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 سیستم کامپیوتری 2جهت امکان ریموت بین 

 CorporateAmmyy Admin  نرم افزاری مفید و کاربردی جهت کنترل رایانه از راه دور می

باشد که به کاربران کمک می کند تا جهت ارائه خدمات پشتیبانی به دوستان، آشنایان و 

مشتریان خود از راه دور و از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده و مشکالت نرم افزاری 

 .فع نمایندآنها را مرت

با پسورد   zipاز حالت آن را  از وب سایت گروه نرم افزاری زروان به آدرس  پس از دانلود برنامه

zarvangroup.net  از حالتzip .خارج نمایید 

 می باشد. exeبرنامه نیازی به نصب ندارد و فایل برنامه بصورت 

 را انتخاب کنید.  Settingsگزینه   Ammyبرنامه را اجرا کنید و از تب 
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را جهت شبکه  بدون نیاز به اینترنت IP ده ازتفاهم توانایی اتصال با اسبرنامهتوجه کنید این 

 .داخلی فراهم میکند

 را انتخاب کنید.  Access permissionsدر پنجره باز شده گزینه 
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انتخاب کنید و در پنجره ی باز شده پسورد خود کلید مثبت سبز رنگ پایین صفحه سمت چپ را 

 را به دلخواه وارد نمایید.

در صورتی که آی دی سیستم متصل شونده را ندارید کلمه  Computer IDنکته در قسمت 

Any  .را تایپ کنید تا امکان ریموت وجود داشته باشد 
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 نامه استفاده کنید.پس از اعمال تنظیمات تغییرات را ذخیره کنید و میتوانید از بر

بعد اینکه دو طرف ) هم کسی که میخواد متصل شود و هم کسی که به سیستم او متصل 

 Operator را در بخشطرف دیگر  IP خواهیم شد( برنامه را اجرا کردن، متصل شوند کد و یا

Create session قسمت Client ID/IP دوارد میکن.. 
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تماس tcha Voico  با انتخاب شما میتوانید میزان سرعت و کیفیت اتصال را کنترل کنید و یا

  صوتی

 

 دفقط تبادیل فایل را انتخاب کنیyonl Manager File  با
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 (باشدمی  جهت بررسی سرعت و کیفیت ارتباطyonl Test Speed  ) قابلیت
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میشود و در  عملیات اتصال شروعtConnec  بعد از انتخاب نوع ارتباط و یا کیفیت ارتباط و کلیک بر روی گزینه

 دشوای جهت تنظیم دسترسی نمایش داده میسیستم کالینت پنجره

 

 نمایش صفحه -۱
 اجازه کنترل باموس و کیبورد-۲

 امکات تبادل فایل-۳
 (توانایی ارسال و دریافت صدا) چت صوتی-۴

 RDPپشتیبانی از ۵
در اتصال بعدی این سرور  )تنظیمات انجام شده را بخاطر بسپارد برای اتصالهای بعد  -۷

 (سواالت در مورد اتصال پرسیده نشود
مخالفت خود را با اتصاال درخواست  Rejectموافقت و یا  Acceptبا کلیک بر روی گزینه 

 دهنده بدهید
 بعد از برقراری ارتباط منوبار زیر را در پنجره گشوده شده مشاهده میکند
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 پنجره تنظیمات اتصال-۱
( ۱- چگونگی  -۴وضعیت نشاگر موس  -۳تنظیم چگونگی مایش پنجره کنترل  -۲کنترل مجدد دسترسی 

خالصه ای از اطالعات ارتباط مانند مقدار حجم درایفت و ارسال و مشخصات سیستم  -۵نمایش نمایشگر موس 
 (هدف
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   تنظیمات کیفیت تصویر ارتباط- ۲

 

 باز کردن فایل منیجر جهت تبادل فایل-۳

 تماس صوتی -۴

ارتباط قطع و وصل -۵  

 تمام صفحه شدن پنجره اتصال- ۶

 (رفرش تصویر) اتصال دوباره شروع شود، در مواقع فریز شدن تصویر -۷

 Ctrl ارسال کلید -۸

 ارسال کلید ویندوز -۹

 Alt ارسال کلید - ۱۰

 قفل کردن رایانه مقصد -۱۱

 ارسال کلید میابنبر -۱۲

 Ctrl+Alt+Del ارسال کلید - ۱۳
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امهنمایش پنجره برن -۱۴  Ammyy Admin 

 :بخش تنظیمات

 (تنظیمات تخصصی برنامه قرار دارد ) در حالت معمول نیازی به تغییرات نیست Ammyy -Settingsدر منوی 

 Clientبخش

 تنظیمات بخش کالینت میباشد مانند حذف تصویر دیسکتاپ و غیرفعال کردن افکت ویندوز در هنگام اتصال

می باشد که توانایی کنترل دستری و تعریف رمز عبور برای  Access Permissionsاز مهمترین گزینهها 

باشددسترسی خاص ) برای مثال دسترسی به سروری که کسی جهت تائید پشت سیستم نیست( می  

 
 

Operator 

http://amirweb.me/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-31_142743.jpg
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تنظیمات بخش اپراتور که بخش تنظیم نوع کدگذاری و همچنین تعریف پروفایل خاص جهت تنظیم ارتباط و 

در این قسمت میباشد (Encoder Prpfiles)سرعت اتصال 

بخش  Common 

 اتخاب سخت افزار پخش و ضبط صدا جهت گفتگوی صوتی

http://amirweb.me/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-31_142747.jpg
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 Networksبخش

، و یا انتخاب روتر خصوصی) در مورد پیشرفته سازمانی( ۵۹۳۱تنظیمات پورت برنامه ) بصورت پیش فرض  ) 

http://amirweb.me/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-31_142754.jpg
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 :Ammyy Admin نصب سرویس

خب این برنامه ندون نیاز به نصب است پس اگر بخواهیم به سیستم متصل شویم که کسی پشت آن نیست 

 ( مانند سرور چگونه باید عمل کنید ) به نکات امنیتی توجه کنید

Ammyy Admin  داری یک نصب کننده سرویس میباشد که با نصب آن در هر بار شروع ویندوز بصورت

ویس ویندوز فعال میشود و امکان دسترسی را با دانشتندر سر Ammyy Admin خودکار  ID  سیستم به ما

 میدهد

http://amirweb.me/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-31_142805.jpg
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 (امکان حذف و یا توقف این سرویس وجود دارد)

 

 

 پایان

 @zarvansoftجهت آگاهی از آخرین تغییرات نرم افزاری به کانال گروه نرم افزاری زروان به آدرس 

مراجعه  www.zarvangroup.netمراجعه فرمایید و یا به وب سایت گروه نرم افزاری زروان به آدرس 

 فرمایید.

 زروان فراتر از زمان

http://www.zarvangroup.net/

