ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی  TeamViewerﮐﺪام
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  TeamViewerدﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ
ﺧﻮد راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آن ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪی

اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎدرات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺗﻐﺮ آی ﭘﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه  TeamViewerﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻄﻠﺐ اﻣﺸﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  3ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  TeamViewerﺑﺮوﯾﻢ و
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﻧﺮم اﻓﺰار AnyDesk

 AnyDeskرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﯿﺪ از آن روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار از رﻣﺰﻧﮕﺎری  TLS1.2اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻫﺮ دو ﺳﺮ اﺗﺼﺎل رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 AnyDeskرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﻦ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای و اﺳﻨﺎد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﯾﮕﺎن و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن آن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ  AnyDeskرا در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  TeamViewerﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﺳﮑﺘﺎپ  AnyDeskرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن آن از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ .ﭘﺲ از
اﺟﺮای  AnyDeskﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺑﺨﺶ  This Deskآدرس راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ آدرس ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل وی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اراﺋﻪ آدرس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل وی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وارد ﮐﺮدن آدرس ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ  Remote Deskو ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮدن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connectاﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  Acceptﻧﻤﻮدن آن اﺟﺎزه
اﺗﺼﺎل ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن اﺟﺎزه ﮐﻨﺘﺮل راﯾﺎﻧﻪ از راه دور و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ  File Transferﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﮑﺘﺎپ راﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .روی آﯾﮑﻦ ﻣﻨﻮ ) 4ﺧﻂ اﻓﻘﯽ( در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از آن در ﺑﺨﺶ  Securityروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Unlock security settingﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﮏ رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎً ﮔﺰﯾﻨﻪ Allow other computer to save login information for
 this computerرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Privacyﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد
را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮاﮐﺴﯽ در ﺑﺨﺶ  Connectionﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Privacyﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﮑﺘﺎپ/ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و… را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻐﺮ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دو ﺑﺨﺶ  Displayو  Audioﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ  AnyDeskو ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ
آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ رﯾﻤﻮت ﻗﺮار دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،از ﺻﻔﺤﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ و ﺣﺘﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را راه
اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ را از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ رﯾﻤﻮت
ﻗﺮار دارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  AnyDeskﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن  TeamViewerﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ رﯾﻤﻮت زد و ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب  TeamViewerﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.

ﻧﺮم اﻓﺰار Splashtop

 Splashtopﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮای  TeamViewerاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﮏ
و وﯾﻨﺪوز را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در  Splashtopﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪوﯾﯽ را روی راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﮐﻨﺘﺮل از راه دور راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  Splashtopدارای دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:
Streamer .1
Splashtop .2
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول روی راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺪأ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺪأ

ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  Splashtopﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺘﻘﺎل
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺼﺪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﺎ را دارد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺪأ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ
ﮐﻨﺘﺮل از راه دور را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺑﺘﺪا ﻧﺮم اﻓﺰار  Streamerرا از وﺑﺴﺎﯾﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد و روی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ Streamer
ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ آن  Log inﮐﻨﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Splashtopرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و روی راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺘﺮل راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Splashtopراﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آن رﯾﻤﻮت ﺑﺰﻧﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connectﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ رﯾﻤﻮت ﻗﺮار دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ
اﺗﺼﺎل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Streamerﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺐ  Statusﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی راﯾﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺐ  Securityﺑﺮوﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ  Personalﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Splashtopﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  5ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار از رﻣﺰﻧﮕﺎری  256ﺑﯿﺘﯽ در
دو ﺳﺮ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ  Personalﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Splashtopﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  5ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺼﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪن
و رﻫﺎ ﮐﺮدن )اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  FPTﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاق ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Splashtopاﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ
در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮوﯾﺪی و دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎم  iOSرا ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار Join.me
 Join.meﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  250ﻧﻔﺮ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار  TeamViewerاﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ  Join.meاﯾﺠﺎد ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  250ﻧﻔﺮ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی وارد وﺑﺴﺎﯾﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  join.meﺑﻪ ﻃﺮو ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن

داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ،آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر روی دﮐﻤﻪ  Startﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ  Join.meاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ one-
 time codeرا اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از راه دور ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺑﺨﺶ  joinوارد
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روی دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﺎن ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  join.meﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی رﯾﻤﻮت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ؟ در ﻏﯿﺎب  TeamViewerﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

