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มาตรฐานใหมข่อง Logitech กับักัารเชื่่�อมตอ่ไรส้าย
ประสทิธิภิาพสงูสำาหรับผูู้ท้่�สรา้งสรรค์แ์ละผู้ลติงานในสภาพ
แวดลอ้มไรส้าย ค์วามตอ้งกัารดา้นค์วามเขา้กันัไดท้่�พัฒนา
มากัข้�นและค์วามค์าดหวงัดา้นค์วามปลอดภยัท่�เพิ�มข้�น
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LOGI BOLT
มมุมองภายในของกัารพัฒนาตามมาตราฐานใหมข่อง Logitech 
สำาหรับกัารเชื่่�อมตอ่ไรส้ายประสทิธิภิาพสงู

บทนำำ�

กัารขยายตวัของอปุกัรณ์ต์อ่พว่งค์อมพวิเตอรใ์นสถานท่�ทำางานไดรั้บ
แรงผู้ลกััดนัจากัค์นรุน่มลิเลนเนย่ล และ Gen Z ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็น
ประโยชื่นต์อ่ประสทิธิภิาพกัารทำางาน ค์วามสะดวกัสบาย และค์วาม
พง้พอใจโดยรวมของพนักังาน แตก่ัารเตบิโตของอปุกัรณ์เ์หลา่น่� โดย
เฉพาะเมาสไ์รส้ายและค์ย่บ์อรด์ ทำาใหเ้กัดิผู้ลท่�ตามมาโดยไมไ่ด ้
ตั�งใจ ขอ้กังัวลดา้นค์วามปลอดภยั ประสทิธิภิาพของสภาวะไรส้ายท่�ม่
สญัาณ์รบกัวนหรอ่หนาแน่น และปัญหาค์วามเขา้กันัไดท้ำาใหเ้กัดิค์า่ใชื่ ้
จา่ยสงู ใชื่เ้วลานานในกัารตดิตอ่หาผูู้เ้ชื่่�ยวชื่าญเร่�องไอท ่

เพ่�อเป็นกัารตอบสนองตอ่สถานกัารณ์ด์งักัลา่ว Logitech ในฐานะผูู้ ้
ผู้ลติอปุกัรณ์ต์อ่พว่งค์อมพวิเตอร์�ชื่ั�นนำาของโลกัจง้ไดพั้ฒนา 
Logi Bolt ซึ่้�งเป็นโปรโตค์อลกัารเชื่่�อมตอ่ไรส้ายรุน่ใหมไ่มเ่พย่งแต่
ออกัแบบมาเพ่�อจัดกัารกับัขอ้กังัวลดา้นค์วามปลอดภยัทางไซึ่เบอร์
และสภาพแวดลอ้มไรส้ายท่�หนาแน่นมากัข้�นเทา่นั�น แตย่งัเป็นกัาร
เพิ�มขด่ค์วามสามารถและเตบิโตค์วบค์ูไ่ปกับัอนาค์ตของกัารทำางานใน
อนาค์ต

นอกัเหนอ่จากัพัฒนาค์วามปลอดภยัใหด้ข่ ้�น ค์วามน่าเชื่่�อถอ่ของระบบ
ไรส้ายและค์วามแรงของกัารเชื่่�อมตอ่ วศิวกัรของ Logitech ไดรั้บ
มอบหมายใหต้รวจสอบระบบปฏิบิตักิัารหลายระบบพรอ้มกับัชื่ว่ยเพิ�ม
ประสบกัารณ์ข์องผูู้ใ้ชื่ง้าน—หลกััเกัณ์ฑ์ท์่�ออกัแบบมาเพ่�อลดงานของ
แผู้นกัไอท ่Logi Bolt มร่ะบบค์วามปลอดภยัท่�ค์ลอบค์ลมุออกัแบบ
มาเพ่�อลดค์วามเส่�ยงจากักัารทำางานท่�สำานักังานและจากัท่�บา้น ดว้ย
เทค์โนโลยป่ระหยดัพลงังานดว้ยกัารเชื่่�อมตอ่ไรส้ายแบบบลทูธูิ Logi 
Bolt เป็นกัลุม่ผู้ลติภณั์ฑ์ข์อง Logitech ท่�จะเปิดใชื่ง้านในชื่ว่งตน้ป่น่� 

อ่�่นำ ต่อ่่ไปเนำ่�อ่งจ�ก  
eBook เล่ม่นำ้�แต่กอ่งค์์
ประกอ่บสำำ�ค์ญัขอ่ง Logi 
Bolt แล่ะแนำวค์ดิท้�ผล่กัดนัำ
ให้เ้กดิก�รพัฒันำ�นำวตั่กรรม
นำ้�ข ้�นำม�อ่อ่กเป็นำสำว่นำ ๆ 

 เนำ่�อ่ห้�
1 บทนำำ�
2 ก�รใช้ป้ระโยช้นำใ์นำชุ้มช้นำ
3 เสำรมิค์ว�มปล่อ่ดภัยั
5 ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ท้�เสำถีย้ร
6 ค์ว�มเข�้กนัำไดใ้นำเกอ่่บทกุระบบปฏิบิตั่กิ�ร
6 Logi Bolt จบัค์่อ่่ปุกรณ์ไ์ดส้ำง่สำดุ 6 เค์ร่�อ่ง
7 ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ท�งเล่อ่่กท้�ห้ล่�กห้ล่�ย
8 แนำวท�งขอ่งโล่จเิทค์

ค์ย่บ์อรด์สำาหรับธิรุกัจิรุน่ Logitech MX Keys และเมาสส์ำาหรับธิรุกัจิรุน่ Logitech MX 
Master 3 
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ก�รใช้ป้ระโยช้นำใ์นำชุ้มช้นำ

