35

378

EX
AM

PL
E

JANUARY 2017

Top Story
 10 อันดับแนวโนมกลยุทธเทคโนโลยีแหงป 2017
 ICT Trend 2017 ของประเทศไทย ในมุมมองเชิงนโยบาย
 Digital Twin: เม�อโลกเสมือนและความเปนจริง


วิ่งคูขนานกันไปสูอนาคต
IoT กับโซลูชั่นสำหรับ Smart City ตอนที่ 1

Certificate Unlock
 ติวเขมพรอมลุยกับการสอบใบ


Certificate (17)
วัดใจกันในสนามสอบ CCNA ขั้นเทพ
ติวเขมพรอมลุยกับการสอบมาตรฐาน ITIL (4)
ตอนติวสอบ ITIL Foundation (Syllabus 2011)
www.microvsmart.com

ยืน ภูว่ รวรรณ

Forward
ความท้าทายสู่ Thailand 4.0
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กระแสการพูดถึง Thailand 4.0 ตามสือ่ ต่างๆ เป็ นเรื่ องที่ดี สิง่ ที่ตามมาคือรัฐต้ องสือ่ สารท�ำความเข้ าใจกับชาวบ้ านให้ มากๆ
ให้ ความรู้ความเข้ าใจ ให้ เห็นคุณค่าของดิจทิ ลั ทีจ่ ะมาเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ ควรเน้ นในเรื่ องทีผ่ ้ คู นจะเข้ ามา
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ Thailand 4.0 ได้ อย่างไร การบริ การภาครัฐบนแพลตฟอร์ มใหม่ๆ ทางดิจิทลั จะมีอะไรใหม่เกิดขึ ้นมาบ้ าง
การบริ การเหล่านันจะก่
้ อให้ เกิดผลดีอย่างไร ต้ องเน้ นให้ เห็นบทบาทหน้ าที่รัฐที่จะสนับสนุนการใช้ ประโยชน์จากดิจิทลั ไม่ใช่
บทบาทการควบคุมการด�ำเนินการ
สาเหตุท่กี ารเปลี่ยนแปลงชีวติ สังคมในยุคดิจทิ ลั ก�ำลังได้ รับความสนใจ เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ เข้ ามาอย่ างรวดเร็ว
ในหลายเรื่อง เทคโนโลยีท่กี ่อให้เกิดการรวมกันของโลกเสมือนดิจทิ ลั กับโลกที่แท้จริง  (Physical World) เข้ าด้วยกัน ท�ำให้
การท�ำงานที่ประสมระหว่ างโลกไซเบอร์ กบั โลกจริงหรือ Cyber Physical Model ประเทศไทยก�ำลังก้ าวมาถึงในยุคนี ้ ดังจะ
ได้ เห็นการท�ำงาน การสื่อสารผ่ านการค้ าขาย การท�ำธุรกรรมอยู่บนโลกออนไลน์ ท่ มี ีเทคโนโลยีฝังตัวเข้ าไปในทุกสิ่ง
หรือ IoT สร้ างโลกธุรกิจสตาร์ ทอัป เป็ นธุรกิจที่เกิดบนแพลตฟอร์ มใหม่ ท�ำให้ การบริการดิจทิ ลั (Digital Service) มีระบบ
อัจฉริยะอยู่เบือ้ งหลัง การด�ำเนินกิจกรรมจึงเหมือนอยู่บนแพลตฟอร์ มออนไลน์ ดจิ ทิ ลั ที่สร้ างการบริการแบบใหม่ ๆ
การร่ วมมือกันเชิงสังคมที่ผ้ คู นเข้ ามาบนแพลตฟอร์ มได้ เป็ นจ�ำนวนมาก เชื่อมโยงกับเครื่องจักรได้ โดยตรง การผลิตทาง
อุตสาหกรรมในยุคนีจ้ งึ เป็ นโมเดลใหม่ เป็ น Intelligent Digital Mesh เป็ นการเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ าย คน ธุรกิจ อุปกรณ์
เนือ้ หาบน Service Platform และความคิดของการบริการต่ างๆ เพื่อจะให้ เกิดผลลัพธ์ ทางด้ านธุรกิจที่เต็มประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
ดังที่เห็นจากตัวอย่างธุรกิจใหม่ที่เข้ าใจง่าย เช่น อูเบอร์ เป็ นการบริ การที่เชื่อมโยงหลายสิง่ หลายอย่างเข้ าด้ วยกัน สิง่ ที่ก�ำลัง
พัฒนาต่อไป คือระบบปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับระบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร Advance Machine Learning
ท�ำให้ อปุ กรณ์ที่เชื่อมต่อในเครื อข่ายมีบทบาทการให้ บริ การแบบอัจฉริ ยะมากขึ ้น เกิดสิง่ ของที่ชาญฉลาด Intelligence Things
และ Smart Systems เป็ นระบบที่เอื ้อประโยชน์การด�ำรงชีวิตยุคใหม่ เราจะได้ พบกับค�ำว่าสมาร์ ทอีกมากมาย อาทิ สมาร์ ทโฮม
สมาร์ ทฟาร์ ม สมาร์ ทออฟฟิ ศ สมาร์ ทซิตี ้ สมาร์ ทจึงเข้ ามาในเกือบทุกระบบ
ลองนึกเลยต่อไปว่าเมือ่ ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์ มดิ จิทลั มีการบริ การใหม่ๆ มีการพึ่งพาดิ จิทลั มากขึ้น มีความจ� ำเป็ นต้องรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำคัญบนแพลตฟอร์ มการบริ การเหล่านี ้ ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลข่าวสารทีส่ ง่ ถึงกันจะเป็ นเช่นไร  สิ่งทีห่ นีไม่พน้
ทีจ่ ะรับส่งระหว่างกันคื อเรื ่องเงิ นดิ จิทลั หมายถึงข้อมูลที ม่ ี ค่าก� ำลังแปลงร่ างไปวางอยู่บนดิ จิทลั แพลตฟอร์ ม ระบบการรับส่ง
Transactions และเงินดิจิทลั   Digital Money จะต้องกระท�ำผ่านระบบทีน่ า่ เชือ่ ถือ บนแพลตฟอร์ มทีน่ า่ ไว้วางใจ มีความเชือ่ มัน่ ใน
เทคโนโลยีดา้ นการดูแลการรับส่งข้อมูล เช่น Blockchains และ Distributed Ledgers ระบบ Conversation System จึงต้องได้รบั
การพัฒนาให้รองรับการใช้งานให้ได้ หรื อลองพิจารณาดูว่าหากผ่านพ้นจากยุคการใช้กระดาษมาใช้กระดาษดิ จิทลั แทน การใช้
การรับส่งกระดาษดิ จิทลั ไปในแพลตฟอร์ มต้องไว้ใจได้เหมื อนกระดาษจริ งทีต่ อ้ งตรวจสอบความเป็ นต้นฉบับ มี ความเชื อ่ มัน่ ว่า
จะไม่ถูกดัดแปลงแก้ไข หรื อหากมีการเปลีย่ นแปลงแม้แต่เพียงน้อยนิ ดต้องตรวจสอบได้ เป็ นการสร้างคุณค่าชีวิตดิ จิทลั ทีแ่ ท้จริ ง
บนพืน้ ฐานการสร้าง User Experience ใหม่
เทคโนโลยีเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการสร้ างรูปแบบการบริการและประสบการณ์ใหม่ ทีท่ �ำให้ วธิ ีการท�ำงานแบบเดิมๆ ล้ าสมัย
และหายไป การปรับตัวจึงต้ องเตรียมพร้ อมเพือ่ ยอมรับการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีจ่ ะตามมา
ชีวิตที่สงบสุข มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การจัดระเบียบทางสังคมในไซเบอร์ สเปซจึงต้ องให้ ความส�ำคัญไปพร้ อมกัน
