EK-1: MKS UYGULAMASI KURULUM VE ERİŞİM SÜREÇLERİ

MKS Uygulaması Kurulum Aşamaları:
MKS uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:
İlk etapta J2SE v 1.4.2._06 SDK yüklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple internete bağlı bir PC
den bu program indirilerek (1.a) Takas PC lerine (1.b) kurulmalıdır. Bu kurulum
tamamlandıktan sonra 2 nolu etapta Takas PC lerinden MKK eğitim sistemine bağlanmak için
gerekli bilgiler verilmiştir.

1. J2SE v 1.4.2._06 SDK indirilmesi ve Takas PC’lerine kurulum
işlemleri
a. J2SE v 1.4.2._06 SDK ‘i indirme işlemi;
J2SE v 1.4.2._06 SDK ‘i internete bağlı bir makinadan download ediniz.
• Link http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
• Gelen sayfada J2SE v 1.4.2_06 SDK yazılı olan mavi bar’ın altındaki
“Download J2SE SDK” yazısına basınız.
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•

•

Ortamınıza bağlı olarak aşağıdaki gibi bir Security Alert penceresi
gelebilir. OK düğmesine basarak devam ediniz.

Gelen License Agreement sayfasında aşağıda gördüğünüz gibi Accept’i
tıklayın ve Continue’a basın.
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•

Gelen ekranda ( aşağıda gördüğünüz ) Windows Platform bar’ı altındaki
Windows Offline Installation üzerine tıklayın.

•

Security Alert ekranı gelirse YES tuşuna basarak devam edin.
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•

Gelen File Download ekranında Save tuşuna basınız.

•

Gelen Save As ekranında dosyayı nereye kaydetmek istiyorsanız orayı
seçerek Save tuşuna basın. İndirme işlemi 128 Kbs (ISDN) bağlantı hızında
yaklaşık23 dakika, 56 Kbs (Dial-up) bağlantıda yaklaşık 46 dakika
sürmektedir.
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•

Gelen “Download Complete” ekranında Close tuşuna basın.

b. J2SE v 1.4.2._06 SDK Takas PC’si veya Takas ağına bağlı
bir PC’de kurulma işlemi;
•
•
•

Takas PC’sine veya Takas ağına bağlı PC’ye J2SE v 1.4.2._06 SDK dosyasını
kopyalayınız.
Üzerine çift tıklayarak çalıştırınız.
Gelen “License Agreement” ekranında Accept düğmesine bastıktan sonra
“Next” e basın.
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•

Gelen “Custom Setup” ekranında java’yı kurmak istediğiniz yeri değiştirmek
istiyorsanız “Change”e tıklayarak değiştirin, sonra da Next düğmesine
basın.

•

Gelen “Browser Registration” ekranında “Install” düğmesine basın.
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•

Gelen “Installation Wizard Completed” ekranı ile kurulum işlemi
tamamlanmış olacaktır. Burada “Finish” düğmesine basın.

•

Son olarak makinanızı kapatıp açmanız gerekmektedir. Kapatıp açmak için
“Yes” tuşuna basın.

2. MKS Uygulamasının Yüklenmesi
Birinci etap tamamlandıktan sonra MKS sistemine ilişkin programların yüklenmesi için
aşağıdaki işlemler yapılır
i.
http://www.mkk.com.tr/yayin/mkk_host_update.exe tıklanarak save edilir.
1. İndirilen dosya Takas PC sine kopyalanır.
2. Takas PC sinde çalıştırılır.
3. Sonuç olarak aşağıdaki mesaj gelmelidir.
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ii.

Takas PC’sinde MKS uygulamasını ise internet explorer’da
http://mks-a.mkk.com.tr/WebInstallerServer yazarak indirilir.
(bu link çalışmıyorsa http://10.72.0.8/WebInstallerServer yazarak da
indirebilirsiniz.)

•

Gelen Aurora Web Installer ekranında “Yes” tuşuna basın. Bu adımda
“Start” seçeneği de gelebilir. Bu seçenek gelirse “Start”a basın.

•

Gelen Create ShorCut ekranına “Yes” diyebilirsiniz. Download işlemi
esnasında başka bir yere yönlendirme izlenimi edinilebilir. Lütfen işlemi
kesmeyiniz. İndirme işlemi 3-5 dakika sürmektedir.

•

Son olarak MKK Login ekranı önünüze açılacaktır.
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3. Yukarıda anlatılan indirme işlemi bir kereliğine yapılacaktır. Bundan sonra MKS uygulaması
tekrar çağırılmak istendiğinde tek yapılması gereken desktop üzerinde oluşmuş olan “Aurora
Web Installer for EBML Rendering Engine” shortcut’ının çalıştırılmasıdır.
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