กัารพัฒนาโปรโตค์อลไรส้ายตวัใหมนั่�นไมใ่ชื่ง่านงา่ยๆเลย นอกัเหนอ่
จากักัารพัฒนาเทค์โนโลยท่่�มอ่ยูเ่พ่�อตอบสนองค์วามตอ้งกัารของ
ระบบโค์รงสรา้งพ่�นฐานของสำานักังานแบบไรส้ายท่�มก่ัารพัฒนาตลอด
เวลา ทม่วศิวกัรรมและผูู้ใ้ชื่ง้านท่�มป่ระสบกัารณ์ข์อง Logitech ยงั
ตอ้งมองไปในอนาค์ตและถามตวัเองวา่ “เราจะมั�นใจไดอ้ยา่งไรวา่
เทค์โนโลยน่่�จะยงัปลอดภยั มั�นค์งและใชื่ง้านตอ่ไปไดอ้ก่ั 5-10 ป่” 
เหตุผุู้ลขา้งตน้นำาไปสูก่ัารปรับใชื่ ้ระบบบลทูธูิ® -หรอ่ ระบบบลทูธูิ
แบบประหยดัพลงังาน ท่�แมน่ยำายิ�งข้�น ซึ่้�งเป็นเทค์โนโลยพ่่�นฐานท่�ใชื่ ้
ในกัารสรา้งสถาปัตยกัรรมโปรโตค์อลและเป็นทางเลอ่กัท่�งา่ยอยา่งน่า
ประหลาดใจ บลทูธูิมค่์ณุ์ลกััษณ์ะกัารรักัษาค์วามปลอดภยัในตวัหลาย
ระดบั เชื่่�อถอ่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่�มส่ญัญาณ์รบกัวน และยงัค์งใชื่ ้
งานไดก้ับั “dongleless” ค์อ่ ค์อมพวิเตอรท์่�มห่รอ่ไมม่พ่อรต์ USB ใน
อนาค์ต

Bluetooth SIG, Inc. ท้�  
Logitech เป็นำสำม�ช้กิอ่ย่เ่ป็นำ
ชุ้มช้นำระดบัโล่กท้�ม ้บรษิัทักว�่  
36,000 แห้ง่ทำ�ห้นำ�้ท้�เป็นำผ่ด้แ่ล่
แล่ะค์ดิค์น้ำเทค์โนำโล่ยบ้ล่ท่ธ่  
Bluetooth SIG, Inc. สำง่เสำรมิ
ก�รเต่บิโต่ขอ่งเทค์โนำโล่ย้
บล่ท่ธ่โดยก�รรว่มมอ่่กนัำขอ่ง
สำม�ช้กิเพั่�อ่ค์ดิค์น้ำแล่ะพัฒันำ�
ค์ณุ์ล่กัษัณ์ะจำ�เพั�ะให้ม่ๆ  แล่ะ
สำนำบัสำนำนุำให้ท้ ั�วโล่กทำ�ง�นำ
รว่มกนัำผ�่นำระบบบล่ท่ธ่ดว้ย
ผล่ติ่ภัณั์ฑ์ท์้�เห้ม�ะสำม

แมว้า่จะไมม่เ่ทค์โนโลยใ่ดท่�สามารถพสิจูนอ์นาค์ตได ้แต ่“กัารวาง
ตำาแหน่งในอนาค์ต” สำาหรับ Logi Bolt เป็นแนวค์ดิหลกััในระหวา่งกัาร
พัฒนา หวัหนา้ฝ่่ายบรหิารผู้ลติภณั์ฑ์ ์Barbara Vasconcelos อธิบิาย
วา่กัารตดัสนิใจใชื่ร้ะบบบลทูธูิสอดค์ลอ้งกับัวตัถปุระสงค์ ์“ชื่มุชื่น
ทั�งหมดไดอ้ทุศิตนใหก้ับักัารปรับปรงุและพัฒนาระบบบลทูธูิอยา่ง
ตอ่เน่�อง และ Logitech เป็นสว่นหน้�งของชื่มุชื่น เราไมส่ามารถค์าด
เดาไดว้า่จะมค่์วามทา้ทายใดในสภาพแวดลอ้มแบบไรส้ายเกัดิข้�นใน
อนาค์ต แตเ่รารูว้า่เราจะยงัค์งใชื่ป้ระโยชื่นจ์ากัค์วามพยายามรว่มกันั
ของกัลุม่ ทำาใหส้ามารถพัฒนา Logi Bolt เป็นไปอยา่งรวดเร็วมค่์วาม
เสถย่รและปลอดภยัขณ์ะใชื่ง้าน”

www.bluetooth.com

ค์ย่บ์อรด์แยกัสว่นสำาหรับธิรุกัจิรุน่ Logitech ERGO K860 Ergonomic และเมาสแ์ทร็กับอลลส์ำาหรับธิรุกัจิรุน่ M575 
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Federal Information Processing Standards (FIPS) ค์อ่่ชุ้ดค์ว�มปล่อ่ดภัยัขอ่งขอ้่มล่่แล่ะม�ต่รฐ�นำ
ระบบค์อ่มพัวิเต่อ่รท์ ้�สำร�้งข้�นำโดยแผนำกก�รรกัษั�ค์ว�มปล่อ่ดภัยัค์อ่มพัวิเต่อ่รข์อ่ง National Institute 
of Standards and Technology’s (NIST’s) แล่ะใช้ก้บัระบบค์อ่มพัวิเต่อ่รส์ำำ�ห้รบัห้นำว่ยง�นำขอ่งรฐับ�ล่
ท้�ไมเ่ก้�ยวกบัทห้�รแล่ะผ่จ้ดัซื้่�อ่ จดัจ�้งขอ่งรฐับ�ล่ อ่งค์ก์รต่อ้่งยด้ม ั�นำต่�มม�ต่รฐ�นำเห้ล่�่นำ้�เพั่�อ่แสำดงให้เ้ห็้นำ
ว�่อ่งค์ก์รไดป้ฏิบิตั่ติ่�มขอ้่กำ�ห้นำดขอ่ง FIPS อ่งค์ก์รเอ่กช้นำห้ล่�ยแห้ง่นำำ�ม�ต่รฐ�นำ FIPS ซื้้�งเป็นำต่วัช้้�วดั
ม�ต่ร�ฐ�นำด�้นำค์ว�มปล่อ่ดภัยั

