Berqnet UTM Üzerinde 5651 ve Kayıt Aktarım Nasıl Yapılır?
• Bu özellik Ayarlar bölümünde Servis Ayarları başlığı altında 5651 Kayıt Aktarımı olarak
görülmektedir.

• Butona tıklandığında 5651 ve Kayıt Aktarımı servisinin giriş bölümü görülmektedir.

• Servis durumu, Depolama Tipi, Zaman Damgası ve Zaman Damgası Servis Sağlayıcının sunmuş
olduğu bilgiye göre değişkenlik gösteren Kullanılan ve Kalan Kontör Verileri servis çalıştıktan sonra
görülebilmektedir.
• İleri butonu ile bir sonraki menüye geçiş yapılır. Bu bölümde 5651 ve Kayıt Aktarım servisi
aktif/pasif durumu belirlenebilir. Aktif edilen servisin otomatik olarak hangi zamanda çalışacağı
belirlenebilir.

• Bir sonraki ekranda Depolama Tipi seçilebilir. Depolama Tipi olarak 2 farklı aktarım şekli
görülmektedir.
1. USB Bellek
2. Paylaşım Alanı

• USB Bellek seçeneği ile maksimum 1 TB disk FAT32 dosya sisteminde çalışabilmektedir. Cihaz
üzerindeki herhangi bir USB portuna ilgili disk önceden formatlanarak veya cihaz üzerine
takıldıktan sonra Format butonu yardımı ile hazır konuma getirilebilir. Cihaz üzerinden
formatlama işlemi süresi disk boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Kontrol için Bağlantı Test
butonunda “Test başarılı” mesajı mutlaka görülmelidir.
• Paylaşım Alanı Seçeneği ile opsiyonlu olarak SMB/FTP/SFTP protokolleri ile aktarım yapılabilir.
• SMB protokolü ile aktarım ve zaman damgası ayarlaması aşağıdaki gibi yapılabilir.
IP Adresi: Paylaşım klasörünün açıldığı cihaz IP adresi (PC, Server, NAS cihazı)
Bilgisayar Adı: İlgili cihazın ismi
Paylaşım Adı: İlgili cihaz üzerinde açılan paylaşım klasörünün adı
Kullanıcı Adı: Paylaşım klasörüne okuma/yazma yetkisi olan kullanıcı adı
Şifre: Yetkili kullanıcının şifresi

•

PC / Server/NAS üzerine aktarım yapılacağı durumlarda SMB 1.0 protokolünün kapalı olması
durumunda aktarım yapılamayacaktır. Bunun için cihaz üzerindeki SMB 1.0 protokolünün aktif
edilmesi gerekmektedir. PC için Denetim Masası>Programlar ve Özellikler>Windows özelliklerini
aç veya kapat, Server için Features bölümü altından bu işlem yapılabilir. İşlem sonrasında cihazın
yeniden başlatılması gerekmektedir. NAS cihazları için aktarım yapılması durumunda da SMB 1.0
özelliğinin ilgili cihazın ayarlar bölümünden aktif edilmesi gerekmektedir.

• PC üzerinde aktarım yapacağımız bir klasör açılmalıdır. Bu klasöre yetkili olan kullanıcıya tüm
yetkiler verilmeli ve kullanıcının mutlaka bir şifresinin olması gerekmektedir. Açılan klasör için
Gelişmiş Paylaşım ayarları altından ilgili kullanıcının izni verilebilir.

• Paylaşım açılan klasör için özel bir kullanıcı oluşturulması önerilmektedir. Bu kullanıcı için sadece
ilgili paylaşım klasörüne erişim hakkı verilebilir.

• 5651 ve Kayıt Aktarım ayarlarında ilgili bölümler girilir.

• Bağlantıyı Test butonu ile erişim kontrol edilir.

• Test başarılı mesajı sonrasında ileri butonu ile bir sonraki bölüme geçiş yapılabilir. Bu bölümde
cihaz üzerinden dışarıya aktarılmak istenilen log’lar seçilebilmektedir. Tüm log’ların aktarılması
önerilmektedir.

• Bir sonraki bölüm üzerinde Log Alımı bölümü ile syslog formatında log iletebilen tüm cihazlardan
Berqnet üzerine log alınabilir. Bu loglar zaman damgası aktif edilmiş ise damgalanarak paylaşım
klasörüne atılabilir.
• Cihaz üzerindeki log’ları Log Gönderimi bölümü ile syslog formatında dışarıdaki bir cihaza istenilen
IP ve 3port bilgileri girilerek aktarım yapabilir.

• Dışarıya aktarımı sağlanan log’ların yasal geçerliliği olması için zaman damgası alanının aktif olması
gerekmektedir. Zaman damgası olmadan alınan log’ların herhangi bir yasal geçerliliği
olmamaktadır.
• Zaman damgası bölümü altından kullanılan servis sağlayıcı seçilerek kullanıcı adı ve şifre bilgileri
girilmesi gerekmektedir. Bağlantı test butonu ile girilen bilgiler doğrulanabilir.

• Zaman damgası hesap bilgileri girilerek ileri butonu bir sonraki bölüme geçilir. Bu bölüm üzerinde
yapılan ayarların özeti görülmektedir. Uygula butonu ile servis aktif edilebilir.

• Log’lar otomatik olarak her gün belirlenen saatte aktarımı yapılacaktır.
• Anlık olarak dışarıya log aktarımı ihtiyacı olması durumunda 5651 Kayıt Aktarım servisi açılıp ilk
gelen ekrandaki Şimdi Çalıştır butonu yardımı ile anlık aktarım gerçekleştirilebilir.

• Paylaşım klasörünün altında iki farklı log dosyası görülmelidir.
• tar.gz uzantılı dosya log’ların bulunduğu dosyadır. Bu dosya açılarak içerisindeki csv uzantılı log’lar
csv desteği olan programlar ile görüntülenebilir.
• tar.gz.zd uzantılı dosya tar.gz log’larının zaman damgası dosyasıdır . Her aktarım anında bir adet
log dosyası ve dosyaya ait zaman damgası görülmelidir.

• FTP protokolü ile aktarım yapılma seçeneği aktif edilirse damgalama işlemi için SMB protokolü
yine aktif olması gerekmektedir.
• FTP server üzerinde yetkili bir kullanıcı için ilgili dizine erişim hakkı tanımlanmalıdır.
Arayüzden dosya aktarımını S/FTP ile yap işaretlenir ve Aktarım Protokolü FTP olarak belirlenir. FTP
server üzerinde açılan Kullanıcı Adı, Şifre ve izin verilen FTP dizinine ait bilgileri girerek

• SFTP güvenli bir aktarım gerçekleştirilebilir. SFTP aktarım yapılma seçeneği aktif edilirse
damgalama işlemi için SMB protokolünün yine aktif olması gerekmektedir.
• FTP server üzerinde yetkili bir kullanıcı için ilgili dizine erişim hakkı tanımlanmalıdır.
• Arayüzden dosya aktarımını S/FTP ile yap işaretlenir ve Aktarım protokolü SFTP olarak belirlenir.
FTP server üzerinde açılan Kullanıcı Adı, Şifre ve izin verilen FTP dizine ait bilgileri girilerek Bağlantı
Test butonu ile kontrolleri yapılabilir.

