
VEYON KURULUM 

Bilgisayar sınıfımızı yönetmek için Windows ortamında bulunan NetOp veya Netsupport gibi yazılımlara 
ücretsiz bir alternatif olan VEYON programının kurulum ve ayarlarını, kendi sınıfımda uyguladığım şekliyle 
anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Veyon programını buradan indiriyoruz.

 

Bu sayfadan kullandığınız linux versiyonuna göree olan paketi indirip kurulum yapın. (Pardus için Debian
Strecth, Linuxmint gibi dağıtımlar için Ubuntu versiyonlarından birini indirin) 

Eğer ubuntu tabanlı ve PPA destekleyen bir dağıtım kullanıyorsanız konsol açıp PPA deposunu kendiniz 
de ekleyip kurulum yapabilirsiniz. Bunun için konsola aşağıdaki komutları yazmanız yeterlidir. 

sudo add-apt-repository ppa:veyon/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install veyon-stable

ÖNEMLİ: PPA veya Linuxmint gibi dağıtımlardaki FLATPAK tarzı depoları kullanmak için MEB 
sertifikasını sadece tarayıcılara eklemeniz yeterli değildir. Bu sertifikkayı sistem sertifikaları içine kayıt etmeniz 
gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki komutları konsola yazınız. 

cd /usr/share/ca-certificates
sudo su
wget http://sertifika.meb.gov.tr/MEB_SERTIFIKASI.cer
openssl x509 -inform DER -in MEB_SERTIFIKASI.cer -out MEB_SERTIFIKASI.crt
dpkg-reconfigure ca-certificates

Not: Son komutu verdikten sonra konsol ekranında çıkan soruya ENTER tuşu ile Evet cevabını verin, 
daha sonra çıkan ekranda MEB_SERTIFIKASI.crt yazan satırı boşluk tuşu ile işaretleyip, TAB tuşu ile Tamam 
seçeneğine geçip Enter ile onaylayınız. 

https://veyon.io/download/
http://sertifika.meb.gov.tr/MEB_SERTIFIKASI.cer


Yukarıdaki sertifika yükleme işlemi ile sisteminizdeki birçok güncelleme, bağlantı sağlanamama gibi 
sorunlar da tarayıcı dışında bağlantı kuran yazılımlar için çözülmüş olacaktır. 

Benim kurulum yaptığım dağıtım Linux Mint 19  - XFCE 64bit. Hem kendi bilgisayarıma hem de öğrenci 
bilgisayarlarınaa aynı versiyonu kurdum. O yüzden de kurulum için Ubuntu 18.04 DEB/amd64 paketini indirip 
kurulum yaptım. İndirilen dosyaya çift tıklayıp Gdebi Paket kurucu ile Paketi Kur tuşuna tıklayıp devam edin. 



ÖNEMLİ: Eğer sisteminizde Gdebi paket kurucu yüklü değilse Synaptic Paket Yöneticisi ile veya 
konsoldan aşağıdaki komutla Gdebi Paket Kurucu’yu sisteminize kurabilirsiniz.

sudo apt-get install gdebi

VEYON CONFIGURATOR (ANA BİLGİSAYAR)

Öncelikle Veyon Configurator yazılımını açıyoruz. Kullandığınız Linux Dağıtımına göre İnternet, Eğitim 
veya Ayarlar Menüsünde olabilir.

 Yönetici kullanıcı parolasını girdikten sonra aşağıda bir sınıfı yönetmeniz için yapmanız gerekli olan 
minimum ayarlar işaretlenmiştir. 



1- Genel Ayarlar: 

 

2- Hizmet:



3- Master

4- Erişim Denetimi:



5- Yetkilendirme Anahtarları: 

Bu ekranda sunucu (ana makine) bilgisayarı ile bu bilgisayarın bağlanacağı öğrenci bilgisayarları arasında 
şifreli bir aanhtar çifti oluşturmamız gerekiyor. Anahtar çifti oluştur tuşuna basarak bir rol adı vermemiz gerekiyor. 
Windows istemcilerde de sorun çıkmaması için “teacher” rol ismini kullanmanız önerilir. 

Daha sonra private ve public olmak üzere 2 ayrı türde anahtar oluşturulduğunu ve bunların erişim 
grubunun root olarak ayarlandığını görmeniz gerekiyor. Bu noktada sınıfınızdaki ana bilgisayar sizden başka 
derslerde de kullanılıyorsa güvenlik açısından root grubuna dahil olan herkesin yada sadece kendinizin veya belli br
grubun öğrenci bilgisayarları kontrol edebilmesizi istiyorsanız, Access Group altındaki root seçeneğini değiştirmek 
için  Set Access Group tuşuna basarak oluşturduğunuz anahtar çift ile hangi kullanıcı grubunun istemci 
bilgisayarları yönetmesini istiyorsanız o kullanıcı grubu adını seçebilirsiniz.  

Seçiminizi yaptıktan sonra bu noktada istemci bilgisayarlar için gerekli olan anahtarı dışa aktarmamız 
gerekiyor. Listeden public olan anahtarı seçip Anahtarı dışa aktar tuşuna basarak anahtarı diskinize kayıt ediniz. 



Bu işlemin sonunda teacher_public_key.pem isminde bir dosya kayıt edilecek, daha sonra bu dosyayı 
öğrenci bilgisayarlarına taşımak için flaş bellleğinize aktarın. 

6- Odalar ve Bilgisayarlar

Bu sekmede Odalar listesine artı (+) tuşuna basarak istediğiniz isimde oda ekleyebilirsiniz. Bir oda seçip 
Bilgisayarlar listesine öğrenci bilgisayarlarını istediğiniz bir isim ve o bilgisayarın IP numarasını girerek Hizmet 
sekmesine geri dönün. 

Yaptığınız tüm değişiklikleri Apply tuşuna basarak kayıt ediniz ve Hizmeti Başlat tuşuyla ana bilgisayarın 
ayarlarını tamamlayınız.



VEYON CONFIGURATOR (ÖĞRENCİ BİLGİSAYARI)

Öğrenci bilgisayarlarında yukarıda anlatılmış olanlardan aynı olanlar

1- Genel Ayarlar : AYNI
2- Hizmet : AYNI
3- Master : HİÇBİR AYARA GEREK YOK
4- Erişim Denetimi : AYNI

5- Yetkilendirme Anahtarları: 

Ana bilgisayarda dışa aktardığınız anahtar dosyasını öğrenci bilgisayarında İçe Aktar diyerek anahtar 
Public anahtarını öğrenci bilgisayarına ekledikten sonra 2- Hizmet sekmesine geri dönüp Hizmeti Başlat tuşuna 
bastığınızda artık sınıfınız hazır  diyebilirsiniz. 



VEYON MASTER

Eğer yukarıdaki aşamalarda herhangi bir hata yapmamışsanız Veyon Master yazılımını çalıştırdığınızda 
ana bilgisayardaki Veyon Configurator ile oluşturmuş olduğunuz odaları sol alttaki Bilgisayar odaları tuşuna 
basarak istediğiniz odayı ve bilgisayarları, başlarındaki kutuyu işaretleyerek sağdaki panelde görebilmeniz ve 
sınıfınızı yönetebilmeniz gerekir. 

KATKIDA BULUNANLAR:
Not: Bu bölüme, bu belge üzerine eklediğiniz, düzelttiğiniz konuları veya durumları adınızı ekleyip 

katkıda bulunabilirsiniz. 
1- Belgeyi Hazırlayan ve Yayınlayan : Onur Tamer EKMENCİ / İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi 
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