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Vess A3340

NVR Depolama Cihazı

BU KILAVUZ HAKKINDA
Bu Hızlı Başlatma Kılavuzu, Vess A3340 NVR Depolama Cihazının donanım
bileşenleri ile cihazın bir ekipman rafına monte edilmesi, gücün bağlanması ve ilk
yapılandırma kurulumu için kullanılan klavye ve monitör konusunda giriş niteliğinde bir
açıklama sunmaktadır. Ardından, sistemin gücünü açın, yönetici olarak oturum açın ve
video verilerinin depolanması için bir RAID sürücüsü oluşturun. Bu kılavuzdaki
talimatları tamamladıktan sonra, Ürün Kılavuzunu ve Promise tarafından sunulan ve
sistemi denetim ağına bağlamak, gerekli olduğunda ilave ağ depolama alanının
bağlantısını sağlamak, sistem idaresi, yönetimi ve korunması ile sistemi denetim ve
veri depolama ağlarının gerekliliklerine en uygun hale getirmek gibi konularda bilgi
sunan diğer kullanıcı belgelerini okumanız gerekmektedir.
Bu kılavuz, aynı zamanda aşağıdaki konular hakkında da bilgi içermektedir:
 Ürün Kaydı sayfa 29
 Teknik Destekle İrtibata Geçilmesi sayfa 34

GİRİŞ
Vess A3340 NVR Depolama Cihazı, adından da anlaşılabileceği gibi video verilerinin
sıkıştırılması, kaydedilmesi ve yeniden oynatılması için bir NVR sunucusunu, video
verilerinin kaydedilmesi için dahili bir RAID depolama alanı ile birleştirir. Tüm Vess A
Serisi NVR Depolama Cihazı sistemleri, video verileri için ilave Vess A Serisi
sistemleri, Vess R2000 Serisi depolama alt sistemi ve Vess J2000 JBOD depolama
alanları ile uygun şekilde ölçeklendirilebilir.
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KURULUM GÖREV LİSTESİ
Vess A3340 sistemini ayarlamak için bu donanım ve yapılandırma görevlerini sırayla
gerçekleştirin:
 Görev 1: Aygıtı paketinden çıkarın
 Görev 2: Vess A3340’ıbir standart rafa monte edin
 Görev 3: Ön kenarı çıkarın ve sabit disk sürücülerini takın
 Görev 4: Yönetim Bağlantilari
 Görev 5: Gücü bağlayın ve sistem gücünü açın
 Görev 6: Windows 7’de oturum açın
 Görev 7: WebPAM PROe’de oturum açın
 Görev 8: Mantıksal sürücüleri oluşturun

Not
Ürün Kılavuzu ve PDF biçimindeki bu Hızlı Başlatma Kılavuzu,
bilgisayar kapatılıp açıldıktan ve bilgisayarda oturum açıldıktan sonra
masaüstünde sunulacaktır

GÖREV 1: PAKETTEN ÇIKARMA
VESS A3340 PAKET LİSTESİ
Vess A3340 kutusunda aşağıdaki öğeler bulunur:
 Vess A3340
 Disk sürücüleri için vidalar (8 yuva
için 40 parça)
 1,5m (4,9 ft) Güç kablosu
 Raf montajı için sürgülü ray
tertibatı *
* Sürgülü ray tertibatı bölgenizde isteğe bağlı bir özellik olabilir. Vess A3340 ürününüz
için bu tertibatın dahil mi yoksa bir seçenek mi olduğunu öğrenmek için lütfen satış
temsilcinizle irtibata geçin.
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ÖN PANEL GENEL GÖRÜNÜMÜ

KENAR GÜVENLİK KAPAĞIYLA VESS A3340 ÖNDEN GÖRÜNÜMÜ

Kenardan görülebilen LED’ler

Güvenli panel boru
kilidi

Vess A3340,sabit disk sürücüsü taşıyıcılarına erişmek için çıkarılması gereken
kilitlenebilir ön güvenli kapakla sevk edilir. Bu kapağı kilitlemek veya kilidini açmak için
boru anahtar kullanın.
Sol panelde güç düğmesi, çeşitli LED’ler, USB bağlantı noktaları ve silindirik kilit
bulunur. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki sayfa 2’da bulunan “Vess A3340 Gücünü
Açma” ve sayfa 2’de bulunan “Ön Panel LED’leri” bölümüne bakın.

Kenar çıkarılmış ön kısım

Güç düğmesi

LED’ler USB bağlantı noktaları
İki adet USB 3.0
bağlantı noktası

Sürücü taşıyıcıları
Sekiz adet 3.5"
sürücü taşıyıcısı

Not
Sayfa 17’deki "Ön Panel LED’leri" bölümünde bulunan LD göstergelere
ait açıklamalara bakın.

