
SC-T47
Thin Client
Kullanıcı kılavuzu

Model Numarası: VS15835



 
 

i

Uygunluk Bilgisi

FCC Beyanı
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşletim, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) 
bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır, (2) bu cihaz, istenmeyen işletime neden 
olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun alanlardaki bir kurulumda zararlı parazitlere 
karşı yeterli koruma sağlanacak biçimde tasarlanmışlardır. Bu ekipman telsiz frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığı 
takdirde telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, herhangi 
bir kurulumda parazit yaşanmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Ekipman radyo veya 
televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden oluyorsa (ekipmanı açıp kapatarak 
deneyebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti 
gidermesi gerekir:
 • Sinyal alan antenin yönünü ve konumunu değiştirmek.
 • Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
 •  Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takmak.
 • Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.
Uyarı: Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığını değişiklik veya modifikasyonlar 
yapmak ekipmanı işletme izninizi ortadan kaldırabilir.

Kanada için
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu
Cihaz, EMC Direktifi 2004/108/EC ve Düşük Gerilim Direktifi 2006/95/EC'ye 
uygundur.

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler içindir:
İşaret, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi 2012/19/EC (WEEE) ile 
uygunluğu belirtir.
İşaret, biten veya atık bataryalar ya da akümülatörler dahil olmak üzere tüm 
ekipmanın evsel atıklarla birlikte ATILMAMASI, iade ve toplam sistemlerinin 
kullanılması gerektiğini belirtir.
Bu ekipmana dahil edilmiş bataryalar, akümülatörler ve yuvarlak piller Hg, Cd 
veya Pb kimyasal sembolünü gösteriyorsa, batarya %0,0005'ten yüksek cıva veya 
%0,002'den yüksek kadmiyum veya %0,004'ten yüksek kurşun içeriğine sahip ağır 
metal içeriyor demektir.
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Önemli Güvenlik Talimatları

1. Ekipmanı kullanmadan önce bu talimatları mutlaka okuyun.

2. Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın.

3. Tüm uyarılara uyun.

4. Tüm talimatları uygulayın.

5. Ekipmanı su yakınında kullanmayın. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpmasına riskine 
karşı tedbir olarak, bu ekipmanı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

6. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Ekipmanı üreticinin talimatlarına göre kurun.

7. Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler 
gibi) yakınına kurmayın.

8. Polarize veya topraklama tipi fişin emniyet karşılıklarını devre dışı bırakmayın. 
Polarize fiş, biri diğerinden geniş iki dile sahiptir. Topraklama tipi fiş, iki adet dile ve 
üçüncü bir topraklama çubuğuna sahiptir. Geniş dil ve üçüncü topraklama çubuğu 
emniyetiniz içindir. Fiş prizinize uymuyorsa, prizin değiştirilmesi için elektrikçiye 
başvurun.

9. Elektrik kablosunun (özellikle fiş kısmının ve ekipmandan çıktığı noktanın) 
ezilmemesine veya sıkışmamasına özen gösterin. Prizin, kolayca erişilebilecek 
biçimde ekipmana yakın bir konumda olduğunu teyit edin.

10. Sadece üreticinin bildirdiği ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

11. Ekipmanı sadece üreticinin bildirdiği veya ekipmanla birlikte satılan tekerlekli 
taşıyıcı, ayaklık, tripod, braket veya masayla kullanın. Tekerlekli taşıyıcı 
kullanıyorsanız, taşıyıcıyı/ekipmanı hareket ettirirken devrilmemesine dikkat 
edin; yaralanabilirsiniz.

12. Uzun süre kullanılmayacağı zaman ekipmanın fişini çekin.

13. Tüm servis işlerini servis personeline bırakın. Ünite herhangi bir biçimde hasar 
gördüyse servis uygulanması gerekir; örneğin: elektrik kablosu veya fişi hasar 
gördüyse, ünitenin üzerine sıvı döküldüyse veya üzerine bir cisim düştüyse, ünite 
neme veya yağmura maruz kaldıysa, ünite normal çalışmıyorsa veya yere düştüyse.

14. Teçhizatın kapaklarını çıkarmayın ve teçhizatın içindeki bileşenlerin hiçbirisine 
erişmeyin. Teçhizatın içine yetkili ya da onaylı teknisyenler dışındaki erişim, ciddi 
yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Herhangi bir sorunda yardım için bayinize 
başvurun.

15. Çalışma sırasında toplam 200 mA’den fazla anma akımı gerektiren bir klavye ve fare 
kullanmayın.

16. Yalnız kullanım talimatlarında belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
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RoHS2 Uygunluk Beyanı

Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasını 
kısıtlamaya yönelik 2011/65/EU Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine (RoHS2 
Direktifi) uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir ve Avrupa Teknik Uyumlaştırma Komitesi'nin 
(TAC) yayımladığı aşağıda gösterilen maksimum yoğunluk değerlerine uygun olduğu kabul 
edilmiştir:

Madde Önerilen Maksimum 
Yoğunluk Gerçek Yoğunluk

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%

Cıva (Hg) 0,1% < 0,1%

Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%

Altı Değerlikli Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polibromine bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%

Pol ibromine d i fen i l  e ter ler 
(PBDE) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtildiği gibi bazı ürün bileşenleri aşağıda açıklandığı gibi RoHS2 Direktifi Ek III 
kapsamında muaf tutulmuştur:
Muaf tutulan bileşen örnekleri:
1. Aşağıdaki değerleri aşmayan (lamba başına), özel amaçlara yönelik harici elektrotlu 

flüoresan lambalar (CCFL ve EEFL) ve soğuk katotlu flüoresan lambalarda bulunan 
cıva:
(1) Kısa uzunluk (≦500 mm): lamba başına maksimum 3,5 mg.
(2) Orta uzunluk (＞500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına maksimum 5 mg.
(3) Yüksek uzunluk (＞1.500 mm): lamba başına maksimum 13 mg.

2. Katot ışın tüplerinin camındaki kurşun.
3. Flüoresan tüplerinin camındaki, ağırlık olarak %0,2'yi geçmeyen kurşun.
4. Alüminyumda alaşımlama elemanı olarak kullanılan, ağırlık olarak %0,4'ü geçmeyen 

kurşun.
5. Ağırlık olarak %4'ü geçmeyen miktarda kurşun içeren bakır alaşımlar.
6. Yüksek eritme sıcaklığı tip lehimlerde kullanılan kurşun (ağırlık olarak en az %85 kurşun 

içeren kurşun bazlı alaşımlar).
7. Piezoelektronik cihazlar gibi kapasitörlerdeki dielektrik seramik hariç camda veya sera-

mikte ya da cam veya seramik matris bileşiğinde kurşun içeren elektrikli ve elektronik 
bileşenler.
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Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic Corporation, 2014. Tüm hakları saklıdır.
ViewSonic, the three birds logosu ve MultiClient, ViewSonic Corporation'ın ticari markaları 
veya tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft®, Windows® ve MultiPoint™, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
Burada bahsi geçen diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmışlardır ve 
ilgili sahiplerinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markaları olabilirler.
Feragat: ViewSonic Corporation, bu dokümandaki teknik veya editoryal hata ya da 
eksikliklerden ve bu materyalin verilmesine veya ürünün kullanılmasına/performansına 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek arızi veya sonuca bağlı zararlardan hiçbir sorumluluk kabul 
etmez.
ViewSonic Corporation, sürekli ürün geliştirme politikaları kapsamında ürün teknik 
özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu dokümandaki 
bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu dokümanın hiçbir kısmı, ViewSonic Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir 
amaçla ve hiçbir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya aktarılamaz.

ENERGY STAR sertifikasına sahip ViewSonic SC-T47 ince istemcileri, ABD 
Çevre Koruma Dairesi ve ABD Enerji Bakanlığı'nın katı enerji verimliliği 
kriterlerini karşılayarak sera gazı emisyonlarını önler.

NOT
• Ekran Kapalı Modu. Kullanıcı 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsa, 

fabrika varsayılanı olarak enerji tüketimini azaltmak amacıyla ekran 
kapatılır. Fareyi oynatmak ya da bir tuşa basmak gibi kullanıcıdan bir talep 
algılandığında ekran Normal Ekran moduna döner. 
(Bu ayarı yapmak için öncelikle sistemde yönetici hesabıyla oturum açın. 
Ardından, masaüstünde farenizin imlecini sağ alt köşeye getirip Settings 
(Ayarlar) > Control Panel (Denetim Masası) > System and Security 
(Sistem ve Güvenlik) > Power Options (Güç Seçenekleri) > Choose 
when to turn off the display (Ekranın kapanacağı zamanı seçin) öğelerini 
tıklatın, yukarıdan açılır menüden istediğiniz bir seçeneği seçin ve değişiklikleri 
uygulamak için Save changes (Değişiklikleri kaydet)'i tıklatın.)

• Sistem Uyku Modu. İnce istemciniz için Sistem Uyku Moduna geçmek için 
aşağıdakileri yapın:
1. Masaüstünde, klavyeden Alt + F4 tuşlarına basın.
2. Açılan pencerede, yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Sleep (Uyku)'i seçin 

ve onaylamak için OK (Tamam)'i tıklatın.  
(Normal moda dönmek için Güç düğmesine basın. Kullanıcı bilgilerinizi 
girmeniz gerekebilir.)

NOT
• Varsayılan güç yönetimi ayarları, optimum enerji tasarrufu için ENERGY STAR 

programı tarafından önerilen ENERGY STAR kriterlerine uygunluk sağlanacak 
biçimde seçilmiştir.
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Ürün Kaydı
İlerideki ihtiyaçlarınızı karşılamak ve kullanıma sunulduğunda her türlü ilave ürün bilgisini 
almak için lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydettirin:www.viewsonic.com.

Kayıtlarınız İçin
Ürün Adı:

Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alma Tarihi:

SC-T47
ViewSonic Thin Client
VS15835
SC-T47_UG_TRK Rev. 1A 06-20-14
_______________________________
_______________________________

Hizmet ömrü sonunda ürünün bertaraf edilmesi
ViewSonic çevreye saygı duyar ve yeşil çalışıp yaşamaya kararlıdır. Daha Akıllı ve Daha 
Yeşil Bilgi İşlem Teknolojilerinin bir Parçası Olduğunuz için Teşekkür Ederiz. Detaylı bilgi 
için ViewSonic web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ABD ve Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında
Bu kılavuz, ViewSonic SC-T47 ince istemcileri kurmak, kullanmak, yönetmek ve bakımı yapmakla ilgili 
ayrıntılı talimatlar içerir.

Kılavuz Yapısı ve Konular

Bölüm Konu

1 ViewSonic SC-T47 ince istemciler hakkında genel bakış sunar.

2 ViewSonic SC-T47 ince istemcilerin nasıl kurulacağına dair ayrıntılı talimatlar verilmiştir.

3 ViewSonic SC-T47 ince istemcilerin kullanılmasına yönelik temel bilgiler verilmiştir.

4 ViewSonic İstemci Kurulumu Konsolu aracılığıyla istemci ayarlarının nasıl yapılandırılacağı ve ViewSonic 
SC-T47 ince istemcilerin nasıl özelleştirilebileceği hakkında talimatlar sunar.

Ekler ViewSonic SC-T47 ince istemcilerin bakımı ve yükseltilmesi konusunda ilave talimatlar sunar.

Spesifikasyonlar ViewSonic SC-T47 ince istemcilerin temel bileşenlerine dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Notlar, İpuçları ve Uyarılar

Bu kılavuzda aşağıdaki biçimlerde bulunan notlar, ipuçları ve uyarılar önemli bilgiler, faydalı öneriler 
sağlamak ve yaralanmanızı, aygıtlarınızın hasar görmesini ve sisteminizde veri kaybını önlemek için 
kullanılır.

NOT
• Not, belirli bir duruma ait önemli bilgileri sağlar.

İPUCU
• İpucu, bir görevi daha etkin şekilde gerçekleştirmek için bir parça faydalı bilgi 

verir. 

UYARI
• Uyarı, yaralanmanızı, aygıtlarınızda hasarı veya sisteminizde veri kayıplarını 

önlemek için uygulanması gereken çok önemli bilgileri sağlar.
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Stil Usulleri

Bu kılavuzda giriş ayıtları, donanım panelleri veya uygulama arabirimleriyle ilgili işletimsel öğeleri gösterirken 
aşağıdaki stiller kullanılır.

Öğe Stil Örnek

klavyedeki tuşlar kalın Ctrl + F2, Ctrl + Alt + F9, Alt + Tab

uygulama pencereleri veya girdi 
listeleri ilk harf büyük ICA Bağlantısı listesi, RDP Bağlantısı listesi, View Bağlantısı listesi

penceredeki düğmeler veya 
sekmeler, araç çubukları, görev 
çubuğu veya menü

kalın OK (Tamam), Next (İleri), Save (Kaydet), Applications (Uygulamalar) 
sekmesi

pencere, ekran, liste veya 
menüdeki seçenekler kalın

Start the following program on connection (Bağlantı kurulunca sıradaki 
programı başlat), Remote Desktop Services (Uzak Masaüstü Hizmetleri), 
Better Appearance (32-bit) (Daha İyi Görünüm(32-bit)), Web Logon (Web 
Oturumu Açma)

bir dizi seçeneği belirleme kalın

Applications (Uygulamalar) > Citrix ICA, Applications (Uygulamalar) > 
Remote Desktop (Uzak Masaüstü), Applications (Uygulamalar) > VMware 
View, Network (Ağ) > Wireless (Kablosuz), Devices (Aygıtlar) > Printer 
(Yazıcı), System (Sistem) > Time Zone (Zaman Dilimi)
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Genel Görünüm

1 
Bu bölümde, SC-T47 ince istemcilerinizle ilgili genel bir bakış 
sunulmaktadır.

1.1 Giriş
Masaüstü sanallaştırma ve basit uç nokta aygıtları 2

1.2 Özellikler
ViewSonic SC-T47’nin temel özellikleri 2

1.3 Paket İçeriği
Paketinizden çıkanları kontrol edin 3

1.4 Dıştan Görünümler
İnce istemci dış elemanların genel görünümü 4

1.5 Panel Bileşenleri
Ön ve arka panel bileşenlerin açıklamaları 5

1.6 LED Göstergeleri
LED göstergelerinden gelen sinyallerin açıklamaları 7

1.7 Başlamadan Önce
FBWF (Dosya Tabanlı Yazma Filtresi) Hakkında
Varsayılan kullanıcı hesapları hakkında
Sistemin başlatma davranışı hakkında

7
8
8

1.8 SC-T47’nizle Hizmet Erişimi
Standart ve özelleştirilmiş masaüstü kısayolları 8



Genel Görünüm
Giriş

2

1.1 Giriş

Masaüstü sanallaştırması, BT altyapısının tasarımı ve uygulanması yeniden ele almak için yeni bir bakış açısı sağlar. 
Masaüstü sanallaştırması altyapısında, istasyon artık hantal bir masaüstü değil, kullanıcılar için sunuculardan dağıtım 
hizmetlerine erişim sağlayan bir uç nokta aygıtıdır.

Masaüstü sanallaştırma teknolojilerinin tanıtılmasıyla, aşağıdakilerden önemli ölçüde faydalanabilirsiniz:

• Uygulamalara / masaüstlerine talebe bağlı erişim

• Çalışma ortamlarının merkezi yönetimi

• Önemli oranda azaltılmış uç nokta yazılımı/donanımı sorunları

• Basitleştirilmiş sistem bakımı

• Artırılmış sistem güvenliği

• Düşük maliyetli uç nokta aygıtlarıyla daha fazla ölçeklendirilebilirlik

1.2 Özellikler

ViewSonic SC-T47ince istemcilerin temel özellikleri:

• Dörtlü ekran desteği (DVI-I*3 ve DVI-D*1).

• Tanımlama, kimlik doğrulama, veri depolama vs. için akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)

• Eski aygıtlar için daha önceki seri bağlantı noktaları

• Sektöründe lider şirketlerin sunduğu pek çok masaüstü sanallaştırma çözümünü destekler:

 Ź Microsoft® Uzak Masaüstü
 Ź Citrix® XenApp™, XenDesktop® ve VDI-in-a-Box™
 Ź VMware® View™ ve VMware® Horizon View™

• Yüksek tanım teknolojilerini destekler:

 Ź Microsoft® RemoteFX®
 Ź Citrix® HDX™
 Ź VMware® View™ PCoIP®

• Tıklatmayla çeşitli uygulamalara / masaüstlerine kolay erişim

• Yerel istemci yönetimi konsolu olarak tümleşik ViewSonic İstemci Kurulumu
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1.3 Paket İçeriği

Paketinizden çıkanları lütfen kontrol edin. Paketinizde tüm öğelerin bulunduğunu kontrol edin. Eksik ya da hasarlı 
öğe varsa lütfen derhal bayinize başvurun.

ViewSonic SC-T47 AC adaptör

Çıkarılabilir AC kablosu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Ayaklık Optik Disk

Thin Client

05/05/14 Thin Client_DVD Made in Taiwan

Uygunluk Bilgisi broşürü VESA Montaj Plakası M3XL10*1 Vida

DVI-I - VGA Adaptör



Genel Görünüm
Dıştan Görünümler

4

1.4 Dıştan Görünümler

Önden/Aşağıdan Görünüm

Ayaklık Kilit Yuvası

Ön Panel

Dolgu/VESA 
Delikleri

Sol Arka Görünüm

Kensington 
Güvenlik Yuvası

Arka Panel
G/Ç arabirimi (Detaylar için 
sonraki bölüme bakın)
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1.5 Panel Bileşenleri

Ön Panel Bileşenleri

No. İşaret Ad Açıklama

1 Güç LED’i Güç durumunu gösterir.

2 Güç düğmesi SC-T47'nizi açmak için basın.

3 SSD LED'i SSD (Katı Hal Sürücüsü) durumunu gösterir.

4 Kulaklık bağlantı 
noktası Bir kulaklık setine ya da hoparlör sistemine bağlanır.

5 Mikrofon bağlantı 
noktası Bir mikrofona bağlanır.

6 USB bağlantı noktası 
(USB 3.0) Bir USB aygıtına bağlanır.

7 USB bağlantı noktası 
(USB 2.0) Bir USB aygıtına bağlanır.

8 Akıllı kart okuyucu 
(isteğe bağlı)

Tanımlama, kimlik doğrulama, veri depolama vs. için bir akıllı 
kart takın.

1
2

3

4
5

6

7

8
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Arka Panel Bileşenleri

No. İşaret Ad Açıklama

1
DVI-I bağlantı 

noktası Bir monitöre bağlanır.

2
Seri bağlantı 

noktası (RS-232) Yazıcı veya POS cihazı gibi bir seri bağlantı noktası aygıtına bağlanır.

3
DVI-I bağlantı 

noktası Bir monitöre bağlanır.

4
Kensington 

güvenlik kilidi 
yuvası

Bir güvenlik kablosu aracılığıyla sabit bir cisme takılır.

5
DVI-I bağlantı 

noktası Bir monitöre bağlanır.

6
LAN bağlantı 

noktası Bir bilgisayar ağına bağlanır.

7
DVI-D bağlantı 

noktası Bir monitöre bağlanır.

8
USB bağlantı 

noktası
(USB 2.0)

Bir USB aygıtına bağlanır.

9 DC GİRİŞİ Bir AC adaptörüne bağlanır.

73

4

5

6

8

2

1

9

Seçilebilir Arka G/Ç Modülleri 
Seri ve Extra DVI Bağlantı Noktaları: 1  2  5
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1.6 LED Göstergeleri

SC-T47'niz, güç ve katı hal sürücüsü durumlarını gösteren LED göstergelerle donatılmıştır. LED sinyallerinin anlamları 
aşağıda açıklandığı gibidir:

LED Sinyali Anlamı

Güç LED’i
Mavi SC-T47'niz Güç Açık modunda.

Turuncu SC-T47'niz Bekleme modunda.

SSD LED'i Yanıp sönen turuncu SSD (Katı Hal Sürücüsü) kullanımda.