เสำรมิค์ว�มปล่อ่ดภัยั

Logi Bolt ออกัแบบมาเพ่�อจัดกัารกับัค์วามกังัวลท่�เกัดิจากัปัญหาดา้น
ค์วามปลอดภยั เน่�องจากัมจ่ำานวนพนักังานทำางานนอกัสถานท่�เพิ�ม
มากัข้�น—กัารทำางานจากัท่�บา้นเป็นตวัอยา่งท่�ชื่ดัเจน ระบบกัารรักัษา
ค์วามปลอดภยัของบลทูธูิไดรั้บกัารออกัแบบเป็นโหมด 1 ระดบั 4 (
หรอ่ท่�เรย่กัวา่โหมดกัารเชื่่�อมตอ่เม่�อปลอดภยัเทา่นั�น) ซึ่้�งเป็นไปตาม
มาตรฐาน Federal Information Processing Standards (FIPS) นั�น
หมายค์วามวา่ Logi Bolt บงัค์บัใชื่ก้ัารรักัษาค์วามปลอดภยัโดยวธิิ่
กัารเขา้รหสั กัารใชื่ง้านระดบั 4 LE Secure Connections (LESC) 
ค์อ่ใชื่ก้ัารจับค์ูใ่นกัารเขา้รหสั และกัารรับรองค์วามถกูัตอ้ง โดยเฉพาะ
กัารเขา้รหสัแบบ Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256(ECDH) 
และ AES-CCM ทำาใหม้ั�นใจไดว้า่ผู้ลติภณั์ฑ์ไ์รส้ายและตวัรับสญัญาณ์ 
ของ Logi Bolt เทา่นั�นท่�สามารถส่�อสารกันัได ้

ผู้ลติภณั์ฑ์ไ์รส้าย Logi Bolt ไดจั้บค์ูก่ับัตวัรับสญัญาณ์ USB จากั
โรงงานอยา่งปลอดภยั ซึ่้�งใชื่ไ้ดท้นัทโ่ดยไมต่อ้งปรับแตง่ ผูู้ใ้ชื่เ้พย่ง
แค์เ่สย่บตวัรับสญัญาณ์ Logi Bolt USB เขา้กับัพอรต์ USB-A เปิดใชื่ ้
งาน Logi Bolt เมาสห์รอ่ค์ย่บ์อรด์ไรส้าย จากันั�นกัพ็รอ้มท่�จะทำางาน 

อยา่งไรกัต็ามผูู้ใ้ชื่จ้ะตอ้งจับค์ูผู่้ลติภณั์ฑ์ไ์รส้าย Logi Bolt กับัตวัรับ
สญัญาณ์ Logi Bolt ในสองสถานกัารณ์ต์อ่ไปน่� กัลา่วค์อ่เม่�อจับค์ู่
เมาสห์รอ่ค์ย่บ์อรด์ Logi Bolt มากักัวา่หน้�งตวักับัตวัรับสญัญาณ์ Logi 
Bolt ตวัเดย่วหรอ่เม่�อเปล่�ยนตวัรับสญัญาณ์ Logi Bolt USB ท่�สญูหาย  
กัระบวนกัารสำาหรับทั�งสองกัรณ่์นั�นงา่ยมากั เพย่งแค์ใ่ชื่แ้อปจับค์ูท่่�
สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รจ่ากั logitech.com/options 

ค์ว�มกงัวล่ด�้นำค์ว�มปล่อ่ดภัยัขอ่งระบบ
ไรส้ำ�ยท้�ถีก่จดัอ่นัำดบัให้ส้ำง่ข ้�นำท�่มกล่�ง
เกณ์ฑ์ก์�รประเมนิำขอ่งอ่ปุกรณ์ต์่อ่่พัว่ง
ค์อ่มพัวิเต่อ่รโ์ดย ITDM

สำห้รฐัอ่เมรกิ�

อนัดบั 3

อนัดบั 6

เยอ่รมนำ้

อนัดบั 2

อนัดบั 5

จน้ำ

อนัดบั 8

อนัดบั 
15

กัารวจัิยท่�เป็นกัรรมสทิธิิ�ของ Logitech ถกูัจัด
ทำาข้�นในเดอ่นกัรกัฎาค์ม 2020 โดยมผูู่้เ้ขา้
รว่มกัารวจัิยเป็นผูู้ม้อ่ำานาจตดัสนิใจดา้นไอท่
ในบรษัิทท่�มพ่นักังานมากักัวา่ 1,000 ค์น ใน
สหรัฐอเมรกิัา เยอรมน ่และจน่ (n = 804)

