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บทที่  23
ระบบเครือข ายคอมพิวเตอร 

ป ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) จะหาบรษิทั หรอืองคกรในเมอืงไทย ทีน่าํคอมพวิเตอรมาเชือ่มตอเปน
เครอืขายไดยาก ปจจบุนับานเพือ่นผูเขยีนคนหนึง่มคีอมพวิเตอร 2 เครือ่งแบบไมใช Hub  ตองการใชเครือ่ง
พมิพรวมกนั และตออนิเทอรเนต็ครัง้เดยีวแตใชรวมกนัได เมือ่สอบถามกพ็บวามขีัน้ตอนทีไ่มยาก เพยีงแตซือ้
สายทีเ่ขาหวัแบบ Cross over แลวเสยีบเขากบัชอง LAN จากนัน้ตดิตัง้โปรแกรม ICS (Internet Connection
Sharing) และ DCC (Direct Cable Connection) กท็าํใหจดัสรรทรพัยากรทีม่จีาํกดั ใหใชรวมกนัไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ

ถาตอคอมพวิเตอรเปนเครอืขายทีใ่หญขึน้ มจีาํนวนคอมพวิเตอรมากขึน้ กต็องใช HUB และถา
จะเชือ่มเครอืขายแบบสายเชา ไปยงัผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP = Internet Service Provider)  กต็องใช
Router ซึง่มรีายละเอยีดมากมาย และไมขอกลาวในบทนี ้ในบทนีจ้ะอธบิายเรือ่งเครอืขายอยางงาย ใหเปน
เพยีงความรูเบือ้งตน เพราะถาทาํใหสมบรูณจะตองซือ้อปุกรณหลายอยาง ทานควรปรกึษารานทีม่คีวาม
ชาํนาญงานเครอืขาย เปนงานดานการตดิตัง้ และทาํเพยีงครัง้เดยีว สาํหรบัองคกรขนาดเลก็ จงึไมจาํเปนตอง
ซือ้อปุกรณใหสิน้เปลอืง ในบทนีจ้งึใหขอมลูเกีย่วกบัระบบเครอืขายและการตดิตัง้ในบางระบบปฏบิตักิารเทานัน้

เนือ่งจากระบบเครอืขายคอมพวิเตอรเนนไปในดาน Hardware ผูเขยีนจงึขอ
ใหคณุสวุทิย สมสภุาพรุงยศ (suwit@yonok.ac.th) ขณะนีก้าํลงัศกึษาตออยูทีม่หา-
วิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สาขาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ
สารสนเทศ ทาํงานเปนผูดแูลระบบเครอืขาย และแกปญหาดานคอมพวิเตอรใหทกุหนวย
งานในวทิยาลยัโยนก  เขามาชวยแกไข ปรบัปรงุ หรอืเพิม่เตมิใหบทความนีส้มบรูณขึน้
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23.1  แบบของเครือขาย (Type of network)
การจดัตัง้เครอืขายมพีืน้ฐาน 3 แบบ คอื แบบสตาร (Star network) แบบบสั (Bus network) และ

แบบทอรคเคนริง่ (Token-ring network) แตถานาํแตละแบบมารวมกนัจะเรยีกแบบผสม (Hybrid network)

แบบสตาร (Star network)
เครอืขายของคอมพวิเตอรมรีปูแบบเหมอืนดาวกระจาย ม ีHub หรอื

switch เปนอปุกรณศนูยกลาง คอมพวิเตอรทกุเครือ่งจะตดิตอเขาไปยงัศนูยกลาง
เครอืขายแบบนีน้ยิมใชกนัมากทีส่ดุ ถาสายเสนใดเสนหนึง่มปีญหา จะไมมผีล
กระทบตอระบบ หรอืเพิม่เครือ่งใหมกส็ามารถทาํไดทนัทโีดยไมตองหยดุการทาํงาน
ในเครอืขาย  สายทีน่ยิมใชเชือ่มตอคอืสาย UTP

แบบบสั (Bus network)
เครอืขายของคอมพวิเตอรมรีปูแบบเปนเสนยาวเสนเดยีว เปนการเชือ่มตอ