SC-T47'nizin LAN bağlantı noktası, ağ oluşturma durumlarına yönelik LED göstergelerle donatılmıştır. LED 
sinyallerinin anlamları aşağıda açıklandığı gibidir:

Sol LED 
(aktarma hızı)

Sağ LED 
(aktarma faaliyeti) Anlamı

LED Sinyali

Kapalı Kapalı SC-T47'niz bir LAN'a bağlı değil.

Kapalı Yanıp sönen sarı SC-T47'niz bir 10 Mbps LAN'a bağlanıyor.

Turuncu Yanıp sönen sarı SC-T47'niz bir 100 Mbps LAN'a bağlanıyor.

Yeşil Yanıp sönen sarı SC-T47'niz bir 1000 Mbps LAN'a bağlanıyor.

1.7 Başlamadan Önce

UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) Hakkında
ViewSonic İstemci Kurulumu konsolu veya Windows Embedded Standard işletim sistemi aracılığıyla istemci 
yapılandırmasına başlamadan önce, bir oturum sırasında sistemde yapılan değişikliklerin sistem yeniden 
başlatıldıktan sonra varsayılan olarak saklanmayacağını unutmayın. Bunun nedeni, Windows Embedded tabanlı 
sisteminizdeki UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) adlı özel bir özelliktir.

Varsayılan olarak SC-T47'niz "UWF etkin" durumdadır. Birleştirilmiş Yazma Filtresi (UWF), tüm yazma girişimlerini 
korumalı bir birimde toplayıp bu yazma girişimlerini sanal bir ek belleğe yönlendiren sektör tabanlı bir yazma 
filtresidir. UWF etkinse, tüm sistem değişiklikleri yalnızca değişikliklerin yapıldığı oturumu etkileyecektir. Yapılan tüm 
değişiklikler yeniden başlatmadan sonra iptal edilir.

Varsayılanı, ViewSonic İstemci Kurulumu konsolundan değiştirebilirsiniz. Sisteminizde herhangi bir değişiklik 
yapmadan önce bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümünü okumanızı önemle tavsiye ederiz.

UYARI

• Sisteminizde herhangi bir değişiklik yapmadan ÖNCE aşağıdaki bölümü okuyun: 
“4.2.8 UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) Yapılandırması”, sayfa 45.

NOT

• Bir ince istemci aygıtı olarak, SC-T47'niz temel olarak sunuculardaki uzak veya 
sanal masaüstlerine erişmek içindir. Sınırlı ve korumalı (UWF etkin) hard disk 
alanıyla verilerinizi SC-T47'nize kaydetmeniz önerilmez. Bunun yerine, uzak/sanal 
masaüstlerindeki, çıkarılabilir depolama aygıtlarındaki veya ağlardaki depolama 
alanlarını kullanabilirsiniz.

• Bir dosyayı korumalı disk bölümüne kopyalamanız gerekirse, dosya boyutunun boş 
bellek alanından küçük olduğunu teyit edin. Aksi takdirde sisteminizde beklenmedik 
sonuçlar yaşanabilir veya sisteminiz kilitlenebilir.
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Varsayılan Kullanıcı Hesapları Hakkında
Windows Embedded tabanlı sisteminiz için iki varsayılan kullanıcı hesabı vardır: yönetici ve standart kullanıcı. 
Varsayılan kullanıcı bilgileri aşağıda gösterildiği gibidir:

Tür Hesap Adı Password (Parola)

Yönetici Yönetici Yönetici

Standart kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı

NOT

• Parolalar küçük/büyük harf duyarlıdır.

Sistemin Başlatma Davranışı Hakkında
Sistem her başlatıldığında, varsayılan kullanıcı hesaplarıyla ilgili bir önceki tabloda gösterildiği gibi varsayılan 
standart kullanıcı hesabını kullanarak Windows Embedded sisteminde otomatik olarak oturum açar.

1.8 SC-T47'nizle Hizmet Erişimi

ViewSonic SC-T47 sayesinde, Citrix, Microsoft ve VMware tarafından sunulan masaüstü sanallaştırma çözümlerine 
farenize tıklayarak kolayca erişebilirsiniz. iki tür erişim kısayolu mevcuttur: standart ve özelleştirilmiş. Standart 
kısayollar Windows Embedded masaüstünde varsayılan olarak mevcuttur; özelleştirilmiş kısayollar ise ViewSonic 
İstemci Kurulumu konsolu aracılığıyla oluşturulup özelleştirilebilir.

Standart Masaüstü Kısayolları
Talebe bağlı uygulamalara veya masaüstlerine erişmek için standart masaüstü kısayollarını nasıl kullanabileceğinizle 
ilgili talimatları 3 “Başlarken”, sayfa 14 bölümünde veya SC-T47 Hızlı Başlangıç Kılavuzunda bulabilirsiniz.

Özelleştirilmiş Masaüstü Kısayolları
Erişim kısayolları oluşturma ve özelleştirmeyle ilgili talimatları 4 “İstemci Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 26 
bölümünde bulabilirsiniz.
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Bu bölümde, SC-T47 kurma ve kullanmaya hazır hale 
getirmeyle ilgili ayrıntılı yönergeler verilmektedir.

2.1 SC-T47’nizin Konumlandırılması
SC-T47'nizi konumlandırma 10

2.2 Bağlantı Kurma
SC-T47'niz için çevrebirimleri ve güç 
bağlama

13

SC-T47'nizin Kurulumu

2 
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2.1 SC-T47'nizin Konumlandırılması

SC-T47 için üç farklı konumlandırma seçeneği vardır: yatay, dikey veya VESA'ya monte. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı 
seçebilirsiniz.

Yatay yerleştirme
SC-T47'nizi yatay yerleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ürünle birlikte verilen 4 kauçuk dolguyu SC-T47'nizin alt kısmındaki 4 dolgu deliğine sabitleyin.

2. Yerleştirmek istediğiniz yerin düz bir yüzeye sahip olduğunu kontrol edin.

3. SC-T47'nizi istediğiniz konuma yerleştirin.

 

Dikey yerleştirme
SC-T47'nizi dikey yerleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. SC-T47'nizin ön panelini, kilit yuvası tarafı yukarı bakacak biçimde elinizle tutun.
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2. SC-T47'nizin ayaklığını, alt kısmı yukarı bakacak ve FRONT (Ön) yazan kısım sola bakacak biçimde diğer 
elinizle tutun. 

3. Ayaklığı SC-T47'nizin kilit yuvası tarafıyla hizalayın, ayaklığın 4 kancasını kilit yuvalarının içine sokun ve 
ayaklığı sola doğru kaydırıp yerine sabitleyin.

4. Ürünle verilen 1 vidayı kullanarak ayaklığı SC-T47'nize sabitleyin.

5. SC-T47'yi, sabit ayaklığı istenen konumda olacak biçimde dikey olarak yerleştirin.
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VESA'ye monte
SC-T47'nizi monte etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. SC-T47'nizin alt kısmındaki tüm kauçuk dolguların dolgu deliklerinden çıkarıldığını ve dolgu/VESA deliklerinin 
temiz olduğunu/hiçbir yabancı madde olmadığını kontrol edin.

2. VESA braketindeki iki montaj deliğini SC-T47'nizdeki iki montaj deliğiyle hizalayın ve aşağıda gösterildiği gibi 
2 vidayı kullanarak braketi SC-T47'nize sabitleyin.

3. VESA braketindeki montaj deliklerini monitörün üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın ve şekilde 
gösterildiği gibi 2 vidayı kullanarak braketi ve SC-T47'yi monitöre sabitleyin. SC-T47'nizin monitörün 
merkezine konumlandırıldığını ve SC-T47'nizin arka panelinin aşağıda gösterildiği gibi sağa baktığını kontrol 
edin.
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2.2 Bağlantı Kurma

SC-T47'nizin bağlantılarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Monitörü(monitörleri) DVI-D / DVI-I bağlantı noktasına bağlayın.

2. USB bağlantı noktalarını kullanarak SC-T47'nize bir klavye ve fare bağlayın.

3. SC-T47'nizi LAN bağlantı noktası veya SFP bağlantı noktası (varsa) aracılığıyla bir LAN'a bağlayın.

4. Çıkarılabilir AC kablosunu AC adaptörüne takın.

5. Adaptörün AC ucunu prize, DC ucunu ise SC-T47'nize bağlayın.
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Başlarken

3 
Bu bölüm, SC-T47'nizi kullanmayla ilgili temel bilgiler sunar.

3.1 Standart Kısayollar
Yerel (Windows Embedded Standard) masaüstündeki 
varsayılan kısayollar

15

3.2 Citrix Hizmetlerine Erişme

Citrix hizmetlerine erişme 16

3.3 Microsoft Uzak Masaüstü Hizmetlerine Erişme

Microsoft Uzak Masaüstü hizmetlerine erişme 22

3.4 VMware View ve Horizon View Hizmetlerine Erişme

VMware View ve VMware Horizon View hizmetlerine erişme 24
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3.1 Standart Kısayollar

Sanal masaüstü veya uygulama hizmetlerine, masaüstündeki standart kısayollar aracılığıyla kolayca erişebilirsiniz.

No. Kısayollar Açıklama Bkz.

1 Citrix Receiver

Citrix hizmetlerine erişmek için çift tıklatın.

NOT:  Citrix ortamınızda güvenli ağ bağlantısı uygulanmıyorsa, Citrix 
Receiver'ın bu yeni sürümü aracılığıyla Citrix hizmetlerine 
erişemeyebilirsiniz. Alternatif olarak, Citrix bir web tarayıcı 
aracılığıyla hizmete kolay erişim sunar. Citrix Receiver ile sorunlar 
yaşıyorsanız tümleşik Internet Explorer'ı kullanmayı deneyin (bu 
bölümdeki ilgili talimatlara bakabilirsiniz).

3.2

2 Uzak Masaüstü Bağlantısı Microsoft Uzak Masaüstü hizmetlerine erişmek için çift tıklatın. 3.3

3 VMware Horizon View Client VMware View ve VMware Horizon View hizmetlerine erişmek için çift 
tıklatın. 3.4

2

1

3
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3.2 Citrix Hizmetlerine Erişme

 Citrix Hizmetine Internet Explorer'la Erişme

Citrix hizmetlerine Internet Explorer aracılığıyla hızlıca erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Başlat Ekranındaki veya Masaüstü Görev Çubuğundaki simgesini tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

2. Citrix hizmetlerine erişilecek sunucunun IP adresini / URL'sini / FQDN'sini girin.

NOT

• XenDesktop 7.0 ve üzeri sürümlerde, doğru IP adresi / URL / FQDN için BT 
yöneticinize danışın.

3. Çevrimiçi talimatları izleyerek gerekli bilgileri girin ve Citrix hizmetlerine erişin.

Oturum Açma Ekranı Örneği
XenDesktop 5.6 Platinum
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Sanal Uygulama Örnekleri
Notepad, Adobe Reader ve PowerPoint Viewer

(SC-T47'de başlatılır)

Sanal Masaüstü Örneği
Windows 7 Ultimate
(SC-T47'de başlatılır)

SC-T47 Yerel Masaüstü
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 Citrix Hizmetlerine Citrix Receiver Kısayoluyla Erişme

Citrix hizmetlerine Citrix Receiver kısayolu aracılığıyla erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Kullanılabilir Citrix hizmetleri için gereken güvenlik sertifikasını yönetici hesabıyla içe alın. Gereken destek için 
BT yöneticinize başvurun.

a. Masaüstünde farenin imlecini sol alt köşeye getirin ve görüntülenen  simgesini sağ tıklatın. 
Aşağıda gösterildiği gibi bir menü açılır.

b. Açılan bu menüde Run (Çalıştır)'ı tıklatıp seçin. 

c. Açılan pencereye mmc girip Enter'a basın.

d. Console (Konsol) penceresinde File (Dosya) menüsünü tıklatarak Add/Remove Snap-in (Ek Bileşen 
Ekle/Kaldır)'i seçin.
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e. Açılan pencerede Certificates (Sertifikalar) > Add (Ekle) > Computer account (Bilgisayar hesabı) > 
Local computer (Yerel bilgisayar) > OK (Tamam)'i tıklatarak Sertifikalar ek bileşenini ekleyin.
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f. Console (Konsol) penceresinde, Certificates (Sertifikalar) öğe ağacını tıklatıp menüyü genişletin, Trusted 
Root Certification Authorities (Güvenilen Kök Sertifika Kurumları)'nı sağ tıklatın ve açılan menüden 
All Tasks (Tüm Görevler) > Import (İçe Al)'u seçin.

g. Sertifika Alma Sihirbazını izleyerek sertifikanızı içe alın ve işiniz bitince Console (Konsol) penceresini 
kapatın.
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2. Masaüstünde Citrix Receiver'ı  çift tıklatın.

3. İş e-postası veya sunucu adresi için bir pencere açılır. Buraya girilecek doğru bilgileri öğrenmek için BT 
yöneticinize danışın, gerekli bilgileri girin ve devam etmek için Next (İleri)'i tıklatın.

4. Citrix hizmetlerinizin kullanıcı bilgileriyle oturum açın, açılan pencerede Yes (Evet)'i tıklatarak Citrix erişiminizi 
optimize edin. Tamamlanınca bir başarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için Finish (Son)'i tıklatın.
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5. Girdiğiniz kullanıcı bilgileri için sık kullanılan uygulamalar (sanal masaüstleri ve uygulamalar) eklemenize 
olanak veren bir pencere açılır. İstediğiniz uygulamaları seçmek için tıklatın. Seçilen uygulamalar o pencerede 
görüntülenir.

6. Artık, istediğiniz uygulamayı tıklatıp başlatabilirsiniz. Sanal masaüstü veya uygulama ekranda gösterilir.

3.3 Microsoft Uzak Masaüstü Hizmetlerine Erişme

Uzak Masaüstü Hizmetlerine hızlıca erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Masaüstünde Remote Desktop Connection (Uzak Masaüstü Bağlantısı)'ı  tıklatın.

2. Açılan pencerede uzak bilgisayarın adını veya IP adresini girin ve Connect (Bağlan)'i tıklatın.
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3. Kullanıcı bilgilerinizi girip OK (Tamam)'i tıklatın.

4. Uzak bilgisayarla ilgili bir sertifika mesajı içeren bir pencere açılabilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize danışın 
ve öncelikle bağlantının güvenli olduğunu teyit edin. Bu adımı atlamak için Yes (Evet)'i tıklatarak devam edin.

5. Uzak masaüstü ekranda (varsayılan olarak tam ekran halinde) görüntülenecektir.
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3.4 VMware View ve Horizon View Hizmetlerine Erişme

VMware View veya Horizon View hizmetlerine hızlıca erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Masaüstünde VMware Horizon View Client  öğesini çift tıklatın.

2. View Bağlantı Sunucusunun adını veya IP adresini eklemenize imkân tanıyan bir pencere görüntülenir.

3. Add Server (Sunucu Ekle) simgesini çift tıklatın veya sağ üst köşedeki + Add Server (Sunucu Ekle)'yi 
tıklatın.

4. View Bağlantı Sunucusunun adını veya IP adresini girmeniz için bir pencere görüntülenir. Gerekli bilgileri girip 
Connect (Bağlan)'i tıklatın.

5. Uzak sunucuyla ilgili bir sertifika mesajı içeren bir pencere açılabilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize danışın 
ve öncelikle bağlantının güvenli olduğunu teyit edin. Bu adımı atlamak için Continue (Devam) seçeneğini 
tıklatın.
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6. Hoş Geldiniz mesajı içeren bir pencere görünebilir. Devam etmek için OK (Tamam)'i tıklatın.

7. Açılan pencerede kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Login (Oturum Aç)'i tıklatın.

8. Kullanıcı oturum açma bilgilerinizle kullanılabilecek masaüstlerini içeren bir pencere görüntülenir. İstediğiniz 
masaüstünü seçmek için çift tıklatın.

9. Masaüstü ekranda (varsayılan olarak tam ekran halinde) görüntülenecektir.
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İstemci Ayarlarını Yapılandırma
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4.1 ViewSonic İstemci Ayarları

4.1.1 Arabirime Genel Bakış

SC-T46 ince istemcinizde ViewSonic İstemci Kurulumuna erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Yönetici hesabınızla SC-T46'da oturum açın (varsayılan kullanıcı bilgileri için bkz. sayfa  9).

2. Başlangıç ekranında ViewSonic Client Setup (ViewSonic İstemci Kurulumu)'ı tıklatın.

3. ViewSonic İstemci Kurulumu penceresi görünür.

Arabirime Genel Bakış

1234

5 6

Arabirim Öğeleri

No. Ad Açıklama

1 System (Sistem) 
sekmesi İstemci işletimi ve bakımıyla ilgili ayarları yapılandırmak için tıklatın.

2 Devices (Aygıtlar) 
sekmesi İstemcinin harici aygıtlarına ait ayarları yapılandırmak için tıklatın.

3
User Interface 
(Kullanıcı Arabirimi) 
sekmesi

İstemcinin kullanıcı arabirimini değiştirmek için tıklatın.

4 Applications 
(Uygulamalar) sekmesi İstemci aracılığıyla hizmete erişmeye ait ayarları yapılandırmak için tıklatın.

5 Navigation (Gezinme) 
alanı

Seçilen bir sekme altında bir ayar öğesi veya seçilen ayar öğesi altında bir ayar girişi 
seçmek için tıklatın.

6 Configuration 
(Yapılandırma) alanı Bir ayar öğesi veya girişi seçilince buna ait ayar değerlerini yapılandırır.
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4.1.2 Bir Bakışta İstemci Ayarları

Aşağıdaki tablo, dört ana ayar kategorisi altında her bir ayar öğesinin kısa bir açıklamasını sunar.

Sekme Ayar Öğesi Bölüm Sayfa

System
(Sistem)

• Parolaları yapılandırma
• Uzaktan destek ayarlarını yapılandırma
• Aygıt yazılımını güncelleme
• Toplu dağıtım için anlık görüntüler alma
• Gereç Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı 

BırakmaUWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) 
ayarlarını yapılandırma

4.2 Sistem Ayarlarını Yapılandırma 29

Devices 
(Aygıtlar)

• USB depolama aygıtlarının ayarlarını 
yapılandırma

• Ses aygıtlarının ayarlarını yapılandırma
4.3 Harici Aygıt Ayarlarını Yapılandırma 47

Kullanıcı 
Arabirimi

• Hizmet erişimi kısayollarının görüntülenmesini 
yapılandırma

4.4 Kullanıcı Arabirimi Ayarlarını 
Yapılandırma 50

Uygulamalar

• Microsoft RDP bağlantı ayarlarını yapılandırma
• Citrix ICA bağlantı ayarlarını yapılandırma
• VMware View bağlantı ayarlarını yapılandırma
• Web tarayıcı oturumu ayarlarını yapılandırma

4.5 Hizmet Erişimi Ayarlarını Yapılandırma 52

 

NOT

• Yukarıdaki tablo sadece Windows Embedded 8 Standard ile işletilen ViewSonic SC-
T46 ince istemciler için geçerlidir. Diğer Windows Embedded tabanlı, Linux tabanlı 
ve ARM Linux tabanlı ince istemciler için ViewSonic İstemci Kurulumu konsolunun 
kullanılabilir ayar kategorileri ve öğeleri farklı olabilir.
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4.2 Sistem Ayarlarını Yapılandırma

4.2.1 Sistem Sekmesine Genel Bakış

System (Sistem) sekmesi, istemcilerin işletim ve bakım ayarlarını yapılandırabilmenize imkân tanır. Kullanılabilir 
System (Sistem) sekmesi ayarlarına erişmek için ViewSonic İstemci Kurulumundaki sekmeyi tıklatın.

Sistem Sekmesine Genel Bakış

1 2

Arabirim Öğeleri

No. Ad Açıklama

1 Navigation (Gezinme)  
alanı System (Sistem) sekmesi altında bir ayar öğesi seçmek için tıklatın.

2 Configuration 
(Yapılandırma) alanı Bir ayar öğesi seçilince buna ait ayar değerlerini yapılandırır.
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4.2.2 Kullanılabilir Ayarlara Hızlı Bakış

Sekme Ayar Simge Açıklama Bölüm Sayfa

System 
(Sistem)

Password 
(Parola)

İstemci kullanıcılarının ViewSonic İstemci 
Kurulumuna erişim izinlerini yapılandırmak 
için tıklatın.

