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คุณสมบัติเครือขาย 1

เครื่องพิมพ Brother ของคณุสามารถแบงปนในเครือขายแบบใชสาย1 10/100 MB หรือเครอืขายแบบไรสาย IEEE 802.11b/g/n โดยใชเซิรฟเวอรการพมิพเครอืขายภายใน 
เซิรฟเวอรการพมิพจะสนบัสนนุฟงกชั่นและวิธีการเชื่อมตอตางๆ มากมายโดยขึน้อยูกับระบบปฏิบัติการที่ใชใน TCP/IP ที่สนบัสนนุเครือขาย 
แผนผังตอไปนี้แสดงคุณสมบัติเครอืขายและการเชื่อมตอที่รองรบัโดยระบบปฏิบตัิการแตละชนดิ

หมายเหตุ

แมวาเครือ่งจาก Brother จะสามารถใชงานไดกับทั้งเครือขายแบบใชสาย1 และเครือขายแบบไรสาย แตจะสามารถใชการเชื่อมตอไดครัง้ละหนึง่วธีิเทานั้น
 

1 อินเทอรเฟซเครือขายแบบใชสายนั้นอยูใน QL-580N/720NW/1060N

1 สามารถดาวนโหลด BRAdmin Professional ไดท่ี http://solutions.brother.com/

บทนํา 1

ระบบปฏิบัติการ Windows ® XP

Windows Vista ®

Windows ® 7

Windows Server ® 2003/2008 Mac OS X 10.5.8 - 10.7

การพิมพ r r r

BRAdmin Light

ดูใน หนา 2
r r r

BRAdmin Professional1

ดูใน หนา 5
r r

ระบบจัดการทางเว็บ 
(เว็บเบราเซอร)

ดูใน หนา 12

r r r

ระบบตรวจสอบสถานะ r r

ตัวชวยดําเนินการปรับใชไดรเวอร r r

เครื่องมือการต้ังคาเครือขาย r r

http://solutions.brother.com/
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2
การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายของเครื่องพมิพ ของคณุ 
(IP แอดเดรส ซับเนต็มาสก และเกตเวย) 2

การใชงานยูทิลต้ีิ BRAdmin Light 2

ยูทิลิตี้ BRAdmin Light พัฒนาขึน้มาเพื่อการตั้งคาเบ ืองตนสําหรับอุปกรณ Brother ที่เชื่อมตอผานเครอืขาย โดยสามารถคนหาผลิตภัณฑของ Brother ใน TCP/IP 
แสดงสถานะและกําหนดคาเครอืขายเบื้องตน เชน ที่อยู IP

การติดต้ัง BRAdmin Light 2

Windows ®

a โปรดตรวจสอบวาคุณไดเปดเครือ่งพิมพอยู

b เปดเครื่องคอมพวิเตอรของคุณ ปดแอพพลิเคชั่นที่กําลังทํางานทั้งหมดกอนการติดตั้ง

c ใส CD-ROM ที่ใหมาดวยในไดรฟ CD-ROM ของคณุ หนาจอการเปดจะปรากฏขึน้โดยอัตโนมัต ิหากมีหนาจอชื่อร ุนปรากฏขึน้ ใหเลือกเครื่องพิมพของคณุ 
หากมีหนาจอภาษาปรากฏขึ้น ใหเลือกเครือ่งพิมพ ของคุณ

d เมนูหลักของ CD-ROM จะปรากฏขึน้มา คลิกที่ ยูทิลิต้ีเครือขาย

e คลิก BRAdmin Light แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

Macintosh

ใส CD-ROM ที่ใหมาดวยไวในไดรฟ CD-ROM ของคุณแลวใช BRAdmin Light.jar ในโฟลเดอร ยทูิลิต้ี ของ CD-ROM วิธีการรันซอฟตแวรจากเครื่อง Macintosh ของค ุณ 
ใหคัดลอกโฟลเดอร BRAdmin Light.jar และโฟลเดอร BRAdminLightHelp ไปยงัตําแหนงที่ตองการในเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณแลวรันซอฟตแวรที่ไดคัดลอกไว

หมายเหตุ

• คุณยงัสามารถดาวนโหลด BRAdmin Light เวอรชั่นลาสุดได จาก http://solutions.brother.com/

• หากคณุตองการจดัการเครือ่งพมิพในระดบัขัน้ส ูง โปรดใชยทูลิติี ้Brother BRAdmin Professional ทีมี่ใหดาวนโหลดจาก http://solutions.brother.com/ 
ยทูลิติีน้ีจ้ะใชไดสําหรบัผูใช Windows® เทานัน้

• หากคุณกําลังใชงานไฟรวอลล แอนตี้สปายแวร หร ือซอฟตแวรแอนตี้ไวรัส โปรดปดการใชงานระบบด ังกลาวชั่วคราว เม่ือคุณแนใจวาสามารถพิมพไดแลว 
ใหเปดระบบดังกลาวอีกครั้ง

• ชื่อโหนดจะปรากฏขึน้ในหนาตาง BRAdmin Light ปจจุบัน ช ื่อโหนดตามคาเริ่มตนของเซริฟเวอรการพิมพในเครือ่งพิมพคือ “BRNxxxxxxxxxxxx” หรอื 
“BRWxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” คือ MAC แอดเดรส / อีเธอรเน็ตแอดเดรสของเครื่องพิมพของคณุ)

• รหัสผานเริม่ตนสําหรับเซิรฟเวอรการพมิพ Brother คือ access
 

การเปลี่ยนการตัง้คาเครือขายของเครื่องพิมพ ของคุณ 2

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/


การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพ ของคุณ 
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2

ต้ังคา IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และเกตเวยโดยใช  BRAdmin Light 2

a เริ่มใชงานยทูิลิตี้ BRAdmin Light

Windows ®

คลิก Start / All Programs / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light

Macintosh

เริ่มยูทิลิตี้โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟลใดไฟล หนึง่ตอไปนี้

• CD-ROM / ยูทิลิต้ี / BRAdmin Light.jar

• BRAdmin Light.jar ที่ติดตั้งไวในตําแหนงที่ตองการใน Macintosh

b BRAdmin Light จะทําการคนหาอุปกรณใหมอัตโนมัติ

c ดับเบิลคลิกที่อุปกรณที่ไมไดกําหนดคา

หมายเหตุ

• หากคุณไมใชเซริฟเวอร DHCP/BOOTP/RARP อุปกรณจะแสดงเปน ยังไมไดกําหนดคา ในหนาจอยทูิลิตี้ BRAdmin Light

• สามารถดูชื่อโหนดและ MAC แอดเดรสไดโดยพิมพการต ั้งคาเครื่องพิมพ (ดูใน การพิมพขอมูลการติดตั้งเครื่องพิมพ       หนา 11)
 

Windows ® Macintosh
  



การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพ ของคุณ 
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2

d เลือก STATIC จาก Boot Method กรอก IP Address Subnet Mask และ Geteway (ถาจําเปน) ของเซริฟเวอรการพิมพของคณุ

e คลิก OK

f ในกรณีที่ตั้งคาที่อยู IP ถูกตอง คุณจะพบเซริ ฟเวอรการพิมพของ Brother ในรายการอุปกรณ

Windows® Macintosh
  



การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพ ของคุณ 

5

2

ยูทลิิตีก้ารจัดการอ่ืนๆ 2

นอกจากยูทิลิตี้ BRAdmin Light แลว เครื่องพิมพ Brother ของค ุณสามารถใชกับยูทิลิตี้การจัดการตางๆ ตอไปน ี้ได คณุสามารถใชยทูิลิตีเ้หลานีเ้พื่อการต ั้งคาเครอืขายได

ระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร) 2

สามารถใชเว็บเบราเซอรมาตรฐานเพื่อแกไขคาเซิรฟเวอรการพมิพโดยใช HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ได (ดูใน 
การกําหนดคาเครื่องพิมพโดยใชระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)       หนา 13)

ยูทิลต้ีิ BRAdmin Professional (Windows®) 2

BRAdmin Professional เปนยทูิลิตี้การจัดการขั้นสูงสําหรบัอ ุปกรณ Brother ที่เชื่อมตอผานเครือขาย ยทูิลิตี้นี้สามารถคนหาผลิตภัณฑ Brother 
ในเครือขายของคุณและแสดงสถานะอุปกรณจากหนาตางสไตลเอ็กซโพลเรอรที่สามารถอานไดอยางงายดายซึง่จะใชการเปลี่ยนสีเพื่อแสดงสถานะของอุปกรณแตละตวั 
คุณสามารถกําหนดคาเครือขายและการตัง้คาอุปกรณ พรอมดวยความสามารถในการอัพเดตเฟรมแวรของอุปกรณจากเครือ่งคอมพิวเตอร Windows ® ที่เชื่อมตอแบบ LAN ได 
BRAdmin Professional ยังทําการบันทึกกิจกรรมของอุปกรณ Brother ในเครอืขายของคุณและสงออกขอมูลการบนัทึกในรปูแบบ HTML, CSV, TXT หรือ SQL ได

ดูรายละเอียดเพิม่เติมและดาวนโหลดไดที่ http://solutions.brother.com/

หมายเหตุ

• โปรดใชยูทิลิตี้ BRAdmin Professional เวอรชั่นลาสุดซึง่สามารถดาวนโหลดไดจาก http://solutions.brother.com/ ยทูิลิตีน้ี้สําหรบัผูใช Windows® เทานัน้

• หากคุณกําลังใชงานไฟรวอลล แอนตี้สปายแวร หร ือซอฟตแวรแอนต้ีไวรัส โปรดปดการใชงานระบบด ังกลาวชั่วคราว เม่ือคุณแนใจวาสามารถพิมพไดแลว 
ใหเปดระบบดังกลาวอีกครั้ง

• ชื่อโหนดจะปรากฏขึน้ในหนาตาง BRAdmin Professional ปจจุบนั ชื่อโหนดตามคาเริม่ตนคือ “BRNxxxxxxxxxxxx” หรือ “BRWxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” คือ MAC 
แอดเดรส / อีเธอรเน็ตแอดเดรสของเครื่องพมิพของคุณ)

 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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3

3

ภาพรวม 3

วิธีการเชื่อมตอเครื่องของคณุเขากับเครือขายไรสาย คณุตองปฏิบัติตามขัน้ตอนตางๆ ใน คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว กําหนดคาโดยใช CD-ROM ตัวติดตั้งและสายเคเบิล USB 
เปนวิธีการที่แนะนําสําหรบัผูใช Windows® และ Macintosh ดวยวิธีดังกลาว คุณจะสามารถเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับเครอืขายไรสายไดอยางงายดาย

