ញ
ជ Command
Router>enable

10.1.3 ដំមឡើង Privileged mode ការមរបើ mode មនេះ រគប់ បនាធត់ កុង
ប CLI ចាប់មផថើមជាមួយ
ខាងមរកាម

Router#
Mode មនេះផធុកមូ លដ្ឋឌនរបតិ បតថិការរតួតពិ និតយ មហើយវាមរបើមដើមផីផ្តស សកមមភ្ជព ភ្ជជប់

របព័នន ផ្ែតវ ឺក មហើយមដើ មផីបមងកើត Backup និងដំមឡើង Restore ការដំមឡើងរបស់ Router
និងកមមវ ិធី របតិបតថិការ Cisco IOS។ មដើ មផីបញ្ូច ល mode បនាធប់ “Global configuration mode”
មយើង សរមសរតាម បញ្ញ
ជ Command។
Router# configure terminal

10.1.4 ដំមឡើង Global configuration mode មៅកបុង mode មនេះរគប់បនាធត់ កុង
ប CLI ចាប់មផថើម
ជាមួយខាងមរកាម:

Router(config)#
ផ្ដល mode ផធុកមូលដ្ឋឌនការបញ្ញ
ជ ដំ មឡើងជាមរចើ ន។ មដើ មផីបញ្ូច ល mode បនាធប់មទៀត មយើង
រតូវ សរមសរបញ្ញ
ជ Command:

Router(config)# interface interface

ចាំថា:
Interface ជាមួយ Ethernet port គឺ fa0/0, fa0/1 សរមាប់ Router ភ្ជជប់ជាមួយ Switch ជាមួយ
Serial port គឺ s0/0, s0/1 សរមាប់ Router ភ្ជជប់ជាមួយ Router។
10.1.5 លកខែ:ពិមសស ការដំមឡើង Configuration mode មាន mode ជាមរចើ ន ផ្ដលផធុក

Command បញ្ញ
ជ មលើ interface ឬដំមែើរការមលើ Router ដូចជា “interface mode” និង “Router
configuration mode”។
10.2 បណ្ត
ថ Privileged mode command “show” បញ្ញ
ជ “show” command មានលទនភ្ជព
មោយមយើង មរបើមដើមផីមមើលការដំមឡើងរបស់ Router និងការរបតិបតថិការ។ ឧទាហរែ៍
* បញ្ញ
ជ មមើល Version “show version” command
Router# show version

ការមរបើ “show version”
command ោចមោយមរបើមដើមផីមមើល version របស់កមមវ ិធី របតិបតថិការ Cisco IOS ផ្ដលមាន
ដំមែើរការមលើ Router អំពីទំហំ RAM និងបណ្ត
ថ Interface ផ្ដលមានមលើ Router និងពីទំហំ
NVRAM ពីទំហំ Flash memory និងតនមល ននការដំមឡើង Configuration register value។
* បញ្ញ
ជ មមើល “show ip interface brief” command
មនេះជាបញ្ញ
ជ Command ោចមោយមយើងមមើលមឃើញរគប់ interface router ទាំងអស់ មាន
fastEthernet0/0, Serial0/0, fastEthernet0/1, Serial0/1 និងមមើលមឃើញទាំង IP address

* បញ្ញ
ជ
មមើល “show process” command
Router# show process
វាោចមោយមយើងមមើល រគប់ដំមែើរការមលើ Router និងដំមែើរការ CPU utilization។

* បញ្ញ
ជ
មមើល “show running-config” command
Router# show running-config

បញ្ញ
ជ command មនេះបងាាញមយើង ពីការដំមឡើងទាំងមូល ផ្ដលមានមៅមលើ RAM ។
* បញ្ញ
ជ មមើល “show startup-config” command
Router# show startup-config
បញ្ញ
ជ command មនេះបងាាញមយើង ពីការដំមឡើងទាំងមូល ផ្ដលមានមៅមលើ NVRAM ។
10.2.2 បញ្ញ
ជ “Debug” command បញ្ញ
ជ “Debug” ោចមោយមយើងមមើល មឃើញ បណ្ត
ថ
Packet ទាំងអស់ផ្ដលមាន និ ងបញ្ូច លមៅ Rotuer។
* បញ្ញ
ជ មមើល “Debug ip icmp” command

Router# debug ip icmp
បញ្ញ
ជ command មនេះោចមោយមយើងមមើលមឃើញបណ្ត
ថ Packet ទាំងអស់ផ្ដលជា កមមសិទន
“ICMP protocol”

10.3 បញ្ញ
ជ Privileged mode command ភ្ជជប់បណ្ត
ថ ញផ្ែតវ ឺក

10.3.1 បញ្ញ
ជ “Ping” command
Router# ping ip address
បញ្ញ
ជ “ping” command រតូវបានមរបើរតួតពិនិតយ បញ្ញ
ា សកមមភ្ជព ភ្ជជប់ របព័ននផ្ែតវ ឺក មលើ
របព័ននផ្ែតវ ឺក មរបើជាក់ផ្សថង។ រូបភ្ជពខាង មលើ ឧបករមាថាថា មយើងមៅមលើ កុំ ពយូទ័រ “A”
មហើយរតូវការដំមឡើង មោយកុំពយូទ័ រ “A” ោចភ្ជជប់ ជាមយយ កុំពយូទ័ រ “D” បាន។

ពីកុំពយូទ័រ “A” មយើងបមងកើតបញ្ញ
ជ “ping” មៅ កុំពយូទ័ រ “D” តាម IP Address 11.0.0.2 បងាាញ
ដូចខាងមរកាម:

ដូចផ្ដល
បានបងាាញរូបភ្ជពខាងមលើ កុំ ពយូទ័រ “A” បានមផញើ 5/5 សំមនើ រ មៅ កុំ ពយូទ័រ “D” មហើយបាន
ទទួល 5 echo មឆលើយតបវ ិញពី កុំ ពយូទ័ រ “D” ផ្ដលមានន័យថា កុំពយូទ័ រ “A” ោចភ្ជជប់បាន
ជាមួយ កុំពយូទ័ រ “D” បានមដ្ឋយមជាគជ័យ។
10.3.2 បញ្ញ
ជ “traceroute” command

Router# traceroute ip address
បញ្ញ
ជ “traceroute” command រតូវបានមរបើមោយដឹងពី អងកត់ node ផ្ដលមានកបុង path រវាង

របភពមដើម និងការមឆាពេះមៅដល់ មហើយរបសិន មបើ មានបញ្ញ
ា ការភ្ជជប់របព័ននផ្ែតវ ឺក វានឹ ង
ជួយមយើង កំ ែត់ កុងអងក
ប
ត់ node ផ្ដលមានបញ្ញ
ា មនាេះ។ កបុងរូបខាងមលើ ឧបមាថា មយើងរតូវ
ការដឹង បណ្ត
ថ អងកត់ node ផ្ដលមានមស្សចកបុង path រវាង “Router A” និ ង កុំពយូទ័ រ “D”។ ពី
“Router A” មយើងបមងកើត “traceroute” មៅ កុំពយូទ័ រ “D” តាម IP 11.0.0.2 បងាាញដូចខាង
មរកាម:

ទិនបន័យផ្ដលមានមស្សចពី
“Router A” និងឆលងកាតតាម IP 10.0.0.1 ផ្ដលជា R1 ខែ: ផ្ដលវាឆលងកាតតាម 50.0.0.2
ផ្ដលជា R2 មពលដល់ មៅ 11.0.0.2 ផ្ដលជា កុំ ពយូទ័ រ “D”។ ឧបមាថា មិនមាន បញ្ញ
ា មលើ R2
ការភ្ជជប់ជាមួយ កុំពយូទ័រ “D” កបុងករែីមនេះ ទិ នបន័យ និងមៅដល់ 50.0.0.2 ផ្ដលជា R2

មហើយ 11.0.0.2 និងកត់ សំគ្នល់ជា “unreachable” ដូមចបេះមយើង ដឹងថា បញ្ញ
ា ការភ្ជជប់ របព័នន
ផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមានកបុង ការភ្ជជប់រវាង R2 និង កុំ ពយូទ័ រ “D”។

10.4 បញ្ញ
ជ Privileged mode command ការដំមែើរការ backup និង Restore

មៅកបុងរូបភ្ជពខាងមលើ TFTP
server រតូវបានមរបើសរមាប់ Backup កមមវ ិធី របតិបតថិការ Cisco IOS និងការដំមឡើងរបស់
router និងទាញ យក មកវ ិញ កមមវ ិធី របតិបតថិការ Cisco IOS មហើយនិងការដំមឡើងរបស់
Router ពីវា មៅមោយ Router វ ិញ។ មយើងមរបើ បញ្ញ
ជ “Copy” command មដើមផីចមលង file ពី
Router មៅដ្ឋក់មលើ TFTP Server
10.4.1 វ ិធី Backup និង Restore កមមវ ិធីរបតិបតថិការ Cisco IOS
F បញ្ញ
ជ មលើ “copy flash tftp” command
Router# copy flash tftp
បញ្ញ
ជ Command មនេះរតូវបានមរបើមដើមផីបមងកើត Backup សរមាប់ កមមវ ិធីរបតិបតថិការ Cisco IOS
របស់ Router ផ្ដលមានមស្សចមៅមលើ flash memory របស់ Router និ ងចមលងបញ្ូច ល មលើ
TFTP Server។
កាលណ្តមយើងសរមសរ បញ្ញ
ជ Command មនេះ Router នឹងសួរមយើងម្មេះ file កមមវ ិធី
របតិបតថិការ Cisco IOS និង IP Address របស់ TFTP Server។ បញ្ញ
ជ មលើ “copy tftp flash”
command
Router# copy tftp flash
បញ្ញ
ជ Command មនេះរតូវបានមរបើមដើមផីបមងកើត Restore សរមាប់ កមមវ ិធី របតិបតថិការ Cisco IOS
ពី TFTP Server មៅ flash memory របស់ Router។ បញ្ញ
ជ Command មនេះក៏ ោច មរបើសរមាប់
មាន កមមវ ិធីរបតិ បតថិការងមី Cisco IOS Version ងមីមលើ TFTP Server មហើយ មយើងរតូវការ ចមលង
វាចូលកបុង flash memory របស់ Router និ ង បថូរ Version ចាស់ផ្ដល មានមលើ Router មចាល។
ដំមែើរការដូចមនេះរតូវបាន មគមៅថា Cisco IOS upgrading។
10.4.2 ការដំមឡើង Backup និង Restore របស់ Router
F បញ្ញ
ជ មលើ “copy running-config startup-config” command
Router# copy running-config startup-config
បញ្ញ
ជ Command មនេះរតូវបានមរបើមដើមផីចមលង Running configuration ផ្ដលមាន មស្សចមលើ
RAM ចូលមៅ Startup configuration ផ្ដលមានមស្សចមលើ NVRAM។

* បញ្ញ
ជ មលើ “copy running-config tftp” command
Router# copy running-config tftp
បញ្ញ
ជ Command មនេះរតូវបានមរបើមដើមផី Backup Running configuration មលើ TFTP Server។
* បញ្ញ
ជ មលើ “copy tftp running-config” command
Router# copy tftp running-config
បញ្ញ
ជ Command មនេះរតូវបានមរបើមដើមផី Restore ការដំមលើងរបស់ Router ពី TFTP មៅ RAM
របស់ Router។
10.5 ការដំមឡើងបញ្ញ
ជ Global configuration mode
10.5.1 ការដំមឡើងដ្ឋក់ម្មេះ host name
Router(config)# hostname Name
មលាកអបកដ្ឋក់ម្មេះរបស់ Router
មលាកអបកោចពិនិតយមមើលម្មេះ hostname រតូវ
បានបថូរពី “Router” មៅជាម្មេះងមី “R1”
10.5.2 ការដំមឡើងដ្ឋក់ Password
Enable PW ោចដ្ឋក់មលខសមាាត់ គឺជាមលខសមាាត់ Router ផ្ដល មសបើរ មដើ មផីបញ្ូច លមៅ
Privileged mode ពីអបកមរបើរបាស់ exec mode បងាាញខាងមរកាម:

មដើមផីដ្ឋក់មលខសមាាត់ Password មយើងមរបើបញ្ញ
ជ
Command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# enable password Password
Enable secret PW វាដូចគ្នបនឹង “enable password” ផ្ដរ
ប៉ាុផ្នថខុស គ្នបថាវារតូវបានផធុក កបុងការដំ មឡើងរបស់ Router ជាសងាាត់។
មដើមផីដំមឡើង “secret PW” មយើងមរបើបញ្ញ
ជ Command ដូចខាងមរកាម:

Router(config)# enable secret Password
Console PW មរបើសរមាប់ បញ្ញ
ជ ក់ថាពិត អបកមរបើរបាស់
កាលណ្ត ពោយមភ្ជជប់ មៅកាន់ Router ឆលងកាត់តាម Console port។
មដើមផីផល
ថ ់ console PW មៅ Router មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login

Auxiliary PW រតូវបានមរបើបញ្ញ
ជ ក់ អបកមរបើរបាស់
ពោយមភ្ជជប់មៅ Router ឆលងកាត់វា Auxiliary port។ មដើមផីផថល់ Auxiliar PW មៅ Router
មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command

Router(config)# line aux 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login

Telnet PW រតូវបានមរបើបញ្ញ
ជ ក់អបកមរបើរបាស់ ពោយម
ភ្ជជប់មៅ Router ឆលងកាត់តាម telnet
មដើមផីផល
ថ ់ telnet PW មៅ Router មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command
Router(config)# line vty 0
Router(config-line)# password ciscoRouter(co
nfig-line)# login
10.6 លកខែ:ពិមសសនន ការដំមឡើង Configuration
mode
10.6.1 ការដំមឡើង “Router configuration mode”
មនេះគឺជា mode មួ យផ្ដលមានលកខែ:ពិ មសស កបុងការបផ្នទមមលើ វារតូវបានមរបើសរមាប់
ដំមឡើង Router protocol មលើ Router។

10.6.1 ការដំមឡើង “Interface configuration mode”
ការដំមឡើង Interface configuration mode មួ យមនេះគឺមានលកខែ: ពិមសសននការ ដំមឡើង
configuration mode កបុងការបផ្នទម វារតូវបាន មរបើ មដើ មផីផថល់ IP Address មួយមៅមោយ

interface មួយពិតរបាកដ៏ មហើយនាំ ឬបិទ interface ពិតរបាកដ៏។ មដើ មផីបញ្ូច ល ការដំ មឡើង

Interface configuration mode ពី global configuration mode មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាង
មរកាម:
Router(config)# interface type number
មរបើភ្ជជប់ Router ជាមួយ Router:
Router(config)# interface serial 0/0
មរបើភ្ជជប់ Router ជាមួយ Switch:
Router(config)# interface fa0/0
មដើមផីដ្ឋក់ផថល់ IP Address និង Subnet mask មៅមោយ interface ជាក់ផ្សថង មយើងរតូវមរបើ
បញ្ញ
ជ Command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# ip address ip subnetmask
សរមសរបញ្ញ
ជ Command “no shutdown” រតូវបានមរបើ សរមាប់ នាំបញ្ូជ នមៅ interface
Router(config)# interface serial 0/0
Router(config-if)# ip add
Router(config-if)# ip address 50.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

10.7 CDP (Cisco Discovery
Protocol) CDP គឺជា Cisco protocol ផ្ដលអនុញ្ញដត មោយមយើង ដឹងពីឧបករែ៍ ផ្ដលមៅ
ជិតគ្នប ផ្ដលកំពុងផ្តមរបើភ្ជជប់។

មលាក
អបករតូវបានភ្ជជប់ R1 មហើយរតូវការដឹង មៅជិតខាង neighbor មលាកអបកោចមរបើបញ្ញ
ជ
command ដូចខាងមរកាម:
Router# show cdp neigbors
មពលមនាេះ មលាកអបកនឹងមមើលមឃើញ បងាាញឧបករែ៍ផ្ដលមៅជិត neighboring devices
របស់ R1 មឃើញដូចបងាាញកបុងរូបខាងមរកាម:

ការ
របតិបតថិការ CDP protocol មដ្ឋយពឹងផ្ផអកមលើ ខាងមរកាម
រគប់ ឧបករែ៍ ផ្ែតវ ឺក Cisco កំពុងមផញើ CDP packet អំ ឡុងមពល ពិ មសស មៅអបកជិ ត ខា
ង។ CDP packet ផធុកព័ ត៌មានមួយ ចំនួនអំពី ឧបករែ៍។ “CDP timer” គឺជាអំ ឡុងមពល

ផ្ដលឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក Cisco កំពុងមផញើ CDP packet មួយ “CDP hold timer” គឺចំនួន សរុប
មពល កបុងឧបករែ៍ផ្ែតវ ឺក Cisco បានទទួល CDP packet ពីអបកជិតខាង neighbor។ មដើមផី
បងាាញតនមល “CDP timer” និង “CDP hold timer” មលាកអបកោចមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាង
មរកាម:
Router# show cdp

មមមរៀនទី១១: Routing Protocols

11.1 មូលដ្ឋឌន Routing Protocols

11.1.1 អវី
មៅជា “Routing Protocol” ឧបមាថា មយើងមានរកុមមួយនន Router បានភ្ជជប់មៅរកុមមួយ
នន ផ្ែតវ ឺក network មរចើន ដូច បងាាញរូបខាងមលើ។ “Routing Protocol” រតូវបានមរបើ មោ
យដំែឹងរគប់ Router ទាំងអស់មៅ រគប់ របព័នន ផ្ែតវ ឺក។ មដ្ឋយមរបើ default រគប់ Router
ដឹងអំពី វាផ្ទធល់ បាន ភ្ជជប់ ផ្ែតវ ឺកមរចើ ន ពី មរពាេះ ផ្ែត វ ឺក ជាមរចើ ន រតូវបានផធុកកបុងវា
Routing table ប៉ាុ ផ្នថវាមិនដឹងពីផ្ែតវ ឺកមផេងមទៀត។

ឧទាហរែ៍ Router “R1” ដឹងមដ្ឋយ default ពី របព័ ននផ្ែតវ ឺក Network (10.0.0.0, 20.0.0.0,
50.0.0.0 ) មទាេះបីយ៉ាងណ្តក៏ មដ្ឋយ វាមិនដឹ ងពីរបព័ ននផ្ែតវ ឺកមផេងមទៀត។
មដើមផីមធវើ “R1” ដឹ ងពី របព័ននផ្ែតវ ឺកមផេងមទៀតទាំងអស់ មយើងមរបើ “Routing Protocol”
11.1.2 របមភទ “Routing Protocol” របមភទ Static routing protocol កបុងរបមភទ មនេះអបក

រគប់រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក រតូវដំ មឡើងមដ្ឋយ ផ្ទធល់រគប់ Router ទាំងអស់។ ដូ មចបេះ វ ិធី មនេះ
រគប់រគងកំរ ិតខពស់ សរមាប់ អបករគប់រគង។ របមភទ Dynamic routing protocol កបុងរបមភទ

មនេះបណ្ត
ថ Router ទំនាក់ទំនងមដ្ឋយ សវ័យរបវតថិជា មួ យមផេងមទៀត។ មហើយ បថូរ ទិ នន
ប ័ យពី

របព័ននផ្ែតវ ឺកផ្ដលវាសាគល់។ ដូ មចបេះ Router សាគល់មៅ រគប់របព័នន ផ្ែត វ ឺក។ វ ិធីមនេះមរបើ
មលើ CPU របស់ Router និង Bandwidth ផ្ែតវ ឺក។
11.1.3 ការមរបៀបមធៀបរវាង Static routing និង Dynamic routing

11.2 Static routing មៅកបុង Static

routing អបករគប់រគងដំមឡើង មដ្ឋយ ផ្ទធល់នដមលើ រគប់ Router មដើមផីបមងកើត អបករគប់រគង
login ចូលមៅកបុង Router និ ងបញ្ូច ល “Global configuration mode”

មៅកបុង “Global configuration mode” អបករគប់រគងសរមសរបញ្ញ
ជ ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# ip route network IP subnet mask next hop IP
Router(config)# ip route network IP subnet mask exit interface

ឬ

“Network IP” គឺ ជារបព័ននផ្ែតវ ឺក network IP របស់ destination network
“Next hop IP” គឺជា IP នន next hop router interface
“Exit interface” គឺជា interface របស់ Router ផ្ដល Router មផញើ packet ឆលងកាតវា។ឧបមា
មយើងមាន ផ្ែតវ ឺកដូចរូបខាងមរកាម:

អបករគប់រគងរតូវ
ការដំមឡើង “R1” មដើ មផីោចភ្ជជប់មៅផ្ែតវ ឺក Network “11.0.0.0/24”
ផ្ដលកបុងមនាេះមាន បា៉ា រា៉ា ផ្ម៉ារតដូចខាងមរកាម:
Network IP: 11.0.0.0
Subnet mask: 255.255.255.0
Next hop IP: 50.0.0.2
Exit interface: s0/0
11.3 Dynamic routing
កបុង Dynamic routing បណ្ត
ថ Router ទំនាក់ទំនងជាមួយ មផេង មទៀតមដើមផី បថូរព័ ត៌មាន របស់
របព័ននផ្ែតវ ឺក។ រគប់ Router នឹង កំ ែត់ ផូវផ្ដលជិ
ល
តជាងមគ Shortest path (អស់តនមលតិច)

មៅរគប់ របព័ ននផ្ែតវ ឺក មដើ មផីផុកផល
ធ ូវ Path កបុងតារាង Routing table មដើមផីមរបើវា។

កបុងរូប
ភ្ជពខាងមលើ “R2” គឺោចភ្ជជប់ “Network 3” ឆលងកាត់ ពីរផលូវ Path ឆលងតាម “R4” និង ឆលងតាម
“R3”, “R2” នឹងកំ ែត់ ផូវខល
ល ី បំផុត shortest path មៅ “Network 3” មហើយផធុកវា មៅកបុងតារាង
Routing table របស់វាមដើមផីមរបើ។

11.3.1 របមភទ Dynamic routing protocol
របមភទ Dynamic routing protocol រតូវបានផ្បងផ្ចកជាពីរ រកុម:
រកុម Distance vector routing protocols
– Update រតូវបានមផញើតាមមពល (រគប់មពល)
– Update ព័ត៌មានផធុក ពី Routing table

– Update រតូវបាបមផញើ មៅរបព័ននផ្ែតវ ឺក Network
រកុម Link state routing protocols
– Update រតូវបានមផញើ កាលណ្ត មកើតមានមឡើង បានបថូរកបុង Route។
– Update ព័ត៌មានផធុក ផ្តមួ យគត់ បានមធវើជា Route។
– Update រតូវបាបមផញើ មៅរបព័ននផ្ែតវ ឺក Network

11.4 Distance vector routing មៅកបុង Distance vector routing រគប់ Router ផ្ដលមផញើ routing
table មៅមោយ Router ជិតខាង neighboring router មហើយវា បញ្ចប់ រគប់មពល។
ដូមចបេះ រគប់ Router សាគល់បណ្ត
ថ Router មៅជិតខាង neighboring router។
តនមលនន path ផ្ដលមៅថា path matic កបុង Distance vector routing រតូវបាន កំែត់ មដ្ឋយ
“hop count” ផ្ដលចំនួនននអងកត់ hop របស់ Router រវាងរបភព source និង destination។

មដ្ឋយ
មរបើ Default រគប់ Router សាគល់ភ្ជជប់មដ្ឋយផ្ទធល់ របព័ នន ផ្ែតវ ឺកទាំងអស់ ដូ ច បងាាញ កបុង
រូបខាងមរកាម:

“R1” មផញើតារាង routing table របស់វាមៅ “R2”
“R2” មផញើតារាង routing table របស់វាមៅ “R1” និង “R3”
“R3” មផញើតារាង routing table របស់វាមៅ “R2”
បនាធប់ពីបានបថូរ តារាង Routing table រវាង Router ទាំងអស់ តារាង Routing table របស់
“R1”, “R2” និង “R3” មគ្នរពតាមខាងមរកាម:

ដូចផ្ដលមលាកអបក មឃើញកបុងរូបតារាងខាងមលើ ឥឡូវរគប់ Router ទាំងអស់ោចភ្ជជប់ មៅ
រគប់ របព័ននផ្ែតវ ឺក។
11.5 Routing Loops

Routing
loop គឺជាបញ្ញ
ា ផ្ដលបណ្ត
ថ លមកពី បណ្ត
ថ Packet ចូ លកបុង loop រវាង Router មរចើន។ បញ្ញ
ា
មនេះ មកើតមឡើងពីមរពាេះការបថូរព័ត៌មាន route មិនរតឹមរតូវ រវាង router មរចើន។ Routing loop
ោចមកើតមឡើង កបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺក មួ យផ្ដលមរបើ Distance vector routing protocol។

11.5.1 ដំមណ្តេះស្សាយ Routing Loop មដើមផីមដ្ឋេះស្សាយ បញ្ញ
ា Routing Loop មយើងមាន
ដំមណ្តេះ ស្សាយជា មរចើន។

Maximum hop count: រគប់ packet ផធុកផ្ផបកកបុង IP header ផ្ដលរតូវបានមៅថា “TTL”
(Time To Live) តនមល TTL រតូវបាន បនទយ រាល់មពលវាឆលងកាត់ មដ្ឋយ Router។ ដូមចបេះ

របសិនមបើ Routing Loop មានមហតុការមឡើង packet និងរតូវ មបាេះមចាល មរកាយ ពីតនមល TTL
កាលយជាសូនយ។
Split horizon: វាគឺមានតួនាទីធមមតា មិនផ្ដលមផញើ Routing update មចញមរៅនន interface។
Route poisoning: កាលណ្តផលូវ path មៅរបព័ននផ្ែតវ ឺកមួ យ កាលយជា ផ្ដលមិ ន ោច រក

មឃើញ របាប់ Router ទាំងអស់ ផ្ែតវ ឺក មនេះ metric គ្នមនរពំផ្ដន ដូមចបេះ Router ទាំង អស់
នឹង update តារាង routing table ជាមួយព័ត៌មានមនេះ។ Hold downs: មពលផ្ដល route មួយ
រតូវបានសំគ្នល់ “unreachable” ផ្ដលមៅកបុង down state សរមាប់រយ:មពល មួយ ផ្ដលមសមើ

រនឹង hold down time។ “hold down time” មានន័យថា មិនអនុញ្ញដត មោយ update បានមលើ
route មនេះ។

មមមរៀនទី ១២ :RIP Routing Protocol
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាែិជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១២: RIP Routing Protocol
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
RIP (Routing Information Protocol) គឺជា distance vector routing protocol កបុង protocol មនេះ

metric ផ្ដលមរបើមដើមផីគែនា តនមល path cost គឺ “hop count” អតិបរ ិមា maximum hop count
កបុង RIP protocol គឺ “15” វាមានន័យថាមរបើ RIP routing protocol មិ ន ោច ផធុកបានមរចើ នជា
15 router ផ្ដលគុ ែវ ិបតថកុង
ប RIP protocol។
RIP Timers
Route update timer: វាគឺជាចមនាលេះមពលរវាង routing update (30វ ិនាទី )
Route invalid timer: វាគឺ ជាកំឡុងមពល មុន router មួយកំែត់ ថា route ជា unreachable
(180 វ ិនាទី)។

Route flush timer: វាគឺ ជាកំឡុងមពល រវាង route “invalid” មហើយ វាដកមចញ ពី routing
table (240 វ ិនាទី)។

Hold down timer: router នឹងរបកាសកបុង hold down កបុងមពល update packet រតូវបាន
ទទួលរបាប់ថា route ចាស់លាស់គឺ unreachable (default=180វ ិនាទី )។
ការដំមឡើង RIP configuration:

មដើមផីដំមឡើង router មួយ
មដើមផីមរបើ RIP routing protocol មយើង រតូវ សរមសរ បញ្ញ
ជ ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# router rip
Router(config-router)# network ip address
មដើមផីមផធៀងផ្ទធត់ ការដំមឡើង RIP router មយើងរតូវមមើលតារាង routing table របស់ router។
មដើមផីមមើលតារាង routing table មយើងរតូវ សរមសរ បញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Router# show ip route
12.1 RIP គឺជាចំណ្តត់ថាបក់ classful routing protocol
“classful routing protocol” មានន័យថា RIP protocol មិនមផញើព័ត៌មាន subnet mask ជាមួយ
network update។
ដូមចបេះ RIP មិនផគត់ផគង់ “discontinuous networks”, “CIDR” និង “VLSM” ផ្ដលមានមៅកបុង
មមមរៀនខាងមរកាយ។

12.1.1 Discontinuous networks
មៅកបុង discontinuous networks រគប់ router គិតថាវាមានផ្ត 10.0.0.0/8 មួយគត់

12.1.2 CIDR
CIDR(Classless Inter-Domain Routing) គឺមដើមផី route ទិនបន័យរវាង ផ្ែតវ ឺក network ផ្ដល
មានព័ត៌មាន subnet mask ខុ សគ្នបពី default subnet mask។

12.1.3 VLSM VLSM(Variable Length Subnet Mask) គឺ មដើ មផីមានបណ្ត
ថ ញ ផ្ែតវ ឺក ជា
មរចើន ជាមួយ variable subnet mask ពី ផ្ែតវ ឺក network IP។

12.2 RIPv2 (RIP Version 2)
សារ:របមយជន៍ របស់ RIPv2 protocol មលើ RIP protocol គឺជា “classless routing protocol”
មនេះមានន័យថា RIPv2 មផញើព័ត៌មាន subnet mask ជាមួ យផ្ែតវ ឺក network update។ ដូមចបេះ
RIPv2 ផគត់ផង
គ ់ “dicontguous networks”,”CIDR” និង “VLSM”
12.2.1 ការដំមឡើង RIPv2 configuration
មដើមផីដំមឡើង router មធវើការជាមួយ RIPv2 មយើងរតូវសរមសរបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network ip address
Router(config-router)# no auto-summary
12.2.2 ការដំមឡើង Passive Interface configuration មយើងោចដំមឡើង interface មផេងគ្នបដូច

ជា “passive interface” ផ្ដលមរបើ មិនមផញើ ឬទទួល network update មលើ interface ជាក់ផ្សថង។
មដើមផីដំមឡើង “passive interface” មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-router)# passive-interface interface
12.3 IGRP routing protocol
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) គឺជាកមមសិទន Cisco protocol ផ្ដលមាន ន័យថា វា
មិនោចដំមឡើងមលើ ឧបករែ៍មផេង មទៀត មលើក ផ្លងផ្តឧបករែ៍ Cisco device។ វាគឺជា
Classful routing protocol។ អតិបរ ិមា maximum hop count គឺ “255” ផ្ដលមានគុែសមផតថិ
មលើ RIP protocol ផ្ដលមានផ្ត “15” មានន័យថា 255 router, 15 router។ metric ផ្ដលមរបើ
មដើមផីគែនា path cost គឺ “Delay” និង “bandwidth”
សពវនងាមនេះ Cisco មិនទាន់ផគត់ផង
គ ់ IGRP protocol មៅមឡើយមទ។
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មមមរៀនទី ១៣ :OSPF Routing Protocol
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មមមរៀនទី១៣: OSPF Routing Protocol
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
OSPF ( Open Shortest Path First) Routing Protocol គឺជាភ្ជជប់ routing protocol ដូមចបេះ រគប់
router មផញើ network update មួ យបថូរ មហតុការកបុង route មៅកបុងតារាង routing table។ បផ្នទម

មលើ មនេះ មទៀត network update មនេះផធុកឥទនិពល route មហើយ រតូវបានមផញើ មៅរបព័នន ផ្ែតវ ឺ
ក ទាំងមូល។ ការអនុញ្ញដត រគប់ router មនេះមដើមផី ដំមឡើង ទិនបន័យ មួយ ផ្ដលបញ្ញ
ជ ង
ំ ពី

រចនាសមព័នន របស់របព័នផ្ន ែតវ ឺក ទាំងស្សុង បផ្នទមមលើ ពីមនេះមទៀត អនុញ្ញដតមោយរគប់
router មាន រយ: មពលមលឿនរួម ជាង distance vector routing protocol។

– វាគឺជា Classless routing
protocol មនេះមានន័យថា វាផគត់ផគង់ CIDR ផ្ដល VLSM និង disconiguous networks។
– Default cost of path = “100M/BW”
– វាមរបើកផួន Algorithm “Dijkstra Shortest Path Firt-SPF” មដើ មផី កំែត់ ផលូវរបមសើរបំ ផុត មៅ
មលើរគប់ផ្ែតវ ឺក។

– វាគឺជា logically segment ផ្ែតវ ឺកកបុងតំ បន់ ដូចបងាាញរូចខាងមលើ

– វាមរបើ “Area 0” ជាតំបន់ Backbone មានន័យថារគប់តំបន់ទាំងអស់រតូវផ្ត ភ្ជជប់មៅ “Area
0”។
– ចំនួនតំបន់មរបើ ពីលំដ្ឋប់ (0:65535)។
13.1 OSPF neighbors និង Adjacencies មៅកបងរបព័
នន LAN
ុ

– Router មផញើ multicast “Hello
packets” មចញពី OSPF interface មៅ OSPF neighbors
– ពាកេ hello រតូវបានមផញើដល់ កបុងអំឡុងមពលផ្ដលមៅថា “Hello time”
– របសិនមបើមិនមឃើញពាកេ hello ទទួលបានពី router កបុងអំ ឡុងមពល ផ្ដលមគមៅថា

“Dead time” មពលមនាេះ Router និងពិចារណ្តដូចជា unavailable។
– ពាកេ hello រតូវបានមផញើមៅដល់ multicast IP addresss “224.0.0.5”
– អបករគប់រគងផ្ែតវ ឺក ោចដំ មឡើង បណ្ត
ថ ល router មដើមផីកំែត់មៅមផេងមទៀត មុនមពល
ផ្ទលស់បូរថ routing update។

– ករែីមនេះ រតូវផ្តជួប អបកជិតខាង neighborship មដើមផីបមងកើតរវាងពីរ routers
+ ដូចគ្នប hello/dead timers
+ ដូចគ្នប subnet mask
+ ដូចគ្នប ID និង PW
– រគប់ router ទាំងអស់កុងតំ
ប
បន់បមងកើត adjacency ជាមួយ “DR” និង “BDR”

– រគប់ Network update រតូវបានមផញើមៅ “DR” និង “BDR” មលើ IP address “224.0.0.6” មដ្ឋយ
មរបើ LSA (Link State Advertisement)។
– “DR” និង “BDR” ផថល់បញ្ួជ នមៅ network update មៅមោយ router ផ្ដលមានមស្សច កបុង
តំបន់របស់មគ មនេះបានចប់ មដ្ឋយបញ្ួជ នមផញើ “Network LSA” មលើ multicast IP address
“224.0.0.5”។

13.2 ការដំមឡើង OSFP Configuration
មដើមផីដំមឡើង OSFP Routing មលើ Router មយើងរតូវសរមសរបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# router ospf process number
Router(config-router)# network network IP wildcard area area number
Process Number គឺជាចំនួនទីតាំងសំខាន់ មលើរគប់ Router ។ Network IP គឺជា Network IP
មឆាពេះមៅ Wildcard mask គឺជា subnet mask ផ្ទលស់បូរថ មដើ មផីទទួ លវាបថូររគប់ “1” មៅ “0” ដូច
បងាាញ កបុងរូបភ្ជពខាងមរកាម:

13.2.1 ការដំមឡើង Passive
interface ការដំមឡើង interface មួយដូចជា passive interface ការរារាំងពីការមផញើ ឬទទួល
“hello packets” មដើមផីដំមឡើង passive interface មយើងរតូវមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Router(config-router)# passive-interface interface
13.3 DR election
មៅកបុង OSPF protocol បណ្ត
ថ router កបុងតំ បន់ area elect “DR” មួយ និង “BDR” មួយ កាល
ណ្ត router រតូវការមផញើ network update មៅ router មផេងមទៀតកបុងតំ បន់ វាមផញើ update មនេះមៅ
“DR” និង “BDR” មពលផ្ដល “DR” និង “BDR” បានបញ្ួជ នបនថ update មនេះមៅមោយ ប
ណ្ត
ថ router ទាំងអស់មៅកបុងតំ បន់ ។

មតើ router មរជើសមរ ើស “DR” យ៉ា ងណ្ត?

