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ป ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) จะหาบริษทั หรือองคกรในเมืองไทย ทีน่ าํ คอมพิวเตอรมาเชือ่ มตอเปน
เครือขายไดยาก ปจจุบนั บานเพือ่ นผูเ ขียนคนหนึง่ มีคอมพิวเตอร 2 เครือ่ งแบบไมใช Hub ตองการใชเครือ่ ง
พิมพรวมกัน และตออินเทอรเน็ตครัง้ เดียวแตใชรวมกันได เมือ่ สอบถามก็พบวามีขนั้ ตอนทีไ่ มยาก เพียงแตซอื้
สายทีเ่ ขาหัวแบบ Cross over แลวเสียบเขากับชอง LAN จากนัน้ ติดตัง้ โปรแกรม ICS (Internet Connection
Sharing) และ DCC (Direct Cable Connection) ก็ทาํ ใหจดั สรรทรัพยากรทีม่ จี าํ กัด ใหใชรว มกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ถาตอคอมพิวเตอรเปนเครือขายทีใ่ หญขนึ้ มีจาํ นวนคอมพิวเตอรมากขึน้ ก็ตอ งใช HUB และถา
จะเชือ่ มเครือขายแบบสายเชา ไปยังผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP = Internet Service Provider) ก็ตอ งใช
Router ซึง่ มีรายละเอียดมากมาย และไมขอกลาวในบทนี้ ในบทนีจ้ ะอธิบายเรือ่ งเครือขายอยางงาย ใหเปน
เพียงความรูเ บือ้ งตน เพราะถาทําใหสมบูรณจะตองซือ้ อุปกรณหลายอยาง ทานควรปรึกษารานทีม่ คี วาม
ชํานาญงานเครือขาย เปนงานดานการติดตัง้ และทําเพียงครัง้ เดียว สําหรับองคกรขนาดเล็ก จึงไมจาํ เปนตอง
ซือ้ อุปกรณใหสนิ้ เปลือง ในบทนีจ้ งึ ใหขอ มูลเกีย่ วกับระบบเครือขายและการติดตัง้ ในบางระบบปฏิบตั กิ ารเทานัน้
เนือ่ งจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรเนนไปในดาน Hardware ผูเ ขียนจึงขอ
ใหคณ
ุ สุวทิ ย สมสุภาพรุง ยศ (suwit@yonok.ac.th) ขณะนีก้ าํ ลังศึกษาตออยูท มี่ หาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สาขาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ
สารสนเทศ ทํางานเปนผูด แู ลระบบเครือขาย และแกปญ
 หาดานคอมพิวเตอรใหทกุ หนวย
งานในวิทยาลัยโยนก เขามาชวยแกไข ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมใหบทความนีส้ มบูรณขนึ้
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23.1 แบบของเครือขาย (Type of network)

การจัดตัง้ เครือขายมีพนื้ ฐาน 3 แบบ คือ แบบสตาร (Star network) แบบบัส (Bus network) และ
แบบทอรคเคนริง่ (Token-ring network) แตถา นําแตละแบบมารวมกันจะเรียกแบบผสม (Hybrid network)