สําหรบัวิธีการกําหนดคาไรสายอื่นๆ โปรดอานรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับวธีิการกําหนดคาเคร ือขายไรสายไดในบทนี้ สําหรับขอมูลเกีย่วกับการตั้งคา TCP/IP โปรดดูที่ 
การเปลี่ยนการตั้งคาเครอืขายของเครือ่งพมิพ ของคุณ (IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และเกตเวย)       หนา 2

หมายเหตุ

• เพื่อใหไดผลการพิมพที่เหมาะสมที่สดุตอการใชงานประจําวัน โปรดวางเครื่องพิมพ Brother ใหใกลจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรใหมากที่สุดโดยใหมีสิ่งกีดขวางนอยที่สดุ การมีวัตถุใหญๆ หรือกําแพงขวางก ันระหวางอุปกรณสองตัว รวมถึงการมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
อาจสงผลตอความเร็วการโอนถายขอมูลของเอกสารของคุณได

เนื่องจากปจจัยเหลานี ้การเชื่อมตอดวยวิธีไรสายจึงอาจไมเหมาะสมกับเอกสารและแอพพลิเคช ั่นบางชนิด คณุสามารถใช USB เพื่อความเรว็สูงสุดได

• กอนจะกําหนดคาการตั้งคาไรสาย คุณตองทราบ SSID และคียเครือขายของคุณ

• แมวาเครือ่งจาก Brother จะสามารถใชงานไดกับทั้งเครือขายแบบใชสาย1และเครอืขายแบบไรสาย แตจะสามารถใชการเชื่อมตอไดครั้งละหนึ่งวิธีเทานัน้
 

1 อินเทอรเฟซเครือขายแบบใชสายนั้นอยูใน QL-580N/720NW/1060N

กําหนดคาเครื่องของคุณสําหรับเครือขายไรสาย 3



กําหนดคาเครื่องของคุณสําหรับเครือขายไรสาย 

7

3

ตรวจสอบสภาพแวดลอมเครือขายของคณุ 3

เชือ่มตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรในเครือขาย (โหมดพื้นฐาน) 3

 

1 จุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอร1

1 หากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน Intel ® My WiFi Technology (Intel ® MWT) คุณสามารถใชเคร่ืองคอมพวิเตอรของคณุเปนจ ุดการเขาถึงท่ีสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™ ได

2 เครื่องพิมพเครือขายไรสาย (เครื่องพิมพของคุณ)

3 เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชระบบไรสายไดและเชื่อมตอกับจดุการเขาถงึ LAN ไรสาย/เราเตอร 

4 เครื่องคอมพิวเตอรแบบใชสาย (ซึง่ไมสามารถใช ระบบไรสายได) ที่เชื่อมตอกับจุดการเขาถงึ LAN ไรสาย/เราเตอรดวยสายเคเบิลอเีธอรเน็ต

5 สมารทโฟน

วิธีการติดต้ัง 3

คําอธิบายตอไปนี้จะเปนวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งเครือ่งพิมพ Brother ของคุณเขากับเครือขายไรสาย เลือกวิธีการที่คุณตองการสําหรบัสภาพแวดลอมระบบของคุณ

การกําหนดคาระบบไรสายโดยใชงานสายเคเบิล USB ช ัวคราว (ขอแนะนําวิธีการนี้สําหรับผูใช Windows ® และ Macintosh)

ดูใน การกําหนดคาระบบไรสายโดยใชงานสายเคเบิล USB ชั วคราว (ขอแนะนําวิธีการนี้สําหรับผูใช Windows® และ Macintosh)       หนา 9

การกําหนดคาระบบไรสายดวยการกดเพียงปุมเดียวโดยใช WPS

ดูใน การกําหนดคาดวยการกดปุมเดียวโดยใช Wi-Fi Protected Setup™       หนา 10

1

4

3

5

2



กําหนดคาเครื่องของคุณสําหรับเครือขายไรสาย 

8

3

เชือ่มตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรในเครือขาย (โหมด Ad-hoc) 3

เครือขายชนิดนี้ไมมีจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรกลาง ไคลเอนตไรสายแตละรายการจะเชื่อมตอกับรายการอื่นๆ โดยตรง เม่ือเครื่องพิมพไรสาย Brother 
(เครือ่งพมิพของคุณ) เปนสวนหนึง่ของเครือขาย เครื่องพิมพจะไดรับงานพิมพจากเครื่องคอมพ ิวเตอรที่สงขอมูลโดยตรง
 

1 เครื่องพิมพเครือขายไรสาย (เครื่องพิมพของคุณ)

2 คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานระบบไรสายได

เราไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอเครือขายไรสายกับผลิตภัณฑ Windows Server® ในโหมด Ad-hoc ได 
Ad-hoc สนับสนุนระบบ 802.11b เทานั้น

1

2



กําหนดคาเครื่องของคุณสําหรับเครือขายไรสาย 

9

3

การกําหนดคาระบบไรสายโดยใชงานสายเคเบิล USB ชั วคราว 
(ขอแนะนําวธิีการนี้สําหรับผูใช Windows® และ Macintosh) 3

ขอแนะนําใหคุณใชเครือ่ง PC หรือ Mac ของคุณเชื่อมต อกับเครอืขายแบบไรสายดวยวิธีนี้

คุณสามารถกําหนดคาเครื่องพมิพไดจากเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายโดยใชสายเคเบิล USB ได (A)1

 

1 คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคาไรสายสําหรับเครื องพิมพไดโดยใชสายเคเบิล USB เช่ือมตอกับเคร ื่องคอมพิวเตอรแบบใชสายหรือไรสายเปนการชั วคราว

โปรดดูกระบวนการติดตั้งในคูมือการติดตั้งเคร ื่องอยางงาย 

A



กําหนดคาเครื่องของคุณสําหรับเครือขายไรสาย 

10

3

การกําหนดคาดวยการกดปุมเดียวโดยใช Wi-Fi Protected Setup™ 3

คุณสามารถใช WPS เพื่อกําหนดคาการตั้งคาเครือข ายของคุณไดอยางงายดายหากจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรของคณุ (A) สนบัสนนุ Wi-Fi Protected Setup™ (PBC1)
 

1 การกําหนดคาโดยการกดปุม

โปรดดูกระบวนการติดตั้งในคูมือการติดตั้งเคร ื่องอยางงาย 

A
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4

4

การพมิพขอมูลการตดิตัง้เครื่องพมิพ 4

หนาตั้งคาเครื่องพมิพจะพมิพรายงานระบุคาของเครือขายไว คุณสามารถพิมพหนาตัง้คาเคร ื่องพิมพไดโดยใชปุม ปอน ของเครือ่งพมิพ 
สามารถพิมพรายการ/รายละเอียดตอไปนี้ได:

เวอรชั่นโปรแกรม

ประวตัิการใชเครือ่งพมิพ

รูปแบบการทดสอบจุดที่หายไป

ขอมูลการตั้งคายูทิลิตี้

รายการแมแบบ

ขอมูลการตั้งคาเครอืขาย

ขอมูลการตั้งคา Wi-Fi ®

หมายเหตุ

• คุณสามารถใชยูทิลิตี้นี้เพือ่ตั้งคาวาจะพิมพรายการใดบางได

โปรดดูที่บท “QL Utility” ในคูมือผูใช กําหนดคาตางๆ ที่จะพมิพดวย "การตัง้คาเอาทพุตขอมูลเคร ื่องพมิพ"

• ระบบจะแสดงชื่อโหนดในการตั้งคาเครือ่งพิมพ ช ื่อโหนดตามคาเริ่มตนคือ “BRNxxxxxxxxxxxx” หรือ “BRWxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” คอื MAC แอดเดรส / 
อีเธอรเน็ตแอดเดรสของเครือ่งพมิพของคุณ)

 

a ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งมวน DK และปดฝาหน าแลว
หากตองการพิมพหนาการตั้งคาเครือ่งพมิพ เราขอแนะนําใหใชมวน DK 102 มม. สําหรบั QL-1060N และมวน DK 62 มม. DK สําหรบั QL-580N/720NW

b เปดเครื่องพิมพ

c กดปุม ตัด คางไวนานกวาหนึง่วนิาที

หมายเหตุ

• วิธีการรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายแลวเปด APIPA 

QL-580N/1060N: 
กดปุม เปด/ปด เพื่อปดเครือ่ง จากนัน้กดปุม เปด/ปด คางไวประมาณสองวินาที กดปุม เปด/ปด คางตอไป จากนั้นกดปุม ตัด สองครัง้ คาเครอืขายทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต

QL-720NW: 
กดปุม ตัด คางในระหวางที่กดปุม เปด/ปด คางเมื่อปดเครื่อง เม่ือดวงไฟ Wi-Fi เริม่กระพริบ และดวงไฟแสดงสถานะตดิขึน้เปนสีสม กดปุม ตัด 
หกครั้งในระหวางที่ยงัคงกดปุม เปด/ปด คางอยู คาเครือขายทั้งหมดจะถูกรเีซ็ต

• วิธีการรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายแลวปด APIPA 

QL-580N/1060N: 
กดปุม เปด/ปด เพื่อปดเครือ่ง จากนัน้กดปุม เปด/ปด คางไวประมาณสองวินาที กดปุมเปด/ปดคางตอไป จากนั้นกดปุม ตัด สีค่รั้ง คาเครือข ายทั้งหมดจะถูกรเีซ็ต

QL-720NW: 
กดปุม ตัด คางในระหวางที่กดปุม เปด/ปด คางเมื่อปดเครื่อง เม่ือดวงไฟ Wi-Fi เริม่กระพริบ และดวงไฟแสดงสถานะตดิขึน้เปนสีสม กดปุม ตัด 
สี่ครั้งในระหวางที่ยงัคงกดปุม เปด/ปด คางอยู คาเครือขายทั้งหมดจะถูกรเีซ็ต

 

การพิมพขอมูลการติดตัง้เครื่องพิมพ 4
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5

ภาพรวม 5

คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรมาตรฐานเพือ่จัดการเครื่องพิมพในเครือขายของคุณโดยใช HTTP เม่ือใชระบบจัดการทางเว็บ จะสามารถดําเนินการตางๆ ต อไปนี้ได:

แสดงขอมูลสถานะเครือ่งพมิพ

เปลี่ยนการตัง้คาตางๆ ของเครือขาย เชน ขอม ูล TCP/IP

แสดงขอมูลเวอรชั่นซอฟตแวรของเครื่องพมิพและเซิรฟเวอรการพมิพ

เปลี่ยนรายละเอียดการกําหนดคาเครื่องพิมพและเครือขาย

หมายเหตุ

เราขอแนะนําใหใช Microsoft ® Internet Explorer® 7.0/8.0 หรือ Firefox ® 3.6 สําหรับ Windows ®, Safari ® 5.0 หรือใหมกวา Firefox ® 6.0 หรือใหมกวาสําหรับ 
Macintosh โปรดอยาลืมเปดใชจาวาสคริปตและคุกกี้ในเบราเซอรที่ใช

