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คาํจาํกดัความของหมายเหตุ
ไอคอนตอ่ไปนีใ้ชสํ้าหรับคูม่อืผูใ้ชเ้ครอืขา่ยฉบบันี:้

เครือ่งหมายการคา้
Android เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.

Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.

BROTHER เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Brother Industries, Ltd.

Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิแ่ละประเทศอืน่

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad และ Safari เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. 
ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่

Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA และ WPA2 เป็นเครือ่งหมายของ Wi-Fi Alliance

ชือ่ซอฟตแ์วรข์องแตล่ะบรษัิททีก่ลา่วถงึในคูม่อืนี ้มขีอ้ตกลงเรือ่งสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรเ์ฉพาะสําหรับโปรแกรม
ทีอ่ยูใ่นกรรมสทิธิ์

ชือ่ทางการคา้และชือ่ผลติภณัฑข์องบรษิทัตา่งๆ ทีป่รากฏอยูใ่นผลติภณัฑข์อง Brother เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
และวสัดอุ ืน่ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัเหลา่น ัน้

ส ิง่สําคญั สญัลักษณ์นีแ้สดงขอ้มลูหรอืคําแนะนําทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยอาจทําใหเ้กดิความเสยี
หายหรอืการทํางานทีผ่ดิพลาดได ้

หมายเหตุ ระบถุงึหมายเหตทุีใ่หข้อ้มลูหรอืแนวทางทีส่ามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดแ้ละใชผ้ลติภัณฑไ์ด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้
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หมายเหตสุําคญั
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1
1

ภาพรวม 1

Wireless Direct ชว่ยใหค้ณุปรับตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายระหวา่งเครือ่งพมิพ ์Brother และอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ เชน่ 
อปุกรณ์ Android™ iPhone, iPod touch, หรอื iPad โดยไมต่อ้งใชจ้ดุการเชือ่มตอ่

1 อปุกรณ์เคลือ่นที่
2 เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ

หมายเหตุ
• อปุกรณ์ทีร่องรับ Wi-Fi Direct ทําหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนจดุการเชือ่มตอ่

• เมือ่มกีารใช ้Wireless Direct เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุจะรองรับการสือ่สารแบบไรส้ายกบัอปุกรณ์เคลือ่น
ทีข่องคณุแบบหนึง่-ตอ่-หนึง่

• ไมส่ามารถใช ้Infrastructure mode และ Wireless Direct พรอ้มกนัได ้ใหปิ้ดการใชง้านฟังกช์ัน่หนึง่เพือ่เปิดการ
ใชง้านอกีฟังกช์ัน่หนึง่

บทนํา 1

21



บทนํา 

3

1
ความตอ้งการของฮารด์แวร์ 1

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบั 1

การดาวนโ์หลดและการตดิต ัง้แอพพลเิคช ัน่สําหรบัใชง้านกบั
อปุกรณ์เคลือ่นที่ 1

Brother มแีอพพลเิคชัน่มากมายสําหรับใชก้บัเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ ซึง่รวมถงึแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ยใหค้ณุสัง่
พมิพไ์ดโ้ดยตรงจาก Apple iPhone, iPad, และ iPod touch หรอื สมารท์โฟนระบบ Android™ และแอพพลเิคชัน่ต่า่งๆ 
นี ้ยังชว่ยใหค้ณุถา่ยโอนขอ้มลู เชน่ แมแ่บบ สญัลักษณ์ และฐานข ้อ่มลูตา่งๆ ทีส่รา้งขึน้โดยคอมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่งพมิพ ์
Brother ของคณุโดยผา่นระบบไรส้าย

ระบบปฏบิตักิาร

Android™ iOS

2.3 หรอืมากกวา่ 6.0 หรอืมากกวา่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแอปพลเิคชนัทีใ่ชง้านบนอปุกรณ์มอืถอืและสามารถใชง้านได ้
กบัเครือ่งพมิพข์องคณุ โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์support.brother.com/g/d/f5f9 

https://support.brother.com/g/d/f5f9
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2

2
คณุสามารถใช ้Wireless Direct เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เคลือ่นที ่คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีร่องรับการเชือ่มตอ่ 
Wi-Fi โดยตรงไปยังเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ โดยใชก้ารเชือ่มตอ่แบบไรส้ายโดยไมต่อ้งใชเ้ราเตอรไ์รส้ายหรอื
จดุการเชือ่มตอ่

คูม่อืนีจ้ะอธบิายวธิกีารปรับตัง้คา่โดยใชฟั้งกช์ัน่ในเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร 
(Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21 สําหรับการปรับตัง้คา่โดยใช ้Printer Setting Tool

การปรบัต ัง้คา่เครอืขา่ยของคณุโดยใช ้Wireless Direct 2

ปรับตัง้คา่เครอืขา่ย Wireless Direct ไดจ้ากหนา้จอ LCD ของเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ

เมือ่ทําการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ Android™ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดป้รับตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi 
แลว้

1 กด เมนู

2 เลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใช ้a หรอื b จากนัน้ใหก้ด OK หรอื Enter

3 เลอืก “การตัง้คา่เครอืขา่ย” โดยใช ้a หรอื b จากนัน้ใหก้ด OK หรอื Enter

4 เลอืก “Direct Mode” โดยใช ้a หรอื b จากนัน้ใหก้ด OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากเลอืก “ปิด” ในหนา้จอ “ประเภทเครอืขา่ย” ระบบจะแสดง “เปิดสญัญาณ Wi-Fi” ขึน้มา กด OK หรอื Enter

• เมือ่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุทํางานโดยใชแ้บตเตอรี ่พลังงานแบตเตอรีจ่ะลดลงอยา่งรวดเร็วเมือ่มกีารใชง้าน
ฟังกช์ัน่ไรส้าย ดงันัน้ จะมขีอ้ความยนืยันปรากฏขึน้เมือ่กดปุ่ ม WiFi

• หากคณุตอ้งการใชฟั้งกช์ัน่ไรส้าย ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter หากคณุเชือ่มตอ่โดยใชอ้ะแดปเตอรใ์นขณะทีข่อ้
ความปรากฏขึน้ ระบบจะสลับไปใชพ้ลังงานจากอะแดปเตอร ์AC แทน

5 SSID ปัจจบุนัจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ ป้อน SSID ใหมถ่า้จําเป็น และกด OK หรอื Enter

6 รหัสผา่นปัจจบุันจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ ป้อนรหัสผา่นใหมถ่า้จําเป็น และกด OK หรอื Enter

7 หนา้จอยนืยัน SSID และรหัสผา่นทีป้่อนเขา้ไปจะปรากฏขึน้ กดปุ่ มใดก็ได ้ยกเวน้ปุ่ ม เปิด/ปิดเครือ่ง เพือ่ดําเนนิ
การตอ่ ใหไ้ปทีห่นา้การตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายของอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ และพมิพช์ือ่ SSID และรหัสผา่น

8 หากระบบเชือ่มตอ่อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุสําเร็จแลว้ เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏสญัลกัษณ์ 
คณุตัง้คา่เครอืขา่ย Wireless Direct สําเร็จแลว้ แอปพลเิคชนั Brother iPrint&Label ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพ์
จาก Apple iPhone, iPad และ iPod touch หรอืสมารท์โฟน Android™ ไดโ้ดยตรง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
แอปพลเิคชนัทีใ่ชง้านบนอปุกรณ์มอืถอืและสามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพข์องคณุ โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซ
ต ์support.brother.com/g/d/f5f9 

การปรบัต ัง้คา่เครอืขา่ย Wireless Direct 2

https://support.brother.com/g/d/f5f9


สว่น II

เครอืขา่ยไรส้าย II

บทนํา 6
การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยเครือ่งพมิพ ์ของคณุ 7
การปรบัต ัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุสําหรบัใช ้งานเครอืขา่ยไรส้าย 11
การจดัการทางเว็บไซต์ 18
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3

3

คณุสมบตัเิครอืขา่ย 3

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุสามารถแบง่ปันในเเครอืขา่ยแบบไรส้าย IEEE 802.11b/g/n โดยใชเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์
เครอืขา่ยภายใน เซริฟ์เวอรก์ารพมิพร์องรับฟังกช์ัน่และวธิกีารเชือ่มตอ่ตา่งๆ ไปยัง TCP/IP ทีร่องรับเครอืขา่ยไดอ้ยา่ง
หลากหลาย ขึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารทีใ่ช ้

 BRAdmin Light

 BRAdmin Pro

Web Based Management (การบรหิารจดัการบนเว็บ)

 Driver Deployment Wizard

 ซอฟตแ์วร ์Printer Setting Tool

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลด โปรดเยีย่มชมเราที ่support.brother.com

บทนํา 3

http://support.brother.com
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4

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยเครือ่งพมิพข์องคณุ 
(IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย)์ 4

การใชง้านยทูลิติ ี ้BRAdmin Light (Windows) 4

ยทูลิติี ้BRAdmin Light พัฒนาขึน้มาเพือ่การตัง้คา่เบือ้งตน้สําหรับอปุกรณ์ Brother ทีเ่ชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย และยัง
สามารถคน้หาผลติภัณฑข์อง Brother ใน TCP/IP แสดงสถานะ และกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยเบือ้งตน้ เชน่ IP Address  
ไดอ้กีดว้ย

การตดิต ัง้ BRAdmin Light 4

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดเ้ปิดเครือ่งแลว้

2 เปิดเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ ปิดแอพพลเิคชัน่ทีก่ําลังทํางานทัง้หมดกอ่นการตดิตัง้

3 ใส ่CD-ROM ทีใ่หม้านไดรฟ์ CD-ROM ของคณุ หนา้จอการเปิดจะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัต ิ
หากมหีนา้จอชือ่รุน่ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ หากมหีนา้จอภาษาปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกภาษาของคณุ

4 เมนูหลกัของ CD-ROM จะปรากฏขึน้มา คลกิ [Advanced Applications]

5 คลกิที ่[Network Utility]

6 คลกิ [BRAdmin Light] แลว้ปฏบิัตติามคําแนะนําบน-หนา้จอ

คณุสามารถดาวนโ์หลด BRAdmin Light ของบราเดอร ์โดยไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร์
ที ่support.brother.com

หมายเหตุ
• หากคณุตอ้งการคณุสมบัตใินการจัดการเครือ่งพมิพข์ัน้สงูยิง่กวา่ ใหใ้ช ้BRAdmin Professional เวอรช์ัน่ลา่สดุ 
โดยสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก support.brother.com 

• หากคณุกําลังใชง้านไฟรว์อลล ์แอนตีส้ปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรแ์อนตีไ้วรัส โปรดปิดการใชง้านระบบดังกลา่วชัว่คราว 
เมือ่คณุแน่ใจวา่สามารถพมิพไ์ดแ้ลว้ ใหเ้ปิดระบบดังกลา่ว-อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Light ปัจจบุนั ชือ่โหนดตามคา่เริม่ตน้ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพใ์นเครือ่ง
พมิพค์อื “BRWxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” คอื MAC Address  / อเีธอรเ์น็ตแอดเดรสของเครือ่งพมิพ ์Brother 
ของคณุ)

• รหัสผา่นเริม่ตน้สําหรับเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์อง Brother คอื “access”

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยเครือ่งพมิพ์
ของคณุ 4

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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4

การต ัง้คา่ IP Address , ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยโ์ดยใช ้BRAdmin Light 4

1 เริม่ใชง้านยทูลิติี ้BRAdmin Light

(Windows 10)
จากปุ่ มสตารท์คลกิ [BRAdmin Light] ภายใต ้[Brother]

(Windows 8 / Windows 8.1) 
คลกิไอคอน [BRAdmin Light] บนหนา้จอ [Apps]

(Windows Vista / Windows 7) 
คลกิที ่[Start] - [All Programs] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]

2 BRAdmin Light จะทําการคน้หาอปุกรณ์ใหมอ่ตัโนมัติ

3 ดับเบลิ-คลกิทีอ่ปุกรณ์ทีไ่มไ่ดก้ําหนดคา่

หมายเหตุ
หากคณุไมใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP อปุกรณ์จะแสดงเป็น [Unconfigured] ในหนา้จอยทูลิติี ้
BRAdmin Light



การเปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยเครือ่งพมิพ ์ของคณุ 
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4

4 เลอืก [STATIC] จาก [Boot Method] ป้อน IP Address], [Subnet Mask] และ [Gateway] (ถา้ จําเป็น) 
ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ

5 คลกิ [OK]

6 ในกรณีทีต่ัง้คา่ IP Address ถกูตอ้ง คณุจะพบเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์อง Brother ในรายการอปุกรณ์
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4

ยทูลิติ ีก้ารจดัการอืน่ๆ 4

นอกจากยทูลิติี ้BRAdmin Light แลว้ เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุสามารถใชก้บัยทูลิติีก้ารจดัการตา่งๆ ตอ่ไปนีไ้ด ้
คณุสามารถใชย้ทูลิติีเ้หลา่นีเ้พือ่การตัง้คา่เครอืขา่ยได ้

