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Dijital verilerin h›zl› iletimi ve
iﬂlenebilmesi güvenli¤in sa¤lanmas›nda
kolayl›k sa¤l›yor
eliﬂen teknoloji,
her sektöre oldu¤u
gibi güvenlik sektörüne de pek çok
yenilikler getirmiﬂtir. Seri iletiﬂim protokolleri
kullanarak haberleﬂen geleneksel sistemler art›k yerlerini çok daha h›zl› ve güvenli ﬂekilde haberleﬂen IP tabanl› sistemlere b›rakmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Asgari kontrolör baz›nda Ethernet veya
internet üzerinden kablolu
veya kablosuz olarak haberleﬂebilen güvenlik sistemleri IP tabanl› güvenlik sistemleri olarak adland›r›labilir. ‹ç
haberleﬂmelerini seri olarak
sürdüren pek çok güvenlik
sistemi art›k en az›ndan kontrolör baz›nda IP dünyas›nda yerini alm›ﬂt›r.
Verilerin etkin takip ve yönetimi gereken, di¤er sistemlerle entegre çal›ﬂmas›
istenen, çok katl›, da¤›n›k
yerleﬂimli veya çok kullan›c›l› güvenlik sistemlerinin IP
tabanl› olarak kurulmas› art›k bir zorunluluk haline gelmiﬂtir. Özellikle CCTV ve geçiﬂ kontrol sistemleri bu
alanda daha h›zl› bir geliﬂim
içerisindedirler.
IP tabanl› sistemler, altyap›da standardizasyonu sa¤laman›n yan›nda maliyetleri
de düﬂürmüﬂtür. K›sa baﬂl›klar halinde IP sistemlerin
avantajlar›n› s›ralamak gerekirse:
- Mevcut network yap›s›nda çal›ﬂabilmesi (uygun olmas› durumunda), yeni alt
yap› kurulumu gerektirmemesi,
- Analog sistemlerle k›yasland›¤›nda daha düﬂük altyap› maliyetleri do¤urmas›,
- Esnek alt yap› tasar›m› ve
elde edilen verinin klasik
sistemlere göre çok daha
h›zl› iletilebilmesi,
- ‹lerleyen süreçlerde olu-
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KONELTEK Elektronik ve Teknolojik Çözümler
A.ﬁ. Genel Müdürü Faz›l Sayg›n: IP tabanl›
güvenlik sistemlerinde gözümüze çarpan
önemli geliﬂmeler IP CCTV sistemleri ve
bunlardan elde edilen içeriklerin analiziyle
sa¤lanan çözümlerde yer almaktad›r.
IP sistemlerden elde edilen dijital verilerin çok
h›zl› iletim ve iﬂlenebilmesi özellikle toplu
yaﬂam alanlar›ndaki güvenli¤in
sa¤lanmas›nda büyük kolayl›k sa¤layacakt›r.
‹nternet altyap›s›ndaki iyileﬂtirmeler
IP kamera sistemlerinin uzaktan kullan›m›n›
daha yayg›n hale getirmektedir.
ﬂabilecek yeni ihtiyaçlara
göre sistemin h›zl› bir ﬂekilde yeniden düzenlenebilmesi ve geniﬂletilebilmesi,
- Veri güvenli¤i için yedeklemeli(Redundant) sistem
çözümleri sunabilmesi,
- Birden fazla üretici firman›n desteklenebilmesi ile tek
markaya ba¤›ml›l›¤›n›n olmamas›
- Video içerik analizi gibi
uygulamalarla olay analizi
imkan›,
- Sistemin kolayl›kla güncellenebilmesi ve yükseltilebilmesi(Upgrade &Update
özellikleri),
- Eriﬂim yetkilendirme ve
kriptolama olanaklar› sun-

