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  در ويندوز Windows Remote Assistanceبرنامة 
  كمك از راه دور 

كسي كه  _تجربة شما ه خوب است اگر دوست كامپيوتري باچ
گيريد تا مسائل كامپيوتر شما را حل كند  دوبار در هفته با او تماس مي

ن و اينترنت مسئلة كامپيوتر شما را پيدا و حل بتواند از طريق خط تلف _
. بسياري از  آيد؟ نه تخيلي به نظر مي-هاي علمي كند. آيا شبيه به فيلم

يا  ان ، دوستها كاران گرفته تا خبره كاربران كامپيوتر، از تازه
ند. و حاال، ندا ي دارند كه دربارة كامپيوتر بيشتر از آنها ميانخويشاوند

سپاسگزار بود، زيرا اين  7ويندوز Remote Assistanceبايد از برنامة 
اصالحاتي در  جلوي چشم شما در و توانند مستقيماً از راه دور افراد مي

را حل شما ة كامپيوتر كامپيوتر شما به وجود بياورند و احتماالً مسئل
   كنند.

Remote Assistance تعميركاران كند. اكثر  به شما كمك مي
بدهند كامپيوتر از توضيحات فراواني كه مجبورند پاي تلفن به كاربراني 

دانند كه همواره  كه كامپيوترشان مسئله پيدا كرده است آگاهند و مي
. در اكثر موارد، اين افراد اگر به  گير است بيان چنين توضيحاتي وقت

زماني كه مجبورند بابت  دار دسترسي داشته باشند مدت كامپيوتر مسئله
، موقع ارائة  شود. افزون بر اين حل مسئله صرف كنند تقريباً نصف مي

، كاربران چنان وقت خود را صرف اجراي  توضيح از طريق تلفن
دهد  كنند كه بار بعد كه همان مسئله رخ مي دستورات دوست خود مي

    كنند كه چگونه رفع اشكال كنند. فراموش مي

نمايش  اي در صفحه كار، مسئله ، فرض كنيد كاربر تازه به عنوان مثال
چطور آن را حل كند. با يك يا كامپيوتر خود داشته باشد و نداند كه 

زدن به يك دوست باتجربة خود ريشة مسئله را پيدا  چندبار تلفن
در حل كند، اما چون خود تجربه ندارد دوست باتجربه مجبور است  مي

اين  Remote Assistanceگام او را هدايت كند. با برنامة  به گاممسئله 
در  Device Managerتواند به سرعت وارد بخش  دوست باتجربه مي

ويدئويي آن را ارتقا بدهد. و  (driver) گر رانششود و برنامة  7ويندوز
وجود داشته باشد، دوست  مسئله اگر پس از يك بوت مجدد بازهم

شود و  اجرا مي Task Managerتواند عملياتي را كه در  باتجربه مي
    ممكن است با خصوصيات نمايش تداخل پيدا كند بررسي كند.

تواند فقط تماشا كند و يا  كار مي ، كاربر تازه اسر اين عملياتدر سر
دهد يادداشت بردارد، و  اش انجام مي دربارة مراحلي كه دوست باتجربه

د. اگر تنها خط تلفني كاربر پرسهايي از او ب پرسشاز طريق تلفن حتي 
اشغال شده باشد، او بازهم  Remote Assistanceتجربه به وسيلة  كم
بهره بگيرد و سؤاالتي را  اين برنامه ) chat(زني  بخش گپتواند از  مي

    بپرسد.
هاي داشتن كامپيوتر يادگيري مسائل اين فناوري  ، يكي از لذت البته
تان را  اگر در نهايت خودتان خبره شديد و توانستيد دوستان  . است

براي  Remote Assistanceت و سادگي راهنمايي كنيد، احتماالً از قدر
   عمليات رفع اشكال قدرداني خواهيد كرد.

و ويج   گيجهرگاه با يك مسئلة كامپيوتري برخورد كنيد كه شما را 
كرده باشد، اگر هميشه كسي باشد كه كمك كند عالي است. اما حتي 

خوشبخت باشيد كه يك دوست يا آشناي بامعلومات داشته  قدر آناگر 
  باشيد، هنگام نياز معلوم نيست كه دم دست باشد. 