กั่อน Covid
หลัง Covid
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ผู้ลติภณั์ฑ์ ์Logi Bolt บงัค์บัใชื่ ้LE Secure Connection (LESC) กัาร
เชื่่�อมตอ่เกั่�ยวขอ้งกับักัารยน่ยนัสถานะของ 2 อปุกัรณ์ ์กัารเขา้รหสั
ลงิกัแ์ละประมวลผู้ลกัารเขา้รหสัเพ่�อรักัษาค์วามปลอดภยัในกัารเชื่่�อม
ตอ่ Logi Bolt ใชื่ป้ระโยชื่นจ์ากั LESC Passkey ในกัารตรวจสอบ
ค์วามถกูัตอ้งของกัารเชื่่�อมตอ่เม่�อจับค์ู ่ซึ่ ้�งตอ้งใชื่ก้ัารค์ลกิัเป็นลำาดบั
 กัลา่วค์อ่เป็นมาตรกัารรักัษาค์วามปลอดภยัท่�ใชื่ก้ันัทั�วไปสำาหรับ
แป้นพมิพ ์แตจ่ะขยายไปสูเ่มาส ์Logi Bolt และในระบบปฏิบิตักิัาร
ขององค์ก์ัรสว่นใหญซ่ึ่้�ง Logitech เป็นรายแรกัของอตุสาหกัรรมท่�
ใชื่ป้ระโยชื่นน์่� วธิิก่ัาร passkey ถอ่วา่เหนอ่กัวา่กัารเชื่่�อมตอ่แบบ LE 
Legacy เน่�องจากัวธิิก่ัารอยา่งหลงัทำาใหผูู้้โ้จมตบ่นเสน้ทางเชื่่�อมตอ่
ขอ้มลูมค่์วามยด่หยุน่ในกัารโจมตม่ากักัวา่

เพ่��อชื่่�วยใหผูู้้จั้ดกัารแผู้นกัไอทท่่�มง่านลน้มอ่สามารถรักัษาค์วาม
ปลอดภยัระดบัองค์ก์ัรไดท้ั��วถง้พนักังานท่�มจ่ำานวนมากัข้�นเร่�อยๆ 
Logitech จง้ไดต้ดิตั�ง Logi Bolt พรอ้มมาตรกัารรักัษาค์วามปลอดภยั
ดว้ยตนเองแตย่งัค์งมก่ัารค์วบค์มุดแูลจากัสว่นกัลาง เม่�อจับค์ูอ่ปุกัรณ์์
ผูู้ใ้ชื่ง้านจะไดรั้บ “กัารแจง้เตอ่นอปุกัรณ์ใ์หม”่ กัารอปัเดตเฟิรม์แวรท์่�
ไมเ่กั่�ยวกับัค์วามปลอดภยัหากัจำาเป็นสามารถยอ้นเวลาถอยกัลบัได ้
โดยผูู้ใ้ชื่ห้รอ่ผูู้จั้ดกัารแผู้นกัไอท ่อยา่งไรกัต็าม กัารอปัเดตดา้นค์วาม
ปลอดภยัเป็นแบบถาวรและไมส่ามารถ ยอ้นกัลบัไดเ้ป็นกัารตรวจสอบ
ท่�มป่ระโยชื่นม์ากัสำาหรับแผู้นกัไอท ่

ป้อ่งกนัำก�รยอ้่นำกล่บั DFU

เมาสแ์ทร็กับอลลเ์พ่�อธิรุกัจิ Logitech M575 

เมาสส์ำาหรับธิรุกัจิรุน่ 
Logitech MX Master 3 

LOGI BOLT

เฉพั�ะ DFU ท้่เป็นำ
ค์ุณ์ล่ักษัณ์ะเท่�นำั้นำจ้ง
สำ�ม�รถีย้อ่นำกล่ับได้
เม่่อไม่เกั่่ยวข้องกัับ
กัารปรับปรุงด้านค์วาม
ปลอดภัย

ป้อ่งกันำก�รย้อ่นำกล่ับ
สำำ�ห้รับก�รอ่ัปเดต่
ค์ว�มปล่อ่ดภััย 
เม่่อใดกั็ตามท่่ม่กัาร
อัปเดต หากัอัปเกัรด
อุปกัรณ์์แล้ว จะไม่ม่กัาร
ย้อนกัลับ 

เฟิร์มแวร์ 
เวอ่ร์ช้ันำ

v7

v6

v5*

v4

v3

v2

v1

v0

ก�รปรับปรุงด้�นำค์ว�มปล่อ่ดภััย:
ไม่สำ�ม�รถีย้อ่นำกล่ับได้

ก�รปรับปรุงเฟิร์มแวร์:
สำ�ม�รถีย้อ่นำกล่ับได้
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ก�รเช้่่อ่มต่่อ่ท้่เสำถี้ยร

ในอนาค์ตจะม่สัญญาณ์ค์วามถ่่ 2.4 GHz (802.11) เพิ่ม
มากัข้้นเน่่องจากัม่กัารใชื่้อุปกัรณ์์หลายประเภท ค์วามถ่่
ดังกัล่าวรวมถ้งแล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและ
เซึ่็นเซึ่อร์ระยะไกัลตลอดจน LAN ไร้สาย WLAN ในบ้าน
หร่อแม้แต่เบบ่้มอนิเตอร์ (กัล้องดูเด็กั) ค์นรุ่น
Millennials และ Gen Z เริ่มทำางานและกัลายเป็นกัลุ่ม
ค์นส่วนใหญ่ภายในป่ 2025 พนักังานอายุน้อยค์ุ้นเค์ยกัับ
ค์วามสะดวกัสบายและประสิทธิิภาพเพิ่มข้้นซึ่้่งเกั่่ยวข้อง
กัับเมาส์, ค์่ย์บอร์ดและอุปกัรณ์์ต่อพ่วงค์อมพิวเตอร์ไร้
สายอ่่นๆ ท่่สำาค์ัญกัว่านั้นค์่อ พวกัเขาค์าดหวังว่าจะพบ
อุปกัรณ์์ดังกัล่าวในท่่ทำางาน นายจ้างท่่ม่วิสัยทัศน์ไกัลกั็
ยินด่จัดหาให้ แต่อุปกัรณ์์ไร้สายท่่รวมกัับเค์ร่อข่าย Wi-
Fi ท่่หนาแน่นข้้นทำาให้เกัิดค์วามแออัดและ “สัญญาณ์
รบกัวน” มากัข้้นเน่่องจากัอุปกัรณ์์ต่างๆ แย่งสัญญาณ์
ค์ล่่นค์วามถ่่ 2.4 GHz ทำาให้เกัิดสัญญาณ์แทรกัสอดใน
ขณ์ะใชื่้งานจริง อาจเกัิดค์วามล่าชื่้าของอุปกัรณ์์และ
สัญญาณ์ตกั หลังจากันั้นจะเกัิดค์่าใชื่้จ่ายจากักัารโทรหา
แผู้นกัไอท่