Uzaktan destek ayarlarını yapılandırmak için 
tıklatın.

4.2.3

4.2.4

31

33

Firmware 
Update (Aygıt 

Yazılımı 
Güncelleme)

Donanım yazılımını uzak yönetim 
bilgisayarının yardımıyla güncellemek için 
tıklatın. Bu özellik yalnızca istemci ViewSonic 
Aygıt Yöneticisi konsolu tarafından 
yönetildiğinde uygulanabilir.

4.2.5 34

Snapshot 
(Anlık 

Görüntü)

Toplu dağıtım amacıyla istemcinin anlık 
görüntüsünü (sistem görüntüsü) almak için 
tıklatın.

4.2.6

4.2.7

37

38

Appliance 
Mode (Gereç 

Modu)

Otomatik RDP / ICA / View oturumlarına izin 
vermek/izin vermemek üzere Gereç modunu 
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için 
tıklayın. Gereç modunda, istemci istenilen 
RDP / ICA / View oturumuyla başlatılır ve 
kullanıcı çıkış yaptığında kapanır.

4.2.8 41

UWF

UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) ayarlarını 
yapılandırmak için tıklatın. UWF seçeneğinin 
etkinleştirilmesi disk birimleri için hedeflenen 
tüm yazma işlemlerini RAM önbelleğine 
yeniden yönlendirecektir. Tüm sistem 
değişiklikleri yalnızca değişikliklerin yapıldığı 
oturumu etkileyecektir.

4.2.8 45

NOT

• ViewSonic Aygıt Yöneticisi, bir masaüstü sanallaştırma altyapısında çok sayıda 
uç noktası cihazını uzaktan yönetebilmenize yardımcı olan bir uzak toplu istemci 
yönetimi konsoludur. ViewSonic Aygıt Yöneticisi hakkında detaylı bilgi almak için 
ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma Kılavuzuna başvurun.
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4.2.3 ViewSonic İstemci Kurulumu Parolasının ve Erişim İzinlerinin Yapılandırılması

Password (Parola) ayarını kullanarak, istemci kullanıcılarının ViewSonic İstemci Kurulumuna erişim izinlerini 
yapılandırabilirsiniz.

Sadece Yöneticiler için Parola ve Erişim İzinleri Ayarlama
Sadece yöneticiler için parola ve erişim izinleri ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

NOT

• Varsayılan olarak, sistem yöneticileri (sadece yöneticiler) ViewSonic İstemci 
Kurulumuna erişebilirler. Yöneticiler için kullanıcı kimlik doğrulamasını 
etkinleştirmez ve burada bir parola belirlemezseniz, ViewSonic İstemci Kurulumuna 
erişmek için sistem yöneticisi hakları yeterli olur. Kimlik doğrulama etkinleştirilir 
ve parola belirlenirse, yöneticilerin ViewSonic İstemci Kurulumu parolasını girmesi 
gerekir.

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Password (Parola) seçeneğini tıklatın.

2. Yönetici bölümü altında Active Admin Authorization (Aktif Yönetici Yetkilendirme) seçeneğini tıklatıp 
işaretleyin.

3. Yöneticiler için erişim izinleri atanır ve parola belirlemeniz için bir pencere görüntülenir.

4. Parolayı girin ve girdiğiniz parolayı uygulamak için Save (Kaydet)'i tıklatın.

5. Tüm değişiklikleri kaydetmek için Save (Kaydet)'i tıklatın.
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Standart Kullanıcılar için de Parola ve Erişim İzinleri Ayarlama
Standart kullanıcılar için de parola ve erişim izinleri ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Password (Parola) seçeneğini tıklatın.

2. Kullanıcı bölümü altında Use Password (Parola Kullan) seçeneğini tıklatıp işaretleyin.

NOT

• User (Kullanıcı) bölümü sadece Active Admin Authorization (Aktif Yönetici Kimlik 
Doğrulaması) işaretlenmişse görünür.

3. Standart kullanıcılar için erişim izinleri atanır ve parola belirlemeniz için bir pencere görüntülenir.

4. Parolayı girin ve girdiğiniz parolayı uygulamak için Save (Kaydet)'i tıklatın.

5. Tüm değişiklikleri kaydetmek için Save (Kaydet)'i tıklatın.

NOT

• SC-T46'nızın standart kullanıcıları için,ViewSonic İstemci Kurulumuna erişimde iki 
kimlik bilgisi grubu gerekir: bunlardan biri Windows Embedded 8 Standard yönetici 
kimlik bilgileri, diğeri ise ViewSonic İstemci Kurulumu standart kullanıcı kimlik 
bilgileridir.
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4.2.4 Uzaktan Destek için Gölge Ayarları Yapılandırma

Shadow (Gölge) özelliği, bir yöneticinin sorunları çözme veya yerel ayarları yapılandırma konusunda istemci 
kullanıcılarına uzaktan yardım edebilmesini sağlar. Bu özellik etkinleştirilince bir yönetici uzaktaki bir bilgisayarı yerel 
bir kullanıcı gibi izleyip kontrol edebilir.

NOT

• Uzak bir bilgisayarda Shadow (Gölge) özelliğini kullanabilmek için uzak bilgisayarda 
Java yazılımını ve ViewSonic Aygıt Yöneticisini kurmanız ve istemcinizi ViewSonic 
Aygıt Yöneticisi altında yönetilen bir gruba eklemeniz gerekir. Detaylı talimatlar için 
ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma Kılavuzuna başvurun.

Shadow (Gölge) özelliğini etkinleştirmek ve uzaktan destek parolası oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Password (Parola) seçeneğini tıklatın.

2. Shadow (Gölge) bölümü altında Enable Shadow (Gölgeyi Etkinleştir) seçeneğini tıklatın.

3. Shadow (Gölge) özelliği etkinleştirilir ve uzaktan destek için bir parola oluşturabileceğini pencere açılır.
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NOT

• Bir yönetici, uzak bir bilgisayarda ViewSonic Aygıt Yöneticisi konsolunda bulunan 
Shadow (Gölge) özelliğini (uzaktan yardım) kullanabilmek için bu parolaya ihtiyaç 
duyacaktır. Detaylı bilgi için ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma Kılavuzuna 
başvurun.

4. Parolayı girin ve girdiğiniz parolayı uygulamak için Save (Kaydet)'i tıklatın.

5. Tüm değişiklikleri kaydetmek için Save (Kaydet)'i tıklatın.

NOT

• Shadow (Gölge) özelliği etkinken, SC-T46'da Görev Çubuğunun Bildirim alanında 
 simgesi görüntülenir. Bu özellik o anda uzak bir bilgisayardan çalıştırılıyorsa 

simgenin rengi sarıya  döner.

4.2.5 Donanım Yazılımını Yönetim Bilgisayarından Güncelleme

Update Firmware (Donanım Yazılımını Güncelle) işlevi, kullanıcıların istemci aygıtı güncellemek amacıyla uzaktan 
yönetim bilgisayarı aracılığıyla donanım yazılımını güncelleyebilmelerini sağlar.

NOT

• İstemcinizin uzak bir bilgisayara kurulmuş ViewSonic Aygıt Yöneticisi altındaki bir 
yönetilen gruba eklendiğini ve istemcinin donanım yazılımı dosyalarını ViewSonic 
Aygıt Yöneticisine indirdiğinizi teyit edin. Bunlar bu özellik için yerine getirilmesi 
gereken ön gerekliliklerdir.

• Donanım yazılımı güncelleme ve ViewSonic Aygıt Yöneticisi hakkında detaylı bilgi 
almak için ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma Kılavuzuna başvurun.

İstemcinin donanım yazılımını uzaktan yönetim bilgisayarı aracılığıyla güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Firmware Update (Donanım Yazılımını Güncelle) 
seçeneğini tıklatın.
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2. Firmware Update (Donanım Yazılımını Güncelle) bölümü altında, yukarıdan açılır Firmware Type (Donanım 
Yazılımı Türü) menüsünü tıklatın ve Firmware (Donanım Yazılımı) öğesini seçin. Sistem, uzak bilgisayardaki 
Donanım Yazılımı listesini otomatik olarak indirir.

NOT

• Bir istemcinin donanım yazılımını, aynı modeldeki başka bir istemciden gelen ve 
daha yeni bir donanım yazılımı sürümü içeren bir anlık görüntü (bir istemcinin 
sistem görüntüsü) aracılığıyla da güncelleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için, anlık 
görüntüyle ilgili bölümlere bakın.

3. İndirme işlemi tamamlanınca, Donanım Yazılımı listesinin indirildiğini bildiren bir pencere görüntülenir. 
Devam etmek için OK (Tamam)'i tıklatın.

NOT

• Kullanılabilir donanım yazılımı sürümleri, uzak ViewSonic Aygıt Yöneticisine kaç adet 
sürümün alındığına bağlıdır.

4. Yukarıdan açılır menüleri tıklatarak istenen donanım yazılımı sürümünü ve diğer seçenekleri seçin.
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Donanım Yazılımı Güncelleme Seçenekleri

Öğe Açıklama

Firemware Type (Donanım 
Yazılımı Türü)

İstediğiniz donanım yazılımı türünü seçmek için tıklayın.

Tür Açıklama

ALL (TÜMÜ) Tüm donanım yazılımı türleri, Firmware (Donanım Yazılımı) ve 
Snapshot (Anlık Görüntü)

Firmware (Donanım 
Yazılımı) Bir istemcinin sistem görüntüsü.

Snapshot (Anlık 
Görüntü) Bir istemcinin, aynı model başka bir istemciden gelen sistem görüntüsü.

Firmware Version (Aygıt Yazılımı 
Sürümü)

İstediğiniz donanım yazılımı sürümünü Donanım Yazılımı listesinden seçmek için 
tıklatın.

Language (Dil)

ViewSonic İstemci Kurulumu konsolu dahil olmak üzere sistemin arabirim dilini 
seçmek için tıklatın. 

NOT: Kullanılabilen diller donanım yazılımı sürümüne göre değişebilir.

Reboot immediately (Hemen 
yeniden başlat)

Donanım yazılımı güncellemesi için sistemin hemen yeniden başlatılması ile daha 
sonra manuel olarak yeniden başlatılması arasında bir seçim yapın.

Keep VCS configuration (VCS 
yapılandırmasını koru)

ViewSonic İstemci Kurulumu altındaki istemci ayarlarının korunup 
korunmayacağını seçmek için tıklatın.

NOT:  Yes (Evet)'i seçerseniz ViewSonic İstemci Kurulumu altındaki tüm ayarlar 
donanım yazılımı güncellemesinden sonra aynen korunur. 
No (Hayır)'yu seçerseniz tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

NOT:  İstemci ViewSonic Aygıt Yöneticisi tarafından yönetiliyorsa ve burada 
No (Hayır) seçilirse, ViewSonic Aygıt Yöneticisi donanım yazılımı 
güncellemesinden sonra istemciyi yönetemez. ViewSonic Aygıt Yöneticisi 
hakkında detaylı bilgi almak için ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma 
Kılavuzuna başvurun.

5. Seçimlerinizi onaylamak için Update firmware (Donanım yazılımını güncelle) seçeneğini tıklatın. Yeniden 
başlatmadan sonra sistem donanım yazılımını güncellemeyi başlatır.
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4.2.6 Toplu Dağıtım için Anlık Görüntüler Alma

Bir istemcinin sistem görüntüsü olan anlık görüntü, toplu dağıtım için bu görüntüyü kullanabilmenize olanak 
verir. Bu sistem görüntüsü uzaktan yönetim bilgisayarında saklanabileceği gibi yerel olarak bağlanmış USB flash 
sürücüsüne de kaydedilebilir.

NOT

• Sistem görüntüsünü uzak bir bilgisayara kaydetmek için, ViewSonic Aygıt 
Yöneticisinin o bilgisayarda yüklü olduğunu ve istemcinin ViewSonic Aygıt Yöneticisi 
altındaki bir yönetilen gruba eklendiğini teyit edin.

• Bir anlık görüntü alınırken, Bilgisayar Güvenliği Tanımlayıcısı (SID) ve bilgisayar 
adı dahil olmak üzere sisteme ait tüm bilgiler Sistem Hazırlığı (Sysprep) aracının 
otomatik çalıştırılmasıyla sıfırlanır veya sistem görüntüsünden çıkarılır.

NOT

• Bir anlık görüntü alınınca, başlatma yöntemi varsayılana sıfırlanır (varsayılan standart 
kullanıcı hesabıyla otomatik oturum açma). Ayrıntılar için, lütfen “Sistemin Başlatma 
Davranışı Hakkında”, sayfa 8 bölümüne bakın.

İstemcinize ait bir anlık görüntü almak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Snapshot (Anlık Görüntü) seçeneğini tıklatın.

2. Snapshot (Anlık Görüntü) altında yukarıdan açılır menüyü tıklatıp anlık görüntünün kaydedileceği konumu 
seçin. İki seçenek mevcuttur: Network (Ağ) ve USB.

• Anlık görüntü dosyasını uzak bilgisayara kaydetmek için Network (Ağ) öğesini seçin.

• Anlık görüntü dosyasını yerel olarak bağlanmış USB flash sürücüsüne kaydetmek için USB öğesini seçin.



İstemci Ayarlarını Yapılandırma
Sistem Ayarlarını Yapılandırma

38

3. Anlık görüntü için istediğiniz açıklamayı yazın ve Apply (Uygula)'ı tıklatın.

4. Onay isteyen bir mesaj görünür. Onaylamak için OK (Tamam)'i tıklatın.

5. Sistem işlemi otomatik olarak tamamlamak için yeniden başlatılacaktır.

NOT

• Lütfen işlemin otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin. Bir anlık görüntü alınması 
birkaç dakika sürer ve birden fazla yeniden başlatma işlemi gerektirir. Ayrıca, 
Sysprep işlemi masaüstünde gösterilmez, sadece arkaplanda gerçekleştirilir.

4.2.7 Oluşturulan Anlık Görüntüyle bir Sistem Görüntüsü Dağıtma

Anlık görüntülerinizi ağ üzerindeki bir uzak bilgisayara veya bir USB flash sürücüsüne kaydedebilirsiniz. Anlık 
görüntünüzün nerede bulunduğuna bağlı olarak bir sistem görüntüsünü ağ veya USB flash sürücüsü aracılığıyla 
dağıtabilirsiniz.

NOT

• Anlık görüntü almayla ilgili detaylı bilgi için “4.2.6 Toplu Dağıtım için Anlık 
Görüntüler Alma”, sayfa 37 bölümüne bakın.

Uzak Bilgisayardaki bir Anlık Görüntüyle
Uzak bilgisayardaki bir anlık görüntüyü kullanarak SC-T46'nıza sistem görüntüsü dağıtmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Firmware Update (Donanım Yazılımını Güncelle) 
seçeneğini tıklatın.
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2. Firmware Update (Donanım Yazılımını Güncelle) bölümü altında, yukarıdan açılır Firmware Type (Donanım 
Yazılımı Türü) menüsünü tıklatın ve Snapshot (Anlık Görüntü) öğesini seçin. Sistem, uzak bilgisayardaki 
Anlık Görüntü listesini otomatik olarak indirir.

3. İndirme işlemi tamamlanınca, Anlık Görüntü listesinin indirildiğini bildiren bir pencere görüntülenir.

NOT

• Uzak bilgisayarda saklanan istemci anlık görüntüleri ViewSonic Aygıt Yöneticisi 
tarafından yönetilir. ViewSonic Aygıt Yöneticisini kullanarak istemci anlık 
görüntülerini yönetmek hakkında detaylı bilgi almak için ViewSonic Aygıt Yöneticisi 
Kullanma Kılavuzuna başvurun.

4. Devam etmek için OK (Tamam)'i tıklatın.

5. Yukarıdan açılır menüleri tıklatarak istenen anlık görüntüyü ve diğer seçenekleri seçin.

Anlık Görüntü Dağıtma Seçenekleri

Öğe Açıklama

Firmware Version (Aygıt Yazılımı 
Sürümü)

İstediğiniz anlık görüntüyü Anlık Görüntü listesinden seçmek için tıklatın.

Reboot immediately (Hemen 
yeniden başlat)

Donanım yazılımı güncellemesi için sistemin hemen yeniden başlatılması ile daha 
sonra manuel olarak yeniden başlatılması arasında bir seçim yapın.

6. Seçimlerinizi onaylamak için Update firmware (Donanım yazılımını güncelle) seçeneğini tıklatın. Yeniden 
başlatmadan sonra sistem anlık görüntüyü dağıtmayı başlatır.
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USB Flash Sürücüsündeki bir Anlık Görüntüyle
USB flash sürücüsündeki bir anlık görüntüyü kullanarak SC-T46'nıza sistem görüntüsü dağıtmak için aşağıdakileri 
yapın:

1. USB flash sürücüsünü istemcinin boş bir USB bağlantı noktasına takın.

2. İstemciyi başlatın veya yeniden başlatın.

3. POST (İlk Açılışta Kendini Sınama) işlemi sırasında F7 tuşuna basarak Boot Device (Cihaz Başlatma) menüsüne 
girin.

4. Bağlanan USB flash sürücüsünden başlatmayı seçin.

5. ViewSonic İnce İstemci Geri Yükleme Sistemi başlatılır.

6.  USB'yi seçin ve devam etmek için Next (İleri)'i tıklatın.

7. Geri yükleme sistemi, anlık görüntünün istemciye dağıtılmasını başlatır.

8. İşlem tamamlanınca, istemciyi yeniden başlatmak için Finish (Son)'i tıklatın.
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4.2.8 Gereç Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Gereç modu, ince istemcinizin istenilen Microsoft Uzak Masaüstü, Citrix ICA, VMware View veya Horizon View 
oturumu ile başlatılmasını sağlar. Bir oturum oluştuktan sonra, istemci kapatılacaktır.

NOT

• İnce istemcinizin iki adet benzer ancak farklı mod mevcuttur:

No. Mod Açıklama

1 Gereç
İstemci doğrudan istenilen RDP / ICA / View 
oturumundan başlatılacak ve oturum sonrasında 
kapatılacaktır.

2 Otomatik 
Başlatma

İstemci doğrudan istenilen RDP / ICA / View 
oturumundan başlatılacak ve oturum sonrasında 
yapılandırılmış eylemi gerçekleştirilecektir.

Kullanılabilen bazı eylemler:

• Yerel masaüstüne dönme
• Yeni bir oturumu yeniden başlatma
• İnce istemciyi yeniden başlatma
• İnce istemciyi kapatma

• Modlarla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu bölümlere bakın:

 � sayfa 41, bölüm 4.2.8 (Gereç modu)
 � sayfa 68, bölüm 4.5.5 (RDP oturumları için otomatik başlatma modu)
 � sayfa 96, bölüm 4.5.8 (ICA oturumları için otomatik başlatma modu)
 � sayfa 111, bölüm 4.5.11 (View oturumları için otomatik başlatma 

modu)

Gereç Modunun Etkinleştirilmesi
Gereç modunu etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

NOT

• Gereçler sekmesi altından, istenilen Windows Masaüstü, Citrix ICA, VMware 
View veya Horizon View oturumu için bağlantı Applications (ayarlarını) 
yapılandırdığınızdan emin olun. Gereç modunda hangi hizmet türü ve bağlantı 
ayarlarının kullanılacağını belirlemelisiniz. Detaylı talimatlar için şu bölümlere bakın:

 � sayfa 56, bölüm “4.5.3 Configuring Basic RDP Connection Settings”

 � sayfa 81, bölüm “4.5.6 Configuring Basic ICA Connection Settings”

 � sayfa 107, bölüm “4.5.9 Configuring Basic VMware View Connection Settings”
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1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Appliance Mode (Gereç Modu) seçeneğine tıklayın.

2.  Enable Appliance Mode (Gereç Modunu Etkinleştir) öğesini işaretlemek için tıklayın.

3. Gereç modunun diğer ayarları görüntülenir.
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4. Uygulama (veya hizmet) türünü seçmek için açılır menülere tıklayın: Citrix ICA, Uzak Masaüstü veya 
VMware View ile bu türde kullanılabilir özel hizmet.

