
ีนนัวนา่ทๆกุทบรัคีดสัวส ชเกีอมผบักบพาม็ก ่ ีนนัวยดโยคเน ทางผมนั งาทกาจน่ลเงอขาอเปไ้ดไ็กน  Zyxel นิย้ดไา่วกยีรเ
ชอืนี ์ณรกปุอน้พะจาน่่มไ็ก  ืรคเตน็เ์รอตเนิอ ีนนัวยดโบรัคนอนน่แงา่ยอยา่ขอ นุ่รนป็เามบร้ัดไมผ  U SG 60 ปเา่วกยีรเ ็ น

สะารพเบรัคา่วกกามยัภดอลปมาวคาษกรับบะร ่ ัทนา้บมอคกามนว งอ่ลก่ตแ์ลอว์ลฟไะลแสรัวไนกแสมรกแรปโงละจปไว
นี ืพเบรคีม สวยีดเีทยลเดักิพมต็เลูมอ้ขงอป้กปอ ําหรับความสามารถนั บรัคา่วกีดยลเนักมชบรัปไารเรไงา่ยอนป็เะจน

ความแรงที ยัภดอลปมาวคมอ้รพาม
M ar 29, 2015H ardw are Review ู่มหดวมหีม่มไ

สํ นังอ่ลกวัตบรัหา ชงา่ยอ้วไาอเดยีอเะลยารบบะรงอ่ลกา้นหีดงา่ยอามค๊พแรากีม้ดไ็กน ั ัตดิตรากิรบีมมถแนจเด กีอีรฟง
ืรคเา่วยลเกอบงอ้ต็กยว้ด องนี ช์คงฟั ั ช่มไรคใา้ถบรัคะลแยลเนพันป็เยอ้รนป็เีมน ํ ีนกวพ์ณรกปุอกวพญานา เซตทั หในัวง

ืพ่คแู้รมาวคีม็กมผงาทจร็สเ่มไ็กยาต ีนนัวๆน ช์คงฟับักนใงา้ขนูมเมช้หใามาอเอข็กมผ ั ดิผา้ถบรัคะนนักว้ลแๆกัลหๆงา่ตน
บรัคยลเนอ่ก้วไาอเยัภออขงอ้ต็กดใรากะรปดาลพ
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โดยภายในกลอ่งนัꚻȀนกม็คีู่มอืและสมดุรับประกนัมาให้

โดยกจ็ะมขีายดึและกอ็แดปเตอรเ์พ粻ืȀอจา่ยไฟเลꚻีȀยงใหต้วักลอ่งเพ粻ืȀอทาํงานนัꚻȀนเองครับ
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สาํหรับหนา้ตากลอ่ง ZyXEL นัꚻȀนกแ็บบพꚻืȀนๆธรรมดาๆแตค่วามสามารถนัꚻȀนแอบแฝงเอาไวม้ากมายเลยทเีดยีวโดยขา้ง
หนา้จะมชีอ่ง usb 2.0 เพ粻ืȀอเสยีบเช粻ืȀอมตอ่ขอ้มลูเอาไว ้ไฟบอกสถานะการทาํงาน โดยกลอ่งนꚻีȀรองรับสายอนิเตอรเ์นต็
หรอื WAN จาํนวน 2 เสน้ดว้ยกนั และสามารถกระจายไปยงัชอ่ง Lan อกี 4 ชอ่งโดยตรงนꚻีȀเราสามารถไปตอ่ hub เพ粻ืȀอ

กระจายใหม้ากขꚻึȀนไปไดอ้กีครับ
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สาํหรับทางดา้นลา่งนัꚻȀนกเ็รยีบๆมยีางรองกนัรอยและชว่ยยกใหม้อีากาศว粻ิȀงผา่นขา้งลา่งไดอ้กีดว้ยครับ
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ทางดา้นหลงัจะมสีายตอ่ออก CONSOLE และปุ่มเปดิปดิเคร粻ืȀองพรอ้มชอ่งตอ่สายไฟเลꚻีȀยงครับ

โดยทางดา้นขา้งและขา้งบนนัꚻȀนจะเป็นรเูอาไวเ้พ粻ืȀอการระบายอากาศเพ粻ืȀอท粻ีȀเราใชง้านได ้24 ช.ม.ไดอ้ยา่งไมม่ปัีญหานัꚻȀน
เองครับ
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สาํหรับการใชง้านนัꚻȀนกเ็ร粻ิȀมแรกจะเป็นการเซตคา่เร粻ิȀมตน้กอ่นนะครับ
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สว่นนꚻีȀกต็ัꚻȀงคา่กอ่นการใชง้านเป็นการเซต isp
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หลงัจากเซตคา่พꚻืȀนฐานเสรจ็นัꚻȀนทาง ZyXEL กไ็ดม้โีปรแกรม ฟรโีหลดมาใชง้านไดอ้กีดว้ยครับ

