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 TeamViewerآموزش 

 

TeamViewer در حالر  یک تزًاهِ کٌسزل اس راُ دٍر رایاًِ هثٌی تز شثکِ ایٌسزًر ٍ یا شثکِ داخلی هیثاشذ

ًیاس  Ip ًیاس ّسر کِ تزای ّز سیسسن یکساسر ایي ًَع IP Vlid هعَل تزای ازظال تِ سیسسن اس راُ دٍر ًیاس تِ

رقوی تِ  ۹تِ درخَاسر ٍ ّشیٌِ دارُ تزًاهِ هذکَر ایي هحذٍدیر رٍ ٍرداشسِ ٍ تا سیسسن جالة خَد یک عذد 

هشیر دیگز ایي تزًاهِ اهکاى  عاهل خا تزجاسرسیسسن  ىتِ سیسسن زخظیض هیذُ کِ زا عَع کزد ID عٌَاى

تا زٌظیواذ ٍ قاتلیر تْیٌِ ساسی ّا تزای تْسزیي ًسیجِ  ADSL اسسفادُ تا اًَاع سزعر ّای اس دیالج گزفسِ زا

تا ازظال تِ سیسسن ّذف تزخالف  ی اسسفادُ ّای غیز زجاری رایگاى ّسرازایي تزًاهِ ت رٍ دارا هیثاشِ

هَسشی ٍ اهٌیسی تکار آًشذُ ٍ هی زَاًذ هزاحل کار شوا رٍ تثٌیذ ٍ تظَرذ  Log offٍیٌذٍس شخض   ریوَذ

 .تزدُ شَد

 تزای اهیٌر زثادل اطالعاذ گَاّی ّای سیز رٍ دارُ!!! در جْاى دارُ  هیلیَى کارتز ۰۱۱تیش اس  

 

 

 

 : قابلیت ها و امکانات

 ِعذم ًیاس ت IP Valid 

 اهکاى اسسفادُ اس ًزم افشار حسی تا ایٌسزًر ّای  Dial up ! 

 اهکاى ازظال ّوشهاى چٌذ ًفز تِ یک سیسسن 

 اهکاى ارسال ٍ دریافر فایل تیي دٍ سیسسن 
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 اهکاى اسسفادُ اس طزیق گَشی هَتایل 

  اهکاى ضثط فعالیسْا تِ طَرذ یک فایل ٍیذئَیی( افشارقاتل خخش زٌْا در ًزم TeamViewer) 

 اهکاى تزقزاری ارزثاط Chat ًَشساری تیي دٍ سیسسن 

 اهکاى زٌظین کیفیر زظَیز 

 اهکاى اسسفادُ اس ًزم افشار تِ طَرذ Portable (تذٍى ًیاس تِ ًظة ) هٌاسة تزای اسسفادُ در کافی ًر

 … ٍ  اداراذ –ّا 

 اهکاى زعزیف سطح دسسزسی تزای رایاًِ ای کِ ریوَذ هی کٌذ 

 ایي قاتلیر هفیذ تا رٍشي شذى کلیذ)اى اسسفادُ اس حافظِ کلیح تزد یک رایاًِ در رایاًِ دیگز اهک 

Scroll Lock  اًسخاب شذُ در  …هٌاسة تزای کدی کزدى یک هسي یا شوارُ سزیال ٍ ( فعال هی شَد

 کزدى در رایاًِ دیگز Paste یک رایاًِ ٍ

 سزعر تاال 

 هظزف خٌْای تاًذ تسیار کن 

 اىکاهال رایگ 

  ِ(تذٍى ًیاس تِ خَرذ فعال)اهکاى کار تا فایزٍال شثک 

 تزقزاری ازظال تا اهٌیر تسیار تاالی ٍ اطالعاذ رهش شذُ ٍ تِ طَرذ SSL 

 اهکاى Restart سیسسن اس راُ دٍر 

 حجن هٌاسة تزای داًلَد 

 اهکاى اسسفادُ تذٍى ایٌسزًر تا شثکِ داخلی خظَطی !! 

 

 د کنیذولبت سیستم عامل خود دانسبرای دانلود به لینک زیر مراجعه و به ن

http://www.teamviewer.com/download/index.aspx 
 non ٍ یا ًظة خزسیذُ هیشِ در طَرذ ًظة گشیٌِ( حالر خززاتل ) َالی هثٌی تز اجزا در ٌّگام ًظة س

commercial رٍ تزای رایگاى تَدى تِ هعٌی غیز زجاری اًسخاب کٌیذ. 

 

سیسسن ها ٍ تخش هزتَط ًوایش در هیاد کِ اطالعاذ هزتَط تِ ازظال ِ تعذ اس ًظة تزًاهِ زظَیز سیز تزای ها ت

 تزای ازظال ها تِ سیسسن دیگز هشخض ّسر ًَع ازظال ّن قاتل اًسخاتِ ID تِ ٍارد کزدى

 دسسزسی کاهل 

 دسسزسی تِ طَرذ آهَسشی 

 زثادل فایل 

 ایجاد شثکِ خظَطی 
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 قاتلیر ایجاد هحیط هسٌجز هاًٌذ تزای دیذى سیسسن ّای فعال ، گزٍُ تٌذی ، دسسزسی آساى تا یک خسَرد تِ سیسسن ّا

 

 
 

 :درس زیرآتم ها از طریق وب با سصال به سیات

https://login.teamviewer.com 

https://login.teamviewer.com/
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 :آموزش بخص تنظیمات

 تزای رفسي تِ تخش زٌظیواذ
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 بخص تنظیمات معمول

 

 
 

 .کٌذ قاتلیر زیک هشخض شذُ اهکاى اجزای تزًاهِ رٍ در ّز تاال آهذى ٍیٌذٍس هحیا هی

 

 تذٍى ایٌسزًر رٍ فعال ٍ یا غیز فعال هی کٌِ  (LAN)خش دٍم قاتلیر کارکزدى تزًاهِ در شثکِ هحلیت
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 بخص امنیت

 

 
 

خسَرد ازفاقی دیفالر در ّز تار ) اًسخاب خسَرد تزای اخسظاطی کزدى خسَرد ازظال تِ سیسسن  (۰

 (در ّز سهاى ایي گشیٌِ هٌاسة هیثاشذ الظریسسارذ عَع هیشِ ٍ در طَرذ ًیاس تِ از

 ّا ٍ یا دسسزسی ًذادىٍ یا یَسر Adminاًسخاب دسسزی تزای  (2

 کزدى رهش ازفاقی اًسخاب زعذاد کاراکسز ٍیا غیز فعال (3

 ایجاد لیسر سفیذ ٍ یا سیاُ تزای کاهدیَزز ّای اص تزای ازظال تِ سیسسن (4

 (ى، دسسزسی سفارشیدسسزسی کاهل، فقط ًوایش ٍ دیذ)زعییي ًَع دسسزسی (5
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 کنترل از راه دور بخص

 

 
 

 ( رُتزٍی سزعر دیذى زاثیز هسسقین دا) اًسخاب کیفیر ازظال  (۰
 حالر اًسخاب ازَهازیک  

 تْسزیي سزعر 

 تْسزیي کیفیر 

 حالر سفارشی 

 (لَد تزای افشایش سزعر) حذف تک گزاًذ ٍیٌذٍس (2

 ًوایش ًشاًگز هَس تزای طفحِ ًوایش تزای زعقیة زَسط کارتز (3

 کٌسزل اس راُ دٍر در هسیز هشخض شذُ اس سهاى( فیلن تزداری) ثط ازَهازیک ض (4

 (ى، دسسزسی سفارشیدسسزسی کاهل، فقط ًوایش ٍ دیذ)سزسیزعییي ًَع دس (5
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 بخص ارائه

 

 
 

 (تزٍی سزعر دیذى زاثیز هسسقین دارُ) اًسخاب کیفیر ازظال  (۰

 حالر اًسخاب ازَهازیک 

 تْسزیي سزعر 

 تْسزیي کیفیر 

 حالر سفارشی 

 (لَد تزای افشایش سزعر) حذف تک گزاًذ ٍیٌذٍس (2

 اجاسُ ارائِ (3

 زغییز اجاسُ گزفسي (4

 فعال کزدى ًوایشگز هَس تزای کارتز (5

 ًوایش اتشار در ارائِ تِ دٍ طَرذ (6
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 بخص ضرکای کاری

 

 
 

 ایجاد هیکٌٌذ  …لیر گزٍُ کاری ٍ هَرد عالقِ تا قاتایي تخش هحیط هسٌجز هاًٌذی تزای سیسسن ّای 

 فالیي در یک گزٍُآًوایش سیسسن ّای  (۰

 ًوایش خیغام آًالیي شذى سیسسن ّای در لیسر (2

 ًوایش آًالیي شذى خَد ایي سیسسن (3

 ثط در اجزا تزًاهِزًوایش تخش هز (4

 زٌظیواذ هزتَط تِ ًوایش ًام ٍ ایویل ٍ ثثر ًام تزای ایي قاتلیر (5

 یاُ تزای عذم ارزثاطایجاد لیسر س (6
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 بخص صذا

 

 
 

 اًسخاب ٍسیلِ خخش طذا ٍ زٌظیواذ (۰

 ٍ زٌظیواذ هزتَط( ىَهیکزٍف) ثط ضاًسخاب ٍسیلِ  (2
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 بخص ویذیو

 

 
 

 تکن اس لیسراًسخاب ٍ (۰

 کیفیر زظَیز ارسالی (2
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 بخص دعوت نامه

 

 
 

 دارُ ق خسر الکسزًٍیکی ارسال تشِ رٍیدر ایي تخش زٌظیوازی تزای دعَذ ًاهِ کِ هی زَاى اس طز

 دسسزسی کاهل زمئِ فاار: ازظال  ًَع (۰

 عٌَاى ًاهِ (2

 هسي ًاهِ تا هثال (3

 زسر ٍ تاسگشر تِ خیام اٍلیِ (4
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