 

เพื่อการใชระบบจัดการทางเว็บ เครือขายของคุณจะตองใช TCP/IP และเครือ่งพิมพและคอมพิวเตอรจะตองมี IP แอดเดรสที่ถูกตอง

ระบบจัดการทางเว็บ 5



ระบบจัดการทางเวบ็ 

13

5

การกําหนดคาเคร่ืองพิมพโดยใชระบบจัดการทางเว็บ (เวบ็เบราเซอร) 5

สามารถใชเว็บเบราเซอรมาตรฐานเพื่อแกไขคาเซิรฟเวอรการพมิพโดยใช HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ได

a พิมพ http://printer_ip_address/ ในเบราเซอรของคุณ (โดยที่ printer_ip_address เปน IP 
แอดเดรสหรือชื่อเซริฟเวอรการพิมพ)

ตัวอยางเชน:
http://192.168.1.2/ (หากที่อยู IP ของเครือ่งพิมพคือ 192.168.1.2)

หมายเหตุ

หากคุณแกไขไฟลโฮสตในคอมพิวเตอรหรือใชระบบชื่อโดเมน คณุสามารถกรอกชื่อ DNS ของเซิรฟเวอรการพิมพได เนื่องจากเซริฟเวอรการพิมพรองร ับ TCP/IP และ 
NetBOIS คณุจึงสามารถกรอกชื่อ NetBIOS ของเซิรฟเวอรการพิมพได ชื่อ NetBIOS จะแสดงอยูในหนาตั้งคาเครื่องพมิพ ชื่อ NetBIOS ที่กําหนดไวเปนอักขระ 15 
ตัวแรกของชื่อโหนด ตามคาเริม่ตนจะแสดงผลเปน “BRNxxxxxxxxxxxx” โดย “xxxxxxxxxxxx” เปนอีเธอรเน็ตแอดเดรส

 

b คลิกที่ กําหนดคา เครือขาย

c กรอกชื่อผูใชและรหัสผาน ชื่อผูใชคือ admin สวนรหัสผานเริม่ตนคือ access

d คลิก ตกลง

e ตอนนี้คณุสามารถแกไขคาเซริฟเวอรการพิมพไดแลว
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ภาพรวม 6

เนื้อหาในบทนีก้ลาวถึงการแกไขปญหาเครือขายทั่ว ๆ ไปที่คุณอาจพบขณะใชเครื่องพิมพ Brother หากหลังจากอานเนื้อหาในบทนี้แลวคุณไมสามารถแกไขปญหาได 
กรุณาไปที่ศูนยบรกิารแกไขปญหาของ Brother ที่: http://solutions.brother.com/

การแกไขปญหา 6

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดกําหนดคาตางๆ ตอไปน้ีกอนอานบทน้ี

ขั้นแรก โปรดตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

เสียบสายไฟอยางถูกตองและเปดเคร่ืองพิมพ Brother

เปดจุดการเขาถงึ (สําหรับระบบไรสาย) เราเตอร หรือฮับและไฟการเชื่อมตอกระพริบ

นําบรรจุภัณฑปกปองออกจากเครื่องใหหมด

ปดฝาหนาและฝาหลังใหสนิท

ใสมวนเทปลงในชองใสมวนเทปอยางถูกตอง

(สําหรับเครือขายแบบใชสาย) เชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายเขากับเครื่องพิมพ Brother และเราเตอรหรือฮับอยางแนนหนา

ฉันไมสามารถกําหนดคาการตั้งคาเครือขายไรสายได 

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข

การตั้งคาความปลอดภัย (SSID/คียเครือขาย) 
ถูกตองหรือไม?

ระบบไรสาย ตรวจสอบและเลือกการตั้งคาความปลอดภัยท่ีถูกต องอีกครั้ง

• เครื่องของคุณอาจจะใชชื่อผูผลิตหรือชื่อรุนของจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรเปนการตัง้คาความปลอดภัยเร่ิมตน

• โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมากับจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการหาการตั้งคาความปลอดภัย

• โปรดถามผูผลิตของจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอร 
หรือสอบถามผูใหบริการอินเตอรเน็ตหรือผูดูแลเครือขายของคุณ

คุณกําลังใชตวักรอง MAC 
แอดเดรสอยูหรือไม?

ระบบไรสาย ตรวจสอบวา MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ Brother อนุญาตใหใชตวักรองหรือไม คณุสามารถคนหา MAC 
แอดเดรสจากเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย โปรดดูคูมือผูใชสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคร่ืองมือการตัง้คาเครือขาย

จุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรอยูในโหมดลับหรือไม? 
(ไมแสดง SSID)

ระบบไรสาย คณุควรใสชื่อ SSID ท่ีถูกตองในระหวางการติดตั้งหรือเมื่อใชงานเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย

ตรวจสอบชื่อ SSID ในวิธีการใชงานที่ใหมากับจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรของคุณแลวกําหนดคาเครือขายไร สายใหม

ฉันไดตรวจสอบและลองวิธีการตางๆ 
ท้ังหมดแลว 
แตยังไมสามารถกําหนดคาเครือขายไรสาย
ได มีอะไรท่ีฉันควรทําอีกหรือไม?

ระบบไรสาย ใชเครื่องมือการตัง้คาเครือขาย

เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณเชื่อมตอกับจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรหรือไม?

ระบบไรสาย หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ® ติด แสดงวาเชื่อมตอเครือขายอยางถูกตอง หากดวงไฟ Wi-Fi ® กระพริบ 
แสดงวาเชื่อมตอเครือขายไมถูกตอง และตองทำการกําหนดคาเครือขายไรสายใหมอีกครั้ง

ไมพบเครื่องพิมพ Brother ในเครือขายในระหวางการติดตั้ง QL-720NW

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข

คณุใชซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยหรือไม? ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ตรวจสอบการตัง้คาของคุณในไดอะล็อกตัวตดิตัง้

ชวยใหสามารถเขาถึงไดเมื่อมีขอความเตือนซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยในระหวางการติดต ั้ง QL-720NW

http://solutions.brother.com/
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เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณอยูหางจากจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรเกินไปหรือไม?

ระบบไรสาย วางเครื่องพิมพ Brother ของคุณภายในระยะ 3.3 ฟุต (1 เมตร) จากจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรเมื่อคุณกําหนดคาเครือขายไรสาย

มีสิ่งกีดขวาง (เชน กําแพงหรือเฟอรนิเจอร) 
ระหวางเครื่องพิมพของคุณและจุดการเขาถึง 
LAN ไรสาย/เราเตอรหรือไม?

ระบบไรสาย เคลื่อนยายเครื่องพิมพ Brother ของคุณไปยังบริเวณที่ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือใกลกับจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรยิ่งขึน้

มีเครื่องคอมพิวเตอรไรสาย 
อุปกรณท่ีสนับสนุน Bluetooth 
เตาไมโครเวฟหรือโทรศัพทดิจิตอลไรสายอยู
ใกลๆ เครื่องพิมพ หรือจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรหรือไม?

ระบบไรสาย เคลื่อนอุปกรณท้ังหมดใหหางจากเครื่องพิมพ Brother หรือจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอร

ไมสามารถใชเครื่องพิมพ Brother พมิพผานเครือขายได 
ไมพบเครื่องพิมพ Brother ในเครือขาย แมจะติดตั้งอยางสําเร็จแลวก็ตาม

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข

คณุใชซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยหรือไม? ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ดูใน ฉันกําลังใชงานซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย       หนา 16

ไดกําหนด IP 
แอดเดรสที่ใชไดใหแกเครื่องพิมพ Brother 
หรือไม?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ตรวจสอบ IP แอดเดรสและซับเน็ตมาสก

ตรวจสอบวาท้ัง IP แอดเดรสและซับเน็ตมาสกของเคร ื่องคอมพิวเตอรของคุณและเครื่องพิมพ Brother 
น้ันเชื่อมตอในเครือขายเดียวกนัหรือไม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ IP แอดเดรสและซับเน็ตมาสก โปรดสอบถามผูดูแลเครือข ายของคุณ

(Windows ®) 
ตรวจสอบ IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และการตัง้คาเครือขายอื่นๆ ของคุณดวยเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย

ดูใน การใชเครื่องมือการตัง้คาเครือขาย       หนา 30

งานพิมพครั้งกอนของคุณลมเหลวหรือไม? ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

หากงานพิมพท่ีลมเหลวยังคงอยูในคิวการพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร โปรดลบงานพิมพดังกลาว

ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในโฟลเดอรตอไปนี้แลวเลือก ยกเลิกเอกสารทั้งหมด ในเมนู เครื่องพิมพ:

(Windows ® XP)

Start แลวเลือก เครื่องพิมพและโทรสาร

(Windows Vista ®)

, คอนโทรลพาแนล ฮารดแวรและเสียง แลวเลือก เครื่องพิมพ

(Windows ® 7)

, อุปกรณและเครือ่งพิมพ แลวเลือกเครื่องพิมพของคุณจาก เครื่องพิมพและโทรสาร

คุณเชื่อมตอเครื่องพิมพ Brother 
ไปยังเครือขายดวยระบบไรสายหรือไม?