แบบสตาร (Star network)
เครือขายของคอมพิวเตอรมรี ปู แบบเหมือนดาวกระจาย มี Hub หรือ
switch เปนอุปกรณศนู ยกลาง คอมพิวเตอรทกุ เครือ่ งจะติดตอเขาไปยังศูนยกลาง
เครือขายแบบนีน้ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ ถาสายเสนใดเสนหนึง่ มีปญ
 หา จะไมมผี ล
กระทบตอระบบ หรือเพิม่ เครือ่ งใหมกส็ ามารถทําไดทนั ทีโดยไมตอ งหยุดการทํางาน
ในเครือขาย สายทีน่ ยิ มใชเชือ่ มตอคือสาย UTP
แบบบัส (Bus network)
เครือขายของคอมพิวเตอรมรี ปู แบบเปนเสนยาวเสนเดียว เปนการเชือ่ มตอ
แบบอนุกรม ไมตอ งมี Hub หรือ Switch เปนอุปกรณศนู ยกลาง แตตอ งมีการเขาหัว
ทีต่ น สายและปลายสาย การเพิม่ หรือลดอุปกรณ จะตองหยุดการทํางานในเครือขาย
ชัว่ คราว นิยมใชในเครือขายขนาดเล็กหรือเหมาะสมกับลักษณะพืน้ ที่ สายทีน่ ยิ มใช
เรียกวาสายโคเแอกเชียลแบบบาง (Thin Coaxial ) หรือ 10Base2 หรือ RG-58
ยอมาจาก Radio Guide โดยเขาหัวดวยหัว BNC (British Naral Connector) ผาน
T-Connector และทีป่ ลายของสายจะใช Terminator ปดหัวและทายเสมอ สัญญาณ
ภายในสายจะมีความตานทาน 50 Ohm ปจจุบนั ไมมกี ารพัฒนาใหมคี วามเร็วสูงขึน้ ความเร็วทีไ่ ดสงู สุดใน
เครือขายแบบนีค้ อื 10 Mbps และระยะหางระหวางเครือ่ งแรก ถึงเครือ่ งสุดทายไมควรเกิน 185 เมตร
แบบทอรคเคนริง่ (Token-ring network)
เครือขายของคอมพิวเตอรมรี ปู แบบเปนวงแหวน มีการไหลเวียน
ของขอมูลเปนทิศทางเดียว เมือ่ สงขอมูลไปเครือ่ งไปปลายทาง จะสงไปตาม
สาย จนกระทัง่ พบเครือ่ งปลายทาง ถาสายขาดหรือมีปญ
 หาในชวงใด จะทําให
ระบบเครือขายใชการไมได ปจจุบนั ผมยังไมเคยเห็นใครใชแบบนี้ เพราะสวน
ใหญจะใชแบบสตาร และมีรา น Internet cafe บางรานทีใ่ ชแบบ bus
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23.2 วิธีเชื่อมตอคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรในทีน่ รี้ วมไปถึง PC (Personal Computer) ,Notebook, palm หรือ Pocket PC
เปนตน ผลการเชือ่ มตอทําใหไดประโยชน เชน ใชเครือ่ งพิมพ แฟม ฐานขอมูลรวมกัน ใชอนิ เทอรเน็ต
ผานสายโทรศัพทเสนเดียว หรือเลนเกมระหวางในเครือขายได เปนตน
ปจจุบนั มีการเชือ่ มคอมพิวเตอร 6 วิธที ไี่ ดรบั ความนิยม
1. เชือ่ มตอผานพอรตอนุกรม (Serial port) คือ พอรต COM1 หรือ COM2 โดยใชสาย Null modem
เปนตน
2. เชือ่ มตอผานพอรตขนาน (Parallel port) คือ พอรตเครือ่ งพิมพ โดยใชสาย Parallel Laplink เปนตน
3. เชือ่ มตอผาน LAN card โดยใชสาย UTP ทีเ่ ขาหัวแบบไขวสายสัญญาณ หรือใชสายโคแอกเชียล
4. เชือ่ มตอผาน USB port โดยใชสาย USB ชนิดพิเศษชวยเชือ่ มตอ
5. เชือ่ มตอผาน Firewire (IEEE 1394) ซึง่ เปนพอรตมาตรฐานใหม ทีม่ คี วามเร็วสูงกวา USB ในปจจุบนั
6. เชือ่ มตอโดยใชอปุ กรณไรสาย ซึง่ มีอปุ กรณใหเลือกทัง้ ทีส่ ง ดวยคลืน่ วิทยุดว ยเทคโนโลยีของ Bluetooth
หรืออินฟราเรดผานพอรต IrDA

4:

ตอนที่

ประมาณปพ.ศ. 2535 ผูเ ขียนไดมโี อกาสตอคอมพิวเตอร 2 เครือ่ งแบบไมใช Hub เพือ่ คัดลอก
ขอมูลเกือบทัง้ หมดระหวาง Harddisk ขนาด 40 Mb 2 ตัว ใชโปรแกรม Laplink ทีท่ าํ งานบน DOS ดวยสาย
Null modem ผาน COM1 ใชเวลานานเปนชัว่ โมง ตอมาใน DOS 6.2 ไดทดสอบโปรแกรมทําระบบ ClientServer สามารถกําหนดเครือ่ งเปน Master และ Slave เพือ่ คัดลอกขอมูลระหวางกัน ตัง้ แตนนั้ มาก็ไมไดใช
โปรแกรมพวกนี้ เพราะในทีท่ าํ งานมีระบบ LAN ทีส่ มบูรณอยูแ ลว
ปจจุบนั ถาตองการตอคอมพิวเตอร 2 เครือ่ งแบบไมใช Hub ก็เพียงแตตดิ ตัง้ โปรแกรม DCC
(Direct Cable Connection)ใหเครือ่ งมีระบบ Client-server โดยใหฝา ยหนึง่ เปนเครือ่ งใหบริการ (Host)
และอีกเครือ่ งเปนฝายขอใชบริการ (Guest) โดยปกติเมือ่ ติดตัง้ Windows จะไมมตี ดิ ตัง้ โปรแกรม DCC
ไว ผูใ ชตอ งไปสัง่ ติดตัง้ เพิม่ โดยเลือก Control Panel แลวเลือก Add/Remove programs เลือก Tab ของ
Windows Setup เลือก Double click ที่ Communications ถาไมมเี ครือ่ งหมายหนาคําวา Direct Cable
Connection ให Click ที่สี่เหลี่ยมเพื่อเลือก แลวเลือกปุม OK ยังมีโปรแกรมอีกมากที่ยังไมถูกเปด
ทานสามารถเขาไปตรวจสอบดูไดวา ทานตองการโปรแกรมอะไรอีกหรือไม
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โดยปกติทา นควรติดตัง้ โปรแกรม Dial-Up Networking กอน เพือ่ เตรียมการใหเครือ่ งมีระบบ
เครือขายสําหรับการเปดแฟมและเครือ่ งพิมพใหกบั เครือขาย แลวติดตัง้ DCC ตามไป เพือ่ ทําใหสามารถ
เชือ่ มตอระหวาง Host และ Guest ผานสาย Null modem เกิดขึน้ ได ทานตองติดตัง้ DCC ทั้ง 2 เครื่อง
โดยเครือ่ งหนึง่ กําหนดใหเปน Host และอีกเครือ่ งกําหนดใหเปน Guest

23.4 การแชรอินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอรที่ตอ Modem

เดิมทีการใช Internet ในองคกรขนาดเล็ก ทีใ่ ช Modem หนึง่ ตัว แลวแบงใหสมาชิกในเครือขาย
สามารถเปด Internet ผานเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย โดยใชโปรแกรม เชน Wingate หรือ Winroute
เปนตน บางองคกรใช Hardware ทําหนาทีน่ ี้ โดยเสียคาใชจา ยเพิม่ เติมเปนหลักหมืน่ แตระบบปฏิบตั กิ าร
Windows 98 SE (Second Edition) ขึน้ ไป มีโปรแกรม ICS (Internet Connection Sharing) เพือ่ แบงการ
เชือ่ มตออินเทอรเน็ตใหทกุ คนในองคกรไดใชผา นโมเดม (Modem) เพียงตัวเดียว ในเมือ่ ทานเสียคาใชจา ย
กับ Windows แลว จึงไมจาํ เปนตองซือ้ โปรแกรม หรือฮารดแวรมาทําหนาทีน่ อี้ กี
โปรแกรม ICS จัดเปน Proxy server ประเภท NAT router (Network Address Translation
router) ทําใหผใู ชไมตอ งกําหนด IP address ประจําเครือ่ ง เครือ่ ง Server เองจะเปนคนกําหนด IP address
ให ทําใหเกิดความปลอดภัยกับเครือ่ งของผูใ ช เพราะคนภายนอกไมสามารถติดตอเขามายังเครือ่ งของผูใ ช
ไดโดยตรง
สิง่ ทีจ่ ะไดหลังจากติดตัง้ ICS
1. เครือ่ งแมขา ยทีต่ ดิ ตัง้ โปรแกรม ICS ทําหนาทีเ่ ปนตัวจาย IP address (DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol)
2. มีคณ
ุ สมบัตหิ มุน Modem อัตโนมัติ เมือ่ เครือ่ งลูกขายของใชงาน
3. ทําหนาทีเ่ ปน DNS forwarder คือแปลงชือ่ Domain name เปน IP address
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ลักษณะภายนอกของ Hub และ Switch ไมตา งกันมากนัก ทัง้ คูม หี นาทีเ่ ปนอุปกรณศนู ยกลาง
ของการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรแบบสตาร (Star network) หนาตาจะเปนกลองสี่เหลี่ยมที่มี
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23.6 ความแตกตางของ Hub และ Switch