ด้วยเหตุนที ้ กุ ประเทศจึงต้องพัฒนากฎระเบียบโดยการออกกฎหมาย เพื่อสร้ างความมั่นใจให้กบั สังคมในการด�ำเนิน
ชีวติ ยุคใหม่ ยุคที่เต็มไปด้ วยดิจทิ ลั กฎหมายดิจทิ ลั จึงต้ องพัฒนามาพร้ อมกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
การรองรับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ ดจิ ทิ ลั ในแง่ มุมต่ างๆ เพื่อให้ สังคมมีความมั่นใจและพัฒนา
ต่ อไปพร้ อมกับการใช้ ดจิ ทิ ลั โดยเฉพาะการสร้ างความสงบสุขในโลกไซเบอร์
ก็อยากให้เข้าใจและมองในแง่ดีว่าการด�ำเนิ นการของรัฐในการพัฒนากฎหมายไซเบอร์ มีความจ� ำเป็ นในยุคดิ จิทลั และเป็ น
หนทางทีจ่ ะช่วยการด�ำเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ให้มนั่ ใจ แน่ใจ และรับรู้ในความคุม้ ครองให้สงั คมพัฒนาก้าวหน้าต่อไป การออก
กฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงมี ความจ� ำเป็ นทีจ่ ะช่วยให้สงั คมและส่วนรวมเกิ ดประโยชน์
อยากให้ มองด้ านบวกครับ มองในมุมที่ช่วยกันพัฒนาสังคมและความก้ าวหน้ า เพื่อก้ าวสู่ Thailand 4.0 ด้ วยกันครับ
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รุ่งอรุณของ “เศรษฐกิจ DX
ทีข่ ายผลิตภัณฑ์/บริการให้กบั ลูกค้าโดยตรงจะท�ำการทดสอบการ
ใช้ งานเออาร์/วีอาร์ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการท�ำการตลาด
5: การเติบโตของอุตสาหกรรมไอโอที ในปี 2560 รถยนต์
อัจฉริ ยะ ประกันภัยเชิงเทเลเมติกส์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ส่วนบุคคล และสมาร์ ตบิลดิ ้งจะเป็ น 4 กรณีการใช้ งานไอโอที
ที่แพร่หลายมากที่สดุ ของประเทศไทย ซึง่ จะกระตุ้นการลงทุน
ในเทคโนโลยีไอโอทีถงึ 7 พันล้านบาท
7:การปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยในปี 2017การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วยกับผู้ให้ บริการด้ านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
จะเปลีย่ นแปลงอย่างก้ าวกระโดดจากเชิงรับเป็ นเชิงรุก
8: กลยุทธ์ มัลติคลาวด์ กว่า 55% ของแผนกไอทีจะ
ด�ำเนินกลยุทธ์การสรรหาและจัดการสถาปั ตยกรรมมัลติคลาวด์
ภายในปี 2563 ซึง่ จะช่วยผลักดันความเร็วของการเปลีย่ นแปลง
ภายในแผนกไอทีขององค์กรต่าง ๆ
10: คอกนิทฟี ไซเบอร์ ซเิ คียวริตี ้ ภายในปี 2562 กว่า 30%
ของระบบไซเบอร์ซเิ คียวริตี ้ขององค์กรในประเทศไทยจะใช้เทคโนโลยี
คอกนีฟ/เอไอ เพือ่ ช่วยในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นและซับซ้ อนขึ ้นอย่างมาก
ไอดีซคี าดการณ์วา่ โลกจะได้ เห็นแพล็ตฟอร์มที่ 4 ปรากฏขึ ้น
ภายในปี 2563 ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ ว หนึง่ ในสามของบริษทั
ด้ านสุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชภี าพและสินค้ าอุปโภคบริโภคจะเริ่ม
พัฒนาสินค้ า/บริการกลุม่ แรกทีม่ กี ารผสานแพล็ตฟอร์มที่ 3 กับ
ร่างกายมนุษย์ ซึง่ จะท�ำให้ สามารถสร้ างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประเภท “มนุษยชาติเสริม” จนกลายเป็ นกระแสหลักได้ ในช่วง
ปี 2568 เป็ นต้ นไป
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ก้ าวเข้ าสู่ปี 2560 กันแล้ ว เป็ นธรรมเนี ยมของทุกปี ที่
ไอดีซปี ระเทศไทยจะมีการคาดการณ์เทคโนโลยีส�ำคัญส�ำหรับ
ประเทศไทยส�ำหรับปี 2560 โดยเน้ นว่าผลจากการท�ำดิจทิ ลั
ทรานสฟอร์ เมชั่น (DX) ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกนัน้ จะเข้าสู่
ระดับเศรษฐกิจมหภาคในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า ซึง่ จะก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริ ษัทด�ำเนินการ และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในทีส่ ดุ โดยไอดีซเี รียกเหตุการณ์นี ้ว่า
เป็ นรุ่งอรุณของ “เศรษฐกิจ DX” อันเป็ นระบบเศรษฐกิจทีอ่ งค์กร
ต่าง ๆ มีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการสร้ างผลิตภัณฑ์
บริการ ประสบการณ์ใช้งาน และรูปแบบการท�ำงานใหม่ ๆ ผ่านการ
ใช้ งานเทคโนโลยีคลาวด์ โมบิลติ ี คอกนิ
้
ทฟี /ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
อินเทอร์ เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ความเป็ นจริงเสริม/ความเป็ นจริง
เสมือน (AR/VR) และมีการท�ำดิจิทลั ทรานสฟอร์ เมชัน่ ซึง่ ถูก
ขับเคลือ่ นโดยการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้
1: รุ่งอรุณแห่งเศรษฐกิจ DX ภายในปี 2563 นัน้ 30% ของ
ผู้ประกอบการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ 500 บริษทั ของไทย จะพบว่าธุรกิจ
ของพวกเขาส่วนใหญ่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์การใช้ งานทีม่ ดี จิ ทิ ลั เป็ น
องค์ประกอบ
2: รายได้เชิงดิจทิ ลั ภายในปี 2062 นัน้ 25% ของโครงการ
ด้ านไอทีจะสามารถสร้ างบริการและแหล่งรายได้ ใหม่เชิงดิจทิ ลั
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นข้ อมูลให้ เป็ นรายได้
3: การซัพพอร์ ตโดยใช้ ดจิ ทิ ลั ภายในปี 2561 นัน้ 60%
ของการบริการซัพพอร์ตลูกค้ าจะอยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั และเกิดขึ ้น
ในชุมชนออนไลน์
4: อินเตอร์ เฟซแบบ 360 องศา จะได้รบั ความสนใจมากขึ ้น
ในปี 2561 นัน้ 30% ของบริ ษัทขนาดใหญ่ 100 บริ ษัทแรก

