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1 Get started
This guide complements the information in the printed Setup Guide and the User Guide
that came with your HP all-in-one. It describes how to set up your HP all-in-one in a
network, which includes configuring and connecting the device, and installing the
software. This guide also provides examples of recommended networks, network
management information, and troubleshooting tips.

Connecting your HP all-in-one to a network enables you to share your HP all-in-one and
all of its capabilities with every computer on the network. However, if you do not intend
to connect to a network and want a direct USB connection instead, please see the
Setup Guide for information.

Use this chapter to help you find information on the following topics:
● Choose a network type
● Use the network management tools
● Switch from a USB connection to a network connection
● Connect additional computers
● Get HP support

Note For definitions of terms used in this guide, see the Glossary.

Choose a network type
There a number of different ways to set up an Ethernet network environment for your
HP all-in-one. For ideas, please see Choose a recommended Ethernet network.

Use the network management tools
For information on using the HP all-in-one management tools, see Manage your
network.

Switch from a USB connection to a network connection  
If you first install your HP all-in-one with a USB connection, you can later switch to a
network connection.

To switch a USB connection to a network connection
1 Unplug the USB connection from the back of your HP all-in-one.
2 Connect your HP all-in-one, as described in Connect with an Ethernet cable.
3 Install the software, as described in Install the software.
4 When the installation is complete, access the printer icons on your computer as

follows:

– For Windows XP: Open the Printers and Faxes folder.
– For Windows 9.x or Windows 2000: Open the Printers folder.
– For Macintosh OS X: Open the Printer Setup Utility in the Utilities list.

5 Check to see if the USB printer icon for your HP all-in-one is there. If it is, delete it.
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Connect additional computers  
If your HP all-in-one is connected to one of the recommended networks you can share
your HP All-in-One with additional computers on the network. For each additional
computer, you must install the HP all-in-one software, as described in Install the
software. During installation, the software will discover the SSID (network name) of the
existing network. Once you have set up your HP all-in-one on the network you will not
need to configure it again when you add additional computers.

Get HP support
For information on how to get HP customer support, please see the printed User Guide
that came with your HP all-in-one.
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2 Choose a recommended
Ethernet network  
Use this chapter to help you identify what kind of Ethernet network you already have in
place or want to set up. Each network shown here uses a device, such as an Ethernet
router, to connect the network elements. A network connected in this manner is called
an infrastructure network. An Ethernet network provides superior performance,
reliability, and network security.  

Ethernet networks might or might not be connected to the Internet. If you place your
HP all-in-one on an Ethernet network connected to the Internet, it is recommended that
you use a gateway so that the HP all-in-one’s IP address is assigned dynamically
through Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). A gateway can either be a
router or a Windows computer running Internet Connection Sharing (ICS).

Note For definitions of terms not defined here, see the Glossary.

We recommend the wired LAN (local area network) configurations below to support
your HP all-in-one.

Ethernet connection to a wired network with DSL or cable
Internet access     

If your network has DSL or cable Internet access, you can use either a router or a
computer as the Internet gateway. With either DSL or cable, you are able to access the
full functionality of your HP all-in-one, including sharing pictures over the Internet with
HP Instant Share.   

Router gateway

In this example, a router manages the network connections, and a DSL or cable modem
provides Internet access. If you use this configuration, connect your HP all-in-one to the
router with an Ethernet cable.

With this configuration, you are able to access the full functionality of the HP all-in-one,
including sharing pictures over the Internet  . For connection instructions, see Connect
with an Ethernet cable.

Computer gateway  
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In this example, the network devices are connected to a switch or router. A computer on
the network acts as the gateway between the network and the Internet. The gateway
computer uses Windows Internet Connection Sharing (ICS) or similar software to
manage the network connections and provide Internet access to the other devices.

Note If the computer acting as a gateway is turned off, the other computers on the
network will lose their Internet connection. The HP all-in-one will not support
Internet-related functions.

If you use this configuration, connect your HP all-in-one to the switch or router with an
Ethernet cable. For connection instructions, see Connect with an Ethernet cable.

Ethernet connection to a wired network with modem
Internet access 

In this example, the network devices are connected to a switch or router, and a modem
(shown here connected to the computer on the left) provides Internet access. The
modem is connected to the computer using a phone cord and jack. Only one computer
has Internet access. Neither the HP all-in-one nor any of the other computers on the
network have access to the Internet. If you use this configuration, connect your HP all-
in-one to the switch or router with an Ethernet cable. For connection instructions, see
Connect with an Ethernet cable.

Note In order to use the HP Instant Share features on your HP all-in-one, you will need
broadband Internet access, such as cable or DSL. For more information about
HP Instant Share, see the printed User Guide that came with your HP all-in-one.
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Ethernet connection to a wired network without Internet

In this example, the network devices are connected to a switch or router, and there is no
Internet connection. Devices use AutoIP, which means IP addresses are configured
automatically. If you have this configuration, connect your HP all-in-one to the switch or
router with an Ethernet cable. For connection instructions, see Connect with an
Ethernet cable.

Note In order to use the HP Instant Share features on your HP all-in-one, you will need
broadband Internet access, such as cable or DSL. For more information about
HP Instant Share, see the printed User Guide that came with your HP all-in-one.

Ethernet connection to a wireless network 

Your access point connects a wired device to a wireless network. In this model, your
computer is configured for wireless networking using a wireless network adapter, and
transfers and receives data through the access point. Your HP all-in-one is configured
for wired networking and is connected with an Ethernet cable to the access point. A
DSL or cable modem can provide Internet access. For connection instructions, see
Connect with an Ethernet cable.

Note In this configuration, we recommend that you route the Internet connection
directly through the access point using an Ethernet cable.
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3 Connect with an Ethernet
cable     
Use this chapter to connect your HP all-in-one to a router, switch, or access point using
an Ethernet cable.

For ideas on how to set up a wired network, see Choose a recommended Ethernet
network.

Note For definitions of terms not defined here, see the Glossary.

To connect your HP all-in-one to your computer, first see the next section for the things
you will need. When you are finished connecting your HP all-in-one, you will need to
install the software as described in Install the software.

What you need
● A functional Ethernet network that includes an Ethernet router, switch, or a wireless

access point with Ethernet ports.
● CAT-5 Ethernet cable. If the Ethernet cable provided is not long enough for your

network configuration, you might need to purchase a longer cable.

Although standard Ethernet cables look similar to standard telephone cables, they
are not interchangeable. There is a different number of wires in each one, and each
has a different connector. An Ethernet cable connector (also called an RJ-45
connector) is wider and thicker and always has 8 contacts on the end.  A phone
connector has between 2 and 6 contacts.

● A desktop computer or laptop with either a wired or wireless connection to the
router or access point.
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Note The HP all-in-one supports both 10 Mbps and 100 Mbps Ethernet networks.
If you are purchasing, or have purchased, a network interface card (NIC),
make sure it can operate at either speed.

● Broadband Internet access such as cable or DSL (only if you want to access
HP Instant Share directly from the device). For more information on HP Instant
Share, see the printed User Guide that came with your HP all-in-one.  

Connect your HP all-in-one
1 Remove the yellow plug from the back of the HP all-in-one.

2 Connect the Ethernet cable to the Ethernet port on the back of your HP all-in-one.

3 Connect the other end of the Ethernet cable to an available port on your Ethernet
router, switch, or wireless access point.

4 Once you have connected the HP all-in-one to the network, go to your computer to
install the software. See Install the software.
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4 Install the software

Use this chapter to install your HP all-in-one software on either a Windows or Macintosh
computer. However, before you install the software, make sure you have connected
your HP all-in-one as described in one of the previous chapters.

Note If your computer is configured to connect to a series of network drives, make
sure that your computer is currently connected to these drives before installing
the software. Otherwise, HP all-in-one installation software might take one of the
reserved drive letters, and you will not be able to access that network drive on
your computer.

See the instructions below for your Windows or Macintosh computer.

For Windows    
The following instructions are for Windows computers only.

Note Installation time can range from 20 to 45 minutes depending on your operating
system, the amount of available space, and the processor speed of your
computer.

To install your HP all-in-one software
1 Quit all applications running on your computer, including the internal XP firewall

and any other firewall or virus detection software.
2 Insert the Windows CD that came with your HP all-in-one into your computer's

CD-ROM drive.
The Welcome screen appears.

Note Windows XP only: If the startup screen does not appear, double-click My
Computer, double-click the CD-ROM icon, and then double-click setup.exe.

3 Click Next on the installation screens for checking and preparing the system, and
for installing drivers, plug-ins, and software.
After several screens, the Connection Type screen appears.

4 On the Connection Type screen, select Through the network, and then click
Next.
The Searching screen appears as the Setup program searches for your HP all-in-
one on the network.

5 On the Printer Found screen, verify that the printer description is correct.
If more than one printer is found on the network, the Printers Found screen
appears. Select the device you wish to connect.
To see the device settings on your HP all-in-one:
a Go to the control panel on your device.
b Select View Network Settings on the Network Menu, and then select

Display Summary.
6 If the device description is correct, select Yes, install this printer.
7 At the prompt, restart your computer to finish the installation process.
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When you have finished installing the software, your HP all-in-one is ready for
service.

8 To test your network connection, go to your computer and print a test page to your
HP all-in-one. For more information, see the printed User Guide that came with
yourHP all-in-one.

For Macintosh    
The following instructions are for Macintosh computers only.

Note Installation time can range from 20 to 45 minutes depending on your operating
system, the amount of available space, and the processor speed.

To install your HP all-in-one software
1 Quit all applications running on your computer.
2 Insert the Macintosh CD that came with your HP all-in-one into your computer's

CD-ROM drive.
3 Double-click the HP all-in-one installer icon.

Macintosh installer icon

4 On the Authentication screen, enter the Administrator pass phrase used to access
your computer or network.
The installer software looks for HP all-in-one devices, and then lists them.

5 On the Select Device, select your HP all-in-one.
6 Follow the onscreen instructions to complete all the installation steps, including the

Setup Assistant.
When you have finished installing the software, your HP all-in-one is ready for
service.

7 To test your network connection, go to your computer and print a test page to your
HP all-in-one. For more information, see the printed User Guide that came with
your device.
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5 Manage your network
This chapter describes how to use the network tools on the device control panel and the
Embedded Web Server. These tools enable you to view and edit network settings, and
add advanced security to your network.

Use the HP all-in-one control panel
The HP all-in-one control panel enables you to perform a variety of network
management tasks, including viewing the network settings, restoring the network
defaults, and changing the network settings.

View network settings
You can display a summary of the network settings on the device control panel. Or you
can print a more detailed configuration page.

Display a network summary
Choose whether to display a network summary or print a detailed report.

To display a network summary
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, and then press 1.

This displays the Network Menu and then selects View Network Settings.
3 Press 2.

This displays a summary of the network settings.

Print and view a network configuration page 
The Network Configuration Page lists all of the important network settings such as the
IP address, link speed, DNS, and DNS-SD.

To print a network configuration page
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, and then press 1.

This displays the Network Menu and then selects View Network Settings.
3 Press 1.

This prints the network configuration page.

For definitions of the items on the configuration page, see Configuration page
definitions.

Restore network defaults   
If necessary, you can reset the HP all-in-one network to factory defaults.

Note This will erase all wireless setup information that you have entered. In order to
restore this information, you will need to use the Wireless Setup Wizard again.
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To reset to factory defaults
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, and then press 2.

This displays the Network menu and then selects Restore Network Defaults.
3 Press 1 to confirm.

Advanced network settings
The Advanced Setup options enable you to change link speed, IP settings, and
memory card security.

Note Unless you are an advanced user, you should not change any of these settings.

Set link speed 
You can change the speed at which data is transmitted over the network. The default is
Automatic.

To set the link speed
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, and then press 3.