การใชร้ะบบจดัการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)์ 4

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยใช ้HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol) ได ้(โปรดด ูการปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชร้ะบบจัดการทางเว็บไซต ์(เว็บเบราวเ์ซอร)์ ใน หนา้ 18)

การใชย้ทูลิติ ี ้BRAdmin Professional (Windows) 4

BRAdmin Professional เป็นยทูลิติีก้ารจัดการขัน้สงูสําหรับอปุกรณ์ Brother ทีเ่ชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย ยทูลิติีน้ีส้ามารถ
คน้หาผลติภัณฑ ์Brother ในเครอืขา่ยของคณุ และแสดงสถานะอปุกรณ์จากหนา้ตา่งสไตลเ์อ็กซโ์พลเรอรท์ีส่ามารถอา่น
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ซึง่จะใชก้ารเปลีย่นสเีพือ่แสดงสถานะของอปุกรณ์แตล่ะตวั

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิและดาวนโ์หลดไดท้ี ่support.brother.com 

หมายเหตุ
• โปรดใชย้ทูลิติี ้BRAdmin Professional เวอรช์ัน่ลา่สดุทีม่ใีหด้าวนโ์หลดจาก support.brother.com 
ยทูลิติีน้ีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับผูใ้ชร้ะบบ Windows เทา่นัน้

• หากคณุกําลงัใชง้านไฟรว์อลล ์แอนตีส้ปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรแ์อนตีไ้วรัส โปรดปิดการใชง้านระบบดงักลา่วชัว่คราว 
เมือ่คณุแน่ใจวา่สามารถพมิพไ์ดแ้ลว้ ใหเ้ปิดระบบดงักลา่ว-อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Professional ปัจจบุนั ชือ่โหนดตามคา่เริม่ตน้คอื “BRWxxxxxxxxxxxx” 
(“xxxxxxxxxxxx” คอื MAC Address/อเีธอรเ์น็ต แอดเดรสของเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ)

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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5

5

ภาพรวม 5

ขัน้แรก คณุตอ้งปรับคา่เครอืขา่ยไรส้ายของเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุใหส้ือ่สารกบัเครอืขา่ยของคณุกอ่น

วธิกีารดังตอ่ไปนีใ้ชสํ้าหรับปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ

 การปรบัต ัง้คา่โดยการใช ้CD-ROM ตดิต ัง้และสายเคเบลิ

โปรดดดูา้นลา่ง นีค้อืวธิกีารทีแ่นะนํา คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุไปยังเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชว้ธิกีารนี้

 การปรบัต ัง้คา่โดยใชฟ้งักช์ ัน่ในเครือ่งพมิพ์

โปรดด ูการใชฟั้งกช์ัน่ในเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ ใน หนา้ 14

 การปรบัต ัง้คา่โดยใชก้ารต ัง้คา่การสือ่สารใน Printer Setting Tool

โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21

หมายเหตุ
• เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุตอ่การใชง้านประจําวัน โปรดวางเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ ใหใ้กลจ้ดุการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรใ์หม้ากทีส่ดุโดยใหม้สี ิง่กดีขวางนอ้ยทีส่ดุ การมวีัตถขุนาดใหญ ่และกําแพง
ทีข่วางกัน้ระหวา่งอปุกรณ์สองตวั รวมถงึการรบกวนจากอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่ความเร็วการโอนถา่ย
ขอ้มลูของเอกสารของคณุได ้

เนือ่งจากปัจจัยเหลา่นี ้การเชือ่มตอ่ดว้ยวธิไีรส้ายจงึอาจไมเ่หมาะสมกบัเอกสารและแอพพลเิคชัน่บางชนดิ คณุ
สามารถใช ้USB เพือ่ความเร็วสงูสดุได ้

• กอ่นจะกําหนดคา่การตัง้คา่ไรส้าย คณุตอ้งทราบ SSID และคยีเ์ครอืขา่ยของคณุ

การใช ้CD-ROM ตดิต ัง้ (เฉพาะบางประเทศหรอืภมูภิาค) 5

ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

คณุสามารถดาวนโ์หลดเวอรช์นัลา่สดุจากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com

การปรบัต ัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุสําหรบัใช้
งานเครอืขา่ยไรส้าย 5

http://support.brother.com
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5

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของคณุ 5

เชือ่มตอ่เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรใ์นเครอืขา่ย 
(Infrastructure mode) 5

1 จดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอร์
2 เครือ่งพมิพเ์ครอืขา่ยไรส้าย (เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ)
3 เครือ่งคอมพวิเตอรท์ ีส่ามารถใชร้ะบบไรส้ายไดแ้ละเชือ่มตอ่กบัจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/
เราเตอร์

4 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบใชส้าย (ซึง่ไมส่ามารถใชร้ะบบไรส้ายได)้ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
แบบไรส้าย/เราเตอรด์ว้ยสายอเีธอรเ์น็ต

5 อปุกรณ์เคลือ่นที่

หมายเหตุ
วธิกีารตดิต ัง้

คําอธบิายตอ่ไปนีจ้ะเป็นวธิกีารการตดิตัง้เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุเขา้กบัเครอืขา่ยไรส้าย เลอืกวธิกีารทีค่ณุตอ้ง
การสําหรับสภาพแวดลอ้มระบบของคณุ

• การปรับตัง้คา่ระบบไรส้ายโดยใชง้านสายเคเบลิ USB ชัว่คราว (ขอแนะนําวธิกีารนีสํ้าหรับผูใ้ช ้Windows และ 
Macintosh)

• การปรับตัง้คา่ระบบไรส้ายดว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีวโดยใช ้WPS

1

4

3
2

5
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5

การปรบัต ัง้คา่ระบบไรส้ายโดยใชง้านสายเคเบลิ USB ช ัว่คราว (ขอแนะนําวธิกีารนี้
สําหรบัผูใ้ช ้Windows และ Mac) 5

ขอแนะนําใหค้ณุใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยของคณุดว้ยระบบไรส้ายสําหรับวธินีี้

คณุสามารถกําหนดคา่เครือ่งพมิพไ์ดจ้ากเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยโดยใชส้ายเคเบลิ USB ได ้ (A) 1

1 คณุสามารถกําหนดคา่การตัง้คา่ไรส้ายสําหรับเครือ่งพมิพไ์ดโ้ดยใชส้ายเคเบลิ USB เชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบใชส้ายหรอืไรส้ายเป็นการชัว่คราว

การกําหนดคา่ดว้ยการกดปุ่ มเดยีวโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup™ 5

คณุสามารถใช ้WPS 
เพือ่กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดายหากจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ (A) 
รองรับ Wi-Fi Protected Setup™ (PBC 1)

1 การปรับตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม

A

A



การปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุสําหรับใช ้งานเครอืขา่ยไรส้าย 

14

5

การใชฟ้งักช์ ัน่ในเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ 5

คณุสามารถเลอืกประเภทเครอืขา่ย กําหนดคา่ หรอืแสดงเครอืขา่ย และอืน่ๆ โดยใชปุ้่ ม เมนู

การเลอืกประเภทเครอืขา่ย 5

1 กดปุ่ ม เมน ูเลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter

2 เลอืก “ประเภทเครอืขา่ย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

3 เลอืกประเภทเครอืขา่ยทีจ่ะใช ้โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter
“ปิด”: เครอืขา่ยไรส้าย ปิด
“Direct Mode”: เชือ่มตอ่โดยใช ้Wireless Direct
“Infrastructure Mode”: เชือ่มตอ่โดยใชเ้ครอืขา่ยแบบไรส้าย
หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอสําหรับป้อนขอ้ความ

4 หากมขีอ้ความบางขอ้ความปรากฏขึน้ ในแตล่ะขอ้ความใหก้ด OK หรอื Enter

การต ัง้คา่การแสดงเครอืขา่ย 5

1 กดปุ่ ม เมน ูเลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter

2 เลอืก “สถานะเครอืขา่ย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

3 เลอืก “Infrastructure Mode” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter
การตัง้คา่ Infrastructure Mode ปัจจบุันจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
เมือ่ใช ้Direct Mode ใหเ้ลอืก “Direct Mode”

4 หนา้จอจะกลับไปสูห่นา้จอสําหรับป้อนขอ้ความเมือ่คณุกดปุ่ ม OK หรอื Enter
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การปรบัต ัง้คา่การต ัง้คา่ Infrastructure Mode 5

ปรับตัง้คา่การตัง้คา่ Infrastructure Mode ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่งนี้

การปรบัต ัง้คา่โดยใช ้WPS 5

1 ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบวา่จดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุมเีครือ่งหมาย WPS

2 กดปุ่ ม เมน ูเลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter

3 เลอืก “การตัง้คา่เครอืขา่ย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

4 เลอืก “Infrastructure Mode” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

5 วางเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุไวใ้นตําแหน่งทีช่ว่งสญัญาณของจดุการเชือ่มตอ่ WPS/เราเตอรค์รอบคลมุ ชว่ง
สญัญาณอาจมรีะยะแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มการใชง้านของคณุ โปรดดคํูาแนะนําทีใ่หม้าพรอ้มกบัจดุการ
เชือ่มตอ่/เราเตอรข์องคณุ

6 เลอืก “กดปุ่ ม” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

7 ขอ้ความหนึง่หรอืสองขอ้ความจะปรากฏขึน้กอ่นขอ้ความ “เริม่ใชง้าน WPS ของจดุการเชือ่มตอ่ เครอืขา่ยไรส้ายของคณุ” 
ในแตล่ะขอ้ความใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter
ขอ้ความ “เริม่ใชง้าน WPS ของจดุการเชือ่มตอ่ เครอืขา่ยไรส้ายของคณุ” จะปรากฏขึน้

8 กดปุ่ ม WPS บนจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ ละกดปุ่ ม OK หรอื Enter บนเครือ่งพมิพ ์
Brother ของคณุ

หมายเหตุ
กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้

9 “กําลังเชือ่มตอ่...” จะปรากฏขึน้ชัว่ครู ่แลว้ตามดว้ยขอ้ความ “เชือ่มตอ่แลว้!”

0 กดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter
หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอสําหรับป้อนขอ้ความ
สถานะการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้
ขึน้อยูก่บัความแรงของสญัญาณระบบไรส้าย: 

หมายเหตุ
• เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุจะเชือ่มตอ่กบั WPS ซึง่จะใชเ้วลา 2 นาท ีหากกดปุ่ ม WiFi ในระหวา่งนัน้ 
เครือ่งพมิพจ์ะดําเนนิการเชือ่มตอ่โดยใชเ้วลาอกี 2 นาท ีนับแตเ่วลาตอนทีค่ณุกดปุ่ มดังกลา่ว

• หากเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ย 
ขอ้ความแสดงความลม้เหลวในการเชือ่มตอ่จะปรากฏขึน้
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การปรบัต ัง้คา่โดยการป้อน Pin Code 5

1 กดปุ่ ม เมน ูเลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter

2 เลอืก “การตัง้คา่เครอืขา่ย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

3 เลอืก “Infrastructure Mode” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

4 เลอืก “PIN Code” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

5 หากมขีอ้ความบางขอ้ความปรากฏขึน้ ในแตล่ะขอ้ความใหก้ด OK หรอื Enter

6 พมิพ ์Pin Code ทีป่รากฏบนหนา้จอไปยังจดุการเชือ่มตอ่/เราเตอร ์จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

7 “กําลังเชือ่มตอ่...” จะปรากฏขึน้ชัว่ครู ่แลว้ตามดว้ยขอ้ความ “เชือ่มตอ่แลว้!”