5. Seçimlerinizi onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

6. Yeniden başlatma sonrasında sistem Gereç moduna girecektir.

NOT

• Gereç modunu devre dışı bırakmak veya Gereç modu altında ViewSonic İstemci 
Kurulumu’na erişmek için lütfen bkz. sayfa 46,  “Gereç Modunun Devre Dışı Bırakılması”.
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Gereç Modunun Devre Dışı Bırakılması
Gereç modunu devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Gereç modu altında, RDP / ICA oturumunun Tam Ekran modundan çıkın veya klavye ile fareyi View 
oturumundan (sanal masaüstü) bırakın:

• RDP oturumunun Tam Ekran modundan çıkmak için Ctrl + Alt + Pause’a tıklayın.

• ICA oturumunun Tam Ekran modundan çıkmak için üstte yer alan XenDesktop araç çubuğunu kullanın 
(Tam Ekran modunda kullanamazsınız).

• View oturumunda (sanal masaüstü) klavye ve fareyi bırakmak için Ctrl + Alt’a basın.

NOT

• Lütfen View oturumunun (sanal masaüstü) klavye ile fareyi View oturumundan 
(sanal masaüstü) bırakmanız sonrasında arka planda kalmaya devam edecektir.

2. ViewSonic İstemci Kurulumu’nu başlatmak için Ctrl + Shift + Del’e basın.

NOT

• Gereç modunda istemci işletim sisteminin Araç çubuğuna (ViewSonic ARM Linux) 
erişemezsiniz.

3. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > Appliance Mode (Gereç Modu) seçeneğine tıklayın.

4.  Enable Appliance Mode (Gereç Modunu Etkinleştir) yanında yer alan işareti kaldırmak için tıklayın, 
ardından değişikliği uygulamak için Save (Kaydet) öğesine tıklayın.

5. Geçerli RDP / ICA / View oturumuna dönüm:

• Geçerli RDP / ICA / View oturumuna dönmek için, geçerli / ICA / View oturumunu seçmek ve geri 
yüklemek üzere Alt + Tab tuşlarını kullanın (Alt düğmesine basın ve basılı tutun ardından farklı öğeler 
arasında geçiş yapmak için Tab’a basın).

• Geçerli View oturumuna dönmek için View oturumunda (sanal masaüstü) arka planda herhangi bir 
noktaya basın.

6. Geçerli RDP / ICA / View oturumunu kapatın.

7. İstemci kapatılacaktır. İstemcinizi manuel olarak yeniden başlatın.
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4.2.9 UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) Yapılandırması

SC-T46'nız varsayılan olarak "UWF etkin" durumundadır. Birleştirilmiş Yazma Filtresi (UWF), tüm yazma girişimlerini 
korumalı bir birimde toplayıp bu yazma girişimlerini RAM önbelleğine yönlendiren sektör tabanlı bir yazma 
filtresidir. UWF etkinse, tüm sistem değişiklikleri yalnızca değişikliklerin yapıldığı oturumu etkileyecektir. Yapılan tüm 
değişiklikler yeniden başlatmadan sonra iptal edilir.

UYARI

• UWF özelliği varsayılan olarak etkindir. VCS ayarlarında yapılan değişiklikler hariç, 
bir oturumda yapılan hiçbir değişiklik sistemin yeniden başlatılmasından sonra 
sistemde tutulmaz. Sistemde herhangi bir değişiklik yapmadan önce, istediğiniz 
ayarları seçtiğinizden emin olun.

• Görev çubuğunun Bilgilendirme alanındaki bir simge, sisteminizin güncel UWF 
durumunu gösterir. Detaylı bilgi için bu bölümün sonundaki açıklamaya bakın.

UWF ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda System (Sistem) > UWF seçeneğini tıklatın.

2. UWF özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan açılır Durum menüsünü tıklatın.

3. Gerekiyorsa diğer seçenekleri seçmek için tıklatın.

İPUCU

• Kullanılan maksimum bellek boyutunu sadece UWF devre dışı bırakıldığında 
değiştirebilirsiniz. Öncelikle UWF'yi devre dışı bırakın, ardından da kullanılan 
bellek boyutunu değiştirin. UWF durumunu değiştirdiğiniz zaman sistemi yeniden 
başlatmanız gerekir.
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UWF Seçenekleri

Öğe Açıklama

Next State (Sonraki Durum) UWF'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tıklatın. Geçiş yapılması 
için yeniden başlatma gerekir.

Maximum used memory (Maksimum 
kullanılan bellek)

UWF için kullanılan maksimum belleği seçmek için tıklatın.

When UWF is disabled, warn me every 
(UWF devre dışıyken beni şu kadar 
zamanda bir uyar)

UWF devre dışıyken sistemin sizi ne sıklıkla uyacağını seçmek için tıklatın.

4. Seçimlerinizi onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.

5. Değişikliklerin etkin olması için sisteminizi yeniden başlatmanız gerekebilir.

UYARI

• UWF etkin/devre dışı durumları arasında geçiş yapabilmek için sistemi yeniden 
başlatmanız gerekir. Sisteminizin güncel UWF durumunu göstermek için görev 
çubuğunun Bilgilendirme alanında bir simge görüntülenir. Aşağıdaki tablo her bir 
simgenin açıklamasını içerir:

Simge Ad Açıklama

Yeşil Kilit

UWF şu anda etkin. VCS ayarlarında yapılan 
değişiklikler hariç, o oturumda sistem üzerinde 
yapılan hiçbir değişiklik sistemin yeniden 
başlatılmasından sonra sistemde tutulmaz.

Turuncu Kilit UWF durumu değiştirilmiş ve sistemin yeniden 
başlatılmasından sonra uygulanacak.

Kırmızı Kilit UWF şu anda devre dışı.

İPUCU

• UWF etkinken, UWF için o an itibariyle boş bellek alanını kontrol etmek için farenin 
imlecini UWF simgesinin üzerine getirebilirsiniz. Aşağıdaki gibi bir araç ipucu 
gösterilir.

NOT

• Bir ince istemci aygıtı olarak, SC-T46'nız temel olarak sunuculardaki uzak veya 
sanal masaüstlerine erişmek içindir. Sınırlı ve korumalı (UWF etkin) hard disk 
alanıyla verilerinizi SC-T46'nıza kaydetmeniz önerilmez. Bunun yerine, uzak/sanal 
masaüstlerindeki, çıkarılabilir depolama aygıtlarındaki veya ağlardaki depolama 
alanlarını kullanabilirsiniz.

• Bir dosyayı korumalı disk bölümüne kopyalamanız gerekirse, dosya boyutunun boş 
bellek alanından küçük olduğunu teyit edin. Aksi takdirde sisteminizde beklenmedik 
sonuçlar yaşanabilir veya sisteminiz kilitlenebilir.
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4.3 Harici Aygıt Ayarlarını Yapılandırma

4.3.1 Aygıtlar Sekmesine Genel Bakış

Devices (Aygıtlar) sekmesi, istemcilerin harici aygıtlarının ayarlarını yapılandırabilmenize imkân tanır. Kullanılabilir 
Devices (Aygıtlar) sekmesi ayarlarına erişmek için ViewSonic İstemci Kurulumundaki sekmeyi tıklatın.

Aygıtlar Sekmesine Genel Bakış

1 2

Arabirim Öğeleri

No. Ad Açıklama
1 Navigation (Gezinme) alanı Devices (Aygıtlar) sekmesi altında bir ayar öğesi seçmek için tıklatın.

2 Configuration (Yapılandırma) 
alanı Bir ayar öğesi seçilince buna ait ayar değerlerini yapılandırır.

4.3.2 Kullanılabilir Ayarlara Hızlı Bakış

Sekme Ayar Simge Açıklama Bölüm Sayfa

Devices 
(Aygıtlar)

USB Storage 
(USB 

Depolama 
Aygıtı)

USB depolama aygıtları ayarlarını 
yapılandırmak için tıklatın. 4.3.3 48

Ses Ses aygıtları ayarlarını yapılandırmak için 
tıklatın. 4.3.4 49
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4.3.3 USB Depolama Aygıtlarının Ayarlarını Yapılandırma

USB depolama aygıtlarının ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Devices (Aygıtlar) > USB Storage (USB Depolama) seçeneğini tıklatın.

2. İstediğiniz ayarı seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Üç seçenek mevcuttur: Enable USB Storage 
(USB Depolamayı Etkinleştir), Read-Only Access (Salt Okunur Erişim) ve Disable USB Storage (USB 
Depolamayı Devre Dışı Bırak).

NOT

• Enable USB Storage (USB Depolamayı Etkinleştir) seçiliyse, uzak/sanal masaüstü 
oturumlarında eşleştirmeli USB depolama aygıtlarını kullanıp kullanamayacağınız 
Applications (Uygulamalar) sekmesi altındaki RDP / ICA bağlantısı girişlerinden 
etkilenebilir. Detaylı bilgi için şu bölümlere bakın:

 � “4.5.5 Gelişmiş RDP Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 66

 � “4.5.8 Gelişmiş ICA Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94

• Disable USB Storage (USB Depolamayı Devre Dışı Bırak) seçilmişse, Citrix ICA ve 
VMware View / Horizon View oturumları kullanıcıların yerel olarak bağlanmış USB 
depolama aygıtlarını yönlendirme yöntemiyle kullanabilmelerine imkan tanıyabilir. 
Sanal masaüstü oturumlarında USB depolama aygıtlarının kullanılmasını fiilen 
önlemek için, Citrix ve VMware hizmet ortamlarında bazı yapılandırmalar yapılması 
gerekir.

3. Değişikliği kaydetmek için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.
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4.3.4 Bağlanan Ses Aygıtlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bağlanan ses aygıtlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için aşağıdakileri yapın:

NOT

• Yerel olarak bağlanmış ses aygıtlarını devre dışı bırakırsanız, istemci kullanıcıları bir 
RDP / ICA / View oturumunda bu aygıtları kullanarak ses çalamaz veya kaydedemez.

• Bir RDP / ICA / View oturumunda yerel ses aygıtlarını kullanarak ses çalmak veya 
kaydetmek için, yerel olarak bağlanmış ses aygıtlarını buradan (Devices (Aygıtlar) 
sekmesi altındaki Audio (Ses) sekmesi) etkinleştirmeniz ve ilgili ses ayarlarını (varsa) 
RDP / ICA / View bağlantı ayarlarında yapılandırmanız gerekir. Detaylı talimatlar için 
şu bölümlere bakın:

 � “4.5.5 Gelişmiş RDP Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 66

 � “4.5.8 Gelişmiş ICA Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94

 � “4.5.11 Gelişmiş View Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 109

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Devices (Aygıtlar) > Audio (Ses) seçeneğini tıklatın.

2. Enable System Audio Device (Sistem Ses Aygıtını Etkinleştir) seçeneğini tıklatarak seçeneği işaretleyin 
veya işaretini kaldırın.

3. Seçiminizi onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.

NOT

• Yapılan değişiklik, istemci yeniden başlatılana kadar etkin olmayacaktır.
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4.4 Kullanıcı Arabirimi Ayarlarını Yapılandırma

4.4.1 User Interface (Kullanıcı Arabirimi) Sekmesine Genel Bakış

User Interface (Kullanıcı Arabirimi) sekmesi, istemcilerin kullanıcı arabirimi ayarlarını yapılandırabilmenize 
imkân tanır. Kullanılabilir User Interface (Kullanıcı Arabirimi) sekmesi ayarlarına erişmek için ViewSonic İstemci 
Kurulumundaki sekmeyi tıklatın.

User Interface (Kullanıcı Arabirimi) Sekmesine Genel Bakış

1 2

Arabirim Öğeleri

No. Ad Açıklama

1 Navigation (Gezinme) alanı User Interface (Kullanıcı Arabirimi) sekmesi altında bir ayar öğesi 
seçmek için tıklatın.

2 Configuration (Yapılandırma) 
alanı Bir ayar öğesi seçilince buna ait ayar değerlerini yapılandırır.

4.4.2 Kullanılabilir Ayarlara Hızlı Bakış

Sekme Ayar Simge Açıklama Bölüm Sayfa

User 
Interface 
(Kullanıcı 
Arabirimi)

Desktop 
(Masaüstü)

Hızlı hizmet erişimi standart masaüstü 
kısayollarının görüntülenmesini yapılandırmak 
için tıklatın.

4.4.3 51
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4.4.3 Hızlı Hizmet Erişimi Standart Masaüstü Kısayollarının Görüntülenmesini Yapılandırma

Desktop (Masaüstü) ayarı, hızlı hizmet erişimine yönelik standart masaüstü kısayollarını görüntüleyip gizlemenizi 
sağlar. Üç adet standart masaüstü kısayolu vardır: Citrix Receiver, Remote Desktop Connection (Uzak Masaüstü 
Bağlantısı) ve VMware Horizon View Client; bunların her biri Citrix XenApp / XenDesktop / VDI-in-a-Box, Microsoft 
Uzak Masaüstü / Uzak Uygulama (RemoteApp) ve VMware View / VMware Horizon View için ayrı ayrı hızlı hizmet 
erişimi sunar.

Uzak Masaüstü Bağlantısı Citrix Receiver VMware Horizon View Client

İPUCU

• Bu standart masaüstü kısayollarını, hizmetlere hızla erişmek için kullanabilirsiniz. 
Detaylı talimatlar için 3 “Başlarken”, sayfa 16 bölümüne bakın.

NOT

• Ayrıca, masaüstü kısayollarınızı hizmetlere hızlı erişim için özelleştirebilirsiniz. Kendi 
masaüstü kısayollarınızı oluşturmak ve özelleştirmek hakkında detaylı talimatlar için 
“4.5 Hizmet Erişimi Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 52 bölümüne bakabilirsiniz.

Hızlı hizmet erişimi standart masaüstü kısayollarını görüntülemek veya gizlemek için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda User Interface (Kullanıcı Arabirimi) > Desktop (Masaüstü) seçeneğini 
tıklatın.

2. İşaretlemek veya işaretini kaldırmak için Remote Desktop Connection (Uzak Masaüstü Bağlantısı), Citrix 
Receiver ve VMware View Client onay kutularını tıklatın.

3. Uygulamak için Save (Kaydet)'i tıklatın.
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4.5 Hizmet Erişimi Ayarlarını Yapılandırma

4.5.1 Uygulamalar Sekmesine Genel Bakış

Applications (Uygulamalar) sekmesi, istemcilerin hizmet erişimi ayarlarını yapılandırabilmenize imkân tanır. 
Kullanılabilir Applications (Uygulamalar) sekmesi ayarlarına erişmek için ViewSonic İstemci Kurulumundaki 
sekmeyi tıklatın.

Uygulamalar Sekmesine Genel Bakış

1 2

Arabirim Öğeleri

No. Ad Açıklama

1 Navigation (Gezinme) alanı Applications (Uygulamalar) altında bir ayar öğesi veya seçilen ayar 
öğesi altında bir ayar girişi seçmek için tıklatın.

2 Configuration (Yapılandırma) 
alanı Bir ayar öğesi veya girişi seçilince buna ait ayar değerlerini yapılandırır.
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4.5.2 Kullanılabilir Ayarlara Hızlı Bakış

Sekme Ayar Simge Açıklama Bölüm Sayfa

Applications 
(Uygulamalar)

Remote 
Desktop 
(Uzak 

Masaüstü)

RDP oturumları için RDP (Uzak Masaüstü 
Protokolü) bağlantı ayarlarını yapılandırmak 
ve masaüstünde erişim kısayolları oluşturmak 
için tıklatın.

4.5.3
4.5.4
4.5.5

54

Citrix ICA

ICA oturumları için Citrix ICA (Bağımsız 
Bilgi İşlem Mimarisi) bağlantı ayarlarını 
yapılandırmak ve masaüstünde erişim 
kısayolları oluşturmak için tıklatın.

4.5.6
4.5.7
4.5.8

79

VMware View
View oturumları için VMware View bağlantı 
ayarlarını yapılandırmak ve masaüstünde 
erişim kısayolları oluşturmak için tıklatın.

4.5.9
4.5.10
4.5.11

105

Web Browser 
(Web 

Tarayıcı)

Tarayıcı oturumları için tarayıcı oturumu 
ayarlarını yapılandırmak ve masaüstünde 
erişim kısayolları oluşturmak için tıklatın.

4.5.12 111
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4.5.3 Temel RDP Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

Remote Desktop (Uzak Masaüstü) ayarı, Uzak Masaüstü hizmetleri için RDP (Uzak Masaüstü Protokolü) bağlantı 
ayarlarını yapılandırmanıza ve masaüstünde erişim kısayolları oluşturmanıza imkân tanır. Bu kısayolları kullanarak 
çalışma hizmetlerine hızlıca erişebilirsiniz.

NOT

• Microsoft Uzak Masaüstü hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen  
www.microsoft.com adresinden Microsoft web sitesini ziyaret edin.

Üç bağlantı türü mevcuttur:

Bağlantı Türü Açıklama Sayfa

Uzak Masaüstü Uzak masaüstüne/uygulamalara erişmek için seçin. 57

Uzak Web Erişimi Bir Web tarayıcısı aracılığıyla uzak masaüstlerine/uygulamalara erişmek için seçin. 59

Web Beslemesi Yayınlanan Başlangıç ekranı karoları aracılığıyla uzak uygulamalara erişmek için 
seçin. 61
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Bağlantı Türü: Uzak Masaüstü
Uzak Masaüstü hizmetleri RDB bağlantı ayarlarını yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Remote Desktop (Uzak Masaüstü) 
seçeneğini tıklatın.

2. RDP Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, RDP Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir RDP Bağlantısı girişi oluşturmak için, RDP Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.
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4. General (Genel) alt sekmesinde, Server Settings (Sunucu Ayarları) altında oturum adını ve sunucu/sanal 
makine adresini girin. 

NOT

• Kırmızı yıldız (*) işareti, doldurulması zorunlu alanları belirtir.

• Uzak bilgisayar fiziki bir sunucu veya sanal bir makine olabilir. Detaylı bilgi için 
Microsoft’un web sitelerini ziyaret edebilirsiniz: www.microsoft.com veya  
support.microsoft.com.

5. Bu RDP bağlantısı girişini eklemek için Save (Kaydet)'i tıklatın.

6. Uzak Masaüstü hizmetlerine ait kısayol masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş RDP bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Kullanılabilir diğer ayarlar hakkında detaylı bilgi almak için “4.5.5 Gelişmiş RDP 
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 66 bölümüne bakın.
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Bağlantı Türü: Uzak Web Erişimi
Uzak Web Erişimi bağlantı türü için RDB bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

NOT

• SC-T46 cihazınız yalnızca Windows Server 2012 R2 tabanlı RD Web Erişimini 
destekler, Windows Server 2012 R2 tabanlı erişim desteklenmez.

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Remote Desktop (Uzak Masaüstü) 
seçeneğine tıklayın.

2. RDP Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, RDP Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir RDP Bağlantısı girişi oluşturmak için, RDP Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)’e tıklayın.
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4.  General (Genel) alt sekmesinde, yukarıdan açılır Connection Type (Bağlantı Türü) menüsüne tıklayıp Remote 
Web Access (Uzak Web Erişimi)’i seçin.

5. Oturum adı ile Web tabanlı uzak uygulamalara/masaüstlerine erişilebilecek bağlantı URL’sini girin. 

NOT

• Kırmızı yıldız işareti, doldurulması zorunlu alanları belirtir.

• Uygun bağlantı URL’si için BT yöneticinize danışın.

6. Bu RDP bağlantısı girişini eklemek için Save (Kaydet)’e tıklayın.

7. Uzak Web Erişimi hizmetlerine ait kısayol masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş RDP bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Diğer uygun ayarlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. sayfa 68, bölüm 
“4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings”.
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Bağlantı Türü: Web Beslemesi
Uzak Web Erişimi bağlantı türü için RDP bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

NOT

• SC-T46 cihazınız yalnızca Windows Server 2012 R2 tabanlı RD Web Erişimini 
destekler, Windows Server 2012 R2 tabanlı erişim desteklenmez.