หนา้ตาในการดสูถานะตา่งๆในการทาํงานนะครับโดยจะมบีอกเอาไวว้า่ใชง้านอะไรชอ่งไหนอยู่การอพัเดตขอ้มลูหรอื
log เกบ็คา่สถานะของเคร粻ืȀองการใชง้านรวมไปถงึการอพัเดตโปรแกรมสแกนไวรัสตา่งๆครับ
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สาํหรับการใชง้านนัꚻȀนผมกค็ราวๆแลว้กนันะครับโดยสว่นนꚻีȀจะเป็นการดหูนา้ตาการชง้านตา่งๆวา่รับสง่ขอ้มลูตา่งๆของ
แตล่ะ port เรยีกวา่ตวันꚻีȀสามารถดแูละจัดการไดอ้ยา่งครบเลยทเีดยีวครับ

สาํหรับในการด ูInterface Summary นัꚻȀนกจ็ะแบง่แยกเอาไวอ้ยา่งชดัเจณสามารถดไูดโ้ดยละเอยีดวา่ใชอ้ะไรบา้ง

เร粻ืȀองของการปอ้งกนั Anti-spam และ Anti-Virus นัꚻȀนกจ็ะมกีารบอกขอ้มลูวา่เจอไวรัสจากไหยตอนไหน ดกัจับไดเ้ทา่ไร
และยงัอพัเดตฐานขอ้มลูใหอ้ตัโนมตัอิกีดว้ยครับ
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ในสว่นꚻีȀจะเป็นการด ูReport วา่ไดม้กีาร block หรอืดดัจับขอ้ผดิพลาดอะไรไปบา้งนัꚻȀนเองครับ

ในสว่นขอ้หนา้ตา่ง Log กจ็ะบอกรายละเอยีดเหตกุารทัꚻȀงหมดโดยจดุเดน่นัꚻȀนมนัสามารถตัꚻȀงคา่ใหส้ง่ขอ้มลูเขา้อเีมลไ์ด้
อกีดว้ยครับ
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อกีฟังชัꚻȀนเดด็ของตวันꚻีȀกค็อืการตัꚻȀงคา่บลอ๊ก เวบ็ไซคไ์มใ่หพ้นักงานแอบเลน่เฟสบคุหรอือะไรตา่งๆนัꚻȀนเองครับกส็ามารถ
ทาํไดง้า่ยๆเลยทเีดยีว

การจัดเกบ็และตัꚻȀงคา่ไฟลต์า่งๆนัꚻȀนกจ็ะมหีนา้ตา่ง Con guration File มาใหเ้พ粻ืȀอเอาไวด้สูถานะไดท้ัꚻȀงหมดครับ
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ในหนา้นꚻีȀกจ็ะเป็นสว่นของ Policy ไวใ้หเ้ราเซตไดเ้พ粻ิȀมลดไดต้ามตอ้งการความสาํคญัของงานเราทัꚻȀงหมด

สาํหรับเจา้ ZyXEL USG60 นัꚻȀนผมกต็อ้งบอกเลยวา่มนัเป็นสดุยอดท粻ีȀจะมาชว่ยจัดการระบบเคร粻ืȀอขา่ยของคณุไดอ้ยา่ง
รอบดา้นเพราความสามารถของมนันัꚻȀนผมกต็อ้งบอกเลยวา่ไมส่ามารถเอามาใหช้มไดห้มดมเีป็น2-300 อยา่งเลยทเีดยีว
ไมว่า่การจาํกดัความเรว็ ตัꚻȀงคา่ความสาํคญัของงาน บลอ๊กโปรแกรมกนัไวรัส การเจาขโมยขอ้มลูแง่งานจัดการไฟลแ์ถม
ยงัไมท่าํใหค้วามเรว็ในระบบลดลงอกีดว้ยเพราะถงึแมจ้ะมงีานเยอะขนาดนꚻีȀมนัยงัคงรองรับถงึ 1000 Mbps เลยทเีดยีว

ครับสาํหรับวนันꚻีȀถา้ไมค่รบหรอืผดิพลาดประการใดขออภยัดว้ยครับ สวสัดคีรับ

Review overview

value - 8

Feature - 10

Design - 7.5

Performance - 10

Bundle - 7.9

Summary
เป็นเคร粻ืȀองมอืจัดการระบบเคร粻ืȀอขา่ยท粻ีȀนา่สนใจอกีตวัหน粻ึȀงท粻ีȀเหมาะเอาไปใชง้านในบรษิทเป็นอยา่ง
มาก 8.7
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Review overview

value - 8

Feature - 10

Design - 7.5

Performance - 10

Bundle - 7.9

Summary
เป็นเคร粻ืȀองมอืจัดการระบบเคร粻ืȀอขา่ยท粻ีȀนา่สนใจอกีตวัหน粻ึȀงท粻ีȀเหมาะเอาไปใชง้านในบรษิทเป็นอยา่ง
มาก 8.7
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