 เจ้ าของ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน, ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์, น.พ.ณรงค์ บุณยะรัตเวช,
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์, วิชิต ปุณวัตร์
 คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา รศ.ยืน ภูว่ รวรรณ, รศ.ดร.พิชิต สุขเจริ ญพงษ์ ,
รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชยั สุวฒ
ั น์, อัญชลี จ�ำรัสฤทธิรงค์, น.อ.ไพศาล สงวนหมู,่
จเร เลิศสุดวิชยั , ดร.สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
 บรรณาธิการบริ หาร อดิศกั ดิ์ ตันตาปกุล
 กองบรรณาธิการ ณิญาพัณณ์ ฤทธิพีระศักดิ์, ปฐมาภรณ์ กันตาคม
 หัวหน้ าแผนกศิลป์ ประสิทธิพงษ์ ปานศิลา
 ฝ่ ายโฆษณา ณัฐวีร์ วงศ์สริ ิ กลุ โทรศัพท์ 0-2739-8226, พุทธรักษา ใยเยื่อ
โทรศัพท์ 0-2739-8204

 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร สุรเชษฐ พูร่ ะหง, กสิวฒ
ั น์ มฤคสนธิ, บุญรอด บุญเอี่ยม
 หน่วยบริ การสมาชิก มานิต เข็มเงิน โทรศัพท์ 0-2739-8111 กด 1 อัตราค่าสมาชิก
840 บาท (12) ฉบับ ส่งเงินค่าสมาชิกในนามบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ชันที
้ ่ 18
อาคารทีซีไอเอฟ (อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ เดิม) เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8294, 0-2739-8117
 ท�ำเพลตสี/ขาว-ด�ำ โมเดอร์ น ฟิ ล์ม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2938-0403-4, 0-2513-4723
 ฝ่ ายจัดจ�ำหน่ายเขตกรุงเทพฯ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2739-8222
 ฝ่ ายจัดจ�ำหน่ายต่างจังหวัด บริ ษัท นานาสาส์น จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2433-6855, 0-2880-7345-6
 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผ้ โู ฆษณา วิบลู ย์ศกั ดิ์ อุดมวนิช จดหมายถึงกองบรรณาธิการบทความและ
ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ กรุณาส่งไปที่ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ adisak@se-ed.com
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต่อ ย่อสรุปต้ นฉบับได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากผู้สง่
 ส�ำนักงานติดต่อ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ชัน้ 18 อาคารทีซีไอเอฟ (อาคารเนชัน่
ทาวเวอร์ เดิม) เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 		
โทรศัพท์ 0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8228 ฝ่ ายข่าว micropress@se-ed.com
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King Intelligence Technology Co., Ltd.

TOTOLINK A6004NS AC1900
Wireless Dual Band Gigabit NAS Router

สวัสดีครับ ปั จจุบนั Wireless Router มีมาให้ เลือกซื ้อในตลาดมากขึ ้น จนราคาของ wireless AC Router นัน้
ถูกลงอย่างมาก โดยพกพาฟี เจอร์ มาครบครัน วันนี ้เราจะมารี วิว TOTOLINK A6004NS AC1900 Wireless
Dual Band Gigabit NAS Router อีกตัว ทีเ่ หมาะส�ำหรับการเชือ่ มต่อส�ำหรับ HD Video streaming, online gaming และการ
เชือ่ มต่อกับมือถือ ด้ วยหน่วยประมวลผล dual core ความถี่ 1 Ghz และมีฟังก์ชนั่ รองรับระบบ NAS ติดตังมาด้
้ วย ในทาง
ด้ านของ Wireless Lan แยกการท�ำงานจากชิพสองตัวในแต่ละความถี่ ในความถี่ 2.4Ghz มาตรฐานสูงสุด Wireless N
ความเร็ว 600 Mbps และทางด้ านความถี่ 5Ghz ตามมาตรฐานสูงสุด Wireless AC ความเร็วสูงสุด 1.9 Gbps
รวมถึงมีเสาอากาศขนาด 5 dBi จ�ำนวน 6 เสา แบบถอดได้ วันนี ้เรามาลองดูลกั ษณะเด่นๆ กันครับ

JANUARY 2017 . MICROCOMPUTER

TOTOLINK A6004NS AC1900 Wireless Router ถูกออกแบบมา
ใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็ว Wi-Fi ที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับ
การดูสตรีมวิดีโอ แบบ HD, เล่นเกมออนไลน์และการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องการเล่นเกมส์และดูวีดีโอได้อย่างราบรื่น

15

การติดตั้งและคอนฟิค

PL
E

1. เริ่มต้ น ตังค่
้ าไอพี ให้ กบั เครื่องทีเ่ ราจะเข้ าทดสอบกันก่อนโดย
ให้ อยูใ่ นช่วง 192.168.1.0/24

2. จากนันเข้
้ าไปตังค่
้ าผ่านไอพี 192.168.1. 1 คลิกที่ Setup
Tool username : admin password : admin

ลักษณะเด่น

MICROCOMPUTER . JANUARY 2017
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TOTOLINK A6004NS เป็ น Wireless AC Router ความเร็วสูง
คุณภาพดี รับส่งสัญญาณได้ ไกล
l
มี Gigabit WAN 1 ช่อง Gigabit LAN 4 ช่อง ความเร็ ว
100/1000Mbps
l Wireless AC1900 ความเร็ ว 600Mbps บน 2.4Ghz และ
1300 Mbps บน 5Ghz
l มีเสาอากาศขนาด 5 dBi จ�ำนวน 6 เสา แบบถอดได้
l รองรับ Wireless Security : 64/128-bit WEP,
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
l รองรับ Wireless Functions : Multiple SSID, Wireless
Bridge, MAC Authentication, WDS, WPS, Wireless
Scheduler
l รองรับ Firewall : Internet Access Control: IP/MAC
Address filtering, Net Detector
l รองรับเทคโนโลยี Beamforming ส่งสัญญาณได้ ไกล
และเร็วมากขึ ้น
l มี USB 3.0 จ�ำนวน 1 ช่อง และ USB 2.0 จ�ำนวน 1 ช่อง
รองรับ FTP Service, Windows File
l Sharing(Samba), Torrent, Media Server, URL
Service, USB Tethering
l ขนาด 197.5 x 180.1 x 36 มม.
l

3. หน้ าแรกก็เจอสถานะการท�ำงานของระบบ เป็ นอินเตอร์ เฟส
TOTOLINK แบบดังเดิ
้ ม ที่ดเู รี ยบง่ายสะอาดตา

[ Produc t Rev iew]

4. การเซ็ตอัพระบบเครื อข่ายแบบสาย ที่มีการปรับแต่งที่งา่ ย

PL
E

7. การคอนฟิ คทางด้ านระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบต่างๆ

EX
AM

5. การติ ด ตัง้ ระบบที่ บ อกเลยว่า TOTOLINK A6004NS
AC1900 Wireless ท�ำได้ งา่ ยมาก ไม่จ�ำเป็ นต้ องมีความรู้ในระบบ
เครื อข่ายลึกๆ ก็สามารถติดตังระบบได้
้
เพียงเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเข้ าพอร์ต WAN ให้ เรียบร้ อยหรือจะใช้ งานเป็ น Repeater
ได้ อีกด้ วย

8. ในโหมดการจัดการ USB Storage สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
ผ่านทางพอร์ ต USB จะกลายเป็ น file server ได้ เช่นกัน

6. การปรับแต่งระบบ Wireless lan ก็เช่นกัน โดยจะมีการเซ็ตอัพ
ค่าการใช้ งานแยกออกเป็ นสองความถี่เลย
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การทดสอบ

PL
E

ในวันนี ้จะเป็ นการทดสอบประสิทธิภาพของ TOTOLINK A6004NS
กับการแชร์ ไฟล์ผา่ น Wireless AC กันครับ โดย Default Wireless
มีแสดงขึ ้นมาให้ เห็นสองตัว ดังรูป

ทดสอบผ่านมือถือ ซึง่ อยู่คนละห้ อง สัญญาณก็แรง ไหลลื่น
ไม่สะดุดเช่นกัน

ทดสอบคัดลอกไฟล์จาก Server มายัง Notebook จะเห็น
ประสิทธิภาพ

EX
AM

ทดสอบการ ping ไปข้ างนอก
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การคัดลอกไฟล์จะเห็นว่าได้ ความเร็วสูงสุดที่ 31 Mbps และเฉลีย่
อยูท่ ี่ 16 Mbps ซึง่ ถือว่าก็เร็วอยูใ่ นระดับปานกลาง เหมาะกับการ
ใช้ งานในบ้ านอย่างยิ่ง
ลองทดลองเปิ ด youtube ดูห นัง ฟั ง เพลง ก็ ดูแ ล้ ว ลื่ น ไหล
ไม่สะดุด

18

บทสรุป

การทดสอบจะเห็นได้ วา่ ทางด้ านความเร็วสามารถใช้ ได้ โดยไม่
หลุด ตัวนี ้ที่น�ำไปใช้ ใน การเล่นจ�ำพวก HD Video Streaming, Online Gaming และการเชื่อมต่อ Mobile WiFi ทั่ว ไป A6004NS
ถื อ เป็ นตัว เลื อ กส� ำ หรั บ ผู้ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการความไหลลื่ น ในการ
เล่นเกมส์ และการดูหนังฟั งเพลงครับ ถ้ าให้ พดู ถึงเรื่องการรับประกัน  
King I.T. เค้ ารับประกันตลอดอายุการใช้ งาน “Lifetime ตัวจริ งต้ อง
Void King เท่านัน”
้ รวมถึงบริการหลังการขายทีด่ เี ยีย่ ม จากศูนย์บริการ
31 ศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้ นท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-419-0555
โทรสาร 02-412-7679
www.facebook.com/kingit.network
www.kit.co.th

Product Review
บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จ�ำกัด
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การเชื่อมต่อระหว่างสาขาด้วยเทคโนโลยี
“เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” (VPN: Virtual
Private Network)

หนึ่งในหลายๆ ปั ญหาที่น่าหนักใจไม่น้อยส�ำหรับองค์กรธุรกิจคือปั ญหาเรื่ องการจัดการข้ อมูลและ
การรักษาความปลอดของข้ อมูล ท�ำอย่างไรข้ อมูลจึงจะสามารถจัดเก็บได้ อย่างปลอดภัย แต่สามารถเข้ า
ถึงได้ โดยคนที่ได้ รับสิทธิ การน�ำไฟร์ วอลเข้ ามาใช้ งานเพื่อป้องกันการโจมตีหรื อลักลอบน�ำข้ อมูลออกโดย
คนภายนอกจึงเป้นเรื่ องจ�ำเป็ น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ หากมีความจ�ำเป็ นต้ องเข้ าถึงข้ อมูลบางอย่างจาก
ภายนอก เช่น พนักงานขาย ออกไปน�ำเสนอขายสินค้ าและมีความจ�ำเป็ นต้ องเข้ าถึงไฟล์ข้อมูลบางอย่างที่
อยูใ่ นองค์กรเพื่อน�ำเสนอลูกค้ า หรื อกรณีที่ธรุ กิจเติบโตจนต้ องเพิม่ จ�ำนวนสาขา, การสร้ างโกดังเก็บสินค้ า
ใหม่ หรื อสร้ างโรงงานผลิตสินค้ าเองล่ะ จ�ำท�ำอย่างไร ส�ำหรับการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างสาขานัน้ ในอดีต
ที่ความเร็วอินเตอร์ เน็ตยังไม่สงู มาก นิยมใช้ การเช่าสายสัญญาณ (Lease line) จากผู้ให้ บริ การ ท�ำให้ ได้
วงจรเช่าสัญาณที่มีเถียรภาพสูงและมีด้วยค่าใช้ จา่ ยที่สงู มากเช่นดียวกัน แต่วธิ ีนี ้ก็สามารถท�ำให้ พนักงาน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลจากภายได้
VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็ นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครื อข่ายนอกอาคาร (WAN –
Wide Area Network) แบบเดียวกับวงจรเช่าสายสัญญาณ ส�ำหรับเชื่อมเครื อข่ายในแต่ละสาขาเข้ าด้ วย
กัน เพียงแต่ VPN ใช้ อินเตอร์ เน็ต (Internet) เป็ นตัวกลางแทนสายเช่าสัญาณ (Lease Line) ท�ำให้ เกิด
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เดรย์เทค ตอบโจทย์ส�ำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางถึงเล็ก ด้วยอุปกรณ์
ที่เป็นทั้งไฟร์วอลที่แข็งแกร่งและ VPN ที่มีเสถียรภาพสูง ช่วยลดความซ�้ำซ้อน
ยุ่งยากและค่าใช้จา่ ยจากการต้องดูแลรักษาอุปกรณ์หลายๆ ตัว ท�ำให้ได้รับ
ความนิยมสูงมากในตลาดยุโรปและอเมริกา
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ผ่านอินเตอร์ เน็ตทัง้ 2 สายด้ วย VPN load-balancing ท�ำให้ การ
เชื่อมต่อมีเสถียรภาพและความเร็วมากขึ ้นเป็ น 2 เท่า