แบบอนกุรม ไมตองม ีHub หรอื Switch เปนอปุกรณศนูยกลาง แตตองมกีารเขาหวั
ทีต่นสายและปลายสาย การเพิม่หรอืลดอปุกรณ จะตองหยดุการทาํงานในเครอืขาย
ชัว่คราว นยิมใชในเครอืขายขนาดเลก็หรอืเหมาะสมกบัลกัษณะพืน้ที ่สายทีน่ยิมใช
เรยีกวาสายโคเแอกเชยีลแบบบาง (Thin Coaxial ) หรือ 10Base2 หรือ RG-58
ยอมาจาก Radio Guide โดยเขาหวัดวยหวั BNC (British Naral Connector) ผาน
T-Connector และทีป่ลายของสายจะใช Terminator ปดหวัและทายเสมอ สญัญาณ
ภายในสายจะมคีวามตานทาน 50 Ohm ปจจบุนัไมมกีารพฒันาใหมคีวามเรว็สงูขึน้ ความเรว็ทีไ่ดสงูสดุใน
เครอืขายแบบนีค้อื 10 Mbps และระยะหางระหวางเครือ่งแรก ถงึเครือ่งสดุทายไมควรเกนิ 185 เมตร

แบบทอรคเคนริง่ (Token-ring network)
เครอืขายของคอมพวิเตอรมรีปูแบบเปนวงแหวน มกีารไหลเวยีน

ของขอมลูเปนทศิทางเดยีว เมือ่สงขอมลูไปเครือ่งไปปลายทาง จะสงไปตาม
สาย จนกระทัง่พบเครือ่งปลายทาง ถาสายขาดหรอืมปีญหาในชวงใด จะทาํให
ระบบเครอืขายใชการไมได  ปจจบุนัผมยงัไมเคยเหน็ใครใชแบบนี ้เพราะสวน
ใหญจะใชแบบสตาร และมรีาน Internet cafe บางรานทีใ่ชแบบ bus
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23.2  วิธีเชื่อมตอคอมพิวเตอร
คอมพวิเตอรในทีน่ีร้วมไปถงึ PC (Personal Computer) ,Notebook, palm หรือ Pocket PC

เปนตน ผลการเชือ่มตอทาํใหไดประโยชน เชน ใชเครือ่งพมิพ แฟม ฐานขอมลูรวมกนั ใชอนิเทอรเนต็
ผานสายโทรศพัทเสนเดยีว หรอืเลนเกมระหวางในเครอืขายได เปนตน
ปจจบุนัมกีารเชือ่มคอมพวิเตอร  6 วธิทีีไ่ดรบัความนยิม
1. เชือ่มตอผานพอรตอนกุรม (Serial port) คอื พอรต COM1 หรอื COM2 โดยใชสาย Null modem

เปนตน
2. เชือ่มตอผานพอรตขนาน (Parallel port) คอื พอรตเครือ่งพมิพ โดยใชสาย Parallel Laplink เปนตน
3. เชือ่มตอผาน LAN card โดยใชสาย UTP ทีเ่ขาหวัแบบไขวสายสญัญาณ  หรอืใชสายโคแอกเชยีล
4. เชือ่มตอผาน USB port โดยใชสาย USB ชนดิพเิศษชวยเชือ่มตอ
5. เชือ่มตอผาน Firewire (IEEE 1394) ซึง่เปนพอรตมาตรฐานใหม ทีม่คีวามเรว็สงูกวา USB ในปจจบุนั
6. เชือ่มตอโดยใชอปุกรณไรสาย ซึง่มอีปุกรณใหเลอืกทัง้ทีส่งดวยคลืน่วทิยดุวยเทคโนโลยขีอง Bluetooth

หรอือนิฟราเรดผานพอรต IrDA

23.3  วิธีเชื่อมตอคอมพิวเตอร ดวย Microsoft Windows
ประมาณปพ.ศ. 2535 ผูเขยีนไดมโีอกาสตอคอมพวิเตอร 2 เครือ่งแบบไมใช Hub เพือ่คดัลอก