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Remote Desktop (Uzak Masaüstü) 
seçeneğine tıklayın.

2. RDP Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, RDP Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir RDP Bağlantısı girişi oluşturmak için, RDP Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)’e tıklayın.
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4.  General (Genel) alt sekmesinde, yukarıdan açılır Connection Type (Bağlantı Türü) menüsüne tıklayıp Web 
Feed (Web Beslemesi)’i seçin.

5. Oturum adını ve uzak uygulamalara erişebileceğiniz Web Beslemesi URL’sini ve Web Beslemesi kimlik 
bilgilerinizi girin.

NOT

• Kırmızı yıldız işareti, doldurulması zorunlu alanları belirtir.

• Uygun Web Beslemesi URL’si için BT yöneticinize danışın.

6. RemoteApp (Uzak Uygulama) ve Desktop Connections (Masaüstü Bağlantıları) bölümünde yer alan Update 
Now (Şimdi Güncelle) öğesine tıklayın. Tamamlama işlemi sonrasında sonuç bu bölümde gösterilecektir.

7. Bu RDP bağlantısı girişini eklemek için Save (Kaydet)’e tıklayın.

8. Web Beslemesi uygulama karoları Başlangıç ekranında otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş RDP bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Diğer uygun ayarlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. sayfa 68, bölüm 
“4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings”.
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4.5.4 Uzak Masaüstü Hizmetlerine Erişme

Bağlantı Türü: Uzak Masaüstü
Uzak Masaüstü Hizmetlerine erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Masaüstünde oluşturulan (özelleştirilmiş) kısayolu çift tıklatın.

NOT

• Uzak Masaüstü hizmetlerine, Remote Desktop Connection (Uzak Masaüstü 
Bağlantısı) standart masaüstü kısayolu aracılığıyla da erişebilirsiniz. Hizmetlere bu 
standart kısayol aracılığıyla erişmek hakkında detaylı bilgi almak için “3.3 Microsoft 
Uzak Masaüstü Hizmetlerine Erişme”, sayfa 24 bölümüne bakın.

2. Ekrandaki talimatları izleyin ve gerekiyorsa istenen kimlik bilgilerini girin.

3. İstediğiniz uzak masaüstü, masaüstünüzde tam ekran olarak (varsayılan) görüntülenecektir.

NOTE

• The connection type of Remote Desktop also allows you to launch application-
only sessions; only a specific application is launched rather than a full desktop. For 
details, please refer to “4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings” on 
page 68.

Örnek: Windows MultiPoint Server 2012
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Örnek: Windows Server 2012

Örnek: Windows 8 Enterprise
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Bağlantı Türü: Uzak Web Erişimi
Uzak uygulamalara/masaüstlerine erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Masaüstünde oluşturulan kısayola çift tıklayın.

2. Kimlik bilgilerini isteyen bir pencere görünür.

NOT

• Güvenlik ile ilgili bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize 
danışın ve öncelikle bağlantının güvenli olduğunu teyit edin. Geçmek için Continue 
to this website (Bu web sitesine devam et) öğesine tıklayın.

• Sayfanın altında bir açılır mesaj görüntülendiğinde, Allow to enable ActiveX 
Control (ActiveX Denetimini etkinleştirmeye izin ver) öğesine tıklayın.

3. Kullanıcı bilgilerinizi girin ve Sign in (Oturum aç)’i tıklatın.
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4. RemoteApp and Desktops (Uzak Uygulama ve Masaüstleri) veya Connect to a remote PC (Bir uzak 
uygulamaya bağlan) seçimi için tıklayın.

5. Uygulamaları veya masaüstlerini başlatmak için simgelere tıklayın veya ekrandaki talimatları izleyin.
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Bağlantı Türü: Web Beslemesi
Uzak uygulamalara erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Başlangıç ekranında, bir uygulamayı başlatmak için uygulama karosuna tıklayın.

2. Uygulama masaüstünde açılır.
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4.5.5 Gelişmiş RDP Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

Aşağıdaki tablo, RDP bağlantıları için her bir ayar öğesinin açıklamasını sunar. Gelişmiş ayarları yapılandırmak ve 
hizmet erişimi için SC-T46 masaüstü kısayollarınızı kişiselleştirmek için bu tabloya başvurun.

NOT

• Kullanılabilecek ayarların seçilen bağlantı türüne göre değişebileceğini unutmayın.

Uzak Masaüstü Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Uzak Web Erişimi bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 75, 
“Uzak Web Erişimi Bağlantı Türü için Ayarlar”

• Uzak Web Beslemesi bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 77,  
“Web Beslemesi Bağlantı Türü için Ayarlar”.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Uzak Masaüstü oturumları için ad girin.

Server Address (Sunucu Adresi) Uzak Masaüstü oturumu sağlanacak olan sunucunun/sanal makinenin bilgisayar 
adını ya da IP adresini girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece Remote Desktop (Uzak Masaüstü) seçildiğinde 
kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar sunar. 

Üç bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Remote Desktop 
(Uzak Masaüstü) Uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Remote Web Access 
(Uzak Web Erişimi)

Bir Web tarayıcısı (Internet Explorer) aracılığıyla 
uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Web Feed (Web 
Beslemesi)

Yayınlanan Başlangıç ekranı karoları aracılığıyla 
uzak uygulamalara erişim sağlar.

Connection Quality (Bağlantı 
Kalitesi)

Ağ bağlantınızın kalitesini en iyi açıklayacak olan ayarı girin. Üç seçenek 
mevcuttur: Very Fast (LAN) (Çok Hızlı), Fast (Broadband) (Hızlı, 
Genişbant) ve Slow (Modem) (Yavaş, Modem).
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Server Authentication (Sunucu 
Kimlik Doğrulaması)

İstemci uzak bilgisayarın kimliğini doğrulayamadığı takdirde ne yapılacağını 
seçin. Üç seçenek mevcuttur: Connect and don’t warn me (Bağlan ve beni 
uyarma), Warn me (Beni uyar) ve Do not connect (Bağlanma).

Seçenek Açıklama

Connect and don’t 
warn me (Bağlan ve 
beni uyarma)

Hiçbir uyarı vermeksizin bağlanır.

Warn me (Beni 
uyar)

Bağlanıp bağlanılmayacağını seçmesi için 
kullanıcıya bir uyarıda bulunur.

Do not connect 
(Bağlanma) Bağlantıya izin vermez.

Oturum Açma Ayarları

Öğe Açıklama

Username (Kullanıcı adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) parolasını girin.

Domain (Etki Alanı)
Sunucunun etki alanını girin.

NOT: Sunucu hiçbir etki alanına ait değilse bu alanı boş bırakın.

Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Uzak Masaüstü 
oturumunun açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Uzak 
Masaüstü oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Uzak Masaüstü oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört 
seçenek mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir 
şey yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı 
yeniden başlat)

Yeniden bir Uzak Masaüstü oturumu açar.

Reboot (Yeniden 
Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.
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Options (Seçenekler) Alt Sekmesi

Programlar

Öğe Açıklama

Start the following program 
on connection (Bağlantı 
kurulunca sıradaki programı 
başlat)

Application (Uygulama) modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan 
açılır menüyü tıklatın. Oturum türünü seçmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. İki 
uzak oturum türü mevcuttur:

• Uzak Masaüstü (Uygulama modu devre dışıyken)
• Uzak Uygulama (Uygulama modu etkinken)

NOT:  Uzak Uygulama oturumları, tüm masaüstünden ziyade sadece belli 
uygulamalara erişmek için kullanılan Uzaktan Erişim oturumlarıdır.

NOT:  Bir Uzak Uygulama oturumu açabilmek için öncelikle istediğiniz uygulamayı 
uygulama barındırma sunucusundaki RemoteApp Manager aracılığıyla 
RemoteApp Programları listesine eklemeniz gerekir. İstediğiniz bir uygulamayı 
sunucudaki RemoteApp Programları listesine eklemek hakkında detaylı bilgi 
almak için support.microsoft.com adresindeki Microsoft Destek web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.

Start in the following folder 
(Aşağıdaki sırayla başlayın)

Start the following program on connection (Bağlantı kurulunca sıradaki 
programı başlat) seçeneği etkinse, istediğiniz uygulamanın konumunu (ana 
makine sunucusundaki) yazın.

NOT:  İstediğiniz uygulamanın konumunu/yolunu bu alana yazabilir ve Program 
path and file name (Program yolu ve dosya adı) (sonraki alan) alanında 
sadece uygulamanın adını belirtebilirsiniz. Ya da, Program path and file 
name (Program yolu ve dosya adı) alanına uygulamanın yolunu ve adını 
yazıp bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Program path and file name 
(Program yolu ve dosya adı)

Start the following program on connection (Bağlantı kurulunca sıradaki 
programı başlat) seçeneği etkinse, istediğiniz uygulamanın yolunu ve adını yazın.

Uzak Uygulama Biçim Örneği

Windows Media Player C:\Programs Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

Adobe Reader X C:\Programs Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe

Adobe Reader X C:\Programs Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32

NOT: Dosya uzantısı yok sayılabilir.

Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Color Depth (Renk Derinliği)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumu için istediğiniz renk 
derinliğini seçin. Dört seçenek mevcuttur: 15 Bit, 16 Bit, 24 Bit, ve 32 Bit.

NOT:  RemoteFX etkinse, burada hangi renk derinliğini seçerseniz seçin 32 bit/
piksel uygulanır.

NOT:  Ana makine sunucusunda, Uzak Masaüstü oturumu için renk derinliğinin 
üst sınırını yapılandırabilirsiniz. Bu durumda, burada hangi renk derinliğini 
seçerseniz seçin söz konusu değer tanımlanan bu sınırı aşamaz.

Resolution (Çözünürlük)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumu için istediğiniz ekran 
çözünürlüğünü seçin. On iki seçenek mevcuttur: Fullscreen (Tam ekran), 
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1280x1024, 
1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, ve 640x480.
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Multi-Monitor (Çoklu Monitör) Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumunda çoklu ekran 
modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Display the connection bar 
when I use the full screen 
(Tam ekranı kullandığımda 
bağlantı çubuğunu göster)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, tam ekran modunda Bağlantı çubuğunun 
gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Bağlantı Ayarları

Öğe Açıklama

Printer Mapping (Yazıcı 
Eşleme)

Yazıcı eşlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan açılır menüyü 
tıklatın.

Enable (Etkinleştir) seçilirse, Uzak Masaüstü oturumunda kullanıcılar yerel 
yazıcıya veya ağ yazıcısına erişebilirler.

NOT:  Öncelikle ince istemciniz için istediğiniz yerel yazıcıyı veya ağ yazıcısını 
eklemeniz, ardından da söz konusu yazıcıyı Uzak Masaüstü oturumunda 
kullanmak için bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir.

NOT:  Windows Embedded tabanlı ince istemciniz için bir yerel yazıcı veya ağ 
yazıcısı eklemek için Denetim Masasına gidin, Hardware and Sound 
(Donanım ve Ses) > Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar) > 
Add a printer (Yazıcı Ekle) seçeneğini tıklatın ve ekrandaki talimatları 
izleyerek istediğiniz yerel yazıcıyı veya ağ yazıcısını ekleyin.

Clipboard Redirection 
(Panoya Yönlendirme)

Panoya Yönlendirme özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan 
açılır menüyü tıklatın.

NOT:  Enable (Etkinleştir) seçilince, yerel veya uzak masaüstlerinde (her iki 
yönde de) aynı pano kullanılabilir.

Smart Card Mapping (Akıllı 
Kart Eşleme)

Akıllı kart eşlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan açılır menüyü 
tıklatın.

Enable (Etkinleştir) seçilirse, Uzak Masaüstü oturumunda kullanıcılar bir akıllı 
kart okuyucu aracılığıyla akıllı kartlara erişebilirler.

Port Mapping (Bağlantı 
Noktası Eşleme)

Bağlantı noktası eşlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yukarıdan açılır 
menüyü tıklatın.

Enable (Etkinleştir) seçilirse, Uzak Masaüstü oturumunda kullanıcılar yerel 
bağlantı noktalarını kullanarak bağlı aygıtlara erişebilirler.

NOT:  İnce istemcilerdeki aygıt bağlantı noktalarının türü ve bulunabilirliği, 
ürününüzün modeline bağlı olarak değişebilir.
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Yerel Kaynak Ayarları

Öğe Açıklama

Remote Audio Playback 
(Uzak Ses Çalma)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumundaki bilgisayar 
seslerini ve ses dosyası çalma ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: 
Bring to this computer (Bu bilgisayara getir), Do not play (Çalma) ve Leave 
at remote computer (Uzak bilgisayarda bırak).

Seçenek Açıklama

Bring to this computer (Bu 
bilgisayara getir)

Uzak Masaüstü oturumunda bilgisayar seslerinin 
ve ses dosyalarının yerel olarak bağlanan ses 
aygıtları kullanılarak çalınabilmesine imkân tanır.

Do not play (Çalma) Uzak Masaüstü oturumunda bilgisayar seslerini 
ve ses dosyalarını devre dışı bırakır.

Leave at remote computer 
(Uzak bilgisayarda bırak)

Bilgisyar seslerini ve ses dosyalarını uzak 
bilgisayarda bırakır.

Remote Audio Recording 
(Uzak Ses Kaydetme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumundaki ses kaydetme 
ayarlarını yapılandırabilirsiniz. İki seçenek mevcuttur: Recording from this 
computer (Bu bilgisayardan kaydet) ve Do not record (Kaydetme).

Seçenek Açıklama

Recording from this computer 
(Bu bilgisayardan kaydet)

Uzak Masaüstü oturumunda sesin yerel 
olarak bağlanan ses aygıtları kullanılarak 
kaydedilmesine imkân tanır.

Do not record (Kaydetme)
Uzak Masaüstü oturumunda sesin yerel 
olarak bağlanan ses aygıtları kullanılarak 
kaydedilmesini devre dışı bırakır.

NOT:  Remote Audio Playback (Uzak Ses Çalma) seçeneğinin yukarıdan açılır 
menüsünde Leave at remote computer (Uzak bilgisayarda bırak) 
seçilirse bu ayar gri olur (etkinleştirilemez).

Apply Windows key 
combinations (Windows tuş 
kombinasyonlarını uygula)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Windows tuş kombinasyonlarının nerede 
uygulanacağını seçebilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: On this computer (Bu 
bilgisayarda), On the remote computer (Uzak bilgisayarda), Only when 
using the full screen (Sadece tam ekran kullanılırken).

Drives (Sürücüler) Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumunda yerel olarak 
bağlanan sürücüleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Supported plug and play 
devices (Desteklenen tak-
çalıştır aygıtlar)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumunda desteklenen tak-
çalıştır aygıtları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
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RemoteFX USB redirection 
(RemoteFX USB 
yönlendirme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, yerel olarak bağlanmış RemoteFX USB 
aygıtlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT:  Uzak masaüstlerinde RemoteFX USB kullanabilmek için, aygıt yönlendirmeyle 
ilgili ilke ayarını yapılandırmanız ve RemoteFX USB Aygıt Yönlendirmeye izin 
vermeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yönetici hesabınızla SC-T46 oturumunuzu açın.
2. ViewSonic İstemci Kurulumu aracılığıyla UWF'yi (Birleştirilmiş Yazma 

Filtresi) devre dışı bırakın (Bkz. “4.2.8 UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) 
Yapılandırması”, sayfa 45).

3.  Desktop(Masaüstünde) veya Start screen(Başlangıç Ekranında), 
farenin imlecini sağ alt köşeye getirin. Seçenekler görüntülenir.

Seçenekler: Search (Ara), Share (Paylaş), Start (Başlat), Devices (Aygıtlar), Settings (Ayarlar)

4. Arama seçeneğini seçmek için Search (Ara)'ü tıklatın.
5. Arama seçeneğine group policy (grup ilkesi) yazın ve Settings 

(Ayarlar)'i tıklatın. Edit group policy (Grup ilkesini düzenle) seçeneği 
sol tarafta görünür.

6. Tıklatarak Edit group policy (Grup ilkesini düzenle) seçeneğini seçin.

7. Açılan pencerede Computer Configuration (Bilgisayar Yapılandırma) > 
Administrative Templates (Yönetim Şablonları) > Windows 
Components (Windows Bileşenleri) > Remote Desktop Services 
(Uzak Masaüstü Hizmetleri) > Remote Desktop Connection Client 
(Uzak Masaüstü Bağlantı İstemcisi) > RemoteFX USB Device 
Redirection (RemoteFX USB Aygıtı Yönlendirme) > Allow RDP 
redirection of other supported RemoteFX USB devices from this 
computer (Desteklenen Diğer RemoteFX USB Aygıtlarının Bu 
Bilgisayardan RDP Yönlendirmesine İzin Ver) öğesini seçin.

8. Enabled (Etkin) öğesini ve bu ayarın hangi kullanıcılar için geçerli olduğunu 
seçin: Administrators Only (Sadece Yöneticiler) veya Administrators 
and Users (Yöneticiler ve Kullanıcılar); ardından da OK (Tamam)'i 
tıklatın.

9. Enable UWF through ViewSonic Client Setup (ViewSonic İstemci Kurulumu 
Aracılığıyla UWF'yi Etkinleştir).
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RD Gateway (RD Ağ Geçidi) Alt Sekmesi

Bağlantı Ayarları

Öğe Açıklama

RD Gateway Server Settings 
(RD Ağ Geçidi Sunucu Ayarları)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, bir RD Ağ Geçidi sunucusu kullanılıp 
kullanılmadığını, otomatik algılanıp algılanmadığını veya manuel olarak 
yapılandırılıp yapılandırılmadığını seçin. Üç seçenek mevcuttur: Automatically 
detect RD Gateway server settings (RD Ağ Geçidi sunucu ayarlarını 
otomatik algıla), Use these RD Gateway server settings (Bu RD Ağ Geçidi 
sunucu ayarlarını kullan) ve Do not use an RD Gateway server (Hiçbir RD 
Ağ Geçidi sunucusu kullanma).

Sever Name (Sunucu Adı)
RD Ağ Sunucusunun IP adresini / URL'sini / FQDN'sini yazın.

NOT: Detaylı bilgi için ağ yöneticinize danışın.

Logon method (Oturum açma 
yöntemi)

Oturum açma yöntemini seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Üç seçenek 
mevcuttur: Allow me to select later (Daha sonra seçmeme izin ver), Ask 
for password (Parola iste) (NTLM) ve Smart card (Akıllı Kart).

Seçenek Açıklama

Allow me to select later 
(Daha sonra seçmeme 
izin ver)

Kullanıcı, sunucuya bağlanırken uygulanacak 
oturum açma yöntemini seçebilir.

Ask for password (Parola 
iste) (NTLM)

Sunucuya bağlanması sırasında kullanıcıya 
bir parola sorulur.

Smart card (Akıllı kart) Sunucuya bağlanması sırasında kullanıcıdan 
bir akıllı kart girmesi istenir.

Bypass RD Gateway server for 
local addresses (Yerel adresler 
için RD Ağ Geçidi sunucusunu 
atla)

Yerel ağ adresilerinin gelen/giden trafiğinin RD Ağ Geçidi sunucusu üzerinden 
yönlendirilmesini önleyerek bağlantıyı hızlandırmak için işaretleyin.

Oturum Açma Ayarları

Öğe Açıklama

Use my RD Gateway credentials 
for the remote computer (Uzak 
bilgisayar için RD Ağ Geçidi 
oturum açma bilgilerimi kullan)

Hem RD Ağ Geçidi sunucusu hem de uzak bilgisayarda kimlik doğrulama için aynı 
kullanıcı oturum açma bilgilerini kullanmak istiyorsanız işaretleyin.
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Uzak Web Erişimi Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Uzak Masaüstü bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 68, 
“Uzak Masaüstü Bağlantı Türü için Ayarlar”

• Uzak Web Beslemesi bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 77, 
“Web Beslemesi Bağlantı Türü için Ayarlar”.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Uzak Web Erişimi oturumları için ad girin.

Connection URL (Bağlantı 
URL’si)

RD Web Erişiminin sunulduğu bağlantı URL’sini girin.