mas›yla veri güvenli¤i sa¤layabilmesi,
- Kurulum ve kullan›m›n›n
kolayl›¤›,
- Yerel ve uzaktan eriﬂim
daha kolayl›¤›,
- Bilgilerin depolanmas› ve
yönetimindeki esneklik,
Yukar›da anlat›lan baﬂl›klardan da görüldü¤ü üzere IP
tabanl› sistemler konvansiyonel sistemlerden uzak ara
öndedir. Teknolojik geliﬂmelere paralel olarak de¤iﬂen güvenlik alg›s› ve ihtiyaçlar› özellikle büyük ve
karmaﬂ›k yap›l› iﬂletmelerde
ancak IP tabanl› güvenlik
sistemleri ile karﬂ›lanabilmektedir.
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IP TABANLI GÜVENL‹K
S‹STEMLER‹N‹N SEÇ‹M
KR‹TERLER‹
IP sistem seçimi yap›l›rken
öncelikle ihtiyaçlar belirlenmeli ve mevcut bütçeye uygun ﬂekilde projelendirme
yap›lmal›d›r. Projelendirme
s›ras›nda profesyonel destek al›nmas›n›n yap›lacak
yat›r›mlar›n daha efektif kullan›m›n› sa¤layaca¤› unutulmamal›d›r. Seçilen teknoloji
için mevcut altyap›n›n uygunlu¤u kontrol edilmelidir.
IP sistemlerde kullan›lan izleme, yönetim ve servis
amaçl› yaz›l›mlarla IP cihazlardaki gömülü yaz›l›mlar
hem güvenlik hem de performans art›r›m› için dönem
dönem güncellemeler gerektirir. Sistemlerin seçiminde göz önüne al›nmas› gereken bir husus da üretici ve
uygulay›c› firman›n bu tarz
hizmetler sa¤layabiliyor olmas›d›r.
‹NTERNET’TEK‹ ‹Y‹LEﬁT‹R MELER IP KAMERA S‹S TEMLER‹N‹N
UZAKTAN
KULLANIMINI KOLAYLAﬁ TIRIYOR
IP tabanl› güvenlik sistemlerinde gözümüze çarpan
önemli geliﬂmeler IP CCTV
sistemleri ve bunlardan elde
edilen içeriklerin analiziyle
sa¤lanan çözümlerde yer almaktad›r. IP sistemlerden
elde edilen dijital verilerin
çok h›zl› iletim ve iﬂlenebilmesi özellikle toplu yaﬂam
alanlar›ndaki
güvenli¤in
sa¤lanmas›nda büyük kolayl›k sa¤layacakt›r. ‹nternet
altyap›s›ndaki iyileﬂtirmeler
IP kamera sistemlerinin
uzaktan kullan›m›n› daha
yayg›n hale getirmektedir.
Yak›n süreçte IP kameralar
yaln›zca görüntü de¤il, beraberinde ses iletimi de yapabilecek donan›msal özeldevam› 24. sayfada
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liklerde üretilmeye baﬂlanacakt›r.
EN YÜKSEK VER‹ML‹L‹K
‹Ç‹N PÜF NOKTALARI
Sistemin optimum performansta kullan›m› için kurulum öncesinde, kurulum s›ras›nda ve servis hayat› boyunca dikkat edilmesi gereken baﬂl›ca hususlar ﬂunlard›r: Sistemin seçim, kurulum ve konfigürasyonu için
gerekli e¤itimleri alm›ﬂ uzman servis ve teknik personelden destek al›nmal›d›r.
Kurulacak sistem için seçilen cihazlar ile mevcut altyap› uyumlu olmal›d›r. Mevcut
Ethernet omurgas›n›n kablo, switch, router özellileriyle ihtiyaçlar› karﬂ›layacak ﬂekilde yap›land›r›lmas› gereklidir. Özellikle IP CCTV sis-

