GAUN Bulut (Nextcloud) Kullanıcı Kılavuzu
Giriş
GAÜN Bulut Sistemi, Uzaktan eğitimde destek olarak kullanılmak üzere kurulan bir
DOSYA depolama sistemidir. GAÜN Bulut, bilgisayarlarınız ve mobil cihazlarınız
arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran ve başkaları ile paylaşmanıza imkan veren
açık kaynak kodlu (Open Source) bir özgür yazılım çözümüdür. Gaziantep
Üniversitesi Bulut Sistemi, altyapı olarak Nextcloud kullanmaktadır. Bu sistem
Üniversitemizin sunucuları üzerinde çalışmaktadır. Benzer bulut depolama çözümleri
ticari firmalar tarafından icloud, google drive, dropbox, vb. markalarla sunulmaktadır.
Bilgisayarınızdaki bir veya daha fazla dosya ve klasörü paylaşabilir ve bunları GAÜN
Bulut sunucunuzla senkronize edebilirsiniz. Dosyaları yerel paylaşılan dizinlere
yerleştirin ve bu dosyalar, Nextcloud Desktop Sync Client, Android uygulaması veya
iOS uygulaması kullanılarak sunucuya ve diğer cihazlara anında senkronize edilir.
Nextcloud masaüstü ve mobil istemciler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen
ilgili kılavuzlarına bakın:



Nextcloud Desktop Client
Nextcloud Android App

1. Bölüm
GAUN Bulut (Nextcloud) Web arayüzü
Nextcloud sunucunuza herhangi bir Web tarayıcısını kullanarak bağlanabilirsiniz.
Bunu Nextcloud sunucu URL'nize (http://bulut.gantep.edu.tr ) yönlendirin ve kullanıcı
adınızı ve şifrenizi girin.
Web tarayıcısı gereksinimleri
Nextcloud web arayüzüyle en iyi deneyim için, bu
listeden bir tarayıcının en son ve desteklenen
sürümünü kullanmanızı öneririz:
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome / Chromium
Apple Safari
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Ana kullanıcı arayüzünde gezinme
Varsayılan olarak, Nextcloud Web arayüzü Dosyalar sayfanıza açılır. Dosyaları
ekleyebilir, kaldırabilir ve paylaşabilir ve sizin tarafınızdan (sunucuyu yönetiyorsanız)
veya sunucu yöneticiniz tarafından belirlenen erişim ayrıcalıklarına göre değişiklikler
yapabilirsiniz.

GAUN Bulut (Nextcloud) kullanıcı arayüzü aşağıdaki alanları ve işlevleri içerir:
Uygulama Seçim Menüsü (1): Sol üst köşede yer alan, GAUN Bulut örneğinizde
bulunan tüm uygulamalarınızı bulacaksınız. Bir uygulama simgesine tıklamak sizi
uygulamaya yönlendirecektir.
Uygulama Bilgileri alanı (2): Sol kenar çubuğunda yer alan bu alan, seçilen
uygulamanızla ilişkili filtreler ve görevler sağlar. Örneğin, Dosyalar uygulamalarını
kullanırken, sizinle paylaşılan dosyalar ve başkalarıyla paylaştığınız dosyalar gibi
dosyalarınızı hızlı bir şekilde bulmak için özel bir filtre grubunuz vardır. Diğer
uygulamalar için farklı öğeler göreceksiniz.
Uygulama Görünümü (3): GAUN Bulut kullanıcı arayüzündeki ana merkezi alan. Bu
alan, seçtiğiniz uygulamanın içeriğini veya kullanıcı özelliklerini gösterir.
Gezinme Çubuğu (4): Ana görüntüleme penceresinin (Uygulama Görünümü)
üzerinde bulunan bu çubuk, kök düzeyine (ana) kadar klasör hiyerarşisinin daha
yüksek düzeylerine geçmenizi sağlayan bir tür kırıntı gezintisi sağlar.
Yeni düğme (5): Gezinme Çubuğunda bulunan Yeni düğmesi, yeni dosyalar, yeni
klasörler oluşturmanıza veya dosya yüklemenize olanak tanır.
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2. Bölüm: Dosyalar ve senkronizasyon
GAUN Bulut Web arayüzünü kullanarak dosyalarınıza erişim
Dosyalarınıza GAUN Bulut Web arayüzü ile erişebilir ve dosyaları oluşturabilir,
önizleyebilir, düzenleyebilir, silebilir, paylaşabilir ve yeniden paylaşabilirsiniz.
Nextcloud yöneticinizin bu özellikleri devre dışı bırakma seçeneği vardır, bu nedenle
bunlardan herhangi biri sisteminizde eksikse sunucu yöneticinize sorun.

Dosyaları etiketleme
Dosyalara etiket atayabilirsiniz. Etiket oluşturmak
için Ayrıntılar görünümünde bir dosya açın.
Ardından etiketlerinizi yazın. Birden fazla etiket
girmek için her etiketi oluşturduktan sonra dönüş
tuşuna basın. Tüm etiketler sistem etiketleridir ve
Nextcloud sunucunuzdaki tüm kullanıcılar
tarafından paylaşılır.

Ardından, dosyaları etiketlere
göre filtrelemek için sol kenar
çubuğundaki Etiketler filtresini
kullanın.
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Yorumlar
Herhangi bir dosya veya klasör hakkında yorum
eklemek ve okumak için Ayrıntılar görünümünü
kullanın. Dosyaya erişimi olan herkes, yorumları
görebilir.

Video oynatıcı
Video Oynatıcı uygulamasıyla GAUN Bulut 'da yalnızca dosyaya tıklayarak videoları
oynatabilirsiniz. Yerel GAUN Bulut video oynatıcı tarafından video akışı, Web
tarayıcınıza ve video formatına bağlıdır. GAUN Bulut yöneticiniz video akışını
etkinleştirdiyse ve Web tarayıcınızda çalışmıyorsa, bu bir tarayıcı sorunu olabilir.

Dosya Kontrolleri
GAUN Bulut (Nextcloud), sunucu yöneticiniz tarafından etkinleştirildiyse, resim
dosyaları, MP3 kapakları ve metin dosyaları için küçük resim önizlemelerini
görüntüleyebilir. Aşağıdaki işlemler için kontrolleri göstermek için imlecinizi bir dosya
veya klasörün üzerine getirin:
Favoriler
Sık kullanılan olarak işaretlemek için dosya simgesinin solundaki yıldızı tıklayın ve sol
kenar çubuğundaki Sık Kullanılanlar filtresiyle tüm favorilerinizi hızlıca bulun.
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Taşma Menüsü
Taşma menüsü (üç nokta) dosya ayrıntılarını görüntüler ve dosyaları yeniden
adlandırmanıza, indirmenize veya silmenize olanak tanır.

Ayrıntılar görünümü Etkinlikler, Paylaşım ve Sürümler bilgilerini gösterir.
Durum simgelerini paylaşma
Paylaşılan herhangi bir klasör, yer paylaşımı simgesiyle işaretlenir. Genel bağlantı
paylaşımları bir zincir bağlantı ile işaretlenir. Paylaşılmayan klasörler boş görünür.
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Dosya ve dizin oluşturma veya yükleme
Dosyalar uygulamasında Yeni düğmesine tıklayarak
doğrudan bir Nextcloud klasörüne yeni dosya veya
klasörler yükleyin veya oluşturun.
Yeni düğmesi aşağıdaki seçenekleri sağlar:
Yukarı ok (Upload)
Bilgisayarınızdaki dosyaları Nextcloud'a yükleyin. Dosyaları dosya yöneticinizden
sürükleyip bırakarak da yükleyebilirsiniz.
Metin dosyası /Text File)
Yeni bir metin dosyası oluşturur ve dosyayı mevcut klasörünüze ekler.
Klasör (Folder)
Mevcut klasörde yeni bir klasör oluşturur.
Dosyaları veya klasörleri seçme
Onay kutularına tıklayarak bir veya daha fazla dosya veya klasör seçebilirsiniz.
Geçerli dizindeki tüm dosyaları seçmek için, dosyalar listesinin en üstünde bulunan
onay kutusuna tıklayın.
Birden fazla dosya seçtiğinizde, hepsini silebilir veya üstte görünen Delete (Sil) veya
Download (İndir) düğmelerini kullanarak bunları bir ZIP dosyası olarak indirebilirsiniz.
Tüm dosyalar (All files)
Varsayılan görünüm; erişiminiz olan tüm dosyaları görüntüler.
Favoriler (Favorites)
Sarı yıldızla işaretlenmiş dosyalar veya klasörler.
Seninle paylaş (Shared with you)
Sizinle başka bir kullanıcı veya grup tarafından paylaşılan tüm dosyaları görüntüler.
Başkalarıyla paylaşıldı (Shared with others)
Diğer kullanıcılar veya gruplarla paylaştığınız tüm dosyaları görüntüler.
Bağlantıyla paylaşıldı (Shared by link)
Genel bağlantı yoluyla sizin tarafınızdan paylaşılan tüm dosyaları görüntüler.
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Harici Depolama (isteğe bağlı)
Amazon S3, SMB / CIFS, ftp gibi harici depolama cihazlarında ve hizmetlerinde
erişiminiz olan dosyalar ...
Dosyaları taşıma
Dosyaları ve klasörleri herhangi bir dizine sürükleyip bırakarak taşıyabilirsiniz.
Dosya / Klasör Paylaşım

Dosya/ Klasör Paylaşımında Parola Koruması
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3. Bölüm
Nextcloud'daki kullanıcılar için en son yenilikler
1. Yeni bir uygulama seçmenin daha kolay yolu

2. İş arkadaşlarınıza veya arkadaşlarınıza daha kolay ulaşmak için Yeni Kişiler
menüsünden seçiniz.
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3. Her yerdeki avatarların üzerinde bir iletişim açılır menüsü

4. E-posta adreslerini girerek her biri kendi ayarlarına sahip birden fazla
benzersiz paylaşım bağlantısı gönderme yeteneği (alıcı bir e-posta alacaktır)
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5. Video görüşmelerinde ekran paylaşımı, kullanıcı tanımlı gruplar için yeni
Circles uygulaması, push bildirimleri, başka bir sunucuyla paylaşıldığında bile
dosya değişikliği bildirimleri gibi birçok diğer iyileştirme ve yeni uygulama,
kaldırma işlemi tarafından yapılmış olsa bile paylaşılan bir klasörden
dosyaların kaldırılmasını geri alın bir alıcı, doğrudan sosyal medyada paylaşım
ve çok daha fazlası.
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