ตอนที่

LAN card คือ แผงวงจรทีต่ ดิ ตัง้ ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร สวนใหญ
จะมีขนาดเล็กเทากับ VGA card หรือ Sound card สําหรับ LAN card ทีว่ า นี้
จะมีใหเลือกอยู 2 แบบ ก็คอื LAN card ทีใ่ ชกบั Slot ISA (16 Bit) หรือ
Slot PCI (32Bit) นอกจากจะเลือกวาจะเอา LAN card แบบ ISA หรือ PCI
แลวสิง่ ทีต่ อ งเลือกอีก ก็คอื ความเร็วทีต่ อ งการ เชน 10 Mbps, 10/100 Mbps, 100 Mbps สําหรับ LAN
card ทัว่ ไป มีชอ งใหเสียบตอสัญญาณ 2 แบบ คือ แบบ RJ45 (สําหรับใชกบั สายสัญญาณ UTP เครือขาย
แบบ Star) และแบบ BNC (สําหรับใชกบั สายสัญญาณ Coaxial เครือขายแบบ Token-ring) ใหคณ
ุ เลือก
อีกทีวา คุณจะเลือกใชการตอและใชสายสัญญาณแบบไหนในการเชือ่ มตอ
สิง่ ทีต่ อ งไมลมื คือ การตรวจดูแผน driver สําหรับการติดตัง้ LAN card ดวย ถึงแมวา ในปจจุบนั
จะหา download ไดงา ย แตถา มีตงั้ แตตอนซือ้ ยอมดีกวาคอมพิวเตอรรนุ เกา เมือ่ ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร
จากราน จะตองซือ้ LAN card เพิม่ เพือ่ นําไปเชือ่ มตอเครือขายในทีท่ าํ งานได และตองเลือกการเชือ่ มตอของ
LAN card วาใชแบบใด บางรุน จะมีทงั้ แบบ Star และ Token-ring ภายในการดเดียวกัน แตปจ จุบนั พบวา
คอมพิวเตอรรนุ ใหมจะมีการติดตัง้ LAN card แบบ Star บน Main board และยังมี Modem ติดตัง้ เพิม่
ในราคารวมทัง้ หมดไมเกิน 30,000 บาท แตถา ทานตองการ LAN card ทีม่ คี วามเร็วสูงระดับ Gigabit
จะตองซือ้ ติดตัง้ เพิม่ ทีหลัง
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23.5 การดแลน (LAN card)
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ชองหลายชอง สําหรับตอคอมพิวเตอรดว ยสาย UTP (CAT 5) ทีเ่ ขาหัวดวย RJ45 คอมพิวเตอรแตละเครือ่ ง
จะมี LAN card ทีม่ ชี อ ง RJ45 เพือ่ ใชสาย UTP (CAT 5) เชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขาไปยัง Hub
Hub สามารถเรียกอีกอยางหนึง่ วา LAN concentrator เนือ่ งจาก Hub จะทําหนาทีอ่ ยางเดียวกัน
กับคอนเชนแตจะทีร่ าคาถูกกวา Switch หรือทีเ่ รียกวา Ethernet switch จะเปนบริจดแบบหลายชองทาง
(Multiport bridge) มักนิยมใชในระบบเครือขาย LAN แบบ Ethernet เพือ่ ใชเชือ่ มตอเครือขายหลาย ๆ
เครือขายเขาดวยกัน
Hub จะเปนอุปกรณทใี่ ชกนั มาดัง้ เดิม แต Switch เปนอุปกรณยคุ ใหม เพราะการรับสงขอมูล
จะแตกตางกัน เนือ่ งจาก Hub เมือ่ รับขอมูล จะสงขอมูลออกไปใหทกุ เครือ่ งในเครือขาย แต Switch เมือ่ รับ
ขอมูล จะสงไปยังเครือ่ งเปาหมายเทานัน้ ทําให Switch ชวยลดการจราจรระหวางเครือขายทีไ่ มจาํ เปน
มีความเร็วและความปลอดภัยทีส่ งู กวา Hub ถามีผใู ชนาํ โปรแกรม Sniffer มาติดตัง้ ในเครือขายทีใ่ ช Hub
จะรูข อ มูลทีผ่ ใู ชทา นอืน่ สงขอมูลออก หรือรับเขา แมแต Username และ Password ทีส่ ง ไปยังผูใ หบริการ
หรือรหัสบัตรเครดิตทีส่ ง ขอมูลสัง่ ซือ้ สินคา เปนตน