temlerinin yer ald›¤› a¤larda
band geniﬂli¤i hesaplamalar› dikkatli yap›lmal› ve gigabit Ethernet altyap›s› tercih
edilmelidir. IP güvenlik sistemlerindeki veri güvenli¤i
ve sistemin optimum performansla
iﬂletilebilmesi
için gerekli VLAN yap›lar›
oluﬂturulmal›d›r. Cihazlar›n
performans›n› art›racak, sistemdeki güvenlik aç›klar›n›
giderecek yaz›l›m ve firmware güncellemeleri takip
edilmelidir. S›kl›kla yap›lan
bir hata ise teknolojinin baﬂ
döndürücü bir h›zla de¤iﬂti¤i günümüzde yat›r›mlar›n
altyap›dan ziyade üstyap›ya
kayd›r›l›yor olmas›d›r. Büyük bütçeler harcanarak al›nan ancak kullan›lmayan
pek çok teknolojik özellik bar›nd›ran cihaz ve ekipmanlar

k›sa süre sonra h›zla de¤iﬂen teknolojinin gerisinde
kalmaktad›rlar. ‹leriye dönük kullan›m› planlanarak;
ihtiyac›n ötesinde teknik kapasiteye sahip cihaz ve ekipman al›m› yap›lmamal›d›r.
“ENTEGRE GÜVENL‹K S‹STEM‹N‹ IP ALTYAPISINDA
KULLANMAK TEK B‹R YAZILIMLA TÜM S‹STEMLER‹ ‹ZLEYEB‹LMEM‹Z‹ SA⁄LIYOR”
Firmam›z Koneltek Elektronik ve Teknolojik Çözümler
A.ﬁ., IP bir omurga üzerinde
bir binadaki tüm güvenlik
sistemlerinin entegre bir ﬂekilde TCP/IP altyap›s›yla haberleﬂmesini sa¤layan, projelendirme, kurulum ve servis çözümleri sunan sistem
entegratörü bir mühendislik
firmas›d›r.

IP ve hibrit CCTV sistemlerini, RF tabanl› ve biometrik
geçiﬂ kontrol sistemlerini,
yang›n alg›lama ve h›rs›z
alarm sistemlerini, enerji
analiz ve yönetim sistemlerini ve son olarak iklimlendirme sistemlerini oluﬂturdu¤umuz ortak bir IP SCADA üzerinden hem yerel a¤da hem de web ara yüzüyle
kontrol edebilmekteyiz.
Entegre güvenlik sistemini
IP altyap›s›nda kullan›yor olmam›z tek bir yaz›l›m alt›nda tüm sistemleri izleyebilmemize olanak sa¤lamaktad›r. Tüm sistemler birbirleriyle iliﬂkilendirilebilmekte
ve tasarlad›¤›m›z güvenlik
senaryolar› çerçevesinde
çal›ﬂt›r›labilmektedir. Bu durum büyük iﬂletme kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r.

Geliﬂen teknoloji ve elektronik güvenlik
sistemleri
Levent Ulusoy
Elektrik ve Elektronik Mühendisi
Ulusoy Güvenlik ﬁirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
leventulusoy@ulusoygroup.com

on zamanlarda, iﬂyeri ve evlerde h›rs›zl›k
oranlar› yüksek seviyelere ulaﬂmaktad›r.
Fiziksel olarak al›nan,
çelik kap› ve ferforje do¤rama
gibi önlemler yeterli gelmemektedir. Alarm merkezine
ba¤l› bir alarm sistemi, giderek fiziksel önlemlerden daha
ekonomik ve güvenilir, cazip,
bir seçim haline gelmektedir.
Elektronik güvenlik sistemleri; geliﬂen teknoloji sayesinde, baﬂta dijital güvenlik sistemleri, yang›n & soygun ihbar ve h›rs›z alarm sistemleri,
CCTV kamera sistemleri, görüntülü interkom sistemleri,
alarm haber alma merkezi
hizmetleri olmak üzere bu ileri teknolojiden fazlas›yla yararlanmaktad›r.
Tüm dünyada elektronik güvenlik hizmetleri birinci derecede önemli olmaya devam ederek, elektronik güvenlik sektörünün daha da
çok geliﬂece¤ini, güvenlik
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sistemlerinin neredeyse her
sektörde evlere ve iﬂyerine
girece¤inin sinyallerini vermektedir.
H›rs›z Alarm Sistemleri; yanl›ﬂ alarm vermeyen ak›ll›
alarm sistemleri ve kablosuz
alarm sistemleri sayesinde
kedi köpek gibi evcil hayvanlar› alg›lamayan soygun ihbar
sistemleri, iç alan ve d›ﬂ alanda çal›ﬂan, dijital güvenlik,
pet p›r dedektörler ve ilave
edilebilen yang›n güvenlik
sensörleri, extra LPG gaz dedektörü, su basma dedektörü
ve çevre güvenlik sistemleri,
yang›n ihbar sistemi ile entegre olabilen alarm güvenlik
sistemleri, h›rs›z alarm d›ﬂ›nda da kullan›labilen son derece kapsaml› entegre olabilen
elektronik güvenlik paketini
oluﬂturmaktad›r. Alarm Sistemleri için vazgeçilmez bir
hizmet olan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren alarm haber
alma merkezleri, evde veya
iﬂyerindeki elektrik kesintisi,
telefon hatt› ar›zas›, akü ar›zas›, p›r dedektör ar›zas›, gibi
oluﬂabilecek tüm ar›zalar› ve
sirenlerin hala çal›p çalmad›¤›, alarm sisteminizin saat
kaçta kuruldu¤u, hangi bölge-

den kaç defa alarm geldi¤i gibi detaylar› kontrol güvenlik
önlemleri için emniyet birimlerine ve yetkililere 24 saat
bilgi ulaﬂt›rmakta ve çözüm
üretmektedir.
G‹ZL‹ CCTV KAMERA
S‹STEMLER‹ ‹LE DENET‹M
VE KONTROL S‹STEM‹
KURUP YÖNETMEK
POPÜLER
CCTV Kamera Sistemleri hareket alg›lad›¤›nda kay›t yapan (Video Kamera Motion
Dedektion), hareketi alg›lama modunda dijital foto¤raf
çekebilen ve kay›t yapabilen
digital kamera ve IP kameralar, hareket alan› seçebilece¤iniz ﬂekilde DVD kalitesinde
dvr dijital kay›t yapan güvenlik kameralar›, dijital ortamda cep telefonu ve internet
üzerinden kamera IP adresi
ile evden veya iﬂyerinden
görüntü transferi yapmaktad›r. Gizli CCTV kamera sistemleri sayesinde denetim
ve kontrol sistemi kurmak ve
yönetmek popüler bir gereksinim olmuﬂtur. Güvenlik
Kamera Sistemleri için çok
fazla alternatif ve çözüm bulunmaktad›r; Speed dome
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kamera sistemi ise; saniyede
360 derece dönebilen pantilt 36 optik zoom yapabilme
özellikleri ile sabit kameralar›n görüntülemeyece¤i bölgeleri yak›nlaﬂt›rma yapabilmektedir, speed dome CCTV
kamera özel alanlarda vazgeçilmez bir özel güvenlik çözümü sunmaktad›r. Kablosuz CCD kamera sistemleri
ve network üzerinde çal›ﬂan
IP kamera sistemleri Türkiye’de son y›llarda talep gören ve gelecek vadeden sistemler olarak yerlerini alm›ﬂt›r.
GPRS araç takip sistemleri
arac›n›z›n içine monte edilen
GSM modülü (Turkcell Sim
kart data hatt›) sayesinde otomobil ve di¤er motorlu araçlar›n nerede oldu¤unu ve
hangi sürat ile ilerledi¤ini, geriye dönük hangi güzergahlardan yol ald›klar›n›, Harita
üzerinden gösteren araç takip
sistemleri ise bildirdi¤iniz birçok noktalara araç geldi¤inde
cep telefonunuza SMS ile bildirmesi özellikleri sayesinde
ﬂirket araçlar› için mükemmel
bir denetim ve kontrol sa¤lamaktad›r.

