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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

DAL/MESLEK Endüstriyel Kontrol Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Scada Sistemleri 2 

MODÜLÜN TANIMI 
SCADA sistemlerinin bağlantıları ve arayüz oluĢturulması ile 

ilgili bilgileri içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOġUL Scada Sistemleri 1 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Endüstriyel bus sistemi kurmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile gerekli  ortam sağlandığında “Scada” programı 

sistem bağlantısını hatasız olarak yapabileceksiniz. 

 Amaçlar  
1. Scada ile tek terminalli sistem bağlantısını hatasız bir 

Ģekilde yapabileceksiniz. 

2. Scada sistemi içindeki verileri, veri tabanına hatasız bir 

Ģekilde kaydedebileceksiniz. 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ArdıĢık kontrol laboratuvarı, PLC setleri, “Scada” sistemleri 

deney setleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Endüstri alanında pek çok PLC kullanan firma, sistemlerinin üretim durumlarını veya 

çalıĢma durumlarını ekran üzerinden izlemek ya da gerektiğinde müdehale etmek 

isteğindedir. Gün geçtikçe bu ihityaç artmakta ve bu amaca uygun olarak “Scada” adını 

veridiğimiz yazılımların sayısı da çoğalmaktadır.  

 

Bu modülde yaygın olarak kullanılmakta olan “Scada” programlarından “WinCC”nin 

PLC ile bağlantılı olarak çalıĢmasına yönelik uygulamalar yapmaya çalıĢtık. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Scada ile tek terminalli sistem bağlantısını hatasız bir Ģekilde yapabileceksiniz. 

. 
 

 

 

 Endüstriyel ağlar hakkında yerli ve yabancı kaynaklardan ön araĢtırma yapınız. 

 

1. SCADA ĠLE PLC KONTROLÜ  
 

Scada programı ve syafa ve etiket “tag” ayarları bir önceki modülde anlatılmıĢtı.Bu 

modülde ise gerçek bir uygulama yaparak  scada arayüzü ile PLC bağlantısını örnek 

uygulamalar ile anlamaya çalıĢacağız.   
 

1.1. Örnek Scada Programı  
 

Birinci uygulamamızda scada arayüzü kullanarak  bilgisayarımıza bağlı olan PLC‟de 

çıkıĢı aktif duruma geçiren “SCADA” arayüzünü tasarlayacağız. 

 

Birinci adımda PLC üzerine program yazalım. 
 

1.1.1. PLC Ayarlarının Yapılması  

 
Öncelikle “Simatic Manager” programını baĢlatalım. “File” menüsünden “New” 

seçeneğini  seçmeliyiz. 

 

 

ġekil 1.1: File menüsü 

 

“New Project” penceresinden projemize isim veriyoruz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.2: Proje adı verme 

Ardından “OK” düğmesine basarak projemizi oluĢturmuĢ oluyoruz. Daha sonra 

karĢımıza aĢağıdaki Ģekildeki gibi bir pencere açılacaktır. Öncelikle projemize yeni bir PLC 

aygıtı eklememiz gerek. 

 

 

ġekil 1.3: Proje penceresi 

Proje1 yazısı üzrine sağ tuĢa basarak açılan menüden  aĢağıdaki Ģekildeki gibi “Insert 

New Object” ve “SIMATIC 300 Station” u seçmeliyiz. 
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ġekil 1.4: Projeye PLC cihazı ekleme 

 

PLC cihazının eklenmesinden sonra pencere aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

ġekil 1.5: Proje penceresi 

ġimdiki bölümde ise PLC nin donanımının ayarlanması gerekir. Proje penceresindeki 

“Hardware” kısmına girerek bu ayarları yapacağımız programı çalıĢtıracağız. 
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ġekil 1.6: “HW Config” donanım konfigürasyon penceresi 

ġimdi de adım adım PLC donanımımızı programımıza tanıtarak programlama için 

gerekli parametreleri PLC‟ye yükleyeceğiz. 

Birinci adımda PLC cihazımızı yerleĢtireceğimiz “Rail” yani rayı seçeceğiz. Bunun 

için “HW”  donanım konfigürasyonu programın sağ tarafında bulunan pencereden 

“SIMATIC-300”ün içinden “Rail”i çift tıklayacağız. 

 

ġekil 1.7: Rail oluĢturma 
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Bir sonraki basamakta ise donanımımıza yani “rail” ray üzerine donanımları 

ekleyelim. Ġlk olarak kullanılam CPU‟yu ekleyelim. Kullandığımız sitemde ekleyeceğimiz 

CPU modeli CPU312C içinden PLC üzerinde yazılı olan model numarasını bularak sürükle 

bırak metodu ile “Rail”in ikinci satırına bırakalım. 

 

ġekil 1.8: “Rail”e CPU’nun eklenmesi 

 

HW config programının alt kısmında bulunan modül detayları kısmında giriĢ “Input” 

ve çıkıĢ “Output” için ayırılmıĢ kontak numaralarını görebilirsiniz. Bu bölümde 

okuyabildiğiniz üzere bizim giriĢlerimiz I124‟ten baĢlayacak, çıkıĢ kontaklarımız ise 

Q124‟ten baĢlayacaktır. 

 

     “Donload to Modul”  butonunu kullanarak donanım ayarlarını PLC‟ye 

yüklemiĢ olacağız. Bu simge tıklandığında simatik ile haberleĢme imkânı bulunan PLC‟ler 

listelenecektir. Buradan hangi PLC‟ye bu bilgileri yükleyeceksek bunu seçip donanım 

konfigürasyonunu bitireceğiz. 



 

 8 

 

ġekil 1.9: Bağlantılı PLC seçimi ve donanım ayarlarının PLC’ye yüklenmesi 

Yapılan uygulamada PLC bilgisayarımıza MPI kablosu ile ebağlanmaktadır. Bu 

nedenle “OK”a basıldıktan sonra karĢımıza çıkan “Select Node Adres” düğüm adresi seçim 

penceresinden “View”i seçerek MPI bağlantısı olan PLC‟yi bulmasını sağlıyoruz.  

 

  

ġekil 1.10: Donanım ayarlarının PLC’ye yüklenmesi 
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ġekil 1.11: Donanım ayarlarının PLC’ye yüklenmesi 

Donanım ayarları yüklemesi yapıldıktan sonra PLC programının yazılması aĢamasına 

geliyoruz. 

 

Yapacağımız uygulamada PLC‟deki bir çıkıĢı bir giriĢ ile açıp kapatalım. Bu giriĢe 

paralel olarak bir kaydediciyi kullanarak bu açma kapama iĢlemini WINCC Scada programı 

kullanarak da yapabilelim. 

 

 

ġekil 1.12: Donanım ayarlarının PLC’ye yüklenmesi 

Programımızı OB1 “Organisation Block 1” içine yapacağız. “OB1” i  çift tıklayarak 

bu bölüme giriyoruz. KarĢımıza çıkan programlama seçeneklerinden “LAD” yani “ladder”i 

seçiyoruz. Ġstendiği takdirde diğer yöntemler ile bu programlamayı gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 

ġekil 1.13: OB özllikleri  
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1.1.2. PLC programının Yapılması   
 

PLC donanım ayarlarının yüklenmesinin ardından “OB1” organizasyon bloğunun 

içine programımızı yazmaya baĢlayabiliriz. 

 

Programımız aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

ġekil 1.14: OB özllikleri  

 

Buradaki I124.0 kontağını el ile kontrol edeceğiz. M1.0 ise SCADA arayüzünden 

bağlanacağımız kontaktır. 

ġimdi de bu programı bilgisayarımıza “MPI pc Adaptörü” ile bağlı olan PLC‟ye 

gönderelim. Programı göndermek için aĢağıdaki  yolu takip edeceğiz. 

 Araç kutularında bulunan “download”  simgesine tıklayarak programı 

PLC‟ye göndermiĢ olacağız. 

 

1.1.3. Wincc ile Scada’nın  Yapılması 
 

Bu bölümde wincc ile gerçek anlamda sacadanın nasıl yapılacağına dair uygulamalar 

yapılacaktır. 