23.7 สายคูบ ดิ เกลียว (UTP)

สาย Shield / Unshield Twisted Pair เปนสายทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ ประกอบดวยสายทองแดงทีม่ ี
ฉนวนหุม จํานวน 2 เสน นํามาพันกันเปนเกลียว สามารถลดการรบกวนจากสนามแมเหล็กไฟฟาได โดย
ปกติแลวสายคูบ ดิ เกลียว จะหมายถึง สายคูบ ดิ เกลียวแบบไมมชี ลิ ต (UTP = Unshield Twisted Pair)
ซึง่ ใชในการเดินสายโทรศัพท และใชในระบบเครือขายระยะใกลเปนสวนมาก
ในขณะที่สายคูบิดเกลียวแบบมีชิลต (STP = Shield Twisted Pair) จะมีฉนวนโลหะหุมอยู
ภายนอกอีกชัน้ หนึง่ ทําใหสามารถปองกันสัญญาณรบกวนไดดีขึ้น สาย UTP หนึ่งคู จะแทนชองทาง
การสือ่ สารไดหนึง่ ชองทาง เปนสายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และไดรบั การพัฒนาใหเหมาะกับงานสือ่ สารขอมูล
แบบตาง ๆ มีคณ
ุ สมบัตคิ วามตานทาน 100 โอหม มีมาตรฐานการผลิตสายเปนทีย่ อมรับในวงการอุตสาหกรรมไฟฟา
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สาย UTP แบงออกเปนหลายชนิด และรูจ กั กันในรูปแบบสาย CAT1 (Category 1) CAT2, CAT3
CAT4 หรือ CAT5 สายแตละชนิดมีคณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตกตางกัน แตทนี่ ยิ มใชกนั ในขณะนีเ้ ปน CAT3 ขึน้ ไป
- CAT3 เปนสาย UTP แบบ 100 โอหม ใชในระบบเชือ่ มโยงฮารดแวร และระบบสือ่ สารขอมูล
โดยกําหนดสงสัญญาณไดจนถึง 16 เมกะเฮิรตซ สายชนิดนี้ ใชสาํ หรับติดตอสือ่ สารระหวางคอมพิวเตอร
โดยกําหนดไวใชสาํ หรับสายเชือ่ มโยงในแนวราบ
- CAT4 เปนสาย UTP แบบ 100 โอหม ใชเชือ่ มโยงฮารดแวรและระบบสือ่ สารขอมูล โดยกําหนด
สงสัญญาณไดจนถึง 20 เมกะเฮิรตซ
- CAT5 เปนสายทีม่ กี ารพัฒนา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สารขอมูล สายชนิดนีใ้ ชสง ขอมูล
ไดจนถึง 100 เมกะเฮิรตซ
ปจจุบนั มีอปุ กรณทสี่ นับสนุนความเร็วระดับกิกะบิต (Gigabit) สาย UTP ไดพฒ
ั นาตามไป โดย
ผลิตสายแบบ CAT5eซึง่ สนับสนุนความเร็วทีร่ ะดับกิกะบิตได และยังนํามาใชแทนสาย CAT5 อยางไมมปี ญ
 หา
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ระบบเครือขายทีน่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ ในปจจุบนั คือ เครือขายแบบสตาร ทีใ่ ช Hub หรือ Switch
เปนอุปกรณศนู ยกลาง แลวในคอมพิวเตอรแตละเครือ่ งมี LAN card สําหรับเสียบสายเชือ่ มตอระหวาง
คอมพิวเตอรกบั Hub
เมือ่ ตองการตอคอมพิวเตอร 2 เครื่อง หรือตอ Hub 2 ตัว
เขาดวยกัน จะใชสาย UTP แบบ CAT5 ที่เขาหัวตามปกติไมได แต
ตองเขาหัวแบบไขวสาย จึงจะนําไปใชเชือ่ มคอมพิวเตอร 2 เครือ่ งแบบ
ไมใช Hub ได แตความยาวของสายกําหนดใหยาวไมเกิน 100 เมตร
และเมือ่ นํา Hub มาตอแบบ Cascade จะตอไดสูงสุดเพียง 4 ตัว หรือ 4 ระดับ ซึ่งอาจจะผานอุปกรณ
แพตซสายก็ได การผานอุปกรณแพตซสายยิง่ ทําใหความยาวลดลง เพราะมีการสูญเสียของสัญญาณที่
หัวตอสาย
เมือ่ ทานมีคอมพิวเตอร 2 เครือ่ งพรอม LAN card พรอมแลว และ
ตองการตอคอมพิวเตอรทั้ง 2 เขาเปนเครือขายเดียวกัน มี 2 วิธี คือ
หาซือ้ สายทีท่ าํ การ Crossover แลว แตสายทีเ่ ขาหัวไว มักมีความยาวจํากัด
หรือซือ้ สายยาวเทาระยะหางทีต่ อ งใชในบานไดพอดี พรอมหัว RJ45 มาเขา
หัวเอง
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23.8 การติดตั้งระบบเครือขายดวยตนเอง
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เมือ่ มีอปุ กรณครบ อันประกอบดวยสาย 1 เสน และหัว RJ45 2 หัว เพือ่ สรางสายสําหรับเชือ่ ม
ตอคอมพิวเตอร 2 เครือ่ ง ในแบบ Crossover ทานตองมีคมี ยํา้ หัว ตองรูว า จะเรียงสายอยางไร

