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 และคลิปวิดีโอ ใหคนหาไฟลที่อยูบน

กอน และเพิ่มไฟลหรือทั้งโฟลเดอรไปยัง 

ไฟลที่ใชรวมกันบนคอมพิวเตอรของคุณให

ใหมไวในโฟลเดอรการดู Home Media Server 

ลใหโดยอัตโนมัติ

คอมพิวเตอรไปยัง

ตอไปยัง Home Media Server บน

ได ซึ่งใชแอปพลิเคชั่น Home Media Server 

องโทรศัพท

รโอนถาย

ยังโทรศัพท
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

Home Media Server
ขอสําคญั: ควรเปดใชการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใชไดเสมอ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมตอกับ LAN ไรสายของคุณ 

การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไม

ไดรับอนุญาต

Home Media Server ใชสถาปตยกรรม UPnP ในการเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกัน

ไดผาน LAN ไรสาย สถาปตยกรรม UPnP ใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ 

LAN ไรสาย 

ดวย Home Media Server คุณสามารถจัดหมวดหมูไฟลเพลง รูปภาพ และวิดีโอบน

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดอยางงายดาย คุณสามารถสรางรายการเลนเพลง 

อัลบั้มรูปถาย และภาพยนตรที่เลือกสะสมไดในแบบที่คุณตองการ คุณสามารถ

โอนถายไฟลสื่อที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทของคุณและสํารองไฟลจากโทรศัพทไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร คุณสามารถใชโทรศัพทเปนรีโมทคอนโทรล และแสดงไฟลสื่อ

จากโทรศัพทหรือเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่องเลนสื่อภายในบานที่ตอดวยระบบ

เครือขายและใชรวมกับ UPnP ได เชน เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน หรือระบบสเตอริโอ

การติดตั้ง Home Media Server บนคอมพิวเตอร
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Home Media Server จากแผนซีดีรอมที่มาพรอมกับอปุกรณ

ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได โปรแกรม Home Media Server จําเปนตอง

ใชรวมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP หากเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณมีไฟรวอลลปองกัน คุณอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อ

อนุญาตใหเครื่องคอมพิวเตอรของคุณสามารถทํางานรวมกับโทรศัพทเคลื่อนที่ของ

คุณได ทําตามคําแนะนําการติดตั้งบนหนาจอ

การจดัการไฟลสื่อ
ในการเก็บแทร็คเพลง รูปถายดิจิตอล

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดใหได

Home Media Server 

คุณสามารถระบุโฟลเดอรที่คุณใชเก็บ

เปนโฟลเดอรการดู เมื่อคุณวางไฟลสื่อ

จะเพิ่มไฟลลงในไลบรารีและอัพเดตไฟ

การโอนถายไฟลจาก
โทรศัพท
1 ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเชื่อม

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน

บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน

ใหเลือกโทรศัพทของคุณในเมนูข

2 เลือกไลบรารีไฟลสื่อที่คุณตองกา

3 เลือกไฟลสื่อไฟลเดียว

4 เลือกตัวเลือกเพื่อโอนถายไฟลไป
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การโอนถายไฟลจากโทรศัพทไปยัง
คอมพิวเตอร
1 ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเชื่อมตอไปที่ Home Media Server บนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรือบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ซึ่งใช

แอปพลิเคชั่น Home Media Server ใหเลือกโทรศัพทของคุณในเมนู

ของโทรศัพท

2 เลือกไฟลที่คุณตองการโอนยาย

3 เลือกตัวเลือกเพื่อโอนยายไฟลไปยัง Home Media Server บนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

การแสดงไฟลจากคอมพิวเตอรในอุปกรณอื่น
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงไฟลสื่อที่ใชรวมกันได

จาก Home Media Server บนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ในอุปกรณ UPnP 

ที่ใชรวมกันไดอืน่ของเครือขายโฮม ตัวอยางเชน คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณ

เพื่อควบคุมการเลนซ้ําไฟลเพลงที่ใชรวมกันได ซึ่งถูกจัดเก็บไวในคอมพิวเตอร

ผานระบบเสียงภายในบาน UPnP ที่ใชรวมกันไดโดยการใชตัวรับมัลติมีเดีย UPnP 

ที่ใชรวมกันได

การควบคุมไฟลสื่อดวยโทรศัพทของคุณ
1 ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเชื่อมตอไปยัง Home Media Server 

บนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน

2 เลือกไลบรารีสื่อที่มีไฟลที่คุณตองการควบคุมอยูดวย

3 เลือกไฟลสื่อ

4 เลือกอุปกรณที่ใชรวมกันไดที่มีไฟลแสดงไว

ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hom

โปรดดูที่ www.simplecenter.net/n

Home Media Server เพื่อเปดวิธีใ
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