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ADSL2/2+ Router 1 PORT LAN,WIFI 150 Mbps 

คูม่อืการใชง้าน  

  

1. การต ัง้คา่ Router 
    การต ัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet สามารถท าได ้2 วธิ ีดงันี ้  
    แบบที ่1 (ข ัน้ตอนลดั) 
      - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์192.168.1.1/3bb แลว้กด Enter 
      - ใส ่Username/Password  ที ่Radius (ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้) 
      - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ   
      - กดปุ่ ม Save 

 
 
 
 



   แบบที ่2 (ข ัน้ตอนท ัว่ไป) 
            - เปิด Browser ขึน้มาและพมิพ ์192.168.1.1 แลว้กด Enter 
            - ชอ่ง Username พมิพ ์admin 
            - ชอ่ง Password พมิพ ์Mac Address 4 ตัวหลงัสดุของ Router 
            - พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฏ  
            - กดปุ่ ม Login เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอน การต ัง้คา่ WAN,Wireless 
 

 

2.  เมน ูStatus  

- คลกิทีแ่ท็บ Status --> คลกิที ่Device_info --> คลกิที ่Device_info --> ADSL Router 
Status เมนูนี้จะอธบิายสว่นตา่งๆ เชน่ รุน่ของ Router 

 

-  คลกิทีแ่ท็บ Status  --> คลกิที ่Device_info --> คลกิที ่ADSL --> หวัขอ้ ADSL 
Configuration เมนูนี้จะอธบิายรายละเอยีดตา่งๆ ของคา่ Configuration หรอื พวกคา่ SNR 
Margin  



 
  
-  คลกิทีแ่ท็บ Status -->  คลกิที ่Statistics --> คลกิที ่ Statistics  --> หัวขอ้ Statistics จะบอก
ขอ้มลูสถติกิารรับขอ้มลู-สง่ออกของ Router ทัง้หมด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. เมน ูSetup 

3.1 คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WAN --> คลกิทีW่AN --> WAN configguration ใหเ้ลือ่นไป ดา้น
ลา่งสดุ ใหเ้ลอืก "ปุ่ ม ดนิสอ" Edit >> จะไปทีห่นา้ตา่งถัดไป  

 

3.2 หนา้ตา่งปุ่ ม ดนิสอ "Edit พมิพ ์Username/Password 
     - Protocol                          : เลอืก PPPoE 
     - ATM VCC                         : ใส ่0/33 
     - Authentication Method : เลอืก AUTO  
     - Connection Type            : เลอืก  Continuous 
     - Bridge                             : เลอืก Disable Bridge ( เพือ่ปิด ฟังชช์ัน่ของ Mode Bridge ส าหรับรา้น
เกมสท์ีว่างระบบ Server เทา่นัน้) 
     - Validate Code                 : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ  
     - กด Apply Changes 

 



3.3 คลกิทีแ่ท็บ  Setup --> คลกิที ่WAN  --> 
       Auto PVC เป็นการบอกถงึรายละเอยีดของ AUTO PVC configuration บอกถงึ PVC ทัง้หมดทที า
หนา้ทีอ่ยู ่
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

 

3.4 คลกิทีแ่ท็บ Setup -->คลกิที ่WAN --> 
      ATM Settings  
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

 

 



3.5 คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WAN  --> คลกิที ่ADSL -->  

      ADSL Settings เลอืก ทกุตัว เพือ่ใหร้องรับกบั Mode ใน Dslam 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

 

3.6 คลกิทีแ่ท็บ Setup  --> คลกิที ่LAN  --> คลกิที ่LAN --> หัวขอ้ LAN จะเป็นเมนูทีก่ าหนดถงึ 
รายละเอยีด IP ของ Default Gateway : ปกต ิของ 3BB จะใช ้Gateway เป็น 192.168.1.1 

    3.6.1 สามารถ Default Gateway เป็นตัวอืน่ได ้โดยแกไ้ขทีเ่มนู IP Address แตเ่ลขตอ้ง คณู/หาร 
ดว้ยเลข IP Subnet mask ใหล้งตัว 

    3.6.2 ก าหนดคา่ เลอืกเครือ่งหมายถกู  กด Apply Changes 

 



3.7 คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่LAN --> คลกิที ่DHCP  -->  
     DHCP Mode จะเป็นเมนู ก าหนด และตรวจสอบ เลข IP Address ของเครือ่งทัง้หมดทีม่กีารใชง้าน 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

 