This displays the Network menu and then selects Advanced Setup.
3 Press 1 to select Change Link Speed.
4 Press the number next to the link speed:

– 1. Automatic
– 2. 10-Full
– 3. 10-Half
– 4. 100-Full
– 5. 100-Half

Change IP settings 
The default IP setting is Automatic. However, if necessary, you can manually change
the IP address, subnet mask, or the default gateway. To see the IP address and subnet
mask of your HP all-in-one, print a network configuration page from your HP all-in-one
(see Print and view a network configuration page). For a description of the items on the
configuration page, including the IP address and subnet mask, see Configuration page
definitions.

To change an IP setting
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, and then press 3.

This displays the Network menu and then selects Advanced Setup.
3 Press 2 to select IP Settings.
4 Press the number next to the IP setting:

– 1. IP Address
– 2. Subnet Mask
– 3. Default Gateway

5 Enter your changes, and then press OK when done.
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Change memory card security
The Memory Card Security option on the Advanced Setup menu enables you to set
the HP all-in-one so that it does not share memory card data with computers on a
wireless network. However, we do not recommended this security method for your
memory card because it prevents you from accessing your memory card from your
computer. Also, this feature does not work on an Ethernet network. All computers on an
Ethernet network can access the memory card on a HP all-in-one connected to the
network.

Use the Embedded Web Server   
The best way to manage the general network settings for the HP all-in-one is through
the HP all-in-one control panel. However, for more advanced settings you can use the
Embedded Web Server (EWS). When you open the your web browser, you can monitor
status, configure HP all-in-one networking parameters, or access HP all-in-one
features. For more information about these and other features available in the EWS,
see the onscreen Help within the Embedded Web Server. To access Embedded Web
Server help, open the Embedded Web Server as described below, then click the Help
link under Other Links on the Embedded Web Server Home tab.

Access the Embedded Web Server

To access the Embedded Web Server
1 On the control panel of the HP all-in-one, press the Setup button.
2 Press 8, press 1, and then press 1.

This prints configuration page for your HP all-in-one, including the IP address. You
will use the IP address in the next step.

3 In the Address box in your web browser, enter the IP address of the HP all-in-one,
as shown on the network configuration page. For example, http://195.168.0.5.
The Embedded Web Server Home page appears, showing the HP all-in-one device
information.

Note If you are using a proxy server in your browser, you might need to disable it
to access the Embedded Web Server.

4 If you need to change the language displayed in the Embedded Web Server, do the
following:
a Click the Settings tab.
b Click Select Language in the Settings navigation menu.
c In the Select Language list, click the appropriate language.
d Click Apply.

5 Click the Home tab to access device and network information, or click the
Networking tab to access more network information or to modify network
information.

Caution Be very careful when changing the wireless network settings for the
print server; you could lose your network connection. If you lose your network
connection, you might need to use the new settings to reconnect. If the print
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server loses its network connection, you might need to reset it to factory-default
and reinstall the software.

Note Do not disable TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) on your
computer. It is required for communication with the Embedded Web Server.
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6 Network troubleshooting  
This section contains network troubleshooting information for the HP all-in-one. Specific
information is provided for installation and configuration issues.

Wired network setup troubleshooting   
Use this section to solve wired network setup problems.

The Computer is unable to discover the HP all-in-one 

Cause
Cables are not connected properly.

Solution
Check the following cables to ensure they are connected properly:

● Power cords to the HP all-in-one and the router
● Cables between the router and your computer
● Cables to and from your modem or HP all-in-one Internet connection (if

applicable)

Cause
Your Local Area Network (LAN) card (NIC) is not set up properly.

Solution
Make sure that your LAN card is set up properly.

To check your LAN card in Windows XP
1 Right-click My Computer.
2 In the System Properties dialog box, click the Hardware tab.
3 Click Device Manager.
4 Make sure your card shows up under Network Adapters.
5 Refer to the documentation that came with your card.

Cause
You do not have an active network connection.

Solution
Check to see if you have an active network connection.

To make sure your network connection is active
1 Check to see if the wired network icon (below on the left) is present on the

color graphics display. If the icon is present, the HP all-in-one is connected to
the network.
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The icon on the left shows an active wired network. The icon on the right
shows an inactive network.

Wired network icon

2 If the wired network icon is not present, check the cable connections from the
HP all-in-one to your gateway or router to ensure connections are secure.

3 Make sure the HP all-in-one is connected to the network with a CAT-5
Ethernet cable.

4 Check the two Ethernet indicator lights on the top and bottom of the RJ-45
Ethernet jack on the back of the HP all-in-one. The lights indicate the
following:
a Top light: If this light is a solid green, the device is properly connected to

the network, and communications have been established. If the top light is
off, there is no network connection.

b Bottom light: This yellow light flashes when data is being sent or received
by the device over the network.

5 If the connections are secure, turn off the power on your HP all-in-one, and
then turn it on again. On the control panel of the HP all-in-one, press the On
button to turn off the HP all-in-one, and then press it again to turn it on. Also,
turn off the power on your router and then turn it on again.

To establish an active network connection
1 If the wired network icon is not active, check the cable connections from the

HP all-in-one to your gateway or router to ensure connections are secure.
2 If the connections are secure, press the On button to turn off the HP all-in-

one, and then press it again to turn it on. Also, turn off the power on your
router and then turn it on again.

I received a System Requirements Error: No TCP/IP 

Cause
Your Local Area Network (LAN) card (NIC) is not installed properly.

Solution
Make sure your LAN card is installed properly and set up for TCP/IP. See the
instructions that came with your LAN card.

The Printer Not Found screen appears during installation 

Cause
The HP all-in-one is not turned on.
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Solution
Look at the color graphics display on HP all-in-one. If the color graphics display is
blank and the light next to the On button is not lit, the HP all-in-one is turned off.
Make sure the power cord is firmly connected to the HP all-in-one and plugged into a
power outlet. Press the On button to turn on the HP all-in-one.

Cause
You do not have an active network connection.

Solution
Make sure you have an active network connection. For more information, see You
do not have an active network connection.

Cause
Cables are not connected properly.

Solution
Check the following cables to ensure they are connected properly:

● Power cords to the HP all-in-one and the router
● Cables between the router and your computer
● Cables to and from your modem or HP all-in-one Internet connection (if

applicable)

I am using a cable modem without a router and I do not have IP addresses 

Cause
If you have a PC with a cable modem, a separate Local Area Network (LAN) for
your other computers, and no DHCP or router, you must use AutoIP to assign IP
addresses to the other computers and to the HP all-in-one.

Solution

To obtain an IP address for the PC with the cable modem
➔ Your Internet Service Provider (ISP) assigns either a static or dynamic IP

address to the PC with the cable modem.

To assign IP addresses to the remaining computers and the HP all-in-one
➔ Use AutoIP to assign IP addresses to the remaining computers and the

HP all-in-one. Do not assign a static IP address.
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a Configuration page definitions
This appendix explains the items that appear on the network configuration page.

General network settings
The following table describes the general network settings shown on the network configuration
page.

Parameter Description

Network Status Status of the HP all-in-one:

● Ready: the HP all-in-one is ready to receive or transmit data.
● Offline: the HP all-in-one is offline.

Active
Connection Type

Network mode of the HP all-in-one:

● Wired: the HP all-in-one is connected by Ethernet cable to an IEEE
802.3 network.

● Wireless: the HP all-in-one is connected wirelessly to an IEEE 802.11b
or g network.

● None: Both network connection types are disabled.

Note Only one connection type can be active at a time.

URL The web or IP address of the Embedded Web Server.

Note You will need to know this URL when you try to access the
Embedded Web Server.

Hardware
Address (MAC) 

The Media Access Control (MAC) address that uniquely identifies the
HP all-in-one. This is a unique 12-digit identification number assigned to
networking hardware for identification. No two pieces of hardware have the
same MAC address.

Note Some Internet service providers (ISPs) require that you register the
MAC address of the Network Card or LAN Adapter that was
connected to your cable or DSL modem during installation.

Firmware
Revision

The internal networking component and device firmware revision code
separated by a hyphen.

Note If you call in for support, depending on the problem, you might be
asked to provide the firmware revision code.

Hostname The TCP/IP name assigned by the install software to the device. By default,
this is the letters HP followed by the last 6 digits of the MAC address.

IP Address This address uniquely identifies the device on the network. IP addresses are
assigned dynamically through DHCP or AutoIP. You can also set up a static
IP address, though this is not recommended.

Note Manually assigning an invalid IP address during install will prevent
your network components from seeing the HP all-in-one.
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Subnet Mask A subnet is an IP address assigned by the install software to make an
additional network available as part of a larger network. Subnets are
specified by a subnet mask. This mask determines which of the HP all-in-one
IP address bits identify the network and subnet, and which bits identify the
device itself.

Note It is recommended that the HP all-in-one and the computers that use
it all reside on the same subnet.

Default
Gateway  

A node on a network that serves as an entrance to another network. A node
in this instance can be a computer or some other device.

Note The address of the default gateway is assigned by the install
software.

Configuration
Source

The protocol used to assign the IP address to the HP all-in-one:

● AutoIP: the installation software automatically determines the
configuration parameters.

● DHCP: the configuration parameters are supplied by a dynamic host
configuration protocol (DHCP) server on the network. On small
networks, this could be a router.

● Manual: the configuration parameters are set manually, such as a
static IP address.

● Not Specified: the mode used when the HP all-in-one is initializing.

DNS Server The IP address of the domain name service (DNS) for the network. When
you use the web or send an e-mail message, you use a domain name to do
it. For example, the URL http://www.hp.com contains the domain name hp.
com. The DNS on the Internet translates the domain name into an IP
address. Devices use the IP addresses to refer to one another.

● IP Address: the domain name server's IP address.
● Not Specified: the IP address is not specified, or the device is

initializing.

Note Check to see if a DNS IP address appears on the network
configuration page. If no address is shown, obtain the DNS IP
address from your Internet service provider (ISP). The DNS IP
address is required to use HP Instant Share from the device, and can
be entered through the Embedded Web Server.

mDNS Rendezvous is used with local and ad hoc networks that don't use central
DNS servers. To perform name services, Rendezvous uses a DNS
alternative called mDNS.

With mDNS, your computer can find and use any HP all-in-one connected to
your local area network. It can also work with any other Ethernet-enabled
device that appears on the network.

Admin
Password     

Status of the administrator's password for the Embedded Web Server:

● Set: password is specified. You must enter the password to make
changes to the Embedded Web Server parameters.

● Not Set: no password is set. A password is not required for making
changes to the Embedded Web Server parameters.
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Link
Configuration

The speed at which data is transmitted over a network:

● 802.11b: for wireless network.
● 10TX-Full: for wired network.
● 10TX-Half: for wired network.
● 100TX-Full: for wired network.
● 100TX-Half: for wired network.
● None: networking is disabled.

Wireless network settings
The following table describes the wireless network settings shown on the network configuration
page.

Parameter Description

Wireless Status Status of the wireless network:

● Connected: the HP all-in-one is connected to a wireless LAN and
everything is working.

● Disconnected: the HP all-in-one is not connected to the wireless LAN
due to incorrect settings (such as the wrong WEP key), or the HP all-
in-one is out of range.

● Disabled: either the radio is turned off, or the Ethernet cable is plugged
in.

● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

Communication
Mode

An IEEE 802.11 networking framework in which devices or stations
communicate with each other:

● Infrastructure: the HP all-in-one communicates with other network
devices through a wireless access point, such as a wireless router or
base station.

● ad hoc: the HP all-in-one communicates directly with each device on
the network. No wireless access point is used. This is also called a
peer-to-peer network. On Macintosh networks, ad hoc mode is called
computer-to-computer mode.

● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

Network Name
(SSID)  

Service Set Identifier. A unique identifier (up to 32 characters) that
differentiates one wireless local area network (WLAN) from another. The
SSID is also referred to as the network name. This is the name of the
network to which the HP all-in-one is connected.

