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Mi is az a TeamViewer?

A TeamViewer egy program, ami néhány másodperc
alatt kapcsolatot létesít a komputered (otthoni, vagy
irodai) és bármilyen más PC között a világban.
Távolról irányíthatod a barátod, vagy a partnered
PC-jét úgy, mintha az előtt ülnél.

Hogyan telepítsem a Teamviewer-t?

Nyisd meg a Synaptic-ot és kattints a keresésre. Írd
be „Teamviewer” a keresőbe és kattints a keresés
gombra. Jelöld be telepítendőnek és kattints az
„Alkalmaz”-ra és ismét „Alkalmaz”, majd várj, amíg
telepíti rendszerre. Igen, ez elég könnyű.

Bármilyen szoftver telepítése előtt mindenképpen,
mindig töltsd újra a fájllistát.

A Teamviewer futtatása

Amikor a Teamviewer-t a telepítése után futtatod,
anélkül teheted, hogy a beállításokkal bármit is
kellene vacakolnod. A Teamviewer-t a menü Internet
részénél találhatod meg. Az írás idején a
Teamviewer legfrissebb változata a 9.0.24147-1.

Amikor először futtatod a Teamviewer-t kéri az EULA
elfogadását. Ha beleegyeztél, megjelenik neked a fő
ablak.

Ezt az ablakot használod, amikor egy távoli
felhasználó gépéhez csatlakozol. A képernyő két
nagy részre tagozódik. Jobb oldalon lesz a kliens
(távoli) gép és a bal oldalon a helyi gép. Azt, hogy az
ablak melyik oldalát kell használnod, az attól függ,
hogy ki segít, kinek.

Mondjuk „Slick Willie” megkért engem, hogy
segítsek a gépén. Slick Willie a város, az ország,
vagy a hatalmas bolygónk másik végén lakik. Mivel
nem mindig lehet mindent eldobni és gépkocsiba,
repülőgépre, hajóba pattanni és elmenni hozzá, azt
javaslom, használjunk Teamviewer-t és
foglalkozzunk a problémájával.

Ne felejtsük el, ahhoz, hogy segíteni tudjunk Slick
Willie-nek, neki is és nekem is futtatnom kell a
Teamviewer-t. Ha Slick Willie más operációs

rendszert használ, amit egy üvegtermék után
neveztek el, akkor ide kell ellátogatnia
http://download.teamviewer.com/download/TeamVie
wer_Setup_en-ckj.exe és letölteni magának. A
Teamviewer fut Linux, Mac, Windows, mobil Android
eszközön, IOS-en és Windows Phone 8-on.
Szerencsénkre Slick Willie kedvenc Linux
disztrónkat használja.

Ahhoz hogy be tudjunk lépni mások rendszerébe,
információ kell tőlük. Szükségünk lesz az Ő
oldalukon a Teamviwer ablak azonosítójára (ID) és
jelszavára (password). Mihelyst ezeket megkaptuk,
nekiállhatunk segíteni a támogatásunkat igénylő
személynek. Slick Willie esetében az ID 924 627
759 és a jelszava 8796. Most már megadhatjuk a
szükséges segítséget. Az ID-jét a jobb oldali
Teamviewer ablakban kell megadnunk ott, ahol azt
írja, hogy mi a partner ID-je, majd kattintsunk a kék,

„Connect to partner” (kapcsolódás a partnerhez)
gombra. Miután megpróbál csatlakozni a gépéhez,
nyit egy jelszó ablakot. Most írd be az általa adott
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jelszót és nyomd meg a „log on” (bejelentkezés)
gombot. Pár pillanat múlva a távoli asztal köszönt
rád.

Most már majdnem mindent, amire képes vagy, úgy
tehetsz meg, mintha ténylegesen az Ő gépe előtt
ülnél.

Most, hogy már segítettem tanácstalan Slick Willie
barátomnak, kijelentkezhetem. A távoli asztal ablaka
tetején középen lévő „X”-re kattints.

A folyamat ablaka bezárul és a szponzor üzenete
jelenik meg neked. (jobbra lent)

Csak kattints az „OK” gombra és visszajutsz oda,
ahol korábban voltál.

Záró gondolatok

Amit ebben a rövid cikkben érintettünk, az csak egy
nagyon kis példa arra, amire a Teamviewer kapásból
képes anélkül, hogy bármit is bütykölnénk rajta.
Néhány hely, ahol további segítséget kaphatsz:

Teamviewer fórum http://teamviewerforums.com/
Felhasználói kézikönyv és kezdő lépések
http://www.teamviewer.com/hu/help/firststeps.aspx

Vegyes információk: úgy tűnik, hogy sok
felhasználónak gondja akad a Teamviwer 9
futtatásakor, az indító adatokat mutató képernyőnél
elakad. Ez egy Teamviewer-hiba. A sok gépem
egyikén nekem is elakadt a „képernyő paraméterek
inicializálása” ablaknál. Az én megoldásom az volt,
hogy egyszerűen visszatértem a Teamviewer 8-ra.
Ez követően úgy működött, ahogy annak kell.
Mindenkinél másképpen működhet.

Külön megjegyzések: letöltheted a PCLinuxOS
Teamviewer 8 rpm csomagot innen:
archives.pclosusers.com/teamviewer8-8.0.17147-
4pclos2013.i586.rpm. Ugyanakkor vedd figyelembe,
hogy ez egy régi 32 bites Teamviewer-változat, amit
a PCLinuxOS fejlesztői a továbbiakban nem
támogatnak. Ha emellett a verzió mellett döntesz, ne
kérj segítséget tőlük.

PC távirányítás TeamViewer-rel

http://www.teamviewer.com/hu/help/firststeps.aspx
http://teamviewerforums.com/
http://archives.pclosusers.com/teamviewer8-8.0.17147-4pclos2013.i586.rpm
http://archives.pclosusers.com/teamviewer8-8.0.17147-4pclos2013.i586.rpm