مسئله را حل كرده  Windows Remote Assistanceخوشبختانه، 
دهد كه كمك فني را از كسي  است. اين برنامه به شما امكان مي

يا در يك شهر آن سوي شهر، يا يك استان ديگر،   دريافت كنيد كه در
 Remote Assistanceكند. هنگامي كه از طريق  ديگر دنيا زندگي مي

 تاپ دسككنيد، آن شخص خواهد توانست كه  كمك فني دريافت مي
شما را تماشا كند، و در صورت لزوم، حتي كنترل آن را به  ويندوز

دست بگيرد و شما راحت كارهاي او را تماشا كنيد. به اجمال، 
Remote Assistance  كردن و كارآمدتركردن عمليات رفع تر سريعبا

  دهد.  اشكال، احتمال يافتن يك راه حل را افزايش مي
Remote Assistance  ويندوزنيست؛ در  7ويندوزيك برنامة جديد 

 Remote Assistance نيز حضور داشت. اما پي ويندوز اكسو در  ويستا
يك گزينة جديد به نام  به ويژه، _تكامل پيدا كرده است  7ويندوزدر 

Easy Connect رساني را قابل اعتمادتر،  تواند عمل كمك دارد كه مي
  تر كند.  تر، و امن راحت

                  و Remote Assistanceدر اين مقاله، نحوة استفاده از 
Easy Connect  7ويندوزبراي دعوت از يك كاربر ديگر  7ويندوزدر 
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ارتباط كامپيوترتان با  به و  ،شناسيد دهيم كه شما مي را شرح مي
تواند به شما كمك كند.  دانيد كه مي كامپيوتر او اعتماد داريد و مي

را  7ويندوز ،امدادگري مربوط به حالتي را كه ها دستورالعملهمچنين، 
مطابق انتظار كار نكند توضيح خواهيم  Easy Connectنداشته باشد يا 

 . داد

  
  

  ايد  دعوت شدهصميمانه 
پس از آن كه تداركات الزم  براي دريافت كمك از شخصي 

د و آن شخص در كنار كامپيوترش حاضر شد، رديديگر را فراهم ك
امكان خواهد  امدادگرارسال كنيد كه به  1نامهدعوتالزم است يك 

  داد كه كامپيوتر شما را بيابد و به آن وصل شود. 
را در  assistanceرا باز كنيد،  Startنامه، منوي  براي ارسال دعوت

را  Windows Remote Assistanceكادر جستجو تايپ كنيد، و سپس 
آن است كه  ،نياز ندارد كليد صفحهانتخاب كنيد. گزينة ديگر كه به 

كليك كنيد، روي دكمة  Startدر منوي  Help And Supportروي 
Ask )( كليك كنيد، و سپس روي لينك                                        

Windows Remote Assistance  ،كليك كنيد. از هر راهي كه برويد
پرسد كه آيا كمك  اي به نمايش در خواهد آمد كه از شما مي پنجره
را  Invite Someone You Trust To Help Youگزينة  _خواهيد يا نه  مي

دادن به  نيد. (براي اطالعات بيشتر دربارة روش پاسخانتخاب ك
  را بخوانيد.) » يدكمك كن«، بخش   Remote Assistanceنامة دعوت

                                                 
 
1 invitation 

  

  
مورد اعتماد  امدادگرپنجرة بعدي از شما خواهد خواست كه از 

را انتخاب كنيد. پس از  Use Easy Connect. گزينة خود دعوت كنيد
ة شما ساخته خواهد شد و يك پنجرة جديد نام دعوتچند لحظه، 
عددي به نمايش در -كاراكتري حرفي 12 2گذرواژةحاوي يك 

خواهد آمد كه امدادگر براي ارتباط با سيستم شما به آن نياز خواهد 
  داشت. 

  

  

                                                 
 
2 password 

  نامه به امدادگر امكان خواهد داد كه كامپيوتر شما را بيابد ودعوت
  به آن وصل شود.