Connection Type (Bağlantı 
Türü)

Bu tablo sadece Remote Web Access(Uzak Web Erişimi) seçildiğinde 
kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar sunar. 

Üç bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Remote Desktop 
(Uzak Masaüstü) Uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Remote Web Access 
(Uzak Web Erişimi)

Bir Web tarayıcısı (Internet Explorer) aracılığıyla 
uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Web Feed (Web 
Beslemesi)

Yayınlanan Başlangıç ekranı karoları aracılığıyla 
uzak uygulamalara erişim sağlar.

Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup 
(Açılışta Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Uzak Masaüstü oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Uzak 
Masaüstü oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Uzak Masaüstü oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application (Uygulamayı 
yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown (Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir şey 
yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı yeniden 
başlat)

Yeniden bir Uzak Masaüstü oturumu açar.

Reboot (Yeniden Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.
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Options (Seçenekler) Alt Sekmesi

NOT

• Uzak Web Erişimi bağlantı türünün Options (Seçenekler) alt sekmesinde 
kullanılabilir seçenek mevcut değil.

RD Gateway (RD Ağ Geçidi) Alt sekmesi

NOT

• Uzak Web Erişimi bağlantı türünün RD Gateway (RD Ağ Geçidi) alt sekmesinde 
kullanılabilir seçenek mevcut değil.
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Web Beslemesi Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Uzak Masaüstü bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 68, 
“Uzak Masaüstü Bağlantı Türü için Ayarlar”.

• Uzak Web Erişimi bağlantı türü ayarlarının açıklamaları için lütfen bkz. sayfa 75, 
“Uzak Web Erişimi Bağlantı Türü için Ayarlar”.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Web Beslemesi oturumları için ad girin.

Web Feed URL (Web Beslemesi 
URL’si)

RD Web Beslemesinin sunulduğu bağlantı URL’sini girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece Web Feed (Web Beslemesi) seçildiğinde kullanılabilecek 
ayarlara ait açıklamalar sunar. 

Üç bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Remote Desktop 
(Uzak Masaüstü) Uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Remote Web Access 
(Uzak Web Erişimi)

Bir Web tarayıcısı (Internet Explorer) aracılığıyla 
uzak masaüstlerine/uygulamalara erişim sağlar.

Web Feed (Web 
Beslemesi)

Yayınlanan Başlangıç ekranı karoları aracılığıyla 
uzak uygulamalara erişim sağlar.

Oturum Açma Ayarları

Öğe Açıklama

Username (Kullanıcı adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) parolasını girin.

Domain (Etki Alanı)
Sunucunun etki alanını girin.

NOT: Sunucu hiçbir etki alanına ait değilse bu alanı boş bırakın.

RemoteApp and Desktop (Uzak Uygulama ve Masaüstü) Bağlantısı

Öğe Açıklama

Update Now (Şimdi Güncelle) Yayınlanan uygulamalar listesini sunucudan almak ve güncellemek için tıklayın.
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Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Color Depth (Renk Derinliği)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumu için istediğiniz renk 
derinliğini seçin. Dört seçenek mevcuttur: 15 Bit, 16 Bit, 24 Bit, ve 32 Bit.

NOT:  RemoteFX etkinse, burada hangi renk derinliğini seçerseniz seçin 32 bit/
piksel uygulanır.

NOT:  Ana makine sunucusunda, Uzak Masaüstü oturumu için renk derinliğinin 
üst sınırını yapılandırabilirsiniz. Bu durumda, burada hangi renk derinliğini 
seçerseniz seçin söz konusu değer tanımlanan bu sınırı aşamaz.

Resolution (Çözünürlük)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumu için istediğiniz ekran 
çözünürlüğünü seçin. On iki seçenek mevcuttur: Fullscreen (Tam ekran), 
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1280x1024, 
1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, ve 640x480.

Multi-Monitor (Çoklu Monitör) Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Uzak Masaüstü oturumunda çoklu ekran 
modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Display the connection bar 
when I use the full screen 
(Tam ekranı kullandığımda 
bağlantı çubuğunu göster)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, tam ekran modunda Bağlantı çubuğunun 
gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Yerel Kaynak Ayarları

Apply Windows key 
combinations (Windows tuş 
kombinasyonlarını uygula)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Windows tuş kombinasyonlarının nerede 
uygulanacağını seçebilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: On this computer (Bu 
bilgisayarda), On the remote computer (Uzak bilgisayarda), Only when 
using the full screen (Sadece tam ekran kullanılırken).
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RemoteFX USB redirection 
(RemoteFX USB 
yönlendirme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, yerel olarak bağlanmış RemoteFX USB 
aygıtlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT:  Uzak masaüstlerinde RemoteFX USB kullanabilmek için, aygıt yönlendirmeyle 
ilgili ilke ayarını yapılandırmanız ve RemoteFX USB Aygıt Yönlendirmeye izin 
vermeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yönetici hesabınızla SC-T46 oturumunuzu açın.
2. ViewSonic İstemci Kurulumu aracılığıyla UWF'yi (Birleştirilmiş Yazma 

Filtresi) devre dışı bırakın (Bkz. “4.2.8 UWF (Birleştirilmiş Yazma Filtresi) 
Yapılandırması”, sayfa 45).

3.  Desktop(Masaüstünde) veya Start screen(Başlangıç Ekranında), 
farenin imlecini sağ alt köşeye getirin. Seçenekler görüntülenir.

Seçenekler: Search (Ara), Share (Paylaş), Start (Başlat), Devices (Aygıtlar), Settings (Ayarlar)

4. Arama seçeneğini seçmek için Search (Ara)'ü tıklatın.
5. Arama seçeneğine group policy (grup ilkesi) yazın ve Settings 

(Ayarlar)'i tıklatın. Edit group policy (Grup ilkesini düzenle) seçeneği 
sol tarafta görünür.

6. Tıklatarak Edit group policy (Grup ilkesini düzenle) seçeneğini seçin.

7. Açılan pencerede Computer Configuration (Bilgisayar Yapılandırma) > 
Administrative Templates (Yönetim Şablonları) > Windows 
Components (Windows Bileşenleri) > Remote Desktop Services 
(Uzak Masaüstü Hizmetleri) > Remote Desktop Connection Client 
(Uzak Masaüstü Bağlantı İstemcisi) > RemoteFX USB Device 
Redirection (RemoteFX USB Aygıtı Yönlendirme) > Allow RDP 
redirection of other supported RemoteFX USB devices from this 
computer (Desteklenen Diğer RemoteFX USB Aygıtlarının Bu 
Bilgisayardan RDP Yönlendirmesine İzin Ver) öğesini seçin.

8. Enabled (Etkin) öğesini ve bu ayarın hangi kullanıcılar için geçerli olduğunu 
seçin: Administrators Only (Sadece Yöneticiler) veya Administrators 
and Users (Yöneticiler ve Kullanıcılar); ardından da OK (Tamam)'i 
tıklatın.

9. Enable UWF through ViewSonic Client Setup (ViewSonic İstemci Kurulumu 
Aracılığıyla UWF'yi Etkinleştir).
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RD Gateway (RD Ağ Geçidi) Alt sekmesi

NOT

• Uzak Web Erişimi bağlantı türünün RD Gateway (RD Ağ Geçidi) alt sekmesinde 
kullanılabilir seçenek mevcut değil.
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4.5.6 Temel ICA Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

Citrix ICA ayarı, Citrix hizmetleri için ICA bağlantılarını yapılandırmanıza ve hizmet erişimi için yerel masaüstünde 
kısayollar oluşturmanıza imkân tanır. Bu kısayolları kullanarak uygulamalara ve sanal masaüstlerine kolayca 
erişebilirsiniz.

NOT

• Citrix masaüstü sanallaştırma çözümleri hakkında detaylı bilgi için  
www.citrix.com adresindeki Citrix web sitesini veya support.citrix.com adresindeki 
Citrix Bilgi Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

NOT

• Citrix hizmetlerine Internet Explorer veya Citrix Receiver standart masaüstü 
kısayolu aracılığıyla da erişebilirsiniz. Hizmetlere bu standart masaüstü kısayol 
aracılığıyla erişmek hakkında detaylı bilgi almak için “3.2 Citrix Hizmetlerine Erişme”, 
sayfa 18 bölümüne bakın.

• Bu bölümde bulunan aşağıdaki konular, masaüstünde ve Başlat menüsünde kendi 
hizmet erişimi kısayollarınızı oluşturma ve özelleştirme adımları konusunda size 
rehberlik edecektir.

• Citrix VDI-in-a-Box bağlantı ayarlarını yapılandırmak için, Web Logon (Web 
Oturumu Açma) veya XenDesktop bağlantı türünü seçebilirsiniz.

Bağlantı Türü: Web Oturumu Açma
Web oturumu açma bağlantı türü ICA bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Citrix ICA seçeneğini tıklatın.

2. Kullanılabilir ICA Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.
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NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, ICA Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir ICA Bağlantısı girişi oluşturmak için, ICA Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4.  General (Genel) alt sekmesinde, bağlantı türünü varsayılan olarak Web Logon (Web Oturumu Açma) olarak 
bırakın ve istediğiniz oturum adı ile Sunucu Ayarları altında Citrix hizmetlerine erişilebilecek sunucunun IP 
adresini / URL'sini / FQDN'sini yazın.

NOT

• Sunucu tarafına yönelik uygulanabilir veya en uygun bilgiler, Citrix ortamınıza bağlı 
olarak değişebilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize başvurun.

5. Bu ICA bağlantısı girişini eklemek için Save (Kaydet)'i tıklatın. Erişim kısayolu masaüstünde otomatik olarak 
oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş ICA bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Kullanılabilir diğer ayarlar hakkında detaylı bilgi almak için “4.5.8 Gelişmiş ICA 
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94 bölümüne bakın.
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Bağlantı Türü: XenDesktop
XenDesktop bağlantı türü ICA bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Citrix ICA seçeneğini tıklatın.

2. Kullanılabilir ICA Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, ICA Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir ICA Bağlantısı girişi oluşturmak için, ICA Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4.  General (Genel) alt sekmesinde, yukarıdan açılır Connection Type (Bağlantı Türü) menüsünü tıklatıp 
XenDesktop'u seçin.
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5. XenDesktop'a erişilebilecek sunucunun IP adresini/FQDN'sini, oturum adını, kullanıcı bilgilerini ve sunucunun 
etki alanını yazın, ardından da kullanılabilir masaüstü gruplarını bulmak için Ara simgesini  tıklatın.

NOT

• Sunucu tarafına yönelik uygulanabilir veya en uygun bilgiler, Citrix ortamınıza bağlı 
olarak değişebilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize başvurun.

• Arama simgesi sadece gerekli bilgiler (kırmızı yıldız (*) işaretiyle belirtilen alanlar) 
girilirse kullanılabilir.

6. Tamamlanınca, masaüstü grubunu seçmenizi sağlayacak Arama iletişim penceresi açılır. Yukarıdan açılır 
menüyü tıklatarak istediğiniz masaüstü grubunu seçin ve onaylamak için Select (Seç)'i tıklatın.

7. Seçilen masaüstü grubu adı Masaüstü Grubu alanında otomatik olarak gösterilir.

8. Onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın. Erişim kısayolu masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş ICA bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Kullanılabilir diğer ayarlar hakkında detaylı bilgi almak için “4.5.8 Gelişmiş ICA 
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94 bölümüne bakın.
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Bağlantı Türü: XenApp
XenApp bağlantı türü ICA bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Citrix ICA seçeneğini tıklatın.

2. Kullanılabilir ICA Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, ICA Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir ICA Bağlantısı girişi oluşturmak için, ICA Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4.  General (Genel) alt sekmesinde, yukarıdan açılır Connection Type (Bağlantı Türü) menüsünü tıklatıp 
XenApp'i seçin.
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5. XenApp'a erişilebilecek sunucunun IP adresini/FQDN'sini, oturum adını, kullanıcı bilgilerini ve sunucunun etki 
alanını yazın, ardından da kullanılabilir uygulamaları bulmak için Ara simgesini  tıklatın.

NOT

• Sunucu tarafına yönelik uygulanabilir veya en uygun bilgiler, Citrix ortamınıza bağlı 
olarak değişebilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize başvurun.

• Arama simgesi sadece gerekli bilgiler (kırmızı yıldız (*) işaretiyle belirtilen alanlar) 
girilirse kullanılabilir. XenApp sunucunuz hiçbir etki alanına ait değilse, bilgisayar 
adını Domain (Etki Alanı) alanına yazın.

6. Tamamlanınca, uygulamayı seçmenizi sağlayacak Arama iletişim penceresi açılır. Yukarıdan açılır menüyü 
tıklatarak istediğiniz uygulamayı seçin ve onaylamak için Select (Seç)'i tıklatın.

7. Seçilen uygulama adı Uygulama Adı alanında otomatik olarak gösterilir.

8. Onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın. Erişim kısayolu masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş ICA bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Kullanılabilir diğer ayarlar hakkında detaylı bilgi almak için “4.5.8 Gelişmiş ICA 
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94 bölümüne bakın.
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Bağlantı Türü: Sunucu Bağlantısı
Web Sunucu Bağlantısı bağlantı türü ICA bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Citrix ICA seçeneğini tıklatın.

2. Kullanılabilir ICA Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, ICA Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir ICA Bağlantısı girişi oluşturmak için, ICA Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4.  General (Genel) alt sekmesinde, yukarıdan açılır Connection Type (Bağlantı Türü) menüsünü tıklatıp Server 
Connection (Sunucu Bağlantısı)'ı seçin.
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5. Oturum adını, sunucunun IP adresini / FQDN'sini, kullanıcı bilgilerini ve sunucunun etki alanını yazın.

NOT

• Sunucu tarafına yönelik uygulanabilir veya en uygun bilgiler, Citrix ortamınıza bağlı 
olarak değişebilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize başvurun.

• Bu bağlantı türü sadece XenApp sunucularına yapılan bağlantıları destekler.

6. Onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın. Erişim kısayolu masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.

NOT

• Hizmet tedariki planınıza ve sunucularınızın yapılandırmasına bağlı olarak, hizmet 
erişimi için başka gelişmiş ICA bağlantısı ayarları da yapılandırmanız gerekebilir. 
Kullanılabilir diğer ayarlar hakkında detaylı bilgi almak için “4.5.8 Gelişmiş ICA 
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma”, sayfa 94 bölümüne bakın.
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4.5.7 Citrix Hizmetlerine Erişme

XenDesktop, XenApp ve Sunucu Bağlantısı Bağlantı Türleri için
Citrix Hizmetlerine erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Masaüstünde oluşturulan (özelleştirilmiş) kısayolu çift tıklatın.

NOT

• Citrix hizmetlerine Citrix Receiver standart masaüstü kısayolu aracılığıyla da 
erişebilirsiniz. Hizmetlere standart kısayol aracılığıyla erişmek hakkında detaylı bilgi 
almak için “3.2 Citrix Hizmetlerine Erişme”, sayfa 18 bölümüne bakın.

2. İstenen uygulama, içerik veya masaüstü ekranda gösterilir.

Web Oturumu Açma Bağlantı Türleri için
Citrix Hizmetlerine erişmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Masaüstünde oluşturulan (özelleştirilmiş) kısayolu çift tıklatın.

NOT

• Citrix hizmetlerine Citrix Receiver standart masaüstü kısayolu aracılığıyla da 
erişebilirsiniz. Hizmetlere standart kısayol aracılığıyla erişmek hakkında detaylı bilgi 
almak için “3.2 Citrix Hizmetlerine Erişme”, sayfa 18 bölümüne bakın.

2. Web tarayıcısı Citrix Oturum Açma ekranıyla birlikte başlatılır.

Oturum Açma Ekranı Örneği: XenApp 6.5 Platinum
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Oturum Açma Ekranı Örneği: XenDesktop 5.6 Platinum

Oturum Açma Ekranı Örneği: XenApp ve XenDesktop 7.5 Platinum
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3. Gerekli oturum açma bilgilerini ve etki alanını yazıp Log On (Oturum Aç)'u tıklatın.

NOT

• Hizmetin barındırıldığı sunucunuz hiçbir etki alanına ait değilse sunucu adını girin 
(gerekiyorsa).

4. İstediğiniz uygulamayı, içeriği veya masaüstünü tıklatın.

Talebe Bağlı Uygulamalar için Ekran: XenApp 6.5 Platinum
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Talebe Bağlı Masaüstleri için Ekran: XenDesktop 5.6 Platinum

Talebe Bağlı Uygulamalar için Ekran: XenApp 7.5 Platinum
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Talebe Bağlı Masaüstleri için Ekran: XenDesktop 7.5 Platinum

5. Seçilen uygulama, içerik veya masaüstü ekranda gösterilir.

XenDesktop 5.6 PlatinumWindows 7 Ultimate ile Görüntülenen bir Masaüstü Örneği
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Örnek: XenDesktop 7.5 Platinum 
Windows Server 2008 R2 ile Sunulan Masaüstü

Örnek: XenApp 6.5 Platinum 
PowerPoint Viewer, Adobe Reader ve Skype ile sunulan Uygulamalar
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Örnek: XenApp 7.5 Platinum 
PowerPoint Viewer, Adobe Reader ve Mozilla Firefox ile Sunulan Uygulamalar
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4.5.8 Gelişmiş ICA Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

Aşağıdaki tablo, ICA bağlantıları için her bir ayar öğesinin açıklamasını sunar. Gelişmiş ayarları yapılandırmak ve 
hizmet erişimi için masaüstü kısayollarınızı ve Başlat menüsünü kişiselleştirmek için bu tabloya başvurun.

NOT

• Kullanılabilecek ayarların seçilen bağlantı türüne bağlı olarak değişebileceğini 
unutmayın.

Web Oturumu Açma Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• XenDesktop bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“XenDesktop Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 96 bölümüne bakın.

• XenApp bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için “XenApp 
Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 99 bölümüne bakın.

• Sunucu Bağlantısı bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Sunucu Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 102 bölümüne bakın.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Citrix ICA oturumları için ad girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece Web Logon (Web Oturumu Açma) seçildiğinde 
kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar sunar.

Dört bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Web Oturumu Açma
Bir web tarayıcısının (Internet Explorer) 
arayüzü aracılığıyla uygulama, masaüstü ve 
içerik erişimi hizmetleri sunar.

XenDesktop Masaüstü teslimat hizmetleri sunar.

XenApp Masaüstü uygulama teslimatı hizmetleri sunar.

Sunucu Bağlantısı Yöneticiler için eksiksiz sunucu erişimi 
hizmetleri sunar (sadece XenApp sunucular).

NOT:  Web Logon (Web Oturumu Açma) seçilince, SC-T46'nız hizmetlere 
erişmek için bir web tarayıcı kullanır. Başka bir tarayıcı yükleseniz ve bu 
tarayıcıyı varsayılan tarayıcı yapsanız bile her zaman Internet Explorer 
kullanılır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen “4.5.7 Citrix Hizmetlerine Erişme”, 
sayfa 87 bölümüne bakın.

Server Address (Sunucu Adresi) Citrix hizmetlerine erişilecek sunucunun IP adresini / URL'sini / FQDN'sini yazın.
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Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Citrix ICA oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Citrix 
ICA oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Citrix ICA oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir 
şey yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı 
yeniden başlat)

Yeniden bir Citrix ICA oturumu açar.

Reboot (Yeniden 
Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

Application (Uygulama) Alt Sekmesi

Web Ayarları

Öğe Açıklama

Mode Setting (Mod Ayarı)

İstediğiniz tarayıcı penceresi modunu seçmek için yukarıdan açılır menüyü 
tıklatın. İki seçenek mevcuttur: Full Screen (Tam Ekran) ve Normal Mode 
(Normal Mod).

Seçenek Açıklama

Full Screen (Tam 
Ekran) Tarayıcı Tam Ekran modunda açılır.

Normal Mode 
(Normal Mod) Tarayıcı Normal modunda açılır.

NOT:  Bu ayar yalnızca Connection Type (Bağlantı Türü) alanında Web Logon 
(Web Oturumu Açma) seçilmişse mevcuttur. Bu bağlantı türü, hizmetlere 
web tarayıcının arayüzü üzerinden erişebilmenizi sağlar.