23.9 ขั้นตอนการเขาหัวสาย UTP

1. วัดระยะทางระหวาง Hub หรือ Switch กับคอมพิวเตอร พรอมกับเผือ่ สายไว (ไมเกิน 100 เมตร)
2. ตัดสาย และปลอกสายดานนอก โดยสายดานในยาวประมาณ 12 mm.
3. จัดเรียงสี สําหรับสายตรง (Straight through)

4. จัดเรียงสี สําหรับสายไขว (Crossover)

5. สอดปลายสายทีจ่ ดั ลําดับสีไว เขาไปในชอง RJ45 ดันเขาไปจดปลายสายไปสัมผัสกับ PIN
6. นําหัวตอ RJ45 เขาคีมยํา้ สาย ใหบบี ใหแรงทีส่ ดุ จนกระทัง่ ไดยนิ เสียงคลิกทีเ่ ครือ่ งยํา้ สาย
7. นําไปทดสอบกับเครือ่ งวัดสัญญาณ แตถา ไมมกี ใ็ หนาํ สายไปใชงานไดเลย
ถาทานตองติดตัง้ คอมพิวเตอรในระบบเครือขายจํานวนมาก จําเปนตองมีอปุ กรณในการตรวจสอบ
สัญญาณวา การยํา้ สายสําเร็จหรือไม บางครัง้ ทานยํา้ สายไดดเี พียงไร แตถา สายหักใน ก็จะทําใหสายเสนนัน้
ใชงานไมได สิง่ ทีจ่ ะทําใหทา นตรวจสอบไดงา ย คือ อุปกรณตรวจสอบเทานัน้ ราคาอุปกรณตวั นีป้ ระมาณ
4,500 บาท
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ยูเอสบี (USB) ยอมาจาก Universal Serial Bus เปนมาตรฐาน
ในการอินเตอรเฟสกับคอมพิวเตอร ดวยอัตราสงถายขอมูลมากกวา 1
Mbps และสามารถชวยลดขอจํากัดดานจํานวนอุปกรณที่เชื่อมตอได
เนือ่ งจากรองรับอุปกรณไดถงึ 127 ชิน้
ยูเอสบี (USB) เปนการเชือ่ มตอทีท่ นั สมัย เนือ่ งจากรองรับอุปกรณไดมากขึน้ และงายตอการติดตัง้
มีความสามารถรองรับ Plug & Play ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. สามารถลดขอจํากัดในการตออุปกรณพว งไดมากขึน้ ถึง 127 ชิน้
2. ขยายอุปกรณมาตรฐานดวยไดรฟเวอรมาตรฐานได
3. สามารถจายไฟฟาขนาด 5 Volt ใหแกอปุ กรณทตี่ อ พวงกับ USB
4. “Hot Swapping” สนับสนุนการตอ หรือถอดอุปกรณออก โดยไมตอ ง Reset เครือ่ ง Computer
5. สามารถสงถายขอมูลไดสงู สุดถึง 1.5 Mbps ในสัญญาณเสียง และ 12 Mbps ในสัญญาณภาพ
6. ลดจํานวนสายเคเบิล การเชือ่ มตอนัน้ ก็งา ยเนือ่ งจากสายสัญญาณมีแค 4 สายสัญญาณ คือ V+