Signal Strength
(1-5)

The transmitting or return signal graded on a scale of 1 to 5:

● 5: Excellent
● 4: Good
● 3: Fair
● 2: Poor
● 1: Marginal
● No signal: no signal detected on the network.
● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

Channel The channel number currently being used for wireless communication. This
depends on the network in use, and might differ from the requested channel

(continued)
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number. Value is from 1 to 14; countries/regions might limit the range of
approved channels.

● <number>: value ranging from 1 to 14, depending on country/region.
● None: no channel is in use.
● Not Applicable: the WLAN is disabled or this parameter does not apply

to this network type.

Note In ad hoc mode, if you are not able to receive or transmit data
between your computer and the HP all-in-one, make sure that you are
using the same communication channel on your computer and the
HP all-in-one. In infrastructure mode, the channel is dictated by the
access point.

Authentication
type

Type of authentication in use:

● None: no authentication in use.
● Open System (ad hoc and infrastructure): no authentication.
● Shared Key (infrastructure only): WEP key is required.
● WPA-PSK (infrastructure only): WPA with Pre-Shared Key.
● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

Authentication verifies the identity of a user or device before granting access
to the network, making it more difficult for unauthorized users to get at
network resources. This security method is common on wireless networks.

A network using Open System authentication does not screen network users
based on their identities. Any wireless user can have access from the
network. However, such a network might use WEP (Wired Equivalent
Privacy) encryption to provide a first level of security against casual
eavesdroppers.

A network using Shared Key authentication provides increased security by
requiring users or devices to identify themselves with a static key (a
hexadecimal or alphanumeric string). Every user or device on the network
shares the same key. WEP encryption is used along with shared key
authentication, using the same key for both authentication and encryption.

A network using server-based (WPA-PSK) authentication provides
significantly stronger security, and is supported in most wireless access
points and wireless routers. The access point or router verifies the identity of a
user or device requesting access to the network before granting that access.
Several different authentication protocols might be used on an authentication
server.

Note Shared key and WPA-PSK authentication can only be entered
through the Embedded Web Server.

Encryption The type of encryption in use on the network:

● None: no encryption is in use.
● 64-bit WEP: a 5-character or 10-hex-digit WEP key is in use.
● 128-bit WEP: a 13-character or 26-hex-digit WEP key is in use.
● WPA-AES: Advanced Encryption Standard encryption is in use. This is

an encryption algorithm for securing sensitive but unclassified material
by US Government agencies.

● WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, an advanced encryption
protocol, is in use.
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● Automatic: AES or TKIP is in use.
● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

WEP aims to provide security by encrypting data over radio waves so that it
is protected as it is transmitted from one end point to another. This security
method is common on wireless networks.

Access Point HW
Address

The hardware address of the access point on the network to which the
HP all-in-one is connected:

● <MAC address>: the unique MAC (media access control) hardware
address of the access point.

● Not applicable: this parameter does not apply to this network type.

Miscellaneous
The following table describes the data transmission and receipt information shown on the network
configuration page.

Parameter Description

Total Packets
transmitted

The number of packets transmitted by the HP all-in-one without error since it
has been turned on. The counter clears after the HP all-in-one is turned off.
When a message is transmitted over a packet-switching network, it is broken
up into packets. Each packet contains the destination address as well as the
data.

Total Packets
received

The number of packets received by the HP all-in-one without error since it
has been turned on. The counter clears after the HP all-in-one is turned off.

(continued)
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b Glossary
ASCII American Standard Code for Information Interchange. The standard for

numbers used by computers to represent all the uppercase and lowercase
Latin letters, numbers, punctuation, etc.

autoIP A feature of the installation software, which determines the configuration
parameters of devices on the network.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. A server on the network that
supplies configuration parameters to devices on the network. On small
networks, this could be a router.

DNS Domain Name Service. When you use the web or send an e-mail
message, you use a domain name to do it. For example, the URL http://
www.hp.com contains the domain name hp.com. The DNS on the
Internet translates the domain name into an IP address. Devices use the
IP addresses to refer to one another.

DNS-SD See DNS. The SD portion stands for Service Discovery. This is part of a
protocol developed by Apple that enables automatic discovery of
computers, devices, and services on IP networks.

DSL Digital Subscriber Line. A high-speed connection to the Internet.

Ethernet The most common local network technology that connects computers
using copper cabling.

Ethernet cable The cable used to connect network elements in a wired network. The
CAT-5 Ethernet cable is also known as a straight-through cable. When
using an Ethernet cable, the network elements must be attached to a
router. The Ethernet cable uses an RJ-45 connector.

EWS Embedded Web Server. A browser-based utility that provides a simple
way to manage your HP all-in-one. You can monitor status, configure
HP all-in-one networking parameters, or access HP all-in-one features.
For more information, see Use the Embedded Web Server.

HEX Hexidecimal. The base 16 numbering system, which uses the digits 0-9
plus the letters A-F.

hub No longer used much in modern home networks, a hub takes its signal
from each computer and sends it to all of the other computers connected
to the hub. Hubs, are passive; other devices on the network plug into the
hub in order to communicate with one another. A hub does not manage
the network.

IP address A number that uniquely identifies the device on the network. IP addresses
are assigned dynamically through DHCP or AutoIP. You can also set up a
static IP address, though this is not recommended.

infrastructure An infrastructure network uses a router, switch, or access point to
connect network elements.
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MAC address Media Access Control (MAC) address that uniquely identifies the HP all-
in-one. This is a unique 12-digit identification number assigned to
networking hardware for identification. No two pieces of hardware have
the same MAC address.

NIC Network Interface Card. A card on your computer that provides an
Ethernet connection so that you can connect your computer to a network.

RJ-45 connector The connector on the ends of an Ethernet cable. Although standard
Ethernet cable connectors (RJ-45 connectors) look similar to standard
telephone cable connectors, they are not interchangeable. An RJ-45
connector is wider and thicker and always has 8 contacts on the end.  A
phone connector has between 2 and 6 contacts.

SSID Service Set Identifier. A unique identifier (up to 32 characters) that
differentiates one wireless local area network (WLAN) from another. The
SSID is also referred to as the network name. This is the name of the
network to which the HP all-in-one is connected.

router A router provides a bridge between two or more networks. A router can
link a network to the Internet, link two networks and connect both to the
Internet, and help secure networks through the use of firewalls and
assigning dynamic addresses. A router can also act as a gateway, while a
switch cannot.

switch A switch makes it possible for several users to send information over a
network at the same time without slowing each other down. Switches allow
different nodes (a network connection point, typically a computer) of a
network to communicate directly with one another.
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1 เริ่มการติดตั้ง

คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลท่ีอยูในคูมือการติดต้ังและคูมือการใชงานที่มาพรอม
กับเครื่อง HP all-in-one ของทานซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการติดต้ังเครื่อง HP all-
in-one บนเครือขาย รวมถึงการกําหนดคาและการเชื่อมตออุปกรณ และการ
ติดต้ังซอฟตแวรคูมือนี้ยังมีตัวอยางของเครือขายท่ีแนะนําใหใช มีขอมูลการ
จัดการเครือขาย และคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
การเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one ของทานเขากับเครือขายชวยใหทานใช
เครื่อง HP all-in-one และความสามารถทั้งหมดของเครื่องรวมกันกับเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งหมดบนเครือขายอยางไรก็ตาม หากทานไมตองการเชื่อมตอเขา
กับเครือขาย และตองการเชื่อมตอ USB โดยตรงแทน โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับคู
มือการติดต้ัง

อานบทนี้เพ่ือชวยใหทานคนหาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:
● เลือกประเภทเครือขาย
● ใชเครื่องมือการจัดการเครือขาย
● สับเปลี่ยนการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบเครือขาย
● เช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม
● การขอรับบริการจาก HP

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของคําศัพทที่ใชในคูมือนี้ โปรดดู อภิธานศัพท

เลือกประเภทเครือขาย
ซึ่งมหีลายวิธีในการติดต้ังสิ่งแวดลอมเครือขายอีเทอรเน็ตสําหรับ HP all-in-
one ของทานสําหรับแนวความคิด โปรดดู เลือกเครือขายอีเทอรเน็ตที่แนะนํา
ใหใช

ใชเครื่องมือการจัดการเครือขาย
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการเครื่อง HP all-in-one โปรด
ดู จัดการกับเครือขายของทาน

สับเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบเครือ
ขาย  

หากทานติดต้ังเครื่อง HP all-in-one ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก 
ทานสามารถสับเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอแบบเครือขายไดในภายหลัง
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เมื่อตองการสับเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบเครือขาย
1 ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP all-in-one
2 เช่ือมตอ HP all-in-one ตามที่ไดอธิบายไวใน เช่ือมตอกับสายเคเบิล

อีเทอรเน็ต
3 ติดต้ังซอฟตแวร ตามที่ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวร
4 เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว ใหเขาถึงไอคอนเครื่องพิมพที่อยูบนเครื่อง

คอมพิวเตอรของทานดวยวิธีดังตอไปนี้:
– สําหรับ Windows XP:เปดโฟลเดอร Printers and Faxes (

เครื่องพิมพและแฟกซ)
– สําหรับ Windows 9.x หรือ Windows 2000:เปดโฟลเดอร

Printers (เครื่องพิมพ)
– สําหรับ Macintosh OS X:เปด Printer Setup Utility (ยูทิลิต้ี

การติดต้ังเครื่องพิมพในรายการ Utilities (ยูทิลิต้ี)
5 ตรวจสอบเพื่อดูวามไีอคอนเครื่องพิมพ USB สําหรับเครื่อง HP all-in-

one ของทานอยูที่น่ันหรือไมหากมีอยู ใหลบไอคอนนั้นทิ้ง

เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่ม  
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับหนึ่งเครือขายที่แนะนําใหใช 
ทานสามารถใชเครื่อง HP All-in-One ของทานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่
เพ่ิมเขามาบนเครือขายสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่เพ่ิมเขามา ทาน
ตองติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ตามที่ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวร
ในระหวางการติดต้ัง ซอฟตแวรจะคนพบ SSID (ช่ือเครือขาย) ของเครือขายท่ี
มีอยูแลวหากทานไดติดต้ังเครื่อง HP all-in-one บนเครือขายแลว ทานไมจํา
เปนตองกําหนดคาอีกครั้งเมื่อทานเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขาย

การขอรับบริการจาก HP
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับบริการจากศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดดู
คูมือการใชงานท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one ของทาน
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2 เลือกเครือขายอีเทอรเน็ตทีแ่นะนําให
ใช  
อานบทนี้เพ่ือชวยใหทานระบุประเภทของเครือขายอีเทอรเน็ตที่ทานไดติดต้ังไว
เรียบรอยแลว หรือตองการติดต้ังเครือขายแตละเครือขายที่แสดงไวที่นี่จะใช
อุปกรณเพ่ือเช่ือมตอสวนประกอบของเครือขาย เชน เราตเตอรอีเทอรเน็ตเครือ
ขายที่เช่ือมตอดวยวิธีน้ีเรียกวาเครือขาย infrastructure (เครือขายพื้นฐาน)
เครือขายอีเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา มคีวามนาเช่ือถือ และมีการรักษา
ความปลอดภัยบนเครือขาย  
เครือขายอีเทอรเน็ตอาจเชื่อมตอหรือไมเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตก็ไดหาก
ทานติดต้ังเครื่อง HP all-in-one ของทานบนเครือขายอีเทอรเน็ตที่เช่ือมตอเขา
กับอินเทอรเน็ต เราแนะนําใหทานใชเกตเวย เพ่ือกําหนด IP address (ที่อยู 
IP) ของเครื่อง HP all-in-one ผาน Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP)เกตเวยสามารถเปนเราตเตอรหรือเปนเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบ Windows ที่เรียกใช Internet Connection Sharing (ICS).