8 กดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter
หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอสําหรับป้อนขอ้ความ
สถานะการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ขึน้อยูก่บัความแรงของ
สญัญาณระบบไรส้าย: 

การปรบัต ัง้คา่โดยใช ้setup wizard 5

1 กดปุ่ ม เมน ูเลอืก “เครอืขา่ยแบบไรส้าย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter

2 เลอืก “การตัง้คา่เครอืขา่ย” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

3 เลอืก “Infrastructure Mode” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

4 เลอืก “Setup Wizard” โดยใชปุ้่ ม a หรอื b จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

5 หากมขีอ้ความบางขอ้ความปรากฏขึน้ ในแตล่ะขอ้ความใหก้ด OK หรอื Enter
ระบบจะแสดง SSID สําหรับเครอืขา่ยทีม่ี

6 เลอืก SSID โดยใชปุ้่ ม a หรอื b หรอืเลอืก “Other...” และป้อน SSID (ตัง้แต ่1-32 ตวั) จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK 
หรอื Enter
หนา้จอ “Password” จะปรากฏขึน้
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7 ป้อนรหัสผา่น (ตัง้แต ่8-63 ตัว) จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

8 หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอสําหรับป้อนขอ้ความ และ  จะกระพรบิในระหวา่งทําการเชือ่มตอ่
หลังจาก 90 วนิาท ีตัวแสดงสถานะจะเปลีย่นไปเป็น  แตเ่ครือ่งพพิม ์Brother ของคณุจะยังคงทําการเชือ่มตอ่
ไปยังเครอืขา่ย

9 เมือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้ สถานะการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
ขึน้อยูก่บัความแรงของสญัญาณระบบไรส้าย: 

เปิดหรอืปิดฟงักช์ ัน่ไรส้าย 5

วธิกีารเปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่ไรส้าย ใหก้ดปุ่ ม WiFi 
คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง คอื “ปิด”

1 กดปุ่ ม WiFi

2 กดปุ่ ม WiFi อกีครัง้เพือ่ปิดฟังกช์ัน่ไรส้าย

หมายเหตุ
• หากเลอืก “ปิด” ในหนา้จอ “ประเภทเครอืขา่ย” ฟังกช์ัน่ไรส้ายจะยังคงปิด แมว้า่จะไดก้ดปุ่ ม WiFi แลว้ก็ตาม

• เมือ่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุทํางานโดยใชแ้บตเตอรี ่พลังงานแบตเตอรีจ่ะลดลงอยา่งรวดเร็วเมือ่มกีารใชง้าน
ฟังกช์ัน่ไรส้าย ดงันัน้ จะมขีอ้ความยนืยันปรากฏขึน้เมือ่กดปุ่ ม WiFi หากคณุตอ้งการใชฟั้งกช์ัน่ไรส้าย ใหก้ดปุ่ ม OK 
หรอืปุ่ ม Enter หากคณุเชือ่มตอ่โดยใชอ้ะแดปเตอรใ์นขณะทีข่อ้ความปรากฏขึน้ ระบบจะสลบัไปใชพ้ลังงานจาก
อะแดปเตอร ์AC แทน
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6

ภาพรวม 6

คณุสามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ยของคณุโดยใช ้HTTP เมือ่ใชร้ะบบจัดการทาง
เว็บไซต ์คณุจะสามารถดําเนนิการตา่งๆ ตอ่ไปนีไ้ด:้

 แสดงขอ้มลูสถานะเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ

 เปลีย่นการตัง้คา่ตา่งๆ ของเครอืขา่ย เชน่ ขอ้มลู TCP/IP

 แสดงขอ้มลูเวอรช์ัน่ซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพมิพแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์

 เปลีย่นรายละเอยีดการปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพแ์ละเครอืขา่ย

หมายเหตุ
ขอแนะนําใหใ้ช ้Microsoft® Internet Explorer® 7.0 หรอืใหมก่วา่ หรอื Firefox® 25.0.1 หรอืใหมก่วา่ later for 
Windows, Safari® 5.0.6 หรอืใหมก่วา่ หรอื Firefox® 26.0 หรอืใหมก่วา่ สําหรับ Mac

โปรดตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดใชง้านจาวาสครปิตแ์ละคกุกีใ้นเบราวเ์ซอรท์ีค่ณุใชแ้ลว้

เพือ่ใชก้ารจดัการทางเว็บไซต ์เครอืขา่ยของคณุจะตอ้งใช ้TCP/IP เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งม ีIP Address 
ทีส่ามารถใชง้านได ้

การปรบัต ัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชร้ะบบจดัการทางเว็บไซต ์ 
(เว็บเบราวเ์ซอร)์ 6

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยใช ้HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol) ได ้

สิง่สําคญั
รหัสผา่นเริม่ตน้จะอยูท่ีด่า้นหลังของเครือ่งและมตีวัอกัษร “Pwd” กํากบัไว ้

เราแนะนําใหเ้ปลีย่นรหัสผา่นเริม่ตน้ทันทเีพือ่ป้องกนัเครือ่งของคณุจากการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

หากคณุหาฉลาก “Pwd” ไมพ่บ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้

1 ปิดเครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม เปิด/ปิดเครือ่ง และปุ่ ม D และ W คา้งไวพ้รอ้มกนั

2 เมือ่  หรอื  ปรากฏอยูบ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ใหป้ลอ่ยมอืออกจากปุ่ ม เปิด/ปิด

เครือ่ง

3 เมือ่รหัสผา่นปรากฏอยูบ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ใหป้ลอ่ยมอืออกจากปุ่ ม D และ W

1 พมิพ ์“http://printer_ip_address/” ลงในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่“printer_ip_address” คอืที่
อยู ่IP ของเครือ่งหรอืชือ่ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์ ตัวอยา่งเชน่ หากทีอ่ยู ่IP ของเครือ่งพมิพค์อื 192.168.1.2 ให ้
พมิพ:์ http://192.168.1.2/

2 ใหพ้มิพร์หัสผา่นในชอ่ง Login หากกําหนดเอาไว ้

3 คลกิ 

การจดัการทางเว็บไซต์ 6
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4 คลกิแท็บ Network

5 ปรับการตัง้คา่ของเครือ่งถา้จําเป็น

หมายเหตุ
หากคณุไดแ้กไ้ขไฟลโ์ฮสตใ์นคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืกําลังใชร้ะบบชือ่โดเมน คณุสามารถป้อนชือ่ DNS ของ
เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดเ้ชน่กนั เซริฟ์เวอรก์ารพมิพร์องรับ TCP/IP และ NetBIOS คณุจงึสามารถป้อนชือ่ NetBIOS (เน็ต
ไบออส) ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดเ้ชน่กนั หากตอ้งการคน้หาชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) ใหค้ลกิทีแ่ท็บ Network 
จากนัน้เลอืก Network Status ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) ทีไ่ดก้ําหนดไวค้อือกัขระ 15 ตัวแรกของชือ่ Node และ
จะแสดงเป็น “BRWxxxxxxxxxxxx” (โดยที ่“xxxxxxxxxxxxxxx” คอื ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ต)

หมายเหตุ
การต ัง้คา่รหสัผา่น

เราขอแนะนําใหต้ัง้คา่รหัสผา่นการเขา้สูร่ะบบเพือ่ป้องกนัการเขา้ใชง้านการจัดการทางเว็บไซตโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

1 คลกิที ่[Administrator]

2 ป้อนรหัสผา่นทีค่ณุตอ้งการใช ้(ไดส้งูสดุ 32 ตัวอกัษร)

3 ป้อนรหัสผา่นในชอ่ง [Confirm new password] อกีครัง้

4 คลกิที ่[Submit]
ครัง้ตอ่ไปคณุสามารถเขา้ถงึการจดัการทางเว็บไซตไ์ด ้โดยใสร่หัสผา่นในชอ่ง [Login] และจากนัน้คลกิที ่
หลังจากปรับการตัง้คา่แลว้ ใหอ้อกจากระบบโดยการคลกิที ่

คณุยังสามารถตัง้รหัสผา่นไดโ้ดยการคลกิที ่[Please configure the password.] บนหนา้เว็บเพจของเครือ่งพมิพ ์
หากคณุยังไมไ่ดต้ัง้รหัสผา่นเพือ่เขา้สูร่ะบบ
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การต ัง้คา่การสือ่สาร III

กาาต ัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่น ัน้) 21



21

7

7

ทีเ่มนู [Communication settings] ใน Printer Setting Tool ขอ้มลูการสือ่สารเครือ่งพมิพส์ามารถกําหนดหรอืเปลีย่น
แปลงไดเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ไมเ่พยีงแตค่ณุจะสามารถ
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่การสือ่สารไดใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ แตค่ณุยังสามารถใชง้านการตัง้คา่เดยีวกนันัน้
กบัเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หมายเหตุ
[Printer Setting Tool] ไดรั้บการตดิตัง้พรอ้มกนักบัไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ 

สิง่สําคญั
• “Printer Setting Tool” ใชไ้ดก้บัเครือ่งพมิพข์อง Brother ของคณุเทา่นัน้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดเ้สยีบอะแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้รับไฟแลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งและสามารถใชง้านได ้

• เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพน์ีเ้ขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB 
ไมส่ามารถระบกุารตัง้คา่ตา่งๆ ไดด้ว้ยการใชร้ะบบ LAN ไรส้าย ดว้ยเครือ่งมอืนี้

การใชง้านการต ัง้คา่การสือ่สาร 7

1 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุทีต่อ้งการปรับตัง้คา่เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

2 สําหรับ Windows 10: จากปุ่ มสตารท์คลกิ [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ภายใต ้
[Brother]
Windows 8 / Windows 8.1: บนหนา้จอ [Apps] คลกิที ่[Printer Setting Tool]
Windows Vista / Windows 7: จากเมนูสตารท์ คลกิที ่[All Programs] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - 
[Printer Setting Tool]

หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้มา

3 เลอืกเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุเพือ่ปรับตัง้คา่จากรายการในเมนูดรอปดาวน-์ [Printer]] จากนัน้คลกิที ่
[Communication settings] หนา้ตา่ง [Communication settings] จะปรากฏขึน้มา

4 กําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ (หนา้จอดังจอไปนีม้าจากระบบ Windows)

กาาต ัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่น ัน้) 7
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การต ัง้คา่กลอ่งไดอะล็อก 7

1 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้  จะปรากฏขึน้ทีแ่ถบเมนู และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่ตา่งๆ ไดอ้กีตอ่ไป

การตัง้คา่ในแถบเมนูที ่  ปรากฏขึน้มาจะไมนํ่าไปใชก้บัครือ่งพมิพ ์แมว้า่จะคลกิที ่[Apply] แลว้ก็ตาม นอกจากนัน้ 
การตัง้คา่ในแถบเมนูจะไมไ่ดรั้บการบนัทกึหรอืสง่ออกเมือ่คําสัง่ [Save in Command File] หรอื [Export] ไดรั้บการ
ดําเนนิการ
เพือ่ใชง้าน บนัทกึหรอืสง่ออกการตัง้คา่ไปทีเ่ครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดย้กเลกิการเลอืกทีก่ลอ่งกาเครือ่ง
หมายแลว้

2 รายการ
เมือ่เลอืกที ่[Current Status] การตัง้คา่ในปัจจบุนัจะปรากฏขึน้มาในการเปลีย่นแปลง/การแสดงการตัง้คา่
เลอืกรายการในการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง

3 แถบเมนู
เลอืกคําสัง่ทีอ่ยูใ่นแตล่ะเมนูจากรายการ
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแถบเมนู โปรดด ูแถบเมนู ใน หนา้ 23

4 เครือ่งพมิพ์
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
หากมกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากจะมเีครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว
เทา่นัน้ปรากฏขึน้

5 ชือ่โหนด
แสดงชือ่โหนด สามารถเปลีย่นชือ่โหนดไดด้ว้ยเชน่กนั (โปรดด ูเมนูเครือ่งมอื ใน หนา้ 25)

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2
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6 แถบเมนกูารต ัง้คา่
คลกิทีแ่ถบเมนูทีม่กีารตัง้คา่เพือ่กําหนดหรอืเปลีย่นแปลง

ถา้  ปรากฏขึน้ในแถบเมนู การตัง้คา่ตา่งๆ ในแถบนัน้ จะไมนํ่าไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

7 พืน้ทีก่ารแสดง/เปลีย่นแปลงการต ัง้คา่
แสดงการตัง้คา่ในปัจจบุันสําหรับรายการทีเ่ลอืก เปลีย่นการตัง้คา่ตามทีจํ่าเป็นโดยใชเ้มนูดรอปดาวน ์โดยการป้อน
คา่โดยตรงหรอืดําเนนิวธิกีารอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

8 รเีฟรช
คลกิเพือ่อพัเดตการตัง้คา่ทีแ่สดงอยูด่ว้ยขอ้มลูลา่สดุ

9 ออก
ออกจาก [Communication settings] และกลับไปทีห่นา้ตา่งหลักของ [Printer Setting Tool]

สิง่สําคญั
การตัง้คา่ตา่งๆ จะไมไ่ดรั้บการนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถา้คลกิทีปุ่่ ม [Exit] โดยไมไ่ดค้ลกิทีปุ่่ ม [Apply] หลังจาก
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่แลว้

10ใชง้าน
คลกิที ่[Apply] เพือ่นําการตัง้คา่มาใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีร่ะบไุวใ้นไฟลคํ์าสัง่ เลอืกที ่[Save in Command File] จากเมนูดรอปดาวน์

สิง่สําคญั
การคลกิที ่[Apply] จะนําการตัง้คา่ทัง้หมดในแถบเมนูทัง้หมดไปใชก้บัเครือ่งพมิพ ์
ถา้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย [Disable these settings] การตัง้คา่ตา่งๆ ในแถบนัน้ จะไมนํ่าไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

แถบเมนู 7

เมนูไฟล์ 7

 นําการต ัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
ถา้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย [Disable these settings] การตัง้คา่ตา่งๆ ในแถบเครือ่งมอืนัน้จะไมไ่ดรั้บการบันทกึ

 บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่

บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่

นามสกลุของไฟลค์อื “.bin”
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สิง่สําคญั
• ถา้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย [Disable these settings] การตัง้คา่ตา่งๆ ในแถบเครือ่งมอืนัน้จะไมไ่ดรั้บการบันทกึ