ขอมลูเกอืบทัง้หมดระหวาง Harddisk ขนาด 40 Mb 2 ตวั ใชโปรแกรม Laplink ทีท่าํงานบน DOS ดวยสาย
Null modem ผาน COM1 ใชเวลานานเปนชัว่โมง ตอมาใน DOS 6.2 ไดทดสอบโปรแกรมทาํระบบ Client-
Server สามารถกาํหนดเครือ่งเปน Master และ Slave เพือ่คดัลอกขอมลูระหวางกนั ตัง้แตนัน้มากไ็มไดใช
โปรแกรมพวกนี ้เพราะในทีท่าํงานมรีะบบ LAN ทีส่มบรูณอยูแลว

ปจจบุนั ถาตองการตอคอมพวิเตอร 2 เครือ่งแบบไมใช Hub กเ็พยีงแตตดิตัง้โปรแกรม DCC
(Direct Cable Connection) ใหเครือ่งมรีะบบ Client-server โดยใหฝายหนึง่เปนเครือ่งใหบรกิาร (Host)
และอกีเครือ่งเปนฝายขอใชบรกิาร (Guest) โดยปกตเิมือ่ตดิตัง้ Windows จะไมมตีดิตัง้โปรแกรม DCC
ไว ผูใชตองไปสัง่ตดิตัง้เพิม่ โดยเลอืก Control Panel แลวเลอืก Add/Remove programs เลอืก Tab ของ
Windows Setup เลอืก Double click ที ่Communications ถาไมมเีครือ่งหมายหนาคําวา Direct Cable
Connection ให Click ที่สี่เหลี่ยมเพื่อเลือก แลวเลือกปุม OK  ยังมีโปรแกรมอีกมากที่ยังไมถูกเปด
ทานสามารถเขาไปตรวจสอบดไูดวาทานตองการโปรแกรมอะไรอกีหรอืไม

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


182<<<

ตอนที่ 4 : เรื่องนารูสําหรับผูดูแลระบบเครือขาย

Introduction to Webmaster

โดยปกตทิานควรตดิตัง้โปรแกรม Dial-Up Networking กอน เพือ่เตรยีมการใหเครือ่งมรีะบบ
เครอืขายสาํหรบัการเปดแฟมและเครือ่งพมิพใหกบัเครอืขาย แลวตดิตัง้ DCC ตามไป เพือ่ทาํใหสามารถ
เชือ่มตอระหวาง Host และ Guest ผานสาย Null modem เกดิขึน้ได ทานตองตดิตัง้ DCC ทั้ง 2 เครื่อง
โดยเครือ่งหนึง่กาํหนดใหเปน Host  และอกีเครือ่งกาํหนดใหเปน  Guest

23.4  การแชรอินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอรที่ตอ Modem
เดมิทกีารใช Internet ในองคกรขนาดเลก็ ทีใ่ช Modem หนึง่ตวั แลวแบงใหสมาชกิในเครอืขาย

สามารถเปด Internet ผานเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย โดยใชโปรแกรม เชน Wingate หรือ Winroute
เปนตน บางองคกรใช Hardware ทาํหนาทีน่ี ้โดยเสยีคาใชจายเพิม่เตมิเปนหลกัหมืน่ แตระบบปฏบิตักิาร
Windows 98 SE (Second Edition) ขึน้ไป มโีปรแกรม ICS (Internet Connection Sharing) เพือ่แบงการ
เชือ่มตออนิเทอรเนต็ใหทกุคนในองคกรไดใชผานโมเดม (Modem) เพยีงตวัเดยีว ในเมือ่ทานเสยีคาใชจาย
กบั Windows แลว จงึไมจาํเปนตองซือ้โปรแกรม หรอืฮารดแวรมาทาํหนาทีน่ีอ้กี

