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Az AnyDesk egy távoli asztalkezelő program, amit a 
német AnyDesk Software GmbH, Stuttgart  fejlesztett 
ki. Kétirányú távoli elérést ad PC-k között és minden 
szokásos operációs rendszerre elérhető. A szoftver 
fejlesztése 2012 óta aktívan folyik és 2017-re a 
letöltések száma meghaladja a 20 milliót.

Az AnyDesk Software GmbH-t 2014-ben alapították a 
TeamViewer volt alkalmazottai. Ami fontos: magán 
használatra az AnyDesk ingyenes.

Az AnyDesk DeskRT-t használva sokkal jobb 
képminőséget produkál és jobban reagál mint a 
versenytárs képernyőmegosztó és távoli 
asztalkezelő termékek. A DeskRT új és innovatív 
videó kódoló, kimondottan a felhasználói grafikus 
felületek képanyagának továbbítására kifejlesztve.

AzAnyDesk oldala

Tulajdonságok

Egyebek között az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

• kétoldalú távoli vezérlés Windows, macOS, Linux 
és FreeBSD között;

• egyirányú elérés Android és iOS mobil platformról;
• biztonságos TLS-1.2 protokoll;
• fájlátvitel;
• kliens-kliens csevegés;
• vágólap-integráció;
• REST API
• munkamenet naplózása
• tetszőleges kliens alias.

Hogyan futtassuk PCLinuxOS alatt?

A programot kis végrehajtható fájlban adják, 
különböző formátumokba csomagolva (RPM, DEB 
és tar.gz).

A PCLinuxOS számára letöltés érdekében menj el a 
https://anydesk.com/download-ra és válaszd a lent 
látható Generic Linux tar.gz-t.

Ezzel egy 2,9 MB-os csomagot tölt le.

Csomagold ki és egy anydesk-2.9.3 könyvtár jön 
létre. Azon belül a következő fájlok lesznek: anydesk, 
changelog, copyright, icons/ és README.

Most adj végrehajtási jogot az anydesk fájlnak és 
kész, a program minden probléma nélkül futni fog. 
Vedd észre, hogy ez egy hordozható program, ami 
jól fut a /home könyvtáradból.

Az AnyDesk futása a következő könyvtártól függ: 
lib64gtkglext-1.0_0, tehát a futáshoz már telepítve 
kell lennie.

A  program  működés közben

Amikor első alkalommal futtatod a programot, 
létrehoz egy egyedi számot a számítógéphez. Az 
AnyDesk számára ez lesz a gép azonosítója és a 
géphez kapcsolódás eszköze.

Az AnyDesk felügyelet nélküli futásra is beállítható, 
ehhez jelszót beállítva, amit kérni fog más 
számítógépen (vagy mobilon) futó AnyDesk példány 
felől érkező kapcsolódási kísérlet esetén.

PCLinuxOS Magazine Page 1

AnyDesk: jobb mint a TeamViewer?
PClinuxOS Magazine – 2017. július

https://anydesk.com/download
http://pclosmag.com/html/Issues/201707/page03.html


Korlátozások

Bejelentkezés/XDM
Jelenleg a szolgáltatás csak felhasználói 
szolgáltatásként indul. Így nem lehet a bejelentkező 
képernyőt elérni. Ugyanakkor, ha a felhasználó már 
bejelentkezett, kapcsold ki a képernyőzárat és 
jelentkezz vissza.

Fájlátvitel/Vágólap
Fájlok a Vágólap használatával másolhatók. Amikor 
Linux, vagy BSD-re viszel át fájlt, a státuszsávban 
ikon jelenik meg. A tényleges átvitel az ikonra kettős 
kattintással indul. Amikor a fájlmásolás megtörtént, a 
célkönyvtár automatikusan megnyílik, így bárhová 
mozgathatod a fájlt.

Bevitel blokkolása
A felhasználói bevitel blokkolás Linux, vagy BSD alatt 
nem támogatott.

Speciális billentyűk
Speciális billentyűk nem támogatottak.

AnyDesk telepítése PCLinuxOS alá

Mivel a program hordozható futtatható fájl 
formájában érkezik, a távolról vezérelni szándékozott 
számítógép /home-ja alá egy könyvtárba 
elhelyezhető és készíthetsz hozzá egy „.desktop” 
fájlt, amit az autostart könyvtárba raksz, lehetővé 
téve az AnyDesk elindulását bejelentkezéskor.

Hogyan csináld? Egyszerűen kövesd a következő 
lépéseket:

1. töltsd le a korábban bemutatott módon az 
AnyDesk 64 bites csomagot;

2. csomagold ki. Eredményként a fájl létrehoz egy 
anydesk-2.9.3 könyvtárat;

3. adj futási jogot az végrehajtható anydesk-nek;

4. hozd létre az anydesk.desktop fájlt (tetszőleges 
szövegszerkesztővel) a következő tartalommal:

[Desktop Entry]
Name=AnyDesk
Comment=remote control application
Exec=/home/user/anydesk-2.9.3/anydesk
Icon=/home/user/anydesk-2.9.3/icons/48x48/apps/
anydesk.png
Terminal=false
Type=application
Categories=Network;
Encoding=UTF-8

Ezt a fájt helyezd el a ~/.config/autostart könyvtárba 
és adj futási jogot neki és kész: a számítógép 
bármikor indítja a bejelentkezőt, az AnyDesk 
program elindul. Jusson eszedbe, hogy a felhasználó 
az, akinek a home-jában van a könyvtár.

Az anydesk-2.9.3 könyvtár megvédhető a véletlen 
törléstől, ha az attribútumait megváltoztathatatlanra 
állítod (chattr + i), így a felhasználó nem törölheti.

Akkor, jobb-e a TeamViewver-nél?

Nos, egy hálózaton belül én nem láttam különbséget 
az AnyDesk és a TeamViewer között a 
hatékonyságot tekintve, az AnyDesk cég több verziót 
ad a legtöbb platformra (BSD-re például) és a 
TimeViewer öt perces korlátozása nélkül 
használható, ami örvendetes. Egy korlátozás van, 
hogy az AnyDesk nem futtatható démonként, mint a 
TeamVIewer, de a TeamViewer futtatása Linux alatt 
tákolmány (windowsos exe alkalmazás, ami Wine-
nal fut), miközben az AnyDesk erre készült 
alkalmazás.

Ezektől a kis különbségektől és az említett 
korlátozásoktól eltekintve, a non-profit szervezeteket 
támogatandó (amit én gyakran teszek), a 
TeamViewer termékvásárlásra felhívó képernyőképe 
és ötperces időkorlátozása nélkül, nagyon jó. 
Jóváhagyom!

Csak arra vigyázz, hogyan használod. Néhány 
„technikai támogató” csaló és más rosszindulatú 
személyek ezt (vagy hasonló szoftvert) használnak a 
gyanútlan személyek számítógépéhez hozzáférésre. 
Légy óvatos, amikor a számítógéped asztalához a 
kulcsot átadod. Légy biztos abban, hogy 
olyasvalakinek adod, akit ismersz és megbízol 
benne. 
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