Remote Assistance دهد كه دست يك نفر را  به شما امكان مي
  بگيريد، يا يك نفر ديگر دست شما را بگيرد.
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توانيد به امدادگر اطالع بدهيد، يا  ه را از طريق تلفن ميگذرواژاين 

توانيد روي  كنيد، مي كار مي 3رساني فوري پيامهاي  اگر با برنامه
را انتخاب كنيد، و سپس آن را  Copyكنيد،  راست–كليكه گذرواژ

ه از نوع كاپيتال گذرواژكنيد. با آن كه همة حروف  pasteدر يك پيام 
ه در عمل به بزرگي يا كوچكي حروف حساس نيست. گذرواژ هستند،

تواند آنها را در حالت كوچك يا بزرگ (كاپيتال) تايپ  امدادگر مي
  كند. 

  

  

  

                                                 
 
3 instant messaging 

ه را به امدادگر داديد، شما راحت سر جاي گذرواژپس از آن كه 
اي  كند، پنجره لحظاتي بعد كه امدادگر آن را تايپ مي _ خود بنشينيد 
پرسد كه آيا  شما ظاهر شود كه از شما مي نمايش صفحهبايد بر روي 

مپيوتر شما وصل شود يا نه. خواهيد كه امدادگر شما بتواند به كا مي
چند لحظه به لرزه در  نمايش صفحهكليك كنيد،  Yesهنگامي كه روي 

ه شما را به نمايش در آورد گذرواژاي كه پيشتر  آيد، و سپس پنجره مي
تاپ شما  تواند دسك به شما گزارش خواهد كرد كه امدادگر حاال مي

 _صويري بشويد را ببيند. همچنين ممكن است متوجه نوعي تغييرات ت
تاپ شما يك زمينة سياه به نمايش در  جاي تصوير كاغذ ديواري دسك

تغيير  Windows Basicتاپ شما به حالت رنگي  خواهد آمد، و دسك
ها بدون  و پنجره4بار تاسكخواهد كرد، كه سبب خواهد شد كه 

هاي ويژه به نمايش در بيايند. عادي است و كارايي را بر روي  جلوه
  كند.  يك ارتباط لرزان اينترنت بهينه مي

  

  
  

توانيد با  پس از برقراري ارتباط بين شما و امدادگر، مسئله را مي
استفاده از كامپيوترتان نمايش دهيد و همزمان امدادگر آن را تماشا 

رساني فوري با امدادگر در تماس  كند. اگر از پيش از طريق تلفن يا پيام
  براي ارتباط متني كليك كنيد.  Chatباشيد، روي دكمة بوده ن

  
                                                 
 
4Taskbar 

اي را تايپ كند كه شما ارائه  حتي پس از آن كه امدادگر گذرواژه
  ايد، بازهم براي برقراري ارتباط به اجازة شما نياز است.كرده

Easy Connect كمك است، اما   نامه بهترين روش ارسال دعوت
 را از طريق ايميل ارسال كنيد.  نامه دعوتتوانيد نيز ميخودتان

به رنگ خاكستري باشد،  Use Easy Connectاگر گزينة : يادآوري
را اجرا  7د ويندوزكنبه شما كمك  قرار است  كند، يا شخصي كه كار نمي

نامه از  ارسال دعوت«و »  Easy Connectمسائل «هاي  كند، بخش نمي
  را بخوانيد.»طريق ايميل

Remote Assistance به طور خودكار يك گذرواژه  7در ويندوز
هاي پيشين ويندوز،  سازد. (در نگارش كاراكتري براي شما مي 12قدرتمند 

 ).كرديد خودتان يك گذرواژه انتخاب مي
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  يد سپاركنترل را به دست امدادگر ب
                      اي را از طريق كنيد كه مسئله هنگامي كه سعي مي

Remote Assistance نترل كامپيوتر به دست حل كنيد، اغلب دادن ك
تجربه مؤثرتر از زماني است كه او فقط تماشاگر باشد و به امدادگر با

  شما بگويد كه روي چه چيزي كليك كنيد يا چه چيزي را تايپ كنيد. 
گيريد،  تا زماني كه شما از كسي كه به او اعتماد داريد كمك مي

براي دادن كنترل كامپيوتر به آن  Remote Assistanceاستفاده از 
همه، دادن كنترل كامپيوتر از طريق  خطر است. با اين شخص بي

Remote Assistance شدن كنترل  به كسي ديگر به معني خارج
تواند كنترل  كامپيوتر از دست شما نيست. امدادگر بدون اجازة شما نمي