3

Promise Technology

Hızlı Kurulum Kılavuzu

ARKA PANEL GENEL GÖRÜNÜMÜ
Vess A3340 ARKADAN GÖRÜNÜM
Gigabit Ethernet bağlantı noktaları

PSU fanı

S/PDIF çıkışı

Sistem fanı

VGA bağlantı Ses Girişi/
Ekran Bağlantı
Çıkışı
noktası
Noktası
USB bağlantı noktaları
USB bağlantı
HDMI bağlantı
İki adet USB 2.0
noktaları
noktası
bağlantı noktası
dört USB 3.0
bağlantı noktası

Güç ucu

Vess 3340 arka panelinde sistem yönetimi için ağ bağlantı noktaları, IP kamera ağı
bağlantısı için bağlantı noktaları ve daha büyük gözetleme ağı ile veri depolama ağı
sağlanır. Burada ayrıca farklı video ve ses bağlantı noktaları, USB 2.0 ve USB 3.0
bağlantı noktaları ile güç bağlantısı için güç bağlantı yuvası bulunur.
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GÖREV 2: VESS A3340 ÜNİTESİNİN RAFA MONTE
EDİLMESİ
Buradaki talimatlar tüm Vess A3340 Serisi 2U form faktörü modelleri için geçerlidir.

Dikkat
*

Vess A3340 ünitesini öndeki braketlerdeki kollardan tutarak
kaldırmayın veya taşımayın. Sistemin kendisini tutun.

*

Sistemi destekleyen raylar olmadan Vess A3340 ünitesini rafa
takmayın.

*

Vess A3340 ünitesini yalnızca kurulum prosedürünü bilen kalifiye
bir teknisyen monte etmeli ve takmalıdır.

*

Rayları, rayın her ucunda iyice sıkıştırılmış uygun vida ve flanş
somunlarıyla rafa monte edin.

*

Gösterildiği gibi vidalarla takılmadıkça rayların üzerine yük
koymayın.

*

Vess A3340 ünitesine ait raylar doğru takıldığında Vess 3340
ünitesini güvenli şekilde desteklemek üzere tasarlanmıştır. Raylara
ilave yük konulmasına ait risk müşteriye aittir.

*

Montaj rayları, Vess A3340 ünitesini yalnızca talimatlara uygun
şekilde takıldığında destekleyecektir.

*

Sistemi raf üzerine yerleştirmeden sabit sürücüleri sisteme monte
etmeyin.

Vess A3340 19” boyutlu ekipman raflarına monte edilebilir. Doğru türde raf
kullandığınızdan emin olmak için lütfen bu bölümdeki çizimleri inceleyin.
Sistemi rafa yerleştirmek için öncelikle cihazın önündeki braketleri takın. Ardından,
kayar ray sistemini rafa takın. Son olarak da cihazı kayar rayların üzerine yerleştirin ve
rafa sabitleyin. Yalnızca kayar ray sistemi veya Vess A3340 ile birlikte gönderilen vida
ve bağlantı elemanlarını kullanın. Bu prosedür, aşağıdaki bölümlerde açıklanmakta ve
gösterilmektedir.
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BRAKETLERİ ÖNE TAKIN
Vess A3340,biri sol taraf diğeri sağ taraf için olmak üzere iki braketle sevk edilir.
Bunları aygıt yuvasının ön taraflarına takın. Braketler güvenli şekilde takılıp ünite kayar
ray sistemine doğru şekilde monte edildiğinde kayar raylar aygıtın ağırlığını
desteklerken bu kollar aygıtı raf sisteminden dışarı çekmek ve içeri itmek için
kullanılabilir. Vess A33402ın ağırlığını braketlerdeki kollarla KALDIRMAYIN veya
desteklemeye ÇALIŞMAYIN.

Braketler aygıtla sevk edilir

sol braket
ve kol

sağ braket
ve kol

Her braketi aygıt muhafazasının her bir tarafında olmak üzere öne takın ve sevkiyatla
birlikte gelen vidalarla sabitleyin. Kol, aygıtın önüne doğru çıkıntı yapmalıdır. Aşağıdaki
örnek resimde sağ taraf gösterilmektedir.

Braketi aygıt muhafazası sağ tarafına sabitleyin

Dikkat
Vess A3340 ünitesini öndeki braketlerdeki kollardan tutarak
kaldırmayın veya taşımayın.
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KAYAR RAYLARI TAKIN VE AYGITI RAFA YERLEŞTİRİN
Kayar rafları raf sistemine takmak için bu adımları uygulayın ve ardından Vess
A3340’ıraylara takın ve aygıtı rafa sabitleyin.

Rafta kullanılacak delikleri belirleyin

1.

Raftaki 2U bölmesinin yerleştirileceği yüksekliği
belirleyin, ardından sağ ve sol raf raylarını sağ ve sol raf
konumunda aynı yükseklikte yerleştirin. Montaj deliklerini
raf sisteminize göre seçin. Her ön direkte üç delik
gerektiğini, üç delikten en üsttekinin muhafazayı raf
direklerine sabitlemek üzere flanş somunları olarak
kullanılacağını unutmayın. Gerekirse montaj raylarının
uzunluğunu ayarlayın.

Kayar raylarının her ucunda raf direğini kavrayan kilit
mekanizmasını çalıştıran bir kol olduğuna dikkat edin.

Kilit açma kolu (sol arka)
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Rayları raf direklerine sabitleyin. Raf raylarının rafa doğru şekilde
konumlandırıldığından emin olun.

Kilidi açmak için kola bastırın (sağ ön)

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rayları raf direkleri içine ayarlayıp rayları sabitlemek için aşağıdaki adımları
uygulayın:
Yaylı kilide bastırıp saplamaları raf direğinde bulunan seçilmiş kare
deliklerin içine takın.
Rayın diğer ucundaki yaylı kilide bastırın ve somunları raf direğindeki
seçilmiş montaj deliğine takın. Gerekirse rayı uzatarak direğe ulaşın.
Ray vidaları ve pullarını kullanarak raf rayını direğe sabitleyin.
Raf rayının, hizalı, sabit, dengeli ve doğru olduğundan emin olun.
Diğer ray için yukarıdaki a – c adımlarını uygulayın.
Raf raylarının hizalı, sabit, dengeli ve yerinde olduğundan emin olun.
Sonraki sayfada bulunan şekle bakın.
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Sol arka ray direğe sabitlenmiş

4.

Montaj donanımıyla gelen takma vidalarını kullanarak muhafazayı rafa
sabitleyin.

Rafa sabitlenmiş ve ray sistemi üzerine yerleştirilmiş Vess
A3340’ınönden görünümü
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GÖREV 3: DİSK SÜRÜCÜLERİNİN TAKILMASI
Vess A3340 sistemi şunları destekler:
 SATA sabit diskler
 3,5 inç sabit disk sürücüleri
Desteklenen fiziksel sürücü listesi için PROMISE destek web sitesinden en son
uyumluluk listesini karşıdan yükleyin.

GÜVENLİK KAPAĞINI SÖKME
Güvenlik kapağını çıkarmak için:
1.
Silindirik anahtarla kapağın kilidini açın. Saat yönü tersine çevirerek kilidi
açın.

Güvenlik kapağının kilidini açın

1. Kilidi Açın
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Kapağı yaklaşık 4 mm sağa kaydırın.

Güvenlik kapağını kaydırın

2. Kaydırın

3.

Kapağı düz geri çekerek çıkarın. Kapağı düşürmemeye dikkat edin.

Kapağı geri çekerek çıkarın

3. Geri çekin
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SABİT DİSK SÜRÜCÜLERİNİN TAKILMASI
Aşağıdaki talimatlar, Vess A3340 sistemi ile kullanmak için tasarlanmış tüm sürücü
taşıyıcısı türleri içindir.
1.
Disk sürücü taşıyıcısını sökün.
2.
Disk sürücüyü öndeki sürücü taşıyıcısına yanlardaki vida delikleri hizalı
olacak şekilde yerleştirin.
3.
Vidaları sürücü taşıyıcısındaki deliklerden disk sürücü yan kısımlarına takın.
Sonraki sayfada bulunan resme bakın.
Yalnızca sürücüyle birlikte verilen gömme başlı vidaları kullanın.
 Sürücü başına dört vida takın.
 Her vidayı iyice oturtun. Aşırı sıkıştırmamaya dikkat edin.
4.
Sürücü taşıyıcısını muhafazaya yeniden takın.
5.
Adım 1 ila 3’ü takılan tüm disk sürücüleriniz için tekrarlayın.

Sürücü taşıyıcıyı boş sürücü bölmesine takmak için
ortayı itin.

Havşalı vidalar; her bir yanda iki vida.
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Kolu çekerek mandalı
serbest bırakın ve
ardından kolu tutarak
düz dışarı çekin.
Sabit disk sürücüsünü
taşıyan taşıyıcının
altına düşmemesi için
çıkarıp takarken boş
elinizi koyun.

Vess A3340

NVR Depolama Cihazı

GEREKLİ SÜRÜCÜ SAYISI
Aşağıdaki tabloda her RAID seviyesi için gerekli sürücü sayısı gösterilmektedir
Seviye

Sürücü Sayısı

Seviye

Sürücü Sayısı

RAID 0

1 veya daha fazla

RAID 6

4 ila 32

RAID 1

yalnızca 2

RAID 10

4 veya daha fazla*

RAID 1E

2 ve daha fazla

RAID 30

6 veya daha fazla

RAID 3

3 ila 32

RAID 50

6 veya daha fazla

RAID 5

3 ila 32

RAID 60

8 veya daha fazla

* Sürücüler çift sayıda olmalıdır.

SÜRÜCÜ YUVASI NUMARALANDIRMA
Muhafazadaki herhangi bir yuvaya herhangi bir uygun disk sürücü takabilirsiniz.
Aşağıdaki diyagramda Vess A3340 ünitesinde sürücü yuvalarının nasıl
numaralandırıldığı gösterilmektedir.
Yuva numaralandırması, web yöneticisi GUI ve CLI/CLU kullanıcı arabirimlerinde
yansıtılır.

Vess A3340 sürücü yuvası numaralandırılması
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GÖREV 4: YÖNETİM BAĞLANTISI
Bu bölümde Vess A3340 sistemiyle nasıl bir yönetim bağlantısı kurulacağı
açıklanmaktadır. Cihaz yönetimi için kullanılan fiziksel bağlantı kurmak için iki yöntem
vardır. Vess A3340, IP ağ üzerinden uzaktan yönetilebilir. Alternatif olarak VGA, HDMI
veya Display Port bağlantı noktasına bir monitör takabilir ve bir USB klavye bağlayarak
aygıta doğrudan bağlantı ile ilk kurulum yapılandırmasını yönetebilirsiniz. Bu Hızlı
Başlangıç Kılavuzunda yalnızca aygıta bir monitör ve klavyenin bağlandığı ikinci
seçenek açıklanmaktadır. Denetim ve veri ağından uzaktan yönetim için lütfen Ürün
Kılavuzuna bakın.

YÖNETİM YOLU - YERİNDE KLAVYE VE MONİTÖR
Yönetim yazılımıyla doğrudan bant dışı bağlantı kurmak için USB klavye ve VGA,
Display Port veya HDMI monitör kullanın. VGA, Display Port, HDMI ve USB bağlantı
noktaları Vess A3340’ün arkasında bulunur. Video monitörübağlantı noktasında
bulunan uygun bağlantı noktasına bir VGA, Display Port veya HDMI monitör bağlayın
ve arka panelde bulunan herhangi bir USB bağlantı noktasından bir USB klavye
bağlayın.
Doğrudan takılmış klavye ve monitör üzerinden yönetim komut satırı arabirimiyle (CLI)
yapılır. Lütfen komut listesi için Ürün Kılavuzuna bakın, bilgileri kullanarak oturum açın.

Vess A3340 arka panel video monitör bağlantıları ve USB bağlantı
noktaları

Ekran Bağlantı Noktası
Display Port monitör
bağlayın

VGA bağlantı
noktası
VGA monitör
bağlayın

HDMI bağlantı noktası
HDMI monitör bağlayın

USB bağlantı noktaları
İki adet USB 2.0 ve dört adet 3.0 bağlantı noktası; klavye bağlayın
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YÖNETİM YOLU - AĞ BAĞLANTISI
Aygıt yönetimi amacıyla kullanılan ağ bağlantısı için arka panelde bulunan Gigabit
Ethernet RJ-45 bağlantı noktaları. Bu bağlantı noktaları, sistem yöneticisi tarafından
kullanılan alt ağa fiziksel ve mantıksal olarak bağlanmalıdır. Bu bağlantı noktaları
ayrıca şu amaçla kullanılır
Yönetim yolu oluşturmak için:
1.
Ethernet kablosunun bir ucunu ağ konektörüne veya Ana Bilgisayardaki
standart NIC’e takın.
Ethernet kablosunun diğer ucunu sistem yönetimi için kullanılan alt ağda
bulunan standart ağ anahtarındaki bağlantı noktalarından birine takın.
2.
Ethernet kablosunun bir ucunu sistem yönetimi için kullanılan alt ağda
bulunan aynı ağ anahtarındaki bağlantı noktalarından birine takın.
Ethernet kablosunun diğer ucunu Vess A3340’ın arkasında bulunanGigabit
bağlantı noktalarından birine takın.
Birden fazla Vess A3340 sisteminiz, Ana Bilgisayarınız veya Sunucunuz
varsa gerekirse adım 1 ve 2’yi tekrarlayın.
3.
Vess A3340 bağlantı ve temel ayarları yapılandırma talimatlarını uygulayın.
İlk kurulum için bir ağ kurmanız gerekmediğini lütfen unutmayın. Web tabanlı
yönetim arabirimine aygıta doğrudan bağlanmış bir klavye ve monitörle
erişilebilir. Talimatlar için sonraki bölüme bakın.

Arka panelde bulunan Gigabit bağlantı noktaları
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GÖREV 5: GÜCÜN BAĞLANMASI
Güç kaynağı elektrik prizine bir güç kablosu takın ve PSU’yu uygun bir güç kaynağına
bağlayın. Güç kablosunu, sevkiyata dahil edilen kablo bağıyla sabitleme seçeneğiniz
vardır. Kablo bağı, elektrik prizinin yanında bu amaç için oluşturulmuş bir delik
üzerinden aygıt muhafazasının arkasına sabitlenir.

VESS A3340 SİSTEMİ GÜCÜNÜ AÇMA
Güç kaynakları bağlandığında sistem artık açılabilir.
Vess A3340 sistemi gücünü açmak için ön panelin sol üst köşesindeki Güç düğmesine
basın. Önyükleme işleminin sorunsuz yapıldığından emin olmak için ön paneldeki
LED’leri kontrol edin.

Arka paneldeki güç kaynağı ve sistemi

Güç kaynağı

Sistem fanı

Elektrik prizi

16

Vess A3340

NVR Depolama Cihazı

ÖN PANEL LED’LERİ
Vess A3340’ın önünde bulunan LED göstergeler
Güç

Fan

Ağ Bağlantısı/
Hareket

Global
RAID

HDD durumu

Sistem Durumu

Kayıt
HDD Etkinliği
OPAS USB
yapılıyor
Önyükleme bittiğinde sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için ön paneldeki
LED’leri kontrol edin.

LED Açıklama
Güç

Sistem gücünün açıldığını göstermek için MAVİ yanar.

Sistem Durumu

Sorun yoksa YEŞİL yanar, önemli bir sorun varsa KIRMIZI
yanar (LD çevrimdışı, fan arızası, voltaj aralık dışı, sistem
sıcaklığı uyarısı), hazır olmadığında yanmaz.

Fan Durumu

Sorun olmadığında YEŞİL yanar, CPU modülündeki fan
normal aralık içinde çalışmıyorsa KIRMIZI yanar, CPU fan
modülü yoksa TURUNCU yanar.

Kayıt yapılıyor
Ağ
Bağlantısı/Etkinliği
Global RAID
Durumu
Global HDD Etkinliği
HDD durumu

OPAS USB

Uygulama çalışırken KIRMIZI yanar.
Her 1000BASE-T LAN bağlantı noktası için bir adet LED.
Geçerli bir bağlantıda MAVİ yanar, bağlantı noktasındaki
etkinliği göstermek için MAVİ yanıp söner.
Sorun yoksa YEŞİL yanar veya herhangi bir RAID birimi
çevrimdışı ise KIRMIZI yanar, herhangi bir önemli
mantıksal sürücü durumu için TURUNCU yanar.
Bir veya daha fazla sürücüye erişildiğinde MAVİ yanıp
söner, hiçbir sürücüye erişilmiyorsa yanmaz.
Sorun olmadığında YEŞİL yanar, RAID üyesi çevrim dışı
veya fiziksel disk hatası varsa KIRMIZI yanar, sürücü
yeniden oluşturuluyorken TURUNCU yanar ve takılı sürücü
yok ya da sürücü yapılandırılmadıysa LED yanmaz.
OPAS cihazı (USB disk) algılanırsa YEŞİL yanar, OPAS
çalışmazsa KIRMIZI yanar, OPAS işlemi devam ederken
YEŞİL yanıp söner.
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GÖREV 6: İŞLETİM SİSTEM GUI'SİNE ERİŞİM
Vess A3340 ünitesinde yüklü işletim sistemi grafik arabirimine erişmek için herhangi
bir USB bağlantı noktasına bir USB klavye takın ve VGA veya HDMI bağlantı
noktasına bir monitör bağlayın. Bağlantının nasıl yapılacağıyla ilgili açıklama için sayfa
14’de bulunan "Yönetim Yolu–yerinde klavye ve monitör" bölümüne bakın.

Windows 7 masaüstü hızlı bağlantıları

Kullanıcı belgeleri

Promise yönetimi GUI bağlantısı
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WINDOWS 7'DE OTURUM AÇMA
Windows 7 yüklemelerinde sistem yeniden yüklendiğinde OS kurulumunu
tamamlamak için çeşitli seçenekleri belirlemek gerekir. Varsayılan dil ve diğer kullanıcı
arabirimi tercihlerini seçmeniz istenir. Tercihler seçiminizi tamamlamak ve yönetici
kullanıcı adı ve parolası oluşturmak için ekran talimatlarını uygulayın. Son görevleri
tamamladıktan sonra Windows 7 masaüstü görünür. WebPAM PROe web tarayıcı
bağlantısı için bir bağlantı ve kullanıcı belgelerinin bulunduğu dosya için bir bağlantı
olmak üzere iki hızlı bağlantı simgesi bulunduğuna dikkat edin.

Windows 7 masaüstü hızlı bağlantıları
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GÖREV 7: MANTIKSAL SÜRÜCÜLERİN
OLUŞTURULMASI
WebPAM PROe ayarı aşağıdaki adımlardan oluşur:
 WebPAM PROe’de oturum açılması
 Bir Dil seçilmesi
 Mantıksal Sürücülerinizin oluşturulması
 WebPAM PROe oturumunun kapatılması

WebPAM PROE'DE OTURUM AÇILMASI
Varsayılan tarayıcıyı başlatmak ve oturum açma sayfasına gitmek için masaüstünde
bulunan WebPAM PROe bağlantı simgesini çift tıklatın.
Oturum açma ekranı göründüğünde:
 Kullanıcı Adı alanına administrator (yönetici) yazın.
 Parola alanına password (parola) yazın.
 Login (Oturum Aç) düğmesini tıklatın.
Kullanıcı Adı ve Parola büyük-küçük harf duyarlıdır.
Oturum açtıktan sonra WebPAM PROe açılış ekranı görünür. Muhafazada
yapılandırılmamış sürücüler varsa ayrıca Dizi Yapılandırması menüsü de görünür.

Not
Bir sonraki sefer kolayca erişebilmeniz için Oturum Açma Ekranı için
bir Yer İmi (Firefox) veya Sık Kullanılan (Internet Explorer) oluşturun.
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BİR DİL SEÇİLMESİ
WebPAM PROe İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca,
Korece, Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde görüntülenir. Dil tercihi,
oturum açma ekranında ya da oturum açtıktan sonra WebPAM PROe menü
başlığından seçilebilir.
1.
Oturum Açma ekranında menü başlığı arabirimini kullanmak için Language
(Dil) öğesini seçin.
2.
Tercih ettiğiniz dili tıklatın. WebPAM PROe kullanıcı arabirimi seçilen dilde
görüntülenir.

WebPAM PROe arabirimi için kullanılan “Dili” seçin
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MANTIKSAL SÜRÜCÜLERİN OLUŞTURULMASI
Yeni etkinleştirilmiş Vess A3340 sisteminde disk dizileri veya mantıksal sürücüler
yoktur. Bir mantıksal sürücü oluşturmak için:
1.
Web PAM PROe’de oturum açın. Yapılandırılmış diziler yoksa otomatik
olarak Disk Array Configuration (Disk Dizisi Yapılandırması) menüsüne
yönlendirilirsiniz.

Disk Dizini menüsü (diziler olmadığında)

2.

Disk Dizisi Yapılandırması menüsünde yapılandırma için üç seçenek sunulur.
Seçeneklerden birini belirleyin:
 Otomatik Yapılandırma - Varsayılan parametre kümesini uygulayan yeni bir
disk dizini oluşturur. Otomatik olarak bir adet mantıksal sürücü oluşturur.
Ayrıca en az dört yapılandırılmamış fiziksel sürücü varsa RAID 0 hariç tüm
RAID seviyeleri için cihaz çalışırken değiştirilebilir yedek sürücü de oluşturur.
 Hızlı Yapılandırma - İstediğiniz özellikleri belirleyerek yeni disk dizisi için
parametreleri seçin. Aynı anda birden fazla mantıksal sürücü
oluşturabilirsiniz, ancak hepsi aynı olur. Ayrıca en az dört yapılandırılmamış
fiziksel sürücü varsa RAID 0 hariç tüm RAID seviyeleri için cihaz çalışırken
değiştirilebilir yedek sürücü oluşturmayı da seçebilirsiniz.
 Gelişmiş Yapılandırma - Yeni disk dizisi için tüm parametreleri doğrudan
belirleyin. Otomatik olarak bir adet mantıksal sürücü oluşturur. İlave
yapılandırılabilir kapasite varsa daha sonra ilave mantıksal sürücüler
oluşturabilirsiniz. Cihaz çalışırken değiştirilebilir yedek sürücü oluşturmaz.
3.
Next (İleri) düğmesini tıklatın.
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Otomatik Yapılandırma
Otomatik seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki parametreler ekranda
görünür:
 Disk Dizileri - Disk dizisindeki fiziksel disk sayısı, kimlik numaraları,
yapılandırılabilir kapasite ve oluşturulacak mantıksal sürücü sayısı
 Mantıksal Sürücüler - Mantıksal sürücülerin kimlik numaraları, RAID
seviyeleri, kapasiteleri ve şerit boyutları
 Yedek Sürücüler - Bu disk dizisine atanan adanmış cihaz çalışırken
değiştirilebilen yedek sürücünün fiziksel sürücü yuva numarası. Beş veya
daha fazla yapılandırılmamış fiziksel sürücü varsa RAID 0 hariç tüm RAID
seviyeleri için cihaz çalışırken değiştirilebilen yedek sürücü oluşturulur

Otomatik Disk Dizisi Yapılandırması menüsü

Bu parametreleri kabul ederseniz Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Bilgi sekmesinde bulunan Disk Dizisi Listesinde yeni disk dizisi görünür.
Bu parametreleri kabul ETMEZSENİZ mantıksal sürücünüzü oluşturmak için Hızlı
veya Gelişmiş seçeneğini kullanın.
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Hızlı Yapılandırma
Hızlı seçeneğini belirlerseniz ekranda özellikler ve seçenekler kümesi görünür.

Hızlı yapılandırma seçenekleri menüsü

1.





2.

Aşağıdakilerden biri veya bunların kombinasyonunu seçenek için kutuları
işaretleyin:
Yedeklilik - Fiziksel disk arızalanırsa dizi kullanılabilir durumda kalır
Kapasite - Mümkün olan en yüksek veri kapasitesi miktarı
Performans - Mümkün olan en yüksek okuma/yazma hızı
Yedek Sürücü - Yedeklilik, Yedek Sürücü öğesini seçtiğinizde ve beş veya
daha fazla yapılandırılmamış fiziksel sürücü varsa cihaz çalışırken
değiştirilebilir yedek sürücü oluşturulur.
Mantıksal Sürücü Sayısı alanına bu disk dizisinden oluşturmak istediğiniz
mantıksal sürücü sayısını girin.
Mümkün olan maksimum mantıksal sürücü sayısı bu alanın sağında görünür.
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Application (Uygulama) Türü menüsünden bu disk dizisi için tasarladığınız
kullanımı en iyi tanımlayan bir uygulama seçin:
Dosya Sunucusu
Video Akışı
İşlem Verileri
İşlem Günlüğü
Diğer
Update (Güncelleştir) düğmesini tıklatın.
Veya Otomatik Güncelleştirme kutusunu işaretleyin. Güncelleştirmeler
otomatik olarak gerçekleşir.
Aşağıdaki parametreler görüntülenir:

 Disk Dizileri - Disk dizisindeki fiziksel disk sayısı, yuva numaraları,
yapılandırılabilir kapasite ve oluşturulacak mantıksal sürücü sayısı
 Mantıksal Sürücüler - Mantıksal sürücülerin yuva numaraları, RAID
seviyeleri, kapasiteleri ve şerit boyutları
 Yedek Sürücüler - Bu disk dizisine atanan cihaz çalışırken değiştirilebilir
yedeğe ait fiziksel sürücü yuva numarası (RAID 0 hariç tüm RAID seviyeleri)
Bu parametreleri kabul ederseniz sonraki adıma ilerleyin.
Bu parametreleri kabul ETMEZSENİZ önceki adımdaki seçimlerinizi gözden
geçirin ve değiştirin.
5.

Bitirdiğinizde Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Bilgi sekmesinde bulunan Disk Dizisi Listesinde yeni disk dizisi görünür.
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Gelişmiş Yapılandırma
Not
Gelişmiş seçeneği altındaki parametrelerin açıklaması için lütfen
www.promise.com adresine giderek Ürün Kılavuzunu indirin.
Gelişmiş seçeneğini belirlediğinizde Adım 1 - Disk Dizini Oluşturma ekranı
görüntülenir.

Gelişmiş Yapılandırma (Adım 1 Disk Dizini Oluşturma)

Adım 1 - Disk Dizisi Oluşturma
1.

İsteğe bağlı. Sağlanan alana disk dizini için bir ad girin.
Maksimum 32 karakter; harfler, sayıla, karakterler arasında boşluk ve alt
çizgi.
Media Patrol veya PDM’i devre dışı bırakmak isterseniz kutuların işaretini
kaldırın.
PROMISE, bu özellikleri etkinleştirilmiş olarak bırakmanızı önermektedir.
Mevcut listesinden disk dizininde istediğiniz fiziksel sürücüleri vurgulayın ve
bunları Seçili listesine taşımak için >> düğmesine basın.
Ayrıca bunları taşımak için çift tıklatabilirsiniz.

2.

Bitirdiğinizde Next (İleri) düğmesini tıklatın.
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Adım 2 - Mantıksal Sürücü Oluşturma
Gelişmiş Yapılandırma (Adım 2 Mantıksal Dürücü Oluşturma)

1.








İsteğe bağlı. Sağlanan alana mantıksal sürücü için bir takma ad girin.
Maksimum 32 karakter; harfler, sayıla, karakterler arasında boşluk ve alt
çizgi.
Aşağı açılır menüden mantıksal sürücü için bir RAID seviyesi seçin.
RAID seviyelerinin seçimi belirlediğiniz fiziksel sürücülerin sayısına bağlıdır.
Yalnızca RAID 30 ve 50 - Diziniz için eksen sayısını belirtin.
Kapasite ve ölçü birimini belirtin (B, KB, MB, GB, TB).
Bu değer, yeni disk dizinizdeki ilk mantıksal sürücünün veri kapasitesi
olacaktır. Disk dizisinin maksimum kapasitesinden daha az belirlerseniz
kalan kapasite şimdi veya daha sonra oluşturabileceğiniz ilave mantıksal
sürücüler için kullanılabilir.
Aşağıdaki öğeler için varsayılan değer kabul edin veya aşağı açılır menüden
yeni bir değer seçin:
Şerit boyutu. Varsayılan değer 64 KB'dır.
64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB ve 1 MB kullanılabilir.
Sektör boyutu. Varsayılan değer 512 B'dır.
512 B, 1 KB, 2 KB ve 4 KB kullanılabilir.
Okuma (önbellek) İlkesi. Varsayılan değer İleri Okuma'dır.
Okuma Önbelleği, İleri Okuma ve Önbellek Yok kullanılabilir.
Yazma (önbellek) İlkesi. Varsayılan değer Sonradan Yazma'dır.
Sonradan Yazma ve İçe Yazma (İçinde) kullanılabilir.
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2.
Güncelleştir düğmesini tıklatın.
Yeni mantıksal sürücü, Yeni Mantıksal Sürücüler altında görüntülenir. Kalan boş
kapasite varsa şimdi başka bir mantıksal sürücü belirtebilir ya da daha sonraya kadar
bekleyebilirsiniz.
3.
Mantıksal sürücüleri belirtmeyi bitirdiğinizde Next (İleri) düğmesini tıklatın.

Adım 3 - Özet
Özet, belirttiğiniz disk dizini ve mantıksal sürücü bilgilerini listeler.
Disk dizisi ve mantıksal sürücü oluşturmaya devam etmek için Submit (Gönder)
düğmesini tıklatın.

Not
Bu işlev otomatik olarak cihaz çalışırken değiştirilebilir bir yedek
sürücü oluşturmaz. Disk dizisi oluşturulduktan sonra dizi için cihaz
çalışırken değiştirilebilir bir yedek sürücü oluşturabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için lütfen www.promise.com adresinde bulunan Ürün
Kılavuzunu indirin.

WebPAM PROe oturumunun kapatılması
WebPAm PROe oturumunu kapatmak için iki yöntem vardır:
 Tarayıcı pencerenizi kapatın
 WebPAM PROe başlığındaki Logout (Oturumu Kapat) öğesini tıklatın
Oturumu Kapat tıklatıldığında Oturum Açma Ekranına geri dönersiniz. Oturum
kapatıldıktan sonra tekrar oturum açmak için kullanıcı adı ve parolanızı girmeniz
gerekir.

SİSTEMİ KAPATMA
Sistemi kapatmak için kullanılan işletim sistemine göre normal kapatma prosedürünü
gerçekleştirin.
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ÜRÜN KAYDI
Ürün kullanım ömrü boyunca daha iyi destek ve yardım almak için Vess A Serisi
sisteminizi PROMISE’e kaydettirmeniz iyi olur.
Kayıtlı değilseniz önce bir kullanıcı hesabı açın ve ardından ürün kayıt işlemiyle
devam edin. Zaten kayıtlıysanız oturum açın ve Ürün Kaydı'na gidin (aşağıya bakın).
Kullanıcı hesabı oluşturmak için:
1.
http://www.promise.com/Index adresine gidin, üst menüde Support (Destek)
öğesini bulun ve imlecinizi taşıyarak e-Destek öğesini seçin.

2.

Yeni Kullanıcı Kaydı'nı tıklatın.

3.

Kullanıcı kaydı formunu doldurun ve bitirdiğinizde Submit (Gönder)
düğmesini tıklatın. (Sonraki sayfada bulunan örneğe bakın).
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Destek Merkezi çevrimiçi Kullanıcı Kaydı formu
Tüm gerekli bilgileri
doldurun (menüde bir
yıldız işaretiyle *
işaretlenmiştir) ve
kaydolmak için Submit
(Gönder) düğmesini
tıklatın. Destek sayfasında
oturum açarsınız.

VESS A SERİNİZİ KAYDEDİN
Destek sayfasında oturum açtığınızda Vess A Serisi sisteminizi kaydetmek için
Product Registration (Ürün Kaydı)altından Kaydol’u seçin.
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1.

Kaydetmek istediğiniz sistem ürün hattı ve modelini seçin.

2.

Seri Numarası ve Satın Alma Tarihi dahil olmak üzere tüm gerekli bilgileri
doldurun, bitirmek için sayfanın altındaki Complete Registration (Kaydı
Tamamla) öğesini tıklatın. Size başarıyla kaydolduğunuzu bildiren bir onay
mesajı görünür.

Ana Bilgisayar Adı alanının gerekli olmadığını unutmayın, ancak web destek
konusu açtığınızda kolay referans için bir ad oluşturmanız faydalı olur.
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BİR WEB DESTEK KONUSU AÇMA
Şimdi devam edip kaydolduğunuz ve çevrimiçi olduğunuza dair bir konu açmak iyi bir
fikirdir. Bu, ürününüz için teknik desteği izlemeyi kolaylaştırır ve ileride ortaya
çıkabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi anlamına gelir.
1.
e-Destek Giriş sayfasında Web Desteğini Aç’ı seçin.

2.

Select Product (Ürün Seç) menüsünden listede yeni kaydettiğiniz Vess A
Serisi cihazınızı seçin.

Yeni bir cihaz ekliyorsanız Click here to add product (Ürün eklemek için
burayı tıklatın) öğesini seçip önceki sayfada bulunan adım 1 ve 2’yi
uygulamayı unutmayın.
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Host Name (Bilgisayar Adı)’nı seçin (Ürün Kayıt formunda oluşturulan özel
Ana Bilgisayar Adları isteğe bağlıdır) ve Ürün Kaydı’na girdiğiniz Serial
Number (Seri Numarası) kutusunu tıklatarak işaretleyin. Ardından tüm
gerekli bilgileri doldurun (menüde bir yıldız işaretiyle * işaretlenmiştir) ve yeni
bir konu oluşturmak için Submit (Gönder) düğmesini tıklatın. İleride teknik
desteğe gerek duyarsanız oturum açın önceki Adım 2 altında gösterilen
menüden mevcut konuyu seçin.

Attach (Ekle) düğmesiyle birlikte “Varsa hata dosyalarını ve alt sistem
günlüklerini ekleyin” mesajına dikkat edin. Bu, bir servis raporu eklemek için
kullanılabilir. Servis raporu oluşturmayla ilgili talimatlar için ürün kılavuzuna
bakın.
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TEKNİK DESTEKLE İRTİBATA GEÇİLMESİ
PROMISE Teknik Desteği, PROMISE kullanıcılarının bilgilere ve güncellemelere
erişmesi için birkaç destek seçeneği sağlar. En etkili hizmet ve destek için ürün
güncelleştirmeleri sağlayan dört elektronik hizmetten birini kullanmanızı öneririz.
Bizimle irtibata geçmeye karar verirseniz lütfen aşağıdaki bilgiler elinizde olsun:
 Ürün modeli ve seri numarası
 BIOS, donanım yazılımı ve sürücü sürüm numaraları
 Sorun veya durum açıklaması
 Ana kart ve CPU türü, sabit sürücü modelleri, SAS/SATA/ATA/ATAPI
sürücüleri ve cihazları ile diğer denetim cihazları dahil olmak üzere sistem
yapılandırma bilgileri.

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
PROMISE Online™ Web
Sitesi

http://www.promise.com/support/support_eng.
asp
(teknik belgeler, sürücüler, yardımcı
programlar vb.)

E-posta Desteği

e-Destek Çevrimiçi

Telefon Desteği:
Amerika Birleşik Devletleri +1 408 228 1400 seçenek 4
Avustralya/Yeni Zelanda +61 7 3191 7489
Hollanda +31 0 40 235 2600
Almanya +49 (0) 2 31 56 76 48 - 0
İtalya +39 0 6 367 126 26
Japonya +81-3-6801-8064
Tayvan +886 3 578 0002
Pekin, Çin +86 10 8857 8085 veya 8095
Şangay, Çin +86 21 6249 4192, 4193 veya 4199
Singapur +65-3158-4344
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