         3.7.1 หากมเีครือ่งทีใ่ชง้านมากกวา่ 30 เครือ่ง เชน่ ภาพ 2.6A ทีต่อ้งการใหใ้ชง้านได ้100 
เครือ่ง (หรอืตามจ านวนทีต่อ้งการ) ใหแ้กไ้ขตามภาพ ดงันี ้

  

          3.7.2 กรณีตอ้งการตรวจสอบวา่ เครือ่งมกีารออนไลนอ์ยูใ่นวง LAN กีเ่ครือ่ง (จากภาพ 2.6B) 
ตรวจสอบได ้ดังนี ้

  
  

เมือ่กด Show Client จะแสดงเครือ่งที ่ออนไลนอ์ยูใ่น Router ตามภาพ 

  



3.8  คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่LAN  --> คลกิที ่DHCP Static --> DHCP Static IP 
Configuration เป็นการก าหนด IP Address ทีต่อ้งการใหก้บั Mac Address ทีร่ะบทุกุครัง้ทีแ่จก IP 
Address จะได ้IP เดมิทกุครัง้ 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

  

3.9 คลกิทีแ่ท็บ Setup -->คลกิที ่LaN --->คลกิที ่LaN IPv6 --> Lan Ipv6 setting เป็นการ
ก าหนด IP Address Version 6 ใหก้บั Router และสามารถแจก DHCP ใหก้บัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่น
วง LANได ้
    - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
    - กด Apply Changes 

  



3.10 คลกิทีแ่ท็บ Setup --> คลกิที ่WLAN--> คลกิที ่Basic Wireless Basic Settings 
       - SSID :  ตัง้ชือ่ส าหรับ เครอืขา่ยไรส้าย ตามตอ้งการ 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 

 
  

       - Show Active Clicents : ตรวจสอบวา่มเีครือ่งทีใ่ชง้าน wifi อยู ่ 

 

 

 

 

 

 

  



3.11 คลกิทีแ่ท็บ  Setup --> คลกิที ่WLAN-->  คลกิที ่Access Control list --> Wireless Access 
Control เป็นการก าหนดให ้Mac Address ทีต่อ้งการเทา่นัน้ทีใ่ชง้านได ้   
      - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 

 
  

  
3.12 คลกิทีแ่ท็บ  Setup --> คลกิที ่WLAN --> คลกิที ่Advanced Wireless  
       Advanced Settings เป็นการก าหนดคา่ระดับสงู โดยปกตจิะไมเ่ปลีย่นแปลงอะไร 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 
  

 
  



  
3.13 คลกิทีแ่ท็บ   Setup -->คลกิที ่WLAN--> คลกิที ่WPS 
       Wi-Fi Protected Setup หรอื WPS เป็นการตัง้คา่ความปลอดภัยอตัโนมัตบินเครอืขา่ยไรส้าย ตัวแม่
และตัวจะตอ้ง Support Feature ดังกลา่วดว้ยถงึจะใชง้านรว่มกนัได ้ซึง่โดยท่ัวไปจะมปีุ่ ม WPS ใหก้ด
ดา้นหลังตัวเครือ่ง 
       - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
       - กด Apply Changes 
  

 
  
  

4. เมน ูAdvanced  

     4.1 คลกิทีแ่ท็บ  Advanced  --> คลกิที ่Route  --> คลกิที ่Static Route 
          Routing Configuration เป็นเมนูการคน้หาเสน้ทางของ Router โดยปกตจิะไมป่รับแตง่อะไร 

 



  
  

      4.2 คลกิทีแ่ท็บ  Advanced  --> คลกิที ่ Route  --> คลกิที ่IPv Static Route  
          IPv6 Routing Configuration เป็นเมนูการคน้หาเสน้ทางของ Router IPv6 โดยปกตจิะไม่
ปรับแตง่อะไร 

  

     4.3 คลกิทีแ่ท็บ  Advanced  --> คลกิที ่ Route --> คลกิที ่RIP 
         RIP Configuration เมนูปรับแตง่ Protocol RIP โดยปกตจิะไมป่รับแตง่อะไร 

  

 



  
    4.4 คลกิทีแ่ท็บ  Advanced --> คลกิที ่ NAT --> คลกิทีD่MZ  
        DMZ คอื Demilitarized Zone (DMZ) เป็น Zone พเิศษทีไ่มใ่ชทั่ง้ Internal Zone และ External 
Zone การท างานของ DMZ นัน้ จะตดิตอ่โดยตรงทัง้ Internal และ External Zone ตัวอยา่งของ DMZ เชน่ 
Mail server, Web server เป็นตน้ หรอือธบิายงา่ยๆ วา่ เป็นการยา้ย Service ทัง้หมดจาก Router มาไวท้ี ่IP 
ภายในทีเ่ราตอ้งการ 

