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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

را  Share Folderچگونه 
 یم؟کن یجادا یندوزدر و

از  تریشب یو استفاده یتکنولوژ  یشرفتبا پ
 یازمنداز گذشته ن تریشب یکی،الکترون یزاتتجه

مختلف  یهادستگاه ینبه ب هایلفا یعانتقال سر 
 هایلفا ینانتقال ا یموارد برا تریش. در بیمهست

 ی. برایمرو مصرف کن مونینترنتحجم ا یممجبور 
به نام  لیتیاز قاب تونینیمشکل، م ینبرطرف کردن ا

Share Folder یتقابل ین. با ایناستفاده کن 
شبکه  یککه به  یافراد یرو برا اطالعات تونینیم

متصل هستن،  ینتاکسس پو یامانند مودم، روتر 
. یناشتراک بذار به ینترنت،ز حجم ابدون استفاده ا

کابل شبکه با  یقاز طر  یدبا هایستمس ینالبته ا
 ارتباط داشته باشن. یگههمد

https://netran.net/mag/چگونه-پوشه-share-
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Share folder  قابلیتی دارد؟چه 

های مختلف رو با سرعت باال برای کاربرانی که به ، انتقال و شیر کردن فایلShare Folder قابلیت
کنه. سرعت انتقال و دانلود فایل به موارد مختلفی مثل روتر، یک شبکه متصل هستن، ممکن می

کنین. مثال سرعت انتقال داده ای بستگی دارد که از اون استفاده میسوییچ شبکهو  کابل شبکهنوع 
است. هرچه میزان  (Mbps) مگابیت بر ثانیه 100برابر  Cat5 یکابل شبکهدر زمان استفاده از 

 .تر میشهها هم بیشتر باشه، سرعت انتقال فایلکنه بیشسرعتی که کابل پشتیبانی می

، با خیال راحت اطالعات خود را فقط به فرد مورد نظر انتقال share یبا قابلیت رمزگذاری پوشه
 .اشتراک بذارنها رو بهتونن دادههر دو طرف می share folder بدین. با ایجاد

 در ویندوز share ایجاد پوشه

 Share Folder  مرحله اول فعال کردن قابلیت

 برای استفاده از این قابلیت،باید اول اون رو از طریق تنظیمات شبکه فعال کنین. برای فعال کردن
Share Folder  وارد تنظیمات دستگاه بشین. 

 .رو انتخاب کنین Network & Internet یبعد گزینه در قسمت

 1تصویر 

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%da%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%da%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 Change Advanced Sharing Options یدنبال گزینهبه Status ی جدید، از قسمتدرصفحه
 .بگردین

 
 2تصویر 

رو تغییر  Private های قسمتهست، فقط کافیه براساس نیازتون گزینه Private توناگر اینترنت
 .بدین

 
 3تصویر 
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 هامرحله دوم شیر کردن فایل

ی ای ندارین، یک پوشهی اول فایلی رو که قصد دارین بفرستین رو انتخاب کنین. اگر پوشهدرمرحله
تون کلیک های مورد نظر رو داخل پوشه بذارین. مثل تصویر زیر، روی فایلجدید بسازین و فایل

 .رو انتخاب کنین Properties یراست کنید و گزینه

 
 4ر تصوی

 .بزنین Advanced sharing برین و روی sharing در قدم بعدی، مثل تصویر پایین به قسمت

 
 5تصویر 
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 permissions رو فعال کنین و سپس برای تنظیمات بیشتر روی sharing یدر این مرحله گزینه
 .بزنین

 .عیین کنینشون رو تاین تنظیمات به شما این امکان رو میدن که برای هرکسی میزان دسترسی

 
 6تصویر 

ی جدیدی براتون باز میشه. مثل تصویر زیر در این بخش با انتخاب پنجره permission با زدن روی
  .، تنظیمات رو ثبت کنینOK یمیزان دسترسی فرد و زدن گزینه

، دسترسی کامل به فرد میدین و اون میتونه در Full Control دقت کنین در این قسمت با انتخاب
ها تغییر ایجاد کنه. برای اینکه فرد موردنظر تنها بتونه فایل رو بخونه، باید دسترسی رو فقط روی فایل

 .قرار بدین Read یگزینه
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 7تصویر 

ی عبور سیستمیه که فرض نیازمند نام کاربری و کلمهطور پیشبه share یدسترسی هر فرد به پوشه
 Network ی آبی رنگتنظیمات، مثل تصویر زیر، روی گزینهاین فایل رو ساخته. برای تغییر این 

and sharing setting  بزنین. 

 
 8تصویر 
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ی پسورد شین. اآلن فقط باید گزینهرو می( روبه9با کلیک روی این گزینه شما با تصویر زیر )تصویر 
 .رو تغییر بدین

 
 9تصویر 

بزنین. با این کار دیگه  save changes روی ی امنیت رو خاموش کنین و بعدمثل تصویر باال گزینه
     یروی گزینه properties به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور نیازی ندارین. درانتها در قسمت

apply در  10اشتراک بذارین. برای این کار طبق تصویر بزنین. برای قدم آخر باید فولدر رو به
 .یک کنینکل share یروی گزینه properties قسمت

 
 10تصویر 
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 .ی فایل رو مشخص کنینای که براتون باز میشه گیرندهدر صفحه

 
 11تصویر 

کلیک کنین تا شیر فولدر ارسال بشه. در نهایت  share بعد از انتخاب گروه مدنظرتون کافیه روی
شما متصل ی مثل تصویر پایین، لینک فایل رو کپی و برای افراد مورد نظر ارسال کنین تا به پوشه

 .بشن

 

دیگه متصل وسیله اتصال شبکه به همتونن این کار رو انجام بدن که بههایی میفراموش نکنین دستگاه
 .هستن
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 12تصویر 

تونین از دو راه استفاده کنین. شما بینین که برای ارسال فایل میاگر به تصویر باال دقت کنین، می
افزارهای خواین ارسال کنین یا از نرمرو برای افرادی که می تون لینکتونین با استفاده از ایمیلمی

 .دیگه برای فرستادن لینک استفاده کنین

 :مقاالت مرتبط
 های انتقال فایل از گوشی به کامپیوتر و بالعکسآموزش روش

 های برطرف کردن این مشکلعلت کپی نشدن فایل ها در ویندوز و راه

 10در ویندوز  administrator فعال کردن اکانت

 حرف آخر

های گذشته بوده و این روزها به خاطر های قدیمیه که از زمان، یکی از قابلیتShare Folderروش 
تر از قبل ازش استفاده میشه. شما با استفاده از این روش نه تنها های باالیی که داره بیشمزیت
  .کنینها رو هم تضمین میکنین، بلکه امنیت اونراحتی ارسال میهاتون رو بهفایل

تونین کامنت دوارم از این مقاله لذت برده باشین، درصورتی که سوال یا مشکلی داشتین، میامی
 .بذارین تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم

https://netran.net/mag/transfer-files/
https://netran.net/mag/transfer-files/
https://netran.net/mag/transfer-files/
https://netran.net/mag/cant-copy-in-windows/
https://netran.net/mag/cant-copy-in-windows/
https://netran.net/mag/cant-copy-in-windows/
https://netran.net/mag/how-to-active-administrator-account/
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