فعال کردن قابليت  Remote Desktopبه صورت از راه دور در وﯾندوز سرور 2003

فرض کنيد که شما می خواھيد به صورت از راه دور ﯾک سرور را مدﯾرﯾت کنيد .اولين ابزاری که به ذھن
شما می رسد استفاده از  Remote Desktopھست .استفاده از اﯾن ابزار الزمش اﯾنکه شما اﯾن قابليت
رو بر روی سرور خودتون فعال کرده باشيد .برای انجام اﯾن کار کافی است روی آﯾکون My Computer
راست کليک کنيد و در منوی ظاھر شده گزﯾنه  Propertiesرا انتخاب کنيد .در پنجره System Properties
روی تب  Remoteکليک کنيد .در ادامه ،عبارت Enable Remote Desktop on this computerرا فعال
کنيد .اﯾن کار راحتيه .اما در نظر بگيرﯾد که شما اﯾن قابليت را بر روی ﯾک سرور فعال نکردﯾد و در حال
حاضر شما دسترسی فيزﯾکی به آن ندارﯾد تا بتونيد اﯾن قابليت را طبق مراحلی که در باال به شما گفتم
فعال کنيد .شاﯾد به ذھنتون برسه که شاﯾد بتوانيد اﯾن قابليت را از طرﯾق وصل شدن به Computer
 Management Consoleسرور مورد نظرتون انجام بدﯾد .به عنوان مثال برای انجام اﯾن کار با راست
کليک کردن بر روی آﯾکن  My Computerو انتخاب گزﯾنه  Manageوارد Computer Management
سيستم خودتون بشوﯾد و با راست کليک کردن بر روی عبارت  Computer Managementو انتخاب گزﯾنه
Connect to another computerبتوانيد به سرور مورد نظرتون وصل بشوﯾد .در اﯾن حالت چنانچه شما
بر روی عبارت  Computer Managementسرور مورد نظرتون راست کليک کرده و گزﯾنه  Propertiesرو
انتخاب کنيد ،مشاھده خواھيد کرد که خبری از تب  Remoteنيست  .به شکل زﯾر توجه کنيد:

پس باﯾد به دنبال راه حل دﯾگه ای باشيد .خوشبختانه برای انجام اﯾن کار راه حلی وجود داره که در زﯾر
براتون آوردم.

با اکانت مدﯾر به وﯾندوز  XPخودتون الگين کنيد .اگر در دامين ھستيد ،با اکانت  Domain Adminsاﯾن
کار را بکنيد.
روی منوی  Startکليک کنيد و بعد گزﯾنه  Runرو انتخاب کنيد .در پنجره ، Runعبارت  Regeditرا تاﯾپ
کنيد و سپس روی دکمه  Okکليک کنيد .با انجام اﯾن کار ،پنجره  Registry Editorباز می شود.
در اﯾن پنجره ،روی منوی  Fileکليک کرده و در منوی باز شده ،عبارت  Connect Network Registryرا
انتخاب کنيد .اگر چنانچه در اجرای اﯾن دستور پيغام خطاﯾی نماﯾش داده شده ،تنظيمات مربوط به DNS
خودتون را ببينيد

در پنجره  Select Computerنام کامپيوتری رو که ماﯾليد قابليت  Remote Desktopرو روی اون فعال
کنيد ،تاﯾپ کرده و برای اطمينان روی دگمه  Check Nameکليک کنيد.

بعد از انجام اﯾن کار بخشی از تنظيمات رجيستری مربوط به کامپيوتر مورد نظرتون ظاھر می شود .به
شکل زﯾر توجه کنيد:

در اﯾن مرحله ،به آدرس زﯾر در رجيستری سرور مورد نظرتون مراجعه کنيد:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

بعد از کليک بر روی کليد ، Terminal Serverبه دنبال عبارت  fDenyTSConnection.روی آن دوبار کليک
کنيد تا پنجره  Edit DWORD Valueظاھر بشود .در اﯾن پنجره در قسمت Value Dataبه جای عدد ،1
عدد  0رو وارد کنيد .به شکل زﯾر توجه کنيد:

با انجام اﯾن مراحل شما خواھيد توانست که قابليت  Remote Desktopرا در کامپيوترھا و به صورت از
راه دور فعال و ﯾا غير فعال کنيد.