ระบบไรสาย พิมพคาเครื่องพิมพ (สําหรับวิธีการพิมพ โปรดดูท่ี การพิมพขอมูลการตดิตัง้เคร่ืองพิมพ       หนา 11)

ดูใน ไมพบเครื่องพิมพ Brother ในเครือขายในระหวางการติดตั้ง QL-720NW       หนา 14

ฉันไดตรวจสอบและลองวิธีการตางๆ 
ดานบนแลว แตเครื่องพิมพ Brother 
ก็ยังไมสามารถพิมพได 
มีอะไรท่ีฉันควรทําอีกหรือไม?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ถอนการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ QL-720NW แลวตดิตัง้ใหม

ไมพบเครื่องพิมพ Brother ในเครือขายในระหวางการติดตั้ง QL-720NW (ตอ)

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข
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ฉันกําลังใชงานซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย 

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข

คุณเลือกท่ีจะยอมรับไดอะล็อกการเตือนดาน
ความปลอดภัยในระหวางการติดตั้งมาตรฐาน
หรือการติดตั้ง BRAdmin Light 
หรือเมื่อใชคุณสมบัติเครื่องพิมพหรือไม?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

หากคุณไมเลือกท่ีจะรับไดอะล็อกการเตือนดานความปลอดภัย 
ฟงกชั่นไฟรวอลของซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยของคุณอาจจะปฏิเสธการเขาถึง 
ซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยบางชนิดอาจจะบล็อกการเขาถึงโดยไมแสดงไดอะล็อการเตือนดานความปลอดภัย 
วิธีการอนุญาตการเขาถึง โปรดดูท่ีวิธีใชงานของซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยหรือสอบถามผูผลิต

ฉันตองการทราบหมายเลขพอรทท่ีจําเปนตอ
การตั้งคาซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

หมายเลขพอรทตอไปนี้จะใชกับคณุสมบัตเิครือข าย Brother:

BRAdmin Light i หมายเลขพอรท 161 / โปรโตคอล UDP

สําหรับรายละเอยีดเกี่ยวกับวิธีการเปดพอรท 
โปรดดูท่ีคําแนะนําของซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยหรือสอบถามผูผลิต

ฉันตองการตรวจสอบวาอุปกรณเครือขายของฉันทำงานปกติหรือไม

คําถาม อินเทอรเฟซ วิธีแกไข

เครื่องพิมพ Brother ของคณุ 
จุดการเขาถึง/เราเตอร 
หรือฮับเครือขายเปดอยูหรือไม?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตรวจสอบคําแนะนําท้ังหมดใน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดกําหนดคาตางๆ 
ตอไปนี้กอนอานบทนี้       หนา 14

ฉันจะหาการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพ 
Brother เชน IP แอดเดรสไดอยางไร?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

พิมพคาเครื่องพิมพ (สําหรับวิธีการพิมพ โปรดดูท่ี การพิมพขอมูลการติดตั้งเคร่ืองพิมพ       หนา 11)

คุณสามารถปงเครื่องพิมพ Brother 
จากเครื่องคอมพิวเตอรของเราหรือไม?

ระบบใชสาย/
ระบบไรสาย

ปงเคร่ืองพิมพ Brother จากเครื่องคอมพิวเตอรของค ุณโดยใช IP แอดเดรสหรือชื่อโหนด

สําเร็จ i เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณทํางานอยางถูกตองและเชื่อมตอในเครือข ายเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ

ไมสําเร็จ i เครื่องพิมพ Brother ของคณุไมไดเชื่อมตอในเครือขายเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(Windows ®)

สอบถามผูดูแลเครือขายของคุณแลวใชเครื่องม ือการตัง้คาเครือขาย

(Macintosh)

ตรวจสอบวา IP แอดเดรสและซับเน็ตมาสกถูกตองหรือไม ดูใน ตรวจสอบ IP แอดเดรสและซับเน็ตมาสก       หนา 15

เครื่องพิมพ Brother 
ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสายหรือไม?

ระบบไรสาย พิมพการตั้งคาเครื่องพิมพเพ่ือตรวจสอบสถานะของการเชื่อมตอแบบไรสาย (สําหรับวิธีการพิมพ  โปรดดูท่ี 
การพิมพขอมูลการติดตั้งเคร่ืองพิมพ       หนา 11)
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A

โปรโตคอลและคณุสมบัตดิานความปลอดภัยที่สนับสนุน A

ภาคผนวก A A

อนิเทอรเฟซ อีเธอรเนต็ 10BASE-T/100BASE-TX

ระบบไรสาย IEEE 802.11b/g/n (โหมดพื้นฐาน)

IEEE 802.11b (โหมด Ad-hoc)

เครือขาย (ธรรมดา) โปรโตคอล (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, 
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP server, SNMPv1/v2c, ICMP

เครือขาย 
(ความปลอดภัย)

ระบบไรสาย SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST
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B

B

ในสวนนี้ คุณจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัิเครือขายขั้นสูงของเครื่องพิมพ Brother พรอมดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครือขายและคําที่ใชทั่วๆ ไป

โปรโตคอลที่สนับสนนุและคุณสมบัติเครือขายจะแตกตางกันตามรุนที่คุณใช

ชนิดของการเชื่อมตอเครือขายและโปรโตคอล B

ประเภทการเชื่อมตอเครือขาย B

ตัวอยางการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย B

การพิมพแบบ Peer-to-Peer โดยใช TCP/IP B

ในระบบ Peer-to-Peer คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสงและร ับขอมูลระหวางกันโดยตรง ไมมีเซิรฟเวอรกลางที่ควบคุมการเรียกคนไฟลหรือแชรเครื่องพิมพแตอยางใด

สําหรับเครือขายขนาดเล็กที่มีคอมพิวเตอรเพยีง 2 หรือ 3 เครื่อง ขอแนะนําใหใชการพิมพแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากกําหนดคาไดงายกวาการพิมพแชรผานเครือขาย 
ดูใน การพิมพผานเครอืขายรวม       หนา 19

คอมพวิเตอรแตละเครื่องจะตองใชโปรโตคอล TCP/IP

เครื่อง Brother ตองกําหนดคา IP แอดเดรสไวอยางถูกตอง

หากคุณใชเราเตอร จะตองกําหนดคาเกตเวยแอดเดรสที่คอมพิวเตอรและเครื่อง Brother

ภาคผนวก B B

 

1 เราเตอร

เครื่องพิมพเครือขาย 
(เครือ่งพิมพของคุณ)TCP/IPTCP/IP
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การพิมพผานเครือขายรวม B

สําหรบัการใชงานผานเครือขายรวม คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสงขอมูลผานคอมพิวเตอรที่ควบคุมจากสวนกลาง คอมพิวเตอรประเภทนีมั้กเรียกวา "เซิรฟเวอร" หรือ 
"เซริฟเวอรการพิมพ" หนาที่ของอุปกรณดังกลาวคือควบคุมการพิมพสําหรับงานพมิพทั้งหมด

สําหรับเครือขายขนาดใหญ ขอแนะนําใหใชการพิมพ แบบแชรผานเครอืขาย

"เซิรฟเวอร" หรอื "เซิรฟเวอรการพมิพ" จะตองใชโปรโตคอลการพิมพ TCP/IP

เครื่อง Brother ตองกําหนด IP แอดเดรสที่ถูกตองไว ยกเวนในกรณีที่เชื่อมตอเครื่องพมิพผานอินเทอรเฟซ USB หรอืซเีรียลจากเซิรฟเวอร

 

1 เครื่องคอมพิวเตอรไคลเอนท

2 หรือที่เรียกวา "เซริฟเวอร" หรือ "เซริฟเวอรการพิมพ"

3 TCP/IP หรือ USB

เครื่องพิมพเครอืขาย 
(เครื่องพิมพของคณุ)
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โปรโตคอล B

โปรโตคอล TCP/IP และการทํางาน B

โปรโตคอลเปนชุดหลักเกณฑมาตรฐานในการสงขอม ูลผานเครือขาย โปรโตคอลชวยใหผูใชสามารถเรียกคนขอมูลที่เชื่อมตอผานเครอืขายได

เซิรฟเวอรเครื่องพิมพที่ใชกับเครื่องพิมพ  Brother รองรบัโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP เปนชุดโปรโตคอลที่เปนที่นิยมมากที่สุด ใช สําหรบัระบบการสือ่สารตาง ๆ  เชน อินเทอรเน็ตและอีเมล- โปรโตคอลชนดินี้สามารถใชกับระบบปฏิบัติการเกือบทั้งหมด เชน 
Windows®, Windows Server®, Mac OSX และ Linux® เครื่องพิมพ Brother ชุดนีใ้ชโปรโตคอล TCP/IP ตอไปนี้

หมายเหตุ

• คุณสามารถกําหนดคาโปรโตคอลไดผานอินเทอรเฟซ HTTP (เว็บเบราเซอร) (ดูใน การกําหนดคาเครือ่งพมิพโดยใชระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)       หนา 13)

• วิธีการดูวาเครื่องพิมพ Brother ของคุณสนับสนุนโปรโตคอลใดบาง โปรดดูใน โปรโตคอลและคุณสมบัติดานความปลอดภัยที่สนบัสนนุ       หนา 17
 

DHCP/BOOTP/RARP B

โปรโตคอล DHCP/BOOTP/RARP ชวยใหสามารถกําหนดคา IP แอดเดรสไดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

โปรดสอบถามวิธีการใชโปรโตคอล DHCP/BOOTP/RARP ไดจากผูดูแลเครือขายของคณุ
 

APIPA B

หากคุณไมไดกําหนด IP แอดเดรสเอง (ใชซอฟตแวร BRAdmin) หรือแบบอัตโนมัติ (ใชเซิรฟเวอร DHCP/BOOTP/RARP) โปรโตคอลกําหนด IP แอดเดรสสวนตัวอัตโนมัติ 
(APIPA) จะกําหนด IP แอดเดรสอัตโนมัติจากชวง 169.254.1.0 ถึง 169,254,254,255

ARP B

โปรโตคอลการจําแนกแอดเดรส (Address Resolution Protocol) จะทําหนาที แม็พปง IP แอดเดรสสําหรับ MAC แอดเดรสในเครือขาย TCP/IP

ไคลเอนท DNS B

เซิรฟเวอรการพมิพของ Brother รองรบัฟงกชั่นไคลเอนทระบบชื่อโดเมน (DNS) ฟงกชั่นนี้ชวยใหเซริ ฟเวอรการพิมพสามารถตดิตอกับอุปกรณอ่ืนผานชื่อ DNS

การจําแนกชื่อ NetBIOS B

การจําแนกชื่อดวยระบบอินพทุ/เอาทพุทพื้นฐานเครือขาย (Network Basic Input/Output System) ชวยใหคณุสามารถไดรับ IP แอดเดรสจากอุปกรณอ่ืนๆ โดยใชชื่อ NetBIOS 
ในระหวางการเชื่อมตอเครือขายได

WINS B

บริการชื่ออินเตอรเนต็ Windows® (Windows ® Internet Name Service) เปนบริการที่มอบขอมูลสําหรบัการจําแนกชื่อ NetBIOS โดยการระบุ IP แอดเดรสและชื่อ NetBIOS 
ที่อยูในเครอืขายทองถิ่น

LPR/LPD B

โปรโตคอลงานพมิพที่ใชทั่วไปในเครือขาย TCP/IP

พอรทคัสตอมรอว (Custom Raw Port) (คาเริ่มตนคือพอรท 9100) B

โปรโตคอลงานพมิพอีกชนิดที่ใชทั่วไปในเครือข าย TCP/IP ชวยใหสามารถสงผานขอมูลแบบสองทางได 
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mDNS B

mDNS ชวยใหเซิรฟเวอรการพมิพของ Brother สามารถกําหนดคาอัตโนมัติสําหรับรองรับการทํางานบน Mac OS  X ที่กำหนดคาเครือขายเบื้องตนไว

SNMP B

โปรโตคอลจัดการเครือขายเบือ้งตน (SNMP) ใชเพือ่จัดการอุปกรณเครอืขาย เชน คอมพิวเตอร เราเตอร และเครื่องพมิพเครอืขายของ Brother เซิรฟเวอร การพิมพ Brother 
สนับสนุน SNMPv1 และ SNMPv2

