การติดตังและตังค่า Radmin
คุณต้องทําตามขันตอนต่อไปนีเพือ% ทําการเชื%อมต่อผ่าน Radmin:
1. ดาวน์โหลด Radmin Server 3.x ที%นี% 10.123.250.12และติดตังไว้ในคอมพิวเตอร์ทางไกล คอมพิวเตอร์ทางไกลเป็ นคอมพิวเตอร์
ที%คณ
ุ สามารถ เชื%อมต่อในภายหลังผ่านซอฟต์แวร์ Radmin
2. ดาวน์โหลด Radmin Viewer 3.x ที%นี% 10.123.250.12 และติดตังไว้ในคอมพิวเตอร์ตน้ ทาง คอมพิวเตอร์ตน้ ทางเป็ นคอมพิวเตอร์
ที%คณ
ุ ใช้ เชื%อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางไกล
3. จากคอมพิวเตอร์ทางไกล คลิกขวาที%ไอคอน Radmin สี นาเงิ
ํ นในซิ สเต็มเทรย์ จากนันคลิกที% "Settings for Radmin server"

คลิกที% "Permissions" และตรวจดูวา่ เลือกระบบความปลอดภัยของ Radmin ไว้ จากนันคลิกปุ่ ม "Permissions" ที%ตอ้ งการ

คลิก "Add user" เลือกชื%อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน จากนันคลิก ตกลง ตกลง จากนันออกจากส่วนตังค่า Radmin Server และทํา
เครื% องหมายประเภทการเชื%อมต่อทุกช่องที%ตอ้ งการสําหรับผูใ้ ช้ที%เกี%ยวข้อง

เสร็ จสิ นการตังค่า Radmin Server แล้ว
4. พอร์ตที%ตอ้ งใช้คือ 4899 นี%เป็ นค่าพอร์ตเริ% มต้น คุณสามารถเปลี%ยนแปลงได้หากต้องการจาก Radmin Server Settings - > Options

5. หากเครืองคอมพิวเตอร์ ทางไกลอยู่ในระบบ LAN เดียวกัน คุณไม่ จาํ เป็ นต้ องตั)งค่ าใด ๆ เพิมเติม ให้ ข้ามไปขั)นตอนที 6
หากคอมพิวเตอร์ทางไกลอยูใ่ น LAN คนละระบบ หรื ออยูต่ ่อจากเราท์เตอร์ ให้ดาวน์โหลด Hamachi จากที%นี%: Hamachi ติดตัง
Hamachi ในคอมพิวเตอร์ตน้ ทางและคอมพิวเตอร์ทางไกล เรี ยกใช้ Hamachi โดยคลิกที%ปมุ่ "เปิ ดเครื% อง" ทางด้านซ้ายล่างของ
หน้าต่าง Hamachi

ที%อยู่ IP เสมือนจะปรากฏขึนที%ดา้ นบนของหน้าต่าง Hamachi ที%อยู่ IP นีจะใช้สาํ หรับเชื%อมต่อกับ Radmin จากนันคลิกที%ปุ่ม
Create or Join Networks ทางด้านขวาล่างของหน้าต่าง Hamachi - เลือก Create a new Network

กําหนดชื%อและรหัสผ่านที%ตอ้ งการสําหรับเครื อข่ายเสมือนของคุณ จากนันคลิกที%ปุ่ม Create or Join Networks จากนันเลือก Join
an existing Network พิมพ์ชื%อเครื อข่ายและรหัสผ่านสําหรับเข้าร่ วมเครื อข่ายของคุณ หลังจากเสร็ จสิ น คุณจะพบว่าที%อยู่ IP
ตังแต่สองชุดขึนไปปรากฏขึนขณะเลื%อนเมาส์ไปเหนือไอคอนถาด Radmin Server คุณตังค่าเครื อข่ายเสมือนเรี ยบร้อยแล้ว
หากคุณต้ องการเรียกค้ นข้ อมูลระยะไกลกับเวิร์คสเตชันทีอยู่ต่อจาก LAN โดยไม่ ต้องตั)งค่าซอฟต์ แวร์ ภายนอกใด ๆ ใน
เครืองพีซีแต่ ละชุด หรือในกรณีทีต้ องการเรียกค้ นคอมพิวเตอร์ ทางไกลจาก LAN กับเวิร์คสเตชันทีอยู่ใน LAN ต่ างเครือข่าย
กัน คุณสามารถใช้ ตัวเลือกการส่ งต่ อพอร์ ตได้
กรุ ณาอ่านรายละเอียดเกี%ยวกับการส่งต่อพอร์ตได้ที%นี%
การส่งต่อพอร์ต
หลังจากนันให้ไปที%หน้าเอกสารต่อไปนี คําแนะนําในการส่งต่อพอร์ตสําหรับ Radmin ค้นหารุ่ นเราท์เตอร์ของคุณและทําตาม
คําแนะนําบนหน้าเอกสาร
6. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ทางไกลว่าไฟร์วอลล์ของ Windows ไม่ได้ปิดกันการเชื%อมต่อของ Radmin อยู่ เข้าไปที% Start -> Control
panel -> Windows firewall ไปที%แท็บ Exceptions จากนันเพิ%มพอร์ต 4899 ของ Radmin เป็ นพอร์ตยกเว้น หากคุณมีไฟร์วอลล์
แยกเฉพาะ (เช่น ZoneAlarm หรื อซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อื%น) ให้ดูในเอกสารกํากับนีเพื%อตรวจสอบว่าจะยกเว้นการปิ ดกันพอร์ต
อย่างไร

7. จากคอมพิวเตอร์ตน้ ทาง เปิ ด Radmin Viewer จากเมนูหลัก คลิก "Connection -> New connection"

ระบุที%อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ทางไกลในฟิ ลด์ "IP address or DNS name" (คุณต้องกรอกที%อยู่ IP ของ Hamachi หากคุณต้องการ
เชื%อมต่อทางอินเทอร์เน็ต กรุ ณาดูในขันตอนที% 5) กรอกชื%อของการเชื%อมต่อ จากนันคลิก ตกลง

8. เชื%อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางไกลในโหมด Full Control ได้โดยคลิกขวาที%การเชื%อมต่อที%เพิ%งจัดทําขึนใหม่ จากนันคลิกที% Full
Control ในเมนูเนือหา

คุณสมบัติเด่น

Radmin
คือซอฟต์แวร์ควบคุมและเรี ยกค้นข้อมูลระยะไกลที%ทาํ งานได้รวดเร็วและ
ปลอดภัย ช่วยให้คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทางไกลได้เสมือนกับกําลังนัง% อยูห่ น้าเครื% อง
โดยสามารถควบคุมเครื% องได้จากที%ตา่ ง ๆ Radmin รองรับ Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต)
อย่างเต็มรู ปแบบ สามารถโอนไฟล์ ส่งข้อความและสนทนาเสี ยงกับผูใ้ ช้หลายราย นอกจากนี
ยังสามารถทํางานร่ วมกับระบบความปลอดภัยของ Windows ระบบตรวจสอบยืนยัน Kerberos การเข้ารหัส AES 256 บิตสําหรับ
ชุดข้อมูลทังหมด รองรับ Telnet Access การแสดงผลผ่านหน้าจอหลายชุดและเทคโนโลยี DirectScreenTransfer Radmin ใช้
โปรโตคอล TCP/IP ที%เป็ นสากลมากที%สุด ซึ%งถูกใช้ทงในระบบ
ั
LAN, WAN และอินเทอร์เน็ต คุณจึงสามารถเรี ยกค้นคอมพิวเตอร์
จากระยะไกได้ทกุ ที%ทว%ั โลก Radmin ถูกใช้กบั เครื% องพีซีขององค์กรขนาดใหญ่เป็ นจํานวนมากทัว% โลก ลูกค้าของเราหลายราย
เลือกใช้ Radmin เป็ นแอพพลิเคชัน% มาตรฐานในการจัดการเครื อข่าย

ความเร็ วสูงสุดในการทํางาน
Radmin คือซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลที%ทาํ งานได้เร็ วที%สุดในโลก เทคโนโลยี DirectScreenTransfer ใหม่ใช้ไดร์เวอร์
โหมดเคอร์เนลวิดีโอเพือ% ช่วยเพิม% ความเร็ วในการในการเก็บข้อมูลหน้าจอเป็ นจํานวนมากต่อวินาที แบนด์วธิ ที%ใช้ต%าํ
มากเป็ นพิเศษทําให้คุณสามารถทํางานได้อย่างสบายใจแม้วา่ จะเชื%อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรื อ GPRS
ระบบควบคุมฮาร์ดแวร์ระยะไกลด้วยการรองรับจาก Intel AMT
Radmin 3.5 เวอร์ชนั% ใหม่รองรับ Intel AMT (Active Management Technology) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื% อง
คอมพิวเตอร์ทางไกลได้แม้วา่ จะปิ ดเครื% องอยู่ หรื อในกรณีที%ไม่สามารถเริ% มใช้ระบบปฏิบตั ิการได้ Radmin Viewer ช่วย
ให้คณ
ุ สามารถเปิ ดเครื% อง รี สตาร์ทและปิ ดเครื% องจากระยะไกลได้ นอกจากนียังช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยกดูและแก้ไขค่า
BIOS ของคอมพิวเตอร์ทางไกล และบู๊ตเครื% องจากแผ่นซีดีในเครื% องต้นทางหรื อไฟล์ชุดข้อมูลจําลองจากดิสก์
รองรับ Windows 8 อย่างสมบูรณ์แบบ
Radmin 3.5 รองรับ Windows 8 32 และ 64 บิตอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทังสามารถใช้งานร่ วมกับ User Account Control
และ Fast User Switching Radmin Server 3.5 รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000
(32 บิต) และ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64 บิต) Radmin Viewer 3.5 รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows
8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000/ME/98/95/NT4.0 (32 บิต) และ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64 บิต)

ความปลอดภัยในระดับสูงสุด
Radmin ใช้การเข้ารหัสกับข้อมูล ภาพหน้าจอ การเคลื%อนเมาส์และสัญญาณจากคียบ์ อร์ดทังหมด โดยใช้ระบบการ
เข้ารหัส AES 256 บิต โดยจะมีการจัดทําคียส์ ุ่มขึนสําหรับการเชื%อมต่อแต่ละครัง ในส่วนของการตรวจสอบยืนยันผูใ้ ช้
Radmin สามารถใช้ระบบความปลอดภัยของ Windows ร่ วมกับ Active Directory และ Kerberos ร่ วมกัน หรื อใช้ระบบ
ความปลอดภัยของตัวมันเองเพื%ออนุญาตสิ ทธิ~ผใู ้ ช้และควบคุมการเข้าระบบ/ตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน ระบบความ
ปลอดภัยของ Radmin ใช้วธิ ีการแลกเปลี%ยนคียข์ อง Diffie-Hellman โดยมีขนาดคียท์ ี% 2048 บิต ตัวกรอง IP เสริ มจะทํา
หน้าที%จาํ กัดการเข้าถึงสําหรับโฮสต์และเครื อข่ายที%กาํ หนด
การสนทนา◌้ขอ้ ความและเสียง
การสนทนาด้วยข้อความและเสี ยง และโหมดส่งข้อความ เป็ นคุณสมบัติใหม่ใน Radmin เวอร์ชนั% 3 โดยมีเป้ าหมาย
เพื%อให้คุณสามารถสื%อสารกับผูค้ วบคุมคอมพิวเตอร์ทางไกลที%คุณการเชื%อมต่ออยูด่ ว้ ย
ใช้งานง่าย
Radmin เป็ นซอฟต์แวร์ที%สามารถเรี ยนรู ้และใช้งานได้ง่ายมาก ผูใ้ ช้ของเราส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันว่าข้อดีหลัก ๆ ของ
Radmin คือความง่ายในการใช้งานนี%เอง จากผลการประเมินที%ได้ทงหมด
ั
พบว่าอินเทอร์เฟซและโปรแกรมสามารถ
เข้าใจได้ทนั และไม่ยงุ่ ยาก ต่างจาก bloatware เนื%องจาก Radmin ไม่มี “คุณสมบัติเพิ%มเติม” สอดแทรกเข้ามาซึ%งทําให้
การใช้งานยากลําบาก มีความซับซ้อน หรื อทําให้ประสิ ทธิภาพในการทํางานลดลง
โอนไฟล์แบบ "ลากและวาง" ได้อย่างปลอดภัยด้วย "Delta Copy"
คุณสามารถใช้ Radmin เพื%อลากและวางไฟล์ผา่ นอินเทอร์เฟซที%ใกล้เคียงกับ Explorer ทังขาไปและขากลับระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทางไกลภายใต้โหมดการเข้ารหัส Radmin มีคณ
ุ สมบัติที%ช่วยให้สามารถอัพเดตไฟล์เฉพาะส่วนที%มีความ
แตกต่างกันระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื% อง คุณสมบัตินีเรี ยกว่า "Deltal Copy" เนื%องจากส่วนต่างของไฟล์ ("ข้อมูล
เดลต้า") เท่านันที%จะถูกคัดลอก นอกจากนียังสามารถคัดลอกข้อมูลต่อภายหลังเกิดปัญหาในระบบเครื อข่าย ณ จุดที%เกิด
ปัญหาโดยไม่ตอ้ งเริ% มกระบวนการใหม่ทงหมด
ั
คุณสมบัตินีจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื%อทําการคัดลอกไฟล์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทางไกล

รองรับการเชื%อมต่อที%หลากหลาย
Radmin รองรับการเชื%อมต่อร่ วมกันที%หลากหลายผ่านหน้าจอควบคุมระยะไกลเดียวกัน ซึ%งหมายความว่าคุณสามารถ
ชวนเพือ% นหรื อคนรู้จกั ให้เรี ยกดูหน้าจอของคุณจากทางไกล (สะดวกอย่างยิง% สําหรับการประชุมสาย) หรื อดูและ
ควบคุมหน้าจอทางไกลหลายหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงเครื% องเดียว (สะดวกอย่างยิง% สําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคหรื อการฝึ กสอนจากทางไกล)
บริ การทางเทคนิคฟรี ทางอีเมล
Famatech ให้บริ การด้านเทคนิคฟรี ผา่ นระบบอีเมลสําหรับลูกค้าที%ลงทะเบียนกับเรา

คุณสมบัติอื%น ๆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

รองรับการทํางานแบบมีผใู ้ ช้หลายรายใน Windows 8 และ Windows 7
Radmin Viewer สามารถทํางานร่ วมกับ Wine (ระบบควบคุมทางไกลจากเครื% อง Linux)
รองรับการแสดงผลหลายหน้าจอ
โอนข้อมูลหน้าจอทางไกลแบบ 2,000; 4,000; 16,000; 256,000 65,000 หรื อ 16 ล้านสี
รองรับโหมดความละเอียดสูง (ไม่มีขอ้ จํากัดสําหรับความละเอียดของหน้าจอ)
รองรับการแสดงผลเคอร์เซอร์คอมพิวเตอร์ทางไกลแบบภาพเคลื%อนไหวและแบบ alpha blending ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โหมดการเชื%อมต่อขณะปิ ดเครื% อง
โหมด Telnet
Radmin Server เป็ นบริ การเสริ มเท่านัน
สมุดโทรศัพท์สาํ หรับการเชื%อมต่อกับ Radmin แบบไม่จาํ กัดจํานวน อินเทอร์เฟซแบบ Explorer การจัดโฟลเดอร์และ
ระบบลากและวางข้อมูลที%เข้าใจง่าย
โอนคลิปบอร์ดได้สองทางผ่าน Unicode
สแกนเพื%อค้นหา Radmin Servers ที%ทาํ งานอยู่
รองรับการใช้งานร่ วมกับ Radmin Server 2.x.
สามารถแสดงหน้าจอทางไกลไว้ดา้ นในหน้าต่าง ๆ หรื อแบบเต็มหน้าจอโดยการกําหนดสเกลและสัดส่วนภาพได้อย่าง
ราบรื% น
รองรับล้อควบคุมบนเมาส์
มีชอร์ตคัทจากสมุดโทรศัพท์ที%เดสก์ทอปในส่วนของข้อมูลสมุดโทรศัพท์
ฟังก์ชนั% ปุ่ มสัง% การพิเศษเพื%อควบคุมและจัดการคียบ์ อร์ดได้อย่างครอบคลุม

•
•
•
•

ตัวกรอง IP ช่วยให้สามารถเปิ ดการเชื%อมต่อเฉพาะกับโฮสต์และเครื อข่ายที%กาํ หนด
ชื%อ DNS และชื%อผูใ้ ช้ถกู จัดเก็บไว้ในไฟล์บนั ทึกปฏิบตั ิการ
ระยะหน่วงหลังจากกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องห้าครังเพื%อความปลอดภัย
อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้หลายภาษาและวิธีใช้ที%จดั มาให้สาํ เร็ จรู ป