นอกจากเรื่ องความปลอดภัย, ความเร็ วและเสถียรภาพแล้ ว
อีกเรื่ องที่ส�ำคัญไม่แพ้ กนั คือการจัดการและการดูแลรักษา หาก
อุปกรณ์มคี วามสามารถมากมายแต่บริหารจัดการได้ ยากก็คงไม่ใช่
อุปกรณ์ ที่ดีนกั เพราะผู้ดแู ลอาจไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อปรับ
เขือ่ นไขการใช้ งานให้ ตรงกับความต้ องการใช้ งานจริงได้ ถ้ าเป็ นเช่น
นันความสามารถมากมายก็
้
ไร้ ประโยชน์ เดรย์เทค (DrayTek) จึง
ออกแบบหน้ าจอใช้ งานเป็ นแบบ “เว็บอินเตอร์ เฟส” ท�ำให้ สามารถ
ใช้ งานได้ งา่ ย เป็ นมิตรกับผู้ใช้ และด้ วยระบบ Central VPN Management จะท�ำให้ ผ้ ดู แู ลระบบสามารถบริ หารจัดการการเชื่อมต่อ
สาขาจากส่วนกลางได้ อย่างง่ายดาย

PL
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ต้ นทุนการใช้ งานที่ถกู ว่ามาก เพราะทุกองค์องค์กรย่อมมอินเตอร์
เน็ตใช้ งานอยู่แล้ วแล้ ว ที่เหลือก็เพียงแค่สร้ างอุโมงค์เสมือนไว้ รับ
ส่งข้ อมูล (Tunneling) ระหว่างกันเท่านัน้ โดยมีระบบเข้ ารหัสเพื่อ
ป้องกันการลักลอบใช้ ข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต สิ่งที่ต้องท�ำ
คือการหาอุปกรณ์ที่สามารถท�ำ  VPN ได้ อย่างอย่างมีเสถียรภาพ
และราคาไม่แพงเกินไป

EX
AM

เดรย์ เทค (DrayTek) ตอบโจทย์ ส�ำหรั บองค์กรธุรกิจขนาด
กลางถึงเล็ก ด้ วยอุปกรณ์ที่เป็ นทังไฟร์
้ วอลที่แข็งแกร่งและ VPN ที่
มีเสถียรภาพสูง ช่วยลดความซ� ้ำซ้ อนยุง่ ยากและค่าใช้ จา่ ยจากการ
ต้ องดูแลรักษาอุปกรณ์หลายๆ ตัว ท�ำให้ ได้ รับความนิยมสูงมาก
ในตลาดยุโรปและอเมริ กา รองรับ VPN โปรโตคอลหลักทัง้ PPTP,
IPSec, L2TP, L2TP over IPSec หรื อแม้ แต่ SSL ท�ำให้ มียืดหยุน่
และสะดวกต่อการใช้ งาน ในการเชื่อมต่อแบบสาขาถึงสาขา (site
to site) สามารถเชื่อมต่อได้ กบั เร้ าเตอร์ หรื อไฟร์ วอลแทบทุกยี่ห้อที่
รองรับการท�ำ VPN ด้ วยโปรโตคอลหลักดังกล่าว (ท�ำไม่ต้องกังวล
ว่าจะต้ องเลิกใช้ ไฟร์ วอลราคาแพงที่พงึ่ ซื ้อมา) ในการเชื่อมต่อแบบ
ผู้ใช้ ถึงสาขา (client to site) ก็สามารถเชื่อมต่อจากซอฟท์แวร์ ที่
มีอยู่แล้ วในอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ในโทรศัพท์มือถือ, โน๊ ตบุค หรื อ
คอมพิวเตอร์ หรื อเลือกติดตังซอฟท์
้
แวร์ ส�ำหรับการท�ำ  VPN ของ
เดรย์เทค คือ Smart VPN ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี ทงบน
ั ้ iOS,
Android และ Windows

เดรย์เทค (DrayTek)

สินใจสินค้ าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่

บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จ�ำกัด

โทรศัพท์ 02-1975119, สายด่วน 081-1723560
ไลน์ไอดี brit.sales, brit.DrayTek
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/brit.DrayTek
เว็บไซต์ www.brit.co.th
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บริษัท อีซี่ เน็ต จ�ำกัด
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ในบางกรณีการท�ำ VPN ได้ เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่ใช่คำ� ตอบ
เมือ่ อินเตอร์ เน็ตในบางสาขาหรือบางไซต์งานยังไม่มเี สถียรภาพทีด่ ี
การใช้ งาน VPN backup จะช่วยลดปั ญหาการเชื่อมต่อไม่ได้ หรื อ
กรณีตรงกันข้ ามเมื่อมีอินเตอร์ เน็ตที่ดีอยู่ถึง 2 สายท�ำไมถึงจะใช้
VPN บนอินเตอร์ เน็ตเพียงสายเดียว เมื่อเดรย์เทคสามารถท�ำ VPN

โทรศัพท์ 02-8152540
ไลน์ไอดี EasyNetwork, EasyNetwork2
เว็บไซต์ www.easynetwork.co.th

Poise Technology Co., Ltd.
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SANGOMA Enterpise
Gateways Vega series

l
l

Vega 50 2FXO & 4FXS Gateway
Vega 50 2FXO & 8FXS Gateway

l

Vega 3000G 24FXS Gateway

l

Vega 100G 1 E1 Port (30 Simultaneous Call)

l

Vega200G 2 E1 Port  (60 Simultaneous Call)

l

Vega400G 4 E1 Port  (120 Simultaneous Call)

