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 افزار ریموت دسکتاپ نرم   5

توانید به سیستم محل کار خود از راه دور دسترسی  آمده باشد که چطور میممکن است این سؤال برایتان پیش
 داشته باشید؟ 

توانید با یکی راحتی میریموت دسکتاپ ریموت دسکتاپ این امکان برای شما فراهم است و بهافزار با داشتن نرم
 تمامی اطالعات سیستم خود از راه دور دسترسی پیدا کنید.کنیم بهافزاری که در ادامه به شما معرفی مینرم 5از 

تواند بسیاری  انگیزی دارد که میی شگفتهاافزار ریموت دسکتاپ یا دسکتاپ از راه دور ویژگیاستفاده کردن از نرم
 از مشکالت را برطرف کند.  

 مزایا ریموت دسکتاپ:  

 .کمک به دیگران برای رفع مشکالت سیستم خود 1

 .آموزش به افراد در مورد چگونگی انجام کاری 2

 .انجام وظایف کاری خود از راه دور  3

 باشد.  سکتاپ از راه دور میافزارهای ریموت دهای استفاده کردن از نرمازجمله مزیت 

 افزار ریموت دسکتاپ از راه دور بررسی اجمالی نرم 

عنوان »پروتکل« شناخته  نخست باید بدانید که برای اینکه دو ماشین با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، به آنچه که به
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   .شود، نیاز دارندمی 

ها از یک کامپیوتر به دیگری است تا شما بتوانید  لیک پروتکل دسکتاپ از راه دور راهی برای انتقال دستورالعم
   .صورت جزئی کنترل کنیدسیستم دیگر را به

 پروتکل دسکتاپ از راه دور بسیار عالی وجود دارد از قبیل : 

 RDP شده توسط مایکروسافت است که در  پروتکل ریموت دسکتاپ که یک پروتکل اختصاصی طراحی
   شود.عامل ویندوز اجرا میسیستم
برای انجام ریموت دسکتاپ  )پردازش مجازی اینترنتی ( که یک پروتکل رایگان و منبع باز است که  VNCپروتکل

 باشد.  قابل استفاده می 

 .های دیگر به میزبان راه دور متصل شویدو پروتکل   SSH ،NX توانید از طریقو همچنین می

 افزار احتیاج دارید.در حال حاضر برای دسترسی به ریموت دسکتاپ به یک نرم

 :  TeamViewerافزار  نرم  . 1

برای انجام این   TeamViewerافزار ریموت دسکتاپ ازاین مردم برای دسترسی به دسکتاپ از راه دور از نرمپیش 
 .کردندکار استفاده می

ایران را تحریم کرده است و قادر به استفاده کردن از این برنامه  TeamViewer اما به دلیل برخی از مشکالت
 مند شوید.  توانید با فعال کردن وی پی ان خود از این برنامه بهرهنیستید ولی شما می

 :  TigerVNCافزار  .نرم 2

 .افزار اختصاصی بودآغاز شد، جایی که نرم At & T توسط ۱۹۹۹در سال  TigerVNC توسعه

عنوان یک برنامه منبع باز تثبیت های مختلف تقسیم شد و درنهایت بهد، چندین مرتبه بین گروهچندین سال بع
 .شد

 .منتشرشده است GPL که تحت مجوز

TigerVNCهای ویندوز، عامل برای سیستمmacOS  و لینوکس در دسترس است. 

 .طورکلی آن را در مخزن رسمی توزیع لینوکس خودخواهید یافتشما همچنین به

بعدی و ویدئو در  های سهتمرکز این برنامه عمدتًا بر روی عملکرد دسکتاپ از راه دور با منبع باز است و برای برنامه
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 شود.سراسر پروتکل استفاده می

این برنامه در معماری کالینت سرور جای دارد. جایی که شما باید سرور را بر روی ماشین میزبان نصب کنید و آن 
 ی اینکه کالینت بتواند اتصال برقرار کند.را اجرا کنید برا

 :  Apache Guacamoleافزار .نرم 3

 Apache Guacamole فرد در فهرست ما استافزار منحصربهیک نرم. 

شود تا تمام دسکتاپ های راه دور را  یک برنامه کاربردی تحت وب اجرا میعنوان بهبه این دلیل که برخالف بقیه 
 .خواهید نمایش دهدکه می

واسطه  تواند بهکه می .نامندمی  ”clientless remote desktop“ افزار آن را دهندگان نرمبه همین دلیل توسعه
 اجرا شود.  مرورگر وب

نسخه سرور را روی هاست خود نصب نمایید تا بتوانید از طریق  تنها کاری که الزم است انجام دهید این است که
 وب به آن دسترسی داشته باشید. 

 Apache Guacamole یک API نویسی برای دسترسی و گسترش هسته  های برنامهکامل در بسیاری از زبان
 .پایگاه خود فراهم کرده است

 .رسمی در دسترس است هایسایتصورت رایگان در وبای از اسناد بهلیست گسترده
افزار هستند، ارائه  ها همچنین پشتیبانی تجاری شخص ثالث را برای مؤسساتی که مایل به استفاده از نرمآن
 .دهندمی 

 :  Windows Remote Desktop Connectionافزار  . نرم 4

 Windows عنوانفرض ابزاری برای ریموت دسکتاپ در ویندوز تعبیه کرده که تحت  صورت پیشمایکروسافت به
Remote Desktop Connection  در اختیار کاربران قرارگرفته است. 

 زمان چند کامپیوتر است و فقط قادر است به یک کامپیوتر متصل شود. این ابزار دارای محدودیت در کنترل هم

ختلف ویندوز  های مفرض آن در نسخهسریع بودن برنامه، امکان دسترسی کامل به کامپیوتر مقصد و وجود پیش
 توان به آن اشاره نمود. است که می Windows Remote Desktop Connectionافزار  نرمهای ازجمله ویژگی
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 :  Chrome Remote Desktopافزار  . نرم 5

صورت رایگان دانلود و نصب راحتی و بهتوانید بهاست که می Chrome Remote Desktopابزار پیشنهادی دیگر 
 نمایید.

طور  را به Chrome Remote Desktop ها شوید تا بتوانیدشما فقط الزم است وارد مرورگر کروم و بخش افزونه
 .رایگان دانلود و فعال کنید

 باشد. افزار استفاده سریع و آسان، حجم کم میهای این نرمازجمله ویژگی

توانید بنا به  های بسیاری برای ریموت دسکتاپ از راه دور وجود دارد و شما میطور که مشاهده کردید، گزینههمان
 افزارها استفاده نمایید. نیاز خود از یکی از این نرم

  

 ی پیروزی حرکت کنید. سرعت برای فتح قلهبا استفاده کردن از تکنولوژی به
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