Logitech แกั้ปัญหาเร่่องสัญญาณ์รบกัวนค์่อ
เพิ่มงบประมาณ์ turbocharge Logi Bolt เข้ากัับค์ล่่น
ค์วามถ่่วิทยุค์วามเร็วสูง ซึ่้่งเป็นตัวกัระจายสัญญาณ์กัาร
ออกัอากัาศด้วยตัวรับสัญญาณ์ USB Jean-Christophe 

Hemes  หัวหน้าท่มนวัตกัรรมกัารเชื่่่อมต่อ ได้เปร่ยบ
เท่ยบว่าหม่อนกัับกัารท่่ทำาให้ตัวเองได้ยินเส่ยงในงาน
ปาร์ต่้ท่่ม่ดัง "หากัค์ุณ์กัำาลังพยายามค์ุยกัับใค์รซึ่ักัค์นใน
ห้องท่่ม่ค์นพลุกัพล่านและเส่ยงดังรบกัวน สิ่งท่่สามารถ
ทำาได้ค์่อขยับเข้าไปใกัล้ๆหร่อแค์่ตะโกัน Logi Bolt ใชื่้
แนวทางหลังโดยกัารกัระจายสัญญาณ์ท่่ม่ประสิทธิิภาพ
มากัข้้น 'ดังกัว่า' ทำาให้สามารถส่งสัญญาณ์ผู้่านเส่ยง
รบกัวนรอบข้าง”  

นอกัเหน่อจากักัารส่งสัญญาณ์ท่่ทรงพลังแล้ว Logi Bolt 
ยังใชื่้อัลกัอริธิ้มท่่เป็นกัรรมสิทธิเฉพาะทำาให้กัารเปล่่ยน
ค์วามถ่่อย่างรวดเร็วม่ประสิทธิิภาพมากัข้้น Laurent  
Gillet ผูู้้อำานวยกัารแผู้นกัวิศวกัรรมซึ่อฟต์แวร์ของ  
Logitech เปร่ยบเท่ยบสิ่งน่้ว่าเหม่อนกัับรถเอท่ว่  
“โปรโตค์อลท่่สร้างข้้นแบบเน้นค์วามเร็วเป็นสิ่งท่่ด่
เม่่อ10ป่กั่อน แต่ในปัจจุบันไม่ค์่อยม่ประสิทธิิภาพมากันักั  
เน่่องจากัสัญญาณ์รบกัวนไร้สายได้เพิ่มข้้นอย่างมากั  
ลองน้กัภาพเฟอร์ราร่ท่่ติดอยู่ท่ามกัลางกัารจราจรติดขัด  
ในทางกัลับกััน Logi Bolt กั็เหม่อนกัับรถอเนกัประสงค์์  
SUV ฮาร์ดแวร์และอัลกัอริท้มท่่เราพัฒนาข้้นชื่่วยให้
สามารถทำางานได้ในสภาพแวดล้อมท่่ยากัลำาบากั หากั
จำาเป็น เพ่่อค์งไว้ซึ่้่งกัารเชื่่่อมต่อท่่ม่ประสิทธิิภาพพร้อม
ทั้งค์วามปลอดภัยในระดับสูง” 

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ Logi Bolt โดยใช้ต้่วัรบัสำญัญ�ณ์ Logi Bolt USB ท้�จบัค์่ม่ป้ระสำทิธภิั�พัดก้ว�่
โปรโต่ค์อ่ล่อ่่�นำ ๆ อ่ย�่งม�กในำสำภั�พัแวดล่อ้่มท้�ห้นำ�แนำน่ำ (มส้ำญัญ�ณ์รบกวนำ)

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ต่วัรบัสำญัญ�ณ์ Logi Bolt USB ขอ่งค์ย้บ์อ่รด์
สำำ�ห้รบัธรุกจิรุน่ำ Logitech MX Keys แล่ะเม�สำส์ำำ�ห้รบัธรุกจิ
รุน่ำ MX Master 3 กบั Windows® ในำสำภั�พัแวดล่อ้่มท้�ม ้
สำญัญ�ณ์รบกวนำสำง่
ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ต่วัรบัสำญัญ�ณ์ Logi Bolt USB ขอ่งค์ย้บ์อ่รด์
สำำ�ห้รบัธรุกจิรุน่ำ Logitech MX Keys แล่ะเม�สำส์ำำ�ห้รบั
ธรุกจิรุน่ำ MX Master 3 กบั macOS® ในำสำภั�พัแวดล่อ้่มท้�ม ้
สำญัญ�ณ์รบกวนำสำง่

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ต่วัรบัสำญัญ�ณ์ USB สำำ�ห้รบัเม�สำแ์ล่ะค์ย้บ์อ่รด์
ไรส้ำ�ยท้�เป็นำกรรมสำทิธิ�ขอ่งบรษิัทั A กบั Windows®

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ต่วัรบัสำญัญ�ณ์ USB สำำ�ห้รบัเม�สำแ์ล่ะค์ย้บ์อ่รด์
ไรส้ำ�ยท้�เป็นำกรรมสำทิธิ�ขอ่งบรษิัทั B กบั Windows®

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ต่วัรบัสำญัญ�ณ์ USB สำำ�ห้รบัเม�สำแ์ล่ะค์ย้บ์อ่รด์
ไรส้ำ�ยท้�เป็นำกรรมสำทิธิ�ขอ่งบรษิัทั C กบั Windows®