VoIP Model

l
l

Vega 50 4FXO Gateway
Vega 50 8FXO Gateway
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VoIP Gateway เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ท�ำหน้ าที่แปลง
สัญญาณเสียงพูดหรือแฟกซ์ให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสม โดยเปลีย่ นจาก
PSTN (Public Switched Telephony Network :ระบบเครื อข่าย
ชุม สายโทรศัพ ท์ ส าธารณะ) ไปเป็ น Digital packets ที่ เ ป็ น
IP packets เพื่อส่งข้ อมูลไปบน IP Network และ  VoIP Gateway
ยังท�ำหน้ าที่เปลี่ยน Digital packets กลับมาเป็ น  PSTN ด้ วย
VoIP Gateway ท�ำงานเป็ นตัวประสานระหว่าง IP Network กับ
เครื อข่ายโทรศัพท์แบบเดิม (PSTN) เพื่อเปลี่ยน traffic เสียงไปเป็ น
รูปแบบที่เหมาะสมส�ำหรับการรับช่องเครื อข่ายปลายทาง (IP หรื อ
PSTN)
• หากทราฟฟิ กเสียงกําเนิดมาจาก PSTN ตัว VoIP Gateway
จะทําหน้ าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงแบบ Analog ไปเป็ นสัญญาณ
ดิจิตอล โดยสัญญาณดิจิตอลนี ้จะถูกบีบอัด (compressed) โดย
ใช้ codec และถูกส่งผ่านข้ ามไปยัง IP Network โดยใช้ signaling
protocol
• หากทราฟฟิ กเสียงกําเนิดมาจาก IP Network ตัว VoIP จะทํา
หน้ าที่คล้ าย (decompress) digital packets ไปเป็ นสัญญาณ
ดิจิตอล ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็ นสัญญาณ analog เพื่อส่งผ่านไป
ยัง PSTN
เพื่อให้ อปุ กรณ์ VoIP Gateway สามารถท�ำหน้ าที่ดงั กล่าวมา
ข้ างต้ น ภายในตัวอุปกรณ์จะต้ องมีหลายส่วนประกอบ แต่ละส่วน
ก็ท�ำหน้ าที่แตกต่างกัน
วันนี ้ทางเราขอน�ำเสนอ VoIP Gateway ภายใต้ แบรนด์ Sangoma
ที่มีประสิทธิ ภาพสูง และมีการใช้ งานแพร่ หลาย ซึ่ง Sangoma
Gateway มีหลาย model ให้ เลือกดังนี ้
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Gateway Feature

Use Cases

Telephony Feature
l
l

l

PSTN Trunking

CallerID Presentation
CallerID Screening  allows connections to be
accepted only from selected call sources
SIP Registration & Digest Authentication

สามารถใช้ งาน VoIP Gateway เพื่อเป็ นเส้ นทางการเชื่อมต่อ
ไปยังผู้ให้ บริ การในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ เช่น Analog Line, E1 Trunk
หรื อ อื่น ๆ

l
l
l
l
l
l
l
l

Adaptive jitter removal
Comfort noise generation
Silence suppression
802.1p/Q VLAN tagging
Differentiated Services (DiffServ)
Type of Service(ToS)
QoS Statistics Reporting
Echo cancellation (G.168 up to 128ms)

Operation & Maintenance
l
l
l
l
l

HTTP(S) Web Server
RADIUS Accounting & Login
Firmware Upgrade
SNMP V1, V2 & V3
TFTP/FTP Support
VT100 – RS232

Hybrid Client

สามารถใช้ งาน VoIP Gateway เพือ่ แปลงสัญญาณจากสัญญาณ
IP กลับไปยัง สัญญาณ Analog ได้ เพื่อให้ อปุ กรณ์โทรศัพท์เก่ายัง
สามารถใช้ งานได้ อยูด่ ้ วยเมื่อเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่

EX
AM

l
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Call Quality

Security & Encryption
l
l
l

HTTPS, SSH, Telnet
Configuration User Login Passwords
SIP/TLS and SRTP

Routing & Numbering
l
l
l
l

Dial Planner
Direct Dialing In (DDI)
SIP registration to multiple proxies
NAT traversal

Enterprise VoIP Networking

สามารถใช้ งานเพือ่ การเชือ่ มต่อโครงข่าย VoIP ขนาดใหญ่เพือ่ ใช้
ในการเชือ่ มตู้สาขาเข้ าหากันและยังสามารถช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการ
โทรหากันระหว่างสาขาได้ อีกด้ วย

Redundancy
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Hardware failover using port bypass (Vega 400G only)
Local Survivability – Bussiness Continuity during WAN/SIP
outage
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สนใจสินค้ าติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม่ ได้ ที่

บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จ�ำกัด

76 สุขุมวิมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02 656 8598 โทรสาร: 02 250 9767
เว็บไซต์ www.poisetechnology.com

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Advertorial
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เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย)
น�ำเสนอโซลูชนั่ ประหยัดพลังงาน (NET-eco)
สูก่ ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าองค์กรมีนโยบายในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท�ำให้องค์กรสามารถประหยัดเงิน
ที่ต้องใช้จ่ายอย่างไม่จ�ำเป็นได้
3 ขั้นตอนสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
โดยอ้ างอิงจากขันตอนดั
้
งภาพ

Visualize

Analyze

Action
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องค์กรธุรกิจทุกขนาดในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะประสบภาวะการ
แข่งขันทีส่ งู และสินค้ าในตลาดบางประเภทได้ กลายเป็ นสินค้ าแบบ
Commodity มากขึ ้น การที่จะท�ำให้ องค์กรมีผลก�ำไรเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ นอกจากจะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังสามารถ
ท�ำได้ โดยการลดต้ นทุนโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้ า
หรือบริการทีด่ ขี ององค์กร หนึง่ ในต้นทุนทีอ่ งค์กรน่าจะพิจารณาในการ
ปรับลดลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ต้ นทุนด้ านพลังงานที่ใช้
ในองค์กรนัน่ เอง องค์กรโดยส่วนใหญ่มกั มีการใช้ พลังงานมากเกิน
ความจ�ำเป็ น และมีการใช้ พลังงานสูญเปล่าไปโดยรู้เท่าไม่ถงึ การณ์
ดังนันถ้
้ าองค์กรมีนโยบายในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จะท�ำให้ องค์กรสามารถประหยัดเงินทีต่ ้ องใช้ จา่ ยอย่างไม่จ�ำเป็ นได้
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1. Visualize – เป็ นขัน้ ตอนในการมองรายละเอี ย ดการ
ใช้ พ ลัง งานขององค์ ก ร ซึ่ง จะท� ำ ให้ ส ามารถเข้ า ใจสัด ส่ว นการ
ใช้ พลังงานของระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน เครื่ องจักรที่ใช้ ในขบวนการผลิต ฯลฯ
และน�ำมาเปรี ยบเทียบกันได้
2. Analyze – เป็ นขัน้ ตอนที่ น� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากขัน้ ตอนแรก
มาวิเคราะห์ ศึกษาความเป็ นไปได้ จัดล�ำดับความส�ำคัญ และตัง้
เป้าหมายในการปรับลดการใช้ พลังงานของระบบต่าง ๆ ขององค์กร
3. Take Action – เป็ นขันตอนที
้
่น�ำเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในขันตอน
้
ที่ 2 โดยเรี ยงตามล�ำดับความส�ำคัญมาสื่อสารถึงทุกคนในองค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง ร่วมกันท�ำแผนงาน และลงมือปฏิบตั ิให้ บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้
หลังจากลงมือปฏิบตั ิแล้ ว ควรจะกลับไปดูรายละเอียดการ
ใช้ พลังงานอีกครัง้ เพือ่ หาทางปรับปรุงอีกอย่างต่อเนือ่ ง จนกลายเป็ น
ธรรมเนียมการปฏิบตั ิ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรนัน่ เอง
โซลูชนั่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานมีสว่ นประกอบ 2 ส่วน
หลักๆ คือ
l NET-eco Software
l NET-eco Measure & Control
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ตัวอย่างการแสดงผลของ NET-eco Software