LLMNR B

โปรโตคอลการจําแนกชื่อมัลติคาสตในระบบ (Link-Local Multicast Name Resolution protocol หรือ LLMNR) จะทําหนาที่จําแนกชื่อของเคร ืองคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ 
ในเครือขายหากเครือขายไมมีเซิรฟเวอรระบบชื่อโดเมน (DNS) ฟงกชั่น LLMNR Responder สามารถทํางานไดทั้งในระบบ IPv4 หรอื IPv6 เม่ือใชระบบปฏิบัตกิารที่มีฟ ังกชั่น 
LLMNRSender เชน Windows Vista® และ Windows® 7
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การกําหนดคาเคร่ืองพิมพของคุณสําหรับเครือขาย B

IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสกและเกตเวย B

หากตองการใชเครือ่งผาน TCP/IP เครือขาย คุณจะตองกําหนดคากําหนดคา IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสก IP 
แอดเดรสที่คณุกําหนดใหกับเซิรฟเวอรการพิมพจะตองอยูในเครือขายตรรกะเดียวกันกับคอมพิวเตอรโฮสต หากไมเปนไปตามนี้ 
คุณจะตองกําหนดคาซบัเน็ตมาสกและเกตเวยแอดเดรสอยางถูกตอง

IP แอดเดรส B

IP แอดเดรสคือชุดตัวเลขที่เชื่อมโยงกับอุปกรณแตละตัวที่เชื่อมตอกับเครือขาย IP แอดเดรสแบงออกเปนตัวเลขสีชุ่ดแยกดวยจุด เลขแตละชุดจะอยูระหวาง 0 และ 255

ตัวอยาง: ในเครือขายขนาดเล็ก โดยปกติคุณจะเปล ี่ยนเฉพาะตัวเลขตวัสุดทาย

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

การจัดสรร IP แอดเดรสใหกับเซิรฟเวอรงานพิมพของคุณ: B

หากคุณมีเซริฟเวอร DHCP/BOOTP/RARP ในเครอืขายของคุณ เซิรฟเวอรการพมิพจะทําการขอ IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

สําหรับเครือขายขนาดเล็ก เซริฟเวอร DCHP อาจเปนเราเตอรดวย
 

สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DHCP, BOOTP และ RARP โปรดดูที่: 
การใช DHCP เพือ่กําหนดคา IP แอดเดรส       หนา 27. 
การใช BOOTP เพือ่กําหนดคา IP แอดเดรส       หนา 28. 
การใช RARP เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส       หนา 27.

หากคุณไมมีเซิรฟเวอร DHCP/BOOTP/RARP โปรโตคอลกําหนด IP แอดเดรสสวนตัวอัตโนมัติ (APIPA) จะกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติจากชวง 169.254.1.0 ถึง 
169.254.254.255 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APIPA โปรดดูที่ การใช APIPA เพือ่กําหนดคา IP แอดเดรส       หนา 28
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ซับเน็ตมาสก B

ซับเนต็มาสกจะจํากัดการติดตอผานเครือขาย

ตัวอยาง: คอมพิวเตอร 1 สามารถสื่อสารกับคอมพวิเตอร 2

• คอมพวิเตอร 1

IP แอดเดรส: 192.168.1.2

ซบัเน็ตมาสก: 255.255.255.0

• คอมพวิเตอร 2

IP แอดเดรส: 192.168.1.3

ซบัเน็ตมาสก: 255.255.255.0

เม่ือมี 0 ในซับเน็ตมาสก จะไมมีการจํากัดการสือ่สารในสวนนี้ของแอดเดรส ซึ่งหมายความวา สําหร ับตัวอยางดานบน เราจะสามารถสื่อสารกับอุปกรณ ใดๆ ก็ไดที่มี IP 
แอดเดรสที่เริม่ตนดวย 92.168.1.x (โดยที่ x คอืหมายเลขระหวาง 0 ถึง 255)

เกตเวย (และเราเตอร) B

เกตเวยเปนจุดของเครือขายที่ทําหนาที่เปนช องทางผานไปยงัเครือขายอ่ืนและสงขอมูลที่ไดรับผานเครือขายไปยังปลายทางที่กําหนด 
เราเตอรจะทราบวาตองสงขอมูลที่มาถึงที่เกตเวยไปที่ใด หากปลายทางอยูในเครือขายภายนอก เราเตอรจะสงขอมูลไปยังเครือขายภายนอก 
หากเครือขายสื่อสารกับเครือขายอ่ืน คุณอาจตองกําหนดคาเกตเวย IP แอดเดรส หากคุณไมทราบเกตย  IP แอดเดรส ใหสอบถามกับผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
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คําและความหมายของเครือขายไรสาย B

การระบุเครือขายของคุณ B

SSID (ตัวบงชี้กลุมบริการ) และแชนแนล B

คุณตองกําหนดคา SSID และแชนแนลเพือ่ระบุเครือขายไรสายที่คุณตองการเชื่อมตอ

SSID

เครือขายไรสายแตละรายการจะมีชื่อเครือขายที่ไมซ้ํากนั ซึง่ทางเทคนิคแลวจะเรียกวา SSID หร ือ ESSID (ตัวบงชี้กลุมบริการแบบขยาย) SSID เปนคาที ไมเกิน 
32-ไบตซึ่งระบบจะกําหนดใหแกจุดการเขาถึง อุปกรณเครือขายไรสายที่คุณตองการเชื่อมตอกับเครอืขายไรสายตองตรงกบัจุดการเขาถึง 
จุดการเขาถึงและอุปกรณเครือขายไรสายจะสงกลุมขอมูลไรสาย (ซึง่จะเรียกวาบีคอน) ซึ่งจะมีขอมูล SSID ระหวางกัน เม่ืออุปกรณเครือขายไร สายของคุณไดรับบีคอน 
คุณจะสามารถทราบวามีเครือขายไรสายใดอยูในชวงสัญญาณของอุปกรณของคุณได

แชนแนล

เครือขายไรสายจะใชแชนแนล แชนแนลไรสายแตละแชนแนลจะมีความถี่ตางกัน มีแชนแนลตางๆ 14 แชนแนลที่สามารถใชงานไดเม่ือใชเครือขายไรสาย อยางไรก็ตาม 
ในหลายๆ ประเทศ อาจมีการจํากัดแชนแนลตางๆ บางแชแนลได

คําตางๆ ดานความปลอดภัย B

การตรวจสอบตัวตนและการเขารหัส B

เครือขายไรสายสวนใหญจะใชการตั้งคาความปลอดภัยบางชนดิ การตั้งคาความปลอดภัยเหลานี้จะกําหนดวิธีการตรวจสอบตัวตน (วิธีการที่อุปกรณจะระบุตัวตนกับเครอืขาย) 
และการเขารหัส (วิธีการเขารหสัขอมูลเมื่อสงไปยงัเครือขาย) หากคุณไมไดกําหนดตัวเลือกเหลาน้ีอยางถกูตองเมื่อทําการกําหนดคาเคร่ืองพิมพไรสายจาก Brother 
เครื่องพิมพจะไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสายได จึงโปรดระมัดระวังเมื่อทําการกําหนดคาตางๆ เหลานี้

วิธีการตรวจสอบตัวตนและวิธีการเขารหัสสําหรับเครือขายไรสายสวนบคุคล B

เครือขายไรสายสวนบุคคลเปนเครอืขายขนาดเล ็กที่ไมมีการสนบัสนนุ IEEE 802.1x ตัวอยางเชน เม่ือค ุณใชเครื่องพิมพในเครอืขายไรสายที่บาน
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วิธีการตรวจสอบตัวตน B

ระบบเปด

อุปกรณไรสายจะสามารถเขาถึงเครือขายไดโดยไมตองตรวจสอบตัวตนใดๆ

แชรคยี

คียลับที่กําหนดไวลวงหนาที่แบงปนใหแกอ ุปกรณทั้งหมดที่จะเขาถึงเครอืขายไรสาย

เครื่องพิมพไรสายจาก Brother wireless ใชคีย WEP เปนคีย ที่กําหนดไวลวงหนา

WPA-PSK

ชวยใหสามารถใชงานแชรคียที่กําหนดไวลวงหน าเพื่อจํากัดการเขาถึงเครอืขาย Wi-Fi (WPA-PSK) ซึง่จะชวยใหเครื่องพิมพไรสาย Brother 
สามารถใชงานรวมกับจุดการเขาถึงไดโดยใช TKIP หรือ AES สําหรับ WPA-PSK

WPA2-PSK

ชวยใหสามารถใชงานแชรคียที่กําหนดไวลวงหน าเพื่อจํากัดการเขาถึงเครอืขาย Wi-Fi (WPA2-PSK) ซึ่งจะชวยใหเครือ่งพมิพไรสาย Brother 
สามารถใชงานรวมกับจุดการเขาถึงไดโดยใช AES สําหรับ WPA2-PSK (WPA-Personal)

WPA-PSK/WPA2-PSK

ชวยใหสามารถใชงานแชรคียที่กําหนดไวลวงหน าเพื่อจํากดัการเขาถึงเครอืขาย Wi-Fi (WPA-PSK/WPA2-PSK) ซึง่จะชวยใหเครือ่งพมิพไรสาย Brother 
สามารถใชงานรวมกับจุดการเขาถึงไดโดยใช TKIP สําหรบั WPA-PSK หรือ AES สําหรับ WPA-PSK และ WPA2-PSK (WPA-Personal)

วิธีการเขารหัส B

ไมมี

ไมมีการใชวิธีการเขารหัส

WEP

เม่ือใช WEP (ความเปนสวนตัวเทากับระบบแบบใชสาย) ขอมูลจะถูกสงและรับดวยคียความปลอดภัย

TKIP

TKIP (โปรโตคอลความถูกตองของคียชั่วคราว) ชวยสร างชุดคียตอชุดขอมูล การตรวจสอบความถูกตองขอความและเครื่องมือการกําหนดคียใหม

AES

AES (มาตรฐานการเขารหัสขั้นสงู) เปนมาตรฐานการเข ารหัสที่มีความปลอดภัยขัน้สูงสําหรับ Wi-Fi ®
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คียเครือขาย B

ระบบเปด/แชรคียพรอมดวย WEP

คียชนิดนีเ้ปนคา 64-บิท หรอื 128-บิทที่ตองใสในรูปแบบ ASCII หรือฐานสบิหก

• 64 (40) บิท ASCII:

ใชตัวอักษร 5 ตวั เชน "WSLAN” (ตัวอักษรตัวใหญและตัวเล็กตองเหมือนกนั)

• 64 (40) บิทฐานสิบหก:

ใชขอมูลฐานสิบหก 10 หลัก เชน “71f2234aba”

• 128 (104) บิท ASCII:

ใชตัวอักษร 13 ตัว เชน "Wirelesscomms” (ตัวอักษรตัวใหญและตัวเล็กตองเหมือนกัน)

• 128 (104) บิทฐานสิบหก:

ใชขอมูลฐานสิบหก 26 หลัก เชน “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

WPA-PSK/WPA2-PSK และ TKIP หรือ AES

ใชแชรคียที่กําหนดไวลวงหนา (PSK) ที่มีตัวอักษรความยาว 8 ตัวขึ้นไปจนถึง 63 ตัว
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วิธอ่ืีน ๆ ในการกําหนด IP แอดเดรส (สําหรับผูใชขั นสงูและผูดแูลระบบ) B

การใช DHCP เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส B

โปรโตคอลกําหนดคาโฮสตไดนามิค (DHCP) เปนหนึ่งในระบบอัตโนมัติในการจัดสรร IP แอดเดรส หากคุณมีเซิรฟเวอร DHCP อยูบนเครือขาย เซิรฟเวอรการพิมพ จะรับ IP 
แอดเดรสอัตโนมัติจากเซิรฟเวอร DHCP และบันทึกช ือของตัวเองไวกับระบบชื่อไดนามิค -RFC 1001 และ 1002

หมายเหตุ

หากคุณไมตองการกําหนดคาเซิรฟเวอรการพิมพจาก DHCP, BOOTP หรือ RARP ใหกําหนดวิธีการบูตเปนแบบคงที เพือ่ใหเซิรฟเวอรการพิมพใช IP แอดเดรสแบบคงที่ 
ทั้งนีเ้พื่อไมใหเซิรฟเวอรการพิมพพยายามรับ IP แอดเดรสจากระบบเหลานี้ เปลี่ยนวิธีการบ ูต โดยใชแอพพลิเคชั่น BRAdmin หรือ ระบบจัดการทางเว ็บ (เว็บเบราเซอร)

 

การใช RARP เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส B

IP แอดเดรสของ เซิรฟเวอรการพมิพ Brotherสามารถกําหนดคาไดโดยใชสวนบริการ Reverse ARP (RARP) ในคอมพิวเตอรตนทางของคุณ ขัน้ตอนนี้ดําเนนิการโดยแกไขไฟล 
/etc/ethers (หากไมมีไฟลอยู สามารถจัดทําใหมได) โดยใชรายการคลายกับรายการตอไปนี้

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (หรือ BRW008077310107 สําหรับเครือขายไรสาย)

ในกรณีที่รายการแรกคือ MAC แอดเดรส (อีเธอรเน็ตแอดเดรส) ของเซิรฟเวอรการพมิพ และรายการที่สองคือชื่อของเซิรฟเวอรการพมิพ (ชื่อจะตองเหม ือนกนักับที่แจงในไฟล 
/etc/hosts)

หาก RARP daemon ไมไดเรยีกใชอยู (ขึ้นอยูกบัแตละระบบ คําสั่งอาจเปน rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a หรอืคําสั่งอ่ืนๆ พิมพ man rarpd 
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารกํากับระบบ) 

เซิรฟเวอรการพมิพ Brother จะรับ IP แอดเดรสจาก RARP daemon เม่ือเปดเครือ่งพมิพ
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การใช BOOTP เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส B

BOOTP เปนอีกทางเลือกแทน RARP ซึ่งมีขอดีที่สามารถกำหนดคาซับเนต็มาสกและเกตเวยได ใช BOOTP กําหนดคา IP แอดเดรสโดยติดตั้ง BOOTP 
และเรียกใชในคอมพิวเตอรตนทางของคุณ (แสดงอย ูในไฟล /etc/services ของโฮสตเปนบริการใชงาน พิมพ man bootpd 
หรือดูรายละเอียดในเอกสารกํากบัระบบ) โดยปกติ BOOTP จะเริ่มทํางานผานไฟล /etc/inetd.conf ดังนัน้คุณจะตองเปดใชงานโดยการลบ # 
ที่ดานหนาของรายการ bootp ในไฟลดังกลาว ตัวอยางเชน รายการ bootp โดยปกติในไฟล /etc/inetd.conf จะเปน:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

รายการนีอ้าจเรยีกเปน “bootps” แทน “bootp” ขึ้นอยูกบัระบบ

หมายเหตุ

เปดใช BOOTP โดยใชโปรแกรมแกไขเพือ่ลบ # (หากไมม ี # แสดงวาเปดใช BOOTP อยูแลว) จากนั้นแกไขไฟลกําหนดคา BOOTP (โดยปกติคือ 
/etc/bootptab) จากนั้นกรอกชื่อ ประเภทเครือขาย (1 สําหรับอีเธอรเน็ต) อีเธอรเนต็แอดเดรส และ IP แอดเดรส ซับเนต็มาสก 
และเกตเวยของเซริฟเวอรการพิมพ อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไมมีรปูแบบที่เปนมาตรฐาน 
คุณตองดูขอมูลจากเอกสารกํากับระบบของคุณเพือ่ศึกษาวาจะใสขอมูลอยางไร ตัวอยางรายการ /etc/bootptab โดยทั่วไปๆ ไดแก: (“BRN” ดานลางนีค้ือ 
“BRW” สําหรับเครือขายไรสาย)

BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

และ:

BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
 

การใชงานซอฟตแวรโฮสต BOOTP บางครัง้อาจไมตอบสนองตอคํารองของ BOOTP หากคุณยงัไมไดระบุชื่อไฟล ที่ดาวนโหลดไวในไฟลกําหนดคา ในกรณนีี้ 
ใหจัดทําไฟลเปลาในโฮสตและระบชุื่อไฟลและเสนทางในไฟลกําหนดคา

ในสวนของ RARP เซิรฟเวอรการพิมพจะโหลด IP แอดเดรสจากเซริฟเวอร BOOTP เม่ือเปดเครื่องพิมพอยู

การใช APIPA เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส B

เซิรฟเวอรการพมิพ Brother รองรบัโปรโตคอลกําหนด IP แอดเดรสสวนตวัอัตโนมัติ (APIPA) APIPA, DHCP ชวยใหไคลเอนท สามารถกําหนด IP 
แอดเดรสและซับเน็ตมาสกไดเม่ือเซิรฟเวอร DHCP ไมพรอมใหบริการ อุปกรณจะเลือก IP แอดเดรสของตัวมันเองในชวง 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 
ซับเนต็มาสกจะถูกตัง้คาอัตโนมัติเปน 255.255.0.0 และเกตเวยแอดเดรสจะถูกตั้งคาเปน 0.0.0.0

โปรโตคอล APIPA จะเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน หากคุณตองการจะปดการใชงานโปรโตคอล APIPA คุณจะสามารถปดการใชงานไดโดยใช BRAdmin Light หรือ 
ระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)
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การใช ARP เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส B

หากคุณไมสามารถใชแอพพลิเคชั่น BRAdmin ไดและเครือขายไมไดใชเซิรฟเวอร DHCP คุณสามารถใชคําสั ง ARP คําสั่ง ARP จะมีอยูในระบบ Windows® ที่มี TCP/IP 
ติดตั้งอยู ใช ARP โดยพิมพคําสั่งตอไปนีใ้นบรรทัดคําสั่ง:

arp -s ipaddress ethernetaddress

ping ipaddress

เม่ือใช ethernetaddress เปน MAC แอดเดรส (อีเธอรเนต็แอดเดรส) เซริฟเวอรการพิมพและ ipaddress เปน IP แอดเดรสสําหรับเซริฟเวอรการพิมพ 
ตัวอยางเชน:

ระบบ Windows ®

ระบบ Windows® จะตองมีเครื่องหมาย “-” ระหวางตัวอักษรแตละหลักของ MAC แอดเดรส (อีเธอรเน็ตแอดเดรส)

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

ping 192.168.1.2

หมายเหตุ

คุณจะตองอยูในสวนอีเธอรเน็ตเดียวกัน (จะตองไมมีเราเตอรคั่นระหวางเซิรฟเวอรการพมิพและระบบปฏิบตัิการ) เพื่อใชคําสัง่ arp -s

ในกรณีที่มีเราเตอร คุณสามารถใช BOOTP หรอืวิธีการอื่นที่ระบุในบทนี้เพื่อกรอก IP แอดเดรส หากผู ดูแลระบบกําหนดคาระบบใหแจง IP แอดเดรสผาน BOOTP, DHCP 
หรือ RARP เซริฟเวอรการพิมพของ Brother สามารถรบัที่ IP แอดเดรสไดจากระบบจัดสรร IP แอดเดรสเหลานี้ ในกรณนีี้ คณุไมจําเปนตองใชคําสัง่ ARP คําสั่ง ARP 
สามารถใชไดเพียงครัง้เดียว เพือ่ความปลอดภัย หลังจากกําหนด IP แอดเดรสของเซิรฟเวอรการพิมพ Brother โดยใชคําสั่ง ARP แลว คุณจะไมสามารถใชคําสั่ง ARP 
ไดอีกเพื่อแกไขแอดเดรส เซิรฟเวอรการพมิพจะละเวนคําสั่งนี้ หากคุณตองการแกไข IP แอดเดรสอีกครั้ง ใหใชระบบจัดการทางเว็บ (เวบ็เบราเซอร) TELNET (ใชคําสั่ง 
SET IP ADDRESS) หรอืรเีซต็เซิรฟเวอรการพมิพเปนคาจากโรงงาน (ซึ่งจะทําใหคุณสามารถใชคําสัง่ ARP ไดอีกครั้ง)
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เคร่ืองมือการตั้งคาเครือขาย (QL-720NW เทานั้น Windows® เทานัน้) C

ภาพรวม C

เครื่องมือการตั้งคาเครือขายเปนโปรแกรมคอมพวิเตอรที่ใชเพื่อเปล่ียนการตั้งคาเครือขายผาน USB

โดยการใชเครื่องมือการตัง้คาเครือขาย นอกจากที่คณุจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายสําหรับเครื่องพิมพหนึง่เครื่องแลว 
คุณยังสามารถใชการตั้งคาเดียวกันกับเครื่องพิมพหลายๆ เครื่องไดอีกดวย

หมายเหตุ

วิธีการใช Network Setting Tool คุณตองติดตั้งเครือ่งพมิพโดยใชการเชื่อมตอ USB และมีสาย USB เชื่อมตอระหวางเครือ่งคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพของคณุ Network 
Setting Tool จะติดตั้งมากับ Printer Setting Tool

 

สภาพแวดลอมการทํางาน C

Windows® XP SP3 หรือภายหลัง (รุน x86 เทานัน้)