را به دست بگيرد، و چون در كنترل كامپيوتر با شما مشترك است، با 
ل كامپيوتر شما خواهد و موش امدادگر قادر به كنتر كليد صفحهآن كه 

  را دارد.  تانو موش شما نيز توان كنترل كامپيوتر كليد صفحهبود، 
Remote Assistance  كنترل كامپيوتر را فقط در زماني با امدادگر

كليك كند و از  Request Controlكند كه او روي دكمة  مشترك مي
شما درخواست كنترل كامپيوترتان را كند. هنگامي كه او اين كار را 

آيد و  شما به نمايش در مي نمايش صفحهاي بر روي  انجام بدهد، پنجره
را بدهيد. اين پنجره  Yesيا  Noي ها پاسخخواهد كه يكي از  از شما مي

دهد  ن ميزني است كه به امدادگر امكا همچنين حاوي يك مربع تيك
پاسخ بدهد. اگر شما اين مربع  User Account Controlهاي  كه به پيام
به هنگام كار روي  UACدار نكنيد و امدادگر با يك پيام  را تيك

امدادگر تا زماني كه شما به آن  نمايش صفحه، سيستم شما برخورد كند
اي  هاي تأييدگيري پنجره UAC هاي پيام( شود پاسخ ندهيد تاريك مي

 ها تنظيمبعضي از  تغييردادنهستند كه غالباً پيش از آن كه مجاز به 
  آيند).  شويد به نمايش در مي

  

  

  هاي ارتباط  گزينه
برقرار است، روي  Remote Assistanceدر زماني كه يك جلسة 

هاي ارتباط، مانند  براي پيكربندي بعضي از گزينه Settingsدكمة 
هاي بصري (اگر يك ارتباط اينترنت سريع داشته  جلوه كردن فعال

به عنوان يك روش ديگر براي  ESCيا استفاده از كليد  ،باشيد)
توانيد كليك كنيد.  كردن حالت كنترل مشترك كامپيوتر مي متوقف

           كردن ارتباط تان را بدون قطع تاپ اگر زماني بخواهيد كه موقتاً دسك
Remote Assistance  پنهان كنيد، كافي است رويPause  براي

پس به هنگامي كه امدادگر كليك كنيد، و س نمايش صفحهكردن  سياه
  كليك كنيد.  Continueشديد روي  نمايش صفحهآمادة تماشاكردن 

 هنگامي كه امدادگر ديگر به كنترل كامپيوتر شما نياز نداشته باشد
 Stop Sharing ، رويتاپ شما را تماشا كند) بتواند دسك بازهم اما(

ه كردن كامل استفاد كنترل كليك كنيد. براي متوقف كردن خارجبراي 
را  Remote Assistance، كافي است پنجرة Remote Assistanceاز 

تواند اكثر اين كارها را  ببنديد. امدادگر شما نيز در طرف خودش مي
  انجام بدهد. 

با كسي را از  Remote Assistanceهنگامي كه يك بار ارتباط 
كنيد، كمك گرفتن از همان شخص در  برپا Easy Connectطريق 

شود. اين از آن روست كه بار بعد كه  مي تر آساندفعات بعدي كمي 
كنيد، قادر خواهيد بود كه از ميان  نامه كمك ارسال مي يك دعوت

ارتباط برقرار  Easy Connectفهرستي از افرادي كه پيشتر از طريق 
هرگاه يكي از موارد  اند امدادگر مورد نظرتان را انتخاب كنيد. كرده

نامه همچون قبل ساخته خواهد شد، اما  فهرست را انتخاب كنيد، دعوت
دادن به  ه را نخواهيد ديد. براي پاسخگذرواژاين بار شما يك 

نامه و ارتباط با شما، امدادگر فقط الزم است كه نام شما را از  دعوت
كه او  فهرست تماسي مشابه در طرف خودش انتخاب كند، با اين شرط

  از همان كامپيوتري استفاده كند كه بار اول استفاده كرده است. 