EX
AM

NET-eco Software

เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีหน้ าที่หลัก 3 ประการคือ
l จัดเก็บค่าที่วด
ั ได้ จาก NET-eco Measure แบบต่าง ๆ เช่น
ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื ้น ผ่านเครื อข่ายเน็ตเวิร์ก
ขององค์กร (LAN)
l แสดงผลทังในแบบ
้
Real-Time Value และ Historical Value
ซึง่ สามารถแบ่งการแสดงผลตามพื ้นที่ ตึก หรื อแต่ละชันได้
้ โดยการ
ก�ำหนดให้ แสดงผลเปรี ยบเทียบแบบรายวัย รายเดือน รายปี ได้
l ควบคุมการท�ำงานของ NET-eco Control แบบต่าง ๆ เช่น
เครื่ องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ การใช้ พลังงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
ผู้ใช้งานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ผา่ น Web Browser หรือ Application
ซึง่ รองรับการใช้ งานบน Tablet และSmart Phone ทัง้ Apple IOS
และ Android
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Package

License

Measure

Control

Map

Report

Basic

50

Energy

No

No

No

Standard

300

All

All

2D Map

Yes

(2-layers)
Enterprise

1,000

All

All

2D Map
(Multi-layers)

Yes

NET-eco Measure & Control
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[ Adve r torial ]
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เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่เป็ นส่วนประกอบของโซลูชนั่ โดยแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทคือ
1. NET-eco Measure เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ในการวัดค่าต่าง ๆ
1.1 Energy Measurement Unit (EMU) ใช้ ส�ำหรับการวัดค่า
พลังงานไฟฟ้า
1.2 Multi-Sensor Unit ใช้ สำ� หรับวัดค่าอุณหภูมิ และความชื ้น
2. NET-eco Control เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ในการควบคุมการ
ท�ำงานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2.1 Air-Conditioning Control Unit ใช้ ส�ำหรับควบคุมการ
ท�ำงานของเครื่ องปรับอากาศ

2.2 Multi-Sensor with Air-Conditioning Control Unit
ใช้ ส�ำหรับวัดค่าอุณหภูมิ และความชื ้น ตลอดจนสามารถควบคุม
การท�ำงานของเครื่ องปรับอากาศ
NET-eco Software จะรับค่าต่าง ๆ จาก NET-eco Measure
และควบคุมการท�ำงานของอุปกรณ์โดยใช้ NET-eco Control ผ่าน
ทางระบบเครื อข่าย LAN ขององค์กร ซึง่ NET-eco Software จะ
สามารถรองรับประเภทของฮาร์ ดแวร์ ประเภทต่าง ๆ มากขึ ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 24 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2726-9905 แฟกซ์ : 0-2726-9737
เว็บไซต์ : www.netmarks.co.th
อีเมล : salesinfo@netmarks.co.th
Facebook : NetmarksTH
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NETGEAR Nighthawk X10
(R9000) เราเตอร์มาตรฐาน AD7200

EX
AM

วันนี้ก็ถึงเวลาของ NETGEAR Nighthawk X10 (R9000) เราเตอร์มาตรฐาน
AD7200 รองรับการใช้งานพอร์ต Fiber 10G และการท�ำ Aggregation
บ้านไหนอยากได้ระบบเน็ตเวิร์กแบบเทพ จะแบ็กอัปไฟล์หรือก๊อบปี้ไฟล์ก็ไม่ต้องห่วง
ทุกวันนี ้เราเตอร์ Wi-Fi เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทกุ บ้ านแทบจะต้ องมี
ติดบ้ านกัน โดยตามท้ องตลาดก็มีตงแต่
ั ้ ราคาไม่กี่ร้อยบาทจนถึง
หลักหมืน่ แต่การใช้ งานมักเรียกร้ องความเป็ นเทพกันเสมอ เผือ่ เอาไว้
โชว์เพื่อนๆ เวลามาเล่นเกมที่บ้าน วันนี ้กองบรรณาธิการนิตยสาร
ไมโครคอมพิวเตอร์ขอเสนอเราเตอร์ตระกูล Nighthawk X10 มาตรฐาน
802.11AD ทีเ่ ป็ นระดับเทพ เหมาะส�ำหรับบ้ านไหนพอมีงบประมาณ
อยากได้ ความเร็วและแรงก็ต้องตัวนี ้แหละ NETGEAR Nighthawk
X10 (R9000) เราเตอร์ มาตรฐาน AD7200 เป็ น Tri-Band Wi-Fi
Solution กับตัวท้ อปสุดตารางอย่าง Nighthawk X10 ซึง่ มาท�ำตลาด
ในกลุม่ เราเตอร์ มาตรฐาน AD7200 และใช้ ชื่อรหัสรุ่นว่า R9000
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NIGHTHAWK X10 รุ่น R9000 มาพร้ อม Quad Core CPU
ที่มีความเร็ วถึง 1.7 GHz Quad-Stream สนับสนุนย่านความถี่
802.11ac และ 802.11ad เหมาะส�ำหรับการเล่นพวก 4K Streaming
และ VR Gaming การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับความเร็ วในระดับ
7.2 Gbps ด้ วยเทคโนโลยีลา่ สุดที่ชื่อว่า MU-MIMO ขณะเดียวกัน
ยังท�ำงานในลักษณะสตรี มมิง่ พร้ อมๆ กันหลายตัว (Simultaneous
Streaming) ทีค่ วามเร็ว 160 MHz ตามมาตรฐาน เราเตอร์ AD7200
Nighthawk X10 ตัวนี จ้ ะมีคลื่น Dual-Band 4x4 802.11ac
ทีค่ วามเร็ว1733 Mbps + 800 Mbps และ 1x1 802.11ad ทีค่ วามเร็ว
4600 Mbps เช่นเดียวกัน ส่วนสายอากาศเป็ นแบบ Active Antennas

ที่ช่วยให้ กระจายสัญญาณได้ ไกลยิ่งขึน้ และมีคุณภาพที่ดีที่สุด
พร้ อมหน่วยความจ�ำ  512 MB NAND Flash และ 1 GB DDR3  
SDRAM
ทางด้ านของการเชื่อมต่อผ่านสายนันตั
้ วเราเตอร์ จะมีพอร์ ต
้
LAN ในระดับ Gigabit Ethernet ให้ ได้ ใช้ งานทังหมด
7 พอร์ ต ซึง่ จะ
แบ่งเป็ น LAN จ�ำนวน 6 พอร์ ต 10/100/1000 Mbps Gigabit
Ethernet Ports และ USB 3.0 จ�ำนวน 2 พอร์ ตเพือ่ ใช้ ในการโอนถ่าย
ข้ อมูล นอกจากนี Netgear
้
ยังออกแบบให้ พอร์ ตที่ 1 และ 2 สามารถ
ใช้ งานในแบบควบรวมกันเป็ นหนึง่ (Aggregation) เพือ่ ให้ ได้ ความเร็ว
เพิม่ ขึ ้นเป็ น 2 เท่านัน่ เอง ซึง่ ในบ้ านเราน่าจะถูกอกถูกใจส�ำหรับเรื่องนี ้
มากกว่าตัว SFP+ ตัวเราเตอร์ ได้ มีการติดตัง้ WAN จ�ำนวน 1 พอร์ ต
รวมถึงพอร์ตส�ำหรับ High-speed Fiber กับ SFP+ ทีร่ องรับความเร็ว
ในระดับ 10 Gbps เราสามารถท�ำการเชือ่ มต่อเข้ ากับอุปกรณ์จดั เก็บ
ข้ อมูล อย่างเช่น NAS หรื อเซิร์ฟเวอร์ ได้ อีกด้ วย ในตัวเราเตอร์ เอง
ก็ยงั มี Plex Media Server มาให้ ได้ ใช้ งานกัน หากใครมีไฟล์
Streaming ในระดับ 4K ไม่วา่ จะเป็ นการดูภาพยนตร์ ฟั งเพลง รวมถึง
การแชร์ รูปภาพต่างๆ ก็มาพร้ อมเลยทีเดียว

การทดสอบ

การทดสอบในวันนี ้เสียดายที่ไม่สามารถทดสอบ SFP+ 10
Gbps ได้ คงต้ องรอสักระยะให้ บ้านเรามีพอร์ ตพวกนี ้ได้ ลองเล่นกัน
นะครับ มาเริ่ มเลยดีกว่า

[ O n t he cover ]

รูปที่ 1

รูปที่ 2
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รูปที่ 4

EX
AM

รูปที่ 5

รูปที่ 3

1. เริ่มแรกเข้ าบราวเซอร์ ด้วยไอพี http://10.0.0.1/ username :
admin password : password (รูปที่ 1)
2. หน้ าตาเริ่ มแรกเข้ าระบบ (รูปที่ 2)
3. ท�ำการ Enabled Wi-Fi ก่อนด้ วยการกดปุ่ ม WPS ด้ านหน้ า
ประมาณ 5 วินาที เราก็เห็นไฟโชว์ขึ ้นมา (รูปที่ 3)
4. เข้ าไป Config SSID ของ Wi-Fi แต่ละตัว ซึง่ ในที่นี ้ใช้ ตวั เดิม
ของเราเตอร์ ที่ให้ มา (รูปที่ 4)
5. ทดลองต่อ Wi-Fi เข้ ากับเครื่ องโน้ ตบุ๊ก (รูปที่ 5)
6. ทดสอบการ Ping ไปยังเว็บไซต์ตา่ งๆ (รูปที่ 6)
7. ทดสอบการแชร์ ไฟล์เป็ นการเพือ่ จ�ำลองการก๊ อบปี ภ้ าพต่างๆ
รวมถึงการทดสอบการดูภาพยนตร์ผา่ น USB 3.0 จากเราเตอร์
ซึง่ ความเร็วอยูท่ รี่ ะดับ 40-45 Mb/s ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ ได้ ดี
ทีเดียว (รูปที่ 7 และ 8)
8. ทดสอบจากเว็บไซต์ Speedtest (รูปที่ 9 และ 10)
9. ทดสอบการเข้ าเว็บ www.youtube.com (รูปที่ 11)

รูปที่ 6
10. ในเราเตอร์มี PLEX Media Server พร้ อมโปรโมชัน่ ฟรี 3 เดือน
อีกด้ วย (รูปที่ 12)
11. อย่างทีบ่ อกว่าเราเตอร์รุ่นนี ้มีฟังก์ชนั่ ของ Aggregation มาให้
ใช้ งานได้ ทนั ที (รูปที่ 13)

บทสรุป

NETGEAR Nighthawk X10 (R9000) เราเตอร์ มาตรฐาน
AD7200 ที่เป็ นเราเตอร์ เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานทัง้ 802.11ac และ
802.11ad เป็ นเราเตอร์สำ� หรับเทรนด์ในอนาคตอย่างแน่นอนทีค่ วรมี
ไว้ ในบ้ าน เพราะทุกวันนี ้ค่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ เพิม่ โปรโมชัน่ ความเร็ว
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อินเทอร์ เน็ตสูงขึ ้น หากเราเตอร์ ไม่เร็วไม่แรงจริ งคงใช้ ประสิทธิภาพ
ได้ ไม่เต็มทีอ่ ย่างแน่นอน แต่ด้วยเทคโนโลยี 802.11ad ที่ยงั ไม่คอ่ ยมี
อุปกรณ์เข้ ามาขายตามท้ องตลาดบ้ านเรา ยกเว้ นทีเ่ ป็ นระดับไฮเอนด์
ก็พอมีให้ เห็นบ้ าง แต่สำ� หรับใครที่นิยมเรื่ องของ 4K และเกมต่างๆ
ต้องบอกเลยว่าเราเตอร์ตวั นี ้ไม่ธรรมดา คงต้องรอส�ำหรับอุปกรณ์ตวั รับ
อีกสักระยะ เชื่อได้ เลยว่า R9000 จะอยูใ่ นใจคุณไปอีกนานแน่นอน
การรับประกัน บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด หรือ
King I.T. ให้ การรับประกันนานถึง 9 ปี   ถอื ว่าคุ้มค่ากับการใช้ งานจริงๆ
รวมถึงศูนย์บริ การที่จะคอยดูแลและให้ บริ การลูกค้ าอย่างทัว่ ถึง
จ�ำนวน 31 แห่งทัว่ ประเทศ เซอร์ วิสดีต้อง King I.T. คุ้มค่าแน่นอน
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รูปที่ 7

รูปที่ 11
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รูปที่ 8

รูปที่ 12
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รูปที่ 10

รูปที่ 13
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-419-0555
โทรสาร 02-412-7679
www.facebook.com/kingit.network
www.kit.co.th
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OUR SERVICE CAN BENEFIT YOU.

