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 فهرست 

 3 ................ د؟یآشنا هست Quick Assist قیاز طر  وترهایاتصال کامپ  یهبا نحو ایآ

 Quick Assist .................................... 3  قیاز طر  وترهایاتصال از راه دور به کامپ

Quick Assist ........................................................................................... 3 

 Quick Assist ........................................... 4 قیاز طر   وترهای فاز اول اتصال کامپ

 6 ............................................................................ وترها ی فاز دوم اتصال کامپ
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 آشنا هستید؟  Quick Assist ی اتصال کامپیوترها از طریقهآیا با نحو

 .رور استتنی بر کالینت سای مبکه برنامه Quick Assist اتصال کامپیوترها از طریق 
 .کندبرای برقراری ارتباط با کامپیوترها از راه دور استفاده می  HTTPS و با استفاده از پروتکل

 .شودای که عمومًا برای ارائه مشاوره یا خدمات از راه دور استفاده میبرنامه

 Quick Assist  اتصال از راه دور به کامپیوترها از طریق 

های کالینتی که اجازه اتصال از راه دور به کامپیوتر را به  ها و سرویس امهانواع برن درزمینٔه معرفیمقاالت بسیاری 
 .دهند وجود دارندشما می

کند ضروری است تا شیوه اتصال به سیستم  یا شخصی که درزمینٔه فناوری اطالعات فعالیت می  IT برای هر کارمند
 .از راه دور را بداند
 Quick های کاربردی دیگری همچون، برنامهRemote Desktop RDP نی پرکاربردی همچوهادر کنار سرویس

Assist  نیز وجود دارند. 
Quick Assist روزرسانیاست که همراه با به 1۰های ویندوز یکی از مؤلفه Anniversary   در اختیار کاربران قرار

 .گیرد می 

 Quick Assist 

 Quick Assist  پروتکلسرور است که از  یک برنامه کالینت HTTPS   برای برقراری یک ارتباط از راه دور ایمن با
 .کندکامپیوترهای راه دور استفاده می

 .شوندها عمدتًا برای مشاوره دادن یا حل مشکالت از راه دور استفاده می این نوع برنامه
هاست کننده کمک است در نقش یکشود، کامپیوتر کاربری که دریافتاستفاده می Quick Assist زمانی که از 

 .کندمی عمل

دهی به کامپیوتر دسکتاپی فرد دیگری دیگر کامپیوتر کاربر نقش یک سرور را داشته و در حال سرویسعبارتبه
 .است که درراه دور قرار دارد

یزبان را مشاهده  در این حالت کامپیوتر تکنسینی که سعی در برقراری ارتباط دارد و قرار است دسکتاپ کامپیوتر م
 .کندالینت را بازی می کند نقش ک 

 .استفاده کنند 1۰عامل ویندوز استفاده کرد، هر دو کامپیوتر باید از سیستم Quick Assist که بتوان از ابزاربرای آن
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 .هم چنین وجود حساب کاربری مایکروسافت برای هردو سیستم ضروری است
کند، کد مربوط به اتصال را از طرف ی میوتری که نقش کالینت را باز برای برقراری اتصال الزم است تا کامپی

 .کامپیوتری که نقش سرور را دارد تائید کند

 .برای انجام این پروژه به دو کامپیوتر نیاز دارید
 .کندکامپیوتر اول کامپیوتری است که نقش تکنسین را دارد و درخواست کمک می

 .کننده بوده و نقش یک سرور را داردکامپیوتر دوم، دریافت
Quick Assist شده است که نیاز دارند با یکدیگر کار کنند اما به لحاظ جغرافیایی در برای کمک به افرادی ساخته

 .مناطق مختلفی قرار ندارند

 Quick Assist فاز اول اتصال کامپیوترها از طریق

 بندی کامپیوتر کالینت، کامپیوتری که قصد اتصال را دارد(ارائه مشاوره یا/کمک )پیکر 

در منوی شروع را   Windows Accessories را تایپ کرده یا پوشه Quick Assist وجو عبارتر کادر جستد -1
 .را انتخاب کنید Quick Assist بازکرده و

 .شودمیای همانند شکل زیر نشان داده با اجرای این برنامه پنجره

 

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/10/Quick-Assist-step1.jpg


 

 

 5صفحه 
    o.netwww.rahac            11545202: تلفن               1583616414کدپستی12بد قرنی،خیابان دهقانی،پالک ان سپهان،خیابتهرآدرس: 

 

 

 .حساب کاربری مایکروسافتی خود وارد شویدکلیک کرده و در صورت لزوم به Give assistance روی گزینه – 2
 .دقیقه اعتبار دارد 1۰کنید که به مدت رقمی را مشاهده می 6شما یک کد امنیتی 
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شخصی که قصد کمک   نیتی باگذاری اطالعات امدر ادامه ی مبحث اتصال کامپیوتر از راه دور برای به اشتراک- 3
 .های زیر را انتخاب کنیدکردن به او رادارید باید یکی از روش

Copy to clipboard: کد امنیتی و دستورالعمل را داخل یک ایمیل یا برنامه چت برای او ارسال کنید. 

 .تخاب کنیدیمیل انرا برای ارسال مستقیم کد امنیتی و دستورالعمل از طریق ا Quick Assist ،Send email از

Provide instructions: از طریق یک ارتباط تلفنی کد امنیتی را با صدای بلند برای او بخوانید. 

ای که در حال دریافت مشاوره است )کامپیوتر  پس از برقراری اتصال کامپیوتر از راه دور، کامپیوتر شما صفحه
 .دهدمپیوتر دیگر در اختیارتان قرار دارد را نشان میمیزبان ( را همراه با نوارابزاری که برای تعامل بهتر با کا

 
 

 فاز دوم اتصال کامپیوترها 

 مشاوره/کمک گرفتن )پیکربندی کامپیوتر میزبان( 

 .را فشار دهید Enter را تایپ کرده و کلید Quick Assist وجوی ویندوز عبارتدر کادر جست -1

 .کلیک کنید Get assistance روی گزینه -2

 .را فشار دهید Submit شده است را وارد کرده و کلیداز سوی تکنسین ارسال  کدی که -3
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 .کلیک کنید تا مجوزهای دسترسی به کامپیوتر در اختیار تکنسین قرار گیرد  Allow روی دکمه -4

 .رار ارتباط با کامپیوتری که درخواست کمک داردپس از برق
برقرار باشد، نوارابزاری همانند شکل زیر در باالی   Quick Assist اتصال کامپیوترها از طریق  مادامی که

 .شودنمایش کامپیوتر ظاهر میصفحه
در این وضعیت تکنسین با همان سطح دسترسی شما به کامپیوتر شما متصل شده و قادر به ارائه مشاوره خواهد  

 .بود
را از دست   ترسی به سیستم شماشده و تکنسین قابلیت دسکلیک کنید ارتباط موقتًا متوقف Pause اگر روی دکمه

 .دهدمی 
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