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1. MySQL Kurulumu 
 
OPERA V2 yazılımımız MySQL veritabanı ile çalışmaktadır. İlk olarak 
kurulum yapılacak bilgisayara MySQL veritabanı kurulumu yapılması 
gerekmektedir.  MySQL kurulumu aşağıda maddeler halinde 
anlatılmıştır.  
  
a. OPERA-V2 klasörü bilgisayarın C:\ dizini altına kopyalanır. 
b. C:\OPERA-V2 klasöründe bulunan"C:\OPERA-V2\Mysql" klasörü 

içerisindeki 3 adet yazılım sırasıyla bilgisayara kurulmalıdır. 
c. "MyODBC-3.51.11-1-win.exe" dosyasına tıklayarak kurulumu 

başlatın. 

 
Next ile ilerleyin. 
 

 
Lisans sözleşmesini onaylayıp Next... ile ilerleyin. 
 

 
"Finish" ile kurulumu tamamlayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. "mysql-essential-4.1.10a-win32.exe" dosyasını tıklayarak ikinci 
programın kurulumunu başlatın. 
 

 
"Next" ile ilerleyin. 
 

 
"Typical" seçeneğini işaretleyip "Next" ile ilerleyin. 
 

 
"Install" ile kurulumu başlatın 
 

 
"Skip Sign-UP" seçip "Next" ile ilerleyin. 
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"Configure the Mysql Server now" kutusunu işaretleyip " Finish" 
ile kurulumu bitirin. 
 

e. "mysql-gui-tools-5.0-r14-win32" programını çalıştırıyoruz. 

 
"Next" ile ilerleyin. 
 

 
Lisans Sözleşmesini onaylayıp "Next." ile ilerleyin. 
 

 
"Complete" işaretleyip "Next" ile ilerleyin. 
 

 
"Install" ile kurulumu başlatın. 
 

 
"Finish ile kurulumu tamamlıyoruz. 
 

2. MySQL Ayarlarının Yapılması 
 
Bilgisayarımızda programlar dan "MySQL Server Instance Config 
Wizard"  programını çalıştırıyoruz. 

 
 

 
"Next" ile ilerleyin. 
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"Standart Configuration" seçip "Next" ile ilerleyin. 
 

 
"Install As Windows Service" seçip "Next" ile ilerliyoruz. 
 

 
Bu alanda daha sonra Mysql veritabanına giriş yapabilmek için bir şifre 
belirliyoruz diğer alanlarda herhangi bir kutucuğu işaretlemeden 
"next" ile ilerliyoruz 
 

 
"Execute" ye tıklayıp kurulumu yapıyoruz. 
 

 
"Finish" ile kurulumu tamamlıyoruz. 
 

3. Veritabanı Kurulumu 
 
Veritabanı kurulumu için programlardan "MySQL Administrator" 
programını çalıştırıyoruz 

 
 

 
Açılan pencerede ilgili alanları dolduruyoruz, 
Server Host: Localhost 
Username : Root 
Password: Kurulum yaparken verdiğimiz şifreyi yazıyoruz. 
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Açılan ekranda sol menüden "Restore" yi seçip, sağ alt köşede bulunan 
"Open Backup File" i tıklayarak açılan pencereden "C:\OPERA-V2\Mysql " 
dizinindeki "veritabanı" dosyasını açıyoruz. Sağ alt köşede bulunan 
"Start Restore" butonuna basarak veritabanını kuruyoruz. 

 

"Close" butonu ile kurulumu tamamlıyoruz.  
 

4. ISP Opera Kurulumu 
ISP Opera için kurulum yapmaya gerek yoktur. Opera-V2 klasörünün C:\ 
dizini altına kopyalanması yeterlidir. "C:\OPERA-V2" dizinindeki 
"opera2.exe" dosyası masaüstüne kısa yol olarak kopyalanır ve 
çalıştırılır. 
 

5. ISP Opera Lisanslama 
Isp -Opera yazılımı lisanslama işlemi telefonla yapılmaktadır. 
Lisanslama için  0216 469 73 73 numaralı telefondan teknik destek 
alınız. 

 
ISP-Opera yazılımı ilk kez çalıştırıldığında karşınıza "licanse Manager" 
ekranı gelecektir. Bu Ekranda "Serial Code" bölümüne size verilen seri 
numarasını girin ve ardından "Get Activation Number" tuşuna basarak 
"Activation Code" u alın.  Bu aşamadan sonra telefonla "License Code" 
verilerek program aktif hale gelecektir.  
 
 

6. Programa giriş yapmak 
Programı ilk çalıştırdığımızda karşımıza gelen kullanıcı adı şifre 
bölümünde varsayılan olarak kullanıcı adı " admin" şifre; "admin" dir. 
Bunu daha sonra "kullanıcılar" alanından değiştirebilirsiniz 

 
 

7. Merkez Ekleme 

 
Program ilk çalıştırıldığında ekranda herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. İlk olarak "Merkez" butonuna basılarak, izlenmek 
istenen merkezin sisteme eklenmesi gerekmektedir. Bu Ekranda aynı 
zamanda sistemde kayıtlı merkezlerin bağlantı durumları izlenmekte 
ve ayar değişikliği yapılamaktadır. 
 

"Merkez" butonuna basın. Açılan ekranda " merkez ekle" butonuna 
basın. 

   
"Merkez Ekle" ekranında ilk adım olarak "istasyon servis" alanını 
"Aktif" duruma getirin. Ardından özellikler alanında "İstasyon ID" 
numarasını girin. "Şifre alanına merkeze bir şifre verdiyseniz onu 
yazın".  "IP Adres" alanına merkezin IP numarası ve "Port" Numarasını 
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yazın ve ardından "Tamam" butonuyla merkezi sisteme ekleyin. 
  
Not: Merkez ile  uzak bağlantı yapılacak ise "dış ip adresi" Lokal 
bağlantı yapılacak ise "iç ip adresi girilmelidir. Dış ip ile uzaktan 
bağlantı yapılmak istendiğinde ilgili merkezdeki modem/router 
üzerinden ilgili port numarasının uzaktan erişime açılması 
gerekmektedir.  
   

 
İstasyon ayarları doğru girildiğinde ilgili satıra merkez ismi ve bağlantı 
durum bilgileri gelecektir. Ayrıca sol bölümde yine merkez ismi ve 
yanında bulunan yuvarlak bağlantı durumu belirecektir. Üst bölümde 
bulunan "Alarm" butonun üzerinde gelen alarmların sayısı belirecektir. 
 
Not: Sol tarafta bulunan ağaç görünümündeki merkez ismi yanında 
bulunan yuvarlak ikon, merkez ile bağlantı durumunu göstermektedir. 
Yesil: Bağlantı var 
Turuncu: Bağlantı kuruluyor 
Kırmızı: Bağlantı yok 

 
8. Mevcut Alarmların İzlenmesi 

 
Alarm penceresi, sistemdeki mevcut alarmları göstermektedir. Bu 
alanda "ALARM" butonu yanında yer alan "ACK" butonu ile sesli uyarı 
susturulabilir.  Alarm listesinin üzerinde yer alan "RESET" butonu 
ekranda bulunan alarmları silecektir. Bu ekranın amacı yeni alarmların 
izlenebilmesidir. 
Bu ekranda mevcut alarmlar; merkez ve modül bazında filtrelenebilir. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Geçmiş Kayıtların İzlenmesi ve Raporlama: 
"GEÇMİŞ" Butonuna basıldığında geriye dönük kayıtlar 
izlenebilmektedir. Bu alanda ; istasyon, modül, tarih-saat ve alarm 
tiplerine göre filtrelemeler yapılabilmektedir. Yine bu alanda 
filtrelediğiniz kayıtları "YAZDIR" butonuyla yazıcıdan çıktı alabilir veya 
"EXCEL" butonu ile .csv formatında bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. 

 
 

10. Sistem Ekranı: 

 

Bu ekranda sisteme bağlı anonsiyatör ve input modüllerinin hangi 
portlardan bağlı olduğu izlenmektedir. Bu alanda görüntüleme yapmak 
için ilk önce sol menüden ilgili merkez seçilmeli ve ardından "SİSTEM" 
butonuna basılmalıdır. 

11. Modül Ekranı: 

 
Bu ekranda sisteme bağlı modüller ilgili kanal etiketleriyle 
izlenebilmektedir. Bu alanda görüntüleme yapabilmek için öncelikle sol 
menüden ilgili modül seçilmeli sonrasında "modül" butonuna 
basılmalıdır. 
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12. Görünüm Ayarı: 

 

Üst menüde yer alan "GÖRÜNÜM" butonuna basıldığında sol tarafta 
bulunan ağaç görünümündeki menü kapanıp açılabilmektedir. Buradaki 
amaç daha çok operatör seviyesinde izleme yapmak ve dar ekranlarda 
daha geniş görüntüleme alanı sunmaktır. 

13. Ses Butonu 

Sistem yeni alarm durumlarında bilgisayardan sesli uyarı 
verebilmektedir. "SES" butonu ile sesli uyarıyı aktif veya pasif duruma 
getirebilirsiniz. 

 

14. Şifre Butonu 

 

Şifre butonu ile aktif kullanıcı şifre değişikliği yapılabilir. 

15. Kullanıcı Ayarları: 

 
Bu alanda yeni kullanıcı ekleme, mevcut kullanıcı kayıtlarını değiştirme ve 

yetkilendirme işlemleri yapılmaktadır. Kullanıcı yetkilendirme ile 
operatör ve yönetici seviyelerinde yetkilendirmeler yapılabilir. Bunlar, 
yeni merkez ekleme, mevcut merkez düzenleme, yeni kullanıcı ekleme, 
sistem ayarlarını değiştirme, sms- eposta ayarlarını değiştirme ve excele 
veri aktarma vardır. Buradaki amaç operatör seviyesindeki kullanıcıların 
tanımlanması yapılarak mevcut ayarların güvenliğinin sağlanmasıdır.  

16. Ayarlar 
a. Genel 

 
ayarlar ekranında üç farklı sekme vardır. bunlar genel, sms, ve e-mail 
seklemeleridir. genel sekmesinde alarm tiplerine göre renklendirme 
ayarları yapılmaktadır. 

b. Sms 

 

Bu Ekranda istenilen alarmların kullanıcı telefonuna sms olarak bildirim 
gönderilebilmesi için gerekli tanımlamalar yapılmaktadır. SMS 
özelliğinden faydalanabilmek için APİ desteği sağlayan bir SMS 
operatöründen hesap açılmalı ve ve gerekli parametreler ilgili alanlara 
tanımlanmalıdır. 
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c. E-posta 

 

Bu ekranda istenilen alarmların e-posta olarak kullanıcılara 
gönderilebilmesi için tanımlamalar yer almaktadır.  
 

17. Alarm Kodları ve Renk Tanımlamaları: 

Sistemde altı farklı alarm tipi bulunmaktadır. Mevcut "ALARM" 
ekranında ve "GEÇMİŞ" ekranında alarmlar bu alarm tiplerine göre 
etiketlenmekte ve renklendirilmektedir. Renk tanımlamaları "AYARLAR" 
ekranından değiştirilebilmektedir. 

a. SET: Alarm kontak bilgisinin geldiği anı göstermektedir. 
b. CLR: Alarm kontak bilgisinin gittiği an 
c. ACK: Anonsiyatör üzerindeki "ACK" butonuna basıldığı an 
d. RES: Anonsiyatörün üzerinde bulunan "RESET" butonuna basıldığı 

anı  
e. SYS: Sistem ile ilgili bilgilendirme mesajlarını gösteriri. Bunlar 

konfigürasyon değişiklikleri cihaz açma kapama bilgileri v.s. dir. 
f. ERR: Error hata mesajları cihazlar arası bağlantı problemleri, ve 

zaman senkronizasyon hatalarını göstermektedir.  
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