 

1.1.3.1. Yeni Proje OluĢturma 
 

Bir önceki modülde “wincc” programının kurulmasını ve “wincc” arayüzünü 

tanıyarak bir tasarım ekranı oluĢturma basamakları anlatılmıĢtı. Bu bölümde ise bu arayüze 

bağlı olarak bir PLC‟nin nasıl kontrol edilebileceğini anlatacağız. 

 

“Wincc” programını baĢlatarak yeni bir proje oluĢturalım. 
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ġekil 1.15: Wincc yeni proje oluĢturma 

Proje türünü “Single User Project” olarak seçip “OK” düğmesine basıyoruz. 

 

 

ġekil 1.16: Proje türü seçme 

 

Daha sonra karĢımıza gelen pencereye proje adını belirliyoruz. Bu projemizin adını 

yeni olarak verdik. 
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ġekil 1.17: Proje türü seçme 

 

Proje adını vererek “Create” düğmesi ile projeyi oluĢturuyoruz. Proje oluĢturma 

tamamlandıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki gibi “wincc explorer” penceresi açılacaktır. 

 

ġekil 1.18: Wincc explorer penceresi 
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1.1.3.2. Etiket Ekleme 

 

Bir sonraki adımda ise “Tag” yani etiketleri seçme var. Sistemimizin Ģeması ve 

bağlantıları aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

ġekil 1.19: Sistem bağlantı Ģeması 

Görüldüğü üzere bilgisayarımızın USB portuna bir MPI kablosu ile PLC‟yi bağladık.  

Etiketler “Wincc” programında “Tag” olarak adlandırılır. ġimdi kullanacağımız 

etiketleri eklemeden önce bağlantımızı tanımlamalıyız. Bu amaç ile “tag management” 

sekmsine yeni bir sürücü eklememiz gerekiyor. Bu iĢlem için “tag management” üzerinde 

sağ tıklayarak “Add New Driver”ı seçiyoruz. KarĢımıza aĢağıdaki gibi bir pencere 

çıkacaktır. Bu penceredeki bulunan dosyalardan “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 

dosyasını seçeceğiz ve “Aç”ı tıklayacağız. 

 

 

ġekil 1.20: Sürücü seçimi 

 

Sürücü seçim iĢleminden sonra “Tag Management” sekmesi altında aĢağıdaki ekran 

görüntüsünde de görüldüğü üzere yeni sürücü listesi çıktı. 
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ġekil 1.21: Tag bağlantı seçenekleri 

 

ġimdiki basamakta ise MPI bağlantımızı yapılandıralım. Bu iĢlem için MPI sekmesi 

üzerinde sağ tıklayıp açılan menüsen “systam parameter” seçilecektir. Bu seçim sonunda 

aĢağıdaki pencere açılacaktır. 

 

ġekil 1.22: Tag bağlantı seçenekleri 
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MPI parametre ayarlarında Logical device name seçeneklerinden bizim sistemde 

kullandığımız “PCAdapter(MPI)” seçilerek “tamam” tıklanacaktır. Böylelikle “MPI” 

bağlantısının hangi türde olduğunu tanımlamıĢ oluyoruz. “Tamam” tıklandıktan sonra 

projenin yeniden baĢlatılması istenecektir. 

 

 ġekil 1.23: Ayarlamaların aktif olması için yeniden baĢlatma onayı 

Bu seçeneğe “evet” dedikten sonra “Wincc” programı kapatılacaktır. “Wincc” 

programını yeniden baĢlattığımızda üzerinde çalıĢma yaptığımız en son proje ve ayarlar 

yüklü olarak açılacaktır. ġimdi de yeni bir bağlantı kuralım.Artık bağlantı parametrelerini 

oluĢturduk. Yeni bir bağlantı oluĢturmak için MPI sekmesi üzerinde sağ tıklama ile açılan 

menüden “New Driver Connection”u seçelim. KarĢımıza aĢağıdaki gibi bir pencere 

gelecektir. Bağlantının name özelliğini “Yeni Baglanti” olarak değiĢtirdik. 

 

ġekil 1.24: Bağlantı özellikleri 
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ġekil 1.25: Bağlantı  

ġimdi bu bağlantıyı kullanan bir etiket oluĢturalım. Bir önceki konuda bilgisayarımızı 

MPI PC adaptörü ile bağlanmıĢ olan PLC‟ye küçük bir program atmıĢtık. Bu programda 

“Scada” arayüzünden kontol edebilmek için “M1.0” adındaki bir bitlik bir “register” 

tanımlamıĢtık. ġimdi bu “register”i bir etikete bağlayalım. Bağlantı içinde “No object exist” 

yazan kısımda sağ tıklama ile açılan menüden “New Tag”ı seçelim. KarĢımıza aĢağıdaki gibi 

bir pencere açılacaktır. Bu pencerede etikete bağlı olarak kontol etmek istediğimiz yardımcı 

röle ve etiket bilgilerini gireceğiz. Name bölümüne etikiet ismi olarak “Scada_Giris” girdik. 

  

ġekil 1.25: Tag özellikleri penceresi 
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KarĢımıza çıkan pencereden “Address” bölümündeki “Select” düğmesini tıklayarak 

açılacak pencereden konrol etmek istediğimiz bir bitlik M1.0 “registerini” tanımlayacağız. 
 

 

ġekil 1.26: Adres seçim penceresi 

Ardından “Tamam”ı tıkıyoruz. Ayarlamaları bitirdikten sonra etiket özellikleri 

penceresini “Tamam”ı tıklayarak kapatıyoruz. “Wincc explorer” penceresi aĢağıdaki gibi 

görünecektir. 

 

ġekil 1.27: Adres seçim penceresi 
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Etiketlere daha sonrasında yeni eklemeler yapabilirsiniz. Her yeni etiket yukarıdaki 

iĢlem sırası takip edilerek eklenebilir. Ayrıca etiketlerimizin tipi her zaman bir bit yani 

“Boolean” olmayabilir. Unutulmamalıdır ki PLC içinde “word” tipinde veya “integer” 

tipinde veriler de olabilir. 
 

1.1.3.1. Scada Arayüzünü OluĢturma 
 

“Scada” arayüzünü oluĢturmak için “Wincc” programının “Graphics Designer” 

bölümünü çift tıklayarak yeni boĢ bir arayüz açılmasını sağlamalıyız. 

 

 

ġekil 1.28: Graphics designer 

 

“Scada Arayüzü”nü tasarlayacağımız “Graphics Designer” programı aĢağıdaki gibidir.  
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ġekil 1.29: Graphics designer programı 

 

“File” menüsünü kullanarak sayfamızı kaydettikten sonra tasarım kısmına geçelim. 

Öncelikle “view” menüsünü kullanarak “library” yani kütüphane penceresini açarak oradan 

“Toggle button” nesnesini arayüze sürükleyerek bırakalım. 

 

ġekil 1.30: “Toggle Button”  ekleme 

 



 

 20 

“Toggle button” nesnesinin özelliklerini değiĢtirmek amacı ile bu nesne üzerinde sağ 

tuĢu tıklayarak “Properties” bölümüne gireceğiz, ardından aĢağıda gösterilen “Tag 

assignement” özelliğini daha önceden tanımlamıĢ olduğumuz “Scada_Giris” adlı etiket ile 

bağlayacağız. AĢağıdaki Ģekilde bu iĢlemin yapılıĢı basamaklar hâlinde verilmiĢtir. 

 

1. Adım : Toggle Button” üzerinde sağ tıklanarak properties bölümünün açılır. 

 

ġekil 1.31: “Toggle Button”  özellikler giriĢi 

 

2. Adım: “Tag Assignement” bölümünde “Toggle Bit” seçeneğindeki “Dynamic” 

kısmını daha önceden tanımladığımız “Scada_GiriĢ” etikeiti ile bağlamak için üzerinde 

“Mouse” ile sağ tuĢu tıklayarak açılan menüden “Tag” seçilecektir. 

 

 

ġekil 1.32: “Toggle Button”  özellikler penceresi 
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3. Adım: Seçim iĢleminden sonra karĢımıza gelen “Tags” yani etiketler listesinden 

ilgili etiketin seçilerek “ok” düğmesi tıklanmalıdır. 

 

ġekil 1.33: Etiket “Tag” seçim penceresi 

Bu üç basamağı doğru bir Ģekilde yaptıysak artık bilgisayarımız MPI PC adaptörü ile 

bağlı bulunan S7-300  tipindeki PLC‟deki “M1.0” bit hafızasını “Scada” üzerinden kontrol 

etmiĢ olacağız. ġimdi programımızı çalıĢtırarak sonucu deneyelim. Arayüzü çalıĢtırmak için 

daha önceki modüldede anlatıldığı üzere sayfamızı kaydettikten sonra araç kutusunda 

bulunan  düğmesini kulanacağız. 
 

Program çalıĢtığında karĢımıza aĢağıdaki arayüz gelecektir. Pencere üzerindeki 

“Toggle Button” nesnesi üzerine tıkladığımızda “On”durumunda ise “Off” duruma 

geçecektir. 

 

   
“Off” Konumu  “On” Konumu 

  

ġekil 1.34: Scada PLC etkileĢimi 
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1.2. Scadada Nesnelerin kullanımı 
 
Bir önceki uygulamamızda Scada arayüzünün içinde “Toggle Button” nesnesini 

kullanmıĢtık. Bu bölümde ise Scada arayüzünde kullanabileceğimiz nesneler ve kullanım 

Ģekilleri hakkında uygulamalara yapacağız. 

 

1.2.1. “I/O FIELD” Nesnesi 

  
“I/O Field nesnesi” ile scada arayüzü kullanılarak PLC içindeki herhangi bir veri 

okunabilir ya da girilebilir. 

 

1.2.1.1 PLC Programı 
 

“I/O Field nesnesi” ile scada arayüzü kullanılarak PLC içindeki herhangi bir veri 

okunabilir ya da girilebilir. ġimdiki uygulamamızda daha önce PLC içine yazığımız 

programa bir ekleme yapacağız. 
 

 

ġekil 1.35: PLC programı 

 

PLC programına eklediğimiz program ile MW2 registerindeki değere I124.1 numaralı 

giriĢe bağlı düğmeye basıldığında bir eklenecektir. 
 

1.2.1.2. Scada Programında Etiket “Tag” OluĢturulması  
 

Scada programı içinde kullanacağımız etiketi tanımlayalım. “MW2” registerini deger 

adında bir etikete atayalım. Bunun için aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi etiket ekleme 

bölümüne girip “new tag” diyoruz. 
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ġekil 1.36: Etiket oluĢturma 

 

KarĢımıza açılan pencerede etiket ismi olarak veri giriyoruz. “Data type” yani veri tipi 

olarak da “Signed 16-bit value” seçiyoruz. Ardından “Address” bölümündeki “Select” 

düğmesine basmalıyız. 

 

ġekil 1.37: Etiket oluĢturma 

 

“Select” düğmesi tıklandıktan sonra karĢımıza aĢağıdaki pencere gelecektir. Bu kısma 

“Register”in adresini belirteceğiz. Ayarları aĢağıdaki penceredeki gibi yapınız. 
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ġekil 1.38: Etiket adres bilgileri (Data=Bit Memory Address Word MW=2)  

 

Tamam düğmesine bastığımızda belirtilen tipte ve belirtilen adrese bağlı olarak bir 

etiket oluĢturulmuĢ olunacaktır. Bundan sonra yapılacak iĢlem arayüz oluĢturarak bu etiketi 

“I/O FIELD” nesnesine bağlamaktır. Daha önceki projemizdeki sayfayı açarak içine I/O 

FIELD nesnesini seçtikten sonra ektan üzerine mouse ile çizilecektir. 

 

ġekil 1.39: Sayfaya I/O FIELDS nesnesinin bırakılması 
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Nesne form üzerine bırakıldığında aĢağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencereyi 

kullanarak nesnenin etiket bağlantısını giriĢ ya da çıkıĢ olarak mı kullanılacağını 

belirteceğiz. Etiket bağlantısını gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki belirtilen simge üzerine 

tıklayacağız. KarĢımıza gelen pencereden ise daha önceden tanımladığımız “veri” adındaki 

etiketi seçerek “ok” düğmesine basacağız. 

 

   

ġekil 1.40: Sayfaya I/O FIELDS nesnesinin bırakılması 

 

Etiket bağlantısı  yapıldıktan sonra penceredeki type kısmını “Both” olarak seçeceğiz. 

Bu durumda forma eklediğimiz “IO FIELD” nesnesi hem giriĢ yapmak hemde çıkıĢ okumak 

için kullanılmıĢ olacak. Ayrıca yine üst kısımda gördüğünüz pencereyi kullanarak nesnenin 

renk ve font ayarlarının yapılması da mümkündür. 
 

Bu durumdayken sayfamızı çalıĢtırdığımıza anlamsız değerler ile karĢılaĢabiliriz. 

ġimdi bu değerleri okuyabilmek için nesnenin bazı özelliklerinin ayarlanması gerekiyor. Bun 

amaçla nesne üzerinde farenin sağ düğmesi ile tıkladığımızda açılan menüden “properties” 

yani özellikler kısmını seçelim. KarĢımıza aĢağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu 

pencereyi kullanarak “I/O FIELD” nesnesinin bazı özlelliklerini değiĢtirebilir ya da “script” 

yazarak  nesne ile ilgili kodlar ekleyebiliriz. Biz bu bölümde sadece nesnenin bazı 

özelliklerini düzenleyeceğiz. Nesnelerin daha ayrıntılı özelliklerini internetten bulmanız 

mümkündür. 
 

ġimdi nesne özellikleri penceresindeki ayrları aĢağıdaki Ģekildeki gibi yapalım. “Data 

Format” seçeneğini “String” yapacağız. Diğerlerini aynen bırakıyoruz. 
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ġekil 1.41: Sayfaya I/O FIELDS nesnesinin bırakılması 

 

1.2.1.3. Programın Test Edilmesi 
 

Ayarlamalarımızı ve etiket bağlantılarını yaptıktan sonra progrmaımızı test edelim. 

Öncelikle sayfa içine eklediğimiz nesne ile PLC içindeki veriyi karĢılaĢtırmak amacı ile PLC 

programlama için kullandığımız “SIMATIC  Manager” programı ile PLC‟deki ilgili 

programı açalım. Programın bulunduğu “OB” yani organizasyon bloğunu açalım. Daha 

sonra PLC menüsünden “Monitor/Modify Variables” seçeneğini seçelim. Bu bölümden 

adresini belirttiğimiz “Register”i yani kaydediciyi istenilen formatta görüntüleyebiliriz. 
 

    

ġekil 1.42: “Sımatıc Manager” programı ile MW2 registerini gözleme 
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DeğiĢken tablosu bölümüne gerekli parametreler girildikten sonra araç kutularından 

gözlük simgesi tıklanarak online Ģekilde değiĢimin takip edilmesi mümkün olacaktır. ġimdi 

de “Wincc” progrmı içinde “Graphics Designer” ile tasarladığımız arayüzü çalıĢtıralım. 
 

Ġlk denememizde veri okuyacağız. 

 

ġekil 1.43: Scada arayüzünün test edilmesi 

Görüldüğü üzere scada arayüzünde görünen değer ile değiĢken tablosunda görünen 

değer birbirinin aynıdır. Değerlerini değiĢtirmek için PLC‟nin I124.1 numaralı giriĢ ucu 

tetiklenerek bu takip edilebilir. Ayrıca arayüz üzerine eklediğimiz nesne sadece veri 

görüntülemek için değil ayrıca veri göndermek için de kullanılabilir. Bunun için sadece 

verinin I/O Fields  kutusuna girilmesi yeterlidir. 

 

1.2.2. Wincc’de Verileri Görme 
 

Wincc‟de Tag Logging‟i göreceğiz. 
 

 Siemens PLC programını yazalım. 

 

ġekil 1.44: PLC programı 
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 PLC ile “Wincc” arasındaki bağlantıyı yapınız. Depo değerini tutan değeri ifade 

edecek “Tag” tanımlayalım. 

 

ġekil 1.45: “Tag” tanımlama 

 “Tag Logging”i çalıĢtıralım. 

 

ġekil 1.46: Tag logging 

 Erana gelen pencerede “Archives” üzerinde sağ tıklayarak “Archive Wizard” 

seçilir. 

 

ġekil 1.47: ArĢiv sihirbazı 
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 ArĢiv ismi yazılır. Tip olarak “Process Value Archive” yazılır. 

 

ġekil 1.48: ArĢiv sihirbazı 

 Ekran gelen pencerede “Select” düğmesi tıklanarak daha önce hazırlanan “Tag” 

ismi iĢaretlenir. 

 

 

 

 

ġekil 1.49: “Tag” seçimi 
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 Onay verdikten sonra ayraları kaydedelim. 
 

 Graphic Designer‟da yeni bir sayfa oluĢturarak sayfa tasarımını yapalım. 

 

ġekil 1.50: Sayfa tasarımı 

 Trend ve “Table Control” bileĢenleri “Controls” sesinin altındadır. 

 

ġekil 1.51: Trend nesnesinin forma eklenmesi 
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 “Trend Control”ü resim alanına bıraktığınız anda özellikler penceresi ortaya 

çıkar.  

 

ġekil 1.52: “Tag” etiket seçimi 

 Curves sekmesi altında “Selection” düğmesi tıklanarak daha önce oluĢturulan 

“Tag” bulunur. 

 

ġekil 1.53: “Tag” etiket bağlama 

“Table Control”‟ü resim alanına bıraktığınız anda özellikler penceresi ortaya çıkar. 

Columns sekmesi altında “Selection” düğmesi tıklanarak daha önce oluĢturulan “Tag” 

bulunur. 

 

ġekil 1.54: “Tag” etiket bağlama 
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 Wincc‟nin ana penceresine geçilir. Computerin özelliklerine girilir. 

 

ġekil 1.55: Bilgisayar özellikleri 

 Properties düğmesine tıklanır. 
 

 

ġekil 1.56: Bilgisayar özellikleri 

 

 Startup sekmesine “Tag Logging Runtime” iĢaretlenir. Onay verilir. 

 

ġekil 1.57: Bilgisayar özellikleri 
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 Projenin çalıĢması durdurulur ve tekrar baĢlatılır. 

 

ġekil 1.58: Projeyi durdurma 

 Grafik ekrana geçerek program çalıĢtırılır. 
 

 

ġekil 1.59: Projeyi durdurma 

 

1.3. OPC  
 

Geleneksel kontrol sistemleri kapalı, kendine özgü haberleĢme yapıları içermektedir. 

Bu tip kontrol sistemlerinde sahadaki verileri değiĢik firmaların ürünleri arasında dağıtmak 

zahmetli bir uğraĢtır. 

OPC standardı sayesinde iĢletim sistemi farkı gözetmeksizin firma ağına bağlı 

herhangi bir bilgisayardan sahada bulunan ve bu standardı destekleyen herhangi bir 

donanımla haberleĢmek son derece kolaylaĢmaktadır. Özel donanım gerektirmeden 

“Ethernet” alt yapısını kullanarak sahadan toplanan verileri bir “OPC Server”dan okuyabilir, 

bu verileri istediğimiz kaynağa iletebiliriz. Ġster operatör ekranlarına ister raporlama ve 

bakımda kullanılmak üzere bir veri tabanına ya da bir “Excel” dosyasına, cep telefonuna, 

hatta web ortamına istediğimiz her yere aktarabiliriz. 
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ġekil 1.60: Proses kontrol sisteminin mimarisi 

 OPC kullanmayan sistemlerde; 
 

 Her fiziksel eleman için ayrı driver gerekir. 

 Ġki uygulama aynı anda bir sürücüye ulaĢamaz. 
 

 

ġekil 1.61: I/O driver problemi 
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ġekilde kırmızı hattan elemanlar scada ile haberleĢemez. Farklı firmaların ürünleri 

arasında bir kaynaĢtırma yapan OPC‟nin rolü aĢağıdaki Ģekilde görülmektedir. 

 

 

ġekil 1.62: OPC ile problem çözümü 

OPC ve “Scada”da PLC‟ye bağlanan fiziksel elemanlar (I/O) “Tag (etiket)” olarak 

tanımlanır. Bazı yazılımlarda buna “point (nokta)”de denilmektedir.  PLC‟den alınan bu 

değiĢkenler OPC içinde item (kalem) olarak tanımlanır. Aynı iĢi yapan kalemler bir zümre 

(grup) oluĢturur. Zümreler OPC server ile haberleĢir. 

 

ġekil 1.63: OPC ile sahadaki elemanların bağlanması 
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 Piyasada pek çok OPC server olmasına rağmen biz bu modüle iki tanesinin 

kullanımını göreceğiz. 

 Kepware KEPServerEx 

 Omron CX OPC Server 

Her ikisinin de demosunu internetten indirebilirsiniz. 
 

1.3.1. KEEPWARE OPC 
 

Keepware OPCyi bilgisayarınıza kurunuz. 

 

Bu örneğimizde “Keepware” ile “Wincc” bağlantısı yapacağız. 

 

Omron PLC içine aĢağıdaki programı gönderelim. Program 0.0 numaralı butona 

basıldığında D0 registerindeki veriye bir ekleyecek 0.1 numaralı giriĢ butonuna basıldığında 

ise D0‟daki veri bir azaltılacaktır. 

 

 

ġekil 1.64: Omron PLC içine yazılan program 

 

ġimdi de “Kepserver OPC” programı içinde “tag” tanımlama yapacağız. Bu amaçla 

“KEPServerEx” programını kurduktan sonra çalıĢtıralım. 

 

 

ġekil 1.65: OPC server programı 
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Sol üst köĢede bulunan “Click to add channel” üzerine çift tıklayarak “Omron PLC”yi 

tanıtalım. PLC marka isimi olarak bir isim girebilirsiniz. 

 

ġekil 1.66: OPC server programı 

Omron CJ1M üzerinde iki tip programlama portu var. Peripheral portu 

kullanacaksanız. Omron toolbus, COM1 kullanılacaksa “Omron FINS Serial” seçilir. 

 

 

ġekil 1.66: OPC server programı bağlantı seçimi 

 

Diğer ayarları değiĢtirmeyelim. 

 

ġekil 1.67: OPC server programı diğer ayarlar 
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PLC markası girildikten sonra türü girilmelidir. Channel1‟in altında “click to add a 

device” çift tıklanır. 

 

 

ġekil 1.68: OPC server programı kanal seçimi  

 
Bir isim ataması yapılır. 

 

 

ġekil 1.69: Ġsim ataması yapma 

 

Tip olarak CJ1M seçilir. 

 

 

ġekil 1.70: PLC model seçimi 
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Diğer ayarları değiĢtirmeyelim. 

 

 

ġekil 1.71: Diğer seçimler 

Sağ taraftaki boĢ alanda sağ tuĢa tıklayarak “New Tag”‟dan “Tag” eklememiz gerekir. 

 

ġekil 1.72: Tag ekleme 

 

Önceki örneklerde bahsi geçen üç değiĢkeni tanımlayalım. 
 

 

ġekil 1.73: Tag ayarları 
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Diğer değiĢkenleri de tanımlayalım. 

 

ġekil 1.74: Tag listesi 

Bu esnada üzerinde çekiç resmi olan OPC düğmesine tıklanırsa çalıĢma zamanında 

(real time) PLC ile veri alıĢveriĢi yapılabilir. 

 

 

ġekil 1.75: Tag bağlantı testi 

ġimdi de “Wincc”ye tanımlanan OPC “tag” larını ekleyelim. Bunun için “tag 

management” sekmesi üzerine sağ tıklanarak açılan menüden “Add New Dirver” 

seçilmelidir. 

 

ġekil 1.76: PLC bağlantı ekleme 
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Sürücü tipi olarak da OPC.chn doyası seçilmelidir. 

 

 

ġekil 1.78: OPC  Bağlantısı Ekleme 

Bir sonraki adımda ise OPC serverin seçimi için OPC sekmesi üzerinde sağ tıklanarak 

açılan menüden “System Parameter”  seçilmelidir. 

       

 

ġekil 1.77: Sistem parametre ayarı 
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Ardından “Local” bilgisayar sekmesinin sol tarafındaki + seçilerek bilgisayarınızda 

kurulu OPC serverlerin listesini görebilirsiniz. Buradan “Kepware.KepServerEx.v4” 

seçilerek browse server düğmesi tıklanmalıdır. 
 

KarĢımıza aĢağıdaki filtre penceresi çıkacaktır. Bu penceredeki seçenekleri aĢağıdaki 

Ģekildeki gibi seçerek “next” düğmesine basmalıyız. 

 

ġekil 1.78: Filtre Penceresi 

Bu adımdan sonra açılan pencerede istenilen “tag” lar seçilerek “Add Items” 

düğmesine basılmalıdır. 

 

ġekil 1.79: Tag bağlantısı 

“Add Items” seçeneğinden sonra gelen bütün pencereler onaylandıktan sonra artık bu 

“tag”ları form dizaynının içinde kullanabiliriz. 

 

ġekil 1.80: Tag seçimi 
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ġimdi bu “tag”ları kullancağımız nesneleri formumuza ekleyelim. AĢağıdaki tasarımı 

“Graphics Designer” kullanarak yapalım. 

                               

 

ġekil 1.81: Scada Arayüzü 

ġimdi tek tek nesnelerimize görevler verelim. Gerekli “Tag” bağlantılarını yapalım. 

Ġlk önce IO field nesnesi üzerine sağ tıklayıp açılan menüden “Configuration Dialog” 

seçeneği seçilerek açılan penceredeki dğerleri aĢağıdaki gibi yapalım. 

              

ġekil 1.82: Nesne özelliği 

Ayrıca IO field üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden “properties” seçilerek açılan 

penceren “Data Format”ı aĢağıdaki gibi seçelim. 
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ġekil 1.83: Format belirleme 

ġimdi de “Yukarı” ve “AĢağı” ok buonlara tag bağlantısı oluĢturalım. 

Ġlk olarak yukarı ok simgemiz üzerine sağ tıklayarak açılan menüden “properties” 

seçeneğini seçelim. Buton özelliklerinden “events”i seçerek “mouse” olayından “pres left”i 

çift tıklayalım. 

 

ġekil 1.84: Olay Seçimi 

Çift tıkladığımızda aĢağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Penceredeki değerleri 

aĢağıdaki gibi düzenleyelim. 
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ġekil 1.85: Olay düzenleme 

Bu pencerede yaptığımızınn anlamı Ģudur: Nesne üzerine sol tuĢ ile tıklayınca değeri 

bir olsun. 

 

ġimdi de fare bırakıldığında yapılması gereken iĢlemler içinde “Release left” üzerine 

çift tıklayalım. Açılan penceredeki değerleri de aĢağıdaki gibi yapalım. 
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ġekil 1.86: Olay detayları 

“Ok” düğmesi tıklandıktan sonra aĢağı ok üzerinde aynı iĢlemleri gerçekleĢtirelim. 

Ancak bu defa direct connection içindeki “Target” bölümündeki “Tag” alanı “In_Azalt 

olmalıdır. 
 

ġimdi de projemizi test edelim. “ÇalıĢtır” düğmesine bastığımızda karĢımaza 

aĢağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. 

 

ġekil 1.87: Olay Detayları 
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1.3.2. Omron CX OPC Server 
 

“Omron CX OPC Server”i bilgisayara kuralım.  
 

Bu çalııĢmamızda ise wincc bağlantısında farklı olarak “OPC driver” ekleme 

esnasında sadece “Kepware yerine Omron OPC server” seçilmelidir. 
 

“CX Programmer”de aĢağıdaki programı yazarak “Omron PLC”ye gönderelim. 
 

 

ġekil 1.88: PLC programı 

Burada 0.00 anahtarına basılınca D0 alanındaki sayı, bir artacak, 0.01 anahtarına 

basıldığında ise azalacaktır. 

  “OPC server” baĢlatılır. 
 

 

ġekil 1.89: OPC server baĢlatma 

 CX OPC, “system tray” adı verilen ekranın  sağ alt köĢesine yerleĢir.  Timsalin 

üzerinde sağ tuĢla tıklayalım. 
 

 

ġekil 1.90: OPC proje seçimi 
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 Ortaya çıkan pencerede yeni bir proje ismi tanımlamak için “New” düğmesine 

basılır.  

 

 

ġekil 1.91: Proje seçimi 

 Proje ismi yazıldıktan sonra “Edit Project” düğmesine tıklanarak PLC türü ve 

noktaların (point) girileceği “Project Editor” penceresi küĢade edilir. 

 

 

ġekil 1.92: Proje penceresi 
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 “Add PLC” düğmesine tıklanır. 

 

ġekil 1.93: PLC ekleme 

 PLC  ayar penceresinde bağlı olan PLC ayarları yapılır. 

 

ġekil 1.94: PLC bağlantı ayarları 

PLC ayarı yapıldıktan sonra proje ağacında bulunan “Devices” alanının altına 

tanımlanan PLC ismi yazılır. 

 

ġekil 1.95: PLC Bağlantı Ayarları 
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 Bu esnada PLC ayarları değiĢtirilmek istenirse PLC ismi üzerinde sağ tuĢ 

tıklanarak “Properties”‟ten gerekli düzeltmeler yapılabilir. 

 ġimdi PLC‟de giriĢ-çıkıĢ ya da hafıza bölgelerinin temsil eden noktaları 

tanımlayalım. Bunun için pencerenin sağ tarafındaki boĢ alanda sağ tuĢa 

basarak “point”‟i seçelim. 

 

ġekil 1.96: Point ekleme 

 PLC programında 0.00 numaralı giriĢi temsil edecek nokta ismi yazılarak 

“Physical” sekmesine basılır. 

 

ġekil 1.97: Point ismi 

 Burada da tanımlamalar yapılır. 

 

ġekil 1.98: Point detayları 
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 Girilen nokta ismi proje penceresinde görülecektir.  

 

ġekil 1.99: Point listesi 

 PLC programındaki 0.01 giriĢini ve D0 alanı temsil eden tanımlamaları 

yapalım. 

 

 

ġekil 1.100: Farklı point ekleme 
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 Girilen tüm noktalar proje penceresinde görülmektedir. 

 

ġekil 1.101: Point listesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
PLC ile bağlantılı çalıĢan bir “SCADA” oluĢturunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 PLC programını yapınız.  Kontrol edeceğiniz ve verileri 

alacağınız yardımcı röleleri ve 

registerleri kullanınız. 

 Wincc programını baĢlayınız.   Wincc scada programını baĢlatarak 

proje oluĢturunuz. 

 Etiketleri “Tag” oluĢturunuz.  Etiketleri oluĢtururken etiket 

isimlerini uygun bir Ģekilde belirtiniz. 

 Arayüz oluĢturunuz.  Arayüz oluĢturmak için Wincc Scada 

progrmaının içindeki “Graphics 

Design” ile yeni bir sayfa 

oluĢturunuz. 

 Arayüze nesnelerin ekleyiniz.  Arayüz içerisine gerekli nesneleri 

doğru bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Nesnelere etiketleri “Tag” iliĢkilendiriniz.  Bu iĢlemi yaparken öğrenme 

faaliyetinden faydalanabilirsiniz. 

 Programı çalıĢtırınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 
1. PLC‟deki giriĢ ve çıkıĢları “Wincc Scada” içinde kullanmak için kullanılan simgelere 

“Tag” etiket adı verilir. (D)   (Y) 

2. Scada programları sadece sistem verilerini görebilmek için kullanılır. (D)   (Y) 

3. Siemens PLC‟ler ile haberleĢmek için kullanılan kabloya MBB adı verilir. (D)   (Y) 

4. OPC serverlar herhangi bir scada programının farklı cihazlar ile (PLC) 

haberleĢmesinde kullanılır. (D)   (Y) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Scada sistemi içindeki verileri, veri tabanına hatasız bir Ģekilde kaydedebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Endüstriyel ağlar hakkında yerli ve yabancı kaynaklardan ön araĢtırma yapınız 

 

 

2. SCADA ĠLE VERĠ TABANI 
 

Bu bölümde scada ile veri tabanı iliĢkisi uygulamalar ile anlatılacaktır. 

 

2.1. Veri Tabanı  
 

Ġnsan yaĢamını inanılmaz boyutlarda bir bilgi deryası kuĢatmıĢtır. Günlük yaĢamı 

döndüren tüm hizmet ve faaliyetlerin düzenli bir kayıt altında ve en küçük bir aksamaya yol 

açmayacak Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. Kredi kartlarından okul kayıtlarına, vergi 

hesaplarından üretim rakamlarına muazzam bir çark iĢlemektedir. GeçmiĢe kıyasla hayatın 

ritminin oldukça hızlandığı günümüzde bilgisayar teknolojisi bu hıza ayak uydurabilecek 

kavramlar üretmiĢtir. Bunlardan bir tanesi ve hayatın tam orta noktasına saplanan teknoloji 

veri tabanlarıdır. 
 

“Bilgisayar” terimi aslında tüm çıplaklığı ile yapılan iĢi ortaya koyan bir terimdir. 

Bilgi saymak iĢlemi elinizde düzenli ve iĢlenmeye hazır veri topluluğu varsa yapılabilecek 

bir iĢlemdir. ĠĢte bu veri topluluğu veri tabanı adını alır. Daha nizami bir tanım yapılacak 

olursa sistematik eriĢim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taĢınabilir, birbirleri 

arasında tanımlı iliĢkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bilgisayar ortamında bu bilgi 

kümelerini düzenli bir Ģekilde depolayan yazılımlara ise veri tabanı yazılımları adı verilir.  

 

Veri tabanı tıpkı bir ofisteki dosya dolabına  benzetilebilir. Dosya  dolabı içinde 

evraklar bulunmaktadır. Dosya dolabından sorumlu bir ofis personelinin bulunduğunu 

düĢünürsek aĢağıdaki Ģekilde bir yapıya karĢılık gelir. 

 

Veri tabanı  :Dosya dolabı 

Kayıtlar :Evraklar 

Veri tabanı yönetim sistemi: Ofis personeli 

 

Veri, bir kelime iĢlemcide olduğu gibi sadece metin tabanlı olmayıp kümeler hâlinde 

dosyalarda saklanır. Veri tabanında verileri saklayan dosyalara tablo denir. MüĢteri tablosu, 

kitaplar tablosu,… gibi. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Ms Access Veri Tabanı 
 

Microsoft firması tarafından üretilen ve “Office” paketi içinde sunulan “Ms Access” 

programı kullanıcılara orta seviye veri tabanı çözümleri sunan oldukça popüler bir 

yazılımdır. “Access” veri tabanı programı Ģekilde görüldüğü gibi baĢlatılır. 
 

 

ġekil 2.1: Microsoft “Access”i baĢlatma 

“Access” programı standart “Ms Office” arayüzüne sahiptir. 

 

ġekil 2.2: “Access”in arayüzü 

2.2.1 Yeni Bir Veri Tabanı Açmak 
 

Programın ara yüzünde yeni bir veri tabanı açmak için sağ taraftaki menüden “boĢ veri 

tabanı” seçeneği tıklanır ve ekrana gelen standart windows diyalog penceresine isim ve kayıt 

yeri belirtilerek iĢlem gerçekleĢtirilir. 

 

ġekil 2.3: Yeni veri tabanı oluĢturma 
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“vt1.mdb” olarak veri tabanı oluĢturulduğunda ekrana “vt1”e ait kontrol penceresi 

gelir. 

 

 

ġekil 2.4: Veri tabanını açma 

Kontrol penceresi kullanılarak tablo, sorgu, form gibi bileĢenler oluĢturulabilir.  

 

2.2.2.  Tablo OluĢturma  
 

 

Kontrol penceresinin sol tarafından tablo seçildiğinde üç yöntemle tablo oluĢturulabilir. 

  
 

 Tasarım görünümüyle 

 Sihirbaz yardımı ile 

 Doğrudan veri girilerek 
 

Standart tablolar oluĢturmak için sihirbaz kullanmak en kolay yoldur ancak tablo 

tasarımında detayların önem arzettiği durumlarda genellikle tasarım görünümü ile tablolar 

oluĢturmak gerekmektedir. 
 

Tasarım görünümüyle tablo oluĢturmak için çift tıklamak ya da tasarla seçeneğini 

tıklamak yeterlidir. Bu Ģekilde tasarım penceresi kullanıcı ekranına gelir. 

 

ġekil 2.5: Tablo oluĢturma 
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Tablo tasarım penceresinin üst kısmında alan adı, veri türü ve tanım sütunları bulunur. 

Bu sütunlara tablo tasarımında gereken alanlar ve veri türleri yazılır. Veri türü açılan kutu 

Ģeklindedir. Alan özelliğine göre açılan kutu içindeki türler seçildiğinde bu türe iliĢkin 

özellikler alt kısımda listelenir. Böylelikle her alana ait veri türü ve o türe ait özellikler tek 

tek ayarlanarak tasarım gerçekleĢtirilir.  
 

 Veri türleri : Tabloya ait alanlarına kaydedilecek verilerin türleri bu kısımda 

belirtilir. 
 

 

Metin  

 

Metin veya metin ve sayı bileĢimleri (Adresler için veya hesaplama 

gerektirmeyen sayılar, örneğin telefon numaraları, bölüm numaraları veya posta 

kodları için kullanılır. En fazla 255 karakter)“FieldSize” özelliği girilebilen en 

fazla karakter sayısını denetler.  

Kısa not  

 

Uzun metinler ve sayılar (Notlar ve açıklamalar için kullanılır. En fazla 65.536 

karakter)  

Sayı  

 

Para hesaplamaları dıĢında (para birimi türü) matematiksel hesaplamalara 

eklenen veriler için kullanılır. 1, 2, 4 veya 8 bayt; yineleme kimliği (GUID) için 

16 bayt “FieldSize” özelliği belirli bir sayı türü tanımlar.  

Tarih/Saat  

 

Tarih ve saat için kullanılır. 8 bayt  

Para birimi  

 

Para birimi değerlerinde ve hesaplama sırasında yuvarlamayı önlemek için 

kullanılır. 8 bayt  

Otomatik sayı  

 

Bir kayıt eklendiğinde otomatik olarak eklenen benzersiz sıralı (1'den 

baĢlayarak) veya rastgele numaralar için kullanılır. 4 bayt; yineleme kimliği 

(GUID) için 16 bayt 

Evet/Hayır  

 

Yalnızca olası iki değerden biri olabilen veriler için kullanılır [Örneğin; 

Evet/Hayır, Doğru/YanlıĢ, Açık/Kapalı. BoĢ (Null) (BoĢ: Alana girebileceğiniz 

veya ifadelerde ve sorgularda eksik veya bilinmeyen verileri belirtmek için 

kullanabileceğiniz bir değer. Visual Basic'te, Null anahtar sözcüğü “BoĢ” değeri 

belirtir. Birincil anahtar alanları gibi bazı alanlar “BoĢ” değerler içeremez.)] 

değerlere izin verilmez. 1 bit yer kaplar. 

OLE nesnesi OLE (OLE:Programlar arasında bilgi paylaĢımında bulunmak için 

kullanabileceğiniz bir program-tümleme teknolojisi. Tüm “Office” programları 

“OLE”yi desteklediğinden bağlantılı ve katıĢtırılmıĢ nesneler yoluyla bilgi 

paylaĢımı yapabilirsiniz.) protokolü kullanılarak oluĢturulmuĢ “OLE” nesneleri 

(Örneğin; “Microsoft Word” belgeleri, “Microsoft Excel” elektronik tabloları, 

resimler, sesler veya diğer ikili veriler) için kullanılır.  

Köprüler Köprüler (Köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, “World Wide Web” 

üzerindeki bir “Web” sayfasına veya bir intranet üzerindeki “Web” sayfasına 

gitmek için tıklattığınız renkli ve alt çizgili metin veya grafik) için kullanılır.  

Arama 

sihirbazı 

BaĢka bir tablodan veya açılan kutu kullanan bir değerler listesinden değer 

seçmenizi sağlayan bir alan oluĢturur. Veri türü listesinde bu seçenek 

seçildiğinde bu değeri tanımlayacak bir sihirbaz baĢlatılır.  

Tablo 2.1: Veri türleri 

javascript:AppendPopup(this,'defNull_2')
javascript:AppendPopup(this,'defNull_2')
javascript:AppendPopup(this,'defNull_2')
javascript:AppendPopup(this,'defNull_2')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefOLE_3')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefOLE_3')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefOLE_3')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefOLE_3')
javascript:AppendPopup(this,'ofHyperlink_4')
javascript:AppendPopup(this,'ofHyperlink_4')
javascript:AppendPopup(this,'ofHyperlink_4')
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ġekil 2.6: Tablo alanlarının doldurulması 

 

Havalimanı.mdb isimli veri tabanı açarak aĢağıdaki gibi bir tablo (uçuĢ_bilgi) 

oluĢturunuz. 

 

 

 

 

 

 

UçuĢ 

kodu 

Uçak tipi Firma KalkıĢ VarıĢ KalkıĢ 

saati 

VarıĢ saati 

52 Airbus 

A310 

THY Ġstanbul BudapeĢte 14:30 16:10 

29 Boeing 

747 

Pegasus Ġstanbul Amsterdam 17:00 19:30 

       

 

metin 
Tarih/saat sayı 
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Veri türlerine ait kullanılan en yaygın özellikler Ģunlardır: 

 

GiriĢ maskesi Hücreye girilecek verinin biçimi tanımlanır. 

Geçerlilik 

kuralı 

Hücreye girilecek değerleri sınırlar. 

Geçerlilik 

metni 

Geçerlilik kuralına uymayan durumlarda görünecek uyarı mesajıdır. 

Varsayılan 

değer 

Hücreye bilgi giriĢi esnasında otomatik olarak gelmesi istenen değerdir. 

Alan boyutu Hücrenin barındırabileceği boyuttur. 

Tablo 2.2: Veri türleri 

 

2.2.3. Form OluĢturma 
 

Access programı, veri tabanı içine kullanıcı arayüzü oluĢturulmasına imkân tanır. 

Tablo yapısı meydana getirildikten sonra kullanıcıların veri giriĢi yapabilmeleri, sorgu ve 

rapor iĢlemlerini ekranda düzenli bir Ģekilde görüp yorumlayabilmelerine imkân tanıyan 

“Windows” standart pencere yapısına uygun form pencereleri oluĢturulabilir. Böylelikle 

herhangi ikinci bir yazılım ya da programlama diline ihtiyaç duyulmadan etkin uygulamalar 

geliĢtirilebilir. 

 

Tablo oluĢturmadaki benzer adımlar form içinde geçerlidir. Kontrol penceresinde 

formlar seçeneği tıklandığında tasarım penceresi ve sihirbaz olarak iki yöntemle form 

oluĢturulabileceği görülebilir.  

 

 

ġekil 2.7: Form oluĢturma 

Yaygın ve özel ayarlar gerektirmeyen bir form tasarlanacak ise sihirbaz yöntemi 

oldukça hızlı ve basit bir yoldur.  

 

Tasarım görünümü ise önceden planlanmıĢ ekran görüntüsüne karar verilmiĢ formlar 

oluĢturmaya izin verir.  
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ġekil 2.8: Tasarımla form oluĢturma 

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaĢılacağı üzere karĢımıza gelen form 

penceresine araç kutusunda bulunan “Windows” nesneleri yerleĢtirilerek tasarımın görsel 

bölümü meydana getirilir. Görsel programlama (visual basic, delphi vb.) dillerine aĢina olan 

programcılar için oldukça kolay bir aĢamadır.  
 

Form üzerine yerleĢtirilen her araç için kendine ait özellikler penceresinden gerekli 

ayarlamalar yapılabilir. Araçların oldukça detaylı ve programcıya esneklik tanıyan özellikleri 

bulunmaktadır (Özellikler penceresi kapalı ise ilgili araç tıklanarak sağ tuĢ menüsünden 

özellikler seçildiğinde bu pencere görülebilir.). 
 

Özellikler penceresi dikkatli incelendiğinde 5 adet sekmenin var olduğu görülebilir. 

Bunlar biçim-veri-olay-diğer-tümü Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. 

 

Biçim sekmesi 
Bu kısımdaki ayarlar form üzerine yerleĢtirilen araca ait biçimsel  

ve görsel seçenekleri barındırır.  

Veri sekmesi   
Aracın eğer varsa tablolar ve alanlarla iliĢkileri bu kısımda 

belirtilir. 

Olay sekmesi 

Görsel programcıların yabancı olmadıkları “event-driven” denilen  

olay-tabanlı çalıĢtırma iliĢkisi burada yapılır. Windows 

programlarında çift-tıklama, tuĢa basma gibi komutlar verilerek 

iĢlemlerin yapılmasına benzer Ģekilde, programcı geliĢtirdiği bir 

“Access” projesine  formlar tasarlayarak bunlara iĢlevsellik 

kazandırabilir. 
Diğer sekmesi Yukarıdaki üç kategorinin haricinde kalan ayarlar buradadır. 

Tümü sekmesi 
Yukarıdaki dört sekmede bulunan özelliklerin tamamı bu  

sekmede birlikte görülebilir.  

Tablo 2.3: Form özellikler penceresi 
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ÖRNEK 1:  
 

Daha önceden hazırladığımız hava limanı.mdb veri tabanı uygulamasındaki uçuĢ_bilgi 

tablosuna veri giriĢi amaçlı bir formu sihirbaz yardımı ile oluĢturalım. Öncelikle kontrol 

penceresinde sağ menüden form seçilir ve “sihirbaz kullanarak form oluĢtur” seçeneği çift 

tıklanır.  

 

ġekil 2.9: Tasarımla form oluĢtruma 

KarĢımıza yukarıdaki sihirbazın ilk adımı gelir. Bu aĢamada uçuĢ_bilgi tablosunda 

bulunan alanlardan form üzerinde kullanılacak olanlar sağ tarafa aktarılarak seçilir.  

 

ġekil 2.10: Tasarımla form oluĢtruma 

Ġlgili alanların seçiminden sonra sihirbaz form düzeninin nasıl olacağını sorar.  
 

 

ġekil 2.11: Tasarımla form oluĢturma 
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Bir sonraki aĢamada form görünümüne karar verilir. 

 

ġekil 2.12: Tasarımla form oluĢtruma 

Son aĢamada forma bir isim verilir. Son butonu tıklandıktan sonra hazırlanan form 

ekranı aĢağıdaki gibi görülür. Sihirbaz yardımıyla hazırlanan formlar üzerinde değiĢikliklere 

ihtiyaç olduğunda formun tasarım görünümüne girilerek ayarlamalar yapılabilir.  

 

ġekil 2.13: Fromu test etme 

2.3. Wincc Ġçindeki Verileri Accesse Kaydetme 
 

Wincc verilerini her bilgisayarda bulunan office içerisindeki acces veritabanına 

yazdıracağız. 
 

2.3.1. Veri Tabanı OluĢturma 
 

Access programını kullanarak aĢağıdaki alanlara sahip tabloyu oluĢturunuz. Id alanı 

otomatik sayı olarak ve birincil anahtar olarak kaydediniz. 

 

ġekil 2.14: Tablo oluĢturma 
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2.3.2. DSN OluĢturma 
 

“Denetim Masası/Yönetimsel Araçlar”ından “Veri Kaynakları (ODBC)”i açalım. 

OluĢturulan bu veri tabanı için bir kısa yol (DSN: Data Source Name) oluĢturulur. 

 

ġekil 2.15: DSN oluĢturma 

Ekle düğmesine tıklanır. Access sürücüsü seçilir. 

 

ġekil 2.16: DSN oluĢturma 
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ġekil 2.17: DSN adı 

“Veri Kaynağı Adı”na bir isim verilir ve “Seç” düğmesine basılarak bağlantı 

kurulacak veri tabanı (biraz önce oluĢturulan Access veri tabanı) bulunur. Tamam denilir. 

 

ġekil 2.18: DSN görüntüsü 

2.3.3. Wincc Scada ile Veri Tabanına UlaĢma 
 

 PLC Programı 
 

“Wincc Scada” üzerinden kontrol etmek amacıyla aĢağıdaki PLC programı PLC‟ye 

yüklenir. 



 

 66 

 

ġekil 2.19: PLC programı 

 

 “Tag” etiket oluĢturma 

 

Yeni bir proje açıldıktan sonra aĢağıda belirtilen “Tag” yani etiketleri oluĢturulur. 

 

 

ġekil 2.20: “Tag” etiket oluĢturma 

Sistemin tarih ve zaman bilgilerini alabilmek içinde “Tag management” bölümünden 

“Add New Driver” seçilerek açılan pencere içinden “system info.chn” seçilir. 
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ġekil 2.21: “Tag” etiket oluĢturma 

“System info” sürücüsünü de ekledikten sonra sürücü bağlantısı tanımlamamız 

gerekir. Bu iĢlemi de aĢağıdaki Ģekilde yapabilirsiniz: 

                  

 

ġekil 2.22: Yeni sürücü ekleme 
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ġimdide “System info” sürücüsü altında aĢağıdaki gibi iki adet etiket “tag” 

oluĢturacağız. 

  

ġekil 2.23: “Tag” etiket ekleme 

Açılan etiket özellikleri “Tag” properties penceresi içinden “Select” düğmesi ile açılan 

pencereden aĢağıdaki Ģekildeki seçenekleri iĢaretleyelim. 

 

 

ġekil 2.24: “Tag” etiket ekleme 
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“Tamam” tıklandıktan sonra “tag” yani etiket oluĢturulmuĢ olacaktır. Ġkinci “tag” yani 

etiketimizi oluĢturmak için aynı yöntem takip edilecek ancak “system info” penceresi 

içinden “date” yerine “time” seçilecektir. Ayrıca zaman formatı olarak da “HH:MM” 

seçilecektir.  ġekilde de görüldüğü üzere iki adet “system info” sürücüsüne ait etiket 

oluĢturmuĢ olduk. 
 

 

ġekil 2.25: “Tag” listesi 

ġimdi de “Scada” programımızın “Graphics Designer” kısmına girerek sayfamızı 

aĢağıdaki gibi tasarlayalım. 
 

 

ġekil 2.26: Arayüz tasarımı 

I/O Field1 

I/O Field2 

I/O Field3 

Button1 
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Sırası ile nesnelerin özelliklerini aĢağıdaki gibi yapınız. 
 

 I/O Field1  

 

 

ġekil 2.27: Nesne özellikleri 

 I/O Field2  

 

 

ġekil 2.28: Nesne özellikleri 
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 I/O Field3  
 

 

ġekil 2.28: Nesne özellikleri 

 Button1  
 

“Button1” nesnesinin “Press Left” olayına kod eklememiz gerekir. Bunun için 

“Button1” nesnesinin özelliklerine girerek “Events” kısmından aĢağıdaki gibi “Press Left”  

“Action” bölümüne “Dfare” ile sağ tıklayarak açılan menüden “Vbs-Action” seçilmelidir. 

 

 

ġekil 2.29: Nesne özellikleri 
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Kod 2.1: Wincc acces kayıt kodları 

2.3.4. Programın Test Edilmesi 
 

Programı çalıĢtırdığımzıda aĢağıdaki görüntüyü elde ederiz. Bu form üzerinde her 

kaydet düğmesine tıkladığımızda verilerimiz  daha önce “Acces” veri tabanı programında 

oluĢturduğumuz ve “kartal” DSN adı ile yayınladığımız veri tabanı içindeki “Tablo1” 

tablosunun içine kaydedecektir. 

Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)  

 

Dim objConnection 

Dim strConnectionString 

Dim strSQL 

Dim objCommand 

Dim tarih 

tarih = HMIRuntime.Tags("tarih").Read 

Dim zaman 

zaman = HMIRuntime.Tags("zaman").Read 

Dim deger 

deger = HMIRuntime.Tags("deger").Read 

strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=kartal;UID=;PWD=;"  

strSQL = "INSERT INTO Tablo1 (tarih,saat,deger) VALUES ('" & tarih & "','" 

& zaman &"'," & deger &");"  

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 

objConnection.ConnectionString = strConnectionString 

objConnection.Open 

Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command") 

With objCommand 

.ActiveConnection = objConnection 

.CommandText = strSQL 

End With 

objCommand.Execute 

Set objCommand = Nothing 

objConnection.Close 

Set objConnection = Nothing 

 

End Sub 
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ġekil 2.30: Programın test edilmesi 

“Kaydet” düğmesine basıldıktan sonra tablomuzun içine bakalım. 

 

  

ġekil 2.31: Tablo içindeki veriler 

Görüldüğü üzere “kaydet” tıklandığında veriler kaydedilmiĢ. 
 

Verilerin her dakika değiĢiminde kaydedilmesini istiyorsak “I/OField2” nesnesinin 

“Change” olayına aynı kodları yapıĢtırabilirisniz. Bu amaçla aĢağıdaki yolu takip ederek kod 

yazım bölümüne girebiliriz. 
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ġekil 2.32: IOField2 nesnesine olay ekleme 

Böylelikle Wincc arayüzünü kullanılarak PLC‟den aldığımız verileri veri tabanına 

kaydetmiĢ olduk. Daha farklı arayüzler ve PLC programları ile çok farklı uygulamalar 

yapılabilmektedir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Wincc scada programını kullanarak ilk uygulama faaliyetinde değerini okuduğunuz 

register değerlerini bir tuĢ yardımı ile veri tabanına kaydediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Veri tabanı ve içinde tablo oluĢturunuz.  Sisteminizdeki etiketleri ve gerekli 

gördüğünüz takdirde zaman ve tarih 

bilgilerini kaydetmek amacı ile uygun 

bir tablo oluĢturunuz. 

 Veri tabanı bağlantısı için DSN adı 

oluĢturunuz. 

 Windows iĢletim sistemine girerek 

yönetimsel araçlardan ODBC yi 

kullanarak DSN oluĢturunuz. 

 “Graphics Designer” bölümünü kullanarak 

form üzerine kaydet düğmesi ekleyiniz. 

 Bu amaçla buton kullanabilirsiniz. 

 Butona olay ekleyiniz.  VBS kodlarını kullanarak öğrenme 

faaliyetindeki veri tabanına kayıt 

kopdlarından faydalanabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz.   

 
1. “Acces” bir veri tabanı yönetim sistemi progrmaıdır. (D)   (Y) 

2. DSN veri tabanına ulaĢmak için kullanılan bir isimdir. (D)   (Y) 

3. Wincc programı DSN ile veri tabanına bağlantıyı desteklemez. (D)   (Y) 

4. Wincc kullanarak sadece “Acces” veri tabanına veri yazdırılabilir. (D)   (Y) 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1.Wincc programının kullanımını kavrayabildiniz mi?   

2.Wincc programı içindeki etiketlerin iĢlevini 

kavrayabildiniz mi? 

  

3.Wincc ile PLC bağlantısının nasıl oluĢturulduğunu 

anladınız mı? 

  

4.OPC serverin iĢlevini kavrayabildiniz mi?   

5.Veri tabanı kavramını anlayabildiniz mi?   

6.DSN„in iĢlevini kavrayabildiniz mi?   

7.Wincc ile veri tabanı bağlantısını kavrayabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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