  

  Easy Connectمسائل 
Easy Connect بهترين روش برپاسازي يك ارتباط                  
Remote Assistance  است، و تا زماني كه شما و امدادگرتان از

هاي خانگي وصل باشيد (توجه داشته  استفاده كنيد و به شبكه 7ويندوز

پيش از آن كه امدادگر بتواند كنترل كامپيوتر شما را در دست بگيرد 
  به اجازة شما نياز دارد.
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باشيد كه يك شبكه اداري يا يك شبكه عمومي مانند يك نقطة تحت 
ممكن است جلوي چنين ارتباطي را بگيرند)، احتماالً  Wi-Fiپوشش 

اي بهره بگيريد. اگر شما يا  قادر خواهيد بود كه از آن بدون هيچ مسئله
يد، كن برقرار ارتباط Easy Connectاز طريق ستيد نتوانامدادگرتان 

 7ويندوزممكن است به  Troubleshootingوي دكمة ر  كردن كليك
كه ممكن است جلوي يك  امكان بدهد كه يك مسئلة پيكربندي را

شناسايي و تصحيح كند. پس از اجراي  گيرد ارتباط را مي
Troubleshooterنامه جديد بسازيد.  ، الزم است كه يك دعوت  

  
را پس از اجراي  Easy Connectنتوانستيد يك  بازهماگر 

Troubleshooter هر  5روترهايبودن  برقرار كنيد، بد نيست كه مجهز
 روزآمد را بررسي كنيد، اگر 6روِ رمفاينترنت به آخرين دو طرف 

به سايت وب سازنده براي اطالعات بيشتر نبودند، آنها را روزآمد كنيد (
  روتر مراجعه كنيد). 

  

  نامه از طريق ايميل  ارسال يك دعوت
دانيد،  را يك گزينة مناسب نمي Easy Connectبه هر دليلي  اگر

با ايميل را  Remote Assistanceنامه  به جاي آن ارسال يك دعوت
گونه كه پيشتر شرح  نامه را همان امتحان كنيد. براي اين كار، دعوت

  هاي زير را انتخاب كنيد:  كنيد، اما در مقابل يكي از گزينه برپاداديم 
Use Email To Send An Invitation  
Save This Invitation As A File  

فرض شما  يشاولي به طور خودكار يك پيام جديد با برنامة ايميل پ
خواهد  Thunderbirdيا ، Outlook ،Windows Live Mailمانند 

                                                 
 
5 router 
6 firmware 

به آن پيوست  »Invitation.msrcincident«ساخت كه يك فايل 
ا ذخيره كنيد و شود. دومي به شما امكان خواهد داد كه يك فايل ر مي

يا  Gmailاگر از يك سرويس ايميل مبتني بر وب مانند  سپس
Hotmail يك پيام پيوست كنيد.  را به  آن به طور دستي  گيريد بهره مي
                  نامه مختار هستيد، فقط نبايد بسط گذاري فايل دعوت در نام

».msrcincident«  .را تغيير بدهيد  
نامه  روش ارسال ايميل شما هر چه كه باشد، پس از آن كه دعوت

گونه به نمايش درخواهد  نهما را هگذرواژد، يك پنجرة وشدريافت 
آيد. هنگامي  به نمايش در مي Easy Connectد كه در سناريوي ورآ

ممكن است كنيد، براي راحتي  ايميل مي را نامه كه يك دعوت
يد. راحت است، اما از لحاظ امنيتي قرار دهدر داخل ايميل  را  هگذرواژ

ه را از طريق گذرواژيك فكر خوب نيست. در نتيجه، اگر مجبوريد 
ايميل ارسال كنيد، اطمينان يابيد كه آن را به نشاني درست ارسال 

  كنيد.  مي
ساعت اعتبار دارند، در نتيجه،  6ه فقط به مدت نام دعوتي ها فايل

توان آنها را به كار برد. با وجود اين، به  پس از گذشت دورة اعتبار نمي
به ويژه  تعيين كنيد، كهتوانيد خودتان مدت اعتبار را  فرض مي طور پيش

نامه داراي دورة اعتبار  خواهيد يك دعوت زماني سودمند است كه مي
توانيد كمك  طوالني براي كسي بسازيد كه مطمئن هستيد كه از او مي

 Startنامه، روي دكمة  دورة اعتبار دعوت تغييردادنبگيريد. براي 
             را در كادر جستجو تايپ كنيد، و remoteكليك كنيد، 

Allow Remote Access To Your Computer  هاي  تحت يافته را
 Advancedانتخاب كنيد. سپس، روي دكمة  Control Panelمربوط به 

  ها كليك كنيد.  نامه براي انتخاب دقيقه، ساعت، يا روز اعتبار دعوت

  
خود مشكل داشته باشيد، يا  7ويندوزبار بعد كه در مورد كامپيوتر 
افزارتان به آموزش نياز داشته باشيد، به  فقط در مورد بخشي از يك  نرم

كرده  آسان را امداد كامپيوتري  Remote Assistanceياد بسپاريد كه 
  . است
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  كمك كنيد 
تر  مشكل Remote Assistanceه نام دعوتدادن به يك  عمل پاسخ

را  Remote Assistanceگامي كه از ساخت آن نيست. كافي است هن
  آوريد به جاي گزينة زير  به اجرا در مي

Invite Someone You Trust To Help You   

  گزينة زير را انتخاب كنيد: 

Help Someone Who Has Invited You  

اي به  را انتخاب كنيد، پنجره Use Easy Connectاگر گزينة 
اي را  كاراكتري 12ة گذرواژخواهد كه  آيد و از شما مي نمايش در مي

. اگر يك فايل ه استگيرنده به شما داد ارائه بدهيد كه كمك
دريافت كرده باشيد، كافي است  Remote Assistanceنامه  دعوت

ة مشابه براي گذرواژكنيد تا يك صفحه  دوضرب–كليكروي آن 
  شما به نمايش در بيايد. 

  
هنگامي كه به كامپيوتر راه دور وصل شديد، اگر تصوير 

يا خواندن آن  ،بينيد كمي دراز يا پهن شده باشد تاپي كه مي دسك
گيرنده در حال استفاده از  دشوار باشد، به معني آن است كه كمك

روي  كردن كليكرزولوشني باالتر از رزولوشن مورد استفادة شماست. 
تاپ را واضح خواهد كرد، اما مجبور  دسك Actual Sizeدكمة 

خواهيد بود كه براي ديدن كل صفحه از روش طومارنمايي (اسكرول) 
بهره بگيريد. همچنين توجه داشته باشيد كه بسته به وضعيت ارتباط 

گذرد  اينترنت، ممكن است نمايش آنچه بر روي كامپيوتر راه دور مي
  نياز داشته باشد.  به چند ثانيه وقت

 Remote Assistanceسرانجام، به ياد داشته باشيد كه ارتباط 
سريع نيست كه ويدئو را نمايش بدهد، و صدا را اصالً انتقال  قدر آن
دهد. در نتيجه، براي رفع اشكال آن نوع مسائل، الزم است كه  نمي

  هاي شما عمل كند.  ها و گوش گيرنده به عنوان چشم كمك

  

  يازهان پيش 
آميز كار كند،  به طور موفقيت Remote Assistanceبراي اين كه  

تجربه از  هم كامپيوتر كاربر باتجربه و هم كامپيوتر كاربر كم بهتر است 
بهره بگيرند، و هر دو بايد به يك شبكة عمومي (مانند يك  7ويندوز

تجربه بايد از يك  ) وصل باشند.  كاربر كم شبكة خانگي يا اينترنت
بهره بگيرد (حساب  (administrative account) مديريتيحساب 
به هنگام نصب   7ويندوزهمان حساب كاربري است كه  مديريتي

  سازد).  مي

توانيد  وتر به كاربر متخصص را بپذيريد، مياگر سپردن كنترل كامپي
كليد و موش را در اختيار داشته باشيد. با  به طور اشتراكي كنترل صفحه

، بهتر است كنترل را به طور كامل در اختيار كاربر متخصص  وجود اين
بگذاريد چون اگر شما نيز همزمان فرمان صادر كنيد ممكن است در 

    ود بيايد.روند رفع اشكال مسائلي به وج

  

  

   Remote Assistanceرفع اشكال 
كند،  به طور معمول راحت كار مي Remote Assistanceبا آن كه 
ها در پيكربندي يا عيوب برنامه ممكن است مسائلي به  به دليل تداخل

    . شده و روش حل آنها آمده است وجود بيايد. در زير چند مسئلة شناخته

،  معرفي شده است Remote Assistanceاز زماني كه  ●
. به  هاي ويندوز متفاوت بوده است ترين مسئله كار در محيط متداول

هر دو يكسان، مثالً   ويندوز بهتر است دو خاطر بسپاريد: هر دو كاربر 
    . داشته باشند 7ويندوز طرف

كنترل كامپيوتر راه دور را از دست بدهد،  ،اگر كاربر متخصص ●
) كامپيوتر راه دور را  تواند در چيزي باشد كه رزولوشن (دقت علت مي
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 (screen saver) نمايش محافظ صفحه، مانند يك برنامة  تغيير داده است
، برنامة محافظ  اين عمليات به هنگاماي ديگر. بهتر است  يا برنامه
يد. براي اين كار، روي يك جاي خالي نمايش را غيرفعال كن صفحه

Desktop نيد، روي كراست -كليكPersonalize و بعد نيد ك كليك
 كليك Screen Saverروي آيكن  Personalizationپايين پنجرة در 
شود انتخاب كنيد. در هر  ي كه ظاهر ميا پنجرهرا در  Noneنيد، و ك

به كاربر باتجربه پيام خواهد داد كه  Remote Assistance،  صورت
ارتباط مجدد، دوباره كنترل كامپيوتر راه دور را  برقراري پس از

    درخواست كند.

اگر كاربر متخصص سعي كند از راه دور كامپيوتر شما را كنترل  ●
كنترل از راه دور اين كامپيوتر «كند و پيام خطاي زير را دريافت كند: 

را براي كنترل راه دور پيكربندي  تانت كامپيوتر، الزم اس» مجاز نيست
حساب يك  كنيد (و همچنان كه پيشتر ذكر شد، بايد از

Administrator .(بهره بگيريد    

 Propertiesنيد، كراست -كليك Computer  براي اين كار، روي
  نيد.ك كليكدر ستون چپ  Remote settingsرا انتخاب كنيد، و روي 

  
مربع كنار عبارت  Remote  در برگة System Propertiesپنجرة در 

  دار كنيد: زير را تيك

Allow Remote Assistance connections to this computer  

در  Remote Assistance كادر تحت Advancedروي دكمة  اگر 
را تحت كادر نامه  دعوتدورة انقضاي ، نيدك كليك اين برگه 

Invitations تحت  توانيد تغيير بدهيد.  ميRemote Control  در پنجرة
Remote Assistance Settings مربع كنار عبارت زير را توانيد مي نيز 

  دار كنيد:  تيك امدادگر به براي دادن اجازة كنترل كامپيوتر  

Allow This Computer To Be Controlled Remotely   

  
 System Propertiesسپس در پنجرة  .نيدك كليك OKو روي 

    .را ببنديد  Systemپنجرة و  نيدك كليك OK و آنگاه  Apply روي

اگر كاربر متخصص نتواند ارتباط برقرار كند و پيام انقضاي  ●
نامه  نامه دريافت كند، اما در واقع زمان دعوت نامه يا لغو دعوت دعوت

توانيد ريشة  شيد)، مي(و شما آن را لغو نكرده با باشدمنقضي نشده 
پيدا كنيد. اگر به تازگي از  System Restoreمسئله را در 

System Restore  بهره گرفته باشيد و سيستم را به تاريخي (نقطة
، (restore)نامه برده باشيد  ) پيش از زمان ساخت دعوت اي گردانيباز

د شده يا لغوشده ظاهر خواه نامه به صورت منقضي ، دعوت در حقيقت
شود)، يا  توصيه ميكه نامة ديگر بفرستيد ( شد. مجبوريد كه يك دعوت

    بهره بگيريد. گردانيبازبراي لغو  System Restoreاز 

يك  Remote Assistanceنامة  ، اگر موقع ارسال دعوت سرانجام ●
به شما  Remote Assistanceنشاني ايميل غيرمعتبر وارد كرده باشيد، 

  . يا نه ه استنامه را دريافت كرد گويد كه گيرنده دعوت نمي
Remote Assistance هاي ايميل را بررسي كند،  تواند اعتبار نشاني نمي

، اطمينان  بنابراين  . نامه دريافت شده است يا نه يا تأييد كند كه آيا دعوت
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كنيد  مي نامه را برايش ارسال حاصل كنيد كه نشاني ايميلي كه دعوت
    كند. معتبر است و كار مي

  
  ارتباط اينترنت تلفني و باند عريض

 Remote Assistance  روي خطوط پرسرعت اينترنت خوب كار
اي ارتباط  كيلوبيت در ثانيه 56كند. اما اگر از طريق يك مودم  مي

كاربران تلفني  ارتباط ، . در حقيقت برقرار كنيد كارايي كمتر است
مايكروسافت سعي كرده است كه ارتباط را براي  اما . آهسته است
    هاي آهسته بهينه كند. كاربران مودم

روي كامپيوتر  Remote Assistanceافزار  ، اگر نرم به عنوان مثال
، يك مودم تلفني را در كامپيوتر راه دور تشخيص  كاربر متخصص

 بيتي تنظيم 8را به حالت  تاپ دسك دهد، به طور خودكار رنگب

كند تا سرعت  را خاموش مي (wallpaper)كند و كاغذديواري  مي
برند و  عمل ارتباط بيشتر شود. اين دو كار، سرعت را باال مي

دادن تنظيم رنگ باال و كاغذديواري بر روي امكانات رفع  ازدست
    □گذارند. اشكال تأثيري نمي

  

  
  

  
  ؟ چقدر مطمئن است

هايي است كه  يكي از برنامه Remote Assistanceواضح است كه  
توانند با  آن را بسيار دوست دارند. آنها مي (hacker)دزدان  داده

گرفتن كنترل كامپيوتر شما اطالعات فراواني را از روي آن  دردست
قدر كافي امنيت دارد.  ، فناوري ارتباط راه دور به بدزدند. با اين همه

كنترل  امدادگركامپيوتر  دزدان بتوانند از طريق احتمال اين كه داده
دزد از  . اما اگر يك داده كامپيوتر شما را در دست بگيرند بسيار كم است

    نامه را به دست بياورد شما به مشكل خواهيد افتاد. اول عمليات دعوت

چندين امكان امنيتي دارد.  Remote Assistance،  خوشبختانه
عنوان يك گزينه بلكه  ، و اگر آن را نه به گذرواژه يك شروع خوب است

. و با آن كه  به عنوان ضرورت در نظر بگيريد شروع بسيار بهتري است
كم اطمينان  رسد، اما دست مرحلة گذرواژه كمي آزاردهنده به نظر مي

    دهد كه كسي به جز دوست متخصص شما آن را ندارد. مي

، يا  ، تماس تلفني چند راه براي انتقال گذرواژه در پيش داريد: ايميل
ترين راه ارائة گذرواژه به صورت  . واضح است كه مطمئن حضوري

توانند با بررسي ايميل گذرواژه را  دزدان مي ، چون داده حضوري است
    بيابند.

گزينة تاريخ انقضاي  Remote Assistanceمورد امنيتي ديگر 
.  استفاده از اين امكان نيز هميشه يك كار خوب است  . نامه است دعوت

    . : يك ساعت عالي است دت انقضا هرچه كمتر باشد بهتر استم

هاي منطقي خوبي در طول  از پيام Remote Assistance،  سرانجام
.  ، كامل نيست گيرد. با اين همه مدت دعوت و عمليات ارتباط بهره مي

ايد، كمتر از كنار كامپيوتر خود دور شويد چون  نامه فرستاده وقتي دعوت
غيبت شما كسي به كامپيوتر شما دسترسي يابد و  ممكن است در

    را بدزدد. تان اطالعات

كند عمليات مجرمانه نيز با آن  هرچه صنعت كامپيوتر بيشتر ترقي مي
 گاه رعايت يچ، ه ، در نتيجه كند، اغلب به صورت خاموش پيشرفت مي

 Remote Assistance، اگر از  به ويژه  اقدامات امنيتي را فراموش نكنيد.
  □ها را به ديدة ترديد نگاه كنيد. نامه گيريد همواره دعوت زياد بهره مي

  سازي ارتباط بهينه
كردن   روي آيكن   توانيد با كليك شود مي اي كه گذرواژه ارائه مي در پنجره 

Settingsپنجره ،    Windows Remote Assistance Settings   را باز كنيد و
را تنظيم  Bandwidth usageسازي ارتباط، شاخص متحرك تحت  براي بهينه

  كنيد.

  

  
  