  

 

     4.5 คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Nat -->คลกิที ่Virtual Server  
           Virtual Server หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ การ Forward Port คอื การทีเ่ราตอ้งการให ้Port ทะลผุา่น
จาก Router ไปยัง IP ภายในทีเ่ราตอ้งการ เชน่ การ Forward กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

 
  



      4.6 คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิทีN่AT--> คลกิที ่ALG  
         NAT ALG and Pass-Through เป็นการก าหนดวา่ตอ้งการให ้NAT ผา่นเขา้ออกทางใดไดบ้า้งของ 
Service ทีรั่นบน Windows (Application Layer Gateway(ALG) sevice in Microsoft Windows) ซึง่โดย
ปกตจิะไมม่กีารปรับแตง่อะไร  
  

 
  
  

     4.7  คลกิทีแ่ท็บ Advanced -->คลกิที ่NAT --> คลกิที ่NAT EXCLUDE IP  
           NAT EXCLUDE IP เป็นการก าหนด IP ภายใน ทีไ่มต่อ้งการ NAT 
        - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
        - กด Apply Changes 

  

  



     4.8  คลกิทีแ่ท็บ Advanced -->คลกิที ่NAT --> คลกิทีP่ort Trigger  
          Nat Port Trigger การท า Port Triggering นัน้จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัการท า Port Forward เพือ่
ท าการเปิด Port ทีเ่ราตอ้งการจะใชใ้หส้ามารถตดิตอ่กบัเครือ่งเราได ้แตก่ารท า Triggering นัน้ จะไมม่กีาร
ก าหนด IP Address ของเครือ่ง กลา่วคอื เมือ่เราท าการ Triggering แลว้เครือ่งทีอ่ยูใ่นวง LAN เดยีวกนัจะ
สามารถใช ้Port ทีเ่ราไดก้ าหนดไวไ้ด ้เชน่ เกมส ์DOT A ถา้ในวง LAN เรานัน้มเีครือ่งจ านวนมาก แตเ่รา
ตอ้งการ Forward Port ซึง่การ Forward Port นัน้สามารถใชไ้ดพ้ยีงเครือ่งเดยีวเราจงึตอ้งใช ้Port 
Triggering แทน เพราะการท าเชน่นี้จะสามารถครเีอทเกมสไ์ดท้กุเครือ่งในวง LAN  
  

  

     4.9  คลกิทีแ่ท็บ Advanced -->คลกิที ่NAT --> คลกิที ่FTP ALG Port 
          FTP ALG Configuration เป็นการก าหนด Port File Transfer Protocol (FTP) 

 
   



     4.10  คลกิทีแ่ท็บ Advanced -->คลกิที ่NAT --> คลกิที ่NAT IP MAPPING 
            NAT IP MAPPING เป็นการก าหนด IP ภายใน(IP ปลอม) ผกูกบั IP ภายนอก(IP จรงิ) เวลาเรยีก
จากภายนอกเขา้มา ใชส้ าหรับการทีเ่รามหีลาย IP จรงิ และตอ้งการ NAT ไปยัง IP ปลอม  
           - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
           - กด Apply Changes  

  

  

     4.11  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Qos -->คลกิที ่Qos 
            IP Qos : (Quality of Service) Qos คอืการจัดล าดับความส าคัญของขอ้มลูประเภทตา่งๆ ที่
สง่ผา่นในเครอืขา่ย เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านเครอืขา่ยไดอ้ยา่งราบลืน่ โดยในเราทเ์ตอรร์ุน่ใหม่ๆ  จะรองรับ
การท า QoS อยูแ่ลว้ถา้ตอ้งการจัดล าดับความส าคัญเพิม่เตมิ เชน่ โปรแกรมจ าพวก เกมสอ์อนไลน ์VoIP หรอื 
Video Steaming ซึง่บางครัง้กนิแบนดว์ธิทไ์มม่ากแตต่อ้งการความตอ่เนื่อง จงึตอ้งก าหนดใหม้รีะดับ
ความส าคัญสงูๆ เราเตอรก็์จะเลอืกสง่ขอ้มลูของโปรแกรมประเภทนี้กอ่น ซึง่หากไมม่กีาร QoS ในการจ ากดั
แบนดว์ธิของแตล่ะโปรแกรม ก็อาจจะท าใหบ้างครัง้แบนดว์ธิถกูใชจ้นหมดจนท าให ้เลน่เกมสห์รอืดวูดิโีอ
กระตกุ เสยีงสนทนาลา่ชา้ เป็นตน้ 

  



     4.12  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Port Mapping  -->คลกิที ่Port Mapping  
         Port Mapping Configuration เป็นการก าหนดใหแ้ตล่ะ Interface ของ Router ในทีน่ี้หมายถงึ 
Wireless, LAN1,2,3,4, pppoe1 สามารถใชง้านไดแ้ยกจากกนั เชน่ การท า Triple Play : Port LAN 
หมายเลข 1,2 เป็นเน็ต หมายเลข 3 เป็น HDTV หมายเลข 4 เป็น VOIP เป็นตน้ 

  

     4.13  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Others-->  คลกิที ่Bridge Setting 
            Bridge Setting การเซ็ท บรดิจ ์เพิม่เตมิ โดยปกตเิราจะไมป่รับแตง่อะไร  

 

  



     4.14  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Advanced --> คลกิทีO่thers-->  คลกิที ่Client Litmit  
           Client Limit Configuration เป็นการก าหนดวา่ตอ้งการให ้มกีีอ่ปุกรณ์มาเชือ่ตอ่กบั Router ได ้
เพือ่ทีจ่ะใชง้าน Internet ได ้ 
          - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
          - กด Apply Changes 

     

     4.15  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Others  --> คลกิที ่Tunnel  
          Tunnel Configuration เป็นการก าหนดคา่อืน่ๆ เชน่ ตอ้งการให ้IPv6 วิง่บน IPv4 ได ้หรอื IPv4 
วิง่บน IPv6 ได ้
          - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
          - กด Apply Changes 

  



     4.16  คลกิทีแ่ท็บ Advanced --> คลกิที ่Others --> คลกิที ่Others 
          Other Advanced Configuration  
          - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
          - กด Apply Changes  

 
    

5 . เมน ูService  

    5.1  คลกิทีแ่ท็บ Service  --> คลกิที ่IGMP --> คลกิที ่IGMP Proxy 

        IGMP Proxy Configuration : IGMP นัน้เป็นโพรโตคอลหลักทีค่วบคมุการท างานแบบมลัตคิาสต ์
โดยฟังกช์ัน่แลว้จะท าหนา้ทีค่ลา้ยๆ กบั ICMP ของ Unicast คอื ควบคมุดแูลการสือ่สาร โดยแนวคดิการ
สือ่สารของมัลตคิาสตนั์น้จะอยูบ่นคอนเซ็ปตข์อง Group คอืจะมองคนทีจ่ะสือ่สารกนัวา่เป็นกลุม่เดยีวกนั 
(Group) ทกุคนทีอ่ยูใ่นกลุม่นีก็้จะรับขอ้มลูเหมอืนๆ กนั และก็สามารถสง่ขอ้มลูใหค้นอืน่ๆ เห็นไดด้ว้ย 
(แน่นอนวา่สง่ไดค้ราวละหนึง่คนเทา่นัน้) คลา้ยการประชมุ ทกุเครือ่งทีจ่ะรับขอ้มลูจากกลุม่จะตอ้งสมัครเป็น
สมาชกิของกลุม่นัน้กอ่น 

  



     5.2  คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่IGMP --> คลกิที ่MLD 
          MLD Configuration  
          - Validate Code : พมิพ ์Validate Code ตามทีป่รากฎ 
          - กด Apply Changes  

  

     5.3  คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่UPnP--> คลกิที ่UPnP 
         UPnP Configuration : UPnP เป็น Protocal ทีช่ว่ยใหใ้ช ้application บางตวัทีไ่มส่ามารถท างาน
ผา่น NAT บน Router ได ้เชน่ เกมสบ์างตัว, VoIP หรอืพวก Pee to Peer ซึง่ UPnP จะชว่ยใหเ้ราไมต่อ้ง
ปวดหวักบัเรือ่งการท า port Mapping ส าหรับบาง Application ยอ่มาจาก Universal Plug and Play (UPnP) 

 
  

     5.4  คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่SNMP --> คลกิที ่SNMP 
          SNMP Protocol Configuration : Simple Network Management Protocol (SNMP) คอื โพร
โทคอล ซึง่ใชจั้ดการเครอืขา่ย TCP/IP ทีซ่บัซอ้น การใชโ้พรโทคอล SMP ท าใหผู้ด้แูลสามารถจัดการและ
ก าหนดคา่คอมพวิเตอรใ์น เครอืขา่ย ไดจ้ากคอมพวิเตอรศ์นูยก์ลางแทนการเรยีกใชซ้อฟตแ์วรด์า้นการจัดการ



เครอืขา่ย ผูด้แูลยังใชโ้พรโทคอล SNMP ตรวจสอบประสทิธภิาพเครอืขา่ย ตรวจหาปัญหาเครอืขา่ย ตลอดจน
ตดิตามผูใ้ชแ้ละวธิกีารใชเ้ครอืขา่ยไดอ้กีดว้ย  

  

     5.5 คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่DNS  -->คลกิที ่DNS 
          DNS Congiguration เป็นการก าหนด DNS ทีเ่ราตอ้งการ เชน่ 3BB ใช ้DNS 110.164.252.222 
และ 110.164.252.223 หรอื เราตอ้งการใช ้DNS อืน่ ทีเ่รารูจั้กได ้

 
 
 
 
 
  
  
  



     5.6 คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่DNS  --> คลกิที ่IPv6 DNS 
        IPv6 DNS Cofiguration เป็นการก าหนด DNS ทีเ่ราตอ้งการส าหรับ IPv6 เทา่นัน้ 
  

 
   

     5.7 คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่DDNS  --> คลกิทีD่DNS  
       Dynamic DNS Configuration : DDNS ยอ่มาจาก Dynamic Domain Name System คอืการ
แปลงหมายเลขไอพใีหเ้ป็นชือ่โดเมน หรอืแปลงชือ่โดเมนใหเ้ป็นหมายเลขไอพ ีเป็นการตัง้คา่ทีไ่ดม้าจากการ
สมัคร DDNS สามารถท าใหเ้ราเชือ่มโยงชือ่อะไรซกัชือ่ทีเ่ราเลอืก (Hostname) บนระบบอนิเตอรเ์น็ตเขา้กบั 
IP Address ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ในโลกของระบบอนิเตอรเ์น็ตนัน้จะม ีIP Address อยา่งจ ากดั ดังนัน้เมือ่
ท าการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตผา่น ISP ของคณุ เคา้ก็จะให ้IP Address ชัว่คราว (Dynamic IP Address) ซึง่
จะเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาเสมอ เพือ่ใชใ้นการอา้งองิบนระบบอนิเตอรเ์น็ตเมือ่คณุออนไลนอ์ยูน่ั่นเอง อยา่ง
ในกรณีทีใ่ช ้DDNS กบักลอ้งวงจรปิด แคผู่ใ้ชเ้ซทคา่ DDNS ไวก้บัเครือ่ง DVR ก็สามารถเรยีกดกูลอ้งวงจรปิด
ผา่นชือ่ Hostname ไดท้กุที ่ทกุเวลา เพือ่งา่ยและสะดวกในการใชง้าน  
  

 
  
  



     5.8 คลกิทีแ่ท็บ Service --> คลกิที ่FTP Server --> คลกิที ่ FTP Server 
        FTP Server เป็นการก าหนดให ้Router ท าหนา้ทีเ่ป็น FTP Server สามารถฝากไฟล ์
  

  
  

6. เมน ูFirewall    

     6.1 คลกิทีแ่ท็บ Firewall --> คลกิที ่MAC Filtering  --> คลกิที ่MAC Filtering 
         MAC Filtering เป็นระบบความปลอดภัยอยา่งหนึง่ ทีต่อ้งการให ้Mac Address ทีต่อ้งการสามารถ
ใชง้านได ้(Allow) หรอื ไมไ่ด ้(Deny) ตามทีต่อ้งการ 

 
  
  
  



     6.2 คลกิทีแ่ท็บ Firewall --> คลกิที ่IP/Port Filter--> คลกิที ่IP/Port Filter     
         IP/Port Filtering  เป็นระบบความปลอดภยัอยา่งหนึง่ ทีต่อ้งการให ้IP Address ภายในทีต่อ้งการ
สามารถใชง้านได ้(Allow) หรอื ไมไ่ด ้(Deny) ตามแตเ่ราตอ้งการ 
  

  

     6.3 คลกิทีแ่ท็บ Firewall--> คลกิที ่URL Filter  -->คลกิที ่URL Filter  
         URL Blocking Configuration เป็นการก าหนดให ้เวปไซต ์ทีม่ขีอ้ความทีเ่ราก าหนด เชน่ SEX ไม่
สามารถเขา้ถงึได ้หรอื ถกูบล็อกน่ันเอง 

 
 
 
 
  
  



     6.3 คลกิทีแ่ท็บ Firewall--> คลกิที ่ACL--> คลกิที ่ACL 
         ACL Congiguration : ACL (Access Control List) คอื การก าหนดใหบ้าง IP สามารถเขา้มา 
access Service ไดต้ามสทิธิท์ีเ่ราก าหนดให ้
   

  
  
   6.4 คลกิทีแ่ท็บ Firewall--> คลกิที ่DOS--> คลกิที ่DOS  
       DOS Setting ป้องกนัการโจมตแีบบ Denial of Service (DoS) วธิกีารโจมตเีพือ่ใหร้ะบบหยดุการ
ท างานนี ้เราเรยีกวา่ Distributed Denial Of Service attack (DDOS attack) ตัวอยา่งเชน่ การใชง้าน 
อเีมล ์เรามักจะมกีารก าหนดของ mail วา่ม ีmail box ขนาดเทา่ใด เชน่ 10Mb, 20Mb หรอื 100Mb เป็นตน้ 
ทัง้นี้ถา้มกีารโจมต ีโดยการสง่ mail จ านวนมากๆ มาถงึเรา ผลก็คอืเราไมส่ามารถรับ mail อืน่ๆ ได ้นอกจาก
การโจมตผีา่นทางอเีมลแ์ลว้ ยังมกีารโจมตผีา่นทางเว็บไซต ์โดเมนเนม รวมทัง้บรกิารแชรไ์ฟล ์เป็นตน้ 

  

 
  

  



7.  เมน ูMaintenance  

     7.1  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance -->คลกิที ่Upgrade --> คลกิที ่Firmware Upgrade 
        Upgrade Firmware เป็นเมนูอพัเกรด เฟิรม์แวร ์ใหม ่ๆ ของ Router ถา้เรามไีฟล ์

 
  
     7.2  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Upgrade --> คลกิที ่Backup Restore 
          Backup/Restore Settings เป็นเมนูส าหรับ แบกอพัไฟล ์และ คนืคา่ Config ของตัว Router 
  

 
  



  7.3  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Password -->  คลกิที ่Password 
        User Account Configuration เป็นเมนูส าหรับเปลีย่นสทิธ ์User และ Password ในการเขา้ 
Router 
  

 
  
  7.4  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Reboot  -->   คลกิที ่Reboot 
         Reboot  เป็นเมนูส าหรับ รบีูต๊ Router 

 

  
  



  7.5 คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Time -->  คลกิที ่Time 
       System Time Configuration เป็นเมนูก าหนดเวลา 
  

 

7.6  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Log --> คลกิที ่ Log 
        Log Setting เป็นเมนูส าหรับเก็บประวตัติา่งๆ ของ Router 

   

 

 



  7.7  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic --> คลกิที ่Ping 
        Ping Diagnostic  เป็นเมนูทดสอบการปิง ไปยัง IP หรอื Host ทีเ่ราตอ้งการ 

 

     7.8  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic --> คลกิที ่Ping6 
         Ping6 Diagnostic เป็นเมนูทดสอบการปิง IPv6 เทา่นัน้  ไปยัง IP หรอื Host ทีเ่ราตอ้งการ 

 

  



     7.9  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic--> คลกิที ่Traceroute  
         Traceroute Diagnostic เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบเสน้ทาง IP หรอื Host ทีเ่ราตอ้งการ 

 

    7.10  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic  --> คลกิที ่ Traceroute6 
          Traceroute6 Diagnostic เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบเสน้ทางของ IPv6 เทา่นัน้  

 

  



     6.11 คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic  --> คลกิที ่ OAM Loopback 
          OAM Fault Management - Connectivity Verification 

 

     7.12  คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic  --> คลกิที ่ ADSL Diagnostic 
          Diagnostic ADSL เป็นเมนูตรวจสอบคา่ตา่งๆ ของ สญัญาณ ADSL 

 

  



     7.13 คลกิทีแ่ท็บ Maintenance  --> คลกิที ่Diagnostic --> คลกิที ่Diag-Test  
           Diagnostic Test เป็นเมนูตรวจสอบวา่ Router สามารถตดิตอ่กบั Internet ภายนอกไดห้รอืไม ่

 


