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BÖLÜM 1. KURULUM
1.1.

Kurulum Aşamaları

Adım 1: Kutuyu açınız


Kutunun içerisinde aşağıdaki bileşenler bulunur:



Cihaz



Hızlı Kurulum Klavuzu



Hard disk için vidalar



Anahtar



Güç Kablosu



Garanti kartı



Kurulum Sihirbazı, NuClient ve Offline Lisans Tool uygulaması, kullanım klavuzu ve
başlangıç klavuznun yer aldığı CD

Not: Cihaz içerisindeki elektronik bileşenler Elektrostatik Boşalma (ESD) sırasında hasar
görebilir. Cihazı veya alt birimlerini tutarken lütfen gerekli önlemleri alınız.
Not: Cihazın konfigürasyonunu yapmak için Windows XP-SP3 32 bit, Windows 7 32/64 bit,
Mac OS X v10.6 / 10.7 işletim sistemleri altında çalışan bilgisayar veya laptopunuzun masa
üstüne yazılımını kurmanız gerekmektedir.
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1. Tuş Kilidi

7. VGA Çıkışı

2. Led Göstergeleri: Güç, LAN1-2, HDD 1-4

8. e-SATA Bağlantısı

3. USB x 2

9. USB x 4

4. Güç Tuşu

10. Gigabit LAN x 2

5. PSU Soğutma Fanı

11. Ana Soğutma Fanı

6. Güç Bağlantısı

Adım 2: Harddiskleri kurunuz.
Uyumluluk listesine bakınız ve HDD leri kurunuz. En iyi performans değerlendirilmesi için,
aynı model ve depolama kapasitesine sahip diskleri yükleyin. Mevcut RAID seviyesi
yüklenen disk miktarına bağlıdır.
1. Cihazın ön tarafında bulunan kapağı açınız.
2. HDD tepsisini çekerek çıkarınız.
3. HDD leri tepsilere vidalar yardımıyla dikkatli bir şekilde monte ediniz. Bir disk için 3 vida
vardır. Vidaları tepsi tarafı yerine disklerin alt tarafına vidalamanızı öneririz. İşlemi
tamamladıktan sonra HDD tepsisini yerine yerleştiriniz.
Adım 3: Networke bağlanınız.
1. RJ45 ile sonlandırılmış olan ağ kablosunu RJ45 ağ bağlantı kısmına takınız.
2. Sonlandırılması tamamlanmış diğer ağ kablosunu switchinize bağlayınız.
Not: Bulunduğunuz ortamda birden fazla ağ varsa, cihazı hangi ağa bağladığınızı not ediniz.
Bu bilgiye kurulum işlemleri sırasında ihtiyaç duyabilirsiniz. Lütfen ağ içerisinde DHCP
fonksiyonunu aktif ediniz, bu şekilde cihaz DHCP aracılığı ile otomatik IP alacaktır.
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Adım 4: Gücü bağlayınız.
1. Güç kablosunu güç kaynağına bağlayınız.
2. Güç kablosunu cihazın arka tarafında bulunan güç girişine bağlayınız.
3. Cihazın ön tarafında bulunan güç düğmesine basınız. Cihaza gücün tam olarak gelmesi bir
kaç dakika alacaktır. Cihazın tam olarak gücü geldiğinde güç ledi mavi olarak yanacaktır.
Adım 5: Yazılımı kurunuz.
1. Kutunun içerisinden çıkan CD’ yi bilgisayarınızın CDROM bölmesine yerleştiriniz.
2. Kuruluma başlamak için Setup.exe çift tıklayınız.
3. Setup.exe kullanım talimatlarını uygulayınız. Kurulumu tamamlamak içib Bitir tuşuna
basınız.
Adım 6: Cihazı kurunuz.
Yazılım kurulum sihirbazı cihazda kurulum prosedürlerini
prosedürlerinden sonra, cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz.

gerçekleştirir.

Işlem

1. Başlat > Nuuo Titan Series > Nuuo Installation Wizard servislerini açınız.

2. Bu program varsayılan dil ayarlarını ve başlatma modunu gösterecektir.
3. Programdan istenen dil seçimini ve başlatma modunu seçiniz ve
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tuşuna basınız.



Express Mod: Bu modda ağ ayarlarını ve RAID seviyesini kurmaya gerek yoktur.



Advanced (Gelişmiş) Mod: Tüm ayarlar manuel olarak yapılır: Ağ ayarları, lisans,
kamera, Tarih/Zaman, güncelleme bildirimi ve RAID seviyesi gibi.

4. Kurulum sihirbazı internette bulunan tüm birimleri aramaya başlar. IP adreslerinden birini
seçiniz ve

tuşuna basınız.
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5. Parolayı giriniz ve ardından OK tuşuna basınız.

Not: Varsayılan yönetici şifresi “admin” dir.
6. Sunucuya isim veriniz, ağ türünü seçiniz ve



Ağ ayarlarını otomatik olarak harici DHCP sunucusundan alma: IP adresi, alt ağ
maskesi, ağ geçidi ve DNS gibi tüm veriler DHCP sunucusu tarafından atanır.



Ağ ayarlarını manuel olarak yapılandırın: Ayarlar tek tek istenen şekilde
yapılandırılabilir.

7. Daha fazla kanal kapasitesi için kamera lisansını etkinleştiriniz ve ardından
tuşuna basınız.
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8. Kameraları bu sunucuya ekleyiniz. Kamera eklemek için iki yol mevcuttur; kamera arama
ile ekleme yada manuel olarak eklemedir. Kamera listesini tamamladıktan sonra
tuşuna basınız.

Ara tuşuna basınız
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Kameranın adını, kullanıcı adını ve şifresini giriniz.

Kameraları manuel olarak ekleme
9. Zaman dilimi, tarih ve satti ayarlayınız. Gerekli olduğu takdirde yaz saati uygulamasını da
ayarlayınız. Yaz saati uygulamasını etkinleştirdiğinizde, saat her yıl otomatik olarak tekrar
ayarlanır. İlerlemek için

basınız.
11

10. Yeni firmware versiyonu olduğunda bildirim almak için “Enable Upgrade Notification”
kutusunu işaretleyiniz. Ardından

tuşuna basınız.

11. Aşağıdaki talimatları takip ediniz ve oluşturmak istediğiniz RAID seviyesini seçiniz.
İlerlemek için

basınız.
12

12. Ayarlarınızı gözden geçiriniz. Ayarlarınız doğru ise, işlemleri tamamlamak ve sistemi
aktif hale getirmek için SON tuşuna tıklayınız.

Not: FINISH (BİTİR) tuşuna tıkladığınızda, cihaz çalışmaya başlayacaktır. Cihazın
kararlılığını sağlamak için, sistem çalışırken cihaz üzerinde bulunan hiçbir diski çekmeyiniz.
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1.2. LED Durum Tanımları
Fonksiyon

LED Durumu

Güç Durumu

Güç-açık: Mavi
Güç-kapalı: Siyah

HDD Durumu (üst)

Güç-açık: Mavi
Güç-kapalı: Siyah

HDD işlem Durumu

Stabil: Yanıp sönen mavi ışık
Disk yok: Siyah

Ethernet Durumu

Yanıp sönen: Mavi
Erişim: Yanıp sönen mavi ışık
Işık yok: Siyah

BÖLÜM 2 Ayarlar
Cihazın ayarlarını yaptıktan sonra, sisteme Internet Explorer 8 ve üzeri, Safari 5.1 7534.48.3
ve Firefox 7.0.1 ile erişebilirsiniz. Bağlantı kurduğunuzda cihazın dilini seçiniz, kullanıcı adı
ve şifresini giriniz ve sistemi kullanmaya başlayınız.
Bu klavuz için tarayıcıyı IE olarak seçiniz.

Bu cihazda 4 ana fonksiyon bulunmaktadır: Ayarlar, Video, Yardım, Oturumu Kapat
tuşlarıdır. Bu tuşlar sayfanın sağ üst tarafında gösterilmektedirler. Video sayfası sadece IE ve
Firefox tarafından desteklenir.
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Mevcut firmware versiyonu ve boş kapasite alanı fonksiyon listesinin altında gösterilir.

2.1. Kamera Ayarları
2.1.1. Arama Sonucu Kamera Ekleme
Bu fonksiyon kullanıcıların otomatik kamera arama yapması ve aynı networkte kamera
eklemesi için kullanılır. 2 arama mekanizması vardır, biri UPnP, diğeri ise kamera arama
aracıdır. UPnP kameraları aramadan önce kameraların UPnP desteğinin olup olmadığını
kontrol ediniz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP Kamera > Kamera Ayarları servislerine tıklayınız.
3. Kamera Arama kısmından Ara seçeneğine tıklayınız.
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4. Ara seçeneğine tıkladıktan sonra ağ ortamınızda kullanılan tüm kameralar listelenecektir.
Eklenen kameralar mavi olarak görünecektir.
ekleyiniz.

simgesine tıklayınız ve listenize kamerayı

5.
simgesine tıkladıktan sonra, kamera ayarlarının olduğu pencere açılacaktır. Aşağıdaki
resimde de kırmızı kutucuklarla belirtildiği gibi kamerayı kaydetmek istediğiniz isim,
kameranın kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girip Ekle tuşuna basınız.
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Not: Kamera ile sistem arasında en iyi uyumluluk için lütfen kameranın ayrıcalıklı oturum
açma kimlik seviyesinin admin olduğundan emin olunuz.
6. Ekle tuşuna bastıktan sonra, güncellenmiş kamera listesi, kamera ayarları servisinde
gösterilir.

2.1.2 Manuel olarak kamera ekleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP kamera ve kamera ayarları servislerine tıklayınız.
3. Kamera ayarları servisine tıklayınız, kamera listesi sayfanın alt kısmında görülecektir.
4. Kamera listesine tıklayarak eklemek istediğiniz kameranın bilgilerini eksiksiz olarak giriniz.
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Kamera Adı: Kamerayı hangi isim ile kaydetmek istiyorsanız o ismi yazınız.
Adres: Kameranın IP adresi.
Port: İletim portu
Administrator Adı: Kamerada oturum açtığınız isim.
Parola: Oturum açma şifresi.
Video Kanalı: Tek bir video sunucu tarafından desteklenen analog kameranın numarasını
veya birden fazla lens kanalına sahip IP kameranın sayısını seçiniz.
Protokol: Veri iletim protokolü.
Üretici: Kameranın üretici adı.
Model: Kamera modelinin adı.
Not: Kamera ile sistem arasında en iyi uyumluluk için lütfen kameranın ayrıcalıklı oturum
açma kimlik seviyesinin admin olduğundan emin olunuz.
5. Kaydet tuşuna basınız.
Kaydet: Kamera bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Reset: Seçilen kameranın son kaydedilen ayarlarına geri döner.
Temizle: Tüm ayarları varsayılan değere temizler.
Otomatik Algılama: Cihazın IP adresi, port numarası, kullanıcı adı ve şifresini girdikten
sonra, otomatik algılama butonuna tıklayarak bu kameranın kanalını, protokolünü, üretici ve
model bilgilerini algılayabilirsiniz.
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2.1.3. Kamera Bilgilerini Düzenleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP Kamera > Kamera Ayarları servislerine tıklayınız.
3. Kamera ayarlarına geliniz.
4. Düzenlemek istediğiniz kameraya kamera listesinden tıklayınız.
5. Kameraya ait istediğiniz bilgileri değiştiriniz.
6. Kaydet tuşuna basınız.
7. Aynı metodu kullanarak gerekli olduğu takdirde bilgileri değiştirebilirsiniz.
2.1.4. Kamera Parametrelerini Düzenleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP Kamera > Kamera Ayarları servislerine tıklayınız.
3. Kamera Paremetresi ayarlarına geliniz.
4. Düzenlemek istediğiniz kameraya kamera listesinden tıklayınız.
5. Kamera bilgilerini düzenleyiniz.
6. Kaydet tuşuna basınız.

Kamera Adı: Kamerayı kaydettiğiniz isimdir.
Video Format: Kameranın desteklediği formatı seçiniz.
Frame Rate: Kameranın frame oranını seçiniz.
Çözünürlük: Kameranın çözünürlüğünü seçiniz.
Kalite: Kameranın görüntü kalitesini seçiniz.
Ses: Sesi etkinleştirme seçeneğini kontrol ediniz ve sesli kayıtı etkinleştiriniz.
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2.1.5. Lens Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP Kamera > Kamera Parametresi servislerine tıklayınız.
3. Lens Ayarlarına geliniz.
4. Düzenlemek istediğiniz kameraya kamera listesinden tıklayınız.
5. Kamerayı düzenleyiniz.
6. Kaydet tuşuna basınız.

Kamera Adı: Kameranın adı.
Lens Türü: 3 lens türü mevcuttur: NUUO Fisheye Camera Dewarp, ImmerVision ve Vivotek.
1. Generic Dewarp: Tüm balıkgözü kamera türleri için seçilebilir ve ImmerVision lens
kamera desteklidir.
2. ImmerVision Lens: ImmerVision lens kurulmuş ise seçeneği etkinleştiriniz.
3. VIVOTEK Fisheye Lens: Vivotek’ in kendi Balıkgözü kamerası için mekanizması
mevcuttur.
Kamera pozisyonu: Kameranın pozisyonunu seçiniz.
Not: Kullanıcılar lens kurulmadığı yada yanlış kurulduğu halde lensi aktif ederler ve canlı
izleme sayfasında lensi kullanmaya çalışırlarsa, bir uyarı penceresi bildirim olarak açılacaktır.
2.1.6. 2nd Stream Ayarları
Stream profili mobil ve daha düşük fps değerinde canlı görüntüleme için dizayn edilmiştir.
Stream profil entegrasyonu olmadan, kullanıcılar mobil cihaz üzerinde canlı görüntüleme
yapamazlar ve canlı izlemede düşük fps stream değerini seçemezler.
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP Kamera > Kamera Parametresi servislerine tıklayınız.
3. 2nd Stream Ayarlarına geliniz.
20

Stream Profile: Varsayılan durum devre dışıdır. Eğer mobil cihazdan kameraya erişmek
istiyorsanız, etkinleştiriniz ve sayfanın ortasında Kaydet tuşuna basınız.
Low Profile: Stream profili 300kbps altında olup, mobil kullanıcıların tek ekran bağlantısı
için dizayn edilmiştir.
Minimum Profil: Stream profili 100kbps altında olup, mobil kullanıcıların çoklu ekran
bağlantısı için dizayn edilmiştir.
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 Kamera için stream profilini etkinleştirdiğinizde, client araç çubuğunda video profilini
seçebilirsiniz.

2.1.7. Kamera Durumunu Görüntüleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. IP kamera > Kamera Durumu servisine tıklayınız.

 Bağlantı Durumu: Bağlantının durumunu gösterir. Bağlan veya Bağlantıyı Kes
tuşlarına basarak bağlantı durumunu değiştirebilirsiniz.
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Durum
Bağlantı Durumu

Bağlı

Bağlantı Durumu

Bağlı Değil

Bağlantı Durumu

Bağlanıyor

Simge

Bağlı : Normal
Bağlantı Tuşu

Bağlı : Üzerinde
Bağlı : Normal

Bağlantı Tuşu

Bağlı : Üzerinde

 Kayıt Durumu: Kameranın o andaki kayıt programı durumunu gösterir.
Durum
Kayıt Durumu

Kayıt Yok

Kayıt Durumu

Sürekli Kayıt-Kayıt

Kayıt Durumu

Sürekli Kayıt-Durdu

Kayıt Durumu

Programlı Kayıt-Kayıt

Kayıt Durumu

Programlı Kayıt-Durdu

Kayıt Durumu

Manuel Kayıt-Kayıt

Kayıt Durumu

Manuel Kayıt-Durdu

Simge

 FrameRate: Kameranın frame oranını gösterir.
 Bitrate: Kameranın iletim bit oranı.
Not: Toplam bit oranınız kırmızı ise, bu sistemin çok fazla yüklendiğini gösterir.
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2.2. Kayıt & Olay Ayarları
2.2.1. Kayıt Modu Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > Kayıt Ayarlarına tıklayınız.
3. Kayıt Modu tuşuna tıklayınız.
4. Sürekli kayıt seçilmiş ise, seçilen kameralar kayıt yapmaya başlayacaktır.

 Kayıt Yok: Kayıt olmadığını gösterir.
 Takvimli Kayıt: Programlı kayıttır.
 Sürekli Kayıt: Seçilen kameralar sürekli olarak kayıt yapar.
Not: Diskler dolduğunda sistem otomatik olarak geri dönüşüm yapacaktır.
2.2.2 Kayıt Takvimi / Olay Ayarları
Sürekli kayıt yerine, kayıt programı ayarları ile kayıt yapmaya başlayabilirsiniz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > Kayıt Ayarlarına tıklayınız.
3. Kayıt takvimi servisine tıklayınız.
4. Gün veya Hafta modunu seçiniz.
 Gün: Yapmış olduğunuz ayarlara göre kayıt programınız her gün aynı saatte
başlayacak ve sona erecektir.
 Hafta: Bu modda ise her güne ayrı bir kayıt program konfigürasyonu yüklenir.
5. Düzenlemek istediğiniz kameraya tıklayınız ve kayıt programını oluşturunuz.
6. Sayfanın altında bulunan satıra tıklayınız.
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 Ekle: Yeni program eklemek içindir.
 Sil: Seçilen program silinir.
 Konfigüre Et: Program ve kayıt modu ayarlarını düzenlemek içindir.
 Kopyala: Mevcut gün takvimini diğer kameralara kopyalamak içindir.
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7. Kameranın varsayılan kayıt program ayarı 00:00 ile 24:00 arasındadır. Zaman
çubuğunda düzenleme yapmak istiyorsanız, Konfigüre et tuşuna tıklayınız ve
istediğiniz zaman ayarlamasını yapınız.

8. Kayıt modunu seçiniz.
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Sürekli Kayıt: Sürekli kayıttır.



Olay Anında Kayıt: Tetikleme olduğunda yapılan kayıttır. Olay hareket veya dijital
giriş tetiklemesi olabilir.

Not: Hareket olay ayarında, lütfen öncelikle hareket algılama fonksiyonunun kamera
tarafında etkinleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
9. Başka yeni bir program eklemek istiyorsanız, Ekle tuşuna basarak yeni programı
girebilirsiniz.

10. Kaydet tuşuna basınız.
Not: Kameranın hareket ayarları değiştiğinde, öncelikle kamera ve cihazınızın bağlantısının
koptuğundan emin olunuz. İşlemi tamamladıktan sonra yeniden bağlantı ile cihazınızdaki
ayarları güncelleyecektir.
Not: Olay ayarlarında, hareket ve dijital giriş diğer kameralar tarafından tetiklenebilir. Sistem
diğer kameralar tarafından hareket veya dijital giriş veya I/O box algıladığında, kamera kayıt
yapmaya başlayacaktır.
Not: Program kurmanın başka bir yolu vardır. Kayıt zamanının süresini değiştirmek
istiyorsanız, zaman çubuğundan istediğiniz zaman dilimlerinde çubu kaydırabilir yada uzatıp
kısaltabilirsiniz.
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2.2.3. Eylem & Olay Yönetimi
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > Eylem & Olay Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Kamera seçiniz ve ardından bir olay seçiniz. Olay listesi kameranın özelliklerine
bağlıdır.

28



Bağlantı Kaybı: Cihaz ve kamera arasında bağlantı koptuğunda, sistem tetiklenecektir.



Kameradan Gelen Hareket Algılama: Hareket algılandığında, tetikleme olacaktır.



Giriş: Herhangi bir harici giriş tetiklemesidir.

Not: Kamerada hareket olayını ayarlarken, öncelikle kameranın hareket algılama
fonksiyonunu ayarladığınızdan emin olunuz.
4. Olayı etkinleştirmek için Konfigüre Et tuşuna tıklayınız ve etkinleştirme periyodunu
seçiniz.



Daima Aktif: Seçilen olay herzaman aktiftir.



Sadece aşağıdaki periyod içinde aktivite edildi: Seçilen olay sadece elirlenen zamanda
aktiftir.



I/O Türü: I/O tür seçeneğini kontrol ediniz. N/O normal açık anlamında iken, N/C ise
normal kapalı demektir.
5. Bu olaya ait ilgili olayları ayarlamak için Ekle tuşuna basınız.
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Çıkış: Olay meydana geldiğinde sistem, diğer bağlanan cihazlara çıkış sinyali gönderir.



E-Mail: Olay meydana geldiğinde sistem bildirim olarak e-mail gönderecektir. Öncelikle
e-mail adresini eklediğinizden emin olunuz.
6. Olaya tıklayınız ve ardından Konfigüre Et tuşuna tıklayarak gerekli olduğu
durumlarda olay detaylarını düzenleyiniz.

Not: Kamera olaylarını seçtikten sonra, alarm algılandığında ekranda olay bilgisi açılacaktır.
2.2.4. I/O Girişi ve Olay Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > Eylem Olay Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. I/O listesinden bir giriş seçiniz.
4. Bu eyleme ait ilgili olayı ayarlamak için Ekle tuşuna tıklayınız.
5. Olaya tıklayınız ve gerekli ise Konfigüre Et tuşuna tıklayarak olaya ait detayları
düzenleyebilirsiniz.



Çıkış: Giriş tetiklendiğinde, sistem bağlı olan diğer cihazlara çıkış sinyali gönderecektir.



E-Mail: Giriş tetiklendiğinde, sistem bildirim olarak e-mail gönderecektir. Öncelikle email adresini eklediğinizden emin olunuz.
6. Kaydet tuşuna basınız.

2.2.5. Sistem Olay ve Eylem Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt Olay > Eylem & Olay Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Eylem & Olay tuşuna tıklayınız.
4. Sistem olaylarının listesini açmak için tıklayınız ve altı olaydan birini seçiniz.
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Anormal Disk Durumu: Kayıt için yeterli disk alanı yoksa veya diske anormal şekilde
erişilirse, sistem bir eylem tetikleyecektir.



Günlük Sistem Raporu: Kullanıcılar üniteye erişmeden sistem bilgilerini, HDD
kullanımı ve Disk durumu kontrol etmek için e-posta yoluyla günlük bildirimini alabilirler.



FTP’ ye Erişilemiyor: FTP sunucusu ve cihaz arasındaki bağlantı koptuğunda olay
tetiklenecektir.



Yedekleme Bitmedi: Sistemin yedeklemesini tamamalamadığı dosya varsa, dosya adı
listelenecek ve yedekleme takviminde son dosyanın da yedeklenmesi tamamlandığında email yoluyla çıkış bildirilecektir.



Güç Açık Bildirimi: Güç açık olduğunda zamanı kayıt ediniz.



Otomatik Güç Kapatma Bildirimi (Aşırı Isınma): Sistemde aşırı ısınma durumunda
sistemin korunması ve zarar görmemesi için gücü otomatik olarak kapatınız.
5. Bu olaya ait ilgili eylemi ayarlamak için Ekle seçeneğine tıklayınız.
6. Kaydet tuşuna basınız.

2.2.6. SMTP Server
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > E-Mail servislerine tıklayınız.
3. SMTP Server seçeneğine tıklayınız.
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Server Adresi: SMTP (Simple Mail Transport Protocol) sunucusunun IP adresi



Port: SMTP portu



Gönderici: Gönderici bilgisi



Nesne: Mailin konusu



Gövde: E-mail içeriği



SMTP Doğrulama: E-maili dışarıya göndermeden önce, SMTP doğrulaması için
kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.



Kullanıcı Adı



Şifre
4. Test Maili gönder tuşuna basınız sistem gönderici tarafından test maili gönderecektir.
5. Kaydet tuşuna basınız.

2.2.7. Olay Kontaktörleri Ekle
1. Cihazda oturum açınız.
2. Kayıt & Olay > E-Mail servislerine tıklayınız.
3. Kontaktörler tuşuna tıklayınız.
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•

Bağlantı Ekle: Bağlantı listesinde yeni bağlantı ekleme.

•

Reset: Bağlantı listesinin son kaydedilen ayarlarına döner

•

Kaydet: Bağlantı listesinin ayarları kaydedilir.
4. Yeni kontak adı ekleyiniz.
5. Bu yeni kontak adının e-mail adresnini giriniz.
6. Bağlantı ekle tuşuna basınız
7. Kontakt listesinde bu düzenlemeleri kaydetmek için kaydet tuşuna basınız.

2.3. RAID & Dosya Sistemi
2.3.1 RAID Oluşturma
Bu sistemde, RAID birimi bir veya birden çok disk sürücülerinin birlikte çalıştığı mantıksal
RAID sürücü olarak tanımlanır. Kayıta başlamadan önce RAID birimi oluşturmanız
gerekmektedir.
Not: Titan NVR da maksimum RAID oluşturma değeri 16TB dır. Lütfen her birimin harici
depolama olarak 16 TB altında ekleyeceğinizden emin olunuz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID & Dosya Yönetimi > Raid Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Oluştur seçeneğine tıklayınız.
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4. Cihazda bulunan disk durumuna göre RAID seviyesini seçiniz.
5. Disk kutularını kontrol ediniz ve >> simgesine tıklayarak birim için disk atayınız.
6. Oluştur tuşuna basınız.
7. Yukarıdaki işlemlerden sonra doğrulama penceresi açılacaktır. Evet, bu iki diski RAID
yapmak istiyorum seçeneğine tıklayınız.

8. RAID oluşturma diskin boyutuna ve seviyesine göre biraz zaman alacaktır. RAID
oluşturma sırasında kayıt yapmaya başlayabilirsiniz.
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Not: Tüm diskler bu cihazda kaldırılırsa RAID birimi diğer cihazda kullanılabilecektir.
Not: RAID seviyesini ayarladıktan sonra, bu birime ait disk sayısı içeriğini ve RAID
seviyesini değiştirme yetkiniz yoktur.
Not: Kurulum sihirbazını kullanırken Express Mod seçerseniz, disk sayısı bu RAID seviyesi
için yeterli olmadığı takdirde, diskler otomatik olarak RAID 1 veya RAID 5 olarak
kurulacaktır.
2.3.2. RAID Biriminin Durumunu Görüntüleme
RAID durumunu cihazınızdaki diskleri ve bu disklerin RAID birimi içerisinde nasıl
düzenlendiğini gösterir.
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID & Dosya Sistemi > RAID Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. RAID biriminizin durumunu görüntülemek için RAID Durumu servisine tıklayınız.
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•

RAID Adı: RAID biriminizin adıdır, oluşturulunca otomatik olarak atanır.

•

RAID Seviyesi: RAID 0, 1, 5 veya 10 seviyeleri bulunur.

•

RAID Durumu: Fonksiyonel normaldir. Kritik ise RAID biriminde sorun olduğu fakat
kaytıtın normal olduğu anlamındadır. Çevrimdışı ifadesi birimin bulunmadığını, kayıtın
durduğunu ve aynı zamanda veriye de erişemeyeceğinizi gösterir. Dosya sistem hatası ise
Raıd sisteminin var olduğunu ancak montajı olmadığını, bu sebeple de kayıtın duracağını
ve veriye erişemeyeceğinizi gösterir.

•

Kapasite: Raıd biriminin toplam, boş ve kullanılan kapasitesidir.

•

Güncelleme Zamanı: Birimin oluşma/güncelleme zamanıdır.

•

Cihazlar: Disklerin toplam sayısı ve aktif, hatalı, boş disk sayısıdır.

•

Format Biçimi: Raıd biçim durumudur.

•

Kurtarma: RAID kurtarma durumu
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2.3.3. Disk Sürücü Bilgisini Görüntüleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Raid & Dosya Sistemi > Raid Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. RAID Durumu seçeneğine tıklayınız.
4. Diske tıkladığınızda doğrudan disk ile ilgili bilgilere erişiniz.

2.3.4. RAID Birimini Modifiye Etme
Bu fonksiyon herhangi bir hard diskin bozulup RAID seviyesinin düzeltilmesi yerine yenisi
ile değiştirilmesi durumu için dizayn edilmiştir.
Kritik RAID durum şartında, bu RAID biriminde disklerden birinin hasar görebileceğini
göstermek için bir uyarı verir. Bunun kayıt fonksiyonu üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen,
yeni disk ile değişim yaparak veri koruma mekanizmasının daha iyi olacağından emin olunuz.
Not: Bu fonksiyon RAID 0 seviyesinde uygulanır, çünkü bu seviyede doğal olarak data
koruma mekanizması yoktur.
Not: Herhangi bir beklenmedik hasar durumunda, güvenli bir şekilde harddiskin çıkarıldığını
gösteren adımlar ile hard diskleri çıkarmanız önerilir.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Raid & Dosya Sistemi > Raid Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Modifiye Et servisine tıklayınız.
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4. Düzenlemek istediğiniz birime tıklayınız. Bu birime ait bilgi, birim düzenleme alanı
altında gösterilecektir.

5. Hasarlı diski kaldırdıktan sonra, hasarlı disk yerine boş disk yerleştiriniz ve modifiye
et tuşuna tıklayınız.
6. Doğrulama penceresi açılacaktır. Evet, bu iki diski RAID yapmak istiyorum
seçeneğine tıklayınız.
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7. Seçtiğiniz disklerin boyutuna bağlı olarak RAID birimini modifiye etme biraz zaman
alacaktır. Kayıt, modifiye etme sürecinde durmayacaktır ve bu RAID birimine ait
veriye erişilebilir.

2.3.5. RAID Birimini Silme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Raid & Dosya Sistemi > Raid Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Sil tuşuna tıklayınız.
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4. Silmek istediğiniz RAID Birimi yanındaki seçenek düğmesini tıklayınız.
5. Sil tuşunu seçiniz.
6. Doğrulama penceresi açılacaktır. Evet, bu iki diski RAID yapmak istiyorum
seçeneğine tıklayınız.

7. Raid birimini silme işi tamamlandıktan sonra sistem yeniden başlayacktır.
Not: RAID birimini sildiğinizde, RAID birimine ait tüm dosyalar ve dosyada kayıtlı tüm
veriler silinecektir. Silmeden önce lütfen önemli verilerinizi yedekleyiniz.
2.3.6. Format
Ne reset tuşuna basarak ne de varsayılan fabrika ayarlarına geri yükleyerek RAID verisini
silinemez. RAID bilgisini silmek için aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID & Dosya Sistemi > RAID Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Format tuşuna tıklayınız.
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4. Formatlamak istediğiniz RAID Birimi yanındaki seçenek düğmesini tıklayınız.
5. Format tuşuna tıklayınız.
6. Doğrulama penceresi açılacaktır. Evet, bu iki diski RAID yapmak istiyorum
seçeneğine tıklayınız.

2.4. Otomatik Yedekleme
Bu özellik önceki tarihe ait olan videoların otomatik olarak FTP sitesine yüklenmesine izin
verir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için 2 seçenek mevcuttur: Yedekleme Takvimi ve
Yedekleme Server

2.4.1. Yedekleme Takvimi
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID Dosya Yönetimi > Otomatik Yedekleme Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Yedekleme Takvimi seçeneğine tıklayınız.
4. Yedekleme takvimini ayarlayınız, yedekleme kanallarını seçiniz ve Otomatik
Yedekleme seçeneğini etkinleştiriniz.
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•

Otomatik Yedekleme: Bu fonksiyonu etkinleştirmek için seçeneğin aktif olup olmadığını
kontrol ediniz.

•

Günlük Yedekleme
başlayacağıdır.

•

Başlangıç Zamanı: Kaydedilen videonun başlangıç  

•

Bitiş Zamanı: Kaydedilen videonun bitiş  

•

Kamera: Yedekleme için seçilen kameradır.

Zamanı:

Yedekleme

işleminin

günümn

hangi

saatinde

zamanıdır.

zamanıdır.

5. Mevcut Olay Ayarları otomatik yedekleme olayların durumunu gösterir- Etkin veya
Devre dışı. Eylem & Olay yapılandırması için Sistem Olayları & İlgili eylem Ayarları
adımlarını takip ediniz.
Not: FTP sunucu ile cihaz arasındaki bağlantı normal ise, fakat FTP’ den kaynaklanan bazı
hatalardan dolayı sistem dosyaları FTP’ ye erişemiyor ise, sistem bir sonraki dosyayı
yedeklemeye başlamadan önce her dosyayı 3 kere deneyecektir. Bağlantı kaybolursa, sistem
bağlantıyı bekleyecek böylece hiçbir dosya atlanmayacak.
2.4.2. Yedekleme Server
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID Dosya Yönetimi > Otomatik Yedekleme Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Yedekleme Server seçeneğine tıklayınız.
4. FTP Sunucu ve yedekleme dosyaları için bir klasör oluşturunuz. Klasör formatı
“FolderName”, “FolderName/SubFolderName”.
Örneğin: Otomatik Yedekleme / NVR
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5. Tüm bilgileri girdikten sonra, Test FTP tuşuna tıklayarak bağlantınızı test ediniz,
sistem FTP ye klasör oluşturacaktır. Test sonucu olarak aşağıdaki resimde de
gösterildiği gibi veriler FTP’ ye aktarılacaktır.

6. Kaydet tuşuna basınız.
Not: FTP hesabının dosyaları yeniden yazma, yükleme, silme ve yeni klasör oluşturma
yetkileri olan yönetici ayrıcalığına sahip olduğundan emin olunuz.
Not: Otomatik yedekleme başarısızlığını önlemek için, lütfen düzenli olarak FTP sunucusunu
kontrol ediniz.

2.5. Network Ayarları
2.5.1. Network Durumunu Görüntüleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Network Ayarları > Network Ayarları servislerine tıklayınız.
3. Cihazın network bilgisi için Bilgi tuşuna tıklayınız.
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2.5.2. Network Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. Network Ayarları > Network Ayarları servislerine tıklayınız.
3. Cihazın network ayarları için Ayarlar tuşuna tıklayınız.
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Server Adı: Cihazınızın adı.

Not: Dahili veri modifikasyonu gerektiğinden, cihazınızın adını değiştirmek birkaç saniye
zaman alabilir. Yapılandırmayı etkinleştirdikten sonra cihaza tekrar giriş yapınız.


Internet Protokol: IP adresini harici bir DHCP sunucusundan otomatik olarak almak için
seçiniz veya IP adres bilgilerini manuel olarak giriniz.



IP Adresi: Cihazın IP adresidir.



Alt Ağ Maskesi: Cihazın alt ağ maskesidir.



Varsayılan Ağ Geçidi IP Adresi: Aağ geçidi IP adresidir.



Birincil DNS: Birincil DNS (Domain Name System) adresidir.



İkincil DNS: İkincil DNS adresidir.
4. DDNS ayarları servisine tıklayınız ve Dynamic Domain Name Server fonksiyonunu
etkinleştiriniz. Dinamik IP adresi ile cihaza bağlanınız.

2.5.3. Otomatik Port Yönlendirme
Bu fonksiyon kullanıcıların WAN’ dan LAN’ da bulunan cihazlarına erişmek istediklerinde
routerda port konfigürasyonu yapılması için dizayn edilmiştir. Router üzerinde UPnP servisini
etkinleştirdikten sonra, kullanıcılar web sunucusu için (varsayılan:80) portunu
yönlendirmelidirler ve Streaming sunucu için (varsayılan:5250) portunu yönlendirmelidirler.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Network Ayarları > Network Ayarları servislerine tıklayınız.
3. UPnP Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.
4. Ara tuşuna basınız, aranan routerlar listelenecektir. Ayrıca liste bu routerın cihazının LAN
bağlantısını gösterir.
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5. Aranan routerı seçiniz. Bu routerda tüm UPnP port konfigürasyonları UPnP Port
Yönlendirme Listesinin altında gösterilecetir.

6. Aranan routerlardan birini seçtikten sonra
simgesine basarak bu roterda otomatik port
yönlendirmesini ayarlayınız. Web sunucunun portunu bulacaksınız ve streaming sunucu
listelenir.
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Not: Güvenlik için, UPnP’ nin port yönlendirme ayrıcalığı router üzerinde yapılandırılmış
port yönlendirmeden düşük olmalıdır. Bundan dolayı portlar routerda kullanılırsa dışarıya
erişirken hata bulmak mümkün olmayacaktır.
Not: UPnP port yönlendirme geçici kullanım içindir. Çoğu UPnP router yeniden başladıktan
sonra tüm UPnP portlarını temizleyecektir. Ayrıca, bazı yönlendiriciler için eklemek
istediğiniz bağlantı noktası aynı şekilde diğer cihazlar için kullanılmışsa (UPnP port
yönlendirme), bu “Etkinleştir” eylemi tüm ayarları kapsayacaktır.
2.5.4. Network Servis Kurulumu
1. Cihazda oturum açınız.
2. Network Ayarları > Network Servisi seçeneklerine tıklayınız.
3. Network servisi seçeneğine tıklayınız.
4. Portu ayarlayınız ve clientın maksimum bağlantısı için Kaydet tuşuna basınız.
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Yayın Server:
 Port: Canlı/Streaming iletim portudur. (varsayılan:5250)
 Canlı Görüntüleme Maksimum Bağlantı: Uzak erişimden maksimum bağlantıdır.
(max:256 bağlantı, varsayılan:64)



Engellenen/İzin Verilen Liste
 İzin Verilen Liste: Sadece oturum açılmasına izin verilen Ip adreslerinin bulunduğu
listedir.
 Engellenen Liste: Oturum açılmasına izin verilmeyen IP listesidir.

Not: Tek bağlantı, tek kameraya bir kullanıcının bağlanması demektir. 4 kullanıcı sunucuya
maksimum 16 canlı görüntüleme ile bağlanabilir ve ortalama bağlantı her kullanıcı için 4 tür.
5. Web Server servisine tıklayınız.

6. Bu cihazın port ayarını yapılandırdıktan sonra Kaydet tuşuna basınız.
2.5.5. Ana Server / Alt Server
Bu yönetim sunucusu ve clientın temel yapısıdır. Tek bir ana sunucuya alt sunucuları
ekleyerek ve ana/alt sunucuyu aynı kullanıcı hesabı ile yapılandırarak, kullanıcı NuClient ile
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ana sunucuya bağlanıp kamera listesini alabilir. Ana sunucu ve alt sunucular arasında bağlantı
kurmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Network Ayarları > Ana Server/Alt Server
3. Ana Server / Alt Server servisine tıklayınız.

4. LAN/WAN IP portlarını, yönetici şifresi giriniz ve Ekle tuşuna basınız.
5. Daha fazla alt sunucuları eklemek için bir önceki adımı tekrar ediniz.
6. Ayarları uygulamak için Kaydet tuşuna basınız.
7. Kullanıcı Senkr. tuşuna tıklayınız.

8. Ana sunucu / alt sunucu sayfasını doğru olarak doldurulduktan kendi web portu ve
yönetici parolası ile alt sunucuları seçiniz ve alt sunuculara ana sunucunun kullanıcı
hesaplarını senkronize etmek için senkronize düğmesini tıklatın.
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Not: Kullanıcı hesapları ayrıcalıklı ayarların saklanacağı alt sunucu üzerinde mevcut ise ve
kullanıcı hesapları ayrıcalıklı ayarları varsayılan olarak alt sunucularda yeni ise eylem,
kullanıcı hesaplarıyla senkronize edilir.
Not: Birçok sunucu üzerinde aynı kullanıcı hesabı oluşturmanın başka bir yolu vardır. Lütfen
detaylar için Kullanıcını hesabını içe ve dışa aktarma alanını kontrol ediniz.

2.6. Yönetim
2.6.1. Kullanıcıların Görüntü Listesi
1. Internet Explorer açın ve cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetim servislerine tıklayınız.
3. Yeni kullanıcı oluştur seçeneğine tıklayınız.
4. Liste sayfanın alt kısmında gösterilecektir.

2.6.2. Yeni Kullanıcılar Oluşturma
1. Internet Explorer açın ve cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetim servislerine tıklayınız.
3. Yeni kullanıcı oluştur seçeneğine tıklayınız.

4. Yeni kullanıcının kullanıcı adını giriniz.
5. Yeni kullanıcının şifresini giriniz.
6. Bu kullanıcının grubunu seçiniz.


Power User: Power kullanıcı network ayarları, RAID ayarları ve yönetim fonksiyonları
dışındaki tüm ayarları yapabilir.



User: Kullanıcı kendi şifresini değiştirebilir ve client fonksiyonlarını yönetebilir.



Guest User: Kullanıcı sadece client fonksiyonlarını işletebilir.
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7. Erişmek istediğiniz kameraları seçiniz.
8. Bu kullanıcı için ayrıcalığı yönetiniz.
9. İşlemi tamamlamak için Yeni Kullanıcı Oluştur seçeneğine tıklayınız.
Not: Yönetici (Administrator) tüm işlemleri yapabilen kullanıcıdır. Sistemde varsayılan
yönetici hesabı vardır ve başka bir yönetici hesabı oluşturamazsınız. Bu demektir ki admin
ismini tekrar veremezsiniz.
2.6.3. Kullanıcı Modifiye Etme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Kullanıcı Modifiye Et seçeneğine tıklayınız.
4. Kullanıcı listesinde bulunan kullanıcılardan birine tıklayınız.

5. Bu kullanıcının grubunu değiştitirniz.
6. Bu kullanıcının erişebileceği kameraları seçiniz.
7. Bu kullanıcı için ayrıcalıkları yönetiniz.
8. Bitirmek için kullanıcı modifiye et seçeneğine tıklayınız.
2.6.4. Kullanıcı Şifresini Değiştirme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Şifre değiştir seçeneğine geçiniz.
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4. Kullanıcı seçiniz.
5. Yeni şifreyi giriniz.
6. Yeni şifreyi tekrar giriniz.
7. OK tuşuna basınız.
2.6.5. Kullanıcıları Silme
Yönetici hariç, diğer kullanıcıları aşağıdaki adımları takip ederek silebilirsiniz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Kullanıcıları Modifiye Et seçeneğine tıklayınız.
4. Silmek istediğiniz kullanıcıyı sil seçeneği ile siliniz.

5. Doğrulama penceresinde OK tuşuna basınız.
2.6.6. Kullanıcı Hesabını İçe/Dışa Aktarma
Büyük ölçekli projeler için lokasyonlar birden çok kamera ile donatılmış ve bu lokasyonlar
birden çok kullanıcı tarafından izlenmektedir. Kullanıcıların birden fazla sunucu tarafından
atanan videoları kontrol etmeleri mümkün olduğu için aynı kullanıcı hesaplarını birden çok
sunucuya eklemek zaman alacağından bu işlem imkansızdır. Bu durumda en kolay yol
kullanıcı hesabını yönetmektir. Main Server/Sub Server servislerine geçerek aşağıdaki
adımları takip ediniz.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Kullanıcı Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. İçe Aktar/Dışa Aktar tuşuna basınız.
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4. Kullanıcı hesabını dışa aktarmak için, Dışa Aktar tuşuna tıklayarak mevcut kullanıcı
hesabını ve ayrıcalığını dışa aktarınız.
5. Kullanıcı hesabını içe aktarmak için, user.cfg dosyasını araştırınız ve İçe Aktar tuşuna
basarak kullanıcı hesabını ve ayrıcalığını yükleyiniz.
Not: Bu sunucuda Calton adında bir kullanıcı varsa, aynı kullanıcı hesabıyla bir user.cfg
hesabını içe aktarırken kullanıcı ayrıcalık kapsamında olmayacaktır.
Not: Toplam kanal erişim sayısı farklı olan daha az kanallı bir sunucudan çok kanallı bir
sunucuya user.cfg aktarıldığında, sadece 16 kanal .cfg içe aktarıldıktan sonra kontrol
edilecektir.
2.6.7. Online Lisans Aktivasyonu
Daha fazla kamera kapasitesine ihtiyaç duyduğunuzda kamera lisansını etkinleştiriniz. Lisansı
etkinleştirmek için 2 yöntem vardır, online ve offline aktivasyon.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Lisans Yönetimi servislerine tıklayınız.
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3. Online Aktivasyon satırına seri numarasını giriniz ve Aktive Et tuşuna tıklayınız.
4. Lisans listesi başarılı bir şekilde etkinleştirilmişse lisans güncellenecektir. Sonrasında
sistem otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

2.6.8. Offline Lisans Aktivasyonu
Eğer cihaz Intranet ağ (Lokal LAN) içerisinde kurulmuşsa ve İnternet bağlantısı yoksa, lisansı
aktif etmenin başka bir yolu vardır.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Lisans Yönetimi servislerine tıklayınız.
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3. Offline lisans satırının altında bulunan Dışa Aktar tuşuna tıklayınız.
4. Diyalog penceresini indiriniz. Dosyayı kaydediniz ve İnternet bağlı olan diğer PC de
etkinleştirmek için dosyayı alınız. Ayrıca PC’ ye Titan NVR araçkiti tarafından
bulunabilen OfflineTool.exe kurulmalıdır.

5. Internet bağlantısı olan PC de OffLineTool.exe çalıştırınız ve offline.req dosyasını
seçiniz.
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6. Seri numarasını giriniz ve Etkinleştir seçeneğine tıklayınız ve dll dosyasını
offline_licence.ll olarak kaydediniz.

7. Lisans dosyasını cihaza aktarınız.

8. Etkinleştirme başarılı olursa lisans, lisans listesinde güncellenecektir.
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2.6.9. Online Lisans Transferi
Lisnası transfer etmenin 2 yolu vardır: Online Offline Transfer
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Lisans Yönetimi > Transfer servislerine tıklayınız.

3. Lisans listesinden transfer etmek istediğiniz lisansı seçiniz. Seçilen S/N “S/N Seç
Kutusu” içerisinde görünecektir.
4. Online Transfer için, Transfer tuşuna basınız.
5. Transfer başarılı olursa, transfer edilmek istenen lisans, lisans listesinden transfer
edilmiş olacaktır.

2.6.10. Offline Lisans Transferi
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Lisans Yönetimi > Transfer servislerine tıklayınız.
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3. Lisans listesinden transfer etmek istediğiniz lisansı seçiniz. Seçilen S/N “S/N Seç
Kutusu” içerisinde görünecektir.
4. Offline lisans kısmında, Dışa Aktar seçeneğine tıklayınız.
5. Açılan pencereyi
“OffLineTool.reg”.

indiriniz.

Tek

sistem

bilgi

dosyasını

indireceksiniz:

6. “OffLineTool.reg” kaydediniz ve internet bağlı olan diğer PC ye takınız. Ayrıca PC’
ye Titan NVR araçkiti tarafından bulunabilen OfflineTool.exe kurulmalıdır.
7. Offline License Tool başlatınız ve “OffLineTool.reg” dosyasının yolunu seçiniz.
8. Transfer tuşuna basınız.
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9. Onaylama mesaj penceresi açılacaktır ve offline lisans işlemi tamamlanacaktır.

Not: Kullanıcı sadece 1 ve 4. adımları tammalarsa (lisans yönetim sayfasında dışa aktar
seçeneğine tıklayıp, diğer bilgisayara OffLineTool.reg dosyasını almaz ve online transfer
yaparsa) bu lisans hala orjinal Titan cihazından transfer edilecektir fakat diğer Titan’ da
kullanılmayacaktır.
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2.6.11. Olay Loglarını Görüntüleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Log Sistem seçeneklerine tıklayınız ve cihazınızda olay listesini
görüntüleyiniz.

Bu sayfada listelenecek 2 olay türü vardır.


Hardware Log: Cihazınızdaki işlemlerin log bilgisidir. Örneğin: Yeniden başlatma veya
kapatma gibi.



NVR Olay Log: Olayların log bilgisidir. Örneğin: Kayıt, yedekleme, dışa aktarma, I/O
gibi. Detaylar için aşağıdaki figürü inceleyiniz.

Not: Eylem&Olay Yönetim sayfasında olay seçilirse sadece kamera logu kaydedilecektir.
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2.6.12. Cihaz Konfigürasyonunu Kaydetme
Konfigürasyonu kaydetme cihazınızda bulunan ayarları kaydetmenize izin verecektir. Bu
ayarlar diğer cihazlara kolayca uygulanabilir.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Yönetim > Konfigürasyonu Kaydet/Yükle servislerine tıklayınız.
3. Konfigürasyonu kaydet seçeneğine tıklayınız.

4. Konfigürasyonu saklamak istiyorsanız Client Ayarları kutusunu kontrol ediniz.
5. OK tuşuna basınız.
6. Konfigürasyon dosyası seçilen klasör içerisinde oluşturulacaktır.
2.6.13. Cihaz Konfigürasyonu Yükle / Varsayılan Ayarlar
Bu işlem ile mevcut cihazınıza diğer cihazın ayarlarının yüklenmesine izin verilir. Varsayılan
ayarları yükleme, cihazın tüm ayarlarının varsayılan fabrika ayarlarına geri dönmesini
sağlayacaktır.
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1. Yönetim > Konfigürasyon Kaydet/Yükle servislerine tıklayınız.
2. Konfigürasyon Yükle seçeneğine tıklayınız.

3. Varsayılan ayarları yükleme veya konfigürasyon yükleme adımlarını takip ediniz.
Mevcut IP adresini korumak için Network ayarları kutusunun seçili olmasına dikkat
ediniz, ikinci olarak ta yapılandırmayı geri yüklemek istiyorsanız client ayarları
kutusunu seçiniz.
4. Yükle butonuna basınız.
5. Doğrulama penceresi açılacaktır. Cihazınıza ayarları yüklemek için OK tuşuna basınız.
Not: Kaydedilen yapılandırmada client ayarları yoksa, client ayarları ile konfigürasyon
yüklemeyi seçmek varsayılan ayarlara yüklemenizi sağlayacaktır.
Not: Kullanıcı hesabı ve yetkileri varsayılan ayarlara geri dönülse bile saklanacaktır. RAID
bilgisi varsayılan ayarlara dönüldüğüne veya yapılandırma yüklendiğine bakmaksızın her
zaman korunacaktır.

2.7. Sistem
2.7.1. Sistem Bilgisi
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Sistem Bilgisi seçeneklerine tıklayınız.
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Sistem bilgileri aşağıdaki bileşenleri içerir:
 İşletim Sistemi: Embedded Linux
 NVR Versiyonu: NVR cihazının versiyonu
 Kamera Paket Versiyonu: Kameranın ekleneceği Device Pack Versiyonu
 CPU: CPU Modeli
 MAC Adresi 1: Cihazın 1. MAC adresi
 MAC Adresi 2: Cihazın 2. MAC adresi
 CPU Sıcaklığı
 CPU Fan Hızı
 Sistem Sıcaklığı
 Sistem Fan Hızı
2.7.2. Smart Fan Kontrolü
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Sistem Ayarlarına geliniz.
3. Fan Kontrol seçeneğine tıklayınız.
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4. Etkinleştir veya devredışı bırak seçeneğini kontrol ediniz.
5. OK tuşuna basınız.
2.7.3. UPS Ayarı
Bu özellik size cihazınızda APC Uninterruptable Power Supply (UPS) bataryasının gücünün
ne kadar uzun süre kullanılabileceğini ve güç hatası sonrasında cihazın ne zaman
kapanacağını söyler.
1. Cihazın USB portlarından birinden APC UPS bağlayınız.
2. Cihazda oturum açınız.
3. Sistem > Sistem Ayarları servislerine tıklayınız.
4. APC UPS seçeneğine tıklayınız.
5. Seçeneklerden birini kontrol ediniz:

 Devredışı: Batarya bitene kadar UPS çalıştırınız.
 UPS % ? kaldığında sistem gücü kapatacaktır: UPS batarya belirtilen değere inen
kadar sistem çalışacaktır.
 UPS min ? kaldığında sistem gücü kapatacaktır: UPS pil süresi belirli bir süre
kalana kadar çalışacaktır.
6. Son iki seçeneği seçiyorsanız, belirli bir değer ile doldurunuz.
7. OK tuşuna basınız.
2.7.4. Sistemi Güncelleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Upgrade servislerine tıklayınız.
3. Firmware Upgrade servisine tıklayınız.
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4. FW dosyasından yazılımı seçiniz ve OK seçeneğine tıklayınız.
5. Doğrulama penceresi açılacaktır. Güncelleme işlemine başlamak için OK seçeneğini
seçiniz.
6. Güncellemeden sonra, sistem yeniden başlayacaktır. Cihaza yeniden giriş yapmanız
gerekecektir.
2.7.5. Upgrade Bildirimi
Bu fonksiyonu etkinleştirerek yeni firmware güncellemesi olduğunda otomatik olarak bildirim
alabilirsiniz. Bu işlem sisteminizi güncel tutmanızı sağlayacaktır.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Upgrade servislerine tıklayınız.
3. Upgrade Bildirimine tıklayınız.
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4. Anlaşma ile bağlı olduğunuzu kabul ediyorsanız bu seçeneğini işaretleyiniz.
5. OK tuşuna basınız.
Not: Bu fonksiyon sadece LAN1 bağlantısı WAN’ a bağlı olduğunda çalışır.
2.7.6. Sistem Tarih ve Saat Ayarı
Saat ve tarihi manuel olarak veya harici bir NTP sunucusu ile otomatik olarak senkronize
olması için ayarlayınız. Ek olarak, yaz saati uygulamasını seçip başlangıç ve bitiş saatini
ayarlayabilirsiniz.
1. Internet Explorer açınız ve cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Tarih/Saat
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3. Saat dilimini seçiniz.
4. Yıl, ay, gün ve saati manuel olarak yapılandırınız ya da Network Time ile otomatik
olarak senkronize olmasını sağlayınız. Network saati etkin olduğunda, tarih / saat
ayarları devre dışı bırakılır.
5. Zaman sunucu atayınız ve seçilen Network saatinin aralığını güncelleyiniz. Tarih/Saati
hemen güncellemek için “Update Now” seçeneğini seçiniz.
6. Daylight Saving Time seçeneğini seçiniz ve gün ışığından yaralanmak için başlangıçbitiş saatini bulunduğunuz lokasyona göre ayarlayınız.
7. OK tuşuna basıp sistemi yeniden başlatarak değişiklikleri etkinleştiriniz.
Not: Değişikliklerden sonra sistem tarih/saat, gün ışığından yararlanma ve NTP zaman
güncellemesini yaparak yeniden başlayacaktır.
2.7.7. Lokal Görüntüleme
Titan NVR cihazının VGA çıkışı ile videoların canlı görüntülemesi yapılabilir. Monitör
üzerinde otomatik tarama, görüntüler arası geçiş gibi bazı işlemleri yapabilirsiniz fakat bunlar
için öncelikle web arayüzünde ayarları yapınız. Lütfen işlemler için aşağıdaki adımları takip
ediniz.
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1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Lokal Görüntüleme servislerine giriniz.



Lokal Görüntüleme: Lokal görüntülemeyi etkinleştirmek için seçim kutusunun etkin
olup olmadığını kontrol ediniz.



Lokal Görüntüleme Kanalı: Görüntülemek istediğiniz kanalı seçiniz. (varsayılan:4)



Ekran Çözünürlüğü: Ekran çözünürlüğünü seçiniz, seçilen çözünürlükler ekrana
bağlandığında görünecektir. (varsayılan: otomatik)



Varsayılan Çoklu Ekran Yerleşimi: Varsayılan çıkışı seçiniz. (varsayılan 2x2)



OSD: Kamera adının OSD kutusunu etkinleştiriniz.



Araççubuğu Görüntüleme: Araç çubuğunu gizleyiniz veya herzaman ekran üzerinde
gösteriniz. Eğer gizle seçeneğini seçerseniz, kursörü hareket ettirdiğinizde araççubuğu
görünecektir.



Araç çubuğu üzerinde Tarih/Saat Görüntüle: Gerekli olan durumlar için araççubuğu
üzerinde tarih ve saati görüntüleyebilirsiniz.



En Boy oranını düzelt: Tüm videoların en boy oranını düzeltmek için seçim kutusunu
seçiniz.



Varsayılan Otomatik Tarama Başlangıcı: Canlı görüntülemede otomatik tarama
kutusunu etkinleştirmeyi seçiniz.



Otomatik Tarama Aralığı: Otomatik taramanın zaman aralığıdır. (varsayılan:5sn)
3. OK tuşuna basınız.
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2.7.8. Yeniden Başlat /Kapat
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Yeniden Başlat/Kapat seçeneğine tıklayınız.

3. Yeniden başlat seçeneğini kontrol ediniz.
4. OK tuşuna tıklayınız.
5. Doğrulama penceresi açılacaktır. Yeniden başlatmayı onaylamak için OK seçeneğini
seçiniz.
Not: Yeniden başlatma
erişemeyeceksiniz.

sırasında

Bilgisayarınızda

masaüstünde

hiçbir

dosyaya

2.7.9. Cihazı Kapatma
Cihazda harddisk sürücü soğutma fanı veya güç kaynağı değişimi sırasında cihazı kapatmanız
gerekmektedir. Kapatma sırasında bilgisayarınızın masaüstünde dosyalar erişilmez olacaktır.
Cihazı kapatmak için iki seçenek mevcuttur.


Yazılımı Kapatmak
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sistem > Yeniden başlat/Kapat seçeneğine tıklayınız.

3. Kapat seçeneğine tıklayınız.
4. OK tuşuna basınız.
5. Doğrulama penceresi açılacaktır. Ok tuşuna tıklayarak kapatma işlemini onaylayınız.


Doğrudan Kapatma

Güç tuşuna basınız ve cihazın enerjisini kesmek için 5 sn basılı tutunuz.
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BÖLÜM 3 I/O
3.1.

Tanım

3.1.1. Sistem Tanımı
Nuuo I/O SCB-C24/26/28 kutuları ile SCB-C31 bağlanarak NVRMini2 / NVR Titan için
uzak I/O çözümü sağlar. Aşağıdaki resime bakınız. I/O cihazı doğrudan I/O kutusu ile
bağlı ve SCB-C31 ethernet yoluyla RS485 formatında giriş/çıkış sinyaline dönüştürülür.
NVR Mini2/NVR Titan girişleri tetiklendiğinde kayıt başlatma, olay olmuş gibi çıkış
tetikleme ve daha fazla gelişmiş ayarları yapmak için sinyalleri kullanabilir.

3.1.2. HW Kurulumu
SCB-C24/26/28, SCB-C31 ile birlikte çalışmamalıdır. (Ethernet – RS485 Dönüştürücü).
C31 kutusu aynı anda hem POS hem de dönüştürücü olarak kullanılamaz ve bir C31
kutusu sadece bir NVR cihazı ile eşleştirilmiştir. Cihazları yapılandırmak için aşağıdaki
adımları takip ediniz.
Adım 1: SCB-C31 bir sistem anahtarnı OFF-OFF konuma getirip kontrol ediniz.
Adım 2: SCB-C31 ile güç kaynağı bağlayınız.
Adım 3: SCB-C31 ile İnternete RJ45 Lan kablosu ile bağlantı yapınız.
Adım 4: I/O kutusunu güç kaynağı ile bağlayınız.
Adım 5: SCB-C31 ve I/O kutusunu kablo ile bağlayınız, pozitif bağlantı (TX+/D+ ve
DATA+) ve negatif bağlantı (TX-/D- and DATA-). SCB-C31’ i, SCB-C24 I/O kutusu ile
birlikte alınız. Aşağıdaki örneğe bakınız.
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Not: Birçok I/O kutuları tek bir SCB-C31’ e bağlanabilir. Ancak, I / O kutuları serisi bağlantı
yasaktır. Ayrıca, her I / O Box için varsayılan kimlik aynıdır. Lütfen I/O box kurulum
adımlarını tek tek inceleyiniz.
3.1.3. Yazılım Kurulumu – SCB-C31
Adım 1: SCB-C31’ i kurmak için Internet Explorer sayfası açınız. Varsayılan IP adresi
192.168.1.1 dir.

Adım 2 : IP adresini ve port değerlerini giriniz.
1. Statik IP Adresi
2. Sunucu Dinleme Portu: Varsayılan port 4000 dir. Bu ayar sayfasının port numarası
değil, sinyal iletimi içindir.
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Adım 3: Konfigürasyonu etkinleştirmek için Apply seçeneğine tıklayınız.
Not: Data iletimi stabil olduğu için, bir tane SCB-C31 tek bir NVR cihazı ile
eşleştirilmektedir.
3.1.4. Yazılım Kurulumu- SCB-C24/26/28
I / O Box Varsayılan ID aynısıdır. Kutular arasında uyumsuzluğu önlemek için, lütfen
sadece 1 tane SCB-C31 bağlayınız ve kurulum uygulamasını çalıştırmak için varsayılan
değeri 1 seçiniz.
1. IOConfig.exe çalıştırınız, IP adresini ve SCB-C31 port değerini yazınız, sonra Scan
(Tara) seçeneğine tıklayınız.
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Not: IOConfig.exe 0 ile 255 arasındaki ID leri taramaya başlayacaktır.
2. I/O Box bulunduğunda, bulduğunuz seçime tıklayınız ve yeni adres alanından ID’ sini
değiştiriniz. Ayarları etkinleştirmek için Update Device (Cihaz Güncelle) seçeneğine
tıklayınız.

3. Konfigürasyonun geçerli olduğunundan emin olmak için tekrar tarayınız. Bu durumda,
ID 10 olarak değiştirilmiş böylece aramada başlangıç ID si 10 dur.
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4. Diğer I/O Box bağlamak için HW kurulumuna bakınız ve daha fazla I/O boxlarını
yapılandırmak için yukarıda belirtilen 1 ve 3 adımlarını takip ediniz.

3.2.

Yazılım Kurulumu

3.2.1. I/O Box Ekleme
1. Cihazda oturum açınız.
2. POS & I/O Ayarları / I/O Box Ayarları servislerine tıklayınız.
3. I/O box bilgisini giriniz.



Device No (Cihaz Numarası): Tek ID sistemi otomatik sıra ile dağıtır.



Device Name (Cihaz Adı): I/O box ın adıdır.



Device Type (Cihaz Türü): I/O box türüdür. SCB-C24, SCB-C26 ve SCBC28 içerir.



IP Adress: SCB-C31 in IP adresidir.



Port: SCB-C31 in iletim portudur.
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ID: I/O box ID sidir.
4. Create tuşuna tıklayınız, I/O box listesindeki bilgi güncellenecektir.
5. Listede daha fazla I/O box için adım 3 ve 4 ü tekrar ediniz.
6. Ayarları etkinleştirmek için Save (Kaydet) tuşuna basınız. Bu sırada sistem her cihaza
tek bir ID dağıtacaktır.
3.2.2.

I/O Box Bilgisini Düzenleme

1. Cihazda oturum açınız.
2. POS & I/O / I/O Ayarları / I/O Box Ayarlaarı servislerine tıklayınız.
3. I/O box seçeneğine tıklayarak listeden düzenlemek istediğinizi seçiniz.
4. I/O box bilgilerini düzenleyiniz ve Modifiye Et tuşuna basınız.
5. Ayarları etkinleştirmek için Kaydet tuşuna basınız.
3.2.3. I/O Pin Ayarları
1. Cihazda oturum açınız.
2. POS & I/O / I/O Ayarları / I/O Pin Ayarlaarı servislerine tıklayınız.
3. Bütün giriş ve çıkış pinleri bu sayfada gösterilir.
4. Kaydet tuşuna basınız.



Device Name (Cihaz Adı): I/O box’ ın adı.



I/O Pin: Pin etkinleştirmek için box seçiniz.



İsim: I/O pin adı
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İlişkili Kamera: Her bir dijital giriş cihazına bir kamera atayabilirsiniz.

Not: I/O pin box seçilmemişse, bu pin ilgili sayfafada gösterilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle,
bu pin ile hiçbir işlem ve ayar yapamazsınız.

BÖLÜM 4 Harici Depolama
4.1.

DAS Birimi Oluşturma

Mevcut uyumlu DAS AXUS FIT serisidir. Lütfen tek bir DAS birimi oluşturmak için AXUS
FIT serisinin klavuzuna bakınız.
Not: Titan NVR sayfasında harici depolama birimi oluşturmak mümkün değildir. Bu nedenle
Titan cihazını bağlamadan önce bu adımı atlamayınız.
Not: Bu NVR Titan’ da maksimum RAID oluşturma birimi 16 TB’ tır. Lütfen her birimin
harici depolama cihazı altında eklenmiş olduğundan emin olunuz.

4.2.

Harici Depolama Oluşturma

1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID & Dosya Sistemi / RAID Yönetimi servislerine tıklayınız.
3. Disk listesinde harici SATA diskleri göreceksiniz.

4. Disk sürücü bilgisini kontrol etmek için doğrudan eSATA diskine tıklayınız.
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5. Birim oluşturmak için RAID birimi Oluşturma bölümüne bakınız. Aynı zamanda
eSATA ve gömülü diskler ile birimler oluşturabilirsiniz veya sadece eSATA ile birim
oluşturabilirsiniz.

4.3.

ISCSI üstünde Harici Depolama Oluşturma
1. Cihazda oturum açınız.
2. RAID & Dosya Sistemi > ISCSI Başlatıcısı servislerine tıklayınız.
3. IP adresini ve ISCSI için port (varsayılan 3260) bilgilerini giriniz ve Araştır
seçeneğine tıklayınız.
4. Bulunan ISCSI leri göreceksiniz.

5. Hedef her diskte oturum açınız. ISCSI’ ye şifre girdiyseniz, oturum açmak için
CHAP seçiniz. Şifre vermediyseniz hiçbir seçim yapmayınız.
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6. Disklerde oturum açtıktan sonra, RAID yönetimini seçiniz, boş ISCSI disklerini
göreceksiniz.

7. Birim oluşturmak için RAID birimi oluşturma bölümüne bakınız. Sadece ISCSI
diskleri ile birim oluşturabilirsiniz.
Not: Bir birim oluşturmak için kullanıcılara birden fazla Harddisk kullanmaları önerilir. 2 den
fazla birim için tek bir Harddiski bölmeyiniz.
Not: RAID oluşturulmuş birimden çıkış yaparsanız, o anki kayıt dosyası yok olabilir.

BÖLÜM 5 ÇIKIŞ
Sistemden çıkmak için sayfanın üst tarafında bulunan çıkış butonuna tıklayınız. Eğer cihazın
arayüzünde 10 dk işlem yapmadıysanız, sistem otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda
sisteme yeniden giriş yapmanız gerekmektedir.

78

BÖLÜM 6 UZAK PC İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Uzak PC İçin Minimum Sistem Gereksinimleri
CPU

Intel Core 2 Duo, 2.6 GHz

Ekran Kartı

OpenGL 2.0 ve üzeri

Windows Desteği

WindowsXP 32bit

Windows 7 32/64 bit Mac 10.6/10.7

RAM

1 GB

2 GB

Kullanıcı Arayüzü

1. HTTP Web Browser- IE 8 ve üzeri ve Firefox 7.0.1
2. NUUO Client uygulama programı

BÖLÜM 7 SORUN GİDERME
7.1.

Hatalı Diski Değiştirme

Disk hatalı ise, Diskin LED durumu turuncu olacaktır. Disk sürücü RAID birimine ait ise,
Birim RAID seviyesine bağlı olarak kritik veya çevrimdışı olur.
Hatalı diski yeni bir disk veya daha yüksek kapasiteli bir disk ile değiştiriniz. Bu sırada
cihazın enerjisini kesmeyiniz. Hatalı diski kaldırmak veya yeni bir disk ile değişim yapmak
için RAID birimi modifiye et bölümüne bakınız.

7.2.

Kritik RAID Birimi

Kritik RAID birimi mevcut biriminizin RAID seviyesine göre nasıl anlaşılır:
 RAID 1, 5 ve 10 için hatalı diskleri yenisi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Yeni disk
taktığınızda RAID birimi yeniden yapılanmaya başlayacaktır.
 RAID 0 birimleri disk sürücü hatasından sonra çevrımdışı olur. RAID 0 geri
kurtarılamaz. Birimdeki tüm veriler kaybolur.

7.3.

RAID Birimindeki Dosya Sistem Hatası

Dosya sistem hatası ile karşılaştığınızda, verileri artık saklayamazsınız. Bu diskin anormal
kullanılması ve zarar görmesinden kaynaklanır. Bu durumda, kayıtları saklamak istiyorsanız,
eski diskler yerine yeni diskşer önerilir. Bunun için aşağıdaki önerileri izleyiniz.
1. Bu birimi biçimlendirin ve diskin çalışma durumunu kontrol ediniz. Eğer çalışıyorsa
kayıt başlatınız. Çalışmıyorsa ikinci metodu kullanınız.
2. Bu birimi silinizve yeniden birim oluşturunuz ve birimin çalışma fonksiyonunu
kontrol ediniz.
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7.4.

ActiveX Yükleme

Internet Explorer kullanarak bu sistem sayfasınının tamamlayamıyorsanız, ActiveX kurulum
işleminin tamamlanmamasından kaynaklanıyordur.
1. Cihazda oturum açınız.
2. Sayfanın alt kısmında NuClient butonuna tıklayınız.
3. Browser ActiveX yükleyip yüklemeyeceğinizi soracaktır.

4. Pop-up penceresi açıldığında Run (Çalıştır) butonuna tıklayınız.

7.5.

Cihaza Internet Explorer Üzerinden Oturum Açılamazsa

1. Antivürüs yazılımınızın ayarlarını kontrol ediniz.
2. Uygun ayarları değiştiriniz veya antivirüs programınızı kapatınız.
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RAID SİSTEMLERİ
RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives - "birbirini destekleyen bağımsız,
disklerden oluşan dize") olarak bilinir. Veri transfer hızlarının arttırılması ve güvenliğin
yükseltilmesi amacıyla birden fazla diskin bir arada dizi olarak kullanılmasıdır. Kurulum
prosedürünü gerçekleştirirken, cihazınızda RAID birimi oluşturmanız önerilir.
RAID Yapılandırmanın faydaları aşağıda listelenmiştir:
 Yüksek data transfer oranında sunucunun performansını arttırır.
 Tüm depolama kapasitesini tek hacim olarak arttırır.
 Bir diskin arızası durumunda sistemin çalışmasını
yedeklenmesini ve veride hata toleransı sağlar.

sağlamak

için

verinin

RAID 0
•

RAID 0 (Veri şeritleme) iki benzer hard disk sürücünün verileri paralel şekilde
okumasına ve yazmasına imkân sağlar. Sadece performans için dizayn edilmiştir.

•

Disklerden biri çökerse tüm veri kaybolur.

•

Veriye ulaşım hızı artacaktır. Bu kurulum için iki adet ve birbiri ile aynı özelikte hard
disk gerekmektedir.
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RAID 1
•

Raid 1 (Veri yansıtma) 2 disk gerektiren, bir sürücüden diğer sürücüye veri kopyalama
ve koruma esasıyla çalışır.

•

RAID 1
amaçlar.

•

Yeni sürücüler aynı kapasitede olmalı ya da yeni aldığınız sürücü kullandığınız
sürücüden büyük olmalıdır.

ayarlaması verilerin korunması ve sistemde arıza toleransını düşürmeyi

RAID 5
•

RAID 5 yapıda veriler disklere parite bilgisi ile birlikte yazılırlar. Böylelikle tüm
disklerde hem veri hem parite bilgisi bulunur. Kurulum için en az 3 HDD gereklidir.

•

RAID 5 kurulumunun avantajları arasında daha iyi HDD performansı, hata toleransı
ve yüksek depolama kapasitesi vardır.
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RAID 10
•

Raid nesting denilen bir yapı ile farklı 2 RAID 1 yapının, RAID 0 yapısı altında
birleştirilmesi ile oluşturulur. Enaz 4 disk ile oluşturulan bu yapı Performans olarakta
yüksek seviyededir
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