هشکالت هزتَط تِ ActiveX
آیا ًزم افشاری کِ تا قفل  Tinyقفل گذاری شذُ

تلِ ،در صَرتی کِ  Register،ActiveX HID Supportشَد ٍ قفل  HIDهاًٌذ قفل

است ،تا قفل ّ HIDن کار هی کٌذ؟

 Tinyتزًاهِ ریشی شذُ تاشذ.
تلِ ،قفل  HIDتِ دلیل ّ routineای  Codingتیشتز ٍ پیچیذُ تزً ،سثت تِ Tiny

آیا سزعت ارتثاط تا قفل ً HIDسثت تِ Tiny

کٌذتز شذُ است.

کٌذتز است؟

تزای رفع ایي هشکل هی تَاى تِ جای استفادُ اس تَاتع ٍ Initialize
 ShowTinyinfoاس هتذ ّ property ٍ FirstTinyHIDای تعزیف شذُ ،تزای ٍ Set
 Getاعالعات رٍی قفل استفادُ ًوَد.
دلیل اٍل :
هوکي است ًسخِ  ActiveXثثت شذُ در سیستن ،قذیوی تز اس  Version 3تاشذ( .
کِ در ایي صَرت قادر تِ شٌاسایی قفل ً HIDخَاّذ تَد )

دلیل ایٌکِ ًزم افشار  TinyManagerقفل را

تزای حل ایي هشکل تایذ ً ActiveXسخِ  3تِ تعذ  registerشَد.

شٌاسایی هی کٌذ اها ًزم افشار قفل گذاری شذُ،

( تَصیِ هی شَد ّویشِ تا آخزیي ٍرصى ارائِ شذُ در سایت کار شَد )

قفل  HIDرا شٌاسایی ًوی کٌذ ،چیست؟

دلیل دٍم:
هوکي است ّوشهاى تزًاهِ ّای دیگزی هثل  ٍ TinyHIDManagerیا
 TinyProtectتاس تاشٌذ .در ٌّگام کار تا قفل تایذ اس تستِ تَدى ایي دٍ ًزم افشار
اعویٌاى کاهل داشت.
هوکي است قفل تا  Tiny Managerجذیذ  programشذُ تاشذ اها ّوچٌاى

دلیل ایٌکِ ًزم افشار  TinyManagerقفل را
شٌاسایی هی کٌذ اها ًزم افشار قفل گذاری شذُ،
قفل  Tinyرا شٌاسایی ًوی کٌذ ،چیست؟
آیا  ActiveXاهکاى  Writeدادُ ّا را دارد؟

 ActiveXقذیوی در  systemثثت شذُ تاشذ.
تزای حل ایي هشکل هی تایست اس تِ رٍس تَدى  ActiveXثثت شذُ ٍ ّواٌّگ تَدى
ًسخِ ّای  ActiveX ٍ TinyManagerاعویٌاى کاهل داشت.
تلِ ،تزای ًَشتي اعالعات رٍی قفل تَسظ  ActiveXتایذ اس کلیذ  Read/Writeتَلیذ
شذُ در ًزم افشار  TinyManagerاستفادُ شَد.

چزا در هحیظ  Delphiدر صَرت  Falseکزدى

اگز در حالت  design Timeایي خاصیت را  Falseکٌیذ ایي هشکل تِ ٍجَد هی آیذ .

خاصیت  Visibleکٌتزل ّ event ،Tinyای

تزای حل ایي هشکل تایذ در رٍیذاد  OnShowتِ صَرت دستی ایي خاصیت را تزاتز

 ocxرخ ًوی دٌّذ؟

 Falseقزار داد.
تزای حل ایي هشکل پس اس  Createفزم تایذ  ActiveXتِ یک فزم ٍالذ ًسثت دادُ

در هحیظ  Delphiدر صَرت  Createکٌتزل
ّ Event ،ActiveXای  ocxرخ ًوی دٌّذ.
چگًَِ هی تَاى ایي هشکل را حل ًوَد؟

شَد .در ایي حالت کٌتزل رٍی فزم ًوایش دادُ هی شَد .تزای پٌْاى کزدى کٌتزل هی
تَاى خاصیت  visibleرا ً falseوَد.
;)Tiny1:=TTiny.Create(self
;Tiny1.parent:=Form1
;Tiny1.visible:=False

در ٍیٌذٍس ٍیستا ٍ  ،Sevenثثت  ActiveXفقظ در کارتز  Administratorهوکي
است ٍ در غیز ایي صَرت ٍیٌذٍس اجاسُ ثثت  ActiveXرا ًخَاّذ داد.
در تعضی اس ًسخِ ّای ٍیٌذٍس ٍیستا ٍ  Sevenدستزسی تِ کارتز Administrator
درٌّگام  Loginغیز فعال است .تزای فعال کزدى کارتز  Administratorتِ شیَُ سیز
عول کٌیذ:
راُ حل اٍل
چگًَِ هی تَاى  ActiveXرا تِ درستی در ٍیٌذٍس
ٍیستا ٍ  Sevenرجیستز کزد؟

ٍارد  Control panelشَیذ ٍ .ارد  Administrative toolsشَیذ .تز رٍی
 Computer Managementکلیک کٌیذ .اس لیست

Local Users and

 Groupsاًتخاب سپس  Usersتعذ اس لیست رٍی  Administratorراست کلیک
کزدُ ٍ  Propertiesرا اًتخاب کٌیذ  .تیک  Account is Disabledرا تزداریذLog .
 Offکٌیذ ٍ تا ٍAdministratorارد شَیذ.
راُ حل دٍم
در حالت ٍ SafeModeیٌذٍس را راُ اًذاسی کٌیذ.
در پٌجزُ  Command Promtدستَر سیز را تایپ ٍ اجزا کٌیذ.
net user administrator /active
ٍیٌذٍس را  Restartکزُ ٍ تا کارتز ٍ Administratorارد شَیذ.
 ActiveXرا ً Registerواییذ.
اس ایي پس  ActiveXدر ٍیٌذٍس شوا ثثت شذُ ٍ ًزم افشار شوا در ً limited userیش
قاتل اجزاست.
در ٍیٌذٍس  64تیتیً ،زم افشار قفل گذاری شذُ در

تزای اجزای ًزم افشار ّای حاٍی  Tiny ActiveXدر هحیظ ّای  64تیتی تایذ در سهاى

هحیظ ّای  C# ٍ VB.Netاجزا ًوی شَد ٍ

 Compileدر هحیظ  Net.در پٌجزُ  Configuration Managerاس هٌَ Active

تزًاهِ  Closeهی دّذ .چگًَِ هی تَاى ایي

 solution platformگشیٌِ  x86را اًتخاب کزدُ ٍ تزًاهِ را ً Buildواییذ.

هشکل را حل ًوَد؟
هشکالت هزتَط تِ شثکِ ٍ service
اتتذا سزٍیس را رٍی سزٍر ًصة ًوَدُ ٍ در هذ کذًَیسی آدرس سزٍر را تٌظین ًواییذ.
چگًَِ هی تَاى اس قفل در حالت شثکِ استفادُ

اگز رٍی سزٍر یک فایزٍال غیز اس فایزٍال ٍیٌذٍس ٍجَد دارد تایذ سزٍیس تِ عٌَاى یک

ًوَد؟

 Ruleتِ فایزٍال اضافِ گزدد یا پَرت  0959تاس گذاشتِ شَد.

علت  freezeشذى ً progressزم افشار

اتتذا  Installerخَد را تِ رٍس کٌیذ .اگز هشکل حل ًشذ ،فایل

 Installerدر ٌّگام ًصة سزٍیس چیست؟

 TinyHIDService.exeرا اس فَلذر ٍیٌذٍس پاک کٌیذ ٍ عولیات ًصة را هجذد تکزار
کٌیذ.

اگز در سهاى  startتا یک پیام اس عزف ٍیٌذٍس هَاجِ هی شَیذ ،تِ ایي دلیل است کِ
چزا سزٍیس تعذ اس ًصةً start ،وی گزدد؟

ًزم افشاری اس پَرت  0959استفادُ هی کٌذ ٍ ایي پَرت اشغال است .تٌاتزایي تایذ آى
ًزم افشار اس رٍی سیستن حذف گزدد.

تِ چِ صَرت هی تَاى سزٍیس را uninstall

اگز تزًاهِ  ServiceInstallerتذٍى ایٌکِ فایل در کٌار آى ٍجَد داشتِ تاشذ ،اجزا

کزد؟

گزدد ،سزٍیس  Sctهَجَد رٍی سیستن  Removeهی شَد.

اگز سزٍیس ٍرصى  2در حال استفادُ تاشذ ،چغَر

اگز ًسخِ اکتیَایکس  2.4تِ تاال تاشذ ،هی تَاى اس اکتیَایکس ٍ سزٍیس جذیذ

هی تَاى آًزا تِ ًسخِ ً update 3وَد؟

استفادُ گزدد.

چزا درحالت شثکِ خغای شوارُ  5صادر هی

در ایي حالت تِ جای ًام کاهپیَتز ،اس آدرس  IPاستفادُ ًواییذ.

گزدد؟
آیا در حال حاضز هی تَاى در شثکِ اس دٍ قفل تا

خیز ،در ایي حالت قفل ّا تایذ کلیذ ّای هتفاٍت داشتِ تاشٌذ.

کلیذّای یکساى استفادُ ًوَد؟
چزا سهاًی کِ  dataتصَرت  Singleرٍی قفل

در ایي حالت  dataتایذ تِ صَرت شثکِ رٍی قفل ًَشتِ شَد ٍ یا ایٌکِ سزٍیس یکثار

ًَشتِ هی شَد ،در حالت شثکِ تزگزداًذُ ًوی

 restartشَد.

شَد؟