NOT:  Varsayılan tarayıcı olarak başka bir tarayıcı seçmiş olsanız bile hizmet 
erişimi için kullanılan web tarayıcı her zaman Internet Explorer'dır.
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XenDesktop Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Web Oturumu Açma bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Web Oturumu Açma Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 94 bölümüne bakın.

• XenApp bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için “XenApp 
Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 99 bölümüne bakın.

• Sunucu Bağlantısı bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Sunucu Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 102 bölümüne bakın.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Citrix ICA oturumları için ad girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece XenDesktop seçildiğinde kullanılabilecek ayarlara ait 
açıklamalar sunar.

Dört bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Web Logon (Web Oturumu 
Açma)

Bir web tarayıcısının (Internet Explorer) 
arayüzü aracılığıyla uygulama, masaüstü ve 
içerik erişimi hizmetleri sunar.

XenDesktop Masaüstü teslimat hizmetleri sunar.

XenApp Masaüstü uygulama teslimatı hizmetleri sunar.

Server Connection 
(Sunucu Bağlantısı)

Yöneticiler için eksiksiz sunucu erişimi 
hizmetleri sunar (sadece XenApp sunucular).

Server Address (Sunucu Adresi) XenDesktop hizmetlerine erişilecek sunucunun IP adresini/ FQDN'sini yazın.

Username (Kullanıcı adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) parolasını girin.

Domain (Etki Alanı) Sunucunun etki alanını girin.

Desktop Group (Masaüstü 
Grubu)

Masaüstü grubunu yazın.

NOT:  Kullanılabilir masaüstü gruplarını bulmak için alanın ön kısmındaki Ara 
 simgesini kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için bkz. “Bağlantı Türü: 

XenDesktop”, sayfa 81.
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Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Citrix ICA oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Citrix 
ICA oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Citrix ICA oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir 
şey yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı 
yeniden başlat)

Yeniden bir Citrix ICA oturumu açar.

Reboot (Yeniden 
Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

Application (Uygulama) Alt Sekmesi

Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Requested Color Quality 
(İstenen Renk Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için istediğiniz renk 
kalitesini seçin. Üç seçenek mevcuttur: No preference (Tercih Yok), Better 
Speed (Daha Yüksek Hız) (16-bit) ve Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit).

Seçenek Açıklama

No preference (Tercih Yok) Belli bir renk kalitesine yönelik hiçbir tercih 
yoktur.

Better Speed (Daha Yüksek 
Hız) (16-bit)

Daha yüksek bir görüntü hızı için 16 bit renk 
kalitesi kullanılır.

Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit)

Daha iyi bir masaüstü görünümü için 32 bit 
renk kalitesi kullanılır.

Window Size (Pencere Boyutu)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için pencere boyutunu 
seçin. Sekiz seçenek mevcuttur: Default (Varsayılan), Seamless (Geçişsiz), 
Full Screen (Tam Ekran), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 
ve 1600 x 1200.

NOT:  Sunucu tarafında XenDesktop araç çubuğu etkinleştirilmişse pencere 
boyutunu değiştiremeyebilirsiniz.

NOT:  XenDesktop araç çubuğunu devre dışı bırakma konusunda bilgi almak için, 
support.citrix.com adresindeki Citrix web sitesini veya çevrimiçi yardım için 
www.citrix.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

NOT:  Araç çubuğunu devre dışı bırakmak istemiyorsanız, açılan pencereyi 
gerektiğinde yeniden boyutlandırmak için araç çubuğunu veya farenizi 
kullanabilirsiniz.
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Aygıt Eşleme

Öğe Açıklama

Mapping Local Drive (Yerel 
Sürücü Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel sürücülerin eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış aygıt(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında kullanılabilir.

Mapping Local Serial Ports 
(Yerel Seri Bağlantı Noktaları 
Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel olarak bağlanmış 
seri aygıtların eşlenmesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) 
seçerseniz, yerel olarak bağlanmış seri aygıtlar başlatılan Citrix ICA oturumlarında 
kullanılabilir.

Mapping Local Printers (Yerel 
Yazıcılar Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel yazıcıların eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış yazıcılar(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında kullanılabilir.

Bağlantı Ayarları

Öğe Açıklama

Network Protocol (Ağ Protokolü)

Bağlantı için kullanılan protokolü veya protokolleri seçmek için yukarıdan açılır 
menüyü tıklatın. Üç seçenek mevcuttur: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + HTTP sunucu konumu) ve SSL/TLS + HTTPS server 
location (SSL/TLS + HTTPS sunucu konumu).

Audio Quality (Ses Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya istediğiniz ses kalitesini seçebilirsiniz.

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya ses çalma kalitesi ayarını yapılandırabilirsiniz. Dört seçenek 
mevcuttur: High - high definition audio (Yüksek - yüksek tanımlı ses), 
Medium - optimized for speech (Orta - konuşma için optimize edilmiş), 
Low - for low-speed connections (Düşük - düşük hızlı bağlantılar için) ve 
Off (Kapalı).

Seçenek Açıklama

High - high definition audio 
(Yüksek - yüksek tanımlı ses)

Uç nokta cihazlarının kendi veri aktarma 
hızıyla bir ses dosyası çalabilmesini sağlar. 
Bant genişliğinin bol ve ses kalitesinin 
önemli olduğu bağlantılar için önerilir.

Medium - optimized for speech 
(Orta - konuşma için optimize 
edilmiş)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 65Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde makul bir düşüş olmasını sağlar. 
Bu seçenek konuşmalar için uygundur ve 
pek çok LAN tabanlı bağlantı için önerilir.

Low - for low-speed connections 
(Düşük - düşük hızlı bağlantılar 
için)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 16Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde önemli bir düşüşe neden olur. 
Düşük bant genişliğine sahip bağlantılar 
için uygun olan bu seçenek, düşük hızlı 
bir bağlantı sırasında makul bir ses 
performansı sunar.

Off (Kapalı) Açılan ICA oturumlarında ses çalınmasını 
devre dışı bırakır.

Encryption (Şifreleme)
İstediğiniz şifreleme yöntemini seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Beş 
seçenek mevcuttur: Basic (Temel), RC5 128 bit (login only) (RC5 128 bit 
(sadece oturum açma)), RC5 40 bit, RC5 56 bit, RC5 128 bit.

Apply Windows key 
combinations (Windows tuş 
kombinasyonlarını uygula)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Windows tuş kombinasyonlarının nerede 
uygulanacağını seçebilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: On the local desktop 
(Yerel masaüstünde), On the remote desktop (Uzak masaüstünde), In 
full screen desktops only (Sadece tam ekranlı masaüstlerinde).
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XenApp Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Web Oturumu Açma bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Web Oturumu Açma Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 94 bölümüne bakın.

• XenDesktop bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“XenDesktop Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 96 bölümüne bakın.

• Sunucu Bağlantısı bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Sunucu Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 102 bölümüne bakın.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Citrix ICA oturumları için ad girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece XenApp seçildiğinde kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar 
sunar.

Dört bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Web Logon (Web Oturumu 
Açma)

Bir web tarayıcısının (Internet Explorer) 
arayüzü aracılığıyla uygulama, masaüstü ve 
içerik erişimi hizmetleri sunar.

XenDesktop Masaüstü teslimat hizmetleri sunar.

XenApp Masaüstü uygulama teslimatı hizmetleri sunar.

Server Connection 
(Sunucu Bağlantısı)

Yöneticiler için eksiksiz sunucu erişimi 
hizmetleri sunar (sadece XenApp sunucular).

Server Address (Sunucu Adresi) XenApp hizmetlerine erişilecek sunucunun IP adresini/ FQDN'sini yazın.

Username (Kullanıcı adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) parolasını girin.

Domain (Etki Alanı)

Sunucunun etki alanını girin.

NOT:  XenApp sunucunuz hiçbir etki alanına ait değilse bilgisayarın/sunucunun 
adını eksiksiz yazın.

Application Name (Uygulama 
Adı)

Uygulama adını yazın.

NOT:  Kullanılabilir uygulamaları bulmak için alanın ön kısmındaki Ara  
simgesini kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için bkz. “Bağlantı Türü: XenApp”, 
sayfa 83.
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Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Citrix ICA oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Citrix 
ICA oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Citrix ICA oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir şey 
yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat) Yeniden bir Citrix ICA oturumu açar.

Reboot (Yeniden Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

Application (Uygulama) Alt Sekmesi

Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Requested Color Quality 
(İstenen Renk Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için istediğiniz renk 
kalitesini seçin. Üç seçenek mevcuttur: No preference (Tercih Yok), Better 
Speed (Daha Yüksek Hız) (16-bit) ve Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit).

Seçenek Açıklama

No preference (Tercih Yok) Belli bir renk kalitesine yönelik hiçbir tercih 
yoktur.

Better Speed (Daha Yüksek 
Hız) (16-bit)

Daha yüksek bir görüntü hızı için 16 bit renk 
kalitesi kullanılır.

Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit)

Daha iyi bir masaüstü görünümü için 32 bit 
renk kalitesi kullanılır.

Window Size (Pencere Boyutu)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için pencere boyutunu 
seçin. Sekiz seçenek mevcuttur: Default (Varsayılan), Seamless (Geçişsiz), 
Full Screen (Tam Ekran), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 
ve 1600 x 1200.

Aygıt Eşleme

Öğe Açıklama

Mapping Local Drive (Yerel 
Sürücü Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel sürücülerin eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış aygıt(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında bu bağlantı aracılığıyla 
kullanılabilir.

Mapping Local Serial Ports 
(Yerel Seri Bağlantı Noktaları 
Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel olarak bağlanmış 
seri aygıtların eşlenmesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) 
seçerseniz, yerel olarak bağlanmış seri aygıtlar başlatılan Citrix ICA oturumlarında 
kullanılabilir.
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Mapping Local Printers (Yerel 
Yazıcılar Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel yazıcıların eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış yazıcılar(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında bu bağlantı aracılığıyla 
kullanılabilir.

Bağlantı Ayarları

Öğe Açıklama

Network Protocol (Ağ Protokolü)

Bağlantı için kullanılan protokolü veya protokolleri seçmek için yukarıdan açılır 
menüyü tıklatın. Üç seçenek mevcuttur: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + HTTP sunucu konumu) ve SSL/TLS + HTTPS server 
location (SSL/TLS + HTTPS sunucu konumu).

Audio Quality (Ses Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya istediğiniz ses kalitesini seçebilirsiniz.

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya ses çalma kalitesi ayarını yapılandırabilirsiniz. Dört seçenek 
mevcuttur: High - high definition audio (Yüksek - yüksek tanımlı ses), 
Medium - optimized for speech (Orta - konuşma için optimize edilmiş), 
Low - for low-speed connections (Düşük - düşük hızlı bağlantılar için) ve 
Off (Kapalı).

Seçenek Açıklama

High - high definition audio 
(Yüksek - yüksek tanımlı ses)

Uç nokta cihazlarının kendi veri aktarma 
hızıyla bir ses dosyası çalabilmesini sağlar. 
Bant genişliğinin bol ve ses kalitesinin 
önemli olduğu bağlantılar için önerilir.

Medium - optimized for speech 
(Orta - konuşma için optimize 
edilmiş)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 65Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde makul bir düşüş olmasını sağlar. 
Bu seçenek konuşmalar için uygundur ve 
pek çok LAN tabanlı bağlantı için önerilir.

Low - for low-speed connections 
(Düşük - düşük hızlı bağlantılar 
için)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 16Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde önemli bir düşüşe neden olur. 
Düşük bant genişliğine sahip bağlantılar 
için uygun olan bu seçenek, düşük hızlı 
bir bağlantı sırasında makul bir ses 
performansı sunar.

Off (Kapalı) Açılan ICA oturumlarında ses çalınmasını 
devre dışı bırakır.

Encryption (Şifreleme)
İstediğiniz şifreleme yöntemini seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Beş 
seçenek mevcuttur: Basic (Temel), RC5 128 bit (login only) (RC5 128 bit 
(sadece oturum açma)), RC5 40 bit, RC5 56 bit, RC5 128 bit.

Apply Windows key 
combinations (Windows tuş 
kombinasyonlarını uygula)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Windows tuş kombinasyonlarının nerede 
uygulanacağını seçebilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: On the local desktop 
(Yerel masaüstünde), On the remote desktop (Uzak masaüstünde), In 
full screen desktops only (Sadece tam ekranlı masaüstlerinde).
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Sunucu Bağlantı Türü için Ayarlar

NOT

• Web Oturumu Açma bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“Web Oturumu Açma Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 94 bölümüne bakın.

• XenDesktop bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için 
“XenDesktop Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 96 bölümüne bakın.

• XenApp bağlantı türü için kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar için “XenApp 
Bağlantı Türü için Ayarlar”, sayfa 99 bölümüne bakın.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) Citrix ICA oturumları için ad girin.

Connection Type (Bağlantı Türü)

Bu tablo sadece Server Connection (Sunucu Bağlantısı) seçildiğinde 
kullanılabilecek ayarlara ait açıklamalar sunar.

Dört bağlantı türü mevcuttur:

Seçenek Açıklama

Web Logon (Web Oturumu 
Açma)

Bir web tarayıcısının (Internet Explorer) 
arayüzü aracılığıyla uygulama, masaüstü ve 
içerik erişimi hizmetleri sunar.

XenDesktop Masaüstü teslimat hizmetleri sunar.

XenApp Masaüstü uygulama teslimatı hizmetleri sunar.

Server Connection 
(Sunucu Bağlantısı)

Yöneticiler için eksiksiz sunucu erişimi 
hizmetleri sunar (sadece XenApp sunucular).

Server Address (Sunucu Adresi)

XenApp sunucusunun IP adresini / URL'sini / FQDN'sini yazın.

NOT:  Sunucu Bağlantısı yalnızca XenApp sunucularına yapılan bağlantıları 
destekler.

Username (Kullanıcı adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı (hesap) parolasını girin.

Domain (Etki Alanı)

Sunucunun etki alanını girin.

NOT:  Sunucu hiçbir etki alanına ait değilse bilgisayarın/sunucunun adını eksiksiz 
yazın.



İstemci Ayarlarını Yapılandırma
Hizmet Erişimi Ayarlarını Yapılandırma

103

Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Citrix ICA oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak Citrix 
ICA oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Citrix ICA oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir şey 
yapma)

Windows Embedded masaüstüne geri 
dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat) Yeniden bir Citrix ICA oturumu açar.

Reboot (Yeniden Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

Application (Uygulama) Alt Sekmesi

Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Requested Color Quality 
(İstenen Renk Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için istediğiniz renk 
kalitesini seçin. Üç seçenek mevcuttur: No preference (Tercih Yok), Better 
Speed (Daha Yüksek Hız) (16-bit) ve Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit).

Seçenek Açıklama

No preference (Tercih Yok) Belli bir renk kalitesine yönelik hiçbir tercih 
yoktur.

Better Speed (Daha Yüksek 
Hız) (16-bit)

Daha yüksek bir görüntü hızı için 16 bit renk 
kalitesi kullanılır.

Better Appearance (Daha İyi 
Görünüm) (32-bit)

Daha iyi bir masaüstü görünümü için 32 bit 
renk kalitesi kullanılır.

Window Size (Pencere Boyutu)
Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumu için pencere boyutunu 
seçin. Sekiz seçenek mevcuttur: Default (Varsayılan), Seamless (Geçişsiz), 
Full Screen (Tam Ekran), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 
ve 1600 x 1200.

Aygıt Eşleme

Öğe Açıklama

Mapping Local Drive (Yerel 
Sürücü Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel sürücülerin eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış aygıt(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında bu bağlantı aracılığıyla 
kullanılabilir.

Mapping Local Serial Ports 
(Yerel Seri Bağlantı Noktaları 
Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel olarak bağlanmış 
seri aygıtların eşlenmesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) 
seçerseniz, yerel olarak bağlanmış seri aygıtlar başlatılan Citrix ICA oturumlarında 
kullanılabilir.
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Mapping Local Printers (Yerel 
Yazıcılar Eşleme)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda yerel yazıcıların eşlenmesini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yes (Evet) seçerseniz, yerel olarak 
bağlanmış yazıcılar(lar) başlatılan Citrix ICA oturumlarında bu bağlantı aracılığıyla 
kullanılabilir.

Bağlantı Ayarları

Öğe Açıklama

Network Protocol (Ağ Protokolü)

Bağlantı için kullanılan protokolü veya protokolleri seçmek için yukarıdan açılır 
menüyü tıklatın. Üç seçenek mevcuttur: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + HTTP sunucu konumu) ve SSL/TLS + HTTPS server 
location (SSL/TLS + HTTPS sunucu konumu).

Audio Quality (Ses Kalitesi)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya istediğiniz ses kalitesini seçebilirsiniz.

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, Citrix ICA oturumunda ses çalınmasını devre 
dışı bırakabilir veya ses çalma kalitesi ayarını yapılandırabilirsiniz. Dört seçenek 
mevcuttur: High - high definition audio (Yüksek - yüksek tanımlı ses), 
Medium - optimized for speech (Orta - konuşma için optimize edilmiş), 
Low - for low-speed connections (Düşük - düşük hızlı bağlantılar için) ve 
Off (Kapalı).

Seçenek Açıklama

High - high definition audio 
(Yüksek - yüksek tanımlı ses)

Uç nokta cihazlarının kendi veri aktarma 
hızıyla bir ses dosyası çalabilmesini sağlar. 
Bant genişliğinin bol ve ses kalitesinin 
önemli olduğu bağlantılar için önerilir.

Medium - optimized for speech 
(Orta - konuşma için optimize 
edilmiş)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 65Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde makul bir düşüş olmasını sağlar. 
Bu seçenek konuşmalar için uygundur ve 
pek çok LAN tabanlı bağlantı için önerilir.

Low - for low-speed connections 
(Düşük - düşük hızlı bağlantılar 
için)

Uç nokta cihazlarına gönderilen sesleri 
en fazla 16Kbps'ye kadar sıkıştırarak ses 
kalitesinde önemli bir düşüşe neden olur. 
Düşük bant genişliğine sahip bağlantılar 
için uygun olan bu seçenek, düşük hızlı 
bir bağlantı sırasında makul bir ses 
performansı sunar.

Off (Kapalı) Açılan ICA oturumlarında ses çalınmasını 
devre dışı bırakır.

Encryption (Şifreleme)
İstediğiniz şifreleme yöntemini seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Beş 
seçenek mevcuttur: Basic (Temel), RC5 128 bit (sadece oturum açma), 
RC5 40 bit, RC5 56 bit, RC5 128 bit.

Apply Windows key 
combinations (Windows tuş 
kombinasyonlarını uygula)

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Windows tuş kombinasyonlarının nerede 
uygulanacağını seçebilirsiniz. Üç seçenek mevcuttur: On the local desktop 
(Yerel masaüstünde), On the remote desktop (Uzak masaüstünde), In 
full screen desktops only (Sadece tam ekranlı masaüstlerinde).
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4.5.9 VMware View Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

VMware View ayarı, VMware View veya Horizon View masaüstü hizmetleri için View bağlantı ayarlarını 
yapılandırabilmenize ve hizmet erişimi için masaüstünde ve Başlat menüsünde kısayollar oluşturabilmenize imkân 
tanır. Bu kısayolları kullanarak isteğe bağlı masaüstü hizmetlerine kolayca erişebilirsiniz.

NOT

• VMware masaüstü sanallaştırma çözümleri hakkında detaylı bilgi almak için  
www.vmware.com adresindeki VMware web sitesini ziyaret edin.

NOT

• VMware View veya Horizon View hizmetlerine VMware Horizon View Client 
standart masaüstü kısayolu aracılığıyla da erişebilirsiniz. Hizmetlere standart 
masaüstü kısayolu aracılığıyla erişmek hakkında detaylı bilgi almak için 3 
BaşlarkenBaşlarken16 bölümüne veya SC-T46 Hızlı Başlatma Kılavuzuna bakın.

• Aşağıdaki bölümler, masaüstünde kendi hizmet erişimi kısayollarınızı oluşturma 
adımları konusunda size rehberlik edecektir.

