
38

Excellent

87%

 Contact : SiS Distribution (Thailand) PCL. (Tel. 02-640-3000)  WPG C&C (Thailand) Co., Ltd. (Tel. 02-717-4511) 

จุดเดน : ใข้จัดเก็บและแชร์ข้อมูลได้สะดวก ตัว NAS ท�าหน้าที่ได้
มากกว่าการจัดเก็บข้อมูล
ขอสังเกต : ตัวควบคุมไดร์ฟท�างานที่ความเร็วสูงสุดที่ SATA-II เท่านั้น 
แต่สามารถติดตั้ง SATA-III ใช้งานได้ไม่มีปัญหา

QNAP
TS-212P TurboNAS
เก็บข้อมูลได้ทันใจ
เรียกใช้ได้ทันที

การออกแบบ NAS ตามสไตล์ของ 
QNAP โดยเฉพาะรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้
ใช้ตามบ้านใช้งานได้ง่ายนัน้จะมขีนาดทีค่่อน
ข้างเล็กกะทัดรัด เพื่อให้สามารถวางบนโต๊ะ
ท�างานได้โดยไม่เปลืองพื้นที่ โดยทางด้าน
หน้าของตัวเครื่องก็จะมี LED ส�าหรับแสดง
สถานะการท�างานของตัวเครื่อง พร้อมด้วย
พอร์ต USB หนึ่งช่อง

เห็นตัวเล็ก ๆ แบบนี้แต่ภายในของ 
TS-212P ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้ถึงสองตัว เรา
สามารถใช้งานในแบบไดร์ฟเดี่ยว ๆ หรือ
จะให้ท�างานในแบบ RAID 0 และ RAID 1 
ได้อีกด้วย ส่วนไฟล์ฟอร์แมตของไดร์ฟถ้า
เป็นการท�างานของตัว TS-212P เองก็จะใช้
แบบ EXT3 หรอื EXT4 ซึง่เป็นไฟล์ฟอร์แมต
ในสไตล์ของลนิกุซ์ ส่วนฮาร์ดดสิก์หรอืไดร์ฟ
แบบภายนอกที่น�ามาเชื่อมต่อทางพอร์ต 
USB นั้น ก็สามารถใช้ทั้ง EXT3, EXT4, 
NTFS, FAT32 และ HFS+

โดยทั่วไปเรามักจะมองภาพของ NAS 
ว่าเป็นเพยีงอปุกรณ์ส�าหรบัการจัดเก็บข้อมลู
เท่านั้น แต่ส�าหรับ QNAP แล้ว ได้ออกแบบ

ให้ NAS ของตนท�างานได้มากกว่านั้นจึงได้
เรียกว่าเป็น TurboNAS ไงละครับ จริง ๆ 
แล้วถ้าเราไปดูคุณสมบัติในการท�างานของ 
TS-212P เราก็จะพบว่าสามารถใช้งานได้
ราวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และ
ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาด้วย
นะครับ เป็นคอมพิวเตอร์ในระดับไฟล์
เซิร์ฟเวอร์กันเลยทีเดียว เพียงแต่สเกลใน
การรองรับจ�านวนผู ้ใช้งานพร้อม ๆ กัน
อาจจะมีไม่มากนักเนื่องจากฮาร์ดแวร์ท่ีใช้
ถูกออกแบบมาในลักษณะที่เน้นเรื่องการ
ประหยัดพลังงานเป็นหลัก

ซีพียูที่ เป ็นหน ่วยประมวลผลของ 
TS-212P ก็คือ Marvell 6282 ซึ่งเป็น
ซีพียูที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM แบบเดียว
ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั่นแหละ
ครับ โดย Marvell 6282 นี้ มีความเร็วใน
การท�างาน 1.6GHz ท�าให้ซีพียูรุ่นนี้ท�างาน
ควบคู่กับระบบปฏบัิติการ QTS 4.0 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หากใครเคยใช้งาน NAS ของ QNAP 
ในรุ่นผู้ใช้ระดับโฮมและโฮมออฟฟิศมาก่อน
ก็จะพบว่า QNAP ได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการของในตัว NAS มาอย่างต่อ
เนื่อง ราวกับว่าเป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติ
การเลยทีเดียว จนท�าให้ระบบปฏิบัติการท่ี
อยู่ใน QNAP นั้น ได้เปล่ียนให้ NAS ที่ใช้
จัดเก็บข้อมูลกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดจิ๋ว
ที่สามารถให้บริการกับอุปกรณ์ที่มาเชื่อม
ต่อกับ NAS ของ QNAP สามารถใช้บริการ