โปรแกรม ICS จัดเปน Proxy server ประเภท NAT router (Network Address Translation
router) ทาํใหผูใชไมตองกาํหนด IP address ประจาํเครือ่ง เครือ่ง Server เองจะเปนคนกาํหนด IP address
ให ทาํใหเกดิความปลอดภยักบัเครือ่งของผูใช เพราะคนภายนอกไมสามารถตดิตอเขามายงัเครือ่งของผูใช
ไดโดยตรง
สิง่ทีจ่ะไดหลงัจากตดิตัง้ ICS
1. เครือ่งแมขายทีต่ดิตัง้โปรแกรม ICS ทาํหนาทีเ่ปนตวัจาย IP address (DHCP-Dynamic Host  Con-

figuration Protocol)
2. มคีณุสมบตัหิมนุ Modem อตัโนมตั ิเมือ่เครือ่งลกูขายของใชงาน
3. ทาํหนาทีเ่ปน DNS forwarder คอืแปลงชือ่ Domain name เปน IP address
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23.5  การดแลน (LAN card)
LAN card คอื แผงวงจรทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่งคอมพวิเตอร สวนใหญ

จะมขีนาดเลก็เทากบั VGA card หรอื Sound card สาํหรบั LAN card ทีว่านี้
จะมใีหเลอืกอยู 2 แบบ กค็อื LAN card ทีใ่ชกบั Slot  ISA  (16 Bit) หรอื
Slot PCI (32Bit) นอกจากจะเลอืกวาจะเอา LAN card แบบ ISA หรอื PCI
แลวสิง่ทีต่องเลอืกอกี กค็อื ความเรว็ทีต่องการ เชน 10 Mbps, 10/100 Mbps, 100 Mbps สาํหรบั LAN
card ทัว่ไป มชีองใหเสยีบตอสญัญาณ 2 แบบ คอื แบบ RJ45 (สาํหรบัใชกบัสายสญัญาณ UTP เครอืขาย
แบบ Star) และแบบ BNC (สาํหรบัใชกบัสายสญัญาณ Coaxial เครอืขายแบบ Token-ring) ใหคณุเลอืก
อกีทวีาคณุจะเลอืกใชการตอและใชสายสญัญาณแบบไหนในการเชือ่มตอ

สิง่ทีต่องไมลมื คอื การตรวจดแูผน driver สาํหรบัการตดิตัง้ LAN card ดวย ถงึแมวาในปจจบุนั
จะหา download ไดงาย แตถามตีัง้แตตอนซือ้ยอมดกีวาคอมพวิเตอรรุนเกา เมือ่ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร
จากราน จะตองซือ้ LAN card เพิม่ เพือ่นาํไปเชือ่มตอเครอืขายในทีท่าํงานได และตองเลอืกการเชือ่มตอของ
LAN card วาใชแบบใด บางรุนจะมทีัง้แบบ Star และ Token-ring ภายในการดเดยีวกนั  แตปจจบุนัพบวา
คอมพวิเตอรรุนใหมจะมกีารตดิตัง้ LAN card แบบ Star บน Main board และยงัม ีModem ตดิตัง้เพิม่
ในราคารวมทัง้หมดไมเกนิ 30,000 บาท  แตถาทานตองการ LAN card ทีม่คีวามเรว็สงูระดบั Gigabit
จะตองซือ้ตดิตัง้เพิม่ทหีลงั

23.6  ความแตกตางของ Hub และ Switch
ลกัษณะภายนอกของ Hub และ Switch ไมตางกนัมากนกั ทัง้คูมหีนาทีเ่ปนอปุกรณศนูยกลาง

ของการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรแบบสตาร (Star network) หนาตาจะเปนกลองสี่เหลี่ยมที่มี
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ชองหลายชอง สาํหรบัตอคอมพวิเตอรดวยสาย UTP (CAT 5) ทีเ่ขาหวัดวย RJ45 คอมพวิเตอรแตละเครือ่ง
จะม ีLAN card ทีม่ชีอง RJ45 เพือ่ใชสาย UTP (CAT 5) เชือ่มตอคอมพวิเตอรเขาไปยงั Hub