ก�รเช้่�อ่มต่อ่่ Bluetooth® สำำ�ห้รบัเม�สำแ์ล่ะค์ย้บ์อ่รด์ขอ่ง
บรษิัทั D กบั macOS® 610

81

81

57

4

7
ก�รเปล่้�ยนำแปล่งค์ว�มห้นำว่งแฝงสำง่สำดุโดยเฉล่้�ย

 (ms), สำญัญ�ณ์รบกวนำสำง่เทย้บกบั สำภั�พัแวดล่อ้่มท้�
ไมม่ส้ำญัญ�ณ์รบกวนำ
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ค์ว�มเข�้กนัำไดใ้นำเกอ่่บทกุระบบปฏิบิตั่กิ�ร

Logitech ไดอ้อกัแบบ Logi Bolt ใหเ้ขา้กันัไดก้ับัระบบปฏิบิตักิัาร(OS) ของ
องค์ก์ัรสว่นใหญไ่ดแ้กั ่Windows®, macOS®, Chrome OS™ และ Linux® 
เม่�อเชื่่�อมตอ่ดว้ยใชื่ต้วัรับสญัญาณ์ Logi Bolt USB

นอกัจากัน่�ผู้ลติภณั์ฑ์ท์่�รองรับ Logi Bolt ยงัมต่วัเลอ่กัในกัารเชื่่�อมตอ่กับั
โฮสตค์์อมพวิเตอรโ์ดยผู้า่นระบบบลทูธูิ ซึ่้�งอปุกัรณ์เ์ขา้กันัไดก้ับัระบบปฏิบิตั ิ
กัารมากัข้�นรวมไปถง้ iPadOS®, iOS® และ Android™* ซึ่้�งเป็นสิ�งสำาค์ญั
อยา่งยิ�งในยุคุ์ท่�พนักังานออกัไปทำางานนอกัสถานท่�� ปัจจบุนัพนักังานทั�วไป
ใชื่อุ้ปุกัรณ์ท์างค์อมพวิเตอรห์ลายเค์ร่�องในระหวา่งวนั เริ�มจากัค์อมพวิเตอร์
ตั�งโตะ๊ในสำานักังานตามดว้ยแล็ปท็อปท่��บา้นหรอ่ในรา้นกัาแฟไปจนถง้
แท็บเล็ตหรอ่สมารท์โฟนจากัท่��อ่�น ซึ่้�งเป็นผู้ลทำาใหเ้ปิดใชื่ร้ะบบค์ลาวดท์่�ม่
แนวโนม้มาจากักัารทำางานจากัท่�บา้น ค์วามเขา้กันัไดข้า้มแพลตฟอรม์ท่��ตดิ
ตั�งมาในตวั Logi Bolt ชื่ว่ยใหแ้ผู้นกัไอทไ่มต่อ้งปวดหวักับักัารจับค์ูอุ่ปุกัรณ์์
ตอ่พว่งสำาหรับค์อมพวิเตอรโ์ฮสตแ์ตล่ะตวั ในขณ์ะเดย่วกันักัไ็ดรั้บประโยชื่น์
จากัค์วามค์ุม้ค์า่ทางเศรษฐศาสตรแ์ละค์วามเรย่บงา่ยจง้ทำาให ้Logitech 
เป็นมาตรฐานระดบัโลกั 

จบัค์่อ่่ปุกรณ์ ์Logi Bolt ไดส้ำง่สำดุ  
6 เค์ร่�อ่ง

อปุกัรณ์ไ์รส้าย Logi Bolt มต่วัรับสญัญาณ์ USB ท่�จับค์ูไ่ว ้
ลว่งหนา้ซึ่้�งทำาใหผูู้้ใ้ชื่ส้ามารถใชื่ง้านปลั�กัแอนดเ์พลยไ์ด ้
ทนัทโ่ดยไมต่อ้งปรับแตง่ สามารถจับค์ูอ่ปุกัรณ์เ์พิ�มเตมิกับั
ตวัรับสญัญาณ์เดย่วกันัไดอ้ก่ั5เค์ร่�อง รวมเป็น6เค์ร่�อง  
Logitech กัลา่ววา่ค์ณุ์ลกััษณ์ะน่�เหมาะสำาหรับพนักังานท่�ตอ้ง
ทำางานระหวา่งท่�ทำางานและท่�บา้น แผู้นกัไอทส่ามารถมอบชื่ดุ
อปุกัรณ์ต์อ่พว่งสำาหรับทำางานในสำานักังาน และอก่ัชื่ดุสำาหรับเอาไว ้
ท่�บา้นดว้ยตวัรับสญัญาณ์ทำาใหเ้ปล่�ยนสถานท่�ใชื่ง้านดว้ยกัารตดิตั�งกับั
แล็ปท็อปแค์ค่์รั�งแรกัแลว้หลงัจากันั�นกั็ลม่ไปไดเ้ลย  

แตท่่�ดก่ัวา่นั�นค์อ่ ค์ณุ์สามารถเปล่�ยนตวัรับสญัญาณ์ท่�ถกูัวางไวผู้้ดิท่�โดยไม่
ตอ้งซึ่่�ออปุกัรณ์ไ์รส้าย Logi Bolt ท่�มาพรอ้มกับัตวัรับสญัญาณ์ดงักัลา่วใหม่
อก่ัค์รั�ง ค์า่ใชื่จ้า่ยนอ้ยลงดว้ยผู้ลติภณั์ฑ์อ์รรถประโยชื่น ์ผูู้ใ้ชื่จ้ะตอ้งจับค์ูต่วั
รับสญัญาณ์ใหมโ่ดยใชื่ก้ัระบวนกัารรับรองค์วามถกูัตอ้ง 6 หลกััท่�ปลอดภยั
เทา่นั�น 

* กัารรองรับ iOS และ Android มแ่ตใ่นค์ย่บ์อรด์ Logi Bolt เทา่นั�น
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ก�รเช้่่อ่มต่่อ่ท�งเล่่อ่กท้่ห้ล่�กห้ล่�ย

ค์วามเข้ากัันได้ของ OS เป็นเพ่ยงส่วนหน้่งของกัารบรรลุ
เป้าหมายของ Logitech ท่่ทำาให้ผูู้้ใชื่้พบว่า Logi Bolt “
ใชื่้งานได้ง่ายกัับสิ่งท่่ฉันม่” วิศวกัรของ Logitech ได้
กั้าวต่อไปอ่กัขั้นโดยติดตั้งวิธิ่กัารเชื่่่อมต่อแบบค์ู่เข้าไป
ในอุปกัรณ์์ Logi Bolt ซึ่้่งประกัอบด้วยกัารเชื่่่อมต่อ
ผู้่านตัวรับสัญญาณ์ USB ท่่จับค์ู่ล่วงหน้ามาแล้วหร่อ
กัารเชื่่่อมต่อผู้่านบลูทูธิโดยตรง ทั้งน่้วิธิ่ท่่สองเหมาะ
สำาหรับค์อมพิวเตอร์โฮสต์ท่่ไม่ม่พอร์ต USB Barbara 
Vasconcelos ผูู้้จัดกัารผู้ลิตภัณ์ฑ์์ Logi Bolt มองเห็น
อนาค์ตท่่แผู้นกัไอท่ต้องค์ำาน้งถ้งกัารเชื่่่อมต่อในยุค์ 
"dongleless" “ค์ุณ์จะเริ่มเห็นแท็บเล็ต โทรศัพท์  
และอุปกัรณ์์อ่่น ๆ ท่่ไม่ม่พอร์ต USB ถูกัใชื่้งานมากัข้้น
เน่่องจากัเป็นเร่่องของกัารสร้างผู้ลงานและค์วามค์ิด
สร้างสรรค์์ ตัวอย่างเชื่่น พนักังานท่่ทำางานนอกัสถานท่่
บนรถไฟจะเชื่่่อมต่อค์่ย์บอร์ดกัับโทรศัพท์ ด้งไฟล์จากั  
Google Docs เริ่มทำางานจากัระบบท่่ม่กัารรับรองค์วาม
ปลอดภัยจากัแผู้นกัไอท่”  

Logitech กัล่าวว่าอุปกัรณ์์ Logi Bolt ม่กัารจับค์ู่ล่วงหน้า
กัับตัวรับสัญญาณ์มาจากัโรงงาน และวิธิ่กัารจับค์ู่อุปกัรณ์์
เพิ่มเติมท่่ผูู้้ใชื่้สามารถดำาเนินกัารได้ด้วยตนเองอย่าง
ปลอดภัยม่แนวโน้มชื่่วยลดต้นทุนสำาหรับแผู้นกัไอท่  
Boris Siebert หัวหน้าแผู้นกักัารค์้าระหว่างธิุรกัิจกัับ
ธิุรกัิจและกัลยุทธิ์กัารตลาดแบบโกัทูมาร์เกั็ตของ่่  
Logitech อธิิบายว่า “เน่่องจากัผู้ลิตภัณ์ฑ์์ Logi Bolt 
พร้อมสำาหรับกัารใชื่้งานได้ทันท่โดยไม่ต้องปรับแต่ง  
ทำาให้แผู้นกัไอท่ประหยัดเวลาและค์่าใชื่้จ่ายสำาหรับกัาร
ขอค์วามชื่่วยเหล่อผู้่าน HelpDesk จากัพนักังานบางค์น
ท่่ทำางานจากัระยะไกัลซึ่้่งใชื่้เมาส์หร่อค์่ย์บอร์ดท่่ได้รับ
แจกัใหม่เป็นค์รั้งแรกั และเน่่องจากักัารจับค์ู่อุปกัรณ์์  
Logi Bolt เพิ่มเติมกัับตัวรับสัญญาณ์เด่ยวกัันนั้นจำาเป็น
ต้องม่กัารตรวจสอบค์วามถูกัต้อง ตัวอย่างเชื่่น เมาส์ 
แผู้นกัไอท่จ้งสามารถสบายใจได้เม่่อพนักังานดำาเนินกัาร
เองและไม่ต้องกัังวลเกั่่ยวกัับกัารละเมิดค์วามปลอดภัย”

Logi Bolt ใชื่้เทค์โนโลย่บลูทูธิ แต่นั่นอาจขัดกัับค์วาม
รู้ส้กั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัับบริษัทประมาณ์ 20% ท่่ห้าม
กัารเชื่่่อมต่อบลูทูธิโดยตรงบนค์อมพิวเตอร์ของบริษัท  
เน่่องจากัข้อกัำาหนดด้านค์วามปลอดภัยท่่เข้มงวดข้้น  
Siebert กัล่าวต่อ “ในบริษัทท่่ม่ข้อกัำาหนดด้านค์วาม
ปลอดภัยท่่เข้มงวด บางค์รั้งแผู้นกัไอท่จะปิดใชื่้งาน
บลูทูธิในค์อมพิวเตอร์ทุกัเค์ร่่อง โดยบังค์ับให้ผูู้้ใชื่้เชื่่่อม
ต่อผู้่านตัวรับสัญญาณ์ Logi Bolt USB ซึ่้่งเป็นวิธิ่กัาร
ท่่ให้ค์วามปลอดภัยในระดับท่่สูงข้้น ใชื่่ ยังค์งใชื่้งาน
สัญญาณ์บลูทูธิได้อยู่ แต่ผู้่านระบบปิดแบบปลายทางถ้ง
ปลายทางท่่ซึ่้่งตัวรับสัญญาณ์ Logi Bolt ปล่อยสัญญาณ์
เข้ารหัสให้เชื่่่อมต่อกัับผู้ลิตภัณ์ฑ์์ Logi Bolt เท่านั้น ดัง
นั้นจ้งไม่สามารถจับค์ู่ตัวรับสัญญาณ์กัับอุปกัรณ์์ท่่ไม่ใชื่่  
Logi Bolt ได้ และเน่่องจากั Logi Bolt ทำางานร่วมกัับ
ระบบปฏิิบัติกัารขององค์์กัรส่วนใหญ่และจับค์ู่ได้อย่าง
ปลอดภัยทันท่โดยไม่ต้องปรับแต่ง จ้งทำาให้กัารจัดหา
และตั้งค์่านั้นทำาได้ง่ายข้้นมากั มอบหมายเมาส์หร่อ
ค์่ย์บอร์ด Logi Bolt ให้กัับพนักังาน แล้วค์ุณ์กั็ล่มมันไป
ได้เลย”  