VMware View bağlantı ayarlarını hızlıca yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > VMware View seçeneğini tıklatın.

2. View Bağlantısı listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.
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NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, View Bağlantısı listesi boş olacaktır.

3. Yeni bir View Bağlantısı girişi eklemek için, View Bağlantısı listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4. İstediğiniz oturum adını girin ve onaylamak için Save (Kaydet)'i tıklatın.

NOT

• Masaüstünde bir hizmet erişimi kısayolu oluşturmak için doldurulması gereken tek 
alan budur. Diğer bilgiler hizmet erişimi süresince girilebilir. İhtiyaçlarınıza bağlı 
olarak daha fazla bilgi girmeyi de tercih edebilirsiniz.

5. Yeni giriş View Bağlantısı listesine eklenir ve masaüstünde otomatik olarak bir kısayol oluşturulur.
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4.5.10 VMware View veya Horizon View Hizmetlerine Erişme

VMware View veya Horizon View hizmetlerine erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Masaüstünde oluşturulan (özelleştirilmiş) erişim kısayolunu çift tıklatın.

2. View Bağlantı Sunucusunun adını veya IP adresini eklemenize imkân tanıyan bir pencere görüntülenir.

3. Add Server (Sunucu Ekle) simgesini çift tıklatın veya sağ üst köşedeki + Add Server (+ Sunucu Ekle)'yi 
tıklatın.

4. View Bağlantı Sunucusunun adını veya IP adresini girmeniz için bir pencere görüntülenir. Gerekli bilgileri girip 
Connect (Bağlan)'i tıklatın.

5. Uzak sunucuyla ilgili bir sertifika mesajı içeren bir pencere açılabilir. Detaylı bilgi için BT yöneticinize danışın 
ve öncelikle bağlantının güvenli olduğunu teyit edin. Bu adımı atlamak için Continue (Devam) seçeneğini 
tıklatın.

6. Hoş Geldiniz mesajı içeren bir pencere görünebilir. Devam etmek için OK (Tamam)'i tıklatın.
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7. Açılan pencerede kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Login (Oturum Aç)'i tıklatın.

8. Kullanıcı oturum açma bilgilerinizle kullanılabilecek masaüstlerini içeren bir pencere görüntülenir. İstediğiniz 
masaüstünü seçmek için çift tıklatın.

9. Masaüstü ekranda (varsayılan olarak tam ekran halinde) görüntülenecektir.
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4.5.11 Gelişmiş View Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma

Aşağıdaki tablo, View bağlantıları için her bir ayar öğesinin açıklamasını sunar. Gelişmiş ayarları yapılandırmak ve 
hizmet erişimi için masaüstü kısayollarınızı ve Başlat menüsünü kişiselleştirmek için bu tabloya başvurun.

General (Genel) Alt Sekmesi

Sunucu Ayarları

Öğe Açıklama

Session Name (Oturum Adı) VMware View veya Horizon View oturumları için adı girin.

Connection Server (Bağlantı 
Sunucusu)

View Bağlantı Sunucusunun bilgisayar adını veya IP adresini yazın.

NOT:  View Bağlantı Sunucusu hakkında detaylı bilgi almak için  
www.vmware.com adresindeki VMware web sitesini ziyaret edin.

Port (Bağlantı Noktası) View Bağlantı Sunucusuyla iletişim kurmada kullanılacak bağlantı noktası 
numarasını yazın. Varsayılan değeri kullanmak için bu alanı boş bırakın.

Use secure connection (SSL) 
(Güvenli Bağlantı Kullan, SSL)

Güvenli bağlantıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için işaretleyin ya da 
işaretini kaldırın.

Certificate checking mode 
(Sertifika kontrol modu)

Uzak sunucu kimliğinin doğrulanıp doğrulanmayacağını ve güvenilmeyen 
bir sunucuya bağlanılıp bağlanılmayacağını seçmek için tıklatın. Üç seçenek 
mevcuttur: Do not verify server identity certificates (Sunucu kimliği 
sertifikalarını doğrulama), Warn before connecting to untrusted servers 
(Güvenilmeyen sunuculara bağlanmadan önce uyar) ve Never connect to 
untrusted servers (Güvenilmeyen sunuculara hiçbir zaman bağlanma).

Seçenek Açıklama

Do not verify server 
identity certificates 
(Sunucu kimliği 
sertifikalarını doğrulama)

Uzak sunucunun kimliğini doğrulama ve 
doğrudan bağlan.

Warn before connecting 
to untrusted servers 
(Güvenilmeyen sunuculara 
bağlanmadan önce uyar)

Bağlanıp bağlanılmayacağını seçmesi için 
kullanıcıya bir uyarıda bulunur.

Never connect to 
untrusted servers 
(Güvenilmeyen sunuculara 
hiçbir zaman bağlanma)

Güvenilmeyen bağlantıları devre dışı bırakır.

Oturum Açma Ayarları

Öğe Açıklama

Log in as current user (Güncel 
kullanıcı olarak oturum aç)

VMware View veya Horizon View hizmetlerinde güncel kullanıcı bilgileriyle 
oturum açmak için işaretleyin. İşaretlenirse, User Name (Kullanıcı Adı), Password 
(Parola) ve Domain Name (Etki Alanı Adı) alanları gri olur (kullanılamaz).

User Name (Kullanıcı Adı) Kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı adını girin.

Password (Parola) Kimlik doğrulama için kullanılan parolayı girin.

Domain Name (Etki Alanı) View Bağlantı Sunucusunun etki alanı adını yazın.

Desktop Name (Masaüstü Adı)

Masaüstünün adını yazın. Kullanıcıların seçmesini istiyorsanız boş bırakın.

NOT:  Aşağıdaki Display Protocol (Ekran Protokolü) alanı için Manual (Manuel) 
seçilirse bu alan gri olur (kullanılamaz).
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Display Protocol (Ekran 
Protokolü)

Ekran protokolünü seçmek için yukarıdan açılır menüyü tıklatın. Üç seçenek 
mevcuttur: Manual (Manuel), Microsoft RDP ve PCoIP.

Seçenek Açıklama

Manual 
(Manuel) İstediğiniz ekran protokolünü manuel olarak seçin.

Microsoft RDP Ekran protokolü olarak Microsoft RDP kullanın.

PCoIP Ekran protokolü olarak VMware PCoIP kullanın.

Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir VMware View veya 
Horizon View oturumu açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde oturum açtığınızda otomatik olarak VMware 
View veya Horizon View oturumu açılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir VMware View veya Horizon View oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını 
seçin. Dört seçenek mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart 
Application (Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve 
Shutdown (Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir 
şey yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı 
yeniden başlat)

Bir View veya Horizon View oturumunu yeniden 
açar.

Reboot (Yeniden 
Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

Application (Uygulama) Alt Sekmesi

Pencere Ayarları

Öğe Açıklama

Ekran

Yukarıdan açılır menüyü tıklatarak, View masaüstü için istediğiniz ekran 
boyutunu seçin. Beş seçenek mevcuttur: Full Screen (Tam Ekran), Multi 
Monitor (Çoklu Monitör), Large Window (Büyük Pencere) ve Small 
Window (Küçük Pencere).

Seçenek Açıklama

Full Screen (Tam 
Ekran) Seçilen View masaüstünü tam ekranda açar.

Multi Monitor 
(Çoklu Monitör) Seçilen View masaüstünü çoklu ekranlarda açar.

Large Window 
(Büyük Pencere) Seçilen View masaüstünü büyük bir pencerede açar.

Small Window 
(Küçük Pencere) Seçilen View masaüstünü küçük bir pencerede açar.
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4.5.12 Web Tarayıcı Ayarlarını Yapılandırma

Web Browser (Web Tarayıcı) ayar öğesi, tarayıcı oturumu ayarlarını yapılandırmanıza ve tarayıcı oturumları için 
masaüstünde veya Başlat menüsünde kısayollar oluşturmanıza imkân tanır.

Genel Web Tarayıcı Oturumu Ayarlarını Yapılandırma
Genel web tarayıcı oturumu ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Web Browser (Web Tarayıcı) > Global 
Setting (Genel Ayarlar)'i tıklatın.

2. Aşağıdaki tabloya bakarak ana sayfa, proxy ve otomatik yapılandırma ayarlarını yapın, bunları uygulamak için 
Save (Kaydet)'i tıklatın.

Temel Ayarlar

Öğe Açıklama

Home Page (Ana Sayfa) Home (Ana Sayfa) düğmesi aracılığıyla hızlı erişilecek olan web sayfasının URL 
adresini yazın.

Proxy Settings (Proxy Ayarları)

Öğe Açıklama

Use a proxy server for your LAN 
(LAN için bir proxy sunucusu 
kullan)

Yerel ağınızda bir proxy sunucusu kullanmak için işaretleyin.

HTTP Proxy Server (HTTP Proxy 
Sunucusu) Proxy sunucusunun IP adresini yazın.

HTTP Proxy Port (HTTP Proxy 
Bağlantı Noktası) Proxy sunucusunun iletişim bağlantı noktasını yazın.

No Proxy For (Proxy Yok) Proxy sunucusunun atlanmasını sağlayacak IP adres(ler)ini yazın.



İstemci Ayarlarını Yapılandırma
Hizmet Erişimi Ayarlarını Yapılandırma

112

Otomatik Yapılandırma

Öğe Açıklama

Automatically detect settings 
(Ayarları otomatik algıla) Tarayıcı ayarlarının otomatik algılanması için işaretleyin.

Use automatic configuration 
script (Otomatik yapılandırma 
komut dizesini kullan)

Otomatik yapılandırmaya izin vermek için işaretleyin ve bir yapılandırma dosyası 
bulunan IP adresini belirtin.

Address (Adres) Use automatic configuration script (Otomatik yapılandırma komut 
dizesini kullan) seçilmişse IP adresini yazın.

Özel Tarayıcı Oturumu Ayarlarını Yapılandırma
Özel tarayıcı oturumu ayarlarını yapılandırmak ve masaüstü ile Başlat menüsünde kısayollar oluşturmak için 
aşağıdakileri yapın:

İPUCU

• Belli bir web sayfası (örneğin intranet ana sayfanız) için bir masaüstü kısayolu 
oluşturmak amacıyla bu özelliği kullanabilirsiniz.

1. ViewSonic İstemci Kurulumunda Applications (Uygulamalar) > Web Browser (Web Tarayıcı) seçeneğini 
tıklatın.

2. Tarayıcı Oturumu listesi, Configuration (Yapılandırma) alanında görünür.

NOT

• Herhangi bir giriş oluşturmadıysanız, Tarayıcı Oturumu listesi boş olacaktır.
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3. Tarayıcı Oturumu listesinin en üst kısmında Add (Ekle)'i tıklatın.

4.  General (Genel) alt sekmesinde istediğiniz oturum adını ve giriş web sayfasının URL'sini yazın, gerekiyorsa 
diğer ayarları seçin (açıklamalar için aşağıdaki tabloya bakın).

Ortak Ayarlar

Öğe Açıklama

Autostart When Startup (Açılışta 
Otomatik Başlat)

Windows Embedded başlatıldığında otomatik olarak bir Tarayıcı oturumunun 
açılıp açılmayacağını seçin.

Yes (Evet)'i seçerseniz, sistemde her oturum açtığınızda otomatik olarak 
Tarayıcı oturumu başlatılır.

On Application Exit 
(Uygulamadan Çıkılınca)

Bir Tarayıcı oturumu sonlandırılınca ne yapılacağını seçin. Dört seçenek 
mevcuttur: Do Nothing (Hiçbir şey yapma), Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat), Reboot (Yeniden başlat) ve Shutdown 
(Kapat).

Seçenek Açıklama

Do Nothing (Hiçbir şey 
yapma) Windows Embedded masaüstüne geri dönülür.

Restart Application 
(Uygulamayı yeniden başlat) Yeniden bir Tarayıcı oturumu açar.

Reboot (Yeniden Başlat) İnce istemcinizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) İnce istemcinizi kapatır.

5. Onaylamak için Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın. Erişim kısayolu masaüstünde otomatik olarak oluşturulur.
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Ekler

Bu bölüm, SC-T47 ince istemcilerinizin bakımına yönelik talimatlar sunar.

A.1 SC-T47’nizin Sıfırlanması

SC-T47'nizin "yönetilmeyen" durumuna sıfırlanması ve ViewSonic 
İstemci Kurulumu ayarlarının fabrika varsayılanlarına sıfırlanması
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A.1 SC-T47'nizin Sıfırlanması

Reset Mode (Sıfırla Modu), ViewSonic İstemci Kurulumu ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlamanızı sağlar. 
Ayrıca, yönetilen bir SC-T47'yi, uzaktan ve toplu istemci yönetimi için ViewSonic tarafından geliştirilmiş bir yönetim 
konsolu olan ViewSonic Aygıt Yöneticisinin yönetiminden alır.

Reset Mode (Sıfırla Modu) işlevini ViewSonic İnce İstemci Menüsü aracılığıyla yerel olarak çalıştırabilirsiniz.

NOT

• Ayrıca, yönetilen bir SC-T47'yi uzaktan ViewSonic Aygıt Yöneticisi yönetiminden 
ayırabilirsiniz. 
Detaylı bilgi için ViewSonic Aygıt Yöneticisi Kullanma Kılavuzuna başvurun.

SC-T47'nizi sıfırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. SC-T47'nizi yeniden başlatın.

2. POST (İlk Açılışta Kendini Sınama) işlemi sırasında, klavyede Esc tuşuna basarak ViewSonic İnce İstemci 
Menüsüne girin.

ViewSonic Thin Client Menu  

Normal boot 

Reset Mode 

Firmware Update

Reboot 

Shutdown 

NOT

• ViewSonic İnce İstemci Menüsünde beş seçenek mevcuttur: Normal boot (Normal 
Açılış), Reset Mode (Sıfırla Modu), Firmware Update (Donanım Yazılımı 
Güncelleme), Reboot (Yeniden Başlatma) ve Shutdown (Kapat). Her bir seçenek 
hakkında açıklama için aşağıdaki tabloya bakın:

Menü Seçeneği Açıklama
Normal boot 
(Normal Açılış) SC-T47'nizi normal başlatma prosedürüyle açar.

Reset Mode (Sıfırla 
Modu)

SC-T47'niz için uzak yönetim durumunu ve ViewSonic İstemci 
Kurulumu ayarlarını sıfırlar.

Firmware Update 
(Aygıt Yazılımı 
Güncelleme)

SC-T47'niz için donanım yazılımını günceller.
Güncelleme işleminin başlaması için bir ağa bağlanmanız gerekir.

Reboot (Yeniden 
Başlat) SC-T47'nizi yeniden başlatır.

Shutdown (Kapat) SC-T47'nizin gücünü kapatır.

3. Ok tuşlarını kullanarak Reset Mode (Sıfırla Modu) öğesini seçin ve devam etmek için Enter'a basın.

4. Onayınızı isteyen bir mesaj görünür. Onaylamak için y yazın.

5. Bitince, yeniden başlatmak için Enter'a basın.
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Spesifikasyonlar
ViewSonic SC-T47 ince istemci
İşlemci Intel® Baytrail Dört Çekirdekli J1900, 2,0 GHz

Bellek 4 GB

Katı Hal 
Sürücüsü

8 GB/ 32 GB

Çözünürlükler Maks. 1920 x 1200

G/Ç Arayüzleri Ön Panel
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0

1 x Mikrofon
1 x Kulaklık

1 x Smart kart okuyucu (isteğe bağlı)

Arka Panel
2 x USB 2.0
1 x RJ-45

3 x DVI-I
1 x DVI-D

1 x DC GİRİŞ
1 x Seri (RS-232)

Kart Okuyucu Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)

Ağ Oluşturma 10/100/1000Mb Ethernet
Kablosuz IEEE 802.11 b/g/n

Güç Giriş/Çıkış: 100-240Vac, 1A, 50-60 Hz / DC +12Vdc, 3A

İşletim sistemi Windows 7 Pro, Windows Embedded 8 Standard

Desteklenen 
Protokoller

RemoteFX ve HDX / VMware PCoIP'li Citrix ICA'lı Microsoft RDP

Security 
(Güvenlik)

Kensington kilit yuvası

Boyutlar (G)179 x (Y)179 x (D)44 mm

Net Ağırlık 1,13 kg

Çevre Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 35°C (dikey)
Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 35°C (monitöre monte)
Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 35°C (yatay)
Çalışmama Sıcaklığı: - 30°C ~ 60°C
Çalışma Nemi (Rh): %10 ~ %90 (yoğuşmasız)
Çalışmama Nemi (Rh): %5 ~ %95
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Diğer Bilgiler
Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile 
temasa geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye http://www.viewsoniceurope.com/tr/ www.viewsoniceurope.com/
tr/support/call-desk/

service_tr@viewsoniceurope.
com
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Sınırlı Garanti
ViewSonic® Zero Client

Garanti kapsamı:
ViewSonic, ürünlerinin garanti süresi boyunca her tür malzeme ve işçilik kusurlarından münezzeh olduğunu 
garanti eder. Garanti süresi içinde bir ürünün malzeme veya işçilik yönünden kusurlu olduğu kanıtlanırsa, 
ViewSonic, kendi seçimi doğrultusunda ilgili ürünü onarır veya benzer bir ürünle değiştirir. Değiştirilen ürün 
veya parçalar, yeniden üretilmiş ya da yenilenmiş parçalar ya da bileşenler içeriyor olabilir. Değiştirilen ünite, 
müşterinin orijinal sınırlı garantisinde kalan süre boyunca garanti kapsamında olacaktır. ViewSonic, ürünle 
birlikte verilen veya müşteri tarafından kurulan üçüncü taraf yazılımları hakkında hiçbir garanti vermez.

Garanti ne kadar etkili kalır:
ViewSonic Zero Client ürünleri, son kullanıcı tarafından satın alındıkları tarihten itibaren parça ve işçilik 
konusunda üç (3) yıl garantilidir.
Kullanıcı, üniteyi servise göndermeden önce tüm verilerini yedeklemekten sorumludur. ViewSonic hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.

Garanti kimin için verilmektedir:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için verilmektedir.

Garanti neyi kapsamamaktadır:
1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:

a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz 
değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.

b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.
c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu.
d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler.
e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
f. Normal yıpranma ve yırtılma.
g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.

3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluştuğunda meydana gelen ve genel olarak "görüntü yanması" 
olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün.

4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar. 

Nasıl hizmet alırım:
1. Garanti altında hizmet almak için, ViewSonic Müşteri Destek hattı (lütfen Müşteri Destek sayfasına 

bakınız) ile temasa geçiniz. Ürünün seri numarasını vermeniz.
2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış 

makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.
3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic'e orijinal kutusunda 

gönderin.
4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas 

kurunuz.

Zımni garanti sınırlaması:
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya 
da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.

4.3: ViewSonic Zero Client Warranty Page 1 of 2 MC_LW01 Rev. 1a 09-02-11



119

Hasarların hariç bırakılması:
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler 
için sorumlu değildir:
1.  Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün 

kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür 
kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.

2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar.
3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması.

Eyalet yasalarının etkisi:
Bu garanti size özel yasal haklar tanır ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek diğer haklara da sahip 
olabilirsiniz. Bazı ülkeler zımni garantilere getirilen sınırlamalara ve/veya rastaltısal veya sonuçsal 
hasarlardan oluşan sınırlamalara izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlar ve hariç bırakma 
durumları sizin için geçerli olmayabilir. 

ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satış:
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde satılan ViewSonic ürünleri hakkındaki garanti bilgileri için ViewSonic ya 
da bölgenizde bulunan ViewSonic yetkili satıcısı ile temasa geçiniz. 

Bu ürünün Anakara Çin’deki (Hong Kong, Macao ve Tayvan hariç) garanti süresi, Bakım Garanti Kartında 
belirtilen şartlara ve koşullara tabidir.

Avrupa ve Rusya’daki kullanıcılar için verilen garantinin tüm ayrıntıları www.viewsoniceurope.com 
sayfasında Destek/Garanti Bilgisi kısmında bulunabilir.
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