Hub สามารถเรยีกอกีอยางหนึง่วา LAN concentrator เนือ่งจาก Hub จะทาํหนาทีอ่ยางเดยีวกนั
กบัคอนเชนแตจะทีร่าคาถกูกวา Switch หรอืทีเ่รยีกวา Ethernet switch จะเปนบรจิดแบบหลายชองทาง
(Multiport bridge) มกันยิมใชในระบบเครอืขาย LAN แบบ Ethernet  เพือ่ใชเชือ่มตอเครอืขายหลาย ๆ
เครอืขายเขาดวยกนั

Hub จะเปนอปุกรณทีใ่ชกนัมาดัง้เดมิ แต Switch เปนอปุกรณยคุใหม เพราะการรบัสงขอมูล
จะแตกตางกนั เนือ่งจาก Hub เมือ่รบัขอมลู จะสงขอมลูออกไปใหทกุเครือ่งในเครอืขาย แต Switch เมือ่รบั
ขอมลู จะสงไปยงัเครือ่งเปาหมายเทานัน้ ทาํให Switch  ชวยลดการจราจรระหวางเครอืขายทีไ่มจาํเปน
มคีวามเรว็และความปลอดภยัทีส่งูกวา Hub  ถามผีูใชนาํโปรแกรม Sniffer มาตดิตัง้ในเครอืขายทีใ่ช Hub
จะรูขอมลูทีผู่ใชทานอืน่สงขอมลูออก  หรอืรบัเขา  แมแต Username และ Password ทีส่งไปยงัผูใหบรกิาร
หรอืรหสับตัรเครดติทีส่งขอมลูสัง่ซือ้สนิคา เปนตน

23.7 สายคูบดิเกลยีว (UTP)
สาย Shield / Unshield  Twisted  Pair  เปนสายทีม่รีาคาถกูทีส่ดุ  ประกอบดวยสายทองแดงทีม่ี

ฉนวนหุม จาํนวน 2 เสน  นาํมาพนักนัเปนเกลยีว  สามารถลดการรบกวนจากสนามแมเหลก็ไฟฟาได  โดย
ปกตแิลวสายคูบดิเกลยีว จะหมายถงึ สายคูบดิเกลยีวแบบไมมชีลิต (UTP = Unshield  Twisted Pair)
ซึง่ใชในการเดนิสายโทรศพัท และใชในระบบเครอืขายระยะใกลเปนสวนมาก

ในขณะที่สายคูบิดเกลียวแบบมีชิลต (STP = Shield Twisted Pair) จะมีฉนวนโลหะหุมอยู
ภายนอกอกีชัน้หนึง่ ทาํใหสามารถปองกันสัญญาณรบกวนไดดีขึ้น สาย UTP หนึ่งคู จะแทนชองทาง
การสือ่สารไดหนึง่ชองทาง เปนสายทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และไดรบัการพฒันาใหเหมาะกบังานสือ่สารขอมลู
แบบตาง ๆ  มคีณุสมบตัคิวามตานทาน 100 โอหม มมีาตรฐานการผลติสายเปนทีย่อมรบัในวงการอตุสาห-
กรรมไฟฟา
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สาย UTP แบงออกเปนหลายชนดิ และรูจกักนัในรปูแบบสาย  CAT1 (Category 1) CAT2,  CAT3
CAT4 หรอื  CAT5  สายแตละชนดิมคีณุสมบตัทิีแ่ตกตางกนั แตทีน่ยิมใชกนัในขณะนีเ้ปน  CAT3 ขึน้ไป

- CAT3  เปนสาย UTP แบบ 100 โอหม ใชในระบบเชือ่มโยงฮารดแวร และระบบสือ่สารขอมลู
โดยกาํหนดสงสญัญาณไดจนถงึ 16 เมกะเฮริตซ สายชนดินี ้ใชสาํหรบัตดิตอสือ่สารระหวางคอมพวิเตอร
โดยกาํหนดไวใชสาํหรบัสายเชือ่มโยงในแนวราบ

- CAT4 เปนสาย UTP แบบ 100 โอหม ใชเชือ่มโยงฮารดแวรและระบบสือ่สารขอมลู โดยกาํหนด
สงสญัญาณไดจนถงึ 20 เมกะเฮริตซ

- CAT5 เปนสายทีม่กีารพฒันา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารขอมลู สายชนดินีใ้ชสงขอมลู
ไดจนถงึ 100 เมกะเฮริตซ

ปจจบุนัมอีปุกรณทีส่นบัสนนุความเรว็ระดบักกิะบติ (Gigabit) สาย UTP ไดพฒันาตามไป โดย
ผลติสายแบบ CAT5e ซึง่สนบัสนนุความเรว็ทีร่ะดบักกิะบติได และยงันาํมาใชแทนสาย CAT5 อยางไมมปีญหา

23.8 การติดตั้งระบบเครือขายดวยตนเอง
ระบบเครอืขายทีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุในปจจบุนั คอื เครอืขายแบบสตาร ทีใ่ช Hub หรอื Switch

เปนอปุกรณศนูยกลาง แลวในคอมพวิเตอรแตละเครือ่งม ีLAN card สาํหรบัเสยีบสายเชือ่มตอระหวาง
คอมพวิเตอรกบั Hub

เมือ่ตองการตอคอมพิวเตอร 2 เครื่อง หรือตอ Hub 2 ตัว
เขาดวยกนั จะใชสาย UTP แบบ CAT5 ที่เขาหัวตามปกติไมได แต
ตองเขาหวัแบบไขวสาย จงึจะนาํไปใชเชือ่มคอมพวิเตอร 2 เครือ่งแบบ
ไมใช Hub ได แตความยาวของสายกาํหนดใหยาวไมเกนิ 100 เมตร
และเมือ่นาํ Hub มาตอแบบ Cascade จะตอไดสูงสุดเพียง 4 ตัว หรือ 4 ระดับ ซึ่งอาจจะผานอุปกรณ
แพตซสายกไ็ด การผานอปุกรณแพตซสายยิง่ทาํใหความยาวลดลง เพราะมกีารสญูเสยีของสญัญาณที่
หวัตอสาย

เมือ่ทานมคีอมพวิเตอร 2 เครือ่งพรอม LAN card พรอมแลว และ
ตองการตอคอมพิวเตอรทั้ง 2 เขาเปนเครือขายเดียวกัน ม ี 2 วิธ ีคือ
หาซือ้สายทีท่าํการ Crossover แลว แตสายทีเ่ขาหวัไว มกัมคีวามยาวจํากัด
หรอืซือ้สายยาวเทาระยะหางทีต่องใชในบานไดพอดี พรอมหวั RJ45 มาเขา
หวัเอง
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เมือ่มอีปุกรณครบ อนัประกอบดวยสาย 1 เสน และหวั RJ45 2 หวั เพือ่สรางสายสาํหรบัเชือ่ม
ตอคอมพวิเตอร 2 เครือ่ง ในแบบ Crossover ทานตองมคีมียํา้หวั ตองรูวาจะเรยีงสายอยางไร

23.9 ขั้นตอนการเขาหัวสาย UTP
1. วดัระยะทางระหวาง Hub หรอื Switch กบัคอมพวิเตอร พรอมกบัเผือ่สายไว (ไมเกนิ 100 เมตร)
2. ตดัสาย และปลอกสายดานนอก โดยสายดานในยาวประมาณ 12 mm.
3. จดัเรยีงส ีสาํหรบัสายตรง (Straight through)

4. จดัเรยีงส ีสาํหรบัสายไขว (Crossover)

5. สอดปลายสายทีจ่ดัลาํดบัสไีว เขาไปในชอง RJ45  ดนัเขาไปจดปลายสายไปสมัผสักบั PIN
6. นาํหวัตอ RJ45 เขาคมีย้ําสาย ใหบบีใหแรงทีส่ดุจนกระทัง่ไดยนิเสยีงคลกิทีเ่ครือ่งยํา้สาย
7. นาํไปทดสอบกบัเครือ่งวดัสญัญาณ แตถาไมมกีใ็หนาํสายไปใชงานไดเลย

ถาทานตองตดิตัง้คอมพวิเตอรในระบบเครอืขายจาํนวนมาก จาํเปนตองมอีปุกรณในการตรวจสอบ
สญัญาณวา การยํา้สายสาํเรจ็หรอืไม บางครัง้ทานย้ําสายไดดเีพยีงไร แตถาสายหกัใน กจ็ะทาํใหสายเสนนัน้
ใชงานไมได สิง่ทีจ่ะทาํใหทานตรวจสอบไดงาย คอื อปุกรณตรวจสอบเทานัน้ ราคาอปุกรณตวันีป้ระมาณ
4,500 บาท
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23.10 ยเูอสบ ี(USB)
ยเูอสบ ี(USB) ยอมาจาก Universal Serial Bus เปนมาตรฐาน

ในการอนิเตอรเฟสกบัคอมพวิเตอร ดวยอตัราสงถายขอมลูมากกวา 1
Mbps และสามารถชวยลดขอจํากัดดานจํานวนอุปกรณที่เชื่อมตอได
เนือ่งจากรองรบัอปุกรณไดถงึ 127 ชิน้

ยเูอสบ ี(USB) เปนการเชือ่มตอทีท่นัสมยั เนือ่งจากรองรบัอปุกรณไดมากขึน้และงายตอการตดิตัง้
มคีวามสามารถรองรบั Plug & Play  ซึง่มคีณุสมบตั ิดงันี้

1. สามารถลดขอจาํกดัในการตออปุกรณพวงไดมากขึน้ถงึ 127 ชิน้
2. ขยายอปุกรณมาตรฐานดวยไดรฟเวอรมาตรฐานได
3. สามารถจายไฟฟาขนาด 5 Volt ใหแกอปุกรณทีต่อพวงกบั USB
4. “Hot Swapping” สนบัสนนุการตอ หรอืถอดอปุกรณออก โดยไมตอง Reset เครือ่ง Computer
5. สามารถสงถายขอมลูไดสงูสดุถงึ 1.5 Mbps ในสญัญาณเสยีง และ 12 Mbps  ในสญัญาณภาพ
6. ลดจาํนวนสายเคเบลิ การเชือ่มตอนัน้กง็ายเนือ่งจากสายสญัญาณมแีค 4 สายสญัญาณ  คอื V+

D+ D- และ V- โดยสายสญัญาณขอมลู (D+ และ D-) นัน้ จะเปนแบบ Twist pair
7. สายเคเบลินัน้สามารถนัน้สามารถยาวไดถงึ 5 เมตร
8. มรีะบบ Suspend เพือ่ชวยในการประหยดัพลงังาน

USB คอื มาตราฐานการเชือ่มตอทีน่ยิมใชกนัมากขึน้ทกุวนั ปจจบุนัเหน็คอมพวิเตอรรุนใหมทกุ
เครือ่ง มกีารตดิตัง้ USB Port เพราะชองนีส้ามารถเชือ่มตออปุกรณใหมไดมากมาย เชน กลอง Digital
เครือ่งพมิพ  หรอือปุกรณอืน่  ทีท่านหามาตดิตัง้เพิม่เตมิ  คูแขงของ USB  ทีก่าํลงัมาแรงคอื Firewire ของ
Apple เพราะมคีวามสามารถในการรบัสงขอมลูดวยความเรว็ทีส่งูกวา แตผูผลติคอมพวิเตอรยงัไมนยิม
นาํมาตดิตัง้ในเครือ่ง  ทาํใหเราพบชองเชือ่มตอ USB ไดงายกวาชองเชือ่มตอแบบ Firewire ผูใชเองกใ็ชชอง
USB สาํหรบัเชือ่มตอกลอง Digital เปนประจาํ เครือ่งพมิพในปจจบุนัมใีหเลอืกใชแบบ USB Port หรอืแบบ
Printer Port แลว
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23.11  แนะนําเว็บไซต
มอีปุกรณทีจ่าํหนายในตลาดคอมพวิเตอรมากมาย ทานอาจหาขอมลูจากเวบ็ไซตของผูผลติ หรอื

ตวัแทนจาํหนวย ซึง่มอียูมากมายในโลก  จงึขอแนะนาํเฉพาะทีน่าสนใจเทานัน้
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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