• ขอ้มลูดังตอ่ไปนีจ้ะไมไ่ดรั้บการบนัทกึในการตัง้คา่คําสัง่

• ชือ่โหนด

• IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ตน้ (เมือ่ตัง้คา่ IP แอดเดรสเป็น [STATIC])

• คําสัง่บันทกึการตัง้คา่การสือ่สารมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชสํ้าหรับการนําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ทา่นัน้ 
การตัง้คา่นีไ้มส่ามารถใชง้านไดโ้ดยการนําเขา้ไฟลคํ์าสัง่

• ไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวจ้ะมกีารตรวจสอบตวัตนและรหัสผา่น 
โปรดใชม้าตรการตา่งๆ อยา่งเหมาะสมเพือ่ปกป้องไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไว ้เชน่ การบันทกึไฟลคํ์าสัง่ไวใ้นตําแหน่งทีผู่ใ้ช ้
รายอืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึได ้

• อยา่สง่ไฟลคํ์าสัง่ไปยังเครือ่งพมิพซ์ึง่ไมใ่ชรุ่น่ทีร่ะบไุวเ้มือ่สง่ออกไฟลคํ์าสัง่

 นําเขา้

• นําเขา้จากการตัง้คา่ระบบไรส้ายปัจจบุนัของเครือ่งคอมพวิเตอร์

นําเขา้การตัง้คา่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
• สามารถนําเขา้การตัง้คา่การตรวจสอบตัวตนเพือ่ความปลอดภัยสว่นบคุคลไดเ้ทา่นัน้ (ระบบเปิด การตรวจสอบตวัตน
ของคยีส์าธารณะ และ WPA/WPA2-PSK) ไมส่ามารถนําเขา้การตัง้คา่การตรวจสอบตัวตนเพือ่ความปลอดภัย
สําหรับองคก์ร (เชน่ LEAP และ EAP-FAST) และ WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) ได ้

• หากมกีารเปิดใชง้าน LAN ไรส้ายหลายๆ เครอืขา่ยสําหรับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชอ้ยู ่การตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายเครอืขา่ยแรก 
(การตัง้คา่สว่นบคุคลเทา่นัน้) ทีต่รวจพบจะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นขอ้มลูทีนํ่าเขา้

• สามารถนําเขา้ไดเ้ฉพาะการตัง้คา่ (โหมดการสือ่สาร SSID วธิกีารตรวจสอบตัวตน โหมดการเขา้รหัส และคยีก์ารตรวจ
สอบตัวตน) จากแถบเมนู [Wireless LAN] - แผง [Wireless Settings] เทา่นัน้

• เลอืกโปรไฟลเ์พือ่นําเขา้

นําเขา้ไฟลส์ง่ออกและนําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ ์
คลกิ [Browse] เพือ่แสดงไฟลไ์ปยังกลอ่งไดอะล็อก เลอืกไฟลท์ีจ่ะนําเขา้ การตัง้คา่ไฟลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏในพืน้ที่
การแสดง/การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่

หมายเหตุ
• สามารถนําเขา้การตัง้คา่ทัง้หมด เชน่ การตัง้คา่ระบบไรส้ายหรอืการตัง้คา่ TCP/IP ได ้อยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถนํา
เขา้ชือ่โหนดได ้

• สามารถนําเขา้โปรไฟลท์ีใ่ชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไดเ้ทา่นัน้

• หากตัง้คา่ IP แอดเดรสของโปรไฟลท์ีนํ่าเขา้เป็น [STATIC] ใหเ้ปลีย่น IP แอดเดรสของโปรไฟลท์ีนํ่าเขา้ตามทีจํ่า
เป็นเพือ่ไมใ่หซ้ํ้ากบั IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพท์ีม่อียูแ่ลว้ในเครอืขา่ยทีต่ัง้คา่มกีารตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้
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 สง่ออก

บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล์

สิง่สําคญั
• ถา้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย [Disable these settings] การตัง้คา่ตา่งๆ ในแถบเครือ่งมอืนัน้จะไมไ่ดรั้บการบันทกึ

• ไฟลท์ีส่ง่ออกนัน้ไมไ่ดเ้ขา้รหัส

เมนูเครือ่งมอื 7

 การต ัง้คา่ตวัเลอืก

• รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม่

ถา้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้เครือ่งพมิพจ์ะรสีตารท์โดยอตัโนมัตหิลังจากนําการตัง้คา่การสือ่สารไปใชแ้ลว้ 
เมือ่ยกเลกิการเลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้จะตอ้งทําการรสีตารท์เครือ่งพมิพด์ว้ยตนเอง

หมายเหตุ
คณุจะสามารถลดเวลาทีต่อ้งใชใ้นการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไดโ้ดยยกเลกิการเลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้เมือ่ปรับ
ตัง้คา่เครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง ในกรณีนี ้เราขอแนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนีเ้มือ่ปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
เครือ่งแรก เพือ่ใหค้ณุสามารถตรวจสอบไดว้า่ การตัง้คา่ในแตล่ะรายการนัน้ดําเนนิการไดต้ามวัตถปุระสงคท์ีต่อ้งการ

• ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัแิละใชก้ารต ัง้คา่ปจัจบุนั

เมือ่เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้และเครือ่งพมิพไ์ดช้ือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้ ระบบจะตรวจหาเครือ่งพมิพ์
โดยอตัโนมัต ิและจะแสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัของเครือ่งพมิพใ์นหนา้ [Current Status]

หมายเหตุ
ถา้รุน่ของเครือ่งพมิพท์ีทํ่าการเชือ่มตอ่ไมต่รงกบัเครือ่งพมิพท์ีแ่สดงในรายการดรอปดาวน-์ [Printer] การตัง้คา่ทีใ่ช ้
ไดใ้นแถบเมนูจะไดรั้บการเปลีย่นเพือ่ใหต้รงกบัเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

 เปลีย่นชือ่โหนด

อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่โหนดแตล่ะชือ่ได ้

 รเีซ็ตเป็นการต ัง้คา่การสือ่สารเร ิม่ตน้

เปลีย่นการตัง้คา่การสือ่สารกลับไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

เมนูชว่ยเหลอื 7

 แสดงความชว่ยเหลอื

แสดงความชว่ยเหลอื

 เกีย่วกบั

แสดงขอ้มลูเวอรช์ัน่
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แถบเมนูท ัว่ไป 7

การต ัง้คา่การสือ่สาร 7

1 หนา้จอทีเ่ลอืก
เลอืก [OFF] [Wireless LAN] หรอื [Wireless Direct]

1
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IPv6 7

1 การใชง้าน IPv6
เลอืก [Enable] หรอื [Disable]

2 ใหค้วามสําคญัตอ่ IPv6 แอดเดรส
เลอืกเพือ่ใหค้วามสําคัญตอ่ IPv6 แอดเดรสกอ่น

1
2
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แถบเมนู LAN ไรส้าย 7

TCP/IP (ไรส้าย) 7

1 วธิกีารบูต๊
เลอืก [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] หรอื [RARP]

2 IP แอดเดรส/ซบัเน็ตมาสก/์เกตเวย์
ระบคุา่ทีห่ลากหลาย 
คณุสามารถใสก่ารตัง้คา่ไดเ้มือ่ IP แอดเดรสตัง้เป็น [STATIC]

3 วธิกีารเซริฟ์เวอร ์DNS
เลอืก [STATIC] หรอื [AUTO]

4 IP แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/IP แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
คณุสามารถใสก่ารตัง้คา่ไดเ้มือ่เซริฟ์เวอร ์DNS ตัง้เป็น [STATIC] เทา่นัน้

1

2

3

4
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IPv6 7

1 IPv6 แอดเดรสคงที่
ระบคุา่

2 เปิดใชง้านแอดเดรสนี้
เลอืกเพือ่เปิดใชง้าน IPv6 แอดเดรสคงทีต่ามทีร่ะบไุว ้

3 IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
ระบคุา่

4 รายการ IPv6 แอดเดรส
แสดงรายการ IPv6 แอดเดรส

1

2

4

3
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การต ัง้คา่ระบบไรส้าย 7

1 โหมดการสือ่สาร
เลอืก [Ad-hoc] หรอื [Infrastructure]

หมายเหตุ
อาจมคีอมพวิเตอร ์อปุกรณ์เคลือ่นที ่และระบบปฏบิตักิารบางรุน่ทีไ่มร่องรับโหมดแอดฮอค

2 SSID (ชือ่เครอืขา่ย)
คลกิทีปุ่่ ม [Search] เพือ่แสดงตวัเลอืก SSID ทีก่ลอ่งไดอะลอ็กแบบแยก

3 ชอ่งทาง
เลอืกจากตัวเลอืกทีแ่สดง

4 วธิกีารตรวจสอบตวัตน/โหมดการเขา้รหสั
โหมดการเขา้รหัสทีร่องรับสําหรับวธิกีารตรวจสอบตัวตนทีห่ลากหลายมแีสดงใน 
โหมดการสือ่สารและวธิกีารตรวจสอบตัวตน/โหมดการเขา้รหัส ใน หนา้ 31

5 WEP คยี ์
คณุสามารถระบไุดเ้ฉพาะการตัง้คา่ทีเ่ลอืก WEP เป็นโหมดการเขา้รหัส

6 ชุดรหสัผา่น
คณุสามารถระบเุฉพาะการตัง้คา่ทีเ่ลอืก WPA2-PSK หรอื WPA/WPA2-PSK เป็นวธิกีารตรวจสอบตัวตน

7 ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่ไดเ้มือ่เลอืก LEAP EAP-FAST EAP-TTLS หรอื EAP-TLS เป็นวธิกีารตรวจสอบตวัตน 
นอกจากนัน้ ดว้ยการใช ้EAP-TLS จงึไมจํ่าเป็นตอ้งลงทะเบยีนรหัสผา่น แตต่อ้งมกีารลงทะเบยีนการรับรองไคลเอนท ์
เพือ่ลงทะเบยีนการรับรอง เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัเว็บเบราวเ์ซอร ์แลว้ระบกุารรับรอง สําหรับรายละเอยีดในการใช ้
เว็บเบราวเ์ซอร ์โปรดด ูการจัดการทางเว็บไซต ์ใน หนา้ 18

8 แสดงคยีแ์ละรหสัผา่นบนหนา้จอ
หากเลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายนี ้คยีแ์ละรหัสผา่นจะแสดงเป็นตัวอกัษรธรรมดา (ตวัอกัษรทีไ่มม่กีารเขา้รหัส)

1

3

5
6

4

8

2

7
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โหมดการสือ่สารและวธิกีารตรวจสอบตวัตน/โหมดการเขา้รหสั 7

 เมือ่ตัง้คา่ [Communication Mode] เป็น [Ad-hoc]

 เมือ่ตัง้คา่ [Communication Mode] เป็น [Infrastructure]

สิง่สําคญั
วธิกีารดําเนนิการตัง้คา่ความปลอดภัยในระดับทีส่งูขึน้:

เมือ่ทําการตรวจสอบการรับรองดว้ยวธิกีารตรวจสอบตัวตน EAP-FAST PEAP EAP-TTLS หรอื EAP-TLS แลว้ การ
รับรองจะไมส่ามารถระบไุดจ้าก [Printer Setting Tool] หลังจากการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้ 
คณุจะสามารถระบกุารรับรองไดโ้ดยการเขา้ถงึเครือ่งพมิพจ์ากเว็บเบราวเ์ซอร์

สําหรับรายละเอยีดในการใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์โปรดด ูการจดัการทางเว็บไซต ์ใน หนา้ 18

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

คยีร์ว่ม WEP

WPA2-PSK AES

WPA/WPA2-PSK TKIP+AES / AES

LEAP CKIP

EAP-FAST/ไมม่ี TKIP / AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP / AES

EAP-FAST/GTC TKIP / AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP / AES

PEAP/GTC TKIP / AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP / AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP / AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP / AES

EAP-TTLS/PAP TKIP / AES

EAP-TLS TKIP / AES
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แถบเมนู Wireless Direct 7

การต ัง้คา่ Wireless Direct 7

1 SSID (ชือ่เครอืขา่ย)/คยีเ์ครอืขา่ย
ใส ่SSID (ตวัอกัษรแอสกไีมน่อ้ยกวา่ 25 ตัว) และคยีเ์ครอืขา่ย (ไมน่อ้ยกวา่ 63 ตวั) เพือ่ใชง้านในโหมด 
Wireless Direct
คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่ไดเ้มือ่เลอืก [STATIC] ใน [SSID/Network Key Generation]

การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง 7

1 หลังจากการนําตัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหย้ตุกิารเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพนั์น้กบัคอมพวิเตอรแ์ลว้
เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอรแ์ทน

2 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ใหมจ่ากกลอ่งรายการดรอปดาวน ์[Printer]