1. ដំបូង មរជើសមរ ើស router ជាមួយ router ខពស់បំផុត និងមានអតិភ្ជព
2. របសិនមបើអតិភ្ជពទាំងអស់ដូចគ្នប មរជើសមរ ើស router ជាមួយ “Router ID” ខពស់បំផុត។
13.3.1 អតិភ្ជព Router priority

Default router priority សរមាប់រគប់
router “1” router priority ោចបថូរមដ្ឋយ ផ្ទធល់ នដ មដ្ឋយមរបើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)# ip ospf priority 2
13.3.2 Router ID (RID)
1. RID គឺជាសទិតិ បានផថល់ មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)# router ospf 0
Router(config-router)# router id 1.1.1.1
2. របសិនមបើមិនមាន សទិតិ បានផថល់ “RID” មានមស្សច “RID” នឹង loopback interface IP
ផ្ដលជា loopback interface គឺជា interface និមិមតថផ្ដលោចដំមឡើងមលើ router បាន។
មដើមផីដំមឡើង loopback interface មរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config)# interface loopback0
Router(config-if)# ip address 10.10.10.10. 255.255.255.255
3. របសិនមបើមិនមាន loopback interface រតូវបានដំមឡើងមលើ router “RID” នឹងជា interface
IP ផ្ដលខពស់បំផុតមលើ router។
ឧទាហរែ៍
កំែត់ “RID” នន router ខាងមរកាមមនេះ:

ដំមណ្តេះស្សាយ:
RID= សទិតិផ្ដលបានផថល់ RID=1.2.3.4របសិនមបើមិនបានផថល់សិត
ទ ិមោយ RID

RID=loopback interface IP ខពស់បំផុត = 100.2.23.5របសិនមបើមិនមាន loopback interface

បានដំមឡើង
RID=loopback interface IP ខពស់បំផុត = 30.0.0.1
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network |

មមមរៀនទី ១៤ :EIGRP Routing Protocol
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាែិជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៤: EIGRP Routing Protocol
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
EIGRP (Enhanced IGRP) គឺជាកូនកាត់ hybrid routing protocol វាមានលកខែ: ពិមសសទាំង
ពីរ distance vector routing និង link state routing ផង។
លកខែ:ពិមសស EIGRP
* វាគឺជា របស់ Cisco វាដំមែើរការបានផ្តឧបករែ៍របស់ Cisco ប៉ាុមណ្តតេះ
* វាគឺជា classless routing protocol មានន័យថា វាផគត់ផង
គ ់ CIDR, VLSM និង discontinuous
networks។
* ចំនួនអតិបរ ិមាអងកត់ hop count គឺ “255”
* វាមរបើ “DUAL” (Diffusion Update Algorithm) មដើ មផីរកមមើ ល ផលូវលអបំផុត មៅរបព័ នន ផ្ែតវ ឺ
ក

* វាមរបើ “successor route” គឺជា route ផ្ដលរតូវបានដំ មឡើងកបុងតារាង routing table មដើមផីមរបើ
ភ្ជជប់មៅ របព័ ននផ្ែតវ ឺកជាក់ ផ្សថង។

* successor route ផ្ដលោចមធវើបាន ោចពិចារណ្ត backup សរមាប់ successor route។
EIGRP metrics
ជា default metric ផ្ដលមរបើ មដ្ឋយ EIGRP protocol មដើ មផីគែនាផលូវ path cost “delay” និង
“bandwidth”។

យ៉ា ងណ្តក៍មដ្ឋយ EIGRP protocol ោចមរបើ delay និង bandwidth, ការ load ចូល និងភ្ជពគួរ
មជឿបាន ដូចជាតនមល path cost metrics។
EIGRP Neighborship
* បណ្ត
ថ ល router ផ្ដលរត់ដំមែើរការ EIGRP discover neighbors ផ្ដលមរបើ សរមសរសារ

“hello”
* router រតូវមានលកខែ:ដូចខាងមរកាម មដើមផីកំែត់ទរមង់
neighborship
– ចំនួន AS(Autonomous System) ដូចគ្នប ផ្ដល Autonomous System គឺ ជារបព័ នន ផ្ែតវ ឺ
កផ្ដល មានមស្សចមរកាមការរគប់រគងដូចគ្នប។
– តនមល path cost metric ដូចគ្នប។
– មានផ្ត neighbors ោចបថូរ route ជាមួយមផេងមទៀត ផ្ដលមរបើ multicast IP address
“224.0.0.10”
តារាង EIGRP table Router ផ្ដលកំពុងរត់ដំមែើរការ EIGRP ផធុកតារាងបី
តារាង neighbor table: វាផធុក EIGRP neighbors

តារាង topology table: វាផធុក EIGRP topology រួមមាន successor និង successor route។
តារាង routing table: វាផធុក route ផ្ដលកំពុងមរបើ មៅទិនបន័យ route។

14.1 ការដំមលើង EIGRP configuration មដើមផីដំមឡើង EIGRP protocol មលើ router មយើងរតូវ
មរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config)# router eigrp AS number
Router(config-router)# network IP address wildcard mask
Router(config-router)# no auto-summary
14.2 Administrative Distance (AD) Administrative Distance (AD) គឺជាចំនួនផ្ដលបានផថល់
មៅមោយរគប់ routing protocol។ ដូចបងាាញរូបភ្ជពខាង មរកាម បញ្ជី “AD” សរមាប់រគប់
routing protocol

ឧបមាថា “R3”
មាន RIP protocol និង OSPF protocol រត់ដំមែើរការ មលើវា។
RIP protocol កំពុងរបាប់ “R3” ថា មដើ មផីភ្ជជប់ផ្ែតវ ឺក “20.0.14.0/30” មផញើទិនបន័យមៅ R1។
OSPF protocol កំពុងរបាប់ “R3” ថា មដើមផីភ្ជជប់ ផ្ែតវ ឺក “20.0.14.0/30” មផញើទិនបន័យមៅ R2។
ផ្ដលផលូវ path និង “R3” មរបើមដើមផីភ្ជជប់ “20.0.14.0/30”
វាមរបើផូវល path ផ្ដលរតូវបានដំមឡើង កបុង routing table មដ្ឋយ routing protocol ផ្ដល មាន AD
ទាបបំផុត។ ពីមរពាេះ AD របស់ RIP protocol គឺ “120” មហើយ AD របស់ OSPF protocol គឺ
“110” មហើយ “R3” និ ងមរបើ ផូវល path ផ្ដលបានដំមឡើងមលើ OSPF protocol។

ដូមចបេះ មដើមផីភ្ជជប់ ផ្ែតវ ឺក network “20.0.14.0/30” “R3” និងមផញើទិនបន័យមៅ “R2”
14.3 Default route

កបុងរូបភ្ជពខាងមលើ ឧបមា
ថា “R1” រតូវការមផញើទិនបន័យមួយចំនួន មឆាពេះមៅ របាកដ័ ផ្ដល មាន មស្សច កបុងរបព័ នន អុី នធឺ

ផ្ែត។ បផ្នទម មលើមនេះ “R1” បានស្សាវរជាវ ការ បញ្ួជ ន មឆាពេះមៅកបុងតារាង Routing table
មដើមផីកំែត់អងកត់បនាធប់ next hop។ មទាេះជា យ៉ា ងណ្តក៍មដ្ឋយ “R1” មិនបានរកការមឆាពេះ
មៅ មៅកបុងតារាង routing table របស់វា។ ករែីមនេះ “R1” រតូវមធវើយ៉ាងណ្តផ្ដរ?

កបុងករែីមនេះ “R1” នឹងមផញើទិនបន័យមៅ “default route”
default route បញ្ូច លកបុងតារាង routing table ផ្ដលរតូវបាន មរបើ មដ្ឋយ router កបុងករែីមនេះ
វាមិនបានរកមៅកបុង destination network កបុងតារាង routing table។

ផ្ដល default route កបុងតារាង routing table គឺ “0.0.0.0” និង subnet mask គឺ “0.0.0.0”

14.3.1 ការដំមឡើង default route configuration មដើមផីដំមឡើង default route មយើងមរបើបញ្ជ
command ដូ ចខាងមរកាម មៅកបុងការដំ មឡើង global configuration mode។
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next hop IP address
ឬ
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 exit interface
វ ិធី មផេងមទៀត គឺដំមឡើង default network កំពុងមរបើបញ្ញ
ជ command
Router(config)# ip default-network network IP address
កបុងវ ិធីមនេះ network IP រតូវផ្តភ្ជជប់ផ្ដលមរបើ routing protocol មួយ។
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មមមរៀនទី ១៥ ការរបតិបតថិការ :Switch
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាែិជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៥: ការរបតិបតថិការ Switch
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
15.1 ការរបតិបតថិការរបស់ Switch និងលកខែ:ពិមសស ឧបករែ៍ Switch គឺ របតិបតថិការ
ដំមែើរការមលើស្សទាប់ “layer 2” ផ្ដលបញ្ួជ ន frame រវាង បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ ផ្ដលបានភ្ជជប់
មៅមលើ port របស់វាផ្ដលមរបើតារាង MAC address ផ្ដលមាន មស្សចមលើ Switch។

មលើ ឧបមាថា កុំ ពយូទ័ រ “A” រតូវការមដើមផីមផញើ frame មួ យ មៅ កុំ ពយូទ័រ “C”

កបុងរូបភ្ជពខាង

កុំពយូទ័រ “A” នឹងមផញើ frame មួយជាមួយ MAC address ផ្ដលមឆាពេះមៅ មសមើរ “CC” មៅ Switch។
Switch នឹងរក MAC address ផ្ដលបានភ្ជជប់មៅ port វា “fa0/2”។

ដូមចបេះ Switch និ ងបញ្ួជ ន frame ឆលងកាត់តាម port “fa0/2” មដើ មផីភ្ជជប់ មៅ កុំពយូទ័ រផ្ដលមឆាពេះ
មៅ កុំ ពយូទ័រ “C”។

15.1.1 លកខែ:ពិមសស Switch

បណ្ត
ថ ល Switch មរបើ hardware ASIC(Application Specific Integrated Circuits) មៅ Switch
frame រវាងបណ្ត
ថ port របស់វា។ ដូមចបេះ បណ្ត
ថ Switch គឺមលឿនជាង router ( ឧបករែ៍
Switch ដំមែើរ ការមលើ ស្សទាប់ “layer 2” និងឧបករែ៍ router គឺដំមែើរ ការ មលើ ស្សទាប់
“layer 3” )។ ឧបករែ៍ Switch ផ្បងផ្ចក Collision domain ខែ:ផ្ដលវា មិនផ្បងផ្ចក
broadcast domain។

15.2 មុខងារ Switch “layer
2”

15.2.1 សិកាពី
ោស្ស័យដ្ឋឌន Address
បណ្ត
ថ Switch បមងកើតមឡើង មដ្ឋយមានតារាង MAC address របស់វា មដ្ឋយមយង តាម
របភព MAC address សរមាប់រគប់ frame វាទទួល បាន រួមជាមួយចំនួន port ផ្ដល frame
រតូវបានទទួលមលើ។ មដើមផី មមើល តារាង MAC address មលើ Switch មយើងោច មរបើបញ្ញ
ជ
command តាមខាងមរកាម:
Switch# show mac address-table
មយើងោចបញ្ូច ល មដ្ឋយនដវាយបញ្ូច ល តារាង MAC address មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command
តាមខាងមរកាម:
Switch(config)# mac address-table static mac-address vlan vlan-id interface port no
ចំណ្តំ “VLAN” មពលកំែត់ និងបានបងាាញកបុង មមា៉ា ងបនាធប់ ។
15.2.2 ការបញ្ួជ ន frame

បណ្ត
ថ ឧបករែ៍ Switch ចាប់យក បញ្ួជ នព័ ត៌មានផ្ដលមានកបុងតារាង MAC address របស់
វា។ កាលណ្ត Switch ទទួល frame មួយ Switch និងរកមមើល MAC address មឆាពេះមៅកបុង
frame មហើយវ ិនិច័ យ
ឆ ឆលង់កាត ផ្ដល port វានឹ ង បញ្ួជ ន frame។ មនេះមដ្ឋយរកមមើល MAC

address មៅកបុងតារាង MAC address។ របសិនមបើ Switch រកមិនមឃើញ MAC address មឆាពេះ
មៅកបុង តារាង MAC address របស់វា មនាេះ frame និងបាត់មចញមរៅ ឆលងតាម Switch
interface ទាំងអស់ មលើកមលង interface ផ្ដល frame បានចូលមក។

15.3 Port security
Port security រតូវបានមរបើមដើមផីការពារ ផ្ដលអបកមរបើរបាស់ ចង់បិទ មលើឧបករែ៍ផ្ដល មិន
អនុញ្ញដតសិទិមន ៅមលើរបព័ននផ្ែតវ ឺក។ Port security មានតួនាទី កំែត់ចំនួន MAC address
ផ្ដល រតូវបាន អនុញ្ញដត មោយរគប់ Switch port។

កបុងរូប
ភ្ជព ខាងមលើ ឧបមាថា port security រតូវបានដំមឡើងមលើ interface “fa0/3” មដើមផីកំែត់
ចំនួន MAC address ផ្ដលអនុញ្ញដត មោយ ភ្ជជប់ port មនេះមៅ MAC address ពីរគត់។
ឥឡូវមនេះ មាន MAC address ពីរបានភ្ជជប់ “fa0/3” ផ្ដលជា “DD” និង “EE”។
ដូមចបេះ មិនមានឧបករែ៍ ផ្ដលអនុញ្ញដត មោយភ្ជជប់មៅ port “fa0/3”។
15.3.1 ការដំមឡើង port security
មដើមផីដំមឡើង port security មលើ Switch port មយើងោចមរបើបញ្ញ
ជ ដូចខាងមរកាម:
Switch(config)# interface port type/number
Switch(config-if)# switchport port-security maximu number of allowed MACs addresses
Switch(config-if)# switchport port-security violation {shutdown | restrict}
មលើ command ចុងមរកាយមលាកអបក ោចមរបើ “shutdown” ពាកេ គនលឹេះ និង ពាកេគនលឹេះ
“restrict”
“shutdown” port នឹង shutdown មហើយអបករគប់រគងនឹង មរបើ មដ្ឋយនដ។

“restrict” port និងមិន shutdown ប៉ាុផ្នថវានឹង មិនរពមទទួល ទិនបន័យមផេងៗ ឬ មផញើ មផេងៗ
ឧបករែ៍កំែត់។
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មមមរៀនទី ១៦ :Virtual LAN (VLAN)
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាែិជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៦: Virtual LAN (VLAN)
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
16.1 លកខែ:ពិមសស VLAN VLAN មរបើសរមាប់ កំែត់ ទរមង់សណ្ត
ឌ នផ្ែតវ ឺក និ ង
សុវតទិភ្ជព network security មហើយ បញ្ូច ល បផ្នទមការរគប់រគង មានលទនភ្ជព រ ឹងមាំ របស់
ផ្ែតវ ឺក។

16.1.1 VLAN បញ្ូច លការចាត់ផ្ចង network

ឧបមាថា ផ្ដលមយើងមានរបព័ នផ្ន ែតវ ឺកដូចខាងមរកាម:

មៅ
កបុងរូបភ្ជពខាងមលើ ឧបករែ៍ទាំងអស់ មាន broadcast domain ដូ ចគ្នបមស្សច មៅ កបុង។ មនេះ
មរពាេះថា Switch មិនផ្ចក broadcast domain។ មយើងោច ផ្ចក LAN មនេះមៅ VLAN ជាមរចើន
ផ្ដលផថល់ រគប់ port switch មៅ VLAN បានចាស់ រគប់ VLAN និង មាន broadcast domain
ផ្ទធល់ខួន
ល ដូ ចបងាាញរូបខាងមរកាម:

ផ្ចក broadcast domain
មួយមៅកបង broadcast domain ជាមរចើន បញ្ូច លសណ្ត
ឌ ន ផ្ែតវ ឺក។

16.1.2 VLAN បញ្ូច ល សុវតទិភ្ជពផ្ែតវ ឺក network security រគប់ ផ្ផបក កបុងរកុមហុន នឹង
មាន LAN ផ្ទធល់មស្សច ដូចបងាាញរូបខាង មរកាម:

ភ្ជពផ្ែតវ ឺកពីមរពាេះ:

ការបញ្ូច ល សុវតទិ

1. ផាយ packet បានមផញើពី ផ្ផបកនិមួយៗ និងភ្ជជប់ជាមរចើនមៅ ផ្ផបក មផេង មទៀត។ ដូច
ឧទាហរែ៍ រូបខាងមលើ របសិនមបើ កុំពយូទ័ រមួយ កបុង ផ្ផបក “លក់ ” មផញើផាយ វានិងភ្ជជប់ មៅកុំ

ពយូទ័រទាំងអស់ មៅកបុងផ្ផបក “លក់” LAN។ មទាេះជាយ៉ា ងណ្តក៍ មដ្ឋយ វាមិ នភ្ជជប់ កុំពយូទ័ រកបុង
“ហិរញ្ដវតទុ” LAN។
2. មយើងោចរតួតពិ និតយ អនុញ្ញដតចូលមៅរបភពរបព័ ននផ្ែតវ ឺក ដូចកបុងរូបខាងមលើ មយើង
ោចដំមឡើង ផ្ែតវ ឺករបស់មយើង មដើ មផី អនុ ញ្ញដតមោយចូល កបុងផ្ផបក “លក់ ” LAN

(10.0.0.0/24) មដើមផីអនុញ្ញដត មោយចូល “20.0.0.2” ខែ:មិនអនុញ្ញដតចូលផ្ផបក “ហិរញ្ដ វតទុ”
LAN (11.0.0.0/24) មដើមផីអនុញ្ញដតចូល បានមៅមលើ server ដូចគ្នប។

