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อะไรคือ Mesh Network
What is Mesh Network

Mesh Network นันเรี
้ ยกได้ วา่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่ทาความฝั นของหลายๆ เรื่ องให้ กลายเป็ นเรื่ องจริ งได้ เพราะการเชื่อมต่อที่

หลากหลาย และ ทาได้ หลายทาง
Mesh Network

นันท
้ าให้ การเชื่อมต่อแบบ wireless นันท
้ าได้ ง่ายขึ ้น และ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยใช้ อปุ กรณ์ทมี่ ีอยูใ่ น

ทุกวันนี ้มาใช้ งาน ซึง่ โดยปกติแล้ ว การให้ บริ การ
infrastructure

wireless

ในปั จจุบนั นันท
้ าได้ โดยการใช้

แบบสาย (wired) เพื่อให้ บริ การ แต่ใน wireless

mesh network

Access Point

เชื่อมต่อด้ วย

นัน้ การเชื่อมต่อนันถู
้ กขยายไปด้ วย

Access Point

เอง ไม่วา่ จะเป็ นจานวนน้ อยๆ หรื อ หลายๆ ร้ อยตัวก็ตาม โดยแต่ละ Access

Point

นันเราอาจจะเรี
้
ยกได้ วา่

เป็ น node ซึง่ แต่ละโหนดนันก็
้ จะทาการสือ่ สารกับ node ที่อยูไ่ กล้ เคียงอัตโนมัติ เพื่อกระจาย เน็ตเวิร์กออกไปให้ ไกลที่สดุ
โดย node ใน mesh network นันจะมี
้ ตวั ส่งสัญญาวิทยุ ที่อาจจะเรี ยกได้ วา่ ทางานเหมือนกัน wireless router ในปั จจุบนั
นี ้ node นันก็
้ สง่ ข้ อมูลในมาตรฐาน 802.11a, b,g เพื่อส่งข้ อมูลกับผู้ใช้ งานและ ส่งข้ อมูลกับอุปกรณ์ตวั อื่น
Nodes

นันจะถู
้ กโปรแกรมมา ให้ ทาการสือ่ สาร และโต้ ตอบกับอุปกรณ์อื่นๆ ในเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ โดย node นันจะท
้ าการ

เลือก เส้ นทางอัตโนมัตวิ า่ เส้ นทางไหนที่จะส่งข้ อมูลได้ เร็วที่สดุ โดยเราจะเรี ยกวิธีการนี ้ว่า dynamic routing
ข้ อดีที่สดุ ของ mesh

network

อย่างหนึง่ เมื่อเราเปรี ยบเทียบกับ เน็ตเวิร์กแบบสายและการใช้ Access

Point

แบบเดิมคือ

มันทางานแบบไร้ สายทังหมด
้
แทนที่จะทาการเชื่อมแต่ละ access point เข้ าด้ วยสายแต่ละจุด ในระบบ mesh network เรา
ก็จะใช้ สายเพียงเส้ นเดียวเท่านัน้ เพื่อเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กหลัก และแน่นอนว่าการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตทังหมดของทุ
้
ก nodes ก็
จะต้ องแชร์ กนั
สาหรับ wireless mesh network นันมี
้ ข้อดีดงั ต่อไปนี ้


ใช้ ระบบสายน้ อยลง นัน่ หมายถึงต้ นทุนน้ อยลง โดยเฉพาะเมื่อต้ องการวางระบบเน็ตเวิร์กที่ครอบคลุมเนื ้อที่กว้ าง



การใช้ จานวน nodes ที่เพิ่มขึ ้นหมายถึง ความเร็ วในการส่งข้ อมูลภายในเพิม่ ขึ ้น



สะดวก โดยเฉพาะในที่ที่การวางสายบางครัง้ เป็ นเรื่ องลาบาก เช่น ในสนามกีฬาขนาดใหญ่ โรงงาน การคมนาคม



เหมาะอย่างยิง่ สาหรับบางสถานที่ ที่ในบางครัง้ สัญญาณจะโดน

block

เช่น ในสวนสนุกเมื่อบางครัง้ เครื่ องเล่นวิง่

ผ่าน สัญญาณขาดหายบางช่วง แต่ถ้าเป็ น mesh network การสือ่ สารจะใช้ node อื่นๆ ข้ างเคียงส่งข้ อมูลแทนได้
 Mesh network นันเรี
้ ยกได้ วา่ เป็ นเน็ตเวิร์กที่ “ปรับตัวเอง” คือ รู้จกั node ใหม่อตั โนมัติ โดยไม่ต้องอาศัย admin
 Mesh network

ซ่อมแซมตัวเองได้ กรณีที่ node บางตัวไม่สามารถทางานได้ การค้ นหา และเปลีย่ นเส้ นทางไปยัง

node อื่นๆ ข้ างเคียงเกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ


ติดตังง่
้ าย ขยายง่าย