หมายเหตุ
ถา้เลอืกทีก่ลอ่งกาเครือ่งหมาย [ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมัตแิละใชก้ารตัง้คา่ปัจจบุนั] ในกลอ่งได
อะล็อก [Option Settings] ระบบจะเลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสาย USB ใหโ้ดยอตัโนมัติ

สําหรับรายละเอยีด โปรดด ูเมนูไฟล ์ใน หนา้ 23

1
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3 คลกิทีปุ่่ ม [Apply]
การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพต์ัวแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพต์ัวทีส่องดว้ย

หมายเหตุ
ถา้ยกเลกิการเลอืกทีก่ลอ่งกาเครือ่งหมาย [รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมัตหิลังจากทีใ่ชก้ารตัง้คา่ใหม]่ เครือ่งพมิพ์
จะไมทํ่าการรสีตารท์หลังจากมกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ ซึง่จะชว่ยลดเวลาทีใ่ชใ้นการปรับตัง้คา่ของเครือ่งพมิพ ์แต่
เราขอแนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย [รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมัตหิลังจากทีใ่ชก้ารตัง้คา่ใหม]่ เมือ่ทําการ
ปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรก เพือ่ทีค่ณุจะสามารถยนืยันไดว้า่การเชือ่มตอ่ดว้ยจดุการเชือ่มตอ่ไดรั้บการตดิตัง้ดว้ย
การตัง้คา่ทีถ่กูตอ้ง สําหรับรายละเอยีด โปรดด ูเมนูไฟล ์ใน หนา้ 23

4 ทําซํ้าขัน้ตอน 1 - 3 สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

สิง่สําคญั
หากตัง้คา่ IP แอดเดรสเป็น [STATIC] IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพจ์ะเปลีย่นเป็นแอดเดรสเดยีวกนักบัเครือ่งพมิพ์
เครือ่งแรก 
เปลีย่น IP แอดเดรสหากจําเป็น

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ในปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[File] - [Export] 
การตัง้คา่เดยีวกนัสามารถนํามาใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งอืน่ๆ ได ้โดยการคลกิที ่[File] - [Import] จากนัน้เลอืกไฟลท์ี่
ตัง้คา่เพือ่สง่ออก (โปรดด ูเมนูไฟล ์ใน หนา้ 23)
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ภาพรวม 8

เนือ้หาในบทนีก้ลา่วถงึการแกไ้ขปัญหาเครอืขา่ยท่ัวๆ ไปทีค่ณุอาจพบขณะใชเ้ครือ่งพมิพข์อง Brother หากหลังจากอา่น
เนือ้หาในบทนีแ้ลว้ หากหลังจากอา่นบทนีแ้ลว้ คณุยังคงไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใช ้
งานบราเดอรท์ี่ support.brother.com 

สําหรับรายละเอยีด โปรดไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร ์(support.brother.com) แลว้คลกิที ่[คูม่อื] ในหนา้
สําหรับรุน่ของคณุเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อือืน่ๆ

การระบปุญัหา 8

ไปทีห่นา้สําหรบัการแกป้ญัหาของคณุจากรายการดา้นลา่ง 8

การแกไ้ขปญัหา 8

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ คณุไดท้ําการตรวจสอบสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งแรกแลว้: 

เสยีบสายไฟอยา่งถกูตอ้งและเปิดเครือ่งพมิพข์อง Brother

นําบรรจภัุณฑเ์ครือ่งปกป้องออกจากเครือ่งพมิพใ์หห้มด

เปิดจดุการเชือ่มตอ่ (สําหรับระบบไรส้าย) เราเตอร ์หรอืฮับแลว้ และไฟการเชือ่มตอ่กระพรบิแลว้

ปิดฝาครอบดา้นหลังแน่นสนทิแลว้

ใสต่ลับเทปเขา้ไปทีช่อ่งใสต่ลับเทปอยา่งถกูตอ้ง

ปญัหา โปรดดหูนา้

ฉันเห็นขอ้ความผดิพลาดเมือ่ปรับตัง้คา่ Wi-Fi จากเครือ่งพมิพ์ 35

ฉันไมส่ามารถเสร็จสิน้การปรับตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi ได ้ 36

ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่ อปุกรณ์เครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ 38

ฉนัเห็นขอ้ความผดิพลาดเมือ่ปรบัต ัง้คา่ Wi-Fi จากเครือ่งพมิพ์

ขอ้ความผดิพลาด สาเหต/ุการแกไ้ข

การเชือ่มตอ่สําเร็จแลว้! 
โปรดลองใหมอ่กีครัง้

 ไมพ่บจดุการเชือ่มตอ่ WPS

 ขอ้มลูแพ็คเกจทีไ่ดรั้บไมถ่กูตอ้งเมือ่พยายามเชือ่มตอ่โดยใช ้WPS

ไมส่ําเร็จ! พบอปุกรณ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 
เครือ่ง

พบจดุการเชือ่มตอ่ WPS ไมน่อ้ยกวา่ 2 จดุ เมือ่พยายามเชือ่มตอ่โดยใช ้WPS

มอีปุกรณ์เครือ่งอืน่เชือ่มตอ่อยูแ่ลว้! ไมส่ามารถตดิตัง้การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายใน Direct Mode เนือ่งจากมอีปุกรณ์อืน่เชือ่มตอ่กบั
เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุอยูแ่ลว้

ไมส่ามารถรับไฟลส์ําหรับผลติภัณฑ์
อืน่!

ไมส่ามารถถา่ยโอนไฟล ์(แมแ่บบ ฐานขอ้มลู หรอืรปูภาพ) ทีไ่ดรั้บการออกแบบมากสําหรับ
ผลติภัณฑอ์ืน่

ตอ้งการตวัอกัษรอยา่งนอ้ย 1 ตวั! เมือ่มกีารปรับตัง้คา่ Wi-Fi ปุ่ ม OK หรอืปุ่ ม Enter จะไดรั้บการกดแมว้า่ SSID ทีป้่อนจะมตีัว
อกัษร 0 ตวั

รหัสผา่นไมถ่กูตอ้ง! เมือ่มกีารปรับตัง้คา่เครอืขา่ยโดยใช ้Infrastructure Mode ปุ่ ม OK หรอื Enter 
จะไดรั้บการกดแมว้า่จะป้อนรหัสผา่นทีม่ตีวัอกัษรไมน่อ้ยกวา่ 8 ตัว

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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ฉนัไมส่ามารถเสร็จสิน้การปรบัต ัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi ได้

คาํถาม วธิแีกไ้ข

คณุใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัยหรอืไม?่

 ตรวจสอบการตัง้คา่ของคณุในกลอ่งไดอะล็อกตัวตดิตัง้

 ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่มขีอ้ความเตอืนซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภัยในระหวา่ง
การตดิตัง้เครือ่งพมิพ์

การตัง้คา่ความปลอดภัย (SSID/
คยีเ์ครอืขา่ย) ถกูตอ้งหรอืไม?่

 ตรวจสอบและเลอืกการตัง้คา่ความปลอดภัยทีถ่กูตอ้งอกีครัง้

• เครือ่งพมิพข์องคณุอาจจะใชช้ือ่ผูผ้ลติหรอืชือ่รุน่ของจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบ
ไรส้าย/เราเตอรเ์ป็นการตัง้คา่ความปลอดภัยเริม่ตน้

• โปรดดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรส์ําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัวธิกีารหาการตัง้คา่ความปลอดภัย

• โปรดถามผูผ้ลติของจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอร ์หรอืสอบถาม
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ

 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ SSID โปรดด ูSSID ใน หนา้ 49

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุวางไว ้
ไกลจากอปุกรณ์เคลือ่นทีเ่กนิไปหรอื
ไม?่

ใหย้า้ยเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุใหห้า่งจากอปุกรณ์เคลือ่นทีภ่ายใน 1 เมตร เมือ่คณุ
ปรับตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi

มสีิง่กดีขวาง (เชน่ กําแพง หรอื
เฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่งเครือ่งพมิพข์อง
คณุและอปุกรณ์เคลือ่นทีห่รอืไม?่

ใหย้า้ยเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุใหพ้น้-จากพืน้ทีท่ีม่สี ิง่กดีขวาง

มเีครือ่งคอมพวิเตอรไ์รส้าย เตา
ไมโครเวฟ หรอืโทรศพัทไ์รส้ายดจิิ
ทัลใกลก้บัเครือ่งพมิพข์อง Brother 
หรอืไม?่

ใหย้า้ยอปุกรณ์อืน่ๆ ใหห้า่งจากเครือ่งพมิพข์อง Brother

ฉันไดต้รวจสอบและลองวธิกีารตา่งๆ 
ทัง้หมดแลว้ แตยั่งไมส่ามารถปรับ
ตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายได ้มอีะไร
ทีฉั่นควรทําอกีหรอืไม?่

ปิดเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ และเปิดเครือ่งอกีครัง้ จากนัน้ใหล้องและปรับตัง้คา่ Wi-Fi 
อกีครัง้

คณุกําลังใชต้วักรอง MAC Address 
อยูห่รอืไม?่

ตรวจสอบเพือ่ยนืยันวา่ MAC Address ของเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุอนุญาตใหใ้ชต้วั
กรองหรอืไม ่คณุ สามารถหา MAC Address ไดใ้น [Communication settings] ของ 
Printer Setting Tool โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21

จดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร ้
สาย/เราเตอรอ์ยูใ่นโหมดซอ่นตวั 
(ไม่ แพรส่ญัญาณ SSID?) หรอืไม่

 คณุควรป้อนชือ่ SSID ทีถ่กูตอ้งในระหวา่งการตดิตัง้หรอืเมือ่ใชง้าน [Communication 
settings] ใน Printer Setting Tool

 ตรวจสอบชือ่ SSID 
ในวธิกีารใชง้านทีใ่หม้ากบัจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ 
แลว้ปรับตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายใหม่

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุเชือ่ม
ตอ่ไปยังเครอืขา่ยอยา่งถกูตอ้ง
หรอืไม?่

ตรวจสอบตวัแสดงการสือ่สารไรส้ายบนหนา้จอ LCD

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้

: เครอืขา่ยไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง 
และตอ้งมกีารปรับตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายใหม่

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่/ยตุกิารเชือ่มตอ่ใน Direct mode
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ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
ไมพ่บเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุในเครอืขา่ย แมจ้ะทําการตดิต ัง้สําเร็จแลว้ก็ตาม

คาํถาม วธิแีกไ้ข

คณุใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัยหรอืไม?่

โปรดด ูฉันกําลังใชง้านซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัย ใน หนา้ 37

มกีารกําหนด IP แอดเดรสทีใ่ช ้
ไดใ้หแ้กเ่ครือ่งพมิพ ์Brother 
ของคณุหรอืไม?่

 ตรวจสอบเพือ่ยนืยัน IP Address และซบัเน็ตมาสก ์
ตรวจสอบวา่ทัง้ IP Address 
และซบัเน็ตมาสกข์องเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุและเครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุนัน้
เชือ่มตอ่ในเครอืขา่ยเดยีวกนัหรอืไม ่
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบ IP Address และซบัเน็ตมาสก ์โปรดสอบ
ถามผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ

 (Windows) ยนืยัน IP Address , ซบัเน็ตมาสก ์และการตัง้คา่เครอืขา่ยอืน่ๆ ของคณุดว้ย 
[Communication settings] ใน Printer Setting Tool 
โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21

งานพมิพค์รัง้กอ่นของคณุลม้เหลว
หรอืไม?่

 หากงานพมิพท์ีล่ม้เหลวยังคงอยูใ่นควิการพมิพข์องเครือ่งคอมพวิเตอร ์โปรดลบงาน
พมิพด์งักลา่วออก
ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใช ้Windows 7:

 [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ และเลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุจาก [เครือ่งพมิพแ์ละ
โทรสาร] ดับเบลิคลกิไอคอนของเครือ่งพมิพข์องคณุ แลว้จงึเลอืก [ยกเลกิเอกสารท ัง้
หมด] ในเมนู [เครือ่งพมิพ]์

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุเชือ่ม
ตอ่ไปยังเครอืขา่ยอยา่งถกูตอ้ง
หรอืไม?่

ตรวจสอบตวัแสดงการสือ่สารไรส้ายบนหนา้จอ LCD

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้

: เครอืขา่ยไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง 
และตอ้งมกีารปรับตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายใหม่

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่/ยตุกิารเชือ่มตอ่ใน Direct mode

ฉันไดต้รวจสอบและลองวธิกีารตา่งๆ 
ดา้นบนแลว้ แตเ่ครือ่งพมิพ ์Brother 
ของฉันก็ยังไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
มอีะไรทีฉั่นควรทําอกีหรอืไม?่

ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร ์จากนัน้ทําการตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้

ฉนักําลงัใชง้านซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยั

คาํถาม วธิแีกไ้ข

คณุเลอืกทีจ่ะยอมรับกลอ่งไดอะล็อก
การเตอืนดา้นความปลอดภัยใน
ระหวา่งการตดิตัง้มาตรฐานหรอืการ
ตดิตัง้ BRAdmin Light หรอืเมือ่ใช ้
คณุสมบตักิารพมิพห์รอืไม?่

หากคณุไมเ่ลอืกทีจ่ะรับกลอ่งไดอะล็อกการเตอืนดา้นความปลอดภัย ฟังกช์ัน่ไฟรว์อล
ของ ซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัยของคณุอาจจะปฏเิสธการเขา้ถงึ ซอฟตแ์วรรั์กษา
ความปลอดภัยบางชนดิอาจจะบล็อคการเขา้ถงึโดยไมแ่สดงกลอ่งไดอะล็อการเตอืนดา้น
ความปลอดภัย วธิกีารอนุญาตการเขา้ถงึ โปรดดวูธิใีชง้านของซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัยหรอืสอบถามผูผ้ลติ

หมายเลขพอรท์ใดบา้งทีต่อ้งมี
สําหรับคณุสมบตัเิครอืขา่ย Brother?