ដូចមលាកអបកបានមឃើញ មៅកបុងរូបខាងមលើ មដើ មផីបញ្ូច ល ផ្ផបកកបុង LAN ផ្ទធល់ មយើងរតូវ

ដំមឡើងមលើ Switch មដើមផីមោយរគប់ផ្ផបក មហើយ មដើមផីភ្ជជប់ LAN រគប់ផ្ផបកមដើមផី interface
របស់ router ផ្ទធល់។ ដូមចបេះ របសិនមបើមយើងមាន ១០ផ្ផបក មយើងនឹងរតូវការ ១០ router
interface ផ្ដលនឹងចំណ្តយអស់តនមលនងល។ VLAN អនុញ្ញដតមោយ មយើងផ្ចក LAN មួយ មៅ
ជាមរចើន VLAN។ រគប់ VLAN និងមាន network IP មដ្ឋយផ្ទធល់ មហើយវានឹងមធវើកា ដ្ឋច់

មដ្ឋយផ្ឡក LAN មហើយនឹងមាន ជមរមើសមរចើនផ្ដល មាន LAN។ បផ្នទមមលើមនេះ រគប់
VLAN ទាំងអស់ ោចភ្ជជប់មៅ interface របស់ router ផ្តមួ យគត់ ដូចបងាាញកបុង រូបខាង
មរកាម។

ដូមចបេះ VLAN បញ្ូច លសុវតទិភ្ជពផ្ែតវ ឺក មដ្ឋយអនុ ញ្ញដតមោយមយើង បញ្ូច លកុំពយូទ័ រ រគប់
ផ្ផបក កបុង VLAN កមមសិទនផ្ទធល់។
16.1.3 បញ្ូច ល VLAN កបងរគប់
រគងមោយមានភ្ជពរ ឹងមាំ
ុ

VLAN អនុញ្ញដតមោយអបករគប់រគងផ្ែតវ ឺក បញ្ូច លកុំពយូទ័ រមរចើន កបុង VLAN មដ្ឋយ មិន

ចំណ្តយមរចើន។ ឧបមាថា រកុមហុនរបស់មយើងមាន បីជាន់ មហើយមាន បីផ្ផបកការ ិយល័យ
ផ្ផបកលក់ ផ្ផបកហិរញ្ដ វតទុ និ ងផ្ផបក HR។ មយើងោចដំមឡើង បី VLAN ផ្ដលមាន VLAN ផ្ផបក
លក់ VLAN ហិរញ្ដ វតទុ និង VLAN HR មលើរគប់ switchកបុងរគប់ជាន់ដូច បងាាញកបុង រូបមរកា
ម។

មធវើដូចមនេះ នឹង
អនុញ្ញដតមោយ មយើងភ្ជជប់ កុំ ពយូទ័ រ ផ្ផបកលក់ មៅ VLAN ផ្ផបកលក់ កុំ ពយូទ័រមនេះ មានមៅជាន់
ទី១ ឬ ជាន់ទី២ ឬជាន់ទី៣។ មនេះោច អនុវតថ មៅផ្ផបកកុំពយូទ័រមផេង ផ្ដលបញ្ូច លការ
រគប់រគង មោយមាន សមតទភ្ជពរ ឹងមាំ។

16.2 VLAN switch port membership រគប់ port មៅកបុង switch ោចផថល់មៅ VLAN ជាក់
ផ្សថង

Static port អបករគប់រគងមរបើនដ បញ្ូច ល switch port មៅ VLAN ជាក់ផ្សថង

Dynamic port គឺជា port មដ្ឋយសវ័យរបវតថិ ផ្ដលបានផថល់មៅ VLAN ជាក់ផ្សថង មស្សច ផ្ត
នឹង ឧបករែ៍ភ្ជជប់មៅ port។ ទមងវើមនេះ មដ្ឋយមរបើ server មួយផ្ដលរតូវ បានមៅថា

“VMPS” (VLAN Membership Policy Server)។
Trunk port Switch មរបើ trunk port មដើមផីឆលង frame ពីរគប់ VLAN ទាំងអស់មៅ switch មផេង
មទៀត មធវើចប់ បនាធប់មក រគប់ frame ជាមួយចំនួន VLAN របស់វា។

មានអវីមកើ តមឡើង របសិនមបើ កុំពយូទ័ រ កបុង

“VLAN1” មលើ “SW1” មផញើទិនបន័យ មួយចំនួន មៅមោយ
“SW2”?

កុំ ពយូទ័ រ កបុង “VLAN1” មលើ

“SW1” និងយក frame ជាមួយ “VLAN1” មពល “SW1” នឹងមផញើ frame ឆលងកាត់តាម trunk port
របស់វាមៅភ្ជជប់ “SW2”
មហើយ “SW2” នឹងទទួល frame មហើយវានឹងរក “VLAN1” ផ្ដលមានមលើវា។
ដូមចាបេះ “SW2” នឹងឆលងការ frame ទាំងមនាេះមៅ “VLAN1” port។ ដូចមនេះ វានឹងភ្ជជប់ មឆាពេះ
មៅ

កុំពយូទ័រ ។

ញាតថិសនាថន Native VLAN កាលណ្ត switch មួយទទួលបាន frame ពី trunk port របស់វា វា
នឹងពិចារណ្ត វាគឺជាកមមសិទន “Native VLAN”។
default native VLAN គឺជា “VLAN1” មទាេះជាយ៉ា ណ្តក៍មដ្ឋយ អបករគប់រគងោចដំ មឡើង
VLAN បានមរចើនមលើ switch មដើមផីមធវើជា native VLAN។
16.3 ការដំមឡើង VLAN
16.3.1 ការដំមឡើង VLAN មលើ switch
មយើងោចដំមឡើង VLAN មួយមលើ Switch មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Switch(config)#vlan vlan number
Switch(config-vlan)#name vlan name
មដើមផីមមើល ព័ត៌មាន VLAN
Switch(config)#show vlan brief
ព័ត៌មាន VLAN រតូវបានផធុកកបុង ទិនបន័យ VLAN database ជា file (vlan.dat) ផ្ដលរតូវបាន
ផធុកកបុង flash memory របស់ Switch។
16.3.2 ការដំមឡើង VLAN access port

មយើងោចដំមឡើង switch port ដូចជា access port ដូចខាងមរកាមមនេះ:
Switch(config)#interface port number

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan vlan number
16.3.3 ការដំមឡើង VLAN trunk port
មយើងោចដំមឡើង switch port ដូចជា trunk port ដូចខាងមរកាមមនេះ:
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {dot1q | is1|negotiate}
“Dot1q” មដើមផីបមងកើត Switch មរបើ “IEEE802.1Q” មៅ frame
“isl1” មដើមផីបមងកើត Switch មរបើ “ISL” មៅ frame
Negotiate: មដើមផីសនធនា រវាងពីរ Switch
បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាមអនុញ្ញដតមោយ មយើងចូល VLAN បាន និងោចឆលងកាមតើ trunk
port។ មដ្ឋយមរបើ default រគប់ VLANs រតូវបានអនុញ្ញដតឆលងកាត់តាម trunk port។
មានមមធាយបាយមផេងមទៀត មដើមផីដំមឡើង trunk port បាន មយើងឧបមាថា មយើងមាន
switch ពីរ ផ្ដលបានភ្ជជប់ ជាមួយគ្នប ដូ ច បងាាញ កបុងរូបភ្ជព ខាងមរកាម
តាមធមមតា trunk port រតូវបានមរបើមដើមផីភ្ជជប់រវាង switch មរចើន។

ឧបមថា មយើងមាន switch ពីរ រគប់ switch ផធុក VLAN ពីរ (VLAN1 និង VLAN1) ដូច
បងាាញកបុងរូបភ្ជពខាងមរកាម។

មយើងោចមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាមមនេះ:
Switch(config-if)# switchport mode dynamic {desirable | auto}
Desirable: មានន័យថា port របស់ SW1 មធវើសកមមភ្ជព ពោយម ភ្ជជប់ រវាងវា និង SW2 តាម
port trunk។
Auto: SW1 និងអនុញ្ញដតឆលងកាត់ មដើមផីបមងកើតភ្ជជប់ trunk link មួយ។
របសិនមយើង រតូវការ បមងកើត port របស់ SW1 មិនផ្មនជា trunk port មយើងោចមរបើបញ្ញ
ជ
command ដូចខាងមរកាមមនេះ:
Switch(config-if)# switchport no negotiate
កបុងករែីមនេះ SW1 នឹ ងមិ នផ្ដរបថូរ port មនេះមៅ trunk port។

16.4 Routing រវាង VLAN ដូចផ្ដល មលាកអបកធាលប់ដឹង រគប់ VLAN មាន network IP របស់
វាផ្ទធល់ បផ្នទមមលើមនេះ របសិនមបើមយើង មានពីរ VLAN មយើងរតូវការ ឧបករែ៍ “layer 3”
មាន router មួយមដើ មផី បញ្ួជ ន route ទិនបន័យរវាង ពីរ VLAN មនាេះ។
16.4.1 វ ិធី Routing ធមមតាងាយ

កបុងវ ិធី មនេះ មយើងរតូវ
ការ interface របស់ router សរមាប់រគប់ VLAN មយើងផថល់មោយ IP មៅ interface ទីមួយ
(fa0/0) ផ្ដលជាកមមសិទន VLAN1 (IP=10.0.0.1)
កបុងការបផ្នទមលមលើមនេះ មយើងោចផថល់ IP មៅ interface ទីពីរ របស់ router (fa0/1) ផ្ដលជា
កមម សិទន VLAN2 (IP=20.0.0.1)
មយើងភ្ជជប់ port មួយនន switch ផ្ដលជាកមមសិទន VLAN1 មៅ (fa0/0)
មយើងភ្ជជប់ port មួយនន switch ផ្ដលជាកមមសិទន VLAN2 មៅ (fa0/1)
រគប់ ឧបករែ៍ VLAN1 និងបានផថល់មោយ default gateway IP address “10.0.0.1”
រគប់ ឧបករែ៍ VLAN2 និងបានផថល់មោយ default gateway IP address “20.0.0.1”
ដូមចបេះ router មឃើញការភ្ជជប់ ពីរ ផ្ដលបានភ្ជជប់មៅរបព័ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលវាោច ដំ មែើរការប
ញ្ួជ ន route រវាងវា។
ការដំមឡើង Router និងបងាាញដូចខាងមរកាមមនេះ:
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface fa0/1
Router(config-if)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
16.4.2 វ ិធី បិទមលើ Router

កបុងវ ិធី មនេះ មយើង

ផ្ចកតាម ឡូសុីច interface របស់ router “fa0/0” មៅកបុង sub-interface “fa0/0.1” និង
“fa0/0.2”។

បផ្នទមមលើមនេះ មយើងផថល់មោយ IP មៅ sub-interface ទីពីរ “fa0/0.2” ផ្ដលជាកមមសិទន
VLAN2
(IP=20.0.0.1)
មយើងដំមឡើង port switch ដូចជា port trunk និងភ្ជជប់វា មៅ interface របស់ router។
រគប់ ឧបករែ៍ VLAN1 និងបានផថល់មោយ default gateway IP address “10.0.0.1”
រគប់ ឧបករែ៍ VLAN2 និងបានផថល់មោយ default gateway IP address “20.0.0.1”
ដូមចបេះ router មឃើញការភ្ជជប់ ពីរ ផ្ដលបានភ្ជជប់មៅរបព័ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលវាោច ដំ មែើរការប
ញ្ួជ ន route រវាងវា។
ការដំមឡើង Router និ ងបងាាញដូចខាងមរកាមមនេះ:
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface fa0/0.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 1
(1 គឺជាចំនួន VLAN)
Router(config-subif)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# interface fa0/0.2
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 2
(2 គឺជាចំនួន VLAN)
Router(config-subif)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
16.5 VLAN Trunking Protocol (VTP) VTP រតូវបានមរបើមដើមផី ផ្ងទាំព័ត៌មាន VLAN រវាង
Switch ផ្ដលមាន មៅកបុង VTP domain។

ឧបមាថា មយើងមាន switch ជាមរចើនមៅកបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺករបស់ មយើង មហើយមយើងោច

បញ្ូច ល switch ទាំងមនាេះមៅកបុង VTP domain។ មពលមយើង មិនរតូវការដំមឡើង VLAN របស់
មយើង មលើ switch ទាំង មនាេះ មយើងរគ្នន់ផ្តដំមឡើង VLAN របស់មយើងផ្តមួយ មលើ switch
មួយ VTP server និង ព័ត៌មាន VLAN និងផាយឆលងកាត់ មៅបណ្ត
ថ ល switch ទាំងអស់មៅ
កបុង VTP domain។
16.5.1 VTP mode
រគប់ switch ននបណ្ត
ថ switch ផ្ដលមានមៅកបុង VTP domain ោច ដំមឡើង មធវើការកបុង VTP
mode មួយ។

“Server” VTP mode
បណ្ត
ថ switch មធវើការកបុង server mode ផាយ ព័ត៌មាន VLAN មៅមោយ បណ្ត
ថ switch ផ្ដល
មរបើ “VTP advertisement”។ រគប់ “VTP advertisement” មាន “VTP revision number” ផ្ដល
ជួយ switch មផេងមទៀតមដើមផីកំែត់ “VTP advertisement” មនេះគឺងីម ឬចាស់។

មៅកបុង mode មនេះ

ü ព័ត៌មាន VLAN ោចផ្ទលស់បូច
ថ មយើងោចភ្ជជប់មៅ switch ផ្ដលមធវើ ការដូចជា VTP server
និងបថូរ ការដំមឡើង VLAN ផ្ដលមានមស្សចមលើវា។

* មោ៉ា ងមទៀតការបថូរ មកើតមានមឡើងកបុងទិ នបន័យ VLAN database “VTP revision number” គឺ
ចំនួនបផ្នទម និង “VTP advertisement” រតូវបានមផញើមៅបណ្ត
ថ switch ទាំងអស់កុង
ប “VTP
domain”។

* រគប់ “VTP domain” រតូវផ្តផធុកយ៉ា ងមហាចណ្តស់ VTP server មួយផ្ដរ។
“Client” VTP mode

បណ្ត
ថ switch មធវើការកបុង client mode ចាប់យកព័ត៌មាន VLAN ពីបណ្ត
ថ switch ផ្ដលកំពុង
មធវើការ កបុង server mode។

មៅកបុង mode មនេះ

* ព័ត៌មាន VLAN មិ នោចផ្ទលស់បូរទី
ថ កផ្នលង

* switch បមងកើតព័ត៌មាន VLAN របស់វា ពី “VTP advertisement” បានទទួលពី VTP server។
“Transparent” VTP mode
មៅកបង
ុ mode មនេះ

* បណ្ត
ថ switch ទាំងអស់មិនអនុវតថ ព័ត៌មាន VLAN ផ្ដលទទួលបានពី VTP server មលើវាផ្ទធ
ល់។
ü មៅកបុង VTPv2 (VTP version 2) បណ្ត
ថ switch មធវើការកបុង “Transparent” VTP mode មផញើ
មឆាពេះមៅ ព័ត៌មាន VTP ផ្ដលទទួលបានពី VTP server មៅបណ្ត
ថ switch មផេងៗមទៀត។
16.5.2 លកខែ:ពិមសស VTP
– មដើមផី ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន VLAN រវាងបណ្ត
ថ switch ផ្ដល “VTP domain name” និង
“VTP password” រតូវផ្តដូចគ្នប VTP domain មលើ switch ទាំងអស់។ មលើសពីមនេះមទៀត យ៉ា ង
មហាចណ្តស់ក៍ មាន switch មួ យរតូវផ្តមធវើការកបុង “VTP server mode”។
– “VTP advertisement” រតូវបានមផញើមលើ trunk link។

– “VTP advertisement” ផធុក “VTP domain name” និង “VTP revision number”

16.5.3 ការដំមឡើង VTP មដើមផីដំមឡើង
VTP មលើ switch មួយ មយើងោចមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Switch(config)# vtp domain domain name
Switch(config)# vtp password vtp password
Switch(config)# vtp mode {server | client | transparent}
Switch(config)# vtp version 2
(មដើមផីមរបើបាន enable VTP version 2)
Switch(config)# vtp pruning
(មដើមផីមរបើបាន enable VTP pruning) មដើមផីមមើល ព័ត៌មាន VTP មយើងោចមរបើបញ្ញ
ជ
command ដូចខាងមរកាម
Switch(config)# show vtp status
មរបើ default VTP ដំមឡើងមលើ switch
VTP mode: server, VTP version: version 1, VTP pruning: disabled
16.5.3 VTP pruning កាលណ្ត VTP pruning ោចមរបើបានមលើ switch មួយផ្ដល មាន
មស្សចមលើ VTP domain ការផាយមចញ មិ នរតូវបានបញ្ួជ នបនថ មៅ switch យ៉ា ង មហាច

ណ្តស់ មាន port មរចើន ផ្ដល ជាកមមសិទន VLAN ផ្ដលផាយមៅកបុង។ មដ្ឋយមរបើ default
VTP pruning រតូវបាន មបាេះ បង់មចាលមលើ switch។

ឧបមាថា មយើងមាន ផ្ែតវ ឺក ដូចកបុងរូបខាងមរកាម ផាយ នឹ ងដល់កុង
ប VLAN5។ ពីមរពាេះ
ថាកុំពយូទ័រ ផ្ដលបានបមងកើតការផាយមនេះ មាន មស្សច មលើ VLAN5។ ការផាយ ឆលងកាត់

SW1, SW2 និង SW3 មរពាេះ ថា switch ទាំងមនាេះ មាន port មរចើនផ្ដលជា កមមសិទន VLAN5។
Broadcast និងមិនផាយឆលងកាត់តាម SW5 និង SW4 ពីមរពាេះ បណ្ត
ថ switch ទាំងមនាេះ មិន
មធវើការ មាន port ផ្ដលជាកមមសិទន VLAN5។
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រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
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មដើមផីមចៀសវាង loop switch កបុងរបព័ ននផ្ែតវ ឺក មយើងមរបើ STP (Spanning Tree Protocol)
មដ្ឋយោច បិ ទការមធវើចរាចរែ៍ មលើ់ភ្ជជប់ ផ្ដលមលើស, ផ្ដលមិនរតូវការ។ loop switch
របព័ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដល បណ្ត
ថ លមកពី “broadcast storm” វានិងបំផ្ទលញទរមង់ សណ្ត
ឌ ន ផ្ែ
តវ ឺក

ផ្ដលមរបើ របាស់

network

bandwidth។

Broadcast storm មៅកបុងរបព័ នផ្ន ែតវ ឺក ខាងមរកាម ឧបមាថា “កុំពយូទ័រ A” មផញើ broadcast

កាលណ្ត “កុំ ពយូទ័ រ A” មផញើ broadcast

frame ផ្ដល switch និងមផញើបនថ ឆលងកាត់ port ទាំង អស់។ ដូមចបេះ វានិងភ្ជជប់ “SW2” កាត់តាម
ពីរ link ផ្ដល ភ្ជជប់ “SW2” ជាមួយ “SW1”។ មពល “SW2” នឹ ងបាត់ការផាយ broadcast
frame មចញ port ទាំងអស់។ ដូមចបេះ វានឹងភ្ជជប់ “SW1” ឆលងកាត់ពីរ link ផ្ដលភ្ជជប់វាជាមួយ
“SW2”។
មយើងមាន

broadcast

storm

STP និងបិទចរាចរែ៍ មលើមួយ ននពីរ link ផ្ដលភ្ជជប់រវាង “SW1” និង “SW2” ផ្ដលនឹង
ការពារ

broadcast

storm។

BPDU (Bridge Protocol Data Unit): ប
ណ្ត
ថ switch រត់ដំមែើរការ STP មផញើ BPDU frame រគប់ មពលមដ្ឋយ របរកតី ។ មធវើមដើ មផីបូរថ
ព័ត៌មានជាមួយ

switch

មផេងមទៀត។

Bridge ID (BID): មានន័យថា BID រួមផេំនន switch priority ផ្ដលមានអតិភ្ជព និង MAC
របស់

address

switch។

“BID= Switch ផ្ដលមានអតិភ្ជព, switch MAC address” មដ្ឋយមរបើ default switch អតិភ្ជព=
32768 ផ្ដលមសមើរបព័ននមគ្នល ១៦ 0x8000 អបករគប់រគង ោច ដំមឡើង មដ្ឋយផ្ទធល់នដ switch
priority អតិភ្ជព មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម:
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority Switch priority
Port ID: រគប់ switch port មាន port ID មួយ ផ្ដល port ID រួមផេំជាមួយ port អតិភ្ជព និង
ចំនួន port។
“Port ID=port priority.port number” port priority ោចជាចំ នួន កបុងលំដ្ឋប់ “0:255” ផ្ដល
default port priority=128
Link cost: វាគឺជាតនមល ផ្ដផបានផថល់មោយ រគប់ link ពឹងពាក់មលើ bandwidth (BW)
BW
10Gbps
1Gbps
100Mbps
10Mbps

Cost
2
4
19
100

Root Bridge: គឺជា switch ផ្ដលមាន bridge ID (BID) ទាបកបុង switch ផ្ែត វ ឺក។

Root port: គឺជា port ផ្ដលមានផលូវខលីបំផុត shortest part (least cost path) មៅ root bridge

Designated port: គឺជា port ផ្ដលមាន ផលូវខលីបំផុត shortest part (least cost path) មៅ root
bridge រគប់ network segment។

17.1 ការរបតិបតថិការ STP មដើមផីមរៀន របតិបតថិការ STP ឧបមាថា មយើងមាន ផ្ែតវ ឺកដូ ចរូប
ខាងមរកាម

រូបភ្ជពខាងមលើ
រគប់ switch មាន BID ផ្ដលបានសរមសរមលើវា មហើយរគប់ link ផ្ដលមាន BW របស់វា គិត
ជា Mbps សរមសរមលើវា។
ខាងមរកាម គឺជាការរបតិបតថិការ នន STP មដើមផីមដ្ឋេះមចញ link មលើសពី តរមូវការ។
1. Switch ជាមួយ BID ទាបបំផុត រតូវបានមរជើសមរ ើស ដូច “Root Bridge” និង port ទាំងអស់
មៅកបុង switch មនេះរតូវបានពិចារណ្ត “designated ports” ដូចបងាាញ រូបខាងមរកាម:

2. រគប់ switch
មរជើសមរ ើស “root port” របស់វា មដ្ឋយរក port ផ្ដលមានតនមល តូចបំផុត root bridge ដូច
បងាាញរូបខាងមរកាម:

3. Port ជាមួយ cost
path តូចបំផុត មៅ root bridge កបុងរគប់ network segment រតូវបាន មរជើសមរ ើស “designated
port” ដូច បងាាញ កបុងរូបខាងមរកាម:

4. រគប់ non-root និង
non-designated port គឺ បញ្ូច លកបុង “blocking state” កផ្នលង ផ្ដលវា មិ នបញ្ួជ នមឆាពេះមៅ ដូ ច
បងាាញរូបខាងមរកាម

ឥឡូវមនេះ STP បាន
មដ្ឋេះមចញ ទាំងអស់ពី link ផ្ដលមលើស ផ្ដលមាន មស្សចកបុង switch ផ្ែតវ ឺក។ មដើមផីោច
មមើល សទិតិ STP មដ្ឋយមរបើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Switch(config)# show spanning-tree
17.2 STP port states បណ្ត
ថ port មៅកបុង STP protocol ផ្ដលមានមស្សច កបុងការ បមញ្ចញ
ខាងមរកាម ផ្ដលមាន blocking state, listening state, learning state, forwarding state។

17.2.1 “Blocking” state មៅកបុង state មនេះ port មិនបញ្ួជ ន frame វារគ្នន់ផ្តទទួល BPDU

របសិន មបើ port ផ្ដលមៅកបុង “Blocking state” មិនទទួល BPDU អំ ឡុង “maximum age time”
ផ្ដល មរបើ default មសមើរ 20វ ិនាទី port និងបញ្ូច លមៅ “listening state”

17.2.2 “listening” state
មៅកបុង state មនេះ port មិនបញ្ួជ ន frame វាទទួល BRDU មដើមផីកំែត់ តួនាទី port មៅកបុង
STP។ port និងមៅ សល់ “listening state” សរមាប់ “forward delay time” ផ្ដលមរបើ default
មសមើរនឹង 15វ ិនាទី មហើយ port និ ងបញ្ូច ល “learning” state

17.2.3 “learning” state
មៅកបុង state មនេះ port មិនបញ្ួជ ន frame វាទទួល BRDU មដើមផីមរៀន network path ទាំងអស់។

port និងមៅសល់ “learning state សរមាប់ “forward delay time” ផ្ដលមរបើ default មសមើរនឹង 15
វ ិនាទី មហើយ port និ ងបញ្ូច ល “forwarding state”។

17.2.4 “forwarding” state
មៅកបុង port មនេះ port បញ្ួជ ន និ ងទទួល frame ទាំងអស់ តាមធមមតា STP port ោចសទិតមៅ

កបុង “forwarding state” គឺជា state មិនសទិត សទរ ឬមៅកបុង “forwarding state”។
17.3 Port មលឿន STP Port មលឿន STP រតូវបានមគមរបើ មដើមផីបមងកើត មលផឿន មពល រួម គ្នបមលើ
port ពិតរបាកដ៍។ មនេះមរបើ សរមាប់អបក រគប់ រគង់ របព័ ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមធវើមោយ ចាស់
port មនេះមិនកំែត់ទរមង់ switch loop ដូ ចកបុងឧទាហរែ៍ បណ្ត
ថ ល port ផ្ដល ភ្ជជប់ មៅ

ឧបករែ៍ ចុងមរកាយ។ Port មលឿន STP អនុញ្ញដតមោយ port បញ្ួជ ន មដ្ឋយ ផ្ទធល់ពី

“blocking state” មៅ “forwarding state” មដ្ឋយមិន ឆលងកាត់ “listening state” និង “learning
state” ផ្ដលបនទយ មពលបញ្ួជ ន។
17.3.1 ការដំមឡើង Port fast
ឧបមាថា មយើងមានរបព័ននផ្ែតវ ឺកខាងមរកាម

អបករគប់រគង

របព័ នផ្ន ែតវ ឺក

ោច

ដំមឡើង “STP Port fast” មលើ “fa0/0” មលើ “SW2” មរពាេះថា port មនេះរតូវបានភ្ជជប់មៅ
ឧបករែ៍

ចុងមរកាយ។

មដើមផីដំមឡើង
“Port
fast”
មយើងរតូវមរបើបញ្ញ
ជ
command
ខាងមរកាម
Switch(config)#
interface
interface
number
Switch(config)#
spanning-tree
portfast
17.3.2 ការផ្ែនាំលកខែ:ពិមសស មដើមផីមរបើមលើបណ្ត
ថ port ផ្ដលោចមរបើ “STP Port fast”
ការពារ BPDU guard របសិនមបើ BPDU រតូវបានទទួលមលើ port ផ្ដលោចមរបើ “STP Port
fast” មនាេះ “BPDU guard” បញ្ូច ល port មនេះកបុង “error disabled”។ មរពាេះថា របសិន មបើ
BPDU បានទទួល មលើ port មួយ មានន័យថា port មនេះរតូវបានភ្ជជប់មៅ switch មផេង ផ្ដល
port

មនេះោចជាទរមង់

loop។

រតងមរចាេះ BPDU filter របសិនមបើ BPDU រតូវបានទទួលមលើ port ផ្ដលោចមរបើ “STP Port
fast” មហើយ “BPDU filter” ចាប់យក port មចញមរៅនន “STP Port fast”។
ពីមរពាេះថា របសិនមបើ BPDU បានទទួលមលើ port មួយ មនេះមានន័យថា port មនេះរតូវបាន
ភ្ជជប់មៅ switch មផេងមទៀត មហើយ port មនេះោចជា ទរមង loop មួយ។
17.4 “RSTP”,”PVSTP+” និង “PVRST+”
17.4.1 “RSTP” (Rapid STP)

RSTP ផ្ដលជា “IEEE802.1w” protocol បមងកើនមលផឿន រយ:មពលខលី។ មនេះមានន័យថា switch
មួយផ្ដលរត់ដំមែើរការ RSTP មរបើរយ:មពល មលឿន ជា switch រត់ដំមែើរការ STP។
RSTP មធវើដូចខាងមរកាម:
វាបមងកើត “alternative port” ផ្ដលរតូវបានពិចារណ្ត ផ្ទលស់បូរគ្ន
ថ ប មៅ “root port” មលើរគប់
switch។ មធវើមនេះមដើមផី មរបើ port ផ្ទលស់បូរគ្ន
ថ ប កាល ណ្ត “root port” មិនសាគល់។
ការបមងកើត “backup port” មោយកាលយជា “designated port”។

បណ្ត
ថ ល switch ផ្ដលកំពុងដំមែើរការ RSTP ោចមធវើការជា មួយ បណ្ត
ថ ល switch ផ្ដល
កំពុងរត់ ដំមែើរការ STP។ ពីមរពាេះថា RSTP ោចយល់រពមជាមួយ STP។
RSTP port states
បណ្ត
ថ ល port ផ្ដលមានមស្សចមលើ switch ផ្ដលកំពុងដំមែើរការ RSTP ោចជា state មួយ
ដូច ខាមរកាម។
Discarding រគប់ frame ផ្ដលចូលមក រតូវបានដកមចញ។
Learning មិ នមធវើការបញ្ួជ ន frame រគ្នន់ផ្តទទួល BPDU មដើ មផីសិកាផលូវផ្ែតវ ឺក។
Forwarding បញ្ួជ នបនថ ឬទទួ ល frame ទាំងអស់។
ការដំមឡើង RSTP
មដើមផីដំមឡើង RSTP មលើ switch មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
17.4.2 “PVSTP+” (Per-VLAN STP+) តាមធមមតា STP បញ្ូច លមលើ របព័នន ផ្ែតវ ឺក

ទាំងមូល រគ្នន់ផ្ត STP មកើ តមឡើងមថងមួយ កបុង PVSTP+ រគប់ VLAN កបុងរបព័ នន ផ្ែតវ ឺក
មានមកើតមឡើង STP វាផ្ទធល់។
ឧបមាថា មយើងមានរបព័ននផ្ែតវ ឺកខាងមរកាម:

មដ្ឋយមរបើ PVSTP+, VLAN1 នឹងមាន
ការមកើតមឡើង STP វាផ្ទធល់ និង VLAN2 និងមានការមកើតមឡើង STP វាផ្ទធល់
– PVSTP+ ោចមធវើមដ្ឋយ default មលើបណ្ត
ថ switch ផ្ដលកំពុងរត់ដំមែើរការ STP។
– PVSTP+ មរបើ “Extended BID” ជំនួស “BID” ផ្ដលមៅកបុង STP។
“Extended BID=Switch priority.VLAN ID(VID).MAC address”
17.4.3 “PVSTP+” (Per-VLAN RSTP+)

មៅកបុង PVSTP+ រគប់ VLAN មៅកបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺ មាន RSTP វាផ្ទធល់
ឧបមាថា មយើងមាន របព័ ននផ្ែតវ ឺកដូចខាងមរកាម

មដ្ឋយមរបើ PVSTP+, VLAN1 និងមកើត
មាន RSTP របស់វាផ្ទធល់ មហើយ VLAN2 នឹងមកើតមាន RSTP វាផ្ទធល់។

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network |

មមមរៀនទី ១៨សុវតទិភ្ជពផ្ែតវ ឺក :
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាែិជជកមម 077778647-070778647)

ផ្ផបកទី៣ របព័នផ្ន ែតវ ឺក មានកំរ ិតខពស់
មមមរៀនទី១៨: សុវតទិភ្ជព ផ្ែតវ ឺក
បមរងៀនមដ្ឋយមលាករគូ: ទាវ ឈុនែន
រពឹ ទនបរុស មហាវ ិទោល័យ វ ិទោសាស្រសថ និង បមចចកវ ិទោ
នន សាកលវ ិទោល័យកមពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
18.1 ការគំរាម កំផ្ហង សុវតទិភ្ជព មានការគំរាមកំផ្ហងសុវតឋិភ្ជព ផ្ដលោច ប៉ាេះពាល់ ផ្ែត
វ ឺករបស់មយើង មហើយអបករគប់ រគង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក រតូវផ្ត ការពារ ការគំរាម កំផ្ហង សុវតទិ
ភ្ជពទាំងមនាេះ
មានរបមភទមួយចំនួន

មិ នមោយ

អនថរាយផ្ែតវ ឺក។
ននសុវតទិភ្ជពគំរាមកំផ្ហងរតូវបានរាយបញ្ជី:

* ការវាយរបហាតាម DOS (Denial of Service) និង DDoS (Distributed Denial of Service):
អបកវាយរបហារ network server ជាមួយចរនថមធវើចរាចរែ៍ ផ្ដលចរាចរែ៍ ោចមសបើរ ping
ឬរបមភទ មសបើរ មផេងមទៀត ផ្ដលរកាទុក server វាមធវើមោយ សណ្ត
ឌ ន ផ្ែតវ ឺកយឺត មហើយ
ខាច់ខូច
* IP spoofing: អបកវាយរបហារ មធវើជាមាន IP address ផ្ដលខុស ផ្បលក ពីគ្នបពី IP address ពិត

របស់វា។ មធវើជាមាន IP address ោចជាោស្ស័យ ដ្ឋឌន ននឧបករែ៍ របភព មដើម ផ្ដលមជឿថា
របព័ននផ្ែតវ ឺក

ឬោស្ស័យ

ដ្ឋឌនផ្ដលអនុញ្ញដតមោយ

អបកវាយ

របហារ

ចូលដល់។

* Packet sniffers: វាជាកមមវ ិធីផ្ដលោច ចាប់បានចរាចរែ៍របព័នន ផ្ែតវ ឺក មហើយ វ ិភ្ជគ។
អបកវាយរបហារ ោចមរបើ កមមវ ិធី Packet sniffer មដើមផីចាប់ចរាចរែ៍របព័នន ផ្ែត វ ឺក ផ្ដល
របុងមផញើមៅ

មហើយដឹងពី

ព័ត៌មាន

ផ្ដលនឹង

មិនដឹង។

* Password attacks: អបកវាយរបហារ ពោយមមដើមផីចូល account password មដើមផីមធវើ ជា អបក
មានសិទន។ ពួកមគោច ទទួលមលខសមាាត់ មដ្ឋយសាមន មដ្ឋយសាកលផង និង error
ឬមដ្ឋយ ទាមទារសិទន ផ្ដល បាន មភលចមលខសមាាត់ ឬមានមមធោបាយជាមរចើនផ្ដល
បមញ្ញ
ឆ តបនលំ

មលើរបព័នន។

* Brute force attacks:អបកវាយរបហារ ពោយមមដើ មផី មដ្ឋេះកូ ដទិ នបន័យ ផ្ដលមរបើវ ិធី ជាមរចើ ន
មដ្ឋយមដ្ឋេះមលខកូដទិនន
ប ័យ មគោចដឹងព័ត៌មាន មលខសមាាត់ និងោចដឹង ទិនបន័យ ផ្ដល
មលាកអបកមិនដឹង។
* មមមរាគ virus: មមមរាគគឺជាកមមវ ិធី ពោបាទ ផ្ដលោចមធវើមោយ អនថរាយ ដល់កុំពយូទ័ រ។ វា
ោច

ភ្ជជប់ ចូលកុំពយូទ័រឆលងកាត់តាមអុីនធឺ ផ្ែត

និ ងតាមមមធោបាយមផេងៗ។

* មមមរាគ Trojan horse: មមមរាគ Trojan horse គឺជាកមមវ ិធី មួយផ្ដល មធវើជាកមមវ ិធី ផថល់ មោយ
មលាកអបក ផ្ដលមានមុខងារមរចើន។ មទាេះជា យ៉ា ង ណ្ត ក៍មដ្ឋយកមមវ ិធី មនេះ កូ ដ ពោបាទ
ផ្ដលោច

មធវើមោយ

ខូ ច

កុំ ពយូទ័ រ។

18.2 ការសរមាល ការគំរាមកំផ្ហងសុវតទិភ្ជព អបករគប់ រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក ោចមរបើ របាស់

ោចដំមឡើងមលើ របព័ នន ផ្ែតវ ឺក របស់មគកបុងមគ្នលបំ ែងសរមាល ការគំរាម កំផ្ហង ប៉ាេះ
ពាល់

ដល់របព័ ននផ្ែតវ ឺក។

ជញ្ញ
ជ ង
ំ បាំង Firewall វាគឺជាឧបករែ៍ ផ្ដលរតូវបានដំ មឡើង មលើរបព័ នផ្ន ែតវ ឺក ឬ កមមវ ិធី
ផ្ដលរតូវបានដំមឡើងមលើ ឧបករែ៍។ firewall ការពាររបព័ ននផ្ែតវ ឺកពី អបកផ្ដល គ្នមនសិទន
អនុញ្ញដតថចូល ពីខាងមរៅរបព័នន ផ្ែតវ ឺក។ វារតួតពិ និតយការទំ នាក់ ទំនង រវាងរបព័ នន ផ្ែ
តវ ឺក និងភ្ជជប់ ពីមរៅពិភពមលាកមដើ មផី អនុ ញ្ញដតអបកមានសិទន ការ ទំនាក់ ទំនងមដើមផីឆង
ល កាត
វា។
IDS(Intrusion Detection System) ឧបករែ៍ ឬកមមវ ិធី ទន់ វា រកមឃើញ សកមមភ្ជព មហើយ
បងាាញអបករគប់អបករគប់រគង។
IDS(Intrusion
Prevention
System)
គឺជាឧបករែ៍ ឬកមមវ ិធីទន់ រកមឃើញ មហើយការពារ រាល់សកមមភ្ជព និ ងរបាប់ អបករគប់
រគងរបព័នន។ Antivirus គឺ ជាកមមវ ិធីមួយ ផ្ដល រកមឃើញនិ ងមដ្ឋេះមចញ spyware ផ្ដល
របមូលផថំុផ្ទធល់ពី

កុំ ពយូទ័ រ។

18.3 Access Control List (ALC) Access Control List (ALC) គឺជាឧបករែ៍ ផ្ដលមាន
អនុភ្ជព ផ្ដលោចមោយអបករគប់រគង មដើ មផីរតួតពិ និតយ ចរាចរែ៍ មៅ កបុង របព័ នន ផ្ែតវ ឺ

ករបស់ពួកមគ។ មរបើ ALC អបករគប់ រគងផ្ែតវ ឺក ោចមានសិទន មលើ ផ្ែតវ ឺក ចាស់ លាស់
ោចអនុញ្ញដតមោយចូលរបភពមដើ មផីពិតរបាកដ៍ ។ ឧបមាថា មយើងមាន របព័ ននផ្ែតវ ឺក។

មដ្ឋយ
មរបើ ACL អបករគប់រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក ោចមានសិទន ចូលផ្ផបក លក់ “sales” ផ្ែត វ ឺក
មដើមផីអនុញ្ញដតចូល server មពលការពារ របព័នន ផ្ែតវ ឺកកុំ ពយូទ័ រហរ ិញ្ញដវតទុ “finance” ផ្ដល
អនុញ្ញដតពី server ដូចគ្នប។ មលើមនាេះ អបករគប់ រគងផ្ែតវ ឺក ោចកំ ែត់ ជាក់ ចាស់ ផ្ដល
protocol មលើ server ោចអនុញ្ញដតពី របព័ ននផ្ែតវ ឺកកុំ ពយូទ័រ ផ្ផបកលក់ “sales”។
18.3.1 Standard access list រគប់ ACL ទាំងអស់ នឹងមានចំនួន ផ្តមួយ។ សថង់ដ្ឋ ACL ចំនួន
ោចពី (1:99)
សថង់ដ្ឋ ACL មរបើរបភពមដើម IP address ផ្តមួយគត់ មដើមផីកំែត់ របសិន មបើ packet ពិត
របាកដ៍ រតូវបានអនុញ្ញដត ឬមិនរតូវបាន អនុញ្ញដត ចូលរបភពមដើម។
មដើមផីដំមឡើង ACL មយើងរបបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config)# access-list ACL number {deny | permit} source IP wildcard mask
មដើមផីអនុវតថ ACL interface របស់ router មយើងរបបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)#ip access-group ACL number {in | out}
(in/out គឺជា ACL ផ្ទធល់ និងអនុវតថមរបើ)
កបុងរូបភ្ជពខាងមលើ ឧបមានថា មយើងរតូវការដំមឡើង router មដើមផី ការពារ បណ្ត
ថ packet
ផ្ដលចូលមក ពីផ្ែតវ ឺ ផ្ផបក ហិរញ្ដ វតទុ “finance” (11.0.0.0 255.255.255.0) ចូល អនុញ្ញដតពី
server ផ្ដលអនុញ្ញដត ចូលរបភពមដើម IP address។

បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាមបងាាញពីរមបៀបដំមឡើង ACL និងរមបៀប អនុវតថវា មលើ interface
របស់ router។
Router(config)# access-list 1 deny 11.0.0.0 0.0.0.255

របសិនមបើ deny IP គឺមានផ្ត IP address មួយគត់ ឧទាហរែ៍ 11.0.0.1 មយើងោចសរមសរ
host 11.0.0.1 ជំនួសមោយ 11.0.0.1 0.0.0.0)
Router(config)# access-list 1 permit any
(any: មានន័យថា IP address ជំនួស មយើងោចសរមសរ 0.0.0.0 255.255.255.255)
មដើមផីអនុវតថដំមឡើង ACL មលើ interface ពិត
Router(config)# interface fa 0/2
Router(config)# ip access-group 1 out
(out: មានន័យថា ACL និងអនុវតថមលើ packet ផ្ដលមានរួចមស្សចពី interface fa0/2)
ចំណ្តំ: កបុង ACL ឧបករែ៍ router នឹ ង បញ្ួជ ន packet ជាមួយ តួនាទី ផ្ដលបានដំមឡើងរួច
មគ្នរពពីតួនាទីដំបូង របសិនមបើបានរកមឃើញ packet វានឹងអនុវតថ របសិនមបើរកមិនមឃើញ
packet និង deny មចាល។ ដូមចបេះ វាមានសារ:សំខាន់ណ្តស់ មដើមផីសរមសរតួនាទី (access-list
ACL number permit any) ដូចជាតួនាទីចុងមរកាយនន access list។
18.3.2
Extended
access
list
រគប់ ACL និងមានចំនួន ផ្ដលចំនួនមនាេះចាប់ពី (100:199) ផ្ដល បាន បនថ access list ោច
មរបើ IP address របភពមដើមមួយ និង destination IP address បណ្ត
ថ protocol និងចំនួន port
មដើមផីកំែត់ របសិនមបើ packet ពិតរបាកដ៍ រតូវបានអនុញ្ញដត ឬមិន អនុញ្ញដត។ មដើមផី
ដំមឡើង extended ACL មយើងរតូវមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config)# access-list ACL number protocol source IP wild card mask destination
IP wild card mask eq {the port number | the protocol name)
ACL

ោចជា

Protocol:
Source
Wild

ពី

number:

TCP,

card

mask:

wild

card

199
ឬ

UDP

របភព

IP:

មៅ

100

IP
mask

ននរបភព

IP
address

IP

address

Destination IP: IP address មឆាពេះមៅ ចំនួន port ឬ ម្មេះ protocol: ចំនួន port នន protocol ឬ
ករែីផ្ដលវា ធាលប់មរបើចំនួន port មយើងោចសរមសរ ម្មេះ protocol។ ដូច ឧទាហរែ៍
របសិនមបើចំនួន port គឺ 23 មយើងោចសរមសរ ម្មេះ protocol telnet ជំនួស ចំនួន port។
មដើមផីអនុវតថ ACL មៅ interface របស់ router មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config-if)# ip access-group ACL number {in | out}
(in/out គឺជា ACL ផ្ទធល់នឹងអនុវតថ)

18.3.3 សិកាពីដំមែើរការ រូបឧទាហរែ៍ខាងមលើ
កបុងរូបខាងមលើ ឧបមាថា អបករគប់ រគងផ្ែតវ ឺក រតូវការអនុ ញ្ញដត មោយ ផ្ផបក sales ផ្ែត វ ឺ
កចូល មៅមា៉ា សុីនមម server រគ្នន់ផ្តមរបើ telnet protocol ផ្ដល telnet មរបើមលខ port 23។ អបក
រគប់រគងនិង ដំមឡើង router មដ្ឋយបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config)#access-list 101 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 20.0.0.0.2 0.0.0.0 eq 23
Router(config)#interface fa 0/2
Router(config-if)# ip access-group 101 out
18.4

NAT

(Network

Address

Translation)

NAT គឺជា ដំមែើរការននការបថូរ របភព IP address នន packet មពល ផ្ដលមផញើឆលងកាត់វា
ឧបករែ៍ ស្សទាប់ “layer 3” ដូចជា router។ NAT រតូវបានអភិវឌណន៍ មហើយមរបើពីមរពាេះ ប
ណ្ត
ថ

IP

address

មលើពិភព

មលាកមរចើន។

18.4.1 Private IP និង Public IP
NAT បានផ្ចកចាយ IP address ជាពីររបមភទ Private IP address និង Public IP address ផ្ដល
Private IP គឺជាបណ្ត
ថ address មៅកបុង លំដ្ឋប់ ដូចខាងមរកាម:
10.0.0.0 : 10.255.255.255
172.16.0.0: 172.31.255.255
192.168.0.0: 192.168.255.255
បណ្ត
ថ IP address មផេងមទៀត គឺជា Public IP address
Public IP address ោចមៅថា “Real IP” ឬ “Global IP”
Private IP address ោចមៅថា “Virtual IP” ឬ “Local IP”
កបុងការដំមឡើង NAT មយើងោចផថល់ Private IP address មៅមោយ ឧបករែ៍មផេងមទៀត
ផ្ដលមិនមានមលើអុីនធឺផ្ែត។ ខែ:ផ្ដល ឧបករែ៍មផេងផ្ដលមាន មស្សចមលើ អុីន ធឺ
ផ្ែត នឹង ផថល់ Public IP address។

កបុងរូប
ខាងមលើ Private IP address នឹងផថល់មៅឧបករែ៍ ទាំងអស់ ផ្ដលមានមស្សច មៅ កបុង ផ្ែ
តវ ឺកខាងកបុង internal network ដូចចា PC_1, PC_2 មា៉ា សុីន Printer, មា៉ា សុីន Server និង

interface របស់ router ខាងកបុង fa 0/0។ មទាេះជាយ៉ា ងណ្តក៍មដ្ឋយ “Public IP address” នឹងផថ
ល់ឧបករែ៍ ទាំងអស់ផ្ដលមានមស្សចមលើអុីនធឺផ្ែត ដូចជា interface របស់ router ខាង
មរៅ ser 0/0។
មរៅពីមនេះ interface ជាមរចើន ឬឧបករែ៍ផ្ដលនឹងអនុញ្ញដតពី អុីនធឺ ផ្ែតរតូវបានផថល់
public IP address។ ខែ:ឧបករែ៍ជាមរចើន ឬ interface ផ្ដលនឹងមិនអនុញ្ញដតពី អុីនធឺ ផ្ែ
ត រតូវបានផថល់ Private IP address។
18.4.2 មតើ NAT ដំមែើរការរមបៀបណ្ត? កបុងរូបភ្ជពខាងមលើ កាលណ្តឧបករែ៍ ខាងមរៅ
រតូវការទំនាក់ទំនង ជាមួយឧបករែ៍ មួយផ្ដលមានមស្សចមលើ អុីនធឺផ្ែត (ដូចជា web

server) ឧបករែ៍ខាងកបុងនឹងមផញើ packet មៅ interface របស់ router “fa 0/0”។ មពល router

និងបថូររបភព IP address ផ្ដលមានមស្សចកបុង packet មៅ public IP address មហើយមពលមផញើ

packet មៅ web server ដូមចបេះ កាលណ្ត web server រតូវការមដើមផីមឆលើយតប មៅ packet វានឹង
មផញើមឆលើយតប public IP address មនេះ។ ខែ: router នឹងមផញើ មឆលើយតបមៅ ឧបករែ៍ខាងមរៅ។
18.5 Static NAT, Dynamic NAT និង PAT
18.5.1 Static NAT
មៅកបុង Static NAT រគប់ private IP address សទិតិបានបងាាញ មៅ public IP addressអបក

រគប់រគង របព័ ននផ្ែតវ ឺក សទិតិដំមឡើង router មដើ មផីបូររគប់
ថ
private IP address មៅ public IP
address ពិតរបាកដ៏។

សិការបព័នផ្ន ែតវ ឺក

កបុងរូបភ្ជព ខាងមរកាម ឧបមាថា PC_1 រតូវការទំនាក់ទំនងជាមួយ web server មលើរបព័នន អុី
នធឺផ្ែត។

Router
និងបថូររបភព IP address កបុង packet ផ្ដលមកពី PC_1។ វានឹង បមងកើត របភព IP address កបុង
packet មៅ “50.0.0.6” ជំនួស “10.0.0.3”។

ដូមចបេះ កាលណ្ត web server រតូវការមដើមផីមឆលើយតបមៅ PC_1 វានឹង មឆលើយតប “50.0.0.6”
មហើយមពល router នឹ ងបញ្ួជ នបនថ ការមឆលើយ តបមនេះ មៅ PC_1។
ការដំមឡើង Static NAT

មដើមផីដំមឡើង static NAT មលើ router មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config)# ip nat inside source static private IP public IP
មដើមផីដំមឡើង NAT កបុង network មយើងរតូវមរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config)# ip nat inside source static 10.0.0.2 50.0.0.5
Router(config)# ip nat inside source static 10.0.0.3 50.0.0.6
Router(config)# interface fa 0/0
Router(config)# ip nat inside
មនេះមានន័យថាការដំមឡើង NAT នឹងអនុវតថមៅ packet ននរបព័ នន ផ្ែតវ ឺក ខាងកបុង ឆលងកាត
interface មនេះ។

Router(config-if)# interface ser 0/0
Router(config-if)# ip nat outside
មនេះមានន័យថាការដំមឡើង NAT នឹងអនុវតថមៅបណ្ត
ថ បណ្ត
ថ packet ននរបព័ ននផ្ែតវ ឺក ខាង
មរៅឆលងកាត interface។

18.5.2 Dynamic NAT កបុង dynamic NAT អបករគប់រគង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក ដំ មឡើង IP pool
មលើ router។ ផ្ដល pool មនេះផធុកលំដ្ឋប់ public IP នឹ ងមរបើកុងដំ
ប
មែើរការ NAT។

ការដំមឡើង Dynamic NAT មយើងមរបើបញ្ញ
ជ command មដើមផី ដំមឡើង dynamic NAT
Router(config)# ip nat outside source list ACL number pool pool name
មដើ មផីដំមឡើងផ្ែតវ ឺក ផ្ដលមានមស្សចដូ ចកបុងរូបខាងមលើ មដើ មផីមរបើ dynamic NAT មយើង
មរបើបញ្ជ command ខាងមរកាម:

Router(config)# access-list 1permit 10.0.0.0 255.255.255.0
ដំមឡើង Access list ផ្ដលផធុក private IP ផ្ដលមាន NAT នឹងអនុវតថ
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool abc
ដំមឡើង របតិបតថិការ NAT រវាង private IP ផ្ដលបានផធុកកបុង “access-list 1” និង public IP
ផ្ដលបានផធុកកបុង pool “abc”។
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
មនេះមានន័យថា ការដំមឡើង NAT និងអនុវតថ packet ននរបព័នន ផ្ែតវ ឺក ខាងកបុង ឆលងកាត់
interface មនេះ។

Router(config-if)#interface ser 0/0
Router(config-if)#ip nat outside
មនេះមានន័យថា ការដំមឡើង NAT និងអនុវតថ packet ននរបព័ នន ផ្ែតវ ឺកខាងមរៅ ឆលងកាត់
interface មនេះ។
18.5.3 PAT (Port Address Translation) វាក៏ដូចជា “overloading” ឬ “មរចើន មៅ NAT មួយ”
កបុងរបមភទ NAT មនេះ មយើងោច បងាាញ ចំនួននន private IP address មៅ public IP address
មួយគត់។
ដូមចបេះ PAT រកាទុកចំនួននន public IP address ផ្ដលមរបើកុង
ប ផ្ែតវ ឺក។ មលើសពីមនេះ វាជា

បមចចកវ ិជាជផ្ដលមគមរបើបំផុត។ PAT បងាាញ private IP មៅ public IP មួយគត់មដ្ឋយ មរបើ port
address ដូចខាងមរកាម:

កបុងរូបភ្ជពខាងមលើ
ឧបមាថា PC_1 និង PC_2 រតូវការមដើមផីទំនាក់ ទំនងជាមួយ web server ផ្ដលមានមស្សចមលើ
អុីនធឺផ្ែត មហើយវា មាន IP address នន “136.123.1.45”។
router នឹងបងាាញទាំងមា៉ា សុីន PC_1 និង PC_2 IP មចញមៅ ផ្តមួយ គត់ public IP “50.0.0.5”
មទាេះជាយ៉ា ងណ្តក៍មដ្ឋយ router នឹងផថល់របភព មលខ port មៅ packet ននរគប់ session ននពីរ
session។ ដូចមមើល មឃើញ មលើ រូបខាងមលើ router និងផថល់របភពមលខ port “1234” មៅ
packet នន session របស់ PC_1 ជាមួយ web server។
បផ្នទមមលើ router និងផថល់មោយរបភពមលខ “1475” មៅ packet នន session របស់ PC_2
ជាមួយ web server។ ដូមចបេះ កាលណ្ត web server មឆលើយតបមៅ router និងដឹងតរមូវ ការ
មឆាពេះមៅខាងកបុង មដ្ឋយរកមមើ ល មលខ port ផ្ដលមឆាពេះមៅ។

របសិនមបើ port number មឆាពេះមៅគឺ “1342” router នឹងមឆាពេះមៅ packet មៅ PC_1
របសិនមបើ port number មឆាពេះមៅគឺ “1475” router និ ងបញ្ួជ ន packet មៅ PC_2

អតទរបមយជន៍នន PAT រគប់ឧបករែ៍ ខាងកបុងោចអនុ ញ្ញដត អុីនធឺ ផ្ែតផ្ដលមរបើ public
IP address។
ការដំមឡើង PAT
មដើ មផីដំមឡើង ផ្ែតវ ឺក ដូ ចរូបខាងមលើ មយើងរតូវមរបើ បពាជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config)#access-list 1permit 10.0.0.0 255.255.255.0
ដំមឡើង Access list ផ្ដលផធុក private IP ផ្ដល NAT នឹងអនុវតថ
Router(config)#ip nat pool abc 50.0.0.2 netmask 255.255.255.0
ដំមឡើង pool របស់ IP public ផ្ដលផធុក IP មួយគត់ ោចជាមលខនន IP
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool abc

ដំមឡើងរបតិបតថិការ NAT រវាង private IP ផ្ដលបានផធុកកបុង access-list 1 និង public IP ផ្ដល
បានផធុក កបុង pool abc។
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-if)#ip nat inside

មនេះមានន័យថាការដំមឡើង NAT នឹងអនុវតថមៅ packet ននរបព័ នន ផ្ែតវ ឺកខាងមរៅ ឆលង
កាត់ interface មនេះ។
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19.1 មូលដ្ឋឌន WAN
– WAN គឺជារបព័ ននផ្ែតវ ឺក ផ្ដលពរងី មលើ ទី តាំងភូ មិសាស្រសថធំទូលាយ
– ជាទូមៅ របព័ ននផ្ែតវ ឺក WAN រតូវបានមរបើ មដើមផីភ្ជជប់រវាង របព័នន ផ្ែត វ ឺកតំ បន់ LAN
ជាមរចើនតាមរកុមហុន សាទប័ន អងកការ….។
– រកុមហុនមិនមាន WAN ផ្ទធល់ខួន
ល ប៉ាុ ផ្នថវាផ្តងផ្ត ភ្ជជប់ WAN ពីមសវា ផគត់ផគង់ “Service
Provider”

CPE
(Customer Premises Equipment)
- CPE គឺជាមសៀគវី ឬឧបករែ៍ផ្ដលសទិតមៅខាង customer ឧទាហរែ៍ ដូចជា router,

computer ។ល។
Demarcation point
– គឺជាចំែុតសទិតមៅ មសវាអបកផគត់ផង
គ ់ ទទួលខុសរតូវបញ្ចប់ មហើយ អតិងិជន ទទួលខុស
រតូវចាប់មផថើម
Local loop
– គឺជាការភ្ជជប់ physical link ផ្ដលភ្ជជប់រវាង demarcation point និងរពំផ្ដនមសវា អបក ផគត់ផគ
ង់។
DCE (Data Communication Equipment)
– DCE គឺជាឧបករែ៍មួយ ផ្ដលផថល់សញ្ញដ “clock signal” សរមាប់ DTE
– DCE ោចជា “CSU/DSU” កបុងករែីវា ជាឧបករែ៍មសៀគវីឌីជីងល ឧទាហរែ៍ ដូ ចជា
“T1 circuit” ឬវាោចជា “modem” កបុងករែី ផ្ដលឧបករែ៍ analog ដូចជាផ្ខេទូរស័ព។
ធ
DTE(Data Terminal Equipment)
– របមភទ interface របស់ router ផ្ដលភ្ជជប់មៅ DEC គឺជា DTE មួយ វាចាប់យក សញ្ញដ
មមា៉ា ង ពី DCE។
CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit)
– វាគឺជាឧបករែ៍ DCE ផ្ដលផថល់មមា៉ា ងសរមាប់ DTE និងភ្ជជប់មៅមសៀគវី ឌីជីងល។
Modem
– វាគឺជាឧបករែ៍ DCE ផថល់មមា៉ា ងសរមាប់ DTE មហើយភ្ជជប់វាមៅបនាធត់ analog មួយ
– ឧបករែ៍ផ្ដលបថូរ សញ្ញដផ្ដលមកឆលងតាមបនាធត់ analog មៅជា ព័ត៌មាន ឌីជីងល មហើយ
ជា decode ឌី ជីងល មហើយបថូរមៅជាសញ្ញដោចបញ្ួជ នបញ្ួជ នមលើបនាធត់ analog។

19.2 របមភទ ការភ្ជជប់ WAN មានរបមភទការភ្ជជប់ WAN ជាមរចើ ន ផ្ដល ោចមរបើកុង
ប របព័នន
ផ្ែតវ ឺក WAN ភ្ជជប់មៅរវាងផ្ែតវ ឺក អតិ ងិជន។
19.2.1 Leased Line

– វាោចមៅថា
“dedicated connection” ឬ “point-to-point connection”
– វាគឺចា dedicated connection រវាង customer network មហើយវា ឆលងកាត់ WAN network
ផ្ដលរតូវបានផគត់ផង
គ ់មដ្ឋយមសវាអបកផគត់ផគង់។ – គុែសមផតថិ Leased line គឺជាគុែភ្ជព
ខពស់របស់វា។
– គុែវ ិបតថិ Leased line គឺវាមានតនមលនងល មហើយការភ្ជជប់វាមានកំែត់។
19.2.2 Circuit switching

– កបុងការភ្ជជប់

មសៀគវី ផលូវ dedicated រតូវបានបមងកើតរវាង ផ្ែតវ ឺក អតិ ងិជន មិ នមាននរណ្ត មាបក់ មរបើ ផូវមនេះ
ល
មៅមពលមនេះមលើកមលង customer មនេះ។

– ផលូវ dedicated រតូវបានបមងកើតរគ្នន់ផ្តកបុងមពលមួ យ កាលណ្ត ផ្ែតវ ឺកអតិ ងិជន រតូវការ
ទំនាក់ ទំនងជាមួយមផេងមទៀត។

– អតិងិជន រតូវបានគិតលុយ មដ្ឋយផ្ផអកមលើការមរបើរបាស់ មិនផ្មន ចំនួនសរុបទិនបន័យ
មផញើ។
– គុែសមផតថិ circuit switching វាមានសមតទភ្ជព ពី មរពាេះវាជាផលូវ អតិងិជន dedicated
ដូមចបេះវាមានមលផឿនមងរ។

– គុែវ ិបតថិ circuit switching វាមានមលផឿនយឺត។
9.2.3 Packet switching

– កបុងការភ្ជជប់

circuit switch ផលូវរវាងផ្ែតវ ឺកអតិ ងិជន មិ នផ្មនជា dedicated សរមាប់ អតិងិជនមនេះ។
– ផលូវមនេះ ោចផ្ចកចាយជាមួ យ ចរាចរែ៍មផេងមទៀតពី អតិងិជន មផេងមទៀត។

– មៅកបុង Packet switching អតិងិជនរតូវបានគិតលុយ ផ្ផអកមលើ ចំនួន ទិនបន័យសរុប ផ្ដល
វារតូវបានបញ្ួជ ន។

– គុែសមផតថិ Packet switching វាទាប មបើមធៀបជាមួយ leased line មហើយវាោចផថល់
មលផឿន ទិនបន័យ ខពសមធៀប និង circuit switching។
– គុែវ ិបតថិ Packet switching វាមានលកខែ:សាមញ្ញដំ កបុងការ អនុ វតថន៍ កបុង ផ្ែតវ ឺក មស
វាអបកផថល់។

19.3 HDLC និង PPP protocol
– HDLC និង PPP protocol គឺ រតូវបានមរបើ កុងករែ
ប
ី ផ្ដលអតិ ងិជន កំ ពុងមរបើ ភ្ជជប់ point-topoint ភ្ជជប់រវាងផ្ែតវ ឺក។

– HDLC និង PPP protocol កំ ពុងមធវើការកបុងស្សទាប់ data link layer។

19.3.1 HDLC (High Level Data Link Control) protocol
– HDLC គឺជា protocol ផ្ដលរតូវបានមរបើ ជា default មលើ serial interface របស់ router
– HDLC គឺជាកមមសិទន protocol មនេះមានន័យថា យ៉ា ងមហាចណ្តស់ មាន router របស់ អបក
ទាំងអស់ ផ្ដលមាន vendor ដូចគ្នប មលាកអបក នឹងមិនមានសមតទភ្ជពមដើមផីមរបើ protocol
មនេះ។
19.3.2 PPP (Point-to-point Protocol)
– PPP គឺមិនផ្មន protocol វាមានន័យថា របសិនមបើមលាកអបកមាន router មរចើនខុសគ្នបពី
vendor មលាកអបកនឹងមរបើ PPP។
– PPP មរបើ NCP (Network Control Protocol) មដើមផីអនុញ្ញដតមោយ មរបើ network layer ខុស
គ្នប។
PPP ផគត់ផង
គ ់ជំមរ ើសខាងមរកាម (មិនផគត់ផង
គ ់មដ្ឋយ HDLC)
Authentication: បណ្ត
ថ ល router កំែត់ជាមួយអវីមួយ មុនមពលបមងកើតការភ្ជជប់។ មានពីរ
វ ិធីAuthentication ោចមរបើ PAP និង CHAP។
Multilink: router ោចពិចារណ្ត physical interface ជាមរចើន ដូចជា logical interface មួយ
ឧទារែ៍ router មួយមានបីផ្ខេ 2Mbps មយើងោចដំមឡើងវា ដល់មៅ 1ផ្ខេផ្ដលមាន 6Mbps
។
Compression: router បំផ្ែន frame មផញើមដើមផីដំមឡើងការភ្ជជប់។
Error detection: router ោចសាគល់ error កបុងមពលការបញ្ួជ ន frame។
19.4 ការដំមឡើង PPP មដើមផីដំមឡើង PPP មលើ interface របស់ router មួយមយើងមរបើបញ្ញ
ជ
command ដូចខាងមរកាម:
Router(config)#interface interface
Router(config)#encapsulation ppp
ការកំែត់ PPP Authentication
ឧបមាថា មយើងមាន router ពីររតូវការកំែត់ជាមួយមផេងមទៀត។ មយើងនឹងដំមឡើង router
ពីរដូចខាងមរកាម:

មយើងរតូវ
ដំមឡើង password ដូចគ្នបមលើ router ទាំងពីរ មដើមផីោច កំែត់ authenticate ជាមួយមផេងមទៀ
ត។
មយើង មរបើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាមមដើមផីដំមឡើង authentication router
Router(config)#username peer hostname password password
Router(config)#interface interface
Router(config)#ppp authentication {PAP | CHAP}
PAP: Password រតូវបានមផញើមៅទរមង់ជាអកេរ
CHAP: មានសុវតទិភ្ជពមរចើនជា PAP វាមានបី វ ិធី authenticationកបុងរូបខាងមលើ មដើ មផី
ដំមឡើង router មដើមផីកំែត់ authenticate ជាមួយមផេងមទៀត។

ការដំមឡើងរបស់ Router1
Router(config)#username Router2 password 123abc
Router(config)#interface ser 0/0
Router(config-if)#ppp authentication CHAP

ការដំមឡើងរបស់ Router2
Router(config)#username Router1 password 123abc
Router(config)#interface ser 0/0
Router(config-if)#ppp authentication CHAP
19.5 Frame Relay (FR)
– Frame Relay (FR) គឺ ជាបមចចកវ ិជាជ packet switching វារតូវបានមរបើ កបុង របព័ននផ្ែតវ ឺក
របស់មសវាផគត់ផគង់។
– Frame Relay (FR) បមចចកវ ិជាជផ្ដលមានសមតទភ្ជពខពស់
19.5.1 Virtual Circuits
– Frame Relay (FR) ោចផថល់ VC(Virtual Circuit) មួយរវាង របព័នន ផ្ែតវ ឺកអតិងិជន
customer network ដូមចបេះ អតិងិជនមានោរមមែ៍ ចូល ចិតថការភ្ជជប់ dedicated ឬ leased line
រវាងរបព័ននវ ឺក។

– ពីររបមភទ
នន VC (Virtual Circuit) ផ្ដលមាន, PVC(Permanent Virtual Circuit) និង SVC(Switched
Virtual Circuit)។
PVC (Permanent Virtual Circuit) គឺជា virtual circuit ផ្ដល មានមស្សចរវាង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក
អតិងិជន customer network ផ្ដលផ្តងផ្តមរបើកុងការទំ
ប
នាក់ ទំនងរវាង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក អតិងិ
ជន customer network។

SVC (Switched Virtual Circuit) គឺជា virtual circuit

ផ្ដល
មិនជាអចិន្នថយ៍។ VC ងមីមួយរតូវបានបមងកើតសរមាប់រគប់ session ងមីរវាង របព័ នន ផ្ែតវ ឺក
អតិងិជន customer network។
19.5.2 DLCI
– DLCI (Data Link Connection Identifiers) កំែត់អតថសញ្ញដែ PVC មៅ interface DTE
របស់អតិងិជន។

–
ដូចផ្ដលបាន បងាាញកបុងរូបភ្ជពខាងមលើ អតិងិជន របស់ HQ Router serial interface ោច

ផ្បងផ្ចកជាពីរ sub-interface ផ្ដលរគប់ sub-interface ទាំងអស់នឹងមរបើ PVC មួយមដើមផីភ្ជជប់
មៅ សាខាមួយ ននបណ្ត
ថ សាខា។
– រគប់ sub-interface និងផថល់មោយ DLCI ផ្ដលរតូវបានបងាាញមៅ PVC វាមរបើ។
– អបកផគត់ផគង់ផល
ថ ់មសវា DLCI នន PVC មៅអតិងិជន។
19.5.3 LMI LMI (Local Management Interface) រតូវបាន បមងកើត ផ្ដលបថូរព័ ត៌មាន នន virtual
circuit អតិងិជនរបស់ router (DTE) និងមសវាអបកផគត់ផគង់របស់ឧបករែ៍ DCE។
19.6 FR congestion control
19.6.1 CIR និង Access Rate
– កាលណ្តអតិងិជន ទាក់ទង ជាមួយអបកផថល់មសវា មដើ មផីភ្ជជប់ រវាង របព័ ននផ្ែតវ ឺក អតិងិ
ជន ផ្ដលមានតនមលពីរ CIR និង access rate។
– CIR (Committed Information Rate) គឺជាតនមល bit ផ្ដលរតូវបាន ធានាមដ្ឋយ អបកផគត់ ផគង់
បានមផញើមៅមោយ ការភ្ជជប់របស់អតិងិជន។
– Access rat គឺតនមលអតិបរ ិមា bit rate ផ្ដលោចមរបើមដ្ឋយអតិងិជន។
19.6.2 DE (Discard Eligibility)
– DE( Discard Eligibility) គឺជា bit មួ យមៅកបុង FR header។

– កាលណ្តអតិងិជន មរបើរបាស់ CIR កបុងការភ្ជជប់ មហើយចាប់ មផថើមមផញើ frame មលើ CIR មពល
មនាេះ DE bit មៅកបុង frame ទាំងមនាេះ នឹង បមងកើត។

– កាលណ្តមាន ការសធេះកបុងរបព័ នផ្ន ែតវ ឺក ននមសវាអបកផថល់ FR Switch កបុងមសវា ផ្ែតវ ឺ
ក អបកផថល់ និង មបាេះបង់មចាល frame ផ្ដលមាន DE bit។
16.6.3 FECN និង BECN
– FECN (forward explicit congestion notification) និង BECN (Backward explicit congestion
notification) ផ្ដលមានពីរ bit កបុង FR header។

– កាលណ្តមាន congestion មៅកបុង របព័ ននផ្ែតវ ឺកមសវា អបកផគត់ផគង់។ FR Switch នឹង
បមងកើត FECN bit បញ្ួជ នមឆាពេះមៅ destination DTE។

– កាលណ្តមាន congestion កបុង របព័ននផ្ែតវ ឺកមសវា អបកផគត់ផគង់។ FR Switch នឹង បមងកើត
BECN bit បញ្ួជ នមឆាពេះមៅ របភព DTE។
19.7 ការដំមឡើង FR

កបុងរូប
ខាងមលើ មយើងរតូវការដំមឡើង serial interface របស់ router មដើមផីភ្ជជប់មៅ បណ្ត
ថ router ផ្ែ
តវ ឺកសាខា តាម FR ផ្ែតវ ឺក។
– ដំបូង មយើងបានផ្បងផ្ចក ser0 ជា physical interface មៅកបុងពី រ logical sub-interface
(ser0.1, ser0.2)។
– កាលណ្ត មយើងដំមឡើង ser0.1 sub-interface មដើមផីមរបើ PVC_1 (DLCI=100) មដើមផីភ្ជចប់មៅ
router របស់ branch 1។
– កាលណ្ត មយើងដំមឡើង ser0 sub-interface មដើមផីមរបើ PVC_2 (DLCI=200) មដើមផីភ្ជជប់មៅ
ភ្ជចប់មៅ router របស់ branch 2។
– មរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាមមដើមផីបមងកើតការដំមឡើង
Router(config)#interface ser0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#no shutdown
មដើមផីនាំ interface មឡើង
Router(config-if)#interface ser0.1 point-to-point
បមងកើត ser0.1 sub-interface មហើយកំែត់របតិបតថិការ កបុង point-to-point mode
Router(config-subif)#ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 100
មដើមផីបមងកើត ser0.1 មរបើ PVC_1 ភ្ជជប់មៅ router សាខា 1
Router(config-subif)#interface ser0.2 point-to-point

