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High Performance Wireless AC Access Point
WAC6502D-E อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Dual Radio
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
WAC6502D-E อุปกรณ์ Wireless Access Point
Dual Radio ทีร่ องรับการกระจายสัญญาณไร้สาย
ระดับ Gigabit ด้วยเทคโนโลยี Wireless AC ก�ำลังส่ง
สูงสุดถึง 28 dBm

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างเมื่อตัวเครื่อง
ติดตั้งบนเพดาน

รูปที่ 2 ช่องต่อของ WAC6502D-E
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ตามปกติแล้ วการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างเครื่ องลูกข่ายเช่น
โน้ ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ สมาร์ ทโฟน มักจะไม่ให้ เชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์
โดยตรง เนือ่ งจากจัดการและควบคุมได้ ยาก อีกทังยั
้ งสร้ างภาระกับเราเตอร์
มากเกินไป ดังนัน้ อุปกรณ์ อย่าง Access Point หรื อ AP จึงมีบทบาท
ส�ำคัญ เพราะมันเป็ นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ กับเครื่ องลูกข่าย
หากตัวกลางไม่ดกี ารท�ำงาน การจัดการต่างๆ  ก็จะเป็ นปั ญหาตามมา ใน
คอลัมน์รีวิวครั ง้ นี จ้ ึงมี AP ตัวแม่ที่มีประสิทธิ ภาพ ฟี เจอร์ การท�ำงานที่
หลากหลายอย่าง ZyXEL WAC6502 มาน�ำเสนอ
ZyXEL WAC6502D-E อุปกรณ์ Wireless Access Point ที่สามารถ
กระจายสัญญาณได้ พร้ อมกันสองความถี่ 2.4/5 GHz และสามารถติดตัง้
แทนอุปกรณ์ Access Point ใดๆ ก็ตามที่รองรับเทคโนโลยี 802.11b/g/n
แบบ 1:1 ได้ทนั ที ไม่จำ� เป็ นต้องลงส�ำรวจพื ้นทีใ่ หม่อกี ครัง้ อุปกรณ์มกี ารดีไซน์
ในลักษณ์ในรูปทรงหกเหลีย่ มสีขาวด้ านสะอาดตา ขนาดใหญ่กว่าหนึง่ ฝ่ ามือ
พอสมควร และมี ชุด ติ ด ตัง้ อเนกประสงค์ (Tool-less Installation)
ส�ำหรั บใช้ ติดตัง้ โดยไม่จ�ำเป็ นต้ องเจาะผนังและฝ้าเพดาน บริ เวณ
ด้ านบนเครื่ องตรงกลางจะมีโลโก้ ZyXEL ปรากฏอยู่เหนือขึ ้นไป
จะเป็ นไฟแสดงสถานะ ไล่เรียงกันไปตังแต่
้ Power, Management,
WLAN 2.4GHz, WLAN 5GHz, UPLINK, LAN และ Locator
และถ้ าคว�ำ่ ด้ านบนกลับลงไป เราก็จะได้ พบกับช่องต่อต่างๆ ที่
ประกอบไปด้ วย DC In, Uplink Port, Gigabit LAN Port, Port
console และปุ่ ม Reset โดยความพิเศษจะอยูท่ ี่ Port ของอุปกรณ์
นันรองรั
้
บการใช้ งานแบบ PoE (Power Over Ethernet) ด้ วยจุดที่
ติดตังเสาส่
้
งสัญญาณจะอยู่บริ เวณด้ านข้ างซ้ าย-ขวา ทังหมด
้
4 เสาที่
รองรับ Gain ขยายสูงถึง 7 dBi
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อุปกรณ์สามารถตังค่
้ าการใช้ งานผ่านระบบ Web GUI ได้ แต่หาก
มีการใช้ งานอุปกรณ์ Access Point จ�ำนวนมาก อุปกรณ์กย็ งั สามารถ
รองรับการบริหารจัดการผ่า่ นอุปกรณ์ Wireless Controller (NXC
Series) ได้ อกี ด้ วย นอกจากนี ้ยังมีฟังก์ชนั่ ZyXEL APFlex ฟั งก์ชนั่
ทีจ่ ะช่วยให้ การตังค่
้ าอุปกรณ์ Wireless เป็ นไปอย่างง่ายดาย ในกรณี
อุปกรณ์ใช้ งานแบบ Standalone Mode ไว้และเมือ่ มีอปุ กรณ์ Wireless
Controller เข้ามาอุปกรณ์สามารถปรับเปลีย่ นตัวเองให้เป็ น Managed
AP Mode ได้ อตั โนมัติทนั ที เพื่อลดความวุ่นวายในการจัดการ
อุปกรณ์ให้ งา่ ยขึ ้น อย่างไรก็ดดี ้ วยความที่หน้ าที่หลักของเครื่ องนี ้คือ
AP (Access Point) เราจึงต้ องมาดูวา่ โหมดการท�ำงานหลักของ
เครื่ องนี ้มีอะไรกันบ้ าง

รูปที่ 5 ก�ำหนดโปรไฟล์

โหมดการท�ำงานของ WAC6502D-E ทั้งสองคลื่นความถี่
l
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AP Mode
MON Mode
Root AP
Repeater

รูปที่ 3 หน้า Login เพื่อเข้าใช้งาน

รูปที่ 6. รองรับการท�ำ Load Balancing
WAC6502D-E แบ่งการท�ำงานของแต่ละคลื่นความถี่อย่าง
เป็ นอิสระต่อกัน แต่ละคลืน่ สามารถก�ำหนดโหมดให้ แตกต่างกันได้
เช่นคลื่น 2.4 GHz ก�ำหนดให้ เป็ น Access Point ส่วนคลื่น 5GHz
ก�ำหนดให้ เป็ น Repeater เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสามารถก�ำหนด
ให้ ละเอียดมากไปกว่านันด้
้ วยการสร้ าง SSID ที่แตกต่างกันโดย
(แต่ละคลื่นสามารถตังชื
้ ่อ SSID ได้ สงู ที่สดุ 8ชื่อ) รวมไปถึงการ
สร้ างรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันได้ (Wireless
Security) โดยเราจะก�ำหนดมาตรฐานเครื อข่ายในการกระจาย
สัญญาณ เช่น b/g/n หรื อ ac รวมไปถึงช่องสัญญาณต่างๆ ได้
นอกจากโหมดการท�ำงานที่หลากหลายจุดเด่นที่สดุ อีกอย่าง
ของ WAC6502D-E คือรองรับการท�ำ Load Balancing (ในกรณีทใี่ ช้
AP มากกว่า 1 ตัว) แน่นอนว่าหากเป็ นส�ำนักงานทัว่ ไปทีม่ กี ารใช้ งาน
ที่ไม่มีทราฟฟิ คมากมายนักก็คงจะไม่ได้ เห็นประโยชน์ของฟี เจอร์
นี ้ ทว่าหากส�ำนักงานไหนที่มีทราฟฟิ คหนาแน่นแล้ วล่ะก็ฟีเจอร์ นี ้
จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะมันถือเป็ นการแบ่งเบาภาระของ AP
ที่เกิดทราฟฟิ คหนาแน่น
นอกจากนี ้ZyXEL WAC6502D-E ยังรองรับการใช้ งานร่วมกับ
Software ZyXEL AP Configurator, ZyXEL One Network และ
ZyXEL Wireless Optimizer ที่จะช่วยให้ การใช้ งานและตังค่
้ า
อุปกรณ์เป็ นเรื่ องง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น
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สนใจสินค้ าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
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บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-832-0600
เว็บไซต์ www.zyxel.co.th

รูปที่ 4 การตั้งค่าภายในของแต่ละคลื่นความถี่

