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Kapsamlı Güvenlik
• Güvenlik imkânları arasında güvenlik duvarı, 

IPsec, VPN ve sertifika yönetimi yer almaktadır

• Aygıttan taviz vermeyi engellemek için aygıt 
yazılımının ön yüklemede güvenli şifreleme ile 
imzalanması

• Tanımlama ve yaşam döngüsü yönetimini 
sadeleştirmek için X.509 dijital sertifika yönetimi

• Şirketin güvenlik sistemleri ile entegrasyon 
(RADIUS, AAA, SCEP, ve Syslog)

Üstün Sistem 
Performansı
• Üstün Hizmet Kalitesi sayesinde belirlenimci 

uygulama performansı

• Donanımın hızlandırdığı anahtarlama ve yüksek 
performanslı işlemciler gecikmeyi en aza 
indirgemektedir

• Zorlu, ağır ortamlar için tasarlanmıştır

• Elektrostatik boşalmaya (ESD) karşı koruma

• Genişletilmiş ısı aralığı (-40°C ila + 70°C)

• IEEE® 1613, ve Sınıf 1/Div 2 uyumluluğu

Kullanım & Entegrasyon 
Kolaylığı
• 10/100 Ethernet ve RS232/485 dizisel portları da 

dâhil, uygulama esnekliği için arayüz seçenekleri

• Kullanımı kolay arayüz, tanımlamanın, bakımın, 
eğitimin, desteğin karmaşıklığını azaltmaktadır

• 10-60 V DC’de geniş giriş gerilimi, enerji 
dağıtımında esneklik sunmaktadır

• Üstün tanımlama ve işleyiş için Komut Satırı 
Arayüzü (CLI) programlaması 

• USB konsolu cihazın tanımlaması, yapılandırma 
yönetimi ve durum izlemesi için lokal, güvenli tek 
noktadan bağlantı sağlamaktadır

MDS™ Orbit Platformu
Hibrit Şebekeler için Tümleşik Haberleşmeler
Bugünün ortamı, kullanıcıların yanı sıra coğrafi ve yasal düzenlemelerin talep ