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Önemli Notlar 
 

Lütfen şunu not ediniz. Bu kullanım klavuzunun bir parçasının ya da tümünün NComputing‘ten 

yazılı izin olmadan tekrar hazırlanmasına izin verilmemektedir. 
 

NComputing ön bilgilendirme olmadan herhangi bir zamanda burada anlatılan özellikler, 

programlar, ürünler ve kullanım klavuzu ile ilgili herhangi bir değişikliği veya gelişimini yapmak ile 

ilgili hakları rezerve etmiştir. Bu dökümanda varolan bilgi üçüncü bir partiden veya dahili 

testlerden sağlanmış olabilir. NComputing bu materyalin kullanımı ile herhangi bir doğrudan, 

dolaylı, özel, tesadüfi veya önemli zararlardan sorumlu tutulmamalıdır. Bu kullanım klavuzunun 

son hali NComputing‘in web sitesinde destek bölümünde bulunan ―Documentation‖ sayfasından 

download edilebilir:  www.ncomputing.com 
 

Garanti tarafından kapsanan ve kapsanmayan, görevleriniz, mahrumiyetleriniz ve servisten nasıl 

yararlanacağınız konusunda bölgeniz için geçerli olan Limitli Donanım Garantisini referans alınız. 

Kayıtlarınızda tutmak için siparişiniz esnasında garantinin bir kopyasını download etmek sizin 

sorumluluğunuzdur.  Garanti belgesi NComputing‘in web sitesinde destek bölümünde bulunan 

―Documentation‖ sayfasından download edilebilir. 
 

Lütfen yazılım kurulum işleminde tekrar gözden geçirmeniz için size sunulan Son Kullanıcı 

Referans Sözleşmesini (EULA) ve Kullanım Koşullarını (TOU) referans alınız. Bu dökümanda yer 

alan bilgiler çok önemlidir. EULA ve TOU sizin ve NComputing‘in arasında anlaşmalar teşkil 

etmektedir ve ürünü kurmanız veya kullanmanız durumunda sizin tarfınızdan kabul edilmiştir.  

Kayıtlarınızda tutmak için doğrudan kurulum sihirbazından EULA ve TOU‘nun bir kopyasını 

yazıcıdan çıkarmanız sizin sorumluluğunuzdur. 
 

Bu ürün kullanıcılara bilgisayarın kaynaklarına paylaşılmış erişim vermektedir. Bu bir bilgisayar 

değildir, ve tüm yazılım uygulamalarını desteklemeyebilir, özellikle tek başına bilgisayarlar 

tarafından desteklenmesi için dizayn edilmiş 3D oyunlar veya yüksek çözünürlüklü grafik 

uygulamaları. Benzer olarak cihaz, tek başına bilgisayarlar tarafından desteklenmesi için dizayn 

edilmiş tüm çevre donanım bileşenlerini de desteklemeyebilir. 
 

Bilgisayarınızın işletim sistemi ve uygulama yazılımlarınızın NComputing‘in sistemi ile kullanımı ile 

ilgili bilgi için bilgisayar işletim sistemi ve uygulama yazılımlarınızın üretici lisans anlaşmalarını 

referans alınız. Ek lisanlar gerekebilir. 
 

Microsoft® Windows® Lisansları. NComputing tarafından vSpace yazılımını EULA‘nın şartları 

altında kullanmanız için lisanslandırıldınız.  Windows Server yazılımına erişen her kullanıcı veya 

cihaz için uygun sayıda Windows Server lisansı ve Client Access Lisansı edinmelisiniz. Windows 

Client yazılımı ile (örneğin, Windows Vista, Windows 7) tek bir kullanıcının ve başka hiçbir 

kullanıcının aynı anda aynı Windows Client yazılımına erişmemesi durumuna kadar veya Microsoft 

tarafından bu şekilde kullanılabilir bir lisans altında kullanabilmeniz için yetkilendirilene kadar veya 

NComputing EULA‘nın ―Microsoft Windows Server to Windows XP License Rights‖ bölümünde 

özellikle beyan edildiği üzere vSpace yazılımını kullanamazsınız. Tüm durumlarda, vSpace 

yazılımını  Windows Server yazılımı ve Windows Client yazılımı ile kullanmanız durumunda 

haklarınız ve yükümlülükleriniz NComputing vSpace yazılımının EULA‘sı ve kullanılabilir Microsoft 

Yazılım Lisans Anlaşması veya EULA‘sının her ikisinde de tanımlanmıştır. Microsoft işletim 

sistemleri lisanslaması ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkteki dökümanı inceleyiniz :  

www.ncomputing.com/mslicensing  
 

L Serisi ürününüzün tek kullanıcılı uygulamalarda (örneğin remote control, digital signage ve 1:1 

VDI) şu anda desteklenen client işletim sistemleri hakkında bilgi almak için aynı web sayfasını 

referans alınız. 

 

http://www.ncomputing.com/
http://www.ncomputing.com/mslicensing
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Bu kullanım klavuzunda anlatılmış NComputing donanım ve yazılım ürünleri uluslararası ve birçok 

sayıda Amerikada bekleyen ve onaylanmış patentler tarafından korunmaktadır.  

© 2003-2010 NComputing Inc. Tüm hakları saklıdır. NComputing, vSpace, ve Numo NComputing Inc. – USA‘nın kayıtlı 
ticari markalarıdır.  Microsoft, Windows, Windows Media, ve DirectShow Microsoft kurumunun kayıtlı ticari markalarıdır. 
Intel, Core 2, Core i5, ve Core i7 Intel kurumunun kayıtlı ticari markalarıdır.  KCC, KCC kurumunun ticari markasıdır.  
Matroska,  CoreCodec, Inc.‘in ticari markasıdır.  VESA, Video Electronics Standards Association‘ın ticari markasıdır.  
Kensington, ACCO World kurumunun ticari markasıdır. QuickTime, Apple, Inc.‘nin kayıtlı ticari markasıdır.  DivX, DivX, 
Inc.‘nin kayıtlı ticari markasıdır. Youtube, Google‘un kayıtlı ticari markasıdır. Adobe ve Adobe Flash, Adobe Systems, 
Inc.‘nin kayıtlı ticari markalarıdır.  Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mallarıdır. 

 
ĠÇĠNDEKĠLER 

Güvenlik Bilgisi  

Ruhsatlandırma Uyumu  

Ürüne Genel Bakış  

Sistem Gereksinimleri  

Kurulum  

 Vspace Yazılımı Kurulumu  

 Multimedya Codec ve Player Kurulumu  

 L300 Cihaz Kurulumu  

Ürünün Kayıt Edilmesi  

 Online Kayıt Etme  

 Offline Kayıt Etme  

 Ek vSpace Lisansları Ekleme  

 Offline Kayıt Etme İşlemini Tamamlama  

vSpace Yazılımını Güncelleme  

Kurulumu Kaldırma  

L Serisi Erişim Cihazınızı Kullanma  

 L230 Erişim Cihazları  

 L300 Erişim Cihazları  

 L300 Multimedya Hızlandırma  

vSpace Yönetim Konsolunu Kullanma  

 Software Settings (local)  

 Software Settings (LAN)  

 Hardware Settings (LAN/local)  

Hata Mesajlarının Çözümünün Tespiti  

Sözlük  

Sık Sorulan Sorular  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Uyarılar 
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Ürüne herhangi bir fiziksel zarar veya teknik bir arıza oluşmaması için aşağıdaki maddeleri 

inceleyiniz.  

 

Kullanıcı ürünü kullanmadan önce veya bu kullanım klavuzunu dikkatlice okumalı ve yönergelere 

tamamen uymalıdır. 

 

• Kurulum yaptığınız yerin 35°C‘den daha sıcak, 0°C‘den daha soğuk ve %85‘in üzerinde nemli bir 

ortam olmadığına dikkat ediniz.  

• Lütfen ürünü şiddetli darbelere karşı koruyunuz. 

• Lütfen ürünün direk güneş ışığına ya da sıcak bir makinaya temas etmediğinden emin olunuz.  

• Lütfen ürünü güçlü mıknatıs özelliği olan aletlerden uzak tutunuz. 

• Lütfen ürünü açmayın, tekrar biraraya getirmeyin ya da tamir etmeyiniz.  

• Lütfen LAN (Local Area Network) kablosunu geçiş yolu üzerine bırakmayınız. Kabloya takılma 

durumunda elektrik şoku, yangın,  fiziksel bir yaralanma meydana gelebilir veya ürün zarar 

görebilir.  

 

Düzenleyici Uyumluluk 

 
FCC Bilgisi 

 
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak test edildi ve B sınıfı dijital cihaz limitleriyle 

uyumlu olduğu anlaşıldı.  

Bu limitler konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sunmak için dizayn 

edilmiştir. Bu ekipmanlar radyo frekansı enerjisini oluşturur, kullanır ve yayabilir. Bu yönergelere 

göre kurulmadığı veya kullanılmadığında radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. 

Buna rağmen, özel kurulumlarda parazitin oluşmayacağı ile ilgili hiçbir garanti yoktur. Eğer bu 

ekipman radyo veya televizyon yayınını almada zararlı parazite neden olursa (Bunu ekipmanı 

kapatıp açarak belirleyebiliriz.) kullanıcı  aşağıdaki ölçülere göre paraziti düzeltmek ve denemekle 

teşvik edilmelidir: 

 Gelen yayınına yeniden yön verme veya yeniden yerleştirme. 

 Alıcı ile ekipman arasında ayırımı arttırma.  

 Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki güç prizine 

bağlama.  

 Ürünü aldığınız satıcıya veya tecrübeli radyo-tv teknisyenine yardım için müracaat 

etme.  

Değişiklikler veya modifiye etmeler sorumlu heyet tarafından kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma 

yetkisini uyumluluk için iptal edebileceğinden özellikle onaylanmamaktadır. 

 

  

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü‘ne uymaktadır.  

İşleyiş aşağıdaki iki durumun konusudur: 

(1) Bu cihaz zaralı etkiye neden olmayabilir ve  

(2) Bu cihaz gelen herhangi bir etkiyi, beklenmeyen bir işeyişe 
bile neden olabilecek herhangi bir etkiyi kabul etmelidir. 
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Avrupa Birliği:  

 
 

 
 

 

Ġmha Bilgisi:   

 
Bu sembolün anlamı lokal kanun ve düzenlemelere göre ürününüz ev yapımı atıklardan ayrıca 

atılmalıdır. Ürününüzün ayrı geri dönüşümü ürünün geri dönüştürüldüğünü ve çevre ve insan 

sağlığının korunduğuna dair emin olmamıza yardım edecektir.  
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Ürüne Genel BakıĢ 
NComputing L-serisi erişim cihazları vSpace™ masaüstü sanallaştırma yazılımı ile tek bir PC, 

server veya sanal makineyi 100 kullanıcıya kadar paylaşmanızı sağlayarak bilgisayar kullanım 

maliyetlerinizi önemli derecede azaltmaktadır. Her kullanıcı zengin multimedya desteği ile kendi 

sanal masaüstlerine sahip olmakta ve tam bir PC çalıştırmaktan neredeyse hiç fark olmamaktadır. 

Bunların en iyisi, IT çalışanlarının ve son kullanıcıların özel bir eğitime ihtiyaçları yoktur çünkü 

uçtan uca olan bu çözümü yönetmek kolaydır ve standart masaüstü uygulamaları ile uyumludur.  

 
 

Ürün Karşılaştırma 
Bu kullanım klavuzu 2 farklı L serisi ürün hakkında bilgi içermektedir:  L230 ve L300.  Erişim 

cihazları iyi bir sanal masaüstü deneyimi için ihtiyaç duyulan ve klavye, mouse, monitör ve 

speaker bağlantıları da dahil tüm temel özellikleri sağlamaktadır. L230 erişim cihazlarında 

depolama aygıtlarını bağlamak için bir USB port, bir mikrofon portu ve daha iyi bir kullanıcı 

deneyimi için daha fazla renk derinliği mevcuttur. L300 erişim cihazları mümkün olan en iyi sanal 

masaüstü deneyimini sunarken tam ekran video oynatımını yüksek performanslı video hızlandırma 

sistemi ile sağlar, daha yüksek ekran çözünürlükleri ve daha çok USB çevre bileşeni desteği 

mevcuttur. Aşağıdaki tablo L serisi ailesindeki ürünler arasındaki anahtar farklılıkları 

özetlemektedir. 

 
 

 L230 L300 

Maksimum Ekran Çözünürlüğü (Geniş 

Ekran) 
1440x900 1920x1080 

Maksimum Ekran Çözünürlüğü 
(Standard) 

1280x1024 1680x1050 

Maksimum Renk Derinliği 24-bit 24-bit 

Mouse & Klavye Portları PS/2 USB 1.1 

Speaker Portu Yes Yes 

Mikrofon Portu Yes Yes 

USB Çevre Bileşen Portu 
1 x USB 

1.1* 
2 x USB 

2.0* 

Tam ekran video desteği için Video 
hızlandırma. 

No Yes 

 

*NComputing L-serisi erişim cihazları şeffaf USB yönlendirmeyi sağlamak için remote 
USB 1.1 veya 2.0 ‗ı kullanmaktadır. 
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Sistem Gereksinimleri 
vSpace kurulumu için önerilen minimum sistem özellikleri çok çok az olabilir. Sunucu bilgisayarın 

birkaç kullanıcıyı çalıştırmak için sadece 1-2 GB hafızaya, 2.4 GHz tek çekirdekli işlemciye ve 100 

MB‘dan daha az boş harddisk sürücüsünde yere ihtiyacı vardır. Buna rağmen kullanıcı sayısı, 

kullanılan uygulamaların yapısı tasarlanan çok kullanıcılı deneyim için ne kadar güçlü bir 

bilgisayara ihtiyaç duyduğumuzu belirleyecektir.   

Note: Notebook bir PC’nin sunucu olarak kullanılması önerilmemektedir. Notebooklar tipik bir masaüstü 
PC’den farklı olarak güç koruma özellikleri ve teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu güç yönetimi ve hafıza 
uyumsuzluklarına neden olabilir.  

 

Aşağıdaki tablo kullanıcı sayısı ve kullanılan uygulamaların türüne göre vSpace sunucu 

bilgisayarının önerilen donanım özelliklerini göstermektedir. NComputing kurulumdan önce 

beklentilerinizle eşleşip eşleşmediğinden emin olmanız için varolan ortamınızı test etmenizi 

önermektedir.  

L serisi için önerilen minimum donanım 
 

DüĢük Yük 

 Microsoft Office® uygulamaları: kullanıcı başına bir Word ve Excel®  sayfası 

 Adobe® Reader 10 —bir PDF dosyayı açma ve görüntüleme 

 Internet Explorer®, iki  aktif pencere / tab açık şekilde 

Medium Workload 

 Microsoft Office uygulamaları: kullanıcı başına bir Word, Excel ve PowerPoint®  

 Adobe Reader 10 — bir PDF dosyayı açma ve görüntüleme 

 Internet Explorer, üç aktif pencere / tab açık şekilde 

High Workload 

 Microsoft Office uygulamaları: kullanıcı başına bir Word, Excel ve PowerPoint® 

 Adobe Reader 10 — bir PDF dosyayı açma ve görüntüleme 

 Internet Explorer, dört aktif pencere / tab açık şekilde 

 Video dosyası (Windows Media Player içerisinde oynatılan) yarım ekran boyutlarında 480p 

çözünürlükte. 
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* L-Serisi erişim cihazları için işletim sistemi başına maksimum kullanıcı sayısı 100‘dur. Bir müşterinin 
kurulumundaki kullanıcı sayısı müşterinin performans beklentilerine ve sunucu bilgisayarın konfigürasyonuna 

göre desteklenir. Performans sonuçları çoğunlukla bağımsız sunucu donanımına, hafıza, ekran kartı, 
kullanılan uygulamalar, işletim sistemi ve herhangi bir LAN/WAN içerisindeki network koşullarına 
dayanmaktadır. Sunucu gereksinimleri çeşitlilik gösterebilir, lütfen kurulumdan önce çok kullanıcılı ortamınızı 

test ediniz. Çoklu eşzamanlı multimedya oynatımı hakkında daha fazla bilgi için  "Configuring an L300 
Multiuser Environment" dökümanını inceleyiniz. 

** CPU önerileri işlemcinin nesli veya eşdeğeridir.  

Not: Bu tablo sadece bir yol göstericidir; gerçek kullanım sistem kullanımına göre çeşitlilik gösterebilir.  

 
 

 

Microsoft İşletim sistemlerinin lisanslaması ile ilgili bilgi için sayfa 2‘deki paragrafı okuyunuz.  

 

Her bir L-serisi cihaz için ihtiyaç duyacaklarınız: 

 Klavye ve mouse (L230 için PS/2  veya L300 için USB) 

 Monitör  

 Varolan Ethernet networkünüze bağlanmak için bir kategori 5/6 network kablosu  

 Opsiyonel: speaker, kulaklık, mikrofon ve USB ek bileşenler 

 

 

Maksimum Kullanıcı Sayısı 

 

Giriş Seviyesi Server Orta Seviye Server Yüksek Seviye Server 

 

Intel™ Core2 Quad Q8300  

@ 2.5 GHz 

8 GB RAM DDR2/DDR3 

Standard SATA veya SSD 

Drive 

Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

Intel Core
™

 i7 2600 Quad-

Core @ 3.4 Ghz 

16 GB RAM DDR3 

10K RPM SATA veya SSD 

harddisk 

Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

Dual Xeon
™

 E5660, 6 Cores  

@ 2.8 GHz  

24 GB RAM DDR3 

4x 15,000 RPM SAS  harddisk  

(RAID 10) 

Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

Düşük 

Yük 
20 60 100 

Orta 

Yük 
15 45 80 

Aşırı 

Yük 
12 35 60 
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Kurulum  

vSpace Yazılımının Kurulumu 

 

 Ana bilgisayarın CD sürücüsüne Yazılım 

Kurulum CD‘sini takınız. Birçok durumda 

birkaç saniye içerisinde kurulum özellikleri ile 

bir pencere otomatikman belirecektir. Eğer 

pencere görünmezse , "My Computer" 

bölümüne gidin, CD sürücüsü simgesini açın 

ve "Setup" uygulamasını başlatın. 

 Kurulumun Başlangıç ekranında "Download 

Latest Software" butonunu tıklayınız. Bu 

NComputing‘in Yazılım indirme merkezi olan 

bir internet sayfasını açacaktır, işletim 

sisteminize ve ürün modelinize uygun olan 

dosyayı seçiniz ve gerekli ―zip‖ dosyayı 

indiriniz.  

 (Not : vSpace‘in en güncel versiyonu her 

zaman www.nocmputing.com/downloads sitesinde mevcuttur)  

 Eğer internet erişiminiz yoksa, gelecek adımda kurulum dosyasının yerini belirtmeniz için 

―Browse CD‖‘ye tıklayınız. 

 Kurulum dosyalarını indirdikten ve açtıktan sonra veya alternatif olarak ürün CD‘sinden 

yerini belirttikten sonra ―setupnc.exe‖ dosyasını çalıştırınız. 

 Kurulumun karşılama ekranında "Next" butonuna tıklayınız. 

 Antivirüs ve güvenlik duvarı uyarı ekranında yönergeleri okuyun ve uygulayın ve ardından 

"Next" butonuna tıklayınız.   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Not: Bazı güvenlik duvarı uygulamaları ile çalışırken NComputing .exe dosyalarının 

network‘e tam olarak erişebilmeleri için haklarının var olduğundan emin olmalısınız. 

Bu .exe dosyalar aşağıdaki gibidir: 

KMSERVC.EXE, BOOTSRV.EXE, KMMSG.EXE, KMUPDATE.EXE, KMREGWIZ.EXE 

 

Windows Güvenlik Duvarının Özel Durumlar sekmesinde açılması gereken portlar 

aşağıdaki gibidir: 

TCP-Protokol: 27605, 27615, 3581, 3597, 3645, 3646, 3725 

UDP-Protokol: 1027, 1283, 3581, 3725 

 

Daha fazla ayrıntı için lütfen http://www.ncomputing.com/support.aspx  linkindeki 

Knowledge Base bölümünü inceleyiniz. 

 

 
 

http://www.nocmputing.com/downloads
http://www.ncomputing.com/support.aspx
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 Yazılım Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ekranında lütfen anlaşmayı okuyunuz. Bitirdiğinizde 

katılıyorsanız "I agree" kutucuğuna ve ardından "Next" butonuna tıklayınız. 

  Yazılım Kullanım Koşulları ekranında lütfen kullanım koşullarını okuyunuz. Bitirdiğinizde 

katılıyorsanız "I agree" kutucuğuna ve ardından "Next" butonuna tıklayınız. 

 "Choose destination location" ekranında, varsayılan konuma yazılımı kurabilir veya farklı bir 

konumu seçebilirsiniz. Bitirdiğinizde "Next" butonuna tıklayınız. 

 "Choose Password for Administrator" ekranında, yönetici şifresi kullanıp kullanmayacağınızı 

seçiniz. Eğer yönetici şifresi kullanacaksanız şifreyi iki defa yazınız. "Next" butonuna 

tıklayınız. 

 

 

 
 

 
 Aşağıdaki ―ready to copy files‖ ekranı karşınıza çıkacaktır. Eğer vSpace yazılımını 

sisteminize ilk kez kuruyorsanız ekranda ―Create sys info file‖ kutucuğu belirecektir. Destek 

tarafından istenmediği sürece bu kutuyu seçmeyiniz. Seçimlerinizi tekrar gözden geçiriniz 

ve "Next.‖‘e tıklayınız. 
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 Bir sonraki adımda vSpace konsolu sisteme kurup kurmayacağınızı seçiniz. vSpace Network 

Yönetim Konsolu vSpace‘in yapabilirliklerini genişletir ve tek bir lokasyondan birçok sunucu 

bilgisayarın yönetebilmesini sağlar. ―Next‖‘i tıklayın ve ardından vSpace yazılımı kurulacaktır. 

 

 
 

 L300‘ün multimedya deneyimini ve kodek desteğini arttırmak için Media Player Klasiği 

yüklemeniz önerilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen ―Media player-based video 

acceleration‖ bölümünü inceleyiniz. 
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 "vSpace successfully installed" ekranında, en son ―readme‖ dosyasını görüntüleyebilir ve 

okuyup print edebilirsiniz. Bu dosya normalde henüz yeni yüklediğiniz vSpace‘in versiyonu 

ile ilgili özel notlar içermektedir. Ardından bilgisayarı hemen yeniden başlatmak isteyip 

istemediğinizi seçiniz. (vSpace kullanılmadan önce restart gerekmektedir.)  

 

 
 

Bir Kodek Paketini Ġndirin ve Kurun : 
 
Birçok bilgisayar ve işletim sistemi gibi video dosyalarını oynatabilmek için sunucu bilgisayarda 

uygun kodeklerin kurulu olması gerekmektedir. Genelde kullanılabilir kodek paketleri ile ilgili liste 

aşağıdaki linkte bulunabilir.  

www.ncomputing.com/mediareference. 

 

Bu noktada vSpace server konfigürasyonunuz tamamlanmıştır ve tek başına medya playerlar ve 

web video playerlarda L300 cihazlarınızın hızlandırılmış video oynatımını destekleyecektir. 
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L230 Cihaz Kurulumu 
(L300 cihazları için bir sonraki bölümü inceleyiniz.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Erişim cihazı sunucu bilgisayara ethernet aracılığı ile bağlanmalıdır. Bu Ethernet switch, router 

veya farklı network bağlantı metodları kullanılarak yapılabilir.  

 
Network Bağlantısı 

 
Eğer networkünüz dinamik IP adresi alması için DHCP‘yi kullanmaya ayarlandıysa erişim cihazınızı 

DHCP‘yi kullanması için ayarlayabilirsiniz. Erişim cihazınızı açıp ana ekranı gördüğünüzde "Options" 

butonunu ve ardından ―Setup‖ butonunu seçiniz. 
 

SONRA 

ÖNCE 
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"Network" sekmesinde dinamik ya da statik IP kullanmak için gerekli bölümü seçiniz.  

 

 

 
 

Erişim cihazınızı dinamik IP kullanması için ayarlarsanız IP adresi olarak herhangi birşey girmenize 

gerek yoktur. "Save" butonuna tıklayınız. 

 



 

 15 

L Serisi Kullanım Klavuzu 

 
 
Erişim cihazınızı statik IP kullanması için ayarlarsanız bir IP adresi ve varsayılan gateway‘inizi 

yazmalısınız. "Save" butonuna tıklayınız. 

 
Monitör Çerçevesi ile Kurulum 
 
L230 erişim cihazının monitörün arkasına montaj edilebilmesi için bir monitör çerçevesi, montaj 

kabini, monitor montaj vidaları (gri renk) ve montaj kabini vidaları (siyah renk) ile birlikte 

gelmektedir.  

 

 

   
 
Yukarıdaki resimler L230 erişim cihazının monteleme sürecini ve tüm kabloları ile monitörün 

arkasına monte edilmiş ve çalışmaya hazır bir şekilde olan hallerini göstermektedir.  
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L300 Cihaz Kurulumu 
 

 
 
L300 sunucu bilgisayara ethernet switch, router veya diğer network bağlantıları ile bağlanmalıdır. 

L300 erişim cihazında klavye ve mouse için atanmış yatay olarak hizalanmış USB portların altında 

klavye ve mouse sembolleri ile belirtilmiş USB portlar mevcuttur. Ses bağlantısının solunda dikey 

olarak hizalanmış portlar  diğer USB cihazlar içindir. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Network Bağlantısı 

 
L300 cihazı DHCP-tanımlı network ayarlarını kullanması için veya kullanıcı tarafından belirlenen 

ayarları kullanması için  konfigüre edilebilir. DHCP-tanımlı ayarları kullanmak için cihazı açın ve 

ardından Device Setup‘a girin, ―Network‖ sekmesine tıklayın ve ―DHCP‖ isimli butona tıklayınız. 

 

NOT: USB klavye ve mouse portları sadece bu tipteki cihazları desteklemektedir. Bu portlarda 

diğer USB cihazların hiçbiri desteklenmemektedir.  USB klavye ve mouse bu portlara direk 

olarak bağlanmalı ayrıca bir USB hub aracılığı ile bağlanmamalıdır. USB hub‘lar ile 

bütünleştirilmiş çevre bileşenler veya klavye/mouse cihazlarının birleşimi bu portlar tarafından 

desteklenmemektedir.  Ses portlarının solundaki dikeylemesine hizalanmış portlara diğer çevre 

bileşenler bağlanılabilir – bu portların bir vSpace oturumuna bağlanana kadar aktif olmadıklarını 
unutmayınız. 
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Networkte eğer statik adresleme konfigürasyonları kullanılıyorsa, ―Static configuration‖‘ı seçin ve 

uygun IP, Subnet Mask, Gateway ve DNS server (Birinci ve alternatif) bilgisini giriniz. Değişiklikleri 

kaydetmek ve server seçim ekranına geri dönmek için ―OK‖‘ye tıklayınız. 

 

L300 cihazınız network‘e bağlandığında L300‘ün ön panelinde bulunan ―LNK‖ ışığı (Ethernet 

bağlantısını gösteren) yanmalı ve Ethernet aktivite ışığının ―ACT,‖ aynı zamanda cihaza veya 

cihazdan aktif ethernet trafiği olduğundan yanıp söndüğünü görmelisiniz.  

 
Monitör Çerçevesi ile Kurulum 
L300 cihazı monteleme plakası ve iki monteleme vidası ile gelmekte ve böylece 75mm veya 

100mm VESA™-uyumlu monteleme deliklerinden bir monitöre monte edilip koruma altına 

alınabilir.  

L300 cihazı ardından monteleme plakasına oturtulur ve hiç yer kaplamayan bir iş istasyonuna 

dönüşür. Genel olarak maksimum kablo erişim yeri vermek için monitörün üzerindeki en üst 

monteleme deliklerini kullanmanızı öneririz.  

 

  
Not: L300 cihazı ayrıca Kensington™ güvenlik anahtarı arayüzü ile ekstra çalınma önlemi için 

gelmektedir.  
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ÜRÜN KAYDI 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Normal ürün kullanımını sağlamak, güncelleştirmeleri indirmek ve teknik destek için tüm L serisi 

cihazların ve vSpace yazılımının ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemine kadar 

oturumların süresi 1 saat sonra sona erip saat başı kapanacaktır ve cihazlar 30 gün sonra ana 

bilgisayara bağlanamayacaklardır. Yazılımı kayıt ederken tüm erişim cihazlarının Ethernet‘i 

kullanarak sunucu bilgisayara bağlı olması 

gerekmektedir.  

 

Windows‘un Başlat menüsünden "vSpace 

Registration" ı seçiniz. 

 

Kayıt işlemi esnasında herhangi bir anda 

"Cancel" butonuna tıklayabilirsiniz ve işlem iptal 

edilecektir veya "Back" butonunu kullanarak 

daha önceki ekranlara geri dönebilir ve girdiğiniz 

bilgileri değiştirebilirsiniz.  

 

 Kayıt programının ―Welcome‖ ekranında, 

eğer vSpace‘in şifre koruma özelliğini daha 

önceden açtıysanız şifrenizi yazmanız 

gerekecektir. Ardından "Next" butonuna 

tıklayınız. 
 

 Bir sonraki adımda vSpace Son Kullanıcı 

Lisans Anlaşması ile karşılaşacaksınız. Eğer 

kabul ediyorsanız, ―I agree‖ kutucuğuna ve 

ardından ―Next‖ butonuna tıklayınız. 

 

 
 
Online Kayıt 
Online kayıt durumunda aşağıdaki yönergeleri izleyiniz. Aksi taktirde ―Offline Registration‖ 

bölümüne geçiniz. 

 Eğer yazılımınızı ve L serisi erişim cihazlarınızı online olarak kayıt etmek isterseniz 

―Register‖ radyo butonunu seçili bırakın ve ―Next‖‘e tıklayınız. 

 
 

 
 

ÖNEMLĠ HATIRLATMA! 

CĠHAZ VE VSPACE YAZILIMININ KAYIT EDĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. 

KAYIT EDENE KADAR OTURUMLARIN SÜRESĠ 1 SAAT SONRA DOLACAK VE BAĞLANTISI 

KOPACAKTIR.  

ĠLK KURULUMDAN SONRA KAYIT ĠÇĠN 30 GÜNLÜK SÜRENĠZ VAR. 30 GÜN ĠÇĠNDE 

KAYIT ETMESSENĠZ CĠHAZLAR SUNUCU BĠLGĠSAYARA BAĞLANAMAYACAKLARDIR. 

EĞER 30 GÜNLÜK LĠMĠT AġILDIYSA HALA SUNUCU BĠLGĠSAYARDAKĠ KAYIT 

SĠHĠRBAZINA ERĠġEBĠLĠR VE KAYIT ĠġLEMĠNĠ TAMAMLAYABĠLĠRSĠNĠZ. 
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 "Customer Data" ekranında eğer bilgi alanları doldurulmamış ise kayıtlı kullanıcıların ilgili 

bilgisini giriniz. Bu penceredeki her alan doldurulmalıdır. Tüm bilgi girildiğinde "Next" 

butonuna tıklayınız. 

 ―Register online, using your internet connection‖ ı seçiniz ve ―Next‖e tıklayınız. 

 

Not: Internet‘e bağlanmak için bir Proxy Server kullanıyorsanız Proxy bağlantı bilgisini buraya 

yazınız.  

 Kayıt sihirbazı ardından size bu vSpace sunucu bilgisayara şu anda bağlı olan tüm kayıtlı 

olmayan L serisi erişim cihazlarının listesini gösterecektir. Hangi cihazların kayıt edileceğini 

seçemezsiniz – bu listedeki tüm cihazlar kayıt edilecektir.  

 Kayıt sihirbazı kayıt server‘ı ile iletişime geçmeden önce vSpace yazılımı ile kayıt edilecek 

tüm kullanıcı bilgisini gösteren aşağıdaki ―Summary‖ ekranını göreceksiniz. Aynı zamnda, 

herhangi bir bağlı ama kayıtlı olmayan L serisi erişim cihazı kayıt için listelenecektir. Eğer 

bilgiler doğruysa kayıt işlemini başlatmak için ―Register‖ butonuna tıklayınız veya herhangi 

bir bilgiyi değiştirmek istiyorsanız ―Back‖e tıklayınız.  

 

 

 
 

 Kayıt işleminiz tamamlandığında ―Registration results‖ ekranını göreceksiniz.  Bu sisteme 

gelecekte bağlanacak kayıtlı olmayan L serisi erişim cihazlarının vSpace tarafından 

otomatik olarak kayıt edilmesini istiyorsanız ―Register future L-series devices in the 

background‖ özelliği ile ilgili onaylama kutusunu seçtiğinizden emin olunuz. Bu arka planda 

kayıt özelliğinin kullanılması için standart internet bağlantısı gerekmektedir.  
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Offline Kayıt 
Offline kayıt durumunda aşağıdaki yönergeleri izleyiniz. Eğer online kayıt işlemini tamamladıysanız 

―Erişim Cihazlarını Kullanma‖ bölümüne geçiniz. 

 Eğer standart internet bağlantınız yoksa L serisi erişim cihazlarınızı ve vSpace yazılımınızı 

kayıt etmek için standart email‘i kullanabilirsiniz.  

 Offline kayıdı kullanmak için, tekrar ―Register‖ seçeneğini seçin ve ardından ―Next‖e 

tıklayınız. 

 

 
 

 "Customer Data" ekranında eğer bilgi alanları doldurulmamış ise kayıtlı kullanıcıların ilgili 

bilgisini giriniz. Bu penceredeki her alan doldurulmalıdır. Tüm bilgi girildiğinde "Next" 

butonuna tıklayınız. 

 Kayıt sihirbazı ardından size bu vSpace sunucu bilgisayara şu anda bağlı olan tüm kayıtlı 

olmayan L serisi erişim cihazlarının listesini gösterecektir. Hangi cihazların kayıt edileceğini 

seçemezsiniz – bu listedeki tüm cihazlar kayıt edilecektir.  

 Bir sonraki ekranda ―Create off line registration file‖ özelliğini seçiniz ve ―Next‖e tıklayınız. 
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 NComputing‘e email ile sonradan göndereceğiniz Kayıt bilgisi dosyasının saklanmasını 

istediğiniz lokasyonu seçmeniz gerekecektir. ―Create activation file‖ alanına direk olarak 

yazamayacağınızı unutmayınız, fakat offline kayıt bilgi dosyasını depolamak istediğiniz 

klasöre yönlendirmek için  ―Select‖ butonuna tıklamalısınız.  

 Aşağıdaki pencere belirlenen lokasyona bilgi dosyasını konumlandırmanıza olanak sağlayan 

yönlendirme ekranını gösterir. Dosya adını ―activation‖ dışında başka bir isimle 

değiştirmekte özgürsünüz – fakat ―Save as type‖ alanını değiştirmeyiniz. Kayıt dosyası ―txt‖ 

türünde olmalıdır – hatta içindeki bilgi şifrelendirilmiştir ve değiştirilmemelidir.  

 

 
 

 

 Kayıt sihirbazı bilgi dosyasını yazmadan önce bilgi dosyasına kayıt edilecek tüm kullanıcı 

bilgisini gösteren aşağıdaki ―Summary‖ ekranını göreceksiniz. Aynı zamnda, herhangi bir 

bağlı ama kayıtlı olmayan L serisi erişim cihazı kayıt için listelenecektir.  

 Eğer bilgiler doğruysa kayıt işlemini başlatmak için ―Register‖ butonuna tıklayınız veya 

herhangi bir bilgiyi değiştirmek istiyorsanız ―Back‖e tıklayınız.  

 Ardından hazırlanan ―txt‖ dosyasını registration@ncomputing.com adresine email ile 

gönderiniz. Alternatif olarak emaili göndermek için eğer gerkliyse ―txt‖ dosyasını başka bir 

bilgisayara kopyalayabilirsiniz.  

 

Ek vSpace Lisanslarını Ekleme 
―Type of Registration‖ ekranında ikinci seçenek ek ve opsiyonel vSpace lisansları ekleyerek vSpace 

yazılımının yapabilirliklerini gelecekte arttırmak için sağlanmış bir özelliktir.  

 

 
 

Offline Kayıt Sürecini Tamamlama 
Cevap maili tarafından vSpace lisans dosyasının alınması normalde sadece bir veya iki dakika 

sürmelidir.  

mailto:registration@ncomputing.com
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Lisans dosyasını aldığınızda, onu uygun bir disk lokasyonuna kaydediniz ve kayıt sihirbazını 

yeniden başlatınız. ―Complete offline registration by using activation file‖ seçeneğini seçin ve 

―Next‖e tıklayın ve gelen lisans/aktivasyon dosyasını kaydettiğiniz disk klasörüne yönlendiriniz.  

 

 
 

Yönlendirme için ―Select‖e tıklayınız ve doğru lisans dosyasını konumlandırdığınızda ―Open‖a 

tıklayınız. Ardından lisans dosyasını yüklemek ve bunu Vspace sunucu sistemine uygulamak için 

"Next"'e tıklayınız. 

 
 

Offline dosya yüklendikten sonra, ―Registration results‖ ekranını göreceksiniz. Offline kayıt sürecini 

tamamlamak için Next butonuna tıklayınız. Cihazlarınız şimdi kaydedildi ve sürekli kullanıma 

hazırdır. 

 

vSpace Yazılımını Güncelleme 
 

Kayıt etme işlemini bir kere başarılı bir şekilde 

tamamladıktan sonra Başlat menüsünden ―vSpace 

Update‖ seçeneğini seçerek İnternet üzerinden vSpace 

yazılımını direk güncelleyebilirsiniz.  

Not: Eğer ―Enter Password‖ penceresi görünürse 

vSpace kurulumu esnasında seçtiğiniz vSpace yönetici 

şifrenizi yazınız. Yazılım güncellemesini kontrol etmek 

için ―Connect‖ butonuna tıklayınız.  Eğer yeni bir 

versiyon varsa güncelleme işlemini başlatmak için 

―Download‖ butonuna tıklayınız. Eğer yeni bir versiyon 

yoksa ―Exit‖ butonuna tıklayınız. Download işlemi 

tamamlandığında yeni versiyonun kurulumu 

başlayacaktır. Alternatif olarak en güncel NComputing 

yazılımına http://www.ncomputing.com/downloads  

linkinden erişilebilir. 

http://www.ncomputing.com/downloads
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Kurulumu Kaldırma 
vSpace programını kaldırmak için Start menüsünden ―NComputing vSpace‖ klasörünün altındaki 

―Uninstall vSpace‖‘i seçiniz (veya Windows Denetim Masasından Program Ekle/Kaldır‘dan vSpace‘i 

seçiniz) . Kaldırma işleminde programın bileşenlerini kaldırmak için uyarıları takip ediniz. 

Programlar kaldırıldıktan sonra tam bir kaldırma işlemi için sunucu bilgisayarı yeniden 

başlatmalısınız.  

 
L Serisi EriĢim Cihazını Kullanma 

L230 EriĢim Cihazı 
(L300 için bir sonraki bölümü inceleyiniz.) 
 

Mevcut bağlantı listesi cihazın bağlanabileceği vSpace sunucularını gösterir. Başlamak için listeden 

sunucu bilgisayarı seçin ve "Connect" butonuna tıklayınız. 

"Refresh" butonu mevcut bağlantı listesini yeniler. 
 

 
 

Options Menüsü 
 

"Options" butonu erişim cihazının ayarlarını değiştirebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz menüyü 

getirir.    
 

 
 
―Options‖ ekranında, "Reset" butonu erişim cihazını resetler. "Info" butonu erişim cihazı hakkında 

aşağıdaki bilgileri içeren bir pencereyi getirir:  

 
• Version: Erişim cihazında çalışan firmware versiyonu  

• Build: Erişim cihazında çalışan  firmware‘in üretim numarası 

• Date: Erişim cihazında çalışan  firmware‘in tarihi 

• Device Model: Erişim cihazının model numarası  
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• Loaded Schema Version: Erişim cihazında çalışan şema versiyonu 

• IP Address: Erişim cihazının kullanması için ayarlanan IP adresi  

• Gateway: Erişim cihazının kullanması için ayarlanan IP gateway‘i  

• MAC Address: Erişim cihazının  MAC adresi 

• Serial Number: Erişim cihazının seri numarası  

• Alias: Erişim cihazının vSpace yönetim konsolunda tanımlanmış olan takma adı. 

• "Loaded from . . .": Erişim cihazının son firmware güncellemesini nasıl yüklediği  
 

 
 

"Close" butonu ―Options‖ menüsünü kapatır. 

 
 

“Setup” Menüsü 
 

―Options‖ ekranında, "Setup" butonu erişim cihazının ayarlarını görüntüleyebileceğiniz ve 

değiştirebileceğiniz sekmeler setini getirir.  Bunun cihazı daha fazla yönetmek için kullanılan 

opsiyonel bir bölüm olduğunu unutmayınız.  
 

 
 

"Save" butonu sekmelerde yapılan tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır. Bu kullanıcıyı 

tekrar sunucu bilgisayar listesine geri götürür.  

 
"Cancel" butonu sekmelerde yapılan tüm değişiklikleri iptal eder ve pencereyi kapatır. Bu 

kullanıcıyı tekrar sunucu bilgisayar listesine geri götürür. 
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“Network” Sekmesi 
 

"Network" sekmesi network bağlantısı için ilgili ayarları içerir.  

Eğer statik IP konfigürasyonunu kullanmayı düşünüyorsanız "Use Static IP Address" radyo 

butonuna tıklayın ve erişim cihazının kullanacağı IP adresi ve gateway adresini belirleyiniz.  

Aksi durumda, erişim cihazının IP adresini alması için DHCP‘yi kullanmasını ayarlamak istiyorsanız 

"Get Dynamic IP Address"  radyo butonuna tıklayınız.   

 

Not : MAC adresi burada sadece referans olması için gösterilmektedir ve değiştirilemez.  

 
 “Options” Sekmesi 

 
"Options" sekmesi sunucu bilgisayar bağlantıları için ayarlar içerir.  

 

 
 
"Server Connection List" üç bağlantı profilinin bir listesidir. Aktif edilen her profilinin sağ tarafında 

onay işareti vardır.  

 

Bir profili seçiniz ve ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için "Edit" butonuna tıklayınız. 

 

Bir profili seçiniz ve profili aktif veya pasif yapmak için "Enable/Disable" butonuna tıklayınız. 

İlk profilin ismi "Autodetection"‘dır.  Diğer profillerden farklı olarak ismi değiştirilemez ve 

belirlenmiş server network adresi yoktur.  

 

İkinci ve üçüncü profillerin varsayılan isimleri sırasıyla "TS 2" ve "TS 3"‘tür.  Bu profillerin isimlerini 

değiştirebilirsiniz ve sunucu bilgisayarın IP adresini belirleyebileceğiniz "Server Network Address" 

alanları vardır.  
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Her profilde aşağıdaki ayarlar vardır: 

 

• ―Autoconnect Enabled‖ radyo butonu aktif edildiğinde cihaz açıldığında erişim cihazının seçili 

servera otomatik olarak bağlanmasını ayarlar.  

• ―User name‖ alanında, cihazın bağlantı esnasında Windows oturum açma ekranında girilmesini 

istediğiniz kullanıcı ismini yazabilirsiniz.  

• ―Domain‖ alanında (sadece vSpace yönetim konsolu tarafından erişilebilir), bağlantı esnasında 

Windows oturum açma ekranında girmek istediğiniz domaini yazabilirsiniz.  

• "Programs" alanında, erişim cihazı bu profili kullanarak sunucu bilgisayara bağlandığında hangi 

uygulamanın açılacağını tanımlayabilirsiniz. Masaüstünün açılmasını sağlayabilir veya sunucu 

bilgisayarda mevcut olan programın exe dosyasını ve klasörünü belirterek tek bir programın 

çalışmasını sağlayabilirsiniz.  

• "Desktop Size" bölümünden erişim cihazı bu profili kullanarak ana bilgisayara bağlandığında 

kullanacağı video ayarlarını ayarlayabilirsiniz.  Çözünürlüğü, renk derinliğini ve frekansı 

belirleyebilirsiniz. Örneğin 1024x768 çözünürlüğünü ve 16 bit renk derinliğini seçebilirsiniz. 

 • "Mode Test" butonu bir masaüstü ayarı seçmenizi ve yaptığınız ayarın monitörünüzle çalışıp 

çalışmadığını belirlemek için basit bir test yapmanızı sağlar. Butona tıklayın ve video çıkışı 

belirlediğiniz çözünürlük, renk derinliği ve frekansa dönüşecektir. Video mode testinden çıkmak 

için klavyedeki "Esc" tuşuna basınız.  

• Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için "OK" butonuna tıklayınız.  

• Değişiklikleri iptal etmek ve pencereyi kapatmak için "Cancel" butonuna tıklayınız.  

 
* Not: Bazı monitörler belirlenmiş video modunu tam olarak görüntülemeyebilir.  

 
“Password” Sekmesi 
"Password" sekmesi erişim cihazının özelliklerinin bir şifre ile korunmasını sağlayan ayarlar içerir.  
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"Do not use Password" bölümünü seçerseniz erişim cihazının ayarlarını görüntülemek ya da 

değiştirmek için bir şifre gerekmeyecektir.  

 

"Protect device Setup Options with Password‖ bölümünü seçerseniz şifreyi iki defa girmeniz 

gereken bir diyalog kutusu çıkacaktır. Ardından kullanıcılar ―Options" alt-menüsündeki "Setup" 

butonuna tıkladıklarında şifreyi girmeleri gerektiği ile ilgili bir mesaj alacaklardır. Diğer menüler bu 

şifre tarafından etkilenmemektedir.  

 

NComputing güvenliği arttırmak için şifre belirlemenizi önermektedir.  

 

“Update” Sekmesi 
NComputing L-Serisi erişim cihazınız bazı zamanlarda firmware güncellemesi gerektirebilir. Bunu 

yapmak için, "Update" sekmesinden "Update" butonuna tıklayınız. Erişim cihazı bir şifre girmenizi 

istediğinde "updateme" (tırnak işareti olmadan) şifresini giriniz. Erişim cihazınız sizi firmware 

güncelleme işleminin adımları arasından geçirecektir.  

Size verilen yönergeleri izlemeniz çok çok önemlidir. Firmware güncelleme işlemi esnasında erişim 

cihazınızı kapatırsanız cihazınız kullanılamaz duruma gelebilir. 

Firmware güncelleme işlemi tamamlandığında erişim cihazınızı kapatıp açarak resetleyiniz. 

vSpace yazılımındaki belirli değişiklikler ona bağlanan erişim cihazlarında firmware güncellemesi 

gerektirmektedir. NComputing vSpace yazılım güncellemesi olduğunda müşterilerini firmware 

güncellemesi gerektiği ile ilgili ürün yayım notları aracılığı ile bilgilendirir.  
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L300 EriĢim Cihazları 
“Server Selection” Ekranı 
―Server Selection‖ ekranı L300 cihazı başladığında ilk görünen ekrandır. Burdan kullanıcı 

aşağıdakileri yapabilir: 

 Network üzerindeki  vSpace sunucu bilgisayarına bağlanabilir.  

 

  
 

 Server listesini yenileyebilir. 

 

 
 

 Device Setup üzerinden cihazı konfigüre edebilir.  

 Aşağıdakilerini gösteren Device Information ekranını görüntüleyebilir : 

 o Device ID 

  o Firmware Version 

  o Board Version 

  o Serial Number 

  o IP Address 

  o Network Mask 

  o Gateway 

  o MAC Address 
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“Device Setup” Ekranı 
Device Setup ekranı yedi kategoriye ayrılmış olan cihazın tüm konfigürasyon bilgisini içerir: 

 Connection Settings (varsayılan sekme) 

 Manage Groups 

 Login Settings 

 Network 

 Info 

 Password 

 Update 

 
Kullanıcı cihazın ayarlarını değiştirmeyi bitirdiğinde setup ekranından çıkmak ve değişiklikleri 

kaydetmek için ―OK‖e tıklayabilir, ―Apply‖a tıklayarak değişiklikleri kaydedeilir ve Setup ekranında 

kalabilir veya ―Cancel‖a tıklayarak değişiklikleri kaydetmeden Setup ekranından çıkabilir. 

 

Not: Eğer ―Apply‖ butonu ile değişiklikler kaydedildi ise  ―Cancel‖ a tıklamak yapılan değişikliklerin 

kaydedilmemesini sağlamaz.  

 

Device Setup - “Connection Settings” Sekmesi 
Connection Settings sekmesi cihazın networkteki server‘ları (vSpace sunucularını) nasıl 

konumlandıracağını ve bağlanacağını konfigüre etmek için kullanılır.  

 

 ―Autoconnect‖ : Cihazı belirlenen server veya server grubuna (Aşağıdaki ―Manage Groups‖u 

inceleyin), kullanıcıya göstermeden otomatik olarak bağlanmak için kullanılır.  

 Server listesini aşağıdakiler ile doldur: 

  o Bulunan Sunucular 

  o Manuel IP veya sunucu adı girişi 

  o Grup Listesi 
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Device Setup - “Manage Groups” Sekmesi 
Manage Groups sekmesi yöneticilere cihazın bağlantı seçenekleri üzerinde daha fazla kontrol verir. 

Bu sekmeden yöneticilerin yapabilecekleri: 

 Add a new Group to the group list (Grup listesine yeni bir grup ekleyebilirler) 

 Modify an existing Group (Varolan grup üzerinde değişiklik yapabilirler) 

 Delete an existing Group (Varolan bir grubu silebilirler) 

 

  
 
Bir grup eklerken kullanıcı bir grup ismi belirlemeli ve sunucu ismi veya IP‘sini girerek gruba 

maksimum dört sunucuyu hızlıca ekleme seçeneğine sahiptir. 
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Bir grup oluşturulduktan sonra kullanıcı sunucular eklemek veya çıkarmak veya grup ismini 

değiştirmek için modify‘ı seçebilir. Esnek hata kurtarma senaryolarını sağlamak için, bir server‘ın 

birden fazla grupta olmasına izin verilmektedir ve aynı bağlantı grubunda birçok defa yer alabilir.  

 

Bağlantı Grubu - Auto Rollover 
NComputing L-serisi cihazları ve vSpace yazılımı başlangıçtan beri yönetimsel yönetim ihtiyaçlarını 

azaltmak için dizayn edilmiştir ve L300 bu miras üzerinde yaratılmıştır. L300‘ün yeni bir otomatik 

yuvarlama özelliğine sahiptir ve bu sayede bu yapabilirliklere ihtiyaç duyan müşterilere 

genişletilmiş kontrol sağalayabilmektedir.  

 

L-serisi bir cihaz otomatik bağlantı için konfigüre edildiğinde, herhangi bir zamanda cihaz 

açıldığında ve bir kullanıcı cihazdan oturumunu kapattığında, cihaz otomatik bağlantı 

parametresinde tanımlanmış vSpace server‘a otomatik olarak bağlanmayı deneyecektir. L300 

otomatik döndürme özelliğini sırayla oluşturan otomatik bağlantı özelliğine bir server grubu 

konseptini eklemektedir. 
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―vSpace server group‖ her L300 cihazının setup arayüzünde mevcut olarak tanımlanmış olan bir 

veya birden fazla ismi ile belirlenmiş bağımsız vSpace serverlarının koleksiyonudur.  

 

Eğer bir server grubu sadece tek bir isim (veya IP adresi) içeriyorsa, ardından L300 cihazı 

resetlenen kadar veya başarılı olana kdar bu server‘a bağlanmaya çalışır. Eğer server grubu birden 

fazla isim (veya IP adresi) içeriyorsa, L300 listedeki ilk server‘a 5 saniye boyunca bağlanmaya 

çalışır ve başarılı bir bağlantı yapılamazsa, L300 listedeki ikinci server‘a bağlanmaya çalışır (yani 

cihaz bir sonraki server‘a otomatik geçiş yapar). 5 saniye sonra, L300 listedeki ikinci server‘a 

başarılı bir şekilde bağlanmazsa cihaz listedeki üçüncü server‘a bağlanmaya çalışır, vb.. L300 

listenin sonuna geldiğinde tekrar ―server group‖‘un en başından başlar ve bir bağlantı yapılana 

kadar veya L300 cihazı resetlenene kadar bunu yapmayı dener.  

(Doğal olmayan istekleri veya servera ağırlık verme algoritmalarına izin vermek için bağımsız bir 

server ismi veya IP adresi listede birçok yerde yer almalıdır.) 

 

L300 bir oturumdan bağlantısını her nezaman keserse kessin eğer otomatik bağlantı ayarlı ise 

bağlantı döngüsünün en başından otomatik olarak server‘a bağlanmaya başlar.  Cihaz en son 

başarılı olarak bağlandığı server ile ilgili bilgiyi saklamamaktadır. Yönetici konsolundan cihaz 

resetleme komutu da verildiğinde aynı şekilde otomatik bağlantının döngünün en başından 

başlamasına neden olur.  

 

Device Setup - “Login Settings” Sekmesi 
Login Settings sekmesi Windows içindeki performansa bağlı çeşitli cihaz ayarları içermektedir: 

 Video Settings 

 Resolution 

 Color Depth 

 Login Settings 

o Username 

o Password (sunucu üzerindeki vSpace konsol içerisinden belirlenmelidir )  

o Domain 

 ―Start following program…‖ (kiosk modu) 
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Not: Masaüstü yerine sadece tek bir uygulamayı çalıştırmak için ―Program‖ alanına çalıştırılabilir 

dosyanın ismini ve ―Folder‖ alanına da bulunduğu klasörü yazın. Örneğin, başlangıçta İnternet 

Explorer‘a erişmek için Program alanına ―iexplore.exe‖ ve Folder alanına da ―C:\Program 

Files\Internet Explorer‖ klasörünü yazmamız gerekmektedir. 

 

 Sleep if Idle (Bu ayar ekranın yanmasını engellemek için cihazın firmware‘i içerisinden işlem 

yapar. Windows içerisinde standart Windows ekran koruyucusu kullanılmalıdır.) 

 

 
 
Device Setup - “Network” Sekmesi 
Network sekmesi cihazın network iletişim ayarlarını ve aynı zamanda Ping test aracı içermektedir. 

Ayarlanabilecek ayarlar: 

 Device Network Name (vSpace yönetim konsolundan cihazı tanıyabilmek için kullanınız) 

 IP Configuration 

o DHCP (Network‘ün DHCP Server‘ından ayarları dinamik olarak uygular) 

o Static Configuration (IP ayarlarının manuel olarak girilmesi gerekmektedir) 

 IP 

 Subnet Mask 

 Gateway 

 DNS 1 

 DNS 2 

 Optimize for 

o LAN 

o WAN (bu özellik şu anda engellenmiştir) 
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Ping Test işlemi network bağlantı sorunlarını çözümlemek için yardımcı olabilir. Ping Test özelliğini 

kullanmak ile ilgili yönergeler için yazı alanını boş bırakınız ve ―Ping‖‘e tıklayınız.  

 

Device Setup - “Info” Sekmesi 
Info sekmesi Info ekranından mümkün olan tüm bilgiyi iki tane ek alan ile birlikte gösterir 

(yukarıdaki ―Server Selection Screen‖i inceleyiniz): 

 IP Conflict – Bu alan cihazın networkte kullanımda olan bir IP‘nin cihaza tanıp atanmadığını 

gösterir. Cihazın çalışması için, bu değerin ―no‖ olması gerekmektedir. 

 

 Link Detected – Bu alan cihazın ethernet portunun network ile aktif olarak haberleşip 

haberleşmediğini gösterir. Eğer değer ―no‖ ise, network kablosu çıkmış olabilir ve cihaz tam 

olarak çalışmayacaktır. 
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Device Setup - “Password” Sekmesi 
Password sekmesi kullanıcının cihazın firmware şifresini açıp kapatmasına izin verir. Eğer şifre 

belirlenirse cihaz kullanıcının Device Setup bölümüne girmeye veya otomatik bağlantıyı iptal 

etmeye çalışması durumunda kullanıcıdan şifre isteyecektir. Cihazın kullanıcılara verilmeden önce 

yetkili olmayan kullanıcılar tarafından onaysız değişiklikler yapılmasını engellemek için bu şifrenin 

belirlenmesi önerilmektedir.  
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Device Setup - The “Update” Tab 
Update sekmesi network üzerindeki vSpace sunucusundan kullanıcının cihazın firmware‘ini 

güncellemesine izin verir. vSpace sunucusundan firmware‘i yüklemek için ―Automatic firmware 

update‖‘i işaretleyin ve ―Apply‖a tıklayın. Cihaz otomatik olarak networkteki güncel versiyon 

firmware‘leri arayacaktır ve firmware güncelleme işlemini tamamlamak için sadece çıkan 

yönergeleri takip ediniz.  
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L300 Multimedya Hızlandırma 
vSpace Transcoding ve Numo™ SOC 
Numo system-on-chip (SOC) ve L300 cihazı ve vSpace-kurulu sunucu PC görüntülenen video iş 

yüklerini hep birlikte balanslamak için çok yakın çalışmaktadırlar. L300 özellikleri için vSpace 

yazılımı bir eşsiz kod çözümleme motoru ile herhangi bir medya dosyası formatını alabilir ve daha 

düşük bir bandwidth ile network üzerinden L300 client‘ına transfer edebilir ve ardından cihaz 

tekrar kodu çözer ve lokal olarak ölçeklendirir.  

Bu etkili yaklaşım NComputing‘in ucuz maliyetli clientlarının tam ekran video gösterimini ve 

1920x1080‘e kadar ekran ölçeklerini desteklemesine olanak sağlar.  

vSpace kod çözümleme işlemi aşağıdaki gibi çalışır. Bir görüntülenecek video dosyası (.avi, .wmv, 

vb.) L300 sanal masaüstü tarafından aktive edilmiştir. vSpace kod çözümleme motoru sunucu 

bilgisayar ve medya player (ve DirectShow ile optimize edilen) tarafından çözümlenen video ile 

başlar ve ardından sıkıştırılmış video görüntüsü içindeki bilgiyi kodlar.  

Bu sıkıştırılmış video bilgisi ardından NComputing‘in UXP protokolü aracılığı ile L300 cihazına 

gönderilir. L300 içindeki Numo SOC ardından bu bilgiyi lokal olarak çözümler ve ekrana ve 

kullanıcının masüstünde belirlenen pencere çözünürlüğüne uyması için ölçeklendirir.  

 

 
 
vSpace kod çözümleme işleminin anahtar bir özelliği de orijinal video dosyasının codec işleminin 

sunucu üzerinde yer almasıdır. Bu vSpace‘in PC‘nin içindeki geniş çeşitlilikte codeclerle çalışmasına 
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ve zamandan zamana güncellenmesine izin verir.  Bu çoklu video formatlarının çoklu codecleri 

kullanarak sonra vSpace kod çözümleme motoru tarafından tek bir sıkıştırılmış video görüntüsü 

içinde işlenmekte ve bu da L300 üzerinde atanmış donanım içerisinde çözümlenir. Bu L300‘ün 

düşük bir maliyetle kabul edilebilir bir seviyede performans sergilemesine olanak sağlar.  

Video görüntüleme için kod çözümleme işlemi son kullanıcı tarafından genelde algılanamayacak 

şekilde bilgiyi kaldıran sıkıştırmayı kullanır.  

Buna rağmen normal 2D uygulamalar için standart görüntü grafikleri ayrı bir kayıpsız işlem 

tarafından genişletilmektedir. Bu masaüstü ile tüm etkileşim türleri için mümkün olan en iyi 

kullanıcı deneyimini garantilemektedir.  

Bu yöntemin diğer bir anahtar noktası ise Numo SOC‘nin sayısal yapabilirlikleri bu fonksiyonu lokal 

olarak idare edebildiğinden beri L300 üzerindeki tam ekran resimler sunucu üzerindeki CPU 

kullanımını etkilememektedir.  

 
Sunucu Kaynakları 
Herhangi bir bilgisayarda olduğu gibi sunucu ekranda gösterilen resimleri yaratmak için orijinal 

video dosyasını çözümlemek zorundadır.  

CPU kullanım miktarı video boyutu (pixel sayısı), dosya formatı, kod çözümleme ayarı ve medya 

player‘ın etkinliği ile bağlantılıdır. Bu yüzden sunucunun destekleyebileceği eş zamanlı video 

gösterimi sayısı yukarıda belirtilen tüm değişkenler ile bağlantılıdır.  

Sunucu CPU kullanımı birkez limitine eriştiğinde (100% kullanım) video gösterim performansı 

etkilenebilir. Örneğin, tek bir Intel® i7 işlemcili sistemde NComputing standart DVD 

büyüklüğünden (D1 - 720 x 480) daha küçük video boyutları ile 30 eşzamanlı video gösterimini ve 

tam DVD boyutunda 15 video gösterimi çalıştırdı.  

 
Bunun anlamı daha az sayıda video gösterimi eş zamanlı olarak daha büyük video formatları için 

çalıştırılabilir. NComputing multimedya sistemi standart DVD (D1) çözünürlükleri için geliştirildi 

fakat L300 ile hala yüksek tanımlı (HD) video kaynakları gösterilebilir. Herhangi bir  

PC gibi, HD desteği çok yoğun hesaplama gerektirir ve ekstra CPU kaynaklarını tüketir. Eğer 

eşzamanlı bir çok video oynatımı aynı zamanda gerekiyorsa  NComputing video gösterim sayısını 

maksimize etmek için quad core i7 sınıfı işlemci önermektedir. Daha çok eş zamanlı video 

oynatmak veya HD içeriği için, dual işlemcili yuvalı sistemler kullanılabilir (örneğin 8 veya daha 

fazla core). 

 
Hızlandırma Tipleri 
NComputing üç kategorideki multimedyayı hızlandırır: medya player-tabanlı video, embedded 

browser-tabanlı video ve browser-tabanlı animasyon. Bu kategorilerin her biri en iyi kullanıcı 

deneyimi için geliştirilmiş L300 sanal masaüstü tarafından farklı teknikler kullanılarak hızlandırılır.  

 
Medya player-tabanlı video hızlandırma 
L300 sanal masaüstü standart medya playerlar üzerinden birçok video formatını hızlandırmaktadır. 

Bir standart Microsoft Windows 2003 veya 2008 server kurulumu Windows Media Player 10 veya 

11‘i içermektedir. Varsayılan olarak, bu medya player‘lar sadece birkaç önceden yüklenmiş 

kodekler (kodlayıcı / çözümleyici) ile sadece limitli sayıda medya tiplerini oynatmaktadırlar. Daha 

çok medya tipinde daha geniş bir destek için NComputing vSpace kurulumunu kurarken ve 

konfigüre ederken ekstra desteklenen kodekler eklenebilir.  

Sunucu sistem üzerindeki vSpace hızlandırma metodu medya oynatımının çıktısını bir hesaplama-

verimli kod çözümleme motoruna yönlendirir ve bu da L300 cihazına network üzerinden aktarılan 

düşük bant genişlikli oynatımı oluşturur.  

L300 ardından sıkıştırılmış veriyi çözer ve her zaman kusursuz ses senkronizasyonu ile en iyi video 

kalitesi için videoyu lokal olarak donanımda maksimum 1920x1080 çözünürlüğe kadar yeniden 

ölçeklendirir.  

 

NComputing video hızlandırma tam ekran çözünürlüğe kadar direk olarak Windows Media Player 

10 ve 11 aynı zamanda Media Player Klasiği destekler. Herhangi bir diğer medya player windows 

içinde hızlandırmanın gerekmediği daha az veya yaklaşık olarak 480x360 çözünürlükte daha etkili 

video görüntüleri için kullanılabilir.   



 

 39 

L Serisi Kullanım Klavuzu 

Bu ekstra medya player‘lardan bazıları uygun kodekleri ve Directshow API‘yi kullanması için 

konfigüre edildiğinde NComputing‘in video hızlandırmasının yapabilirliklerinin avantajlarından 

yararlanabilir – toplum destekli medya player özellikleri için online bilgi tabanını veya forum‘u 

inceleyiniz. 

Aşağıdaki tablo L300 video hızlandırma özelliğinin uygun kodeklerin kurulmuş olması ile Windows 

Media Player 10 ve 11 veya Medya Player Klasiği kullanarak desteklediği birçok popüler medya 

formatlarını göstermektedir.   
 

Windows Media Player 10 ve 11 veya Medya Player Klasik içinde L300 sanal 
masaüstü tarafından hızlandırılan Medya formatları 

 
Medya türü Örnek dosya uzantısı Desteklenen kodekler* 
QuickTime™ .mov h.264 

Audio Video Interleave .avi MJPEG, DivX®, Xvid (MPEG-4) 

Windows Media Video .wmv Windows Media 9 + 

DVD .vob MPEG-2 

Matroska .mkv h.264 

M4V .m4v h.264 

MP4 .mp4 MPEG-4 

MPG .mpg MPEG1-MPEG-2 

Flash™ Video .flv h.264 
 

*Tamamlanmış bir liste değildir. Önerilen kodek paketi ile sağlanan kodeklerin etkinleştirilmiş olanlarının tam 
listesini referans alınız.  
 

Bu sıkıca birleştirilmiş server taraflı yazılım ve geliştirilmiş istemci donanımı maliyetleri indirgemek 

için server‘ın kaynaklarının maksimum kullanımını sağlarken kullanıcıların mümkün olan en iyi 

video deneyimini almalarını garantiler. Özel uygulama ve multimedya ihtiyaçlarınız için sunucu 

bilgisayarı tam olarak boyutlandırabilmek ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için konfigürasyon klavuzlarını 

ve L300 kullanıcı klavuzunu referans alınız.  

Örneğin, uygun bir sunucu sistem ile konfigüre edildiğinde birçok L300 kullanıcısı tam ekranda 

herhangi bir çözünürlükte (hatta 1920x1080) DVD kalitesindeki videoları ölçeklendirip eş zamanlı 

oynatabilir.  
 

Browser-tabanlı video hızlandırma 
Yukarda desteklenen medya türlerine ek olarak bağımsız medya player‘ların içinde L300 ayrıca 

Flash video‘yu içeren browser tabanlı gömülü videoların hızlandırmasını destekler. Browser-tabanlı 

video hızlandırma yöneticiler veya son kullanıcılar tarafından açılıp kapanabilecek bir özelliktir. 

Akıllı grafik çıkışı ile bağımsız medya player‘lardan farklı olarak browser-tabanlı videoların grafik 

çıkışı web sayfasındaki diğer içerikle birleştirilmiştir. vSpace yazılımı bir browser‘da gömülü bir 

videonun ne zaman oynatıldığını tespit eder ve ardından bu videonun çıkışını vSpace kod 

çözümleme motoruna yönlendirir ve bu da L300 cihazına network üzerinden aktarılan düşük bant 

genişlikli oynatımı oluşturur. L300 ardından sıkıştırılmış veriyi çözer ve en iyi video kalitesi için 

video oynatımını donanımda tam ekran çözünürlüğe kadar yeniden ölçeklendirir.  
 

Kullanıcılar YouTube™ gibi popüler web sitelerindeki videoların 1920x1080 çözünürlüklerde tam 

ekrana ölçeklendirebileceklerini ve 480p‘ye kadar tam hareketli içeriğini göstereceğini 

göreceklerdir. Browser‘daki bazı videolar vSpace kod çözümleme motoru tarafından tespit 

edilemeyebilir. Bu durumlarda maksimum 480x360‘a kadar düşük çözünürlüklü video L300‘ün 

içerisindeki varsayılan oynatım aracılığı ile L300 tarafından iyi bir performans ile yeniden 

görüntülenecektir.  
 

Browser-tabanlı animasyon optimizasyonu 
Flash animasyonlar L300 içersindeki varsayılan oynatım ve vSpace üzerinden optimize 

edilmektedirler. Masaüstü uygulamanın içeriğinin doğal oynatımı vSpace tarafından kullanıcının en 

hızlı güncellemeleri, düzgün akış ve senkronize edilmiş ses almalarını garantiler. L300‘ün donanım-
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geliştirilmiş performansı kullanıcılara Flash animasyonlu web sayfası çalıştırırken mükemmel bir 

multimedya deneyimi verir. 

 
vSpace Yönetim Konsolunu Kullanma 

 
vSpace Yönetim Konsolu istemci oturumlarını yönetmek ve gelişmiş özellikleri konfigüre etmek için 

kullanılmaktadır. Birçok temel konsol komutuna yöneticiler tarafından vSpace sistem tepsi ikonu 

üzerinden erişilebilmektedir.  

 
Bunlar aşağıdakileri içerir:  

 vSpace Management Console – Bu yönetim 

konsolunu açar böylece istemci oturumları 

için gelişmiş ayarlar ve konfigürasyonlar 

yapılabilir.  

 Station Information – Mevcut erişim cihazı 

için temel tanımlayıcı bilgiyi gösterir.  

 vSpace - Send Message – Aynı sunucu 

sisteme bağlı herhangi bir terminal 

üzerindeki mesajları görüntülemek için kullanılan vSpace mesajlaşma penceresini açar.  
 

Yönetici olmayan kullanıcılar da vSpace sistem tepsi ikonu üzerinden birçok ayara 

erişilebilmektedir.  
 

Bunlar aşağıdakileri içerir:  

 Station Information (yukarıyı inceleyin)  

 vSpace - Send Message (yukarıyı inceleyin) 

 Browser Acceleration –Browser Hızlandırmayı 

browser tabanlı medya gösterimi performansını 

değiştirmek için etkinleştirme veya kapatma  

(sadece L300 erişim cihazları). 

 vSpace - Keyboard Settings – İstemcinin klavye varsayılan num-lock, caps-lock ve 

scrolllock durumlarını ayarlamak için kullanılır (sadece erişim cihazlarında). 

 

Gelişmiş konfigürasyonları yapmak için vSpace Yönetim konsoluna yönetici oturumunda sistem 

tepsi ikonundan veya Başlat menüsündeki  ―vSpace Console‖ isimli kısayoldan erişebilirsiniz. 
 

Software Settings (local) 
"Software Settings (local)" ağacı sunucu bilgisayardaki ayarları görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.   
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Sessions 
 

"Sessions" bölümü vSpace yazılımında o anda aktif olan tüm oturumlar hakkındaki bilgiyi gösterir.  

Sol penceredeki herhangi bir oturuma tıklayarak kullanılabilir bilgi ile ilgili iki sekme göreceksiniz.  
 

 
 

"Application loaded" sekmesi seçili oturumda çalışan tüm uygulamaları gösterir. 
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"Information" sekmesi seçilen oturum ile ilgili aşağıdaki bilgileri gösterir: 

 
• "Station name" alanı vSpace yönetici konsolu üzerinden erişim cihazının tanımlanmış ismini 

gösterir.   

• "Logged in user" alanı mevcut oturum açmış kullanıcı ismini gösterir.   

• "Default user" alanı vSpace kullanıcı ourumu için varsayılan kullanıcı ismini gösterir. Eğer hiç 

konfigüre edilmediyse en son oturum açmış kullanıcı ismini gösterir.   

• "Status" alanı oturumun bağlantı durumunu gösterir.  

• "Client connection" alanı UTMA oturumunu ve erişim cihazının kullandığı IP adresini gösterir. 

• "Display Id" alanı erişim cihazının görüntü kimliğini gösterir. 

• "Hardware Id" alanı erişim cihazının sanal donanım kimliğini gösterir.  

• "Keyboard Id" alanı kullanılan klavye arayüzünün tipini gösterir.   

• "Pointer Id" alanı kullanılan imleç araüzünün tipini gösterir.  

 

 
 
Araç çubuğunda üç adet buton vardır: ―Send Message,‖ ―View Station‖ ve ―Stop Station. 

 

Not: ―View Station‖ butonu eğer bu özellik disable edildiyse görünmeyebilir.  ―View Station‖ 

butonu o anda kullandığınız oturumu seçerseniz de gözükmez.  

 

Bir oturuma mesaj göndermek için oturumu seçin ve araç çubuğundaki ―Send Message‖ butonuna 

tıklayınız. ―Broadcast‖ sekmesi mesaj gönderilecek erişim cihazını,  ―From‖ bölümünü ve bir mesaj 

bölümü seçmenize izin verir. Erişim cihazları aynı sunucu bilgisayara bağlı olmalıdırlar. 

 
―Network Broadcast‖ sekmesi aynı networkte aynı sunucu bilgisayara ya da farklı sunucu 

bilgisayara bağlı erişim cihazlarına mesaj göndermenize olanak sağlar.  

 

Bir oturumun ekranını görüntülemek için oturumu seçin ve ―View Station‖ butonuna tıklayınız. Bir 

oturum ekranını görüntülerken klavye ve mouse yönetimini uzaktan kontrol etmek isteyip 

istemediğinizi seçebilir ve kullanıcının klavye ve mouse kontrolüne izin verip vermeyeceğinizi 

seçebilirsiniz.  Bu ayarları görmek, değiştirmek ve menüyü getirmek için oturumun başlık 

çubuğuna sağ tıklayınız. İki ayar vardır :  ―Controlled by TS Admin‖ ve ―User Input Allowed.‖ 
 

Oturumu kapatmak için oturumu seçin ve ―Stop Station‖ butonuna tıklayınız. 
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Information & Settings 
 

 
 

"Product Information" sekmesi sunucu vSpace yazılımı hakkındaki bilgiyi gösterir.  

 

 
 
"License information" sekmesi kayıt işlemi esnasında girilen bilgiyi gösterir. (Veya aşağıda 

gösterildiği gibi kayıt işlemi gerekmeden önce ürünün ne kadar süreyle çalışacağı bilgisini 

gösterir.) 
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"System Settings" sekmesi vSpace yazılımı için aşağıdaki ayarları gösterir. Ayarın ismi üzerinde 

çift tıklama onu ayarlamanıza olanak sağlar. (Aşağıda belirtildiği gibi salt okunur olana kadar). 

 

 
 

• Maximum number of stations (incl. Host): vSpace Yazılımının desteklemesi için konfigüre 

edilmiş maksimum oturum sayısını gösterir. Bu rakam sunucu bilgisayarı da içerir. Bu özellik salt 

okunurdur. 
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• Current number of sessions: Aktif oturum sayısını gösterir. Bu özellik salt okunurdur. 

• This machine: Sunucu bilgisayarın ismini gösterir. Bu özellik salt okunurdur. 

• This user: Mevcut oturum açmış kullanıcının kullanıcı ismini gösterir. Bu özellik salt okunurdur. 

• System uptime: Sunucu bilgisayarda oturumun ne kadar süredir açık olduğunu gösterir. Bu 

özellik salt okunurdur. 

• Main Station AutoLogon: Sunucu bilgisayarın başlangıçta otomatik oturum açması için ayarlı 

olup olmadığını gösterir.  

• Delay until shutdown (seconds) : Sunucu bilgisayar üzerinde shutdown komutu verildikten 

sonra kapanma işleminin varsayılan olarak nekadar süre sonra gerçekleşeceğini gösterir. Sunucu 

bilgisayarda shutdown komutu verildiğinde shutdown zamanlayıcısı başlar. Ardından her erişim 

cihazında kullanıcılara sunucu kapanana kadar oturumlarını kapatmaları gerektiği ile ilgili bilgi 

içeren pencere açılır. Her kullanıcısı çalışmasını kaydetmelidir. Aynı zamanda sunucu bilgisayar 

üzerinde de yöneticinin kapanma zamanlayıcısını kapatmasını ve sistemin hemen kapanmasını 

veya sistemin kapanmasını iptal etmesini sağlayan pencere açılır. Shotdown zamanlayıcısının 

süresi bittiğinde kapanma işlemi gerçekleşir. 

• Disable Send Broadcast Message: Yöneticinin mesajlaşmayı engelleyip engellemediğini 

gösterir. Broadcast mesajlaşmanın nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi için ―Sessions‖ 

sekmesindeki açıklamayı inceleyiniz.  

Disable Console in Context Menu: Yöneticinin kullanıcının sanal masaüstü oturumunda 

Windows sistem tepsisindeki konsol menüsünün görünmesini engelleyip engellemediğini 

görüntüler.  

• Prevent access of the USB-storage devices to the attached terminal field: Yöneticinin 

erişim cihazındaki USB cihazlarına erişimi genel olarak engelleyip engellemediğini gösterir.  

• Remove View/Control allowed: vSpace yazılımının yöneticiler tarafından uzaktan kullanıcıyı 

görünülemek ya da kullanıcı oturumunu kontrol etmek için yönetici tarafından konfigüre edilip 

edilmediğini gösterir.  

• Clean up disconnected sessions not in use: vSpace yazılımının kullanılmayan ve bağlantısı 

kesilmiş oturumları otomatik olarak araması ve belirlenen zaman periyodundan sonra oturumlarını 

kapatması için ayarlanıp ayarlanmadığını görüntüler. Eğer bu özellik kapatıldıysa (―No‖ veya ―0‖ 

olarak ayarlandıysa), herhangi bir erişim cihazı bağlantısını kopardığında, bağlantı sunucu 

bilgisayar üzerinde aktif olarak kalır. Kullanıcı tekrar bağlandığında bağlantısı kesilmiş oturumları 

yeni oturumlarına yeniden bağlanır ve tüm açık dosyaları ve uygulamaları tekrar kullanılabilir 

durumdadır. Ayrıca bu durumda, yönetici için bağlantısı kesilmiş oturumu sonlandırmanın tek yolu 

konsol yazılımından oturumu durdurmaktır. Bu özellik açıldığında (999‘a kadar herhangi bir rakam 

olarak ayarlandığında), aynı işlem gerçekleşir fakat bir oturumun bağlantısı kesildiğinde bir 

zamanlayıcı başlar. Zamanlayıcı sonlanmadan kullanıcı tekrar bağlanırsa, bağlantısı kesilmiş 

oturumları yeni oturumlarına yeniden bağlanır ve tüm açık dosyaları ve uygulamaları tekrar 

kullanılabilir durumdadır. Eğer zamanlayıcı sonlanırsa ve oturumun bağlantısı hala kesik ise 

vSpace yazılımı kendiliğinden oturumu sonlandıracaktır. Bu bağlantısı kesilmiş oturumların belirli 

olmayan zaman dilimi yüzünden sistem kaynaklarını tüketmemesini garantilemektedir. Varsayılan 

olarak bu sayı ―5‖ dakika olarak belirlenmiştir. 

• Support WTSAPI32 Interface: vSpace yazılımının WTSAPI32 arayüzü desteğinin açılıp 

açılmadığını görüntüler. ( Bu özellik şu anda kapatılmıştır. ) 

• Disable background-bitmaps under Windows XP: Kullanıcının Windows XP Masaüstünde 

kendi arka plan resmini ayarlayıp ayarlayamayacağını gösterir.  

• Do not display last user name: vSpace yazılımının belirli bir erişim cihazını kullanarak en son 

oturum açmış kullanıcı ismini gösterip göstermeyeceğini görüntüler. Bu özellik bazı zamanlarda 

güvenlik gereğince aktif edilmektedir. 

• UTMA/UTSA USB port support: Yöneticinin vSpace yazılımını erişim cihazlarındaki USB 

portunun kullanılmasına izin vermek için ayarlayıp ayarlamadığını gösterir.  

• Administrator Password: Yönetici şifresinin belirlenip belirlenmediğini gösterir. 

• Autologon on the Host Station: Sunucu bilgisayarın Windows oturum açma ekranı gelmeden 

oturum açması için ayarlanıp ayarlanmadığını gösterir. 

• Background Hardware Activation: Yazılımın yeni bağlanan cihazları arka planda aktive edip 

etmediğini gösterir.  

• Video Streaming Support: Sunucunun uyumlu cihazlara (sadece L300) video gösterimini 

sağlayıp sağlamayacağını gösterir.  
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• Accelerate Flash Globally: Sunucunun yüksek işlemci kullanımı ile sonuçlanacak olan yüksek 

kaliteli Flash video gösterimini erişim cihazında destekleyip desteklemeyceğini gösterir. 

• Compression Ratio (5-95 %): Erişim cihazında gerçek zamanlı çıkış için kullanılan sıkıştırma 

seviyesini gösterir. Büyük rakamlar erişim cihazında daha yüksek görüntü kalitesi ile sonuçlanır 

fakat aynı zamanda daha çok network bant genişliğini kullanır. 

 

 
USB-Device Assignment(s) 
Not: Bu özellik sadece L200 (eski model), L230 ve L300 modellerinde geçerlidir. 

 

 
 
"USB-Device Assignment(s)" sekmesinde sunucu bilgisayardaki USB portlar ile vSpace oturumları 

arasındaki bağlantıları kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için sekmeleri yönlendirerek USB 

portu seçiniz. ―USB-Device Assignment(s)‖ altındaki herhangi birisinin üzerinde sağ tıkladığınızda, 

tüm portları görmek için ―Hide the ports that are not connected‖ seçeneğinin seçimini 

kaldırabilirsiniz.  

 

 

Bir portu seçtikten sonra aşağıdaki bilgi görünür. 

• Port numarası.  

• Eğer bir cihaz bağlı ise cihazların basit isimleri. 

• Cihazların uzun isimleri, genellikle üretici ismini ve modelini içerir.  

• "Allow all users access to every USB port" için bir işaretleme kutusu mevcuttur. Bu seçildiğinde 

bağlı olan tüm USB portlar bir hub‘ın içindeymiş gibi olur.  Bu kutu seçili olmadığında ise 

hangisinin/hangilerinin seçili cihaza bağlanacağını seçeceğiniz bir kullanılabilir USB port listesi 

görüntülenir. Bu liste her erişim cihazının Mac adresini ve karşısında onaylama kutusu ile seri 

numarasını gösterir.  
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"Apply" butonuna tıkladığınızda, USB-Device assignments bölümüne yaptığınız değişiklikler 

kaydedilmektedir. Değişiklikleri iptal etmek için başka bir sekmeyi seçiniz ya da konsolu "Apply" 

butonuna tıklamadan kapatınız. 

 

Not: NComputing L-serisi erişim cihazları şeffaf USB yönlendirmesi için uzak USB 1.1 veya 2.0 

portları kullanmaktadır. Transfer hızları protokol & network limitlerinin konusudur ve bu USB 

cihazlar network & multiuser destekli driver yazılımlarına ihtiyaç duyabilir; lütfen çevre 

bileşenlerini kurulum öncesi test ediniz.  

 
Software Settings (LAN) 
"Software Settings (LAN)" sekmesi sunucu bilgisayar ve networkteki vSpace yazılımını çalıştıran 

diğer sunucu bilgisayarların özelliklerini görmenizi ya da değiştirmenizi sağlar. Menüden bir sunucu 

bilgisayar seçtiğinizde "Software Settings (local)" sekmesindeki özelliklerin aynıları görünür. 
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Hardware Settings (LAN/local) 
"Hardware Settings (LAN/local)" sekmesi networkteki tüm erişim cihazlarını görmenizi ve 

ayarlarını değiştirmenizi sağlar.  

 

 
 
"UTMA/UTSA Devices" sekmesini seçtiğinizde pencerenin sağında her erişim cihazı hakkında bilgi 

içeren bir tablo vardır. Her erişim cihazı hakkında çok geniş bilgi mevcuttur. "Columns" butonuna 

tıklayarak görüntülenecek sütunları seçebilirsiniz. Daha önceden ayarlanmış sütun gruplarını ya da 

"Advanced" butonuna tıklayarak görüntülenmesini istediğiniz sütunları seçebilirsiniz.  
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Listedeki herhangi birine çift tıkladığınızda cihazların ayarlarını değiştirebilmeniz için özelliklerin ve 

butonların listesini gösteren "Device Properties" penceresi görünür.  
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Erişim cihazının kendisinde "Options"  penceresini kullanarak değiştirebileceğiniz ayarların hepsi 

burda da aynıdır. Bu ayarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için erişim cihazı ayar bölümünü 

inceleyiniz.  

 

Not: Erişim cihazının ―Options‖ penceresinde değiştiremeyeceğiniz ama "Device Properties" 

penceresinden değiştirebileceğiniz dört ayar vardır.  

 

 Birincisi cihazın ismidir. Yönetim konsolunda "Connection Settings" butonuna tıklayarak onu 

konfigüre edebilirsiniz.  

 İkincisi erişim cihazının grup üyeliğidir. Network terminalini bir ya da birçok gruba eklemek 

için "Member of Groups" butonuna tıklayabilir ve listeye grupları ekleyebilirsiniz. 

 Üçüncüsü ise seçili cihazdaki USB‘yi aktif/pasif etmedir. "Device Properties" penceresinde, 

"Enable USB on this device" isimli bir işaretleme kutusu vardır. 

 Dördüncüsü ―Auto-Connect‖ özelliğidir. Bu özellik cihazın konfigürasyonunda ―Connection 

Settings‖ butonu altında mevcuttur. Bu özellik erişim cihazının tekrar başlatıldığında veya 

oturumu kapatıldığında belirli bir profili kullanarak otomatik olarak bağlanmasını sağlamak 

için kullanılır.  

 

Network Terminalinin bilgisini "Print" butonuna tıklayarak yazdırabilirsiniz.  

 

L230 cihazları için yöneticilerin erişim cihazındaki USB portların kullanılıp kullanılmayacağını 

belirlemelerine izin veren Device Properties ekranında bir işaretleme kutusu mevcuttur.  

 
"UTMA/UTSA Device Group(s)" sekmesinde yönetimsel amaçlar için erişim cihazlarından oluşan bir 

grup oluşturabilirsiniz. Grupları erişim cihazlarınızın kayıtlarını herhangi bir kritere göre organize 

etmek için kullanabilirsiniz. Erişim cihazları ihtiyacınız kadar birçok sayıda gruba dahil olabilir. 

 

"UTMA/UTSA Device Group(s)" sekmesine sağ tıklayarak grup oluşturabileceğiniz bir içerik 

menüsünü ortaya çıkarır.  



 

 51 

L Serisi Kullanım Klavuzu 

 

 
 

  
―Enter UTMA Device group name‖ penceresinde grup ismini ve açıklamasını yazınız. 

 

 
 

 


