
 ساٌّوای ًشم افضاس

 ًگْثاى اتصاالت یَ اس تی

Guardian USB conections 

 

گشٍُ ًشم افضاسی گیگا 

WwW.Gigasgroup.com 

 

 . ًواییذ Restartحتوا تعذ اص ًصة ٍ قثل اص اجشای تشًاهِ سیستن سا  

 (سٍش کاس). اجشا ًواییذAdministratorتشًاهِ سا سٍی ٍیٌذٍص سَى تا دستشسی 

WwW.Gigasgroup.com


 :ًصة تشًاهِ

 .ًصة تشًاهِ تسیاس سادُ تَدُ ٍ شوا تا دًثال کشدى هشاحل یک ٍیضاسد هیتَاًیذ تشًاهِ سا تِ سادگی ًصة ًواییذ

 

 

 

 

 

 

 

 تٌظیوات کالیٌت

 Xpٍیٌذٍص 

  است تَسط تشًاهِ شٌاسایی ًشذ ٍ ٍ تا پیغام استثاط تا ایي کالیٌت تش قشاس ًشذ هَاجِ  XPچٌاًچِ کالیٌتی کِ سیستن عاهل آى ٍیٌذٍص 

داًلَد ًوَدُ ٍ چٌاًچِ سٍی (GigaSGroup.com) سا اص سایت گشٍُ ًشم افضاسی گیگا (تٌظیوات کالیٌت)  Csetگشتیذ کافیست تش ًاهِ 

تعذ اص سیست شذى . سااجشا ًواییذ (تٌظیوات کالیٌت)   Csetکالیٌت تشًاهِ فشیض ًصة ًوَدُ ایذ آًشا غیش فعال ًواییذ ٍ سپس تشًاهِ 

 فقط یک (تٌظیوات کالیٌت)  Csetالصم تِ رکش هی تاشذ تشًاهِ . کالیٌت تٌظیوات الصم اًجام خَاّذ شذ ٍ کالیٌت شٌاسایی خَاّذ شذ

 .تاس تشای اًجام تٌظیوات ًصة هیشَد 
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 7ٍیٌذٍص 

 Xp هطاتق تا ٍیٌذٍص  Csetاست تَسط تشًاهِ شٌاسایی ًشذ عالٍُ تش اًجام ًصة تشًاهِ  7 چٌاًچِ کالیٌتی کِ سیستن عاهل آى ٍیٌذٍص

 . هشاحل ریل سا ًیض اًجام دّیذ

 . سا اًتخاب ًواییذ Network and Internet گضیٌِ  Control Panel اص قسوت  -1

 
 . سا اًتخاب هیکٌین Network and Sharing Centerگضیٌِ   -2

 

 

 

 

 

 



  کلیک هیکٌین Change advanced sharing settingاص کادس سوت چپ سٍی گضیٌِ  -3

 
  سا اًتخاب هی ًوایین Public   یا Home Or workتستگی تِ ًَع شثکِ ای کِ تٌظین کشدُ ایذ گضیٌِ  -4

 
 سا اًتخاب هیٌوایین ٍ سپس  Turn off Password Protected sharing  گضیٌِ  Password protect sharingدس قسوت   -5

  کلیک هی ًوایین Save Changeسٍی 



 

 :اجشای تشًاهِ

  اجشا ًواییذ Administratorحتوا سٍی ٍیٌذٍص سَى تشًاهِ سا تا دستشسی 

 :تشای ایي کاس دٍ سٍش ٍجَد داسد

 :سٍش اٍل

چٌاچِ اص . سا اًتخاب ًوایین  Run as administrator سٍی آیکَى تشًاهِ یا شَست کات آى ساست کلیک هی کٌین ٍ گضیٌِ

  .اجشا ًواییذ تایذ اص ایي سٍش استفادُ ًواییذ ایي سٍش استفادُ ًواییذ ّش ٍقت کِ تخَاّیذ تشًاهِ سا

 



    سٍش دٍم

سا اًتخاب  properties دس هسیشی کِ تشًاهِ سا ًصة ًوَدُ ایذ ساست کلیک کٌیذ ٍ گضیٌِ AJUD..exe سٍی فایل -1

  .ًواییذ

 
 

  .سا اًتخاب ًواییذ compatibility اص پٌجشُ تاص شذُ تة -2

 Apply گزاشتِ ٍ سپس سٍی سا Run this program as an administrator تیک گضیٌِ privilege level دس قسوت  -3

 .کلیک ًواییذ

 



 ساعت تذٍى دادى کذ فعال ساصی تا تشًاهِ کاس ًواییذ ٍلی پس اص اتوام ایي هذت تایذ تا 10شوا پس اص ًصة تشًاهِ هیتَاًیذ تِ هذت 

 .اسائِ کذّای تشًاهِ تِ گشٍُ ًشم افضاسی گیگا ٍ دسیافت کذ فعال ساصی ، تشًاهِ سا تِ صَست دائن فعال ًواییذ

 .تشای اجشای هذت داس تشًاهِ پس اص اجشای تشًاهِ  هطاتق شکل سٍی گضیٌِ اجشای هذت داس تشًاهِ کلیک ًواییذ

 

 

 

 

: فعال ساصی

 سا اص سٍی سایت  گشٍُ ًشم افضاسی گیگا داًلَد ًوَدُ ، پس اص تکویل فشم ٍ فشم سفاسش خشیذاتتذا 

 ساعت کاسی تشای شوا 24اسسال آى تشای ها اص طشیق فکس یا ایویل کذ فعال ساصی حذ اکثش پس اص 

. اسسال خَاّذ شذ

Email: Asrejadid.net@gmail.com 

Fax:0251-6705689 
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 :هعشفی کالیٌتْا

تشای هعشفی کالیٌتْا تِ ًشم افضاس ًام کالیٌت سا هطاتق شکل ریل دس قسوت هشتَطِ ٍاسد ًواییذ ٍ سپس سٍی دکوِ جستجَ کلیک 

پس اص شٌاسایی .الصم تِ رکش هی تاشذ کِ کالیٌت هَسد ًظش هی تایست سٍشي تاشذ، دس غیش ایي صَست شٌاسایی ًخَاّذ شذ. ًواییذ

 .کالیٌت تواهی اتصاالت یَ اس تی ایي کالیٌت شٌاسایی خَاّذ شذ ٍ تِ لیست اضافِ هی شَد

چٌاًچِ گضیٌِ ًام کالیٌت سا خالی تگزاسیذ ٍ سٍی دکوِ جستجَ کلیک ًواییذ اتصاالت یَ اس تی خَد سیستن سشٍس شٌاسایی : تزکش

 .هی شَد

 

 

 

 



 :تغییش ًام ٍ تذست آٍسدى ًام کالیٌت

 سا اًتخاب هی کٌین  system گضیٌِ  Control panelتشای ایٌکِ تذاًین ًام کالیٌت ها دس شثکِ چیست ،سٍ ی سیستن کالیٌت  اتتذا اص 

تشای تغییش ًام کالیٌت سٍ .  ًام کالیٌت شوا هی تاشذ Full Computre Name سا تاص هی ًوایین گضیٌِ  Computer nameسپس تة 

 . کلیک ًواییذ changeدکوِ 

 

 :اعوال هحافظت

پس اص شٌاسایی اتصاالت یَ اس تی کالیٌتْا تَسط ًشم افضاس  اص لیست اتصاالت یَ اس تی هَجَد دستة هعشفی کالیٌتْا، چٌاًچِ سٍی 

 . سا اًتخاب ًواییذ Onگضیٌِ هحافظت تشای ّش اتصال کلیک ًواییذ یک لیست کشَیی تاص هیشَد کِ شوا هی تایست گضیٌِ 

 



 سٍی آیکَى تشًاهِ ساست کلیک ًواییذ ٍ سپس گضیٌِ هحافظت Taskbar تشاعوال هحافظت سٍی کالیٌت ًیض شوا هی تَاًیذ اص قسوت 

 .کالیٌتْا سا اًتخاب ٍ هحافظت کالیٌت هَسد ًظش سا خاهَش یا سٍشي ًواییذ

 

 فعال ساصی هحافظت

سٍشي کلیک ًواییذ یا دس /تشای فعال ساصی یا غیش فعال ساصی  هحافظت سٍی تة هعشفی کالیٌت ّا ،سٍی دکوِ هحافظت خاهَش

 . سٍشي سا اًتخاب ًواییذ/ سٍی آیکَى تشًاهِ ساست کلیک ًواییذ ٍ گضیٌِ هحافظت خاهَش Taskbarقسوت 

 



 

 :تة تٌظیوات

چٌاچِ ایي گضیٌِ سا تیک تضًیذ تشای ٍسٍد تِ تشًاهِ ٍ  خشٍج اص آى ٍ اعوال تغییشات اص شوا سهض خَاستِ هی شَد : کٌتشل سهض ٍسٍد

 .الصم تِ رکش هی تاشذ کِ شوا هی تایست قثال اص تة سهض ٍسٍد یک سهض تعشیف ًواییذ

 

 