D+ D- และ V- โดยสายสัญญาณขอมูล (D+ และ D-) นัน้ จะเปนแบบ Twist pair
7. สายเคเบิลนัน้ สามารถนัน้ สามารถยาวไดถงึ 5 เมตร
8. มีระบบ Suspend เพือ่ ชวยในการประหยัดพลังงาน
USB คือ มาตราฐานการเชือ่ มตอทีน่ ยิ มใชกนั มากขึน้ ทุกวัน ปจจุบนั เห็นคอมพิวเตอรรนุ ใหมทกุ
เครือ่ ง มีการติดตัง้ USB Port เพราะชองนีส้ ามารถเชือ่ มตออุปกรณใหมไดมากมาย เชน กลอง Digital
เครือ่ งพิมพ หรืออุปกรณอนื่ ทีท่ า นหามาติดตัง้ เพิม่ เติม คูแ ขงของ USB ทีก่ าํ ลังมาแรงคือ Firewire ของ
Apple เพราะมีความสามารถในการรับสงขอมูลดวยความเร็วทีส่ งู กวา แตผผู ลิตคอมพิวเตอรยงั ไมนยิ ม
นํามาติดตัง้ ในเครือ่ ง ทําใหเราพบชองเชือ่ มตอ USB ไดงา ยกวาชองเชือ่ มตอแบบ Firewire ผูใ ชเองก็ใชชอ ง
USB สําหรับเชือ่ มตอกลอง Digital เปนประจํา เครือ่ งพิมพในปจจุบนั มีใหเลือกใชแบบ USB Port หรือแบบ
Printer Port แลว
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23.11 แนะนําเว็บไซต

มีอปุ กรณทจี่ าํ หนายในตลาดคอมพิวเตอรมากมาย ทานอาจหาขอมูลจากเว็บไซตของผูผ ลิต หรือ
ตัวแทนจําหนวย ซึง่ มีอยูม ากมายในโลก จึงขอแนะนําเฉพาะทีน่ า สนใจเทานัน้
http://www.3com.com
http://www.nat32.com
http://www.3m.com
http://www.ositis.com
http://www.apple.com/firewire
http://www.pscs.co.uk
http://www.atec.co.th
http://www.siig.com
http://www.aten.com.tw
http://www.starmount.co.uk
http://www.buslink.com
http://www.sygate.com
http://www.cablestogo.com
http://www.usb.org
http://www.cisco.com
http://www.usbfirewire.com
http://www.homerf.org
http://www.usbgear.com
http://www.ibm.com
http://www.veriplus.com
http://www.intel.com
http://www.wi-fi.com
http://www.irda.org
http://www.wingate.com
http://www.linksys.com
http://www.winic.com
http://www.microsoft.com
http://www.winroute.com
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