បមងកើត ser0.2 sub-interface មហើយកំែត់ របតិ បតថិការរបស់វាកបុង point-to-point mode
Router(config-subif)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#frame-rely interface-dlci 200
មដើមផីបមងកើត ser0.1 មរបើ PVC_2 មដើមផីភ្ជជប់មៅ router សាខា 2។
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20.1 មូលដ្ឋឌន Wireless LAN
– របព័នន Wireless LAN អនុញ្ញដតមោយអបកមរបើ មដើមផីភ្ជជប់មៅ របព័ នន ផ្ែត វ ឺក មពល
ផ្ដលពួកមគ មធវើចលនា ពីកផ្នលងមួយមៅកផ្នលងមួយ មដ្ឋយមិនមៅនឹង។
– របព័នន Wireless LAN មិនចាំបាច់មរបើមខេ។
– គុែរបមយជន៍ ននការមរបើ របព័នន Wireless LAN គឺវាមាន សទរភ្ជព ដូច បណ្ត
ថ ញមរបើផ្ខេ
ផ្ដរ។
– មរបើអង់ផ្តន របមភទ ទិសមៅផ្តមួយ direction ននឧបករែ៍ របព័នន ផ្ែតវ ឺក wireless
LAN។
20.1.1 Wireless LAN protocols
– មាន protocol បី សំខាន់ៗ ផ្ដលរតូវបានមរបើកុង
ប របព័ ននផ្ែតវ ឺក wireless LAN គឺ
“IEEE802.1a”, “IEEE802.1b”, “IEEE802.1g”។

– “IEEE802.1a” គឺ មធវើការកបុង មរបកង់ 5GHz មហើយវាោចផគត់ ផគង់បាន មលផឿន 54Mbps។

– “IEEE802.1b” គឺ មធវើការកបុង មរបកង់ 2.4GHz មហើយវាោចផគត់ផគង់ បានមលផឿន 11Mbps។
– “IEEE802.1g” គឺ មធវើការកបុង មរបកង់ 5GHz មហើយវាោចផគត់ផង
គ ់ បានមលផឿន 54Mbps។
20.1.2 Access Point (AP)
– របព័ននផ្ែតវ ឺក wireless LAN ឧបករែ៍សំខាន់គឺ Access Point (AP)

Access Point (AP) គឺ ជាឧបករែ៍មជឈមែខល កបុងរបព័ននផ្ែតវ ឺក wireless LAN វាមផញើ និង
ទទួល សញ្ញដជាមួយមា៉ា សុីកូន wireless LAN។

BSS (Basic Service Set) មៅកបុង

“BSS” មា៉ា សុីនកូន wireless មរបើ AP ផ្តមួយមដើមផី ភ្ជជប់មៅមផេងមទៀត ដូ ចបងាាញកបុងរូបភ្ជព
ខាងមលើ វាជាធមមតា មរបើកុងការ
ប
ិយល័យតូ ច ឬមៅផធេះ។

ESS (Extended Service Set) មៅកបុង “ESS” មរបើពីរ ឬមរចើនជាង រតូវបានភ្ជជប់ផ្បងផ្ចក
របព័នន តាមធមមតា មរបើកាលណ្តមាន ភូមិសាស្រសថធំ។

20.2 ការដំមឡើង AP មានបីយ៉ាងមូលដ្ឋឌន ននការដំមឡើង មលើ AP វាគឺ ជា “SSID” ផ្ដល “RF
channel” និង “authentication method”។
20.2.1 SSID (Service Set Identifier)
– រគប់ wireless LAN រតូវផ្តមាន SSID ផ្ទធល់ ផ្ដលមានជាតួអកេរ។
– SSID រតូវបានដំមឡើង មលើ AP មហើយ AP broadcast មៅមា៉ា សុីនកូន wireless។
– របសិនមបើ AP រតូវបានដំមឡើង មិន broadcast SSID របស់វា ផ្ដល SSID មនេះ AP នឹងមធវើ
មដ្ឋយ នដ ដំមឡើងមលើមា៉ាសុិនកូន wireless ផ្ដល រតូវ ការមដើមផីភ្ជចប់មៅ AP។
20.2.2 RF channel
– RF channel មរចើន ោចមរបើមលើរគប់ AP
– រគប់ AP ោចដំមឡើងមដើមផីមរបើ RF channel ពិតរបាកដ៍
– របសិនមបើមលាកអបកមានមួយ AP កបុងកផ្នលងដូ ចគ្នប មលាកអបកោច ដំមឡើងរគប់ AP របស់
បណ្ត
ថ AP របស់អបក មដើមផីរបតិបតថិការ មលើកផ្នលង ផ្ដល មិនមាន RF channel កបុងមគ្នល
បំែងមៅ AP មផេងមទៀត។

20.2.3 Wireless security
– សុវតទិភ្ជព wireless ការពារ ការចូលមដ្ឋយគ្នមនការអនុ ញ្ញដត ចូលមកមលើរបព័ននផ្ែតវ ឺក
wireless។
– មានពីររបមភទ encryption គឺ “WEP” និង “WPA”
– “WPA” មរបើ មលើ “WEP” ពីមរពាេះ WPA បថូរ encryption key មដ្ឋយសវ័យរបវតថិ ផ្ដល ផថល់មោ
យ សុវតទិភ្ជពមរចើន មៅមលើ wireless LAN។

– រគប់មា៉ាសុីនកូន wireless ទាំងអស់និងមាន encryption key រតឹ មរតូវកបុងមគ្នល បំ ែង
មដើមផី ោចចូលទំនាក់ទំនងជាមួយ AP។

– អបករគប់រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក ោចមរបើ “Open access” option។ មនេះមានន័យថា វា កំែត់
authentication រតូវមដើមផីភ្ជជប់មៅ wireless LAN មនេះ។
– “Open access” គឺ តាមធមមតាមរបើកុងកផ្នល
ប
ងសាធារែ:មដើ មផីអនុ ញ្ញដត មោយមរបើ របព័ នន
wireless network។
– អបករគប់រគងរបព័ននផ្ែតវ ឺក ោចកំ ែត់ ផ្ដលបណ្ត
ថ លឧបករែ៍ ោចទំនាក់ទំនង ជា
មួយ AP។ មដ្ឋយមយងតាម MAC address ននឧបករែ៍បានអនុញ្ញដត មលើ AP។ មនេះមៅ
ថា “MAC address authentication”។

មមមរៀនទី២១: IPv6
21.1 មូលដ្ឋឌន IPv6
– IP ធមមតាមរបើពីមុន មកមៅថា IPv4
– IPv6 ផធុក 8បែំុថ ផ្ដលរគប់ បែំុថ មាន 16bit មានន័យថា IPv6 ផធុកបាន 128bit (8×16=128)
។ វា មានទំហំធំជាង IPv4 ផ្ដលមានផ្ត 32bit។

– IPv6 interface ោចផថល់ចំនួន នន IPv6 address។
ឧទាហរែ៍ IPV6
2001:0003:1b53:76ba:f678:8261:43bd:3ab1
21.1.1 IPv6 address មលាកអបកមឃើញរូបភ្ជពខាងមលើ មានទំហំធំ ដូមចបេះមានតួនាទីពីរ មដើមផី
អភិវឌណ ោចសរមសរ IPv6។
Rule 1: ដក ខធង់ផ្ដលមានសូនយមចញ ពី រគប់ បែំុថ បួ នមលខ

Rule 2: បថូរ បែំុថ ដ្ឋច់ មចញពីសូនយ ជាមួយសញ្ញដចុ ចពី រ ពីរដឹង មធវើផ្តមថងរគប់ IPv6 address
។ របសិនមបើ មលាកអបកមាន បែំុថ ដ្ឋច់ ននមលខសូនយ មួ យដង។
ឧទាហរែ៍ សរមសរ IPv6 address ងាយ

2001:0000:0000:006b:0000:0000:0874:4c32

មដ្ឋេះស្សាយ:
អនុវតថតួនាទី rule1 2001:0:0:6b:0:0:874:4c32
អនុវតថតួនាទី rule2 2001::6b:0:0:874:4c32
ដូមចបេះចមមលើយគឺ 2001::6b:0:0:874:4c32
21.2 IPv6 addressing IPv6 interface ោចទទួល IPv6 របស់វា មដ្ឋយ មរបើវ ិធី ពីរយ៉ា ង មដ្ឋយ
មរបើនដ និងសវ័យរបវតថិ
21.2.1 ោស័យដ្ឋឌនមដ្ឋយមរបើនដ អបករគប់រគងមដ្ឋយ មរបើនដដំមឡើង IPv6 មួយមលើ IPv6
interface។
21.2.2 ោស័យដ្ឋឌនមដ្ឋយសវយ
័ របវតថិ មានពីរ មមធោបាយមដើមផី ទទួល ោស័យដ្ឋឌន តាម
“Stateless addressing” និង “Stateful addressing”
“Stateless addressing”
–
កបុងវ ិធីមនេះ interface ោចទាញ IPv6 address របស់វាពី MAC address របស់វា មហើយ
ឺករបស់វា។
“Network prefix” វាទទួលពី router ផ្ដលរតូវបានភ្ជជប់ កុងផ្ែតវ
ប
–

IPv6 address រតូវបានកំែត់ទរមង់ពីរផ្ផបក ផ្ដលមាន 64bit network prefix និង 64bit

interface ID។
–

64bit interface ID ោចមៅថា “EUI 64 address”

– មៅកបុង “Stateless
addressing” 64bit interface ID ោចទាញមដ្ឋយ interface វាផ្ទធល់ពី MAC address ដូចខាង
មរកាម:

– Interface ោចទទួល
network prefix ពី router ផ្ដលភ្ជជប់មៅ Network ឆលងកាត់សារ ពី router ផ្ដលមៅថា “router
advertisement RA”
–
ដូមចបេះ ឥឡូវមនេះ interface ដឹង network prefix របស់វា និង interface ID។
–

interface IPv6 address គឺ 64bit network prefix ផេំគ្នបជាមួយ 64bit interface ID។

“Stateful addressing”

–

របសិនមបើ router រតូវបានរកមឃើញ ឬ router advertisement RA មផញើសាររបាប់ថា DHCP

និងមរបើ មនាេះ interface ទទួល IP ផ្ដលមរបើ “Stateful addressing”។
កបុងវ ិធីមនេះ DHCP server រតូវបានដំមឡើង កបុងរបព័នផ្ន ែតវ ឺក network ដូមចបេះរគប់
interface ោចទទួល IPv6 address របស់វា ពី DHCP ផ្ដលមរបើ DHCPv6 protocol។
–

21.3 ការដំមឡើង IPv6 address មដើមផីដំមឡើង មរបើនដ IPv6 address មលើ interface មយើងបមងកើត
ដូចខាងមរកាម
ទី១ មយើង enable IPv6 routing មលើ router មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config)#ipv6 unicast-routing
ទី២ មយើងដំមឡើង IPv6 address មលើ IPv6 interface មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 address IPv6 address/mask
ដូមចបេះ ការដំមឡើងពិតរបាកដ៍ នឹងមាន
Router(config-if)#ipv6 address
2001:3:1b53:76ba:02c3:65ff:fe87:01b2/64
មយើងោចដំមឡើង network port មហើយអនុញ្ញដត interface ទាញយក interface ID ពី MAC
address ផ្ដលមរបើបញ្ញ
ជ command ដូចខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 address 2001:3:1b53:76ba::/64 eui-64
មដើមផីអនុញ្ញដ interface ទទួល IP address សវ័យរបវតថិ មយើងមធវើដូចខាងមរកាម
ទី១ មយើង enable IPv6 routing មលើ router ផ្ដលមរបើ បញ្ញ
ជ ដូចខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 unicast-routing
ទី២ មយើង enable IPv6 មលើរគប់ interface ទាំងអស់ ផ្ដល នឹងសវ័យរបវតថិ យក IPv6 address
មដ្ឋយមរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 enable
21.4 របមភទ IPv6 address ខាងមរកាមមនេះជារបមភទ នន IPv6 address:
Link local address
–
រគប់ IPv6 interface ផថល់ភ្ជជប់ local address មៅវាផ្ទធល់
–

រគប់ IPv6 interface រតូវមាន link local address របសិនមបើ interface រតូវបានផថល់

address មផេតមទៀត។
–
–

វាមរបើមៅខាងកបុង របព័ននផ្ែតវ

Link local address មានកបុង “FE80::/10” មនេះមានន័យថា link local IPv6 address រតូវ

ចាប់មផថើមជាមួយ [1111 1110 10]

Unique local address
–
វាោចមរបើ ផ្ែតវ ឺកកបុង គត់ វាមិ នោច route ឆលងកាត់របព័នអ
ន ុីនធឺផ្ែត ដូច private
address កបុង IPv4។
–

Unique local address មានមស្សចកបុង “FC00::/7” វាមានន័យថា unique local address រតូវ

ផ្តចាប់មផថើមជាមួយ [1111 110]

Global unicast address
–
Global unicast address ផ្ដលោច route ឆលងកាត់ global internet
–

Global unicast address រួមមានកបុង “2000::/3” មានន័យថាវាចាប់មផថើមជាមួយ [001]

21.4.1 IPv6 Communication modes មានបី communication mode មៅកបុង IPv6 វាគឺជា
unicast, multicast និង anycast មិនមាន broadcast កបុង IPv6។
Unicast: one to one communication
Multicast: one to many communication
Anycast: one to nearest communication
21.4.2 IPv6 address ពិមសស

“0:0:0:0:0:0:0:0)” (មសមើរ “::”) មនេះគឺជា របភព address នន interface កាលណ្តមសបើរ IPv6
address មដ្ឋយមរបើ stateful addressing
“0:0:0:0:0:0:0:1)” (មសមើរ “::1”)
វាគឺជា loop back address នន IPv6 interface “FF00::/8)”វាគឺជាលំដ្ឋប់នន IPv6 multicast
address “3FFF:FFFF::/32” និង “2001:0DB8::/32”
21.5 IPv6 Routing protocols
– មៅកបុង IPv6 មាន version ងមីនន routing protocol ផ្ដលមយើង នឹងមរបើ។

– Protocol បី ោចមរបើ មៅកបុង IPv6 វាគឺជា RIPng, OSPFv3 និង EIGRPv6។
21.5.1 RIPng មៅកបុង protocol មនេះ
–

Network update រតូវបានមផញើមៅ multicast IPv6 address “FF02::9”

–

មដើមផីដំមឡើង RIPng មលើ router មយើង enable វាមលើរគប់ interface ផ្ដលនឹ ងចូលរួមកបុង

RIPng routing ផ្ដលមរបើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 rip process number enable
–
មដើមផីមផធៀងផ្ទធត់ មុខងារ routing មយើងោចមរបើមលើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router#show ipv6 rip
Router#debug ipv6 rip
21.5.2 OSPFv3 មៅកបុង Protocol មនេះ
–

Network update រតូវបានមផញើមៅ “DR” មលើ “FF02::6”

–

DR បញ្ួជ ន network update មៅ adjacencies របស់វាមលើ “FF02::5”

–

មដើមផីដំមឡើង OSPFv3 មលើ router មយើង enable វាមលើរគប់ interface ផ្ដលនឹងចូលរួមមៅ

កបុង OSPFv3 routing ផ្ដលមរបើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-if)#ipv6 ospf process number area area number
–
មដើមផីមផធៀងផ្ទធត់ មុខងារ routing មយើងោចមរបើមលើ បញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router#debug ipv6 ospf packet
21.5.3 EIGRPv6 មៅកបុង protocol មនេះ
–

Hello packet និង network update រតូវបានមផញើមៅ multicast IPv6 address “FF02::A”

–

មដើមផីដំមឡើង EIGRPv6 មលើ router មយើងដំបូងនាំវាមលើ router មរបើបញ្ញ
ជ ដូចខាងមរកាម

Router(config)#ipv6 router eigrp AS number
Router(config-rtr)#no shutdown
មពល មយើង enable EIGRPv6 មលើរគប់ interface ផ្ដលនឹងចូល រួមកបុង ដំ មែើរការ EIGRPv6

routing ផ្ដលមរបើបញ្ញ
ជ command ខាងមរកាម
Router(config-rtr)#ipv6 eigrp AS number
21.6 បញ្ូច លពី IPv4 មៅ IPv6 មានមរចើនបមចចកមទស ផ្ដល ោច មោយ អបករគប់រគងផ្ែត
វ ឺក មដើ មផីបញ្ូច ល ផ្ែតវ ឺក IPv4 មៅកបុង IPv6 មដ្ឋយមិ នបមងកើតរបតិបតថិការននផ្ែតវ ឺក។

Dual stack routing
–
កបុងវ ិធីការបញ្ូច ល ទាំង IPv4 និង IPv6 រតូវរត់មលើ router ផ្ដលមកើតមឡើងដំណ្តលគ្នប។
ដូមចបេះ ទាំងឧបករែ៍ IPv4 និង IPv6 នឹងោចមធវើការមលើ របព័នន ផ្ែតវ ឺក របស់អបក។
–

អបករគប់រគងរបព័នផ្ន ែតវ ឺក ោចដំ មឡើងចំនួននស ឧបករែ៍ IPv6 រហូតដល់ទទួល

IPv6 network។
21.6.2 Tunneling
– វ ិធី បញ្ូច លមនេះ IPv6 packet ដ្ឋក់កុង
ប IPv4 packet មដើមផីបមងកើត ឧបករែ៍ IPv6 ោចមធវើការ

កបុង IPv4 network។
– មាន tunneling មរចើនរបមភទ ដូចជា “6 មៅ 4 tunneling” , “Teredo tunneling” និង “ISATAP
tunneling”។
21.6.3 Proxy និង Translation
កបុងវ ិធីមនេះ មយើងមរបើ ឧបករែ៍ មួ យផ្ដលោចបកផ្របរវាង IPv4 និង IPv6 មដើមផីមធវើដូចជាអបក
បកផ្របរវាងឧបករែ៍ IPv4 និងឧបករែ៍ IPv6។
ដំមែើរការននឧបករែ៍មនេះ គឺដូចគ្នប ដំមែើរការ NAT កបុង IPv4។ ដូមចបេះ NAT ដំមែើរ
ការរវាង IPv4 និង IPv6។
–

