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Giriþ
UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu 
cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. 
Þebeke Nokia N93i cihazýnýzý, bir bilgisayarý, yazýcýyý 
ve ses sistemini veya televizyonu içerebilir. 

Nokia N93i cihazýnýzý uzaktan kumanda olarak kullanabilir, 
bilgisayarýnýzdaki müzik, resin ve videolarý kolayca 
kataloglayabilir, özel müzik çalma listeleri, fotoðraf 
albümleri ve film koleksiyonlarý oluþturabilirsiniz. 
Ayrýca uyumlu medya dosyalarýný Nokia N93i cihazýnýza 
aktarabilir ve Nokia N93i cihazýnýzdaki dosyalarý PC’nize 
yedekleyebilirsiniz.

Nokia N93i cihazýnýn kablosuz LAN iþlevini bir ana 
þebekede kullanabilmek için, çalýþan bir kablosuz LAN 
ana baðlantý kurulumu gerekir. Diðer hedef ana cihazlarýn 
da UPnP özelliði olmalý ve cihazlar ayný ana þebekeye baðlý 
olmalýdýr.

WLAN baðlantýsý oluþturmak için baðlantý türünüze baðlý 
olarak WLAN sihirbazýný, baðlantý yöneticisini veya Ayarlar 
içindeki Baðlantý seçeneðini kullanabilirsiniz. Bu kýlavuzda 
baðlantýnýn WLAN sihirbazý ile nasýl oluþturulacaðý 
anlatýlmaktadýr.

Bu kýlavuzdaki görüntüler cihazýnýzýn ekranýndan 
farklý olabilir.
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Bu kýlavuzu kullanma
Ana þebeke ile baþlamak için,
1 Bir eriþim noktasý oluþturun. Bkz. “WLAN sihirbazý”, s. 3.
2 Ana þebekeyi kurun. Bkz. “Ana þebekeyi kurma”, s. 4. 
3 Ana þebekeyi kullanmaya baþlayýn. Bkz: “Medya 

dosyalarýný izleme ve dinleme”, s. 6 ve “Medya 
dosyalarýný kopyalama”, s. 7.

Fransa gibi bazý yerlerde kablosuz LAN kullanýmýnda 
kýsýtlamalar bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi için, 
bölgenizdeki yetkililerden bilgi alýn.

Kablosuz LAN kullanan özellikler veya baþka özellikler 
kullanýlýrken kablosuz LAN kullanan özelliklerin arka 
planda çalýþmasýna izin veren özellikler, batarya 
tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr.

WLAN sihirbazý

WLAN sihirbazý, kablosuz bir LAN'a baðlanmanýza ve 
kablosuz LAN baðlantýlarýnýzý yönetmenize yardýmcý olur.

WLAN sihirbazý, kablosuz LAN 
baðlantýlarýnýzýn durumunu 
ajanda kayýtlarý altýndaki etkin 
bekleme modunda gösterir. 

 Ýpucu! WLAN yapýlandýrmasý için gerekli ayarlar 
WLAN servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr veya þebeke 
yapýlandýrmanýz ile belirlenir.  WLAN ayarlarýnýzý 
eksik veya yanlýþsa servis saðlayýcýnýza baþvurun.

WLAN baðlantýsý
Baðlantý için tarama
1 Durum WLAN taramasý kapalý olduðunda kullanýlabilir 

WLAN baðlantýlarýný taramak için, etkin bekleme 
görünümünde WLAN durumu satýrýna ilerleyin ve 
WLAN baðlantýlarý taramasýný baþlatmak için  
düðmesine basýn. Çok sayýda baðlantý görüntülenirse, 
WLAN aðlarý bulundu yazýsý görüntülenir. 

2  tuþuna basýn ve baðlantýlarý görüntülemek 
için WLAN aðý ara seçeneðini belirleyin.
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Baðlantýyý seçme
1 Ýstediðiniz baðlantýya ilerleyin ve  tuþuna basýn.
2 Seçtiðiniz að türüne baðlý olarak aþaðýda belirtilen 

þekilde devam edin:
• Güvenli olmayan að için eriþim noktasý oluþturulur 

ve tarayýcý yer imleri görünümü açýlýr.  “Ana þebekeyi 
kurma”, s. 4 ile devam edin. 

•  ile gösterilen güvenli ancak gizli olmayan að 
için güvenlik þifreleri gerekir. “Güvenli að”, s. 4 
ile devam edin.

• Gizli aðlar için “Gizli að”, s. 4 ile devam edin.
 Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini 

artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme 
yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifreleme kullanýmý, 
verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr.

Güvenli að

WEP veya WPA/WPA2 anahtarýný 
girin. WEP ve WPA/WPA2 iþlevleri 
yalnýzca þebeke desteklediðinde 
kullanýlabilir. Tarayýcý yer imleri 
görünümü açýlýr.  “Ana þebekeyi 
kurma”, s. 4 ile devam edin.

Gizli að
1 Að adýný girin (SSID).
2 Güvenli bir þebeke için, WLAN 

güvenlik modu: Açýk að, WEP 
veya WPA/WPA2 içinde 
kullanýlan þifrelemeyi seçin. 
Açýk að seçeneðini belirlerseniz 
þifreleme kullanýlmaz. WEP ve 
WPA iþlevleri yalnýzca þebeke 
desteklediðinde kullanýlabilir.

3 Güvenlik anahtarýný girin. 
Kablosuz LAN eriþim noktasý cihazýna ayný ayarlarýn 
girilmesi gerekir.

4 “Ana þebekeyi kurma”, s. 4 ile devam edin.
 Ýpucu! Daha sonra güvenlik anahtarýný deðiþtirmek 

gibi eriþim noktasý deðiþiklikleri yapmak için  tuþuna 
basýn ve Araçlar > Ayarlar > Baðlantý > Eriþim 
noktalarý seçeneðini belirleyin. 

Ana þebekeyi kurma

Ana þebekeyi kurmak için aþaðýdakileri yapýn:
1  tuþuna basýn ve Baðlantý > Ana þebeke 

seçeneðini belirleyin. Ana þebeke uygulamasýna ilk kez 
eriþtiðinizde kurulum sihirbazý açýlýr ve Nokia N93i 
cihazýnýzýn ana þebeke ayarlarýný tanýmlamanýza 
yardýmcý olur.



 Ýpucu! Sihirbazý daha sonra kullanmak için 
ana þebeke ana görünümünde Seçenek > 
Sihirbazý çalýþtýr seçeneðini belirleyin. 

2 Nokia N93i cihazýnýz için bir ad girin. Ad, ana 
þebekedeki diðer uyumlu cihazlara gösterilir.

3 WLAN sihirbazý ile 
tanýmlanan eriþim 
noktasýný seçin. 
Daha fazla bilgi için 
bkz. “WLAN sihirbazý”, s. 3. 
Ana þebekeye her 
baðlandýðýnýzda cihazýn 
ana eriþim noktasýný 
sormasý için Her zaman 
sor seçeneðini belirleyebilir 
veya yeni eriþim noktasý 
oluþturmak için Yeni 
oluþtur seçeneðini belirleyebilirsiniz.

4 Görüntü, video ve müzik 
gibi içeriðin paylaþýlýp 
paylaþýlmayacaðýný seçin. 
Ýçerik paylaþma ayarýný 
açýk olarak belirlediðinizde, 
ana þebekedeki diðer 
UPnP uyumlu cihazlar, 
Nokia N93i cihazýnýzýn 
Görüntüler ve video 
ve Müzik klasörlerinde 
paylaþým için seçtiðiniz 
dosyalarýnýzý görebilir ve 
kopyalayabilirler. Nokia 
N93i cihazýnýzda Ýçerik paylaþma ayarý kapalý olsa bile, 
baþka bir ana þebeke cihazýnda bulunan medya 
dosyalarýný, cihazýn izin vermesi þartýyla 
görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

Ana þebeke ayarlarý yapýlandýrýlmadan, Ana þebeke 
ile ilgili seçeneklere Galeri'den ulaþýlamaz.

Uyumlu bir PC'yi ana þebekeye baðlamak için, PC’ye, 
Nokia N93i cihazýnýzla gelen DVD-ROM'da bulunan 
veya www.nokia.com/support adresinde saðlanan 
home media server yazýlýmýný yüklemeniz gerekir.

Home media server yazýlýmý hakkýnda daha fazla bilgi 
için www.simplecenter.net/nokia adresini ziyaret edin.
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Medya dosyalarýný izleme ve dinleme
Ana þebekeyi kullanarak, Galeri'ye kaydedilmiþ medya 
dosyalarýný diðer uyumlu UPnP cihazlarla paylaþabilirsiniz. 
Ana þebekeyi, uyumlu medya dosyalarýný Galeri'den 
görüntülemek, çalmak/oynatmak, kopyalamak veya 
yazdýrmak için de kullanabilirsiniz. Ana þebeke ayarlarýnýzý 
yönetmek için  tuþuna basýn ve Baðlantý > Ana þebeke 
seçeneðini belirleyin. 

Cihazýnýz yalnýzca baþka bir cihazdan gelen baðlantý 
isteðini kabul ettiðinizde ana þebekeye baðlanýr veya 
Galeri öðesinde Nokia N93i cihazýnýzdaki medya 
dosyalarýný görüntüleme, çalma/oynatma, yazdýrma 
veya kopyalama seçeneðini belirleyin ya da ana 
þebeke klasöründeki diðer cihazlarý arayýn.

Nokia N93i cihazýnýzda kayýtlý medya 
dosyalarýný gösterme
Nokia N93i cihazýnýzda bulunan görüntüleri, videolarý 
ve ses kliplerini seçmek ve baþka bir ana þebeke cihazýnda 
(örneðin uyumlu bir televizyon) göstermek için 
aþaðýdakileri yapýn:

1 Galeri içinde görüntü, 
video klip veya ses 
klibi seçin.

2 Seçenek > Ana þebeke 
ile göster seçeneðini 
belirleyin.

3 Medya dosyasýnýn 
gösterileceði uyumlu 
cihazý seçin. Görüntüler 
hem diðer ana þebeke 
cihazýnda, hem de Nokia 
N93i cihazýnýzda gösterilir. 
Video klipler ve ses klipleri 
ise yalnýzca diðer cihazda oynatýlýr/çalýnýr.

Diðer cihazda kayýtlý medya dosyalarýný 
gösterme
Baþka bir ana þebeke cihazýnda bulunan medya dosyalarýný 
seçmek ve Nokia N93i cihazýnýzda (veya örneðin uyumlu 
bir televizyonda) göstermek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Galeri içinde Ana þebeke seçeneðini belirleyin. 

Nokia N93i cihazýnýz diðer uyumlu cihazlarý aramaya 
baþlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye baþlar.

2 Listeden cihaz seçin. 
3 Diðer cihazdan görüntülemek istediðiniz medya 

türünü seçin. Mevcut dosya türleri diðer cihazýn 
özelliklerine baðlýdýr.



4 Görüntülemek istediðiniz görüntüyü, video klibi veya 
müzik klibini seçin ve Seçenek > Ana þebeke ile göster 
(görüntüler ve video) veya Ana þebeke ile çal (müzik) 
seçeneðini belirleyin.

5 Dosyanýn gösterileceði cihazý seçin.
6 Medya dosyasýný paylaþmayý sona erdirmek için Geri 

seçeneðini belirleyin.

Galeri klasörüne kaydedilmiþ görüntüleri UPnP uyumlu 
bir yazýcýda Ana þebeke aracýlýðýyla basmak için, Galeri 
klasöründeki baský seçeneðini belirleyin. Kullaným 
kýlavuzundaki “Görüntü baskýsý” konusunu okuyun. 
Ýçerik paylaþma özelliðinin açýk olmasý gerekmez.

Dosyalarý farklý ölçütlere göre aramak için, Seçenek > Bul 
seçeneðini belirleyin.

Ses dosyalarýný çalma
Baþka bir ana þebeke cihazýnda bulunan ses dosyalarýný 
seçmek ve Nokia N93i cihazýnýzý uzaktan kumanda olarak 
kullanarak bunlarý baþka bir uyumlu cihazda çalmak için 
aþaðýdakileri yapýn:
1 Galeri içinde Ana þebeke seçeneðini belirleyin. 

Nokia N93i cihazýnýz diðer uyumlu cihazlarý aramaya 
baþlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye baþlar.

2 Listeden cihaz seçin. 
3 Diðer cihazdan bir ses dosyasý seçin. Birçok ses 

dosyasýný seçmek için önce bunlarý tek tek iþaretleyin 
(Seçenek > Ýþaretle/Ýþ. kaldýr > Ýþaretle).

4 Ses dosyasýný seçin. Kýsa bir aradan sonra bir cihaz 
kümesi gösterilir.

5 Dosyanýn çalýnacaðý cihazý seçin.
6 Çalmayý durdurmak için Nokia N93i cihazýnýzdan Geri 

seçeneðini belirleyin.

Medya dosyalarýný kopyalama
Medya dosyalarýný Nokia N93i 
cihazýnýzdan baþka bir 
uyumlu cihaza (örneðin UPnP 
uyumlu bir PC) kopyalamak 
veya aktarmak için Galeri 
klasöründe dosyayý seçin ve 
Seçenek > Taþý ve kopyala > 
Ana þebekeye kopyala veya 
Ana þebekeye taþý seçeneðini 
belirleyin. Ýçerik paylaþma 
özelliðinin açýk olmasý 
gerekmez.

Diðer cihazdan Nokia N93i cihazýnýza dosya kopyalamak 
veya aktarmak için, diðer cihazda dosyayý seçin ve 
Seçenek > Telefon hafýz. kopyala veya Haf. kartýna 
kopyala (cihaza uyumlu bir miniSD hafýza kartý takýlýysa 
hafýza kartýnýn ismi) seçeneðini belirleyin. Ýçerik paylaþma 
özelliðinin açýk olmasý gerekmez.
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Önemli güvenlik bilgileri
Kablosuz LAN ana þebekenizi yapýlandýrýrken, bir þifreleme 
yöntemini önce eriþim noktasý cihazýnýzda, ardýndan ana 
þebekenize baðlamayý düþündüðünüz diðer cihazlarda 
etkinleþtirin. Cihazlarla ilgili belgelere baþvurun. Tüm 
þifreleri cihazlardan ayrý ve güvenli bir yerde saklayýn.

Nokia N93i cihazýnýzdaki kablosuz LAN internet eriþim 
noktasý ayarlarýný görüntülemek veya deðiþtirmek için 
kullaným kýlavuzundaki “Eriþim noktalarý” bölümüne bakýn.

Uyumlu bir cihazla ana þebeke oluþturmak için özel çalýþma 
modunu kullanýrsanýz, IAP’yi yapýlandýrýrken WLAN 
güvenlik modu içindeki þifreleme yöntemlerinden birini 
etkinleþtirin. Bu iþlem, istenmeyen bir kiþinin özel aða 
katýlmasý riskini azaltýr.

Cihazýnýza veya ana þebekeye baþka bir cihaz baðlanmaya 
çalýþtýðýnda, cihazýnýz bu durumu size bildirir. Bilinmeyen 
bir cihazdan gelen baðlantý isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN’ý þifrelemesi olmayan bir aðda 
kullanýyorsanýz, Nokia N93i dosyalarýný diðer cihazlarla 
paylaþma özelliðini kapatýn veya özel medya dosyalarýnýzý 
paylaþmayýn. Paylaþým ayarlarýný deðiþtirmek için kullaným 
kýlavuzundaki “Ana þebeke ayarlarý” bölümüne bakýn.

Sorun giderme
S: Uyumlu PC’mi ana þebekedeki cihazýmdan 

göremiyorum. Sorun nedir?

C: Uyumlu PC’nizde bir güvenlik duvarý uygulamasý 
kullanýyorsanýz, home media server uygulamasýnýn 
baðlantýyý kullanmasýna izin verip vermediðini 
denetleyin. (Bunu güvenlik duvarý uygulamasýnýn 
istisnalar listesine ekleyebilirsiniz.) Güvenlik duvarý 
uygulamasýnýn 1900, 49152, 49153 ve 49154 numaralý 
baðlantý noktalarýnda trafiðe izin verdiðini denetleyin.

WLAN eriþim noktalarýnda yerleþik bir güvenlik 
duvarýnýn 1900, 49152, 49153 ve 49154 numaralý 
baðlantý noktalarýndan trafiði engelleyip 
engellemediðini kontrol edin.

Nokia N93i cihazýnýzda ve uyumlu PC’nizde ayný WLAN 
ayarlarýna sahip olup olmadýðýnýzý kontrol edin.

S: Baðlantýmýn çalýþmasý durdu. Ne yapabilirim?

C: Uyumlu PC’nizde ve Nokia N93i cihazýnýzda WLAN’ý 
devre dýþý býrakýp yeniden etkinleþtirin. Bu yöntem 
sorunu çözmezse, uyumlu PC’nizi ve cep telefonunuzu 
yeniden baþlatýn. Yine de sorun yaþamaya devam 
ediyorsanýz, uyumlu PC ve Nokia N93i cihazýnýn WLAN 
ayarlarýný yeniden yapýlandýrýn. 



Destek

Yardým
Yardým iþlevi, cihazý kullanýrken yönergeler saðlar. Yardým 
iþlevine bir uygulamadan eriþmek için Seçenek > Yardým 
seçeneðini belirleyin.

Çevrimiçi
Ek uygulamalar belgesi ve diðer bilgiler için 
http://www.nokia.com/support adresini ziyarete edin. 

Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için 
kullaným kýlavuzuna bakýn.
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taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, 
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