หมายเลขพอรท์ตอ่ไปนีจ้ะใชก้บัคณุสมบตัเิครอืขา่ย Brother:

 BRAdmin Light i หมายเลขพอรท์ 161/โปรโตคอล UDP

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับวธิกีารเปิดพอรท์ โปรดดคํูาแนะนําของซอฟตแ์วรก์ารรักษา
ความปลอดภัยหรอืสอบถามผูผ้ลติ
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ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่ อปุกรณ์เครอืขา่ยของฉนัทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

คาํถาม วธิแีกไ้ข

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุ 
จดุการเชือ่มตอ่/เราเตอร ์
หรอืฮบัเครอืขา่ยเปิดอยูห่รอืไม?่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดทํ้าตามคําแนะนําทัง้หมดใน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
คณุไดทํ้าการตรวจสอบสิง่ตา่งๆ ดังตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งแรกแลว้: ใน หนา้ 35 แลว้

ฉันจะหาการตัง้คา่เครอืขา่ยของ
เครือ่งพมิพ ์Brother เชน่ IP 
Address ไดท้ีไ่หน?

ตรวจสอบ [Communication settings] ใน [Printer Setting Tool]

โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21

คณุสามารถปิงเครือ่งพมิพ ์Brother 
จากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุได ้
หรอืไม?่

ปิงเครือ่งพมิพ ์Brother จากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใช ้IP Address หรอืชือ่โหนด

 สําเร็จ i เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุทํางานอยา่งถกูตอ้งและเชือ่มตอ่ในเครอืขา่ยเดยีว
กบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

 ไมส่ําเร็จ i เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ในเครอืขา่ยเดยีวกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

สอบถามผูด้แูลเครอืขา่ย

[Communication settings] ใน Printer Setting Tool สามารถใชเ้พือ่เปลีย่น
การตัง้คา่เครอืขา่ยได ้

โปรดด ูกาาตัง้คา่การสือ่สาร (Windows เทา่นัน้) ใน หนา้ 21

เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุเชือ่ม
ตอ่ไปยังเครอืขา่ยอยา่งถกูตอ้ง
หรอืไม?่

ตรวจสอบตวัแสดงการสือ่สารไรส้ายบนหนา้จอ LCD

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้

: เครอืขา่ยไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง 
และตอ้งมกีารปรับตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายใหม่

: เครอืขา่ยไดเ้ชือ่มตอ่/ยตุกิารเชือ่มตอ่ใน Direct mode
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โปรโตคอลและคณุสมบตัดิา้นความปลอดภยัทีร่องรบั 9

โปรโตคอล 9

หนา้จอ ระบบไรส้าย IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)

IEEE 802.11b (Ad-hoc Mode)
เครอืขา่ย 
(ธรรมดา)

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

โปรโตคอล (IPv6) NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/
Port9100, FTP Server, SNMPv1, TFTP ไคลเ์อนทแ์ละเซริฟ์เวอร,์ ICMP, 
LLMNR responder, SNMPv1/v2c

เครอืขา่ย 
(ความปลอดภยั)

ระบบไรส้าย SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, 
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS



40

10

1

โปรโตคอล 10

โปรโตคอลทีร่องรับแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ทีค่ณุใช ้

โปรโตคอล TCP/IP และฟงักช์ ัน่การทาํงาน 10

โปรโตคอลเป็นชดุหลกัเกณฑม์าตรฐานในการสง่ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ย โปรโตคอลชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเรยีกคน้ขอ้มลู
ทีเ่ชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ยได ้

เซริฟ์เวอรเ์ครือ่งพมิพท์ีใ่ชก้บัเครือ่งพมิพ ์Brother รองรับโปรโตคอล TCP/IP (โปรโตคอลควบคมุการขนสง่ขอ้มลู/
โปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ต)

TCP/IP เป็นชดุโปรโตคอลทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ ซึง่ใชสํ้าหรับระบบการสือ่สารตา่งๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ตและอเีมล โปรโต
คอลชนดินีส้ามารถใชก้บัระบบปฏบิตักิารไดเ้กอืบทัง้หมด เชน่ Windows, Windows Server, Mac OS X and Linux®

หมายเหตุ
• คณุสามารถปรับตัง้คา่โปรโตคอลไดผ้า่นหนา้จอ HTTP (เว็บเบราวเ์ซอร)์ (โปรดด ู
การปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชร้ะบบจัดการทางเว็บไซต ์(เว็บเบราวเ์ซอร)์ ใน หนา้ 18)

• วธิกีารดวูา่เครือ่งพมิพข์อง Brother ของคณุรองรับโปรโตคอลใดบา้ง โปรดดใูน 
โปรโตคอลและคณุสมบตัดิา้นความปลอดภัยทีร่องรับ ใน หนา้ 39

มโีปรโตคอล TCP/IP ตอ่ไปนีสํ้าหรับเครือ่งพมิพข์อง Brother:

DHCP/BOOTP/RARP 10

สามารถกําหนดคา่ IP Address ไดโ้ดยอตัโนมัต ิดว้ยการใชโ้ปรโตคอล DHCP/BOOTP/RARP

หมายเหตุ
โปรดสอบถามวธิกีารใชโ้ปรโตคอล DHCP/BOOTP/RARP ไดจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ

APIPA 10

หากคณุไมไ่ดก้ําหนด IP Address เอง (ใชซ้อฟตแ์วร ์BRAdmin) หรอืแบบอตัโนมัต ิ(ใชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/
RARP) โปรโตคอลกําหนด IP Address สว่นตวัอตัโนมัต ิ(APIPA) จะกําหนด IP Address อตัโนมัตจิากชว่ง 169.254.0.1 
ถงึ 169.254.254.254

ARP 10

โปรโตคอลการจําแนกแอดเดรส (Address Resolution Protocol) จะทําหนา้ทีแ่ม็พป้ิง IP Address สําหรับ MAC 
Address ในเครอืขา่ย TCP/IP

ไคลเอนท ์DNS 10

เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์อง Brother รองรับฟังกช์ัน่ไคลเอนทร์ะบบชือ่โดเมน (DNS) ฟังกช์ัน่นีช้ว่ยใหเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์
สามารถตดิตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ผา่นชือ่ DNS

อภธิานศพัท์ 10
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การจําแนกชือ่ NetBIOS 10

การจําแนกชือ่ดว้ยระบบอนิพทุ/เอาทพ์ทุพืน้ฐานเครอืขา่ย (Network Basic Input/Output System) ชว่ยใหค้ณุสามารถ
ไดรั้บ IP Address จากอปุกรณ์อืน่ๆ โดยใชช้ือ่ NetBIOS ในระหวา่งการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยได ้

WINS 10

บรกิารชือ่อนิเทอรเ์น็ต Windows เป็นบรกิารทีม่อบขอ้มลูสําหรับการจําแนกชือ่ NetBIOS โดย การระบ ุIP Address 
และชือ่ NetBIOS ทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยทอ้งถิน่

LPR/LPD 10

โปรโตคอลงานพมิพท์ีใ่ชท่ั้วไปในเครอืขา่ย TCP/IP

พอรท์คมัทมัรอว ์(Custom Raw Port) (คา่เร ิม่ตน้ คอื พอรท์ 9100) 10

โปรโตคอลงานพมิพอ์กีชนดิทีใ่ชท่ั้วไปในเครอืขา่ย TCP/IP ชว่ยใหส้ามารถสง่ผา่นขอ้มลูแบบสองทางได ้

mDNS 10

mDNS ชว่ยใหเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์อง Brother สามารถกําหนดคา่อตัโนมัตสํิาหรับรองรับการทํางานบน Mac OS X 
ทีก่ําหนดคา่เครอืขา่ยเบือ้งตน้ไว ้

SNMP 10

โปรโตคอลจัดการเครอืขา่ยเบือ้งตน้ (Simple Network Management Protocol หรอื SNMP) ใชเ้พือ่จัดการอปุกรณ์
เครอืขา่ย เชน่ คอมพวิเตอร ์เราเตอร ์และเครือ่งพมิพเ์ครอืขา่ยของ Brother เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์Brother รองรับ SNMPv1 
และ SNMPv2

LLMNR 10

โปรโตคอลการจําแนกชือ่มัลตคิาสตใ์นระบบ- (Link Local Multicast Name Resolution protocol หรอื LLMNR) 
จะทําหนา้ทีจํ่าแนกชือ่ของเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ในเครอืขา่ยหากเครอืขา่ยไมม่เีซริฟ์เวอรร์ะบบชือ่โดเมน 
(DNS) ฟังกช์ัน่ LLMNR Responder สามารถทํางานไดทั้ง้ในระบบ IPv4 หรอื IPv6 เมือ่ใชร้ะบบปฏบิตักิารทีม่ฟัีงกช์ัน่ 
LLMNR Sender เชน่ Windows 8.1, Windows 8 และ Windows 7
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การปรบัต ัง้คา่เครือ่งพมิพ ์Brother ของคณุสําหรบัเครอืขา่ย 10

IP Address , ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย์ 10

คณุจะตอ้งปรับตัง้คา่ IP Address และซบัเน็ตมาสก ์เพือ่ใชเ้ครือ่งพมิพผ์า่น TCP/IP เครอืขา่ย IP Address 
ทีค่ณุกําหนดใหก้บัเซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะตอ้งอยูใ่นเครอืขา่ยเชงิตรรกเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยของคณุ 
หากไมเ่ป็นไปตามนี ้คณุจะตอ้งปรับตัง้คา่ซบัเน็ตมาสกแ์ละเกตเวยแ์อดเดรสใหถ้กูตอ้ง

IP Address 10

IP Address  คอื ชดุตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกบัอปุกรณ์แตล่ะตวัทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย IP Address แบง่ออกเป็นตัวเลขสีช่ดุ
แยกดว้ยจดุ เลขแตล่ะตัวจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 254

 ตัวอยา่งเชน่ ในเครอืขา่ยขนาดเล็ก โดยปกตแิลว้คณุจะเปลีย่นเฉพาะตัวเลขตวัสดุทา้ย:

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

การจดัสรร IP Address ใหก้บัเซริฟ์เวอรง์านพมิพข์องคณุ: 10

หากคณุมเีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP ในเครอืขา่ยของคณุ เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะทําการขอ IP แอดเดรสจาก
เซริฟ์เวอรโ์ดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ
สําหรับเครอืขา่ยขนาดเลก็ เซริฟ์เวอร ์DHCP อาจเป็นเราเตอรด์ว้ย

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั DHCP, BOOTP และ RARP โปรดดทูี:่ 
การใช ้DHCP เพือ่ปรับตัง้คา่ IP Address ใน หนา้ 50 
การใช ้BOOTP เพือ่ปรับตัง้คา่ IP Address ใน หนา้ 51 
การใช ้RARP เพือ่ปรับตัง้คา่ IP Address ใน หนา้ 50

หากคณุไมม่เีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP โปรโตคอลกําหนด IP Address สว่นตัวอตัโนมัต ิ(Automatic Private IP 
Addressing protocolหรอื APIPA) จะกําหนดทีอ่ยู ่IP Address อตัโนมัตจิากชว่ง 169.254.0.1 ถงึ 169.254.254.254 
สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั APIPA โปรดดทูี ่การใช ้APIPA เพือ่ปรับตัง้คา่ IP Address ใน หนา้ 51



อภธิานศัพท ์

43

10

ซบัเน็ตมาสก์ 10

ซบัเน็ตมาสกจ์ะจํากดัการตดิตอ่ผา่นเครอืขา่ย

 ตัวอยา่งเชน่ คอมพวิเตอร ์1 สามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอร ์2

• คอมพวิเตอร ์1

IP Address : 192.168.1.2

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

• คอมพวิเตอร ์2

IP Address : 192.168.1.3

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

0 ในซบัเน็ตมาสกห์มายความวา่ ไมม่ขีดีจํากดัในการสือ่สารทีส่ว่นนีข้องแอดเดรส สําหรับ ตวัอยา่งดา้นบน เราจะสามารถ
สือ่สารกบัอปุกรณ์ใดๆ ก็ไดท้ีม่ ีIP Address ทีเ่ริม่ตน้ดว้ย 192.168.1.x (โดยที ่x คอื หมายเลขระหวา่ง 0 ถงึ 254)

เกตเวย ์(และเราเตอร)์ 10

เกตเวยเ์ป็นจดุของเครอืขา่ยทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นชอ่งทางผา่นไปยังเครอืขา่ยอืน่และสง่ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่น เครอืขา่ยไปยัง
ปลายทางทีก่ําหนด เราเตอรจ์ะทราบวา่ตอ้งสง่ขอ้มลูทีม่าถงึทีเ่กตเวยไ์ปทีใ่ด หากปลายทางอยูใ่นเครอืขา่ยภายนอก 
เราเตอรจ์ะสง่ขอ้มลูไปยังเครอืขา่ยภายนอก หากเครอืขา่ยสือ่สารกบัเครอืขา่ยอืน่ คณุอาจตอ้งกําหนดคา่เกตเวย ์IP 
Address  หากคณุไมท่ราบ IP Address ของเกตเวยใ์หส้อบถามกบัผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ
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แนวคดิและความหมายของเครอืขา่ยไรส้าย 10

การระบเุครอืขา่ยของคณุ 10

SSID (ตวับง่ชีก้ลุม่บรกิาร) และ Channel 10

คณุตอ้งกําหนดคา่ SSID และ Channel เพือ่ระบเุครอืขา่ยไรส้ายทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่

 SSID

เครอืขา่ยไรส้ายแตล่ะรายการจะมชีือ่เครอืขา่ยทีไ่มซ่ํ้ากนั ซึง่ทางเทคนคิแลว้จะเรยีกวา่ SSID (ตัวบง่ชีก้ลุม่บรกิาร) 
SSID เป็นคา่ทีไ่มเ่กนิ 32-ไบต ์ซึง่ระบบจะกําหนดใหแ้กจ่ดุการเชือ่มตอ่  อปุกรณ์เครอืขา่ยไรส้ายทีค่ณุตอ้งการ
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายตอ้งตรงกบัจดุการเชือ่มตอ่ จดุการเชือ่มตอ่และอปุกรณ์เครอืขา่ยไรส้ายจะสง่กลุม่
ขอ้มลูไรส้าย (ซึง่จะเรยีกวา่บคีอน) ซึง่จะมขีอ้มลู SSID ระหวา่งกนั เมือ่อปุกรณ์เครอืขา่ยไรส้ายของคณุรับบคีอน 
คณุ สามารถจําแนกเครอืขา่ยไรส้ายทีอ่ยูใ่กลพ้อทีค่ณุจะเชือ่มตอ่

 Channel

เครอืขา่ยไรส้ายจะใช ้Channel Channel ไรส้ายแตล่ะชอ่งละมคีวามถีต่า่งกนั ม ีChannel ตา่งๆ 14 ชอ่งทีส่ามารถ
ใชง้านไดเ้มือ่ใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย อยา่งไรก็ตาม ในหลายๆ ประเทศ อาจมกีารจํากดั Channel ตา่งๆ บางชอ่งได ้

คาํศพัทด์า้นความปลอดภยั 10

การตรวจสอบตวัตนและการเขา้รหสั 10

เครอืขา่ยไรส้ายสว่นใหญจ่ะใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภัยบางชนดิ การตัง้คา่ความปลอดภัยเหลา่นีจ้ะกําหนดวธิกีารตรวจ
สอบตวัตน (วธิกีารทีอ่ปุกรณ์จะระบตุัวตนกบัเครอืขา่ย) และการเขา้รหัส (วธิกีารเขา้รหัสขอ้มลูเมือ่สง่ไปยังเครอืขา่ย) 
หากคณุไมไ่ดกํ้าหนดตวัเลอืกเหลา่นีไ้วอ้ยา่งถกูตอ้งเมือ่ทําการปรบัต ัง้คา่เครือ่งพมิพไ์รส้ายของ Brother 
เครือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายได ้จงึโปรดระมัดระวังเมือ่ทําการปรับตัง้คา่ตา่งๆ เหลา่นี้



อภธิานศัพท ์

45

10

วธิกีารตรวจสอบตวัตนและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยไรส้ายสว่นบคุคล 10

เครอืขา่ยไรส้ายสว่นบคุคลเป็นเครอืขา่ยขนาดเล็กไมร่องรับ IEEE802.1x ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุใชเ้ครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ย
ไรส้ายทีบ่า้น

หากคณุตอ้งการใชเ้ครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ยทีร่องรับ IEEE 802.1x โปรดด ู
วธิกีารตรวจสอบตวัตนและวธิกีารเขา้รหัสสําหรับเครอืขา่ยไรส้ายสําหรับองคก์ร ใน หนา้ 47

วธิกีารตรวจสอบตวัตน 10

 ระบบเปิด

อปุกรณ์ไรส้ายจะสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดโ้ดยไมต่อ้งตรวจสอบตัวตนใดๆ

 คยีร์ว่ม

คยีล์ับทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้-ทีอ่ปุกรณ์ทัง้หมดใชร้ว่มกนัเพือ่เขา้ถงึเครอืขา่ยไรส้าย

เครือ่งพมิพไ์รส้ายของ Brother ใช ้WEP คยีเ์ป็นคยีท์ีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้

WPA-PSK

ชว่ยใหส้ามารถใชง้านคยีร์ว่มทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้เพือ่จํากดัการเขา้ถงึเครอืขา่ย Wi-Fi (WPA-PSK) ซึง่จะชว่ยให ้
เครือ่งพมิพไ์รส้าย Brother สามารถใชง้านรว่มกบัจดุการเชือ่มตอ่ไดโ้ดยใช ้TKIP หรอื AES สําหรับ WPA-PSK

WPA2-PSK

ชว่ยใหส้ามารถใชง้านคยีร์ว่มทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้-เพือ่จํากดัการเขา้ถงึเครอืขา่ย Wi-Fi (WPA2-PSK) ซึง่จะ
ชว่ยใหเ้ครือ่งพมิพไ์รส้าย Brother สามารถใชง้านรว่มกบัจดุการเชือ่มตอ่ไดโ้ดยใช ้AES สําหรับ WPA2-PSK 
(WPA-Personal)

WPA-PSK/WPA2-PSK

ชว่ยใหส้ามารถใชง้านคยีร์ว่มทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้-เพือ่จํากดัการเขา้ถงึเครอืขา่ยไรส้าย (WPA-PSK/WPA2-PSK) 
ซึง่จะชว่ยใหเ้ครือ่งพมิพไ์รส้าย Brother สามารถใชง้านรว่มกบัจดุการเชือ่มตอ่ไดโ้ดยใช ้TKIP สําหรับ WPA-PSK 
หรอื AES สําหรับ WPA-PSK และ WPA2-PSK (WPA-Personal)

วธิกีารเขา้รหสั 10

 ไมม่ี

ไมม่กีารใชว้ธิกีารเขา้รหัส

WEP

เมือ่ใช ้WEP (ความเป็นสว่นตัวเทา่กบัระบบแบบใชส้าย) ขอ้มลูจะถกูสง่และรับดว้ยคยีค์วามปลอดภัย

 TKIP

TKIP (โปรโตคอลความถกูตอ้งของคยีช์ัว่คราว หรอื Temporal Key Integrity Protocol) ชว่ยสรา้งชดุคยี-์ตอ่ชดุ
ขอ้มลู การตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้ความและเครือ่งมอืการกําหนดคยีใ์หม่

 AES

มาตรฐานการเขา้รหัสขัน้สงู (Advanced Encryption Standard หรอื AES) ใหก้ารป้องกนัขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่โดย
ใชค้ยีก์ารเขา้รหัสแบบสมมาตร
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คยีเ์ครอืขา่ย 10

 ระบบเปิด/คยีร์ว่มพรอ้มดว้ย WEP

คยีช์นดินีเ้ป็นคา่ 64-บทิ หรอื 128-บทิทีต่อ้งใสใ่นรปูแบบตัวอกัษรแอสกหีรอืฐานสบิหก

• 64 (40) บทิ แอสก:ี

ใชต้ัวอกัษร 5 ตัว เชน่ “WSLAN” (ตัวอกัษรตวัใหญแ่ละตัวเล็กตอ้งเหมอืนกนั)

• 64 (40) บทิ ฐานสบิหก:

ใชข้อ้มลูฐานสบิหก 10 หลัก เชน่ “71f2234aba”

• 128 (104) บทิ แอสก:ี

ใชต้ัวอกัษร 13 ตัว เชน่ “Wirelesscomms” (ตัวอกัษรตัวใหญแ่ละตัวเล็กตอ้งเหมอืนกนั)

• 128 (104) บทิ ฐานสบิหก:

ใชข้อ้มลูฐานสบิหก 26 หลัก เชน่ “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

WPA-PSK/WPA2-PSK และ TKIP หรอื AES, WPA2 กบั AES

ใชค้ยีร์ว่มทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้ (PSK) ทีม่ตีัวอกัษรความยาว 8 ตัวแตไ่มเ่กนิ 63 ตัว
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วธิกีารตรวจสอบตวัตนและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยไรส้ายสําหรบัองคก์ร 10

เครอืขา่ยไรส้ายสําหรับองคก์รเป็นเครอืขา่ยขนาดใหญท่ีร่องรับ IEEE802.1x ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุใชเ้ครือ่งพมิพ์
ในเครอืขา่ยไรส้ายในองคก์รธรุกจิ หากคณุปรับตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุในเครอืขา่ยไรส้ายทีร่องรับ IEEE 802.1x 
คณุสามารถใชว้ธิกีารตรวจสอบตัวตนและวธิกีารเขา้รหัสได ้

วธิกีารตรวจสอบตวัตน 10

 LEAP (สําหรับเครอืขา่ยไรส้าย)

Cisco LEAP (โปรโตคอลการตรวจสอบตัวตนทีส่ามารถขยายออกได ้หรอื Light Extensible Authentication 
Protocol) ไดรั้บการพัฒนาโดย Cisco Systems, Inc. ซึง่ใช ้ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นในการตรวจสอบตวัตน

 EAP-FAST

EAP-FAST (โปรโตคอลการตรวจสอบตวัตนทีส่ามารถขยายออกได ้การตรวจสอบตวัตนแบบยดืหยุน่ไดผ้า่นอโุมงคท์ี่
ปลอดภัย) ไดรั้บการพัฒนาโดย Cisco Systems, Inc. ซึง่ใช ้ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นในการตรวจสอบตวัตน และอลักอ
รทิมึแบบสมมาตรเพือ่บรรลถุงึกระบวนการตรวจสอบตัวตน

เครือ่งพมิพข์อง Brother รองรับวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี:้

• EAP-FAST/ไมม่ี

• EAP-FAST/MS-CHAPv2

• EAP-FAST/GTC

 PEAP

PEAP (โปรโตคอลการตรวจสอบตัวตนทีส่ามารถขยายออกไดท้ีไ่ดรั้บการป้องกนั หรอื Protected Extensible 
Authentication) ไดรั้บการพัฒนาโดย Microsoft Corporation, Cisco Systems และ RSA Security PEAP สรา้ง 
SSL (ชัน้ซอคเก็ตทีป่ลอดภัย หรอื Secure Sockets Layer) ทีไ่ดรั้บการเขา้รหัส/TLS (การรักษาความปลอดภัยชัน้
การสง่ขอ้มลู หรอืTransport Layer Security) อโุมงคร์ะหวา่งไคลเอนทแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารตรวจสอบตัวตน สําหรับ
การสง่ ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น PEAP ใหก้ารตรวจสอบตวัตนรว่มกนัทัง้สองฝ่ายระหวา่งเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอนท์

เครือ่งพมิพข์อง Brother รองรับวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี:้

• PEAP/MS-CHAPv2

• PEAP/GTC

 EAP-TTLS

EAP-TTLS (โปรโตคอลการตรวจสอบตวัทีส่ามารถขยายไดใ้นชัน้การรักษาความปลอดภัยของการขนสง่ขอ้มลู หรอื 
Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) ไดรั้บการพัฒนาโดย Funk Software 
และ Certicom EAP-TTLS สรา้งอโุมงคท์ีค่ลา้ยการเขา้รหัส SSL ไปยัง PEAP ระหวา่งไคลเอนทแ์ละเซริฟ์เวอรก์าร
ตรวจสอบตวัตน สําหรับการสง่ ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น EAP-TTLS ใหก้ารตรวจสอบตวัตนรว่มกนัทัง้สองฝ่ายระหวา่ง
เซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอนท์

เครือ่งพมิพข์อง Brother รองรับวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี:้

• EAP-TTLS/CHAP

• EAP-TTLS/MS-CHAP

• EAP-TTLS/MS-CHAPv2

• EAP-TTLS/PAP
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 EAP-TLS

EAP-TLS (โปรโตคอลการตรวจสอบตวัทีส่ามารถขยายไดใ้นชัน้การรักษาความปลอดภัยของการขนสง่ขอ้มลู หรอื 
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) ตอ้งการใบรับรองการรับรองตวัตนแบบดจิทัิลทัง้ที่
ไคลเ์อนทแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารรับรองตวัตน

วธิกีารเขา้รหสั 10

 TKIP

TKIP (โปรโตคอลความถกูตอ้งของคยีช์ัว่คราว หรอื Temporal Key Integrity) ชว่ยสรา้งชดุคยี-์ตอ่ชดุขอ้มลู 
การตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้ความและเครือ่งมอืการกําหนดคยีใ์หม่

 AES

มาตรฐานการเขา้รหัสขัน้สงู (Advanced Encryption Standard หรอื AES) ใหก้ารป้องกนัขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่โดย
ใชค้ยีก์ารเขา้รหัสแบบสมมาตร

 CKIP

โปรโตคอลความคงสภาพของคยีด์ัง้เดมิสําหรับ LEAP โดย Cisco Systems, Inc.

เมือ่ต ัง้คา่ [Communication Mode] เป็น [Infrastructure]

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

LEAP CKIP

EAP-FAST/ไมม่ี TKIP

AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP

AES

EAP-FAST/GTC TKIP

AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP

AES

PEAP/GTC TKIP

AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP

AES

EAP-TTLS/PAP TKIP

AES

EAP-TLS TKIP

AES
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ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 10

วธิกีารรักษาความปลอดภัยดังตอ่ไปนีร้องรับ ID ผูใ้ชไ้มเ่กนิ 64 ตัวอกัษร และรหัสผา่นไมเ่กนิ 32 ตวัอกัษร

 LEAP

 EAP-FAST

 PEAP

 EAP-TTLS

 EAP-TLS (สําหรับ ID ผูใ้ช)้

คาํศพัทเ์กีย่วกบัเครอืขา่ย Wireless Direct 10

ขอ้มลูอปุกรณ์ 10

ชือ่อปุกรณ์ 10

คณุสามารถตรวจสอบชือ่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์าก Brother ไดใ้นเครอืขา่ย Wireless Direct ชือ่อปุกรณ์จะแสดงเป็น 
PT-xxxx (ซึง่ xxxx คอืชือ่รุน่ของคณุ)

SSID 10

ชอ่งนีจ้ะแสดงเครอืขา่ยชือ่ SSID ของเครอืขา่ย Wireless Direct ปัจจบุัน ชือ่ SSID แสดงเป็นตัวอกัษรไมเ่กนิ 32 ตัว

IP Address 10

ชอ่งนีจ้ะแสดง IP Addressปัจจบุันของเครือ่งพมิพ์

ขอ้มลูสถานะ 10

สญัญาณ 10

ชอ่งนีจ้ะแสดงความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wireless Direct ปัจจบุัน

Channel 10

ชอ่งนีจ้ะแสดง Channel ของเครอืขา่ย Wireless Direct ปัจจบุนั

ความเร็ว 10

ชอ่งนีจ้ะแสดงความเร็วของเครอืขา่ย Wireless Direct ปัจจบุัน
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วธิอี ืน่ๆ ในการกาํหนด IP Address (สําหรบัผูใ้ชข้ ัน้สงูและผู ้
ดแูลระบบ) 10

การใช ้DHCP เพือ่ปรบัต ัง้คา่ IP Address 10

โปรโตคอลกําหนดคา่โฮสตไ์ดนามคิ (DHCP) เป็นหนึง่ในระบบอตัโนมัตใินการจัดสรร IP Address หากคณุมเีซริฟ์เวอร ์
DHCP อยูบ่นเครอืขา่ย เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะรับ IP Addressอตัโนมัตจิากเซริฟ์เวอร ์DHCP และบันทกึชือ่ของตัวเอง
ไวก้บัระบบชือ่ไดนามคิ RFC 1001 และ 1002

หมายเหตุ
หากคณุไมต่อ้งการกําหนดคา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก DHCP, BOOTP หรอื RARP ใหก้ําหนดวธิกีารบูท๊เป็นแบบ
คงทีเ่พือ่ใหเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพใ์ช ้IP Addressแบบคงที ่ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพพ์ยายามรับ IP 
Addressจากระบบเหลา่นี ้ใหใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ BRAdmin หรอืระบบจัดการทางเว็บผา่นทางเว็บเบราเซอรเ์พือ่เปลีย่น
วธิกีารบูท๊

การใช ้RARP เพือ่ปรบัต ัง้คา่ IP Address 10

IP Addressของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก Brother สามารถปรับตัง้คา่โดยใชส้ว่นบรกิาร Reverse ARP (RARP) 
ในคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยของคณุ ขัน้ตอนนีดํ้าเนนิการโดยแกไ้ขไฟล ์(หากไมม่ไีฟลอ์ยู ่คณุสามารถสรา้งขึน้เองได)้ 
โดยใชร้ายการทีค่ลา้ยกบัรายการตอ่ไปนี:้

00:80:77:31:01:07   BRN008077310107 (หรอื BRW008077310107 สําหรับเครอืขา่ยไรส้าย)

ในกรณีทีร่ายการแรก คอื MAC Address (อเีธอรเ์น็ตแอดเดรส) ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์และรายการทีส่อง คอื ชือ่ของ
เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์(ชือ่จะตอ้งเหมอืนกบัทีใ่สไ่วใ้นไฟล ์/etc/hosts)

ใหเ้ริม่ตน้การใชง้าน RARP daemon หากยังไมไ่ดทํ้างานอยู ่(ขึน้อยูก่บัแตล่ะระบบ คําสัง่อาจเป็น rarpd, rarpd -a, 
in.rarpd -a หรอืคําสัง่อืน่ๆ พมิพ ์man rarpd หรอืดขูอ้มลูเพิม่เตมิจากเอกสารกํากบัระบบ)

เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก Brother จะรับ IP Addressจาก RARP daemon เมือ่เปิดเครือ่งพมิพ์
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การใช ้BOOTP เพือ่ปรบัต ัง้คา่ IP Address 10

BOOTP เป็นอกีทางเลอืกแทน RARP ซึง่มขีอ้ดคีอื สามารถกําหนดคา่ซบัเน็ตมาสกแ์ละเกตเวยไ์ด ้ใช ้BOOTP ปรับตัง้คา่ 
IP Addressโดยตดิตัง้ BOOTP และเรยีกใชใ้นคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยของคณุ (ซึง่จะแสดงอยูใ่นไฟล ์/etc/services 
ในเครือ่งแมข่า่ยเป็นบรกิารใชง้าน พมิพ ์man bootpd หรอืดรูายละเอยีดในเอกสารกํากบัระบบ) โดยปกต ิBOOTP 
จะเริม่ทํางานผา่นไฟล ์/etc/inetd.conf ดงันัน้ คณุจะตอ้งเปิดใชง้านโดยการลบ “#” ทีด่า้นหนา้ของรายการ bootp 
ในไฟลด์ังกลา่ว ตวัอยา่งเชน่ รายการ bootp โดยปกตใินไฟล ์/etc/inetd.conf จะเป็น:

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

รายการนีอ้าจเรยีกเป็น “bootps” แทน “bootp” ขึน้อยูก่บัระบบ

หมายเหตุ
เพือ่เปิดใช ้BOOTP เพยีงแคใ่ชโ้ปรแกรมแกไ้ขเพือ่ลบ “#” (หากไมม่ ี“#” แสดงวา่เปิดใช ้BOOTP อยูแ่ลว้) จากนัน้
แกไ้ขไฟลก์ารปรับตัง้คา่ BOOTP (โดยปกต ิคอื /etc/bootptab) จากนัน้ป้อนชือ่ ประเภทเครอืขา่ย (1 สําหรับอี
เธอรเ์น็ต), MAC Address  (อเีธอรเ์น็ตแอดเดรส) และ IP Address, ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยข์องเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์
อยา่งไรก็ตาม การดําเนนิการดงักลา่วไมม่รีปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน คณุตอ้งดขูอ้มลูจากเอกสารกํากบัระบบของคณุเพือ่
ศกึษาการใสข่อ้มลู ตวัอยา่งรายการ /etc/bootptab โดยทั่วไปๆ ไดแ้ก:่

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

และ:

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

“BRN” จะถ฿กแทนทีด่ว้ย “BRW” สําหรับเครอืขา่ยไรส้าย

การใชง้านซอฟตแ์วรโ์ฮสต ์BOOTP บางครัง้อาจไมต่อบสนองตอ่คํารอ้งของ BOOTP หากคณุยังไมไ่ดร้ะบชุือ่ไฟล์
ทีด่าวนโ์หลดไวใ้นไฟลป์รับตัง้คา่ ในกรณีนี ้เพยีงแคส่รา้งไฟลเ์ปลา่ในเครือ่งแมข่า่ยและระบชุือ่ไฟล ์และเสน้ทาง
ในไฟลป์รับตัง้คา่

ในสว่นของ RARP เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะโหลด IP Addressจากเซริฟ์เวอร ์BOOTP เมือ่เปิดเครือ่งพมิพอ์ยู่

การใช ้APIPA เพือ่ปรบัต ัง้คา่ IP Address 10

เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก Brother รองรับโปรโตคอลกําหนด IP Addressสว่นตัวอตัโนมัต ิ(APIPA) APIPA, DHCP ชว่ยให ้
ไคลเอนทส์ามารถกําหนด IP Addressและซบัเน็ตมาสกไ์ดเ้มือ่เซริฟ์เวอร ์DHCP ไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร อปุกรณ์จะเลอืก IP 
Addressของตัวเองในชว่ง 169.254.0.1 ถงึ 169.254.254.254 ซบัเน็ตมาสกจ์ะถกูตัง้คา่อตัโนมัตเิป็น 255.255.0.0 
และเกตเวยแ์อดเดรสจะถกูตัง้คา่เป็น 0.0.0.0

โปรโตคอล APIPA จะเปิดใชง้านไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้ หากคณุตอ้งการจะปิดการใชง้านโปรโตคอล APIPA คณุสามารถ
ปิดการใชง้านไดโ้ดยใช ้BRAdmin Light หรอื ระบบจัดการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)์
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หากคณุไมส่ามารถใชแ้อพพลเิคชัน่ BRAdmin ได ้และเครอืขา่ยไมไ่ดใ้ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP คณุสามารถใชคํ้าสัง่ ARP 
แทนได ้คําสัง่ ARP จะมอียูใ่นระบบ Windows ทีม่ ีTCP/IP ตดิตัง้อยู ่ใช ้ARP โดยพมิพคํ์าสัง่ตอ่ไปนีใ้นบรรทัดคําสัง่:

arp -s ipaddress ethernetaddress

ping ipaddress

โดย ethernetaddress เป็นทีอ่ยู ่MAC Address  (อเีธอรเ์น็ตแอดเดรส) ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์และ ipaddress เป็น IP 
Addressของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์ตัวอยา่งเชน่:

 ระบบWindows

ระบบ Windows จะตอ้งมเีครือ่งหมายขดี “-” ระหวา่งตัวอกัษรแตล่ะหลักของ MAC Address (อเีธอรเ์น็ตแอดเดรส)

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

ping 192.168.1.2

หมายเหตุ
คณุจะตอ้งอยูใ่นสว่นอเีธอรเ์น็ตเดยีวกนั (นัน้คอื จะตอ้งไมม่เีราเตอรค์ัน่ระหวา่งเซริฟ์เวอรก์ารพมิพแ์ละระบบปฏบิตัิ
การ) เพือ่ใชคํ้าสัง่ arp -s

ในกรณีทีม่เีราเตอร ์คณุสามารถใช ้BOOTP หรอืวธิกีารอืน่ทีร่ะบใุนบทนีเ้พือ่ป้อน IP Address หากผูด้แูลระบบปรับตัง้คา่
ระบบใหแ้จง้ IP Address ผา่น BOOTP, DHCP หรอื RARP เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก Brother สามารถรบัที ่IP Address 
ไดจ้ากระบบจดัสรร IP Addressเหลา่นี ้ในกรณีนี ้คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชคํ้าสัง่ ARP คําสัง่ ARP สามารถใชไ้ดเ้พยีงครัง้
เดยีว เพือ่ความปลอดภัย หลงัจากปรับตัง้คา่ IP Addressของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์าก Brother โดยใชคํ้าสัง่ ARP แลว้ 
คณุจะไมส่ามารถใชคํ้าสัง่ ARP เพือ่แกไ้ขแอดเดรสไดอ้กี เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะละเวน้คําสัง่นี ้หากคณุตอ้งการแกไ้ข IP 
Addressอกีครัง้ ใหใ้ชร้ะบบจดัการทางเว็บ (เว็บเบราเซอร)์ หรอืรเีซต็เซริฟ์เวอรก์ารพมิพเ์ป็นคา่จากโรงงาน (ซึง่จะทํา
ใหค้ณุสามารถใชคํ้าสัง่ ARP ไดอ้กีครัง้)
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