
  Vistaٍ ٍیٌذٍز  7ًصة ترًاهِ پرًٍذُ در سیستن عاهل ّای ٍیٌذٍز 
 

را  اجررررررررا     Setupٍ فایلدادُ را در درایَ کاهپیَتر قرار  (Serverلَح فشردُ ترًاهِ پرًٍذُ ) - 1

 ًوائیذ تا ترًاهِ ّای پیش ًیاز ًرم افسار پرًٍذُ ًصة شًَذ

ٍ در پٌجرُ ای کِ هطاتق شكل زیر ًوایاى هیشرَد  ًوَدُ جرا را ا ServerSetupفایل  Setup2از داخل فَلذر  - 2

پیغاهْای ًشاى دادُ شذُ در قسوت پرائیي پٌجررُ     سِ هَرد تر رٍی دگوِ ) ًصة پرًٍذُ ( فشار دّیذ ٍ هٌتظر تواًیذ تا 

 هشاّذُ شًَذ ٍ سپس تر رٍی پٌجرُ ) پایاى عولیات( کلیك ًوائیذ

 

 
 

ٍ تر رٍی گسیٌِ ) ًصة قفل ( کلیك ًوائیذ تا درایَر قفل دادُ  رتْای کاهپیَتر قرارقفل ترًاهِ را در یكی از پَ - 3

 ترًاهِ ًصة شَد

دٍتار کلیك ًوَدُ  Desktopترًاهِ پرًٍذُ  در  تر رٍی آیكرَى  ًوَدُ ٍ  Restartیكثار  کاهپیَتر را - 4

 ٍ ًام کارتری ٍ رهس عثَر را ٍارد ٍ ترًاهِ را اجرا ًوائیذ .

تغییر تعذ از اجرای ترًاهِ از طریق گسیٌِ کارتراى ٍ هی تَاًیذ آًْا را  هیثاشذ 123ٍ رهس عثَر اعذاد  mokaramًام کارتری 

 دّیذ



هوكي است اجازُ ًذٌّرذ ترا اًجرام     Vistaٍ یا ٍیٌذٍز  7اهكاًات اهٌیتی ترخی از سیستن عاهلْای ٍیٌذٍز  تَجِ :

ترِ  تا هَفقیت اًجام شَد ٍ اگر در حیي ًصة ترًاهِ در هحیط سیستن عاهل ّای یاد شذُ هَاجِ تا خطا شذیذ    2هرحلِ 

 :ذًوائیترتیة زیر اقذام 

َ فرَ   ٍ اگر درای Dدر درایَ  Parvandeh2در جریاى ًصة ترًاهِ پرًٍذُ   فَلذری هطاتق شكل زیر ٍ تٌام  – الف

 تشكیل هیگردد ٍ تر رٍی فَلذر فَ  کلیك راست ًوائیذ Cٍجَد ًذاشتِ تاشذ در درایَ 

 
 

 کلیك راست ًوائیذ Propertiesاز پٌجرُ تاز شذُ زیر تر رٍی گسیٌِ  – ب

 
 

 

 کلیك ًوائیذ Editٍ سپس تر رٍی دگوِ  Securityتر رٍی ترگِ  – ج



 
 

را پیوایش ًوَدُ تا تِ گسیٌِ ًام کاهپیَتر کِ تصَرت زیر ٍ  Group or users names در پٌجرُ زیر   لیست – د

 در داخل کادر هستطیل افقی هیثاشذ ترسیذ ٍ آى را اًتخاب ًوائیذ
Users (DELL-PC\Users) 

ٍاقع در گسیٌِ فَ    ًام کاهپیَتر کارتر است ٍ در ّر کاهپیَتری ًام آى  DELL-PCتَجِ : هٌظَر از کلوات 

 ذهتفاٍت هیثاش



 
 

کلیك  Applyرا تیك دار ًوَدُ ٍ سپس تر رٍی دگوِ  Allowدر پٌجرُ فَ  توام هرتع ّای زیر ستَى  – ُ

 ًوائیذ 

تكرار دگوِ ) ًصة پرًٍذُ ( ٍ از طریق  ServerSetupفایل تا اجرای  Setup2از داخل فَلذر ًصة را  2هرحلِ  - ٍ

 ًوائیذ تا ًصة ترًاهِ خاتوِ یاتذ