ได้มากกว่าแค่ใช้เก็บไฟล์และแชร์ไฟล์แบบ
ทั่วไป

เม่ือพูดถงึระบบปฏบิตักิาร TS-212P ใช้
ระบบปฏบิติัการ QTS 4.0 และระบบปฏิบตัิ
การ QTS 4.0 นี่เองครับที่ท�าให้ NAS ของ 
QNAP ท�างานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์ทั่วไป แชร์ไฟล์แบบมี
การจัดล�าดับของขั้นความปลอดภัย รวม
ไปถึงการใช้งานเป็น Media Server ที่ใช้
ส�าหรับสตรีมไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เพลง
ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นพีซี 
โน้ตบุ๊ก รวมไปถึงสามารถโฟนและแท็บเล็ต 
ส�าหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้ง
แอนดรอยด์หรือ iOS ก็สามารถดาวน์โหลด

ทางด้านหลังของ TS-212P ก็จะมีช่องส�าหรับ
พัดลมระบายความร้อน พอร์ต USB 3.0 สอง
ช่อง และพอร์ตส�าหรับต่อ Gigabit LAN

• กองบรรณาธิการ

อปุกรณจดัเกบ็ขอมลูในลกัษณะของ NAS เมือ่กอนถกูมองวาเปนสนิคา
ทีใ่ชสาํหรับสาํนกังานเทานัน้ แตในปจจบุนั NAS ไดกลายเปนอปุกรณ
ที่ใคร ๆ ก็สามารถใชงานได การใชงาน NAS ก็จะชวยใหเราสามารถ
จดัเกบ็ไฟลจากอปุกรณตาง ๆ  หลากหลายชนดิมารวมไวในทีเ่ดยีวกนั 
และสามารถแชรไฟลที่อยูใน NAS ไดอยางสะดวก
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แอพที่ชื่อว่า QFile และ Qmanager มาใช้งานได้ครับ โดย
แอพ QFile นัน้กจ็ะทีส่�าหรบัจดัการเรือ่งเกีย่วกบัไฟล์ต่าง ๆ  
การจดัเก็บ โหลดมาใช้งาน อะไรประเภทนี ้ส่วน Qmanager 
นัน้จะเป็นเหมอืนกบัรโีมตส�าหรบัควบคมุการท�างานของตวั 
QNAP TS-212P ครับ 

ในระบบปฏิบัติการ QTS 4.0 เองก็มีแอพพลิเคชันอยู่
ในตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งแอพพลิเคชันเหล่านั้นท�าให้ TS-212P 
ท�างานเป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิงประจ�าบ้าน หรือ
จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กส�าหรับการท�าระบบ Cloud 
Storage ส่วนตัวที่ท�าให้เราเข้าถึงไฟล์ในตัว TS-212P จาก
ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็แล้วกัน 

ที่ส�าคัญจ�านวนแอพพลิเคชันที่อยู่ใน TS-212P นั้น 
เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา หรือ
จะลบออกไปก็ได้เมื่อลองใช้งานแล้วไม่ชอบ ซึ่งตรงจุดนี้นี่
แหละครับที่ท�าให้การใช้งานของ TS-212P เป็นเหมือนกับ
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่ไม่มีจอภาพกับ
คีย์บอร์ดเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยจอภาพและการอินพุต
ข้อมูลจากพีซี โน้ตบุ๊ก และสมาร์ทดีไวซ์เท่านั้น 

ส�าหรับการทดสอบ TS-212P เราคงจะไม่มานั่ง 

ระบบปฏิบัติการ QTS 4.0 ที่มีพื้นฐานจากลินุกซ์ท�าให้เราใช้
งานและเพิ่มเติมแอพพลิเคชันให้กับ TS-212P เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการท�างานต่าง ๆ ได้ตลอด และทาง QNAP ก็มีการ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ QTS ให้มีประสิทธิภาพและความ
สามารถรองรับการท�างานใหม่ ๆ อยู่เสมอ

Benchmark เพื่อวัดตัวเลขความเร็วให้เสีย
เวลาครับ เพราะประเด็นการท�างานของ 
TS-212P ไม่ได้อยูต่รงนัน้ ดังนัน้การทดสอบ
ของเราจงึเป็นการใช้งานจรงิ ๆ  เลยจะดีทีส่ดุ

ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราไปซื้อ 
TS-212P มาใช้งานนั้นจะไม่มีฮาร์ดดิสก์มา
ด้วยนะครับ เราต้องซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติม
เอง ซึ่งก็เป็นข้อดีครับเพราะเราสามารถ
เลือกใช้ฮาร์ดดิสก์ตามความจุที่เราต้องการ
ใช้งานได้ครับ ส�าหรับในการทดสอบครั้งนี้
ใช้ฮาร์ดดิสก์ซีเกทความจุ 3TB จ�านวนสอง
ตัวมาติดต้ังลงไปครับ อย่างที่เห็นในภาพ
แม้ว่าตัว TS-212P จะมีขนาดเล็กแต่ก็ใส่
ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5” สองตัวลงไปได้อย่าง
พอดี ๆ มีพื้นที่ส�าหรับระบายความร้อนได้
อีกพอสมควร โดยทางด้านหลังก็มีพัดลม
ระบายความร้อนมาด้วยหนึ่งตัว โดยจะมี
ช่องส�าหรับอากาศเข้าอยู่ข้างล่างบริเวณ
ด้านหน้าตัวเครื่องก็ท�าให้อากาศไหลผ่าน
ฮาร์ดดิสก์ได้ตลอดตัวโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง
ความร้อนสะสม

เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยสิ่งที่ท�า
ต่อไปก็คอืเปิดเครือ่งและต่อสายแลนเข้ากับ
เนต็เวร์ิคของเรา จากนัน้ก็ท�าการค้นหา NAS 
ของเราด้วย Qfinder ซึง่จะช่วยท�าการค้นหา 
TS-212P ผ่านทางเน็ตเวิร์คโดยอัตโนมัติ 
จากนั้นเราก็เข้าไปที่หน้าจอของ Admin 
เพื่อก�าหนดการท�างานของฮาร์ดดิสก์ที่เรา
ติดต้ังไปว่าจะให้เป็นแบบใด เช่นใช้งาน
เดี๋ยว ๆ เก็บข้อมูลแยกจากกัน หรือจะรวม
เป็นไดร์ฟเดียวกันเพ่ือให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่และรวดเร็ว (RAID 0) หรือจะให้
เป็นแบบส�ารองข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่าง
ฮาร์ดดิสก์ทั้งสองตัว (RAID 1) ส�าหรับการ
ทดสอบของเราก�าหนดให้เป็นการท�างาน
ของฮาร์ดดิสก์แบบเดี่ยว ๆ ครับ

เมื่อก�าหนดรูปแบบได้แล้ว TS-212P ก็
จะใช้เวลาสักพักในการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์
ซึ่งจะใช้เวลามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาด
ความจุของฮาร์ดดิสก์เป็นหลักครับ การ
ทดสอบของเราก็พบว่าใช้เวลาประมาณ 20 
นาที ในการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ 3.0TB สอง
ตัว และเซตค่าต่าง ๆ ลงในฮาร์ดดิสก์เพื่อ
ให้พร้อมใช้งาน 

และการทดสอบอย่างแรกที่เราท�าก็คือ
เรื่องของการก็อปปี้ข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์
ครับ ส�าหรับความเร็วในการก็อปปี้ข้อมูลลง
ใน ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ใน QNAP TS-212P นั้น 
ก็เป็นความเร็วเฉลี่ยทั่วไปที่ได้จาก Gigabit 

NETWORK STORAGE

ดูจากภายนอกแล้วตัวเครื่อง QNAP TS-212P นั้นดูไม่ใหญ่โต
อะไรมาก แต่จริง ๆ แล้วสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว 
สองตัวเพื่อใช้งานเป็น RAID ได้อย่างสบาย ๆ 

LAN เวลาที่เราก็อปปี้ไฟล์ข้ามเครื่องนั่น
แหละครับ ส่วนไฟล์ที่เราก็อปปี้ไปนั้นก็เป็น
ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เพลง ที่
ใช้ไฟล์เหล่านี้ก็เพื่อทดสอบในหัวข้อต่อไปก็
คือประสิทธิภาพในการสตรีมไฟล์มัลติมีเดีย
ทั้งหลายนั่นเองครับ

การสตรมีมเีดียไฟล์ทัง้หลายจาก QNAP 
TS-212P นั้นท�าได้อย่างน่าประทับใจครับ 
เราลองใช้ iPad (รุ่น 1) เปิดเล่นไฟล์วิดีโอ
จาก QNAP TS-212P ไปพร้อมกับกับการ
ต่อแฟลชไดร์ฟ USB 2.0 ตรงช่องด้านหน้า 
แล้วสตรมีไฟล์วดีิโอไปยงั Galaxy Note 8 ก็
พบว่าไฟล์หนงัทัง้สองสามารถถกูสตรมีออก
มาได้อย่างเรยีบร้อยดี จะมอีาการหยดุชะงกั
บ้างนดิ ๆ  ก็ตอนทีเ่ราเริม่ต้นสตรมีไฟล์ทีส่อง
เท่านัน้ครบัจาก อย่าลมืว่าไฟล์ทัง้หมดนัน่ถกู
ส่งออกจากสายแลนของ QNAP TS-212P 
เข้าสู่ Access Point อีกทอดหนึ่งด้วยนะ
ครบั ส่วนการฟังเพลงทีม่ข้ีอมลูเรยีบง่ายกว่า
ไม่ต้องพูดถึงท�าได้ดีอย่างลื่นไหลครับ

สรุปส่งท้าย
ทีมงานของเราเองมีโอกาสใช้งาน NAS 

รุ ่นเล็กส�าหรับโฮมและโฮมออฟฟิศของ 
QNAP มาเป็นเวลานาน และได้เห็นการ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณสมบัติในการ
ท�างานของ QNAP มาอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่อได้มาทดสอบประสิทธิภาพของ QNAP 
TS-212P นี้ ท�าให้เราประทับใจอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องของความเร็ว ซึ่งไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเป็นพลังที่ได้จากการประมวลผลของ
ซีพียู ARM แบบ Single Core ความเร็ว 
1.6GHz เนื่องจากการตอบสนองเป็นไป
อย่างรวดเรว็มาก แม้ว่าเราจะใช้การควบคมุ
ผ่านทางแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่อกับแบบ
ไร้สายก็ตาม

นอกจากนีแ้ล้วการใช้ NAS อย่าง QNAP 
TS-212P ก็ท�าให้เรื่องการจัดการไฟล์ต่าง ๆ  
เป็นเรื่องง่าย ช่วยลดการกระจายของไฟล์
ภาพ ไฟล์หนงั ไฟล์เพลง ทีเ่ก็บไว้ซ�า้ ๆ  กันใน
หลายเครือ่ง เรากร็วบรวมมาเกบ็ไวที ่QNAP 
TS-212P ที่เดียว เวลาจะแจกจ่ายไฟล์ก็แค่
ก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเท่านั้นเอง 

ส่วนส่ิงอื่น ๆ ที่เราประทับใจก็คือเร่ือง
ของเพ่ิมขีดความสามารถในการท�างานของ 
QNAP TS-212P นั้นก็ท�าได้ง่าย ๆ ด้วยการ
โหลดแอพพลิเคชนัมาตดิตัง้เพิม่เตมิกท็�าให้มี
ความสามารถในการท�างานเพ่ิมเติมเข้ามาได้
ทันทีนับว่าสะดวกและรวดเร็วมาก...