ค์ย่บ์อรด์สำาหรับธิรุกัจิรุน่ Logitech MX Keys และเมาสส์ำาหรับธิรุกัจิรุน่ MX Anywhere 3
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แนำวท�งขอ่งโล่จเิทค์

พดูค์ยุกับัพนักังาน Logitech ทกุัค์นเกั่�ยวกับั Logi Bolt และค์ณุ์จะ
พบค์วามภาค์ภมูใิจท่�แฝ่งอยูใ่นทนัท ่นั�นเป็นเพราะพวกัเขายกัยอ่งวา่ 
Logi Bolt เป็นตวัอยา่งท่�ชื่ดัเจนของนวตักัรรมตามเจตนารมณ์ท์่�  
Logitech ถกูัสรา้งข้�นและทา้ยท่�สดุแลว้ไดบ้ง่บอกัถง้สิ�งท่�บรษัิทเป็น
อยู ่Delphine Donne-Crock ผูู้จั้ดกัารทั�วไปและรองประธิานกัลุม่
ธิรุกัจิกัลา่งถง้ค์ำามั��นสญัญาของแบรนด ์Logitech “แบรนดข์องเรามุง่
เนน้กัารใชื่ง้านแบบพลกััแอนดเ์พลย ์ค์วามรูส้ก้ัอุน่ใจ ค์วามเขา้กันัได ้ 
ค์วามทนทาน ค์ณุ์ภาพ และกัารสนับสนุน Logi Bolt เป็นตวัอยา่งของ
ค์ำากัลา่วเหลา่นั�นทั�งหมด” 

เรย้นำร่เ้พั ิ�มเต่มิเก้�ยว
กบั Logi Bolt แล่ะ
ผล่ติ่ภัณั์ฑ์ไ์รส้ำ�ย Logi 
Bolt โดยไปท้�  
logitech.com/logibolt
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ขอ้่กำ�ห้นำดท�งเทค์นำคิ์ขอ่ง
โปรโต่ค์อ่ล่ไรส้ำ�ย Logi Bolt

อ่ปุกรณ์ไ์รส้ำ�ย Logi Bolt:

• USB 2.0 Type-A

• Bluetooth Low Energy 5.0 หรอ่สงูกัวา่  

• สามารถเขา้กันัไดแ้บบยอ้นหลงักับั Bluetooth 
4.0 หรอ่โฮสตท์่�สงูกัวา่เม่�อใชื่ก้ัารเชื่่�อมตอ่ 
Bluetooth โดยตรง

• ระดบัพลงังานของ Bluetooth ค์อ่ระดบั 2 ท่�ม่
ชื่ว่งกัารสง่สญัญาณ์ประมาณ์ 30 ฟตุ (10 เมตร) 
ภายในแนวสายตา ชื่ว่งน่�จะแตกัตา่งกันัไปข้�นอยู่
กับักัารค์ำานวณ์และสภาวะแวดลอ้ม

เม�สำ ์
Logi Bolt 

เม�สำ ์
Logi Bolt

โห้มดค์ว�ม
ปล่อ่ดภััยขอ่งบล่่ท่ธ

จับค์ู่กัับตัวรับสัญญาณ์ 
Logi Bolt USB

โหมดค์วามปลอดภัย  
1 – ระดับค์วาม
ปลอดภัย 4 

โหมดค์วามปลอดภัย  
1 – ระดับค์วาม
ปลอดภัย 4

เชื่่่อมต่อกัับ
ค์อมพิวเตอร์โฮสต์
โดยตรงผู้่านบลูทูธิ

โหมดค์วามปลอดภัย  
1 – ระดับค์วาม
ปลอดภัย 2  
(ถ้าค์อมพิวเตอร์โฮสต์
สามารถ)

โหมดค์วามปลอดภัย  
1 – ระดับค์วาม
ปลอดภัย 3  
(ถ้าค์อมพิวเตอร์โฮสต์
สามารถ)

ก�รรับรอ่งค์ว�มถี่ก
ต่้อ่ง

จับค์ู่กัับตัวรับสัญญาณ์ 
Logi Bolt USB

passkey 10 ค์ลิกั  
(ซึ่้่งหมายถ้งเอนโทรป่
เท่ากัับ 2^10)

passkey 6 หลักั  
(ซึ่้่งหมายถ้งเอนโทรป่
เท่ากัับ 2^20)

เชื่่่อมต่อกัับ
ค์อมพิวเตอร์โฮสต์
โดยตรงผู้่านบลูทูธิ

วิธิ่กัาร Just Works 
Pairing ถูกัใชื่้
งานตามมาตรฐาน
อุตสาหกัรรมเน่่องจากั
ไม่ม่มาตรฐานกัารจับค์ู่
แบบ Passkey สำาหรับ
เมาส์

Passkey ได้รับกัาร
ร้องขอตามมาตรฐาน
อุตสาหกัรรม