Windows Vista®

Windows®7

Windows Server® 2003

Windows Server® 2008

การใชเคร่ืองมือการตั้งคาเครือขาย C

การเร่ิมใชเคร่ืองมือการตั้งคาเครือขาย C

a เชื่อมตอเครื่องพมิพที่ตองการตั้งคาเขาก ับเครื่องคอมพวิเตอรผานทาง USB

b คลิก Start - All Programs - Brother - Label & Mobile Printer - Printer Setting Tool

c เลือกเครื่องพิมพที่เชื่อมตอใน a

d คลิกที่ปุม เครือ่งมอืการตั้งคาเครือขาย
แสดงหนาตางหลัก

ภาคผนวก C C

เครื่องมือการตั้งคาเครือขายสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับเคร่ืองพิมพจาก Brother ไดเพียงบางรุนเทานั้น
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หนาตางหลกั C

เนื้อหาบนหนาจอจะแตกตางกันไปตามรุนของเคร ืองพมิพของคุณ
 

1 แถบเมนู

เลือกคําสั่งที่อยูในเมนูแตละรายการ

2 เครื่องพิมพ

เลือกเครื่องพมิพเพื่อกําหนดคา

หากเชื่อมตอเครือ่งพมิพเพียงหนึง่เครื่อง ระบบจะแสดงแตเครือ่งพมิพเครื่องดังกลาวเทาน ั้น และไมจําเปนตองเลือกเครื่องพิมพ

3 ชื่อโหนดแบบใชสาย/ชือ่โหนดแบบใชสาย

แสดงชื่อโหนด สามารถแกไขชื่อโหนดได

4 การตั้งคาที่ใชได

แสดงรายการตั้งคา เลือกรายการที่คุณตองการกําหนดคา

สามารถใชงานการตั้งคาที่เลือกที่แสดงกับเคร ื่องพิมพ บันทึก หรือสงออกการตัง้คาดังกลาวได

5 พื้นที่การแสดง/เปล่ียนแปลงการตั้งคา

แสดงการตัง้คาปจจุบนัของรายการที่เลือก เปลี ยนการตัง้คาตามที่จําเปนโดยใชรายการดร็อปดาวน การใสคาโดยตรง หรอืวิธีอ่ืนๆ

6 บันทึกการตั้งคาคําสั่ง

บันทึกการตั้งคาเครือขายในรูปแบบคําสั่ง PJL นามสกุลของไฟลคือ “.bin”

โดยการสงคําสั่งเหลานี้ไปยังเครือ่งพิมพผาน USB การตั้งคาเครือขายสําหรบัเครื่องพิมพจะสามารถทําไดดวยวิธีการเดียวกบัเม่ือตั้งคาโดยใชเครือ่งมือการตั้งคาเครอืขาย  
(   คูมือผูใช: อุปกรณจัดเก็บขอมูล)

7 ใชงาน

ใชงานการตั้งคากับเครื่องพิมพ

เม่ือกดปุมนี้ คุณจะสามารถใชการตัง้คาทั้งหมดที่จากการกําหนดคาในหลายๆ หนาตางไดในครั้งเดียว

8 ออก

ออกจากเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย

หากคุณปดเครื่องมือการตั้งคาเครือขายโดยไม ไดคลิก ใชงาน หลังจากเปลี่ยนการตั้งคา การตัง้คาตางๆ จะไมถูกนําไปใช

3

5

7
6 8

1
2

4
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การเปลีย่นการตั้งคาการสื่อสาร C

a ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งคอมพิวเตอรของที่ต ิดตัง้เครื่องมือการตั้งคาเครือขายไดเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ตองการกําหนดคาผานทาง USB

b เปดเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพที่คุณตองการกําหนดคาน ันแสดงใน เครื่องพิมพ
หากระบบแสดงเครื่องพิมพอ่ืน ใหเลือกเครื่องพ ิมพที่ตองการจากกลองรายการดรอ็ปดาวน เครื่องพิมพ
 

หมายเหตุ

หากเชื่อมตอเครือ่งพมิพเพียงหนึง่เครื่อง ระบบจะแสดงแตเครือ่งพมิพเครื่องดังกลาวเทาน ั้น และไมจําเปนตองเลือกเครื่องพิมพ
 

c จาก การตั้งคาเครือขาย ของ การตั้งคาที่ใชได ใหคลิกรายการที่ตองการเปลี่ยน

สําหรับผลิตภัณฑ QL-720NW

จากรายการพูลดาวน เลือก ใชสาย, ไรสาย หรือ ใชสาย/ไรสาย

ชนิดตางๆ ใน การตั้งคาที่ใชได จะเปลี่ยนไปตามการตั้งคาที่เลือก

สามารถใชงานการตั้งคาที่เลือกที่แสดงกับเคร ื่องพิมพ บันทึก หรือสงออกการตัง้คาดังกลาวได

d ในพืน้ที่การแสดง/เปลี่ยนแปลงการตั้งคา เลือกการตั้งคาที่ตองการจากรายการพูลดาวน หรือใส คา

e เม่ือคณุไดเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทั้งหมดที่ต องการแลว คลิกปุม ใชงาน แลวคลิกปุม ออก
การตั้งคาจะถูกใชงานกับเครื่องพมิพ
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การใชงานการเปลี่ยนแปลงการตั้งคากับเคร่ืองพิมพหลายๆ เคร่ือง C

a หลังจากทําตามขัน้ตอนตางๆ ใน การเปลี่ยนการตัง้คาการสื่อสาร ดานบนแลว ใหถอดการเชื่อมตอเครื่องพิมพจากเครื่องคอมพวิเตอร 
แลวเชื่อมตอเครือ่งพิมพเครื่องที่สองเขาก ับเครือ่งคอมพิวเตอร

b เลือกเครื่องพิมพที่เชื่อมตอใหมจากกลองคอมโบ เครื่องมอื

หมายเหตุ

หากคุณทําเครือ่งหมายในกลองเครื่องหมายตรวจหาเครื่องพิมพที่เชือ่มตอโดยอตัโนมัติและรับการตั้งคาปจจุบัน ในหนาจอ การตั้งคาตัวเลือก 
เครื่องพิมพจะถูกเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

ดูใน ตรวจหาเครื่องพิมพที่เชื่อมตอโดยอัตโนมัติและรบัการตั้งคาปจจุบนั       หนา 36
 

c คลิกปุม ใชงาน
การตั้งคาที่ถูกใชงานกับเครื่องพิมพตวัแรกนั้นจะใชงานกับเครื่องพมิพตัวที่สองดวย

d ทําซ้ําขัน้ตอน a - c สําหรับเครื่องพิมพที่คุณตองการเปลี่ยนการตั งคาสําหรบั

หมายเหตุ

วิธีการบันทึกการตัง้คาเปนไฟล ใหคลิก ไฟล - สงออก...

สามารถใชงานการกําหนดคาที่สงออกกับ การตั้งคาเครือขาย โดยใชเครือ่งมือการตั้งคาเครอืขายได
 

หากตั้งคา IP แอดเดรสเปน STATIC IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะเปล่ียนเปนแอดเดรสเหมือนกบัเครื่องพิมพเครื่องแรก 
เปล่ียน IP แอดเดรสตามที่จําเปน
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แถบเมนู C

 

1 ใชงานการตั้งคากับเครื่องพิมพ

ใชงานการตั้งคากับเครื่องพิมพ จะทํางานเหมือนกับปุม ใชงาน ในหนาตางหลัก ดูใน ใชงาน       หนา 31

2 บันทึกการตั้งคาคําสั่ง

บันทึกการตั้งคาเครือขายในรูปแบบคําสั่ง PJL นามสกุลของไฟลคือ “.bin”

โดยการสงคําสั่งเหลานี้ไปยังเครือ่งพิมพผาน USB การตั้งคาเครือขายสําหรบัเครื่องพมิพจะสามารถทําไดดวยวิธีการเดียวกบัเม่ือตั้งคาโดยใชเครือ่งมือการตั้งคาเครอืขาย  
(  คูมือผูใช: อุปกรณจัดเก็บขอมูล)

3 นําเขา

นําเขาจากการตั้งคาระบบไรสายปจจุบันของเคร ื่องคอมพิวเตอร

นําเขาการตัง้คาไรสายจากเครื่องคอมพิวเตอร

ขอมูลตอไปน้ีจะไมถูกบันทึกไวในไฟลการตั้งคาคําสั่ง

• ชื่อโหนด

• IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก เกตเวยแอดเดรส (เมื่อตั้งคา IP แอดเดรสเปน STATIC)

การตั้งคาคําสั่งเหลานี้มีจุดประสงคเพ่ือใช กับการใชงานการตั้งคาเครื่องพิมพเทานั้น คําสั่งท่ีบันทึกไวจะไมสามารถสงออกไปยังเคร ื่องมือการตั้งคาเครือขายได

ไฟลคําสั่งท่ีบันทึกไวจะมีคียการตรวจสอบตัวตนและรหัสผาน โปรดดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อปกปองไฟลคําสั่งท่ีบันทึกไว เชน 
การบันทึกไฟลคําสั่งท่ีบันทึกไวในตําแหนงท่ีผูใชรายอื่นไมสามารถเขาถึงได

อยาสงไฟลคําสั่งไปยงัเครื่องพิมพท่ีไมไดเปนรุนท่ีระบุไวเมือ่สงออกไฟลคําสั่ง

6

7

8
9

1
2
3
4
5
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หมายเหตุ

• สามารถนําเขาการตั้งคาการตรวจสอบตัวตนเพื่อความปลอดภยัสวนบุคคลไดเทานั้น (ระบบเปด แชรคยี WPA/WPA2-PSK) 
ไมสามารถนําเขาการตัง้คาการตรวจสอบตัวตนเพ ือความปลอดภัยสําหรับองคกร (เชน LEAP หรือ EAP-FAST), WPA2-PSK TKIP ได

• หากมีการเปดใชงาน LAN ไรสายหลายๆ เครอืขายสําหรบัใหคอมพิวเตอรใชงาน การตั้งคาเครือขายไรสายแรก 
(การตั้งคาการตรวจสอบตัวตนเพื่อความปลอดภัยสวนบุคคลเทานัน้) ที่ตรวจพบจะไดรับการพจิารณาใหเปนขอมูลนําเขา

• สามารถนําเขาคาการตั้งคา (SSID วิธีการตรวจสอบตัวตน วิธีการเขารหัส และคยีการตรวจสอบตัวตน) เท านั้นไดจากหนาจอ การต้ังคาเครือขาย - การตั้งคาไรสาย ของ 
การตั้งคาที่ใชได

 

เลือกโปรไฟลเพื่อนําเขา

นําเขาการตัง้คาที่สงออกเปนโปรไฟล

คลิกที่ตวัเลือกนีแ้ละเลือกโปรไฟลโดยการคลิกที่ปุม เรียกดู... การตัง้คาที่คณุเลือกจะแสดงในพืน้ที่การแสดง/เปลี่ยนแปลงการตั้งคา

หมายเหตุ

• สามารถบันทึกการตัง้คาทั้งหมด เชน การตัง้คาระบบไรสายหรอืการตั้งคา TCP/IP ได อยางไรก็ตาม ไมสามารถนําเขาชื่อโหนดได

• สามารถนําเขาไปรไฟลที่ใชกับเครือ่งพิมพที่เลือกไดเทานัน้

• หากตั้งคา IP แอดเดรสของโปรไฟลที่นําเขาเปน STATIC ใหเปลี่ยน IP แอดเดรสของโปรไฟลที่นําเขาตามที จําเปนเพื่อใหไมซ้ํากับ IP 
แอดเดรสของเครื่องพมิพที่มีอยูแลวในเครือข าย

 

4 สงออก

บันทึกการตั้งคาในไฟลขอความ

5 เรียกคืนเปนการตั้งคาเครือขายเริ่มตน

เรียกคนืการตั้งคาเครือขายกลับสูคาเริ่มต นจากโรงงาน

6 รีสตารทเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติหลังการใชงาน

เม่ือเลือกกลองเครื่องหมายนี้ เครื่องพมิพจะรสีตารทโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานการตั้งคาเครอืขายแลว

เม่ือนําเครื่องหมายออกจากกลองเครื่องหมายนี ้จะตองทําการรีสตารทเครื่องพิมพเอง

หมายเหตุ

เม่ือเชื่อมตอกับเครื่องพิมพหลายๆ เครื่อง ค ุณจะสามารถลดเวลาที่ตองใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดโดยการลบเครื่องหมายออกจากกลองเครื่องหมายนี้ 
โปรดจําไววาในกรณีนี ้
เราขอแนะนําใหทําเครื่องหมายในกลองเครื่องหมายนี้เม่ือกําหนดคาเครือ่งพมิพเครื่องแรกเพื่อใหคุณสามารถตรวจสอบไดวาการตั้งคาทุกรายการนัน้ทํางานไดอยางที่ตอง
การ
 

ไฟลท่ีสงออกนั้นไมไดเขารหัส

เน่ืองจากไฟลท่ีสงออกอาจจะมีคียการตรวจสอบตวัตนและรหัสผาน 
โปรดดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อปกปองไฟลท่ีสงออกโดยการบันทึกไฟลท่ีสงออกในตําแหนงพ้ืนท่ีสวนตัวท่ีผูใชรายอื่นไมสามารถเขาถึงได
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7 ตรวจหาเครื่องพิมพที่เชื่อมตอโดยอัตโนมัติและรับการตั้งคาปจจบัุน

เม่ือเลือกกลองเครื่องหมายนี้และเครือ่งพิมพ นั้นเชื่อมตอกับเครือ่งคอมพิวเตอร เครือ่งพ ิมพจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ 
และระบบจะแสดงการตั้งคาเครื่องพมิพปจจุบันในพื้นที่ สถานะเครือขายปจจบัุน (โปรดดูที่ สถานะเครือขายปจจุบัน       หนา 36)

หมายเหตุ

เม่ือรุนที่เชื่อมตอกับเครื่อพิมพไมตรงกบัเครื่องพิมพที่แสดงในกลองคอมโบ เครือ่งพิมพ การตั้งคาที่ใชไดในหนาจอการแกไขจะเปลี่ยนไปตรงกับเครือ่งพมิพที่เชื่อมตอ
 

8 แสดงวิธใีช

แสดงไฟลวธีิใช

9 เก่ียวกับ...

แสดงขอมูลเวอรชั่น

สถานะเคร่ืองพิมพท่ีเชื่อมตอ C

 

สถานะเครือขายปจจุบัน

แสดงสถานะเครอืขายที่ดานขวาของหนาจอในพื้นที่การแสดงผล/เปลี่ยนแปลงการตั้งคา

คลิกที่ปุม รีเฟรช เพื่ออัพเดตมุมมอง

1
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การตั้งคาเครือขาย C

 

1 WLAN เมื่อเปดเคร่ือง/การตั้งคาเครือขายเมื่อเปดเครื่อง

เลือกวาจะเปดใชงานการสื่อสารดวย Wi-Fi ® หรือ LAN แบบมีสายเมื่อเปดเครื่องพิมพ

เลือกรายการใดรายการหนึ่ง: LAN ไรสายตามคาเริ่มตน, LAN แบบใชสายตามคาเริ่มตน หรือ เก็บสถานะปจจุบัน

2 อินเทอรเฟซที่เลือก

เลือกวาจะใชอินเทอรเฟซแบบไรสายหรือใชสาย

2

QL-720NW

1
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TCP/IP C

 

1 วิธีการบูท

เลือกรายการใดรายการหนึ่ง: STATIC, AUTO, BOOTP, DHCP, RARP

2 IP แอดเดรส/ซับเน็ตมาสก/เกตเวย

ตั้งคาคาตางๆ

คุณสามารถใสการตั้งคา IP แอดเดรสเปน STATIC

3 วิธีการเซิรฟเวอร DNS

เลือก STATIC หรือ AUTO

4 IP แอดเดรสเซิรฟเวอร DNS หลัก/IP แอดเดรสเซริฟเวอร  DNS รอง

คุณสามารถใสการตั้งคาไดเม่ือการตั้งคาเซริฟเวอรนั้นเปน STATIC เทานั้น

2

1

3

4
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การตั้งคาระบบไรสาย C

 

1 โหมดการสื่อสาร

เลือก Ad-hoc หรอื พื้นฐาน

2 SSID (ชื่อเครือขาย)

คลิกปุม คนหา... เพื่อแสดงตัวเลือก SSID ที่หนาจอแยก

3 แชนแนล

สามารถเลือกตวัเลือกไดจากตัวเลือกที่แสดง

4 วิธีการตรวจสอบตัวตน/โหมดการเขารหัส

วิธีการตรวจสอบตวัตนและวิธีการเขารหัสที่สนับสนนุนั้นจะแสดงอยูใน โหมดการสื่อสารและวิธีการตรวจสอบตัวตน/เขารหสั ดานลาง

5 WEP คีย

สามารตั้งคา WEP คียไดเม่ือเลือก WEP เปนวิธีการเขารหัสเทานั้น

6 ชุดรหัสผาน

สามารถตั้งคาชุดรหัสผาน (PSK) ไดเม่ือเลือก WPA-PSK, WPA2-PSK or WPA-PSK/WPA2-PS เปนวิธีการตรวจสอบตัวตนเทานั้น

7 ID ผูใช/รหัสผาน

สามารถตั้งคา ID ผูใช/รหสัผานไดเม่ือเลือก LEAP หรือ FAST เปนวิธีการตรวจสอบตัวตนเทานั้น

8 แสดงคียและรหัสผานบนหนาจอ

หากเลือกการตั้งคานี้ คยีและรหัสผานจะแสดงเปนตัวอักษรธรรมดา (ตัวอักษรที่ไมมีการเขารห ัส)

4

1
2

8

6

3

5

7
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โหมดการสื่อสารและวิธีการตรวจสอบตัวตน/เขารหัส C

เม่ือโหมดการสือ่สารเปน Ad-hoc

เม่ือโหมดการสือ่สารเปนพืน้ฐาน

วิธีการตรวจสอบตัวตน โหมดการเขารหัส

ระบบเปด ไมมี

WEP

วิธีการตรวจสอบตัวตน โหมดการเขารหัส

ระบบเปด ไมมี

WEP

แชรคีย WEP

WPA-PSK TKIP

AES

WPA2-PSK AES

WPA/WPA2-PSK TKIP

AES

LEAP CKIP

EAP-FAST/NONE TKIP

AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP

AES

EAP-FAST/GTC TKIP

AES

วิธีการเลือกการตั้งคาความปลอดภัยระดับท่ีสงูขึน้:

วิธีการเขาถึงการตรวจสอบใบรับรองเซิรฟเวอร FAST จะไมสามารถตัง้คาจากเครื่องมือการตั้งคาเครือขายได หลังจากกําหนดคาเครื่องพิมพใหเชื่อมตอกับเครือขายแลว 
คุณจะสามารถเลือกการตั้งคาไดโดยเขาถึงเครื องพิมพจากเว็บเบราเซอร
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A

AES .......................................................................................................................... 25
APIPA ................................................................................................................20, 28
ARP ...................................................................................................................20, 29

B

BOOTP ..............................................................................................................20, 28
BRAdmin Light .......................................................................................................1, 2
BRAdmin Professional ...........................................................................................1, 5

D

DHCP .................................................................................................................20, 27

H

Hyper Text Transfer Protocol .................................................................................... 5

I

IP แอดเดรส .............................................................................................................. 22

L

LLMNR ..................................................................................................................... 21
LPR/LPD .................................................................................................................. 20

M

MAC แอดเดรส ............................................................................................27, 28, 29
mDNS ...................................................................................................................... 21

P

PBC ......................................................................................................................... 10
Peer-to-Peer ............................................................................................................ 18

R

RARP .................................................................................................................20, 27
RFC 1001 ................................................................................................................ 27

S

SNMP ...................................................................................................................... 21
SSID ........................................................................................................................ 24

T

TCP/IP ..................................................................................................................... 20
TKIP ......................................................................................................................... 25

W

WEP ......................................................................................................................... 25
Wi-Fi Protected Setup™ .......................................................................................... 10
WINS ....................................................................................................................... 20
WPA-PSK/WPA2-PSK ............................................................................................. 25

ก

การจําแนกชื่อ NetBIOS ............................................................................................ 20
การตรวจสอบตัวตน ................................................................................................... 25
การพิมพผานเครือขายรวม ........................................................................................ 19
การเขารหัส ............................................................................................................... 25

ค

คียเครือขาย .............................................................................................................. 26

ซ

ซับเน็ตมาสก ............................................................................................................. 23

ต

ตัวชวยดําเนินการปรับใชไดรเวอร ................................................................................ 1

พ

พอรท 9100 .............................................................................................................. 20
พอรทคัสตอมรอว ...................................................................................................... 20

ร

ระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร) ........................................................................1, 5
ระบบตรวจสอบสถานะ ................................................................................................ 1
ระบบปฏิบัติการ .......................................................................................................... 1
ระบบเปด .................................................................................................................. 25

ศ

ศูนยบริการแกไขปญหา Brother ..............................................................................2, 5
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เครือขายไรสาย .....................................................................................................6, 24
เว็บเบราเซอร (HTTP) ................................................................................................. 5
แชนแนล ................................................................................................................... 24
แชรคยี ...................................................................................................................... 25
โปรโตคอล ................................................................................................................ 20
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