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของคําศัพทที่ไมไดกําหนดไวที่นี่ โปรดดู อภิธาน
ศัพท

เราแนะนําใหใชการกําหนดคา LAN (ขายงานบริเวณเฉพาะที่) ซึ่งไดอธิบายไว
ที่ดานลางเพื่อใชในการใหความชวยเหลือเครื่อง HP all-in-one ของทาน

การเชื่อมตออีเทอรเนตเขากับเครือขายแบบใชสายดวย DSL 
หรือสายเคเบิลที่ใชเขาถึงอินเทอรเน็ต     

ถาเครือขายของทานม ีDSL หรือสายเคเบิลท่ีใชเขาถึงอินเทอรเน็ต ทาน
สามารถใชเราตเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอรเปนอินเทอรเน็ตเกตเวยไดดวย 
DSL หรือสายเคเบิล ทานสามารถเขาถึงฟงกชันของเครื่อง HP all-in-one 
ของทานไดอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใชรูปภาพรวมกันผานอินเทอรเน็ต
ดวย HP Instant Share           
เราตเตอรเกตเวย
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สําหรับตัวอยางนี้ เราตเตอรจัดการกับการเชื่อมตอเครือขาย และ DSL หรือ
สายเคเบิลโมเด็มใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ตหากทานตองการใชการกําหนดคา
นี้ ใหเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one เขากับเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
ดวยการกําหนดคานี้ ทานสามารถใชฟงกชันของเครื่อง HP all-in-one ได
อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใชรูปภาพรวมกันผานอินเทอรเน็ต   ืสําหรับคํา
แนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
คอมพิวเตอรเกตเวย  

สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอรเครื่อง
คอมพิวเตอรที่อยูบนเครือขายทําหนาที่เปนเกตเวยระหวางเครือขายและอิน
เทอรเน็ตคอมพิวเตอรเกตเวยจะใช Windows Internet Connection 
Sharing (ICS) หรือซอฟตแวรที่คลายกันนี้จัดการกับการเชื่อมตอเครือขาย 
และจัดเตรียมการเขาถึงอินเทอรเน็ตใหกับอุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ หากปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเกตเวย คอมพิวเตอร
เครื่องอื่นที่อยูบนเครือขายจะไมสามารถใชอินเทอรเน็ตไดซึ่งเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสนับสนุนฟงกชันที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต

หากทานตองการใชการกําหนดคานี้ ใหเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one เขากับ
สวิตชหรือเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เช่ือมตอ โปรดดู เช่ือมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
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การเชื่อมตออีเทอรเน็ตเขากับเครือขายแบบใชสายดวยโมเด็มที่
ใชเขาถึงอินเทอรเน็ต 

สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอร และ
โมเด็ม (ใหดูการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรทางดานซายที่แสดงท่ีนี่) เพ่ือให
เขาถึงอินเทอรเน็ตใชสายโทรศัพทและชองเสียบเพ่ือเช่ือมตอโมเด็มเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจะมเีพียงเคร่ืองเดียวเทานั้นท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตไดไมวา
เครื่อง HP all-in-one หรือเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่อยูบนเครือขายก็จะ
ไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดหากทานตองการใชการกําหนดคานี้ ใหเช่ือม
ตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสวิตชหรือเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
 ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

หมายเหตุ หากตองการใชคุณสมบัติ HP Instant Share บนเครื่อง HP all-
in-one ทานจําเปนตองมีชองสัญญาณการเขาถึงอินเทอรเน็ต เชน
สายเคเบิล หรือ DSLสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Instant 
Share โปรดดูคูมือการใชงานท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one

การเชื่อมตออีเทอรเน็ตเขากับเครือขายโดยใชสายทีไ่มมีอิน
เทอรเน็ต
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สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอร และ
ไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตอุปกรณใช AutoIP ซึ่งหมายถึง IP addresses (
ที่อยู IP) ที่กําหนดคาโดยอัตโนมัติหากทานตองการใชการกําหนดคานี้ ใหเช่ือม
ตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสวิตชหรือเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
 ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

หมายเหตุ หากตองการใชคุณสมบัติ HP Instant Share บนเครื่อง HP all-
in-one ทานจําเปนตองมีชองสัญญาณการเขาถึงอินเทอรเน็ต เชน
สายเคเบิล หรือ DSLสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Instant 
Share โปรดดูคูมือการใชงานท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one

การเชื่อมตออีเทอรเน็ตเขากับเครือขายไรสาย 

สถานีแมขายของทานเชื่อมตออุปกรณโดยใชสายเขากับเครือขายไรสายสําหรับ
โมเดลนี้ ทานกําหนดคาเครื่องคอมพิวเตอรของทานสําหรับเครือขายไรสายโดย
ใชอแดปเตอรสําหรับเครือขายไรสาย และสงผานและรับขอมูลผานทางสถานีแม
ขายทานจะกําหนดคาเครื่อง HP all-in-one ของทานใหเปนเครือขายแบบใช
สาย และเชื่อมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับสถานีแมขายDSL หรือสายเคเบิล
โมเด็มสามารถใชเขาถึงอินเทอรเน็ตได สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเช่ือมตอ 
โปรดดู เช่ือมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

หมายเหตุ สําหรับการกําหนดคานี้ เราแนะนําใหทานวางเสนทางการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานสถานีแมขายโดยตรงโดยใชสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
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3 เชื่อมตอกับสายเคเบิลอีเทอรเน็ต     
อานบทนี้เพ่ือเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับเราตเตอร สวิตช หรือสถานีแม
ขายโดยใชสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาการเชื่อมตอโดยใชสาย โปรดดู เลือกเครือ
ขายอีเทอรเน็ตที่แนะนําใหใช

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของคําศัพทที่ไมไดกําหนดไวที่นี่ โปรดดู อภิธาน
ศัพท

เมื่อตองการเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน โปรด
ดูขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทานจําเปนตองมีซึ่งอยูในสวนถัดไปเปนอันดับแรกเมื่อทาน
เช่ือมตอ HP all-in-one ของทานเสร็จแลว ทานจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวรที่
ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวร

สิ่งทีท่านตองการ
● เครือขายอีเทอรเน็ตที่ใชงานไดซึ่งรวมถึงเราตเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือ

สถานีแมขายแบบไรสายที่มพีอรทอีเทอรเน็ตแบบไรสาย
● สายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5หากสายเคเบิลอีเทอรเน็ตที่เตรียมไวมคีวาม

ยาวไมเพียงพอสําหรับการกําหนดคาเครือขายของทาน ทานอาจจําเปนตอง
ซื้อสายเคเบิลที่มีความยาวเพียงพอ

HP all-in-one คูมือการใชเครือขาย 9

เช
ื่อม
ต
อกับ

สายเค
เบ
ิลอีเท

อรเน
็ต



ถึงแมวาสายเคเบิลอีเทอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมตัีวเช่ือมตอที่ตางกันดวยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบิลอีเทอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมแีถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย  ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมี
เพียง 2 ถึง 6 แถบ

● เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่มกีารเชื่อมตอโดยใชสายหรือ
ไรสายเขากับเราตเตอรหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ HP all-in-one สนับสนุนเครือขายอีเทอรเน็ตทั้ง 10 Mbps 
และ 100 Mbpsหากทานกําลังเลือกซื้อ network interface 
card (NIC) หรือซื้อแลว โปรดแนใจวา การดน้ีสามารถทํางาน
ไดดวยความเร็ว

● การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต เชน เคเบิล หรือ DSL (หากทานตอง
การเขาถึง HP Instant Share โดยตรงจากอุปกรณเทานั้น)สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Instant Share โปรดดูคูมือการใชงานที่มา
พรอมกับเครื่อง HP all-in-one ของทาน  

เชื่อมตอ HP all-in-one
1 ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

2 เช่ือมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรทอีเทอรเน็ตที่อยูดานหลังของ
เครื่อง HP all-in-one
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3 เช่ือมตอสวนปลายของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตอีกดานหนึ่งเขากับพอรทบนเรา
ตเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือสถานีแมขายแบบไรสายที่วางอยู

4 หากทานไดเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับเครือขายแลว โปรดไปที่
เครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อติดต้ังซอฟตแวรโปรดดู ติดต้ังซอฟตแวร
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4 ติดตั้งซอฟตแวร

อานบทนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one บนเครื่องคอมพิวเตอรระบบ 
Windows หรือระบบ Macintoshอยางไรก็ตาม กอนที่ทานจะติดต้ัง
ซอฟตแวร โปรดแนใจวา ทานไดเช่ือมตอ HP all-in-one ตามที่อธิบายไวใน
บทเรียนกอนหนานี้

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดแนใจวา เครื่องคอมพิวเตอรของทานยังคงเชื่อม
ตอกับไดรฟเหลาน้ันกอนการติดต้ังซอฟตแวรไมเชนนั้น การติดต้ัง
ซอฟตแวร HP all-in-one อาจใชหนึ่งในตัวอักษรสําหรับระบุได
รฟซึ่งมีการจองไวแลว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขาย
ที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานได

โปรดดูคําแนะนําดานลางสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ 
Macintosh

สําหรับระบบ Windows    
คําแนะนําตอไปนี้ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows เทานั้น

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของทาน จํานวนเนื้อที่ที่วาง และความเร็วของตัวประมวล
ผลของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

เมื่อตองการติดตั้งซอฟตแวร HP all-in-one
1 ออกจากโปรแกรมแอปพลิเคชันท่ีเรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน 

รวมถึงไฟรวอลล XP ภายใน และไฟรวอลลอื่นๆ หรือซอฟตแวรตรวจ
สอบไวรัส

2 ใสแผนซดีี Windows ที่มาพรอมกับ HP all-in-one เขาในไดรฟซดีีรอม
ของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ สําหรับ Windows XP เทานั้น:หากหนาจอเริ่มตนไมปรากฏ
ข้ึน ใหดับเบิลคลิกท่ี My Computer ดับเบิลคลิกไอคอนซดีี
รอม จากนั้นดับเบิลคลิกที่ setup.exe

3 คลิก Next (ถัดไป) ในหนาจอการติดต้ังเพื่อตรวจสอบการเตรียมระบบ 
และเพื่อติดต้ังไดรเวอร อุปกรณเพ่ิมเติม และซอฟตแวร
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หลังจากผานไปหลายหนาจอ หนาจอ Connection Type (ประเภทของ
การเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น

4 บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Through the network (ผานเครือขาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching  (การคนหา) ปรากฏขึ้นตามโปรแกรมการติดต้ังที่
คนหาเครื่อง HP all-in-one ของทานบนเครือขาย

5 บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคํา
อธิบายเครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers 
Found (การคนพบเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้นเลือกอุปกรณที่ทานตองการ
เช่ือมตอ
เมื่อตองการดูการตั้งคาอุปกรณบนเครื่อง HP all-in-one ของทาน:
a ใหไปที่แผงควบคุมบนอุปกรณของทาน
b เลือก View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) บน

Network Menu (เมนูเครือขาย) จากนั้นเลือก Display 
Summary (ดูผลสรุป)

6 หากคําอธิบายของอุปกรณถูกตอง ใหเลือก Yes, install this printer (
ใช ติดต้ังเครื่องพิมพน้ี)

7 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทานใหมเพ่ือเสร็จ
สิ้นกระบวนการติดต้ัง
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP all-in-one ของทาน
พรอมใหบริการแลว

8 เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงานที่มาพรอมกับเคร่ือง HP all-in-one

สําหรับเครื่องระบบ Macintosh    
คําแนะนําตอไปนี้ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Macintosh เทานั้น

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของทาน จํานวนเนื้อที่ที่วาง และความเร็วของตัวประมวล
ผล

เมื่อตองการติดตั้งซอฟตแวร HP all-in-one
1 ออกจากแอปพลิเคชันท้ังหมดที่เรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
2 ใสแผนซดีี Macintosh ท่ีมาพรอมกับ HP all-in-one เขาในไดรฟซดีี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
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3 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP all-in-one installer (ตัวติดต้ัง HP all-in-
one)

ไอคอน Macintosh installer (ตัวติดตั้งระบบ Macintosh)

4 บนหนาจอ การตรวจสอบผูใช ใหปอน Administrator ท่ีใชเขาถึงเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือเครือขายของทาน
ตัวติดต้ังซอฟตแวรคนหาอุปกรณ HP all-in-one จากน้ันจะแสดง
รายการอุปกรณ

5 บนหนาจอ Select Device (เลือกอุปกรณ) ใหเลือก HP all-in-one
6 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดต้ังท้ังหมด รวมถึง

Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง)
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP all-in-one ของทาน
พรอมใหบริการแลว

7 เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงานที่มาพรอมกับอุปกรณของทาน
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5 จัดการกับเครือขายของทาน

บทนี้อธิบายวิธีการใชเครื่องมือเกี่ยวกับเครือขายบนแผงควบคุมอุปกรณและ 
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)เครื่องมือนี้ชวยใหทาน
ดูและแกไขการตั้งคาเครือขาย และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยข้ันสูงใหกับ
เครือขายของทาน

ใชแผงควบคุมเครื่อง HP all-in-one         
แผงควบคุมเครื่อง HP all-in-one ชวยใหทานทํางานเกี่ยวกับการจัดการเครือ
ขายไดหลายอยาง ซึ่งรวมถึงการดูการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาเครือขาย
เริ่มตน และการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

ดกูารตั้งคาเครือขาย
ทานสามารถแสดงขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมอุปกรณ
หรือ ทานสามารถพิมพหนาการกําหนดคาโดยละเอียดได

แสดงขอมูลเครือขายโดยสรุป

เลือกวาจะแสดงขอมูลเครือขายโดยสรุปหรือพิมพรายงานโดยละเอียด

เมื่อตองการแสดงขอมูลเครือขายโดยสรุป

1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 จากนั้นกด 1

Network Menu (เมนูเครือขาย) ปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก View 
Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย)

3 กด 2
ขอมูลโดยสรุปของการต้ังคาเครือขายปรากฏขึ้น

พิมพและดหูนาการกําหนดคาเครือขาย 
Network Configuration Page (หนาการกําหนดคาเครือขาย) แสดงการ
ต้ังคาเครือขายท่ีสําคัญ เชน IP address (ที่อยู IP) ความเร็วลิงค DNS และ 
DNS-SD

เมื่อตองการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 จากนั้นกด 1
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Network Menu (เมนูเครือขาย) ปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก View 
Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย)

3 กด 1
เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

สําหรับคํานิยามของรายการบนหนาการกําหนดคา โปรดดู คํานิยามของหนา
การกําหนดคา

เรียกคืนคาดฟีอลตเครือขาย   
หากจําเปน ทานสามารถรีเซ็ตเครือขายของเครื่อง HP all-in-one ใหเปนคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดโดยโรงงาน

หมายเหตุ ซึ่งจะลบขอมูลการตั้งคาไรสายท้ังหมดที่คุณไดปอนไวหากตองการ
เรียกคืนขอมูลนี้ ทานจําเปนตองใชตัวชวยการตั้งคาไรสายอีกครั้ง

เมื่อตองการรเีซ็ตเปนคาดฟีอลตทีก่ําหนดโดยโรงงาน

1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 จากนั้นกด 2

ซึ่ง Network menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก
Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตเครือขาย)

3 กด 1 เพ่ือยืนยัน

การตั้งคาเครือขายขั้นสูง
ตัวเลือก Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) ชวยใหทานเปลี่ยนความเร็ว
ลิงค การตั้งคา IP และการรักษาความปลอดภัยของการดหนวยความจํา

หมายเหตุ นอกเสียจากวา ทานเปนผูใชข้ันสูง ทานไมควรเปล่ียนการตั้งคาเหลา
นี้

ตั้งคาความเร็วลิงค 
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมูลผานเครือขายไดคาดีฟอลตคือ
อัตโนมัติ

เมื่อตองการตั้งคาความเร็วลิงค

1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 จากนั้นกด 3

จากนั้น Network menu [เมนเูครือขาย] จะปรากฏขึ้น ใหเลือก
Advanced Setup [การตั้งคาข้ันสูง]

3 กด 1 เพ่ือเลือก Change Link Speed (เปลี่ยนความเร็วลิงค)
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4 กดหมายเลขที่อยูถัดจากความเร็วลิงค:
– 1. Automatic (อัตโนมัต)ิ
– 2. 10-Full
– 3. 10-Half
– 4. 100-Full
– 5. 100-Half

เปลี่ยนการตั้งคา IP 
การตั้งคาดีฟอลตของ IP คือ อัตโนมัตอิยางไรก็ตาม หากจําเปน ทานสามารถ
เปลี่ยน IP address (ที่อยู IP) subnet mask หรือดีฟอลตเกตเวยไดดวยตน
เองในการดู IP address และ subnet mask ของเครื่อง HP all-in-one ให
พิมพหนาการต้ังคาเครือขายจาก HP all-in-one ของทาน (ดู พิมพและดูหนา
การกําหนดคาเครือขาย)สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตางๆ บนหนาการ
ต้ังคา ที่ประกอบดวย IP address และ subnet mask โปรดดู คํานิยามของ
หนาการกําหนดคา

เมื่อตองการเปลี่ยนการตั้งคา IP
1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 จากนั้นกด 3

จากนั้น Network menu [เมนเูครือขาย] จะปรากฏขึ้น ใหเลือก
Advanced Setup [การตั้งคาข้ันสูง]

3 กด 2 เพ่ือเลือก IP Settings (การต้ังคา IP)
4 กดหมายเลขที่อยูถัดจากการตั้งคา IP:

– 1. IP address (ทีอ่ยู IP)
– 2. Subnet Mask
– 3. ดีฟอลตเกตเวย

5 ปอนคาที่เปล่ียน จากน้ันกด OK (ตกลง) เมื่อเสร็จสิ้น

เปลี่ยนคาการรักษาความปลอดภัยของการดหนวยความจํา

ตัวเลือก Memory Card Security (การรักษาความปลอดภัยของการด
หนวยความจํา) บนเมน ูAdvanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) ชวยใหทานต้ัง
คาเครื่อง HP all-in-one ดังน้ันจึงไมใชขอมูลของการดหนวยความจํารวมกัน
กับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายไรสายอยางไรก็ตาม เราไมแนะนําใหใชวิธี
การรักษาความปลอดภัยแบบนี้สําหรับการดหนวยความจําของทาน เนื่องจาก
ระบบจะปองกันทานจากการเขาถึงการดหนวยความจําของทานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรคุณสมบัติน้ียังไมทํางานบนเครือขายอีเทอรเน็ตดวยเครื่อง
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คอมพิวเตอรทั้งหมดบนเครือขายอีเทอรเน็ตสามารถเขาถึงการดหนวยความจํา
บนเครื่อง HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับเครือขาย

ใชเ Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ตัว)   

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการตั้งคาเครือขายทั่วไปสําหรับเครื่อง HP all-in-one คือ
ทําผานแผงควบคุม HP all-in-oneอยางไรก็ตาม สําหรับการตั้งคาข้ันสูง ทาน
สามารถใช Embedded Web Server (EWS)เมื่อทานเปดเว็บเบราเซอรของ
ทานแลว ทานสามารถดูสถานะ กําหนดคาพารามิเตอรเครือขาย HP all-in-
one หรือเขาถึงคุณสมบัติ HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยกวับสิ่ง
เหลานี้และคุณสมบัติอื่นท่ีใชงานไดใน EWS โปรดดูหนาจอวิธีใชภายใน 
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง)เมื่อตองการเขาถึงวิธีใช 
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ใหเปด Embedded 
Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ตามที่ไดอธิบายไวดานลาง จากนั้น
คลิก Help วิธีใชที่ลิงคอยูภายใต Other Links (ลิงคอ่ืนๆ) บนแท็ป 
Embedded Web Server Home (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวหนาแรก)

เขาถึง Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
เมื่อตองการเขาถึง Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
1 บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one ใหกดปุม ต้ังคา
2 กด 8 และกด 1 ตอจากน้ันใหกด 1

เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาสําหรับเครื่อง HP all-in-one รวมถึง 
IP address (ท่ีอยู IP)ทานจะใช IP address ในข้ันตอนตอไป

3 ในกลอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของทาน ใหปอน IP 
address (ที่อยู IP) ของเครื่องHP all-in-one ดังที่แสดงไวบนหนาการ
กําหนดคาเครือขายตัวอยางเชน http://195.168.0.5
หนา แรก ของ Embedded Web Server จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ HP all-in-one

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจจํา
เปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึง Embedded Web Server (
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

4 หากทานจําเปนตองเปล่ียนภาษาที่แสดงใน Embedded Web Server (
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ใหทําสิ่งตอไปนี้:
a คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
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b คลิก Select Language (เลือกภาษา) ในเมนูนําทาง Settings (
การตั้งคา)

c ในรายการ Select Language (เลือกภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตอง
การ

d คลิก ทําใหมผีล
5 คลิกแท็บ Home (หนาแรก) เพ่ือเขาถึงขอมูลอุปกรณและเครือขาย หรือ

คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือเขาถึงขอมูลเครือขายเพิ่มเติม 
หรือปรับเปลี่ยนขอมูลเครือขาย

ขอควรระวัง โปรดระมัดระวัง เมื่อทําการเปลี่ยนคาเครือขายไรสาย
สําหรับเซิรฟเวอรเครื่องพิมพ ทานอาจเสียการเชื่อมตอเครือขายของทาน
หากทานเสียการเชื่อมตอเครือขาย ทานอาจจําเปนตองตั้งคาใหมเพ่ือ
เช่ือมตอใหมอีกครั้งหากเซิรฟเวอรเครื่องพิมพเสียการเชื่อมตอเครือขาย
ไป ทานอาจจําเปนตองรีเซ็ตคาดีฟอลตที่กําหนดจากโรงงานและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

หมายเหตุ หามปดการใชงาน TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) บนเครื่องคอมพิวเตอรของทานซึ่งจําเปนตอง
ใชเพ่ือการสื่อสารกับ Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัว)
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6 การแกไขปญหาเบื้องตน  
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายให
สําหรับเครื่อง HP all-in-oneโดยมรีายละเอียดสําหรับปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
และการตั้งคา

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใช
สาย   

ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย

เครื่องคอมพิวเตอรไมพบ HP all-in-one 

สาเหตุ

สายเคเบิ้ลตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันถูกตอง

วิธแีกไข

ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปนี้ เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกันอยางถูกตอง:
● สายไฟที่ตอเขากับเครื่อง HP all-in-one และตัวเราเตอร
● สายเคเบิ้ลระหวางตัวเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
● สายเคเบิ้ลที่ต อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกับอิน

เทอรเน็ตของ HP all-in-one (ถามี)

สาเหตุ

การด Local Area Network (LAN) หรือ (NIC) ของทานไมไดติดต้ัง
ไวถูกตอง

วิธแีกไข

ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ติดต้ังไวอยางถูกตอง

ในการตรวจสอบการด LAN ของทานใน Windows XP
1 คลิกขวาที่ MY Computer
2 ในกรอบโตตอบ System Properties ใหคลิก Hardware
3 คลิก Device Manager
4 ตรวจสอบใหแนใจวาการดของทานปรากฏข้ึนภายใต Network 

Adapters
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5 โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของทาน

สาเหตุ

ทานไมมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู

วิธแีกไข

ตรวจดูวาทานมีการเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูหรือไม

เพื่อเปนการแนใจวาการเชื่อมตอเครือขายของทานทํางานอยู

1 ตรวจดูวารูปไอคอนเครือขายแบบใชสาย (ดานลางทางซาย) อยูบนจอ
แสดงผลรูปกราฟฟกสีหรือไมหากมีรูปไอคอนอยู แสดงวาเครื่อง 
HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายอยู
รูปไอคอนทางดานซายจะแสดงเครือขายแบบใชสายที่ทํางานอยูรูป 
ไอคอนทางดานขวาจะแสดงเครือขายที่ไมไดทํางานอยู

รูปไอคอนเครือขายแบบใชสาย

2 หากไมมีรูปไอคอนเครือขายแบบใชสายแสดงอยู ใหตรวจการเชื่อม
ตอของสายเคเบิ้ลจากเครื่อง HP all-in-one ไปยังเกตเวยหรือตัวเรา
เตอรของทานเพื่อดูวาการเช่ือมตอแนนกันดีหรือไม

3 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP all-in-one เช่ือมตอกับเครื่องขายที่
มีสายเคเบิ้ลอิเตอรเน็ตแบบ CAT-5

4 ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเตอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและ
ดานลางของชองเสียบอีเตอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง 
HP all-in-oneไฟจะระบุสิ่งตอไปน้ี:
a ไฟดานบน:หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณืเช่ือมตอ

กับเครือขายถูกตอง และระบบมีการสื่อสารเกิดข้ึนหากไฟดาน
บนนี้ปดอยู แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเครือขายอยู

b ไฟดานลาง:ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมกีารสงและรับขอมูล
ผานเครือขาย

5 หากการเชื่อมตอหนาแนน ใหปดไฟบนเครื่อง HP all-in-one ของ
ทาน ตอจากนั้นใหเปดไฟขึ้นอีกคร้ังบนแผงควบคุมของ HP all-in-
one ใหกดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP all-in-one และตอจากนั้นให
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กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อเปดเคร่ืองขึ้นมานอกจากนี้ ใหปดไฟบนตัวเรา
เตอร และตอจากนั้นใหเปดตัวเราเตอรข้ึนอีกครั้ง

ในการสรางการเชื่อมตอเครือขายทีท่ํางาน

1 หากรูปไอคอนเครือขายแบบใชสายไมได ทํางานอยู ใหตรวจสอบการ
เช่ือมตอของสายเคเบิ้ลจากเครื่อง HP all-in-one ที่เขากับเกตเวย
หรือตัวเราเตอรของทานเพื่อตรวจใหแนใจวาการเชื่อมตอตางๆ แนน
หนาดี

2 หากการเชื่อมตอตางๆ แนนหนาดีแลว ใหกดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง 
HP all-in-one และตอจากน้ันใหกดปุมนี้อีกครั้งเพ่ือเปดเครื่องข้ึน
มานอกจากนี้ ใหปดไฟบนตัวเราเตอร และตอจากนั้นใหเปดตัวเรา
เตอรข้ึนอีกครั้ง

ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบ:ไมม ีTCP/IP 

สาเหตุ

ไมไดติดต้ังการด Local Area Network (LAN) หรือ (NIC) ถูกตอง

วิธแีกไข

ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังการด LAN และการต้ังคาสําหรับ TCP/
IPดูวิธีใชที่มากับการด LAN ของทาน

หนาจอไมพบเครื่องพิมพปรากฎขึ้นในระหวางการติดตั้ง 

สาเหตุ

เครื่อง HP all-in-one ไมไดเปดอยู

วิธแีกไข

ดูที่จอแสดงผลรูปกราฟฟกสีบน HP all-in-oneหากจอแสดงผลรูปกราฟ
ฟกสีวางเปลาและไฟที่อยูติดกับปุม เปด ดับอยู แสดงวาเครื่อง HP all-in-
one ปดอยูตรวจสอบใหแนใจวาสายไปเชื่อมติดแนนกับเคร่ือง HP all-in-
one และเสียบเขากับชองเสียบไฟกดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP all-in-
one

สาเหตุ

ทานไมมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู
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วิธแีกไข

ตรวจสอบใหแนใจวาทานมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยูสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู ทานไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู

สาเหตุ

สายเคเบิ้ลตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันถูกตอง

วิธแีกไข

ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปนี้ เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกันอยางถูกตอง:
● สายไฟที่ตอเขากับเครื่อง HP all-in-one และตัวเราเตอร
● สายเคเบิ้ลระหวางตัวเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
● สายเคเบิ้ลที่ต อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกับอิน

เทอรเน็ตของ HP all-in-one (ถามี)

ฉันกําลังใชเคเบิ้ลโมเด็มทีไ่มมเีราเตอรและฉันไมม ีIP addresse 

สาเหตุ

หากทานมีเครื่องพีซีท่ีมเีคเบิ้ลโมเด็ม Local Area Network (LAN) แยก
ตางหากสําหรับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นของทาน และไมม ีDHCP หรือตัว
เราเตอร ทานตองใช AutoIP ในการกําหนด IP addresse ใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ และใหกับเครื่อง HP all-in-one

วิธแีกไข

ในการใหไดมาซึ่ง IP address สําหรับเครื่องพซีทีีม่เีคเบิ้ลโมเด็ม
➔ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของทานจะกําหนด IP address 

แบบ static หรือ dynamic ใหกับเครื่องพีซีท่ีมเีคเบิ้ลโมเด็ม

ในการกําหนด IP address ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่หลือ และ 
HP all-in-one
➔ ใช AutoIP เพ่ือกําหนด IP address ใหกับเคร่ืองคอมพิวเอตรที่

เหลือและเครื่อง HP all-in-oneหามกําหนด IP address แบบ 
static ให
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a คํานิยามของหนาการกําหนดคา

ภาคผนวกน้ีอธิบายถึงรายการที่ปรากฏอยูบนหนาการกําหนดคาเครือขาย

การตั้งคาเครือขายทั่วไป
ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการกําหนดคา
เครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

สถานะของ
เครือขาย

สถานะของ HP all-in-one:
● พรอม:               HP all-in-one พรอมท่ีจะรับหรือสงผาน

ขอมูล
● ปดเครื่อง:เคร่ือง HP all-in-one ปดอยู

ประเภทของ
การเชื่อมตอท่ี
ทํางาน
อยู            

เครือขายโหมดของ HP all-in-one:
● ใชสาย:เชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one ดวยสายเคเบิลอีเทอร

เน็ตกับเครือขาย IEEE 802.3
● ไรสาย:เชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one ดวยเครือขาย IEEE 

802.11b หรือ g ท่ีไรสาย
● None (ไมระบ)ปดการใชงานประเภทของการเชื่อมตอเครือ

ขายท้ังสองแบบ

หมายเหตุ ประเภทของการเชื่อมตอแบบแรกสามารถใชงานไดทุก
เวลา

URL เว็บหรือ IP address (ท่ีอยู IP) ของ Embedded Web 
Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

หมายเหตุ ทานจะตองรู URL น้ีเม่ือทานพยายามเขาถึง 
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

ท่ีอยูฮารดแวร 
(MAC) 

Media Access Control (MAC) address (ท่ีอยู MAC) ท่ีบงชี้
ถึง HP all-in-one เฉพาะซ่ึงมีตัวเลข 12 หลักท่ีกําหนดใหกับ
ฮารดแวรของเครือขายสําหรับการบงชี้และไมมีฮารดแวรสองตัวท่ีมี
ท่ีอยู MAC เดียวกัน
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หมายเหตุ Internet service providers (ISPs) [ผูใหบริการ
ดานอินเทอรเน็ต] บางเจาตองการใหทานลงทะเบียนท่ี
อยู MAC ของการดเครือขายหรืออแดปเตอร LAN ท่ี
ใชเชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL ในระหวาง
การติดต้ัง

Firmware 
Revision

สวนประกอบของเครือขายภายในและอุปกรณ firmware 
revision code จะแยกโดยยติภังค

หมายเหตุ หากทานเรียกความชวยเหลือ ซึ่งขึ้นอยูกับปญหา ทาน
อาจจําเปนตองเตรียมรหัส firmware revision

Hostname ช่ือ TCP/IP กําหนดโดยการติดต้ังซอฟตแวรใหกับอุปกรณดวยคา
ดีฟอลต น่ีคือตัวอักษรซ่ึงตามดวย 6 หลักสุดทายของท่ีอยู MAC

IP Address (
ท่ีอยู IP) 

ท่ีอยูน้ีจะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขายระบบจะกําหนด IP 
address (ท่ีอยู IP) ผาน DHCP หรือ AutoIPทานสามารถตั้งคา 
IP address (ท่ีอยู IP) แบบคงที่ได ซึ่งไมแนะนําใหทํา

หมายเหตุ การกําหนดที่อยู IP ผิดดวยตนเองในระหวางการติดต้ัง
จะปองกันสวนประกอบของเครือขายจากการมองเห็น 
HP all-in-one

Subnet 
Mask

subnet คือท่ีอยู IP ท่ีกําหนดโดยการติดตั้งซอฟตแวรเพ่ือทําให
เครือขายเพิ่มเติมใชงานไดโดยเปนสวนหน่ึงของเครือขายท่ีใหญ
กวาSubnets จะถูกระบุโดย subnet maskซึ่งกําหนดวา สวน
ไหนของ IP address (ท่ีอยู IP) HP all-in-one ท่ีบงชี้ถึงเครือ
ขายและ subnet และสวนไหนที่บงชี้ถึงอุปกรณของตนเอง

หมายเหตุ แนะนําวา ให HP all-in-one และเครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีใชท้ังหมดจะอยูบน subnet ตัวเดียวกัน.

ดีฟอลตเก
ตเวย  

โหนดบนเครือขายท่ีเตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่นโหนดในตัวอ
ยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ท่ีอยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกําหนดใหโดยการติดต้ัง
ซอฟตแวร

การกําหนดคา
แหลงท่ีมา

โพรโทคอลที่ใชเพ่ือกําหนด IP address (ท่ีอยู IP) ใหกับ HP all-
in-one:
● AutoIP:การติดต้ังซอฟตแวรโดยอัตโนมัติกําหนดพารา

มิเตอรการกําหนดคา
● DHCP:จัดหาพารามิเตอรการกําหนดคาดวยเซิรฟเวอร 

dynamic host configuration protocol (DHCP) บน
เครือขายสําหรับเครือขายแบบเล็ก สิ่งน้ีคือเราตเตอร

ภาคผนวก a

(ทําตอ)

28

ค
ําน
ิยา
ม
ข
อง
ห
น
าก
าร
กาํ
ห
น
ด
ค
า



● ดวยตนเอง:ต้ังคาพารามิเตอรการกําหนดคาดวยตนเอง เชน 
IP address (ท่ีอยู IP) แบบคงที่

● ไมไดระบ:ุโหมดที่ใชเมื่อ HP all-in-one เริ่มตน

เวิรฟเวอร 
DNS

IP address (ท่ีอยู IP) ของบริการชื่อโดเมนสําหรับเครือขายเมื่อ
ทานเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานจําเปนตองใชช่ือโดเม
นเพ่ือเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมลตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ใชช่ือโดเมน hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะ
แปลชื่อโดเมนไปเปน IP address (ท่ีอยู IP)อุปกรณใช IP 
address (ท่ีอยู IP) เพื่ออางอิงถึงอุปกรณอื่น
● IP address (ท่ีอยู IP):ท่ีอยู IP ของชื่อโดเมนเซิรฟเวอร
● ไมไดระบุ:ไมไดระบุท่ีอยู IP หรืออุปกรณเริ่มตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวา ท่ีอยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบน
หนาการกําหนดคาเครือขายหรือไมหากไมมีท่ีอยูแสดง 
ใหเอาท่ีอยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
(ISP) ของทานตองใชท่ีอยู IP ของ DNS เพ่ือใช 
HP Instant Share จากอุปกรณ และสามารถปอน
ผาน Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง) ได

mDNS Rendezvous ใชเฉพาะที่ และเครือขาย ad hoc ท่ีไมไดใช
เซิรฟเวอรกลาง DNSเมื่อตองการตั้งชื่อบริการ Rendezvous ใช 
DNS ซึ่งยังเรียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของทานสามารถคนหาและใช HP all-
in-one ท่ีเชื่อมตอกับขายงานบริเวณเฉพาะที่ไดซึ่งสามารถทํางาน
รวมกับอุปกรณท่ีใชอีเทอรเน็ตไดท่ีปรากฏอยูบนเครือขาย

รหัสผานของผู
ดูแล     

สถานะของรหัสผานของผูดูแล Embedded Web Server (เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัว):
● ตั้งคา:ระบุรหัสผานแลวทานตองปอนรหัสผานเพื่อทําการ

เปล่ียนเปนพารามิเตอร Embedded Web Server (เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

● ไมไดตั้งคาไว:ไมไดต้ังคารหัสผานไวไมตองใชรหัสผานเพื่อ
เปล่ียนเปนคาพารามิเตอร Embedded Web Server (เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

การกําหนดคา
ลิงค

ความเร็วท่ีสงขอมูลผานเครือขาย: 
● 802.11b:for wireless network.
● 10TX-Full:สําหรับเครือขายใชสาย
● 10TX-Half:สําหรับเครือขายใชสาย

(ทําตอ)
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● 100TX-Full:สําหรับเครือขายใชสาย
● 100TX-Half:สําหรับเครือขายใชสาย
● None (ไมระบุ):ปดการใชงานเครือขาย

การตั้งคาเครือขายไรสาย
ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายไรสายท่ีแสดงอยูบนหนาการกําหนดคา
เครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

สถานะไรสาย สถานะของเครือขายไรสาย:
● Connected (เชื่อมตอแลว):เชื่อมตอเครื่อง HP all-in-

one เขากับ LAN แบบไรสาย และอุปกรณทุกชิ้นทํางานได
● Disconnected (ปดการเชื่อมตอ):ไมไดเชื่อมตอ HP all-

in-one เขากับ LAN แบบไรสาย เน่ืองจากมีการตั้งคาผิด (
เชน กุญแจ WEP ผิด) หรือเคร่ือง HP all-in-one ไมไดอยู
ในระยะ

● Disabled (ปดการใชงาน):ปดวิทยุ หรือเสียบสายเคเบิล
อีเทอรเน็ต

● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ
ประเภทของเครือขายน้ี

โหมดการสื่อ
สาร

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ซ่ึงอุปกรณหรือสถานีสื่อสารดวย
กันเอง:
● Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน):เครื่อง HP all-in-

one ส่ือสารกับอุปกรณเครือขายอ่ืนผานสถานีแมขายแบบไร
สาย เชน เราตเตอรไรสาย หรือสถานีกลาง

● ad hoc (เฉพาะกิจ):เคร่ือง HP all-in-one สื่อสารกับ
อุปกรณแตละตัวโดยตรงบนเครือขายไมมีสถานีแมขายแบบ
ไรสายใชงานอยูซึ่งยังเรียกวาเครือขายแบบ peer-to-peer 
ดวยบนเครือขายระบบ Macintosh โหมด ad hoc (เฉพาะ
กิจ) ถูกเรียกวาโหมด computer-to-computer (
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร)

● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ
ประเภทของเครือขายน้ี

ช่ือเครือขาย 
(SSID)  

Service Set Identifier (ตัวบงชี้คาการบริการ)ตัวบงชี้เฉพาะ (มี
ตัวอักษรสูงสุด 32 ตัวอักษร) ท่ีแบงแยกขายงานบริเวณเฉพาะที่
แบบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงานหน่ึงSSID ยังอางอิงกับชื่อ
เครือขายซ่ึงเปนชื่อของเครื่องขายท่ีเชื่อมตอกับ HP all-in-one

ภาคผนวก a
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ความแข็งแรง
ของสัญญาณ 
(1-5)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสัญญาณมีระดับตั้งแต 1 ถึง 5:
● 5: Excellent (ดีเลิศ)
● 4: Good (ดี)
● 3: Fair (พอใช)
● 2: Poor (ไมดี)
● 1: Marginal (แย)
● No signal (ไมมีสัญญาณ):ไมพบสัญญาณบนเครือขาย
● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ

ประเภทของเครือขายน้ี

ชอง หมายเลขชองใชเพ่ือการสื่อสารแบบไรสายในปจจุบันซึ่งขึ้นอยูกับ
เครือขายท่ีใช และอาจตางจากหมายเลขชองท่ีรองขอไดคาระหวาง 
1 ถึง 14; ประเทศ/ภูมิภาคอาจจํากัดชวงของชองท่ีอนุมัติ
● <number> (หมายเลข):คาระหวาง 1 ถึง 14 ซึ่งขึ้นอยูกับ

ประเทศ/ภูมิภาค
● None (ไมระบุ):ไมมีการใชชอง
● Not applicable (ใชงานไมได):ปดการใชงาน WLAN 

หรือพารามิเตอรน้ีใชไมไดกับประเภทของเครือขายน้ี

หมายเหตุ ในโหมด ad hoc (เฉพาะกิจ) หากทานไมสามารถรับ
หรือสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของทานและ 
HP all-in-one โปรดแนใจวา ทานกําลังใชชองการสื่อ
สารเหมือนกันบนเครื่องคอมพิวเตอรและ HP all-in-
oneในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชองจะบอกถึงสถานีแม
ขาย

ประเภทของ
การพิสูจนตัว
ตน

ประเภทของการพิสูจนตัวตนท่ีใชงานอยู:
● None (ไมระบุ):ไมมีการพิสูจนตัวตนท่ีใชงานอยู
● Open System [ระบบเปด] (ad hoc และโครงสรางพื้น

ฐาน) :ไมมีการพิสูจนตัวตน
● Shared Key (โครงสรางพื้นฐานเทาน้ัน):ตองใชกุญแจ 

WEP
● WPA-PSK (โครงสรางพื้นฐานเทาน้ัน):WPA กับกุญแจ 

Pre-Shared
● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ

ประเภทของเครือขายน้ี

การพิสูจนตัวตนตรวจสอบชื่อของผูใชหรืออุปกรณกอนท่ีจะใหสิทธิ
ในการเขาถึงเครือขาย ซ่ึงจะทําใหผูใชท่ีไมมีสิทธิ เรียกใชทรัพยากร
เครือขายไดยากขึ้นวิธีการรักษาความปลอดภัยน้ีเปนวิธีท่ัวไปที่ใช
บนเครือขายแบบไรสาย

(ทําตอ)
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เครือขายท่ีใชการพิสูจนตัวตนของระบบเปดจะไมตรวจสอบผูใช
เครือขายตามที่ไดระบุไวผูใชไรสายสามารถเขาถึงจากเครือขายได
อยางไรก็ตาม เครือขายอาจใชการเขารหัสขอมูล WEP (Wired 
Equivalent Privacy) เพ่ือเตรียมระดับของความปลอดภัยท่ีมี
สาเหตุมาจากการดักฟง

เครือขายท่ีใชกุญแจการพิสูจนตัวตนรวมกันจะเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยโดยใหผูใชหรืออุปกรณบงชี้ตัวเองดวยกุญแจคงท่ี (ฐานสิบ
หกหรืออักขระตัวอักษร)ผูใชและอุปกรณทุกชิ้นบนเครือขายจะใช
กุญแจเหมือนกันการเขารหัสขอมูล WEP จะใชพรอมกับกุญแจ
การพิสูจนตัวตนท่ีใชรวมกันโดยใชกุญแจท่ีเหมือนกันสําหรับท้ัง
การพิสูจนตัวตนและการเขารหัสขอมูล

เครือขายท่ีใชเซิรฟเวอรเปนตัวพิสูจนตัวตน (WPA-PSK) จะมี
การรักษาความปลอดภัยท่ีดี และสนับสนุนสถานีแมขายแบบไรสาย
และเราตเตอรแบบไรสายสถานีแมขายหรือเราตเตอรตรวจสอบการ
บงชี้ของผูใชหรืออุปกรณท่ีเรียกรองใหเขาถึงเครือขายกอนใหสิทธิ
ในการเขาถึงโพรโทคอลการพิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใชบนเซิรฟเวอร
การพิสูจนตัวตน

หมายเหตุ กุญแจท่ีใชรวมกันและการพิสูจนตัวตนของ WPA-
PSK สามารถปอนผาน Embedded Web Server (
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ไดเทาน้ัน

การเขารหัส
ขอมูล 

ประเภทของการเขารหัสขอมูลใชงานอยูบนเครือขาย:
● None (ไมระบุ):ไมมีการใชการเขารหัส
● 64-bit WEP (WEP 128 บิต):5 ตัวอักษร หรือ 10 หลัก

สําหรับฐานสิบหก กุญแจ WEP ใชงานอยู
● 128-bit WEP (WEP 128 บิต):13 ตัวอักษร หรือ 26 

หลักสําหรับฐานสิบหก กุญแจ WEP ใชงานอยู
● WPA-AES:การเขารหัส Advanced Encryption 

Standard (มาตรฐานการเขารหัสขั้นสูง) ใชงานอยูน่ีคืออัล
กอริธึมการเขารหัสขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัย แต
ไมไดแบงแยกวัสดุดวยองคการ US Government

● WPA-TKIP:Temporal Key Integrity Protocol ซึ่งเปน
โพรโทคอลการเขารหัสขั้นสูง ใชงานอยู

● Automatic (อัตโนมัติ):AES หรือ TKIP ใชงานอยู
● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ

ประเภทของเครือขายน้ี

WEP มีจุดประสงคเพ่ือรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัสขอมูล
ผานคล่ืนวิทยุ ดังน้ันจึงปองกันการสงผานจากจุดปลายดานหน่ึงไป

ภาคผนวก a
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ยังอีกดานหน่ึงวิธีการรักษาความปลอดภัยน้ีเปนวิธีท่ัวไปที่ใชบน
เครือขายแบบไรสาย

ท่ีอยู HW ของ
สถานีแมขาย

ท่ีอยูฮารดแวรของสถานีแมขายบนเครือขายซึ่งเชื่อมตอกับ HP all-
in-one :
● <MAC address> (ท่ีอยู MAC):ท่ีอยูฮารดแวร MAC 

(media access control) ของสถานีแมขาย
● Not applicable (ใชงานไมได):พารามิเตอรน้ีไมไดใชกับ

ประเภทของเครือขายน้ี

เบ็ดเตล็ด
ตารางตอไปน้ีอธิบายถึงการสงขอมูลและการรับขอมูลซ่ึงแสดงบนหนาการกําหนดคา
เครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

จํานวนแพ็ก
เกจท้ังหมดที่
สง

จํานวนของแพ็กเกจท่ีสงโดย HP all-in-one ไมมีขอผิดพลาดเกิด
ข้ึนตั้งแตท่ีเครื่องเปดตัวนับจะลบทิ้งหลังจากที่ปดเครื่อง HP all-in-
oneเมื่อสงขอความผานเครือขายการสับเปลี่ยนแพ็กเกจ ขอความ
จะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจแตละแพ็กเกจมีท่ีอยูปลายทาง
พรอมกับขอมูล

จํานวนแพ็ก
เกจท้ังหมดที่
ไดรับ

จํานวนของแพ็กเกจท่ีไดรับโดย HP all-in-one ไมมีขอผิดพลาด
เกิดข้ึนตั้งแตท่ีเครื่องเปดตัวนับจะลบทิ้งหลังจากที่ปดเครื่อง HP all-
in-one

(ทําตอ)
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b อภิธานศัพท

ASCII (แอสกี) American Standard Code for Information 
Interchange (รหัสคอมพิวเตอรมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
เพ่ือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ)ตัวเลขมาตรฐานที่ใชโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพ่ือแสดงตัวอักษรแบบลาตินท่ีเปนตัวพิมพใหญ
และตัวพิมพเล็ก ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน เปนตน

autoIP คุณสมบัติของการติดต้ังซอฟตแวรซึ่งกําหนดคาพารามิเตอรของ
อุปกรณท่ีอยูบนเครือขาย

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (โพรโทคอลการ
กําหนดคาโฮสตแบบไมเจาะจง)เซิรฟเวอรบนเครือขายท่ีกําหนด
คาพารามิเตอรใหกับอุปกรณท่ีอยูบนเครือขายสําหรับเครือขาย
แบบเล็ก สิ่งน้ีคือเราตเตอร

DNS Domain Name Service (การใหบริการชื่อโดเมน)เมื่อทาน
เขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานจําเปนตองใชช่ือโดเมนเพื่อ
เขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมลตัวอยางเชน URL http://www.
hp.com ใชช่ือโดเมน hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปล
ช่ือโดเมนไปเปน IP address (ท่ีอยู IP)อุปกรณใช IP 
address (ท่ีอยู IP) เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณอื่น

DNS-SD โปรดดู DNSSD ยอมาจาก Service Discovery (การคนพบ
บริการ)ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโพรโทคอลที่พัฒนาโดย Apple ท่ี
สามารถคนพบเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และบริการบนเครือ
ขาย IP ไดโดยอัตโนมัติ

DSL Digital Subscriber Lineการเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวย
ความเร็วสูง

อีเทอรเน็ต เทคโนโลยีเครือขายทองถิ่นท่ัวไปที่เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร
โดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิลอีเทอร
เน็ต

สายเคเบิลท่ีใชเชื่อมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือขาย
โดยใชสายสายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5 ยังรูจักกันในชื่อของ
สายเคเบิลแบบเสนตรงเมื่อตองการใชสายเคเบิลอีเทอรเน็ต สวน
ประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอรสายเคเบิลอีเทอรเน็ต
ใชตัวเชื่อมตอ RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง)ยูทิลิต้ีเบรา
เซอรท่ีใหวิธีงายๆ ในการจัดการเครื่อง HP all-in-one ของทาน
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ทานสามารถตรวจสอบสถานะ กําหนดคาพารามิเตอรเครือขาย 
HP all-in-one หรือเขาถึงคุณสมบัติของเครื่อง HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติ?โปรดดู ใชเ Embedded Web Server (
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

HEX Hexidecimal (ฐานสิบหก)ระบบตัวเลขฐาน 16 ซึ่งใชตัวเลข 0-
9 รวมกับตัวอักษร A-F

ฮับ ไมคอยใชในเครือขายท่ีใชตามบาน ฮับใชสัญญาณจากเครื่อง
คอมพิวเตอรแตละเครื่องและสงสัญญาณไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ท้ังหมดที่เชื่อมตอเขากับฮับฮับจะต้ังไว
อยูกับท่ี อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีอยูบนเครือขายจะเสียบปลั๊กเขากับฮับ
หากตองการสื่อสารกับอุปกรณอื่นๆฮับไมใชการจัดการเครือขาย

IP address (ท่ี
อยู IP)

หมายเลขท่ีบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะท่ีอยูบนเครือขายระบบจะ
กําหนด IP address (ท่ีอยู IP) ผาน DHCP หรือ AutoIPทาน
สามารถตั้งคา IP address (ท่ีอยู IP) แบบคงที่ได ซ่ึงไมแนะนํา
ใหทํา

infrastructure (
โครงสรางพื้น
ฐาน)

เครือขายพ้ืนฐานใชเราตเตอร สวิตช หรือสถานีแมขายเพื่อเชื่อม
ตอสวนประกอบของเครือขาย

MAC address 
(ท่ีอยู MAC)

  Media Access Control (MAC) address (ท่ีอยู MAC) ท่ี
บงชี้ถึง HP all-in-one เฉพาะซึ่งมีตัวเลข 12 หลักท่ีกําหนดให
กับฮารดแวรของเครือขายสําหรับการบงชี้และไมมีฮารดแวรสอง
ตัวท่ีมีท่ีอยู MAC เดียวกัน

NIC Network Interface Card การดท่ีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี
การเชื่อมตออีเทอรเน็ต ดังน้ัน ทานสามารถเชื่อมตอเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานเขากับเครือขายได

ตัวเชื่อมตอ RJ-
45

ตัวเชื่อมตอท่ีอยูสวนปลายของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตถึงแมวาตัว
เชื่อมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตมาตราฐาน (ตัวเชื่อมตอ RJ-45) ดู
คลายกับตัวเชื่อมตอสายเคเบิลโทรศัพทมาตรฐาน แตไมอาจใช
แทนกันไดซึ่งตัวเชื่อมตอ RJ-45 จะกวางกวาและหนากวา และ
ยังมีแถบ 8 แถบอยูท่ีสวนปลาย  ตัวเชื่อมตอสายโทรศัพทจะมี
เพียง 2 ถึง 6 แถบ

SSID Service Set Identifier (ตัวบงชี้คาการบริการ)ตัวบงชี้เฉพาะ (
มีตัวอักษรสูงสุด 32 ตัวอักษร) ท่ีแบงแยกขายงานบริเวณเฉพาะ
ท่ีแบบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงานหนึ่งSSID ยังอางอิงกับ
ช่ือเครือขายซึ่งเปนชื่อของเครื่องขายท่ีเชื่อมตอกับ HP all-in-
one

ภาคผนวก b
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เราตเตอร เราตเตอรเปนสะพานเชื่อมตอระหวางสองเครือขายหรือมากกวา
น้ันเราตเตอรสามารถลิงคเครือขายกับอินเทอรเน็ต ลิงคระหวาง
สองเครือขาย และเชื่อมตอเครือขายท้ังสองกับอินเทอรเน็ต และ
ชวยรักษาความปลอดภัยของเครือขายผานการใชไฟรวอลล และ
กําหนดที่อยูแบบไมเจาะจงเราตเตอรสามารถทําหนาท่ีเปนเก
ตเวย ขณะท่ีสวิตชไมสามารถทําได

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คน สงขอมูลผานเครือขายในเวลาเดียว
กันโดยไมลดความเร็วในการสงลงสวิตชยอมใหใชโหนดของ
เครือขายท่ีตางกัน (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดยปกติคือเครื่อง
คอมพิวเตอร) เพ่ือสื่อสารกับอีกโหนดหนึ่งไดโดยตรง

(ทําตอ)
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สัญลักษณ/ตัวเลข
การติดตั้ง

Macintosh 14

E
Embedded Web 
Server (EWS)

การตั้งคารหัสผาน 29
การใช 20

EWS
using 20
การตั้งคารหัสผาน 29

F
firmware เวอรชัน (การตั้ง
คาเครือขายท่ัวไป) 28

H
hostname (การตั้งคาเครือ
ขายทั่วไป) 28
HP Instant Share

การเชื่อมตออีเทอร
เน็ต 5

I
Instant Share, HP

การเชื่อมตออีเทอร
เน็ต 5

IP
การตั้งคา 19
ท่ีอยู (การต้ังคาเครือขาย
ท่ัวไป) 28

S
SSID

(การตั้งคาเครือขายไร
สาย) 30

subnet mask (การตั้งคา
เครือขายท่ัวไป) 28

T
tฃการแกไขปญหาเบื้องตน

การใชเคเบิ้ลโมเด็มท่ีไม
มีเราเตอร (แบบใช
สาย) 26

U
URL (การตั้งคาเครือขายทั่ว
ไป) 27

ก
การกําหนดคาแหลงท่ีมา (
การตั้งคาเครือขายทั่ว
ไป) 28
การตั้งคาขั้นสูง 18
การตั้งคาเครือขายทั่ว
ไป 27
การตั้งคา, การเรียกคืนคาดี
ฟอลต 18
การติดตั้งซอฟตแวร 
Macintosh 14
การติดตั้งซอฟตแวร 
Windows 13
การรักษาความปลอดภัยของ
การดหนวยความจํา 19
การเขาถึงอินเทอรเน็ต

โมเด็ม 7
การเขารหัสขอมูล

การตั้งคา 32
การเชื่อมตออีเทอรเน็ต

การตั้งคา 9
การเขาถึงอินเทอรเน็ต 5
ประเภทของ 5

ไรสาย 8
การเชื่อมตอแบบใชสาย

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 23

การเชื่อมตอโดยใชสาย
การตั้งคา 9

การแกไขปญหาเบื้องตน
การตั้งคาเครือขายแบบ
ใชสาย 23
เครือขาย 23
ไมพบเครื่องพิมพ (แบบ
ใชสาย) 25
ไมมี TCP/IP (แบบใช
สาย) 25
ไมสามารถหาอุปกรณ (
แบบใชสาย) พบ 23

การแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับเครือขาย . ดู การ
แกไขปญหาเบื้องตน
การใชงานรวมกัน 4
กําหนดคาลิงค (การตั้งคา
เครือขายทั่วไป) 29
เกตเวย

การตั้งคาดีฟอลต 28
คอมพิวเตอร 6
เราตเตอร 5

ค
ความเร็วลิงค 18
ความแข็งแรงของสัญญาณ (
การตั้งคาเครือขายไร
สาย) 31
คอมพิวเตอรเกตเวย 6
คาดีฟอลตจากโรงงาน 18
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คาดีฟอลต, การเรียก
คืน 18
เครือขายท่ีแนะนําใหใช  5
เครือขายพ้ืนฐาน 5
เครื่องคอมพิวเตอรหลาย
เครื่อง 4
เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม 4

จ
จํานวนแพ็กเกจทั้งหมดที่
สง 33
จํานวนแพ็กเกจทั้งหมดที่ได
รับ 33

ช
ชื่อบริการ mDNS (การตั้ง
คาเครือขายท่ัวไป) 29
ชื่อเครือขาย (การตั้งคาเครือ
ขายไรสาย) 30
ชอง (การต้ังคาเครือขายไร
สาย) 31
ชองสัญญาณอิน
เทอรเน็ต 10
เชื่อมตอ

การใชสายเคเบิลอีเทอร
เน็ต 9

ซ
เซิรฟเวอร DNS (การตั้งคา
เครือขายท่ัวไป) 29

ด
ดีฟอลตเกตเวย (การต้ังคา
เครือขายท่ัวไป) 28

ต
ตั้งคาความเร็วลิงค 18
ติดตั้งซอฟตแวร

Macintosh
ซอฟตแวร 14
Windows 13

ท
ท่ีอยู HW ของสถานีแมขาย 
(การตั้งคาเครือขายไร
สาย) 33
ท่ีอยู Media Access 
Control (MAC) 27
ท่ีอยูฮารดแวร (การตั้งคา
เครือขายท่ัวไป) 27

ป
ประเภทของการพิสูจนตัว
ตน (การต้ังคาเครือขายไร
สาย) 31
ประเภทของการเชื่อมตอ
เครือขาย (การต้ังคาเครือ
ขายทั่วไป) 27
ปลั๊ก RJ-45 10, 35 36

ผ
แผงควบคุม 17

ร
รหัสผานของผูดูแล (การตั้ง
คาเครือขายท่ัวไป) 29
รหัสผาน, Embedded 
Web Server 29
เราตเตอร  5 11
เรียกคืนคาดีฟอลตเครือ
ขาย 18

ส
สถานะ (การตั้งคาเครือขาย
ท่ัวไป) 27
สถานะไรสาย (การตั้งคา
เครือขายไรสาย) 30
สับเปลี่ยนจาก USB เปน
เครือขาย 3
สายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-
5 9
แสดงขอมูลโดยสรุป 17

ห
หนาการกําหนดคา 17
หนาการกําหนดคาเครือ
ขาย 17, 27
หนาจอการคนพบเครื่อง
พิมพ, Windows 14
หนาจอประเภทของการติด
ตั้ง, Windows 14
โหมดการสื่อสาร (การตั้งคา
เครือขายไรสาย) 30

อ
อัพเกรดจาก USB เปนเครือ
ขาย 3
อัพเกรดเครือขาย 3
อินเทอรเน็ต

DSL หรือสายเคเบิลที่มี
เราตเตอรเกตเวย 5
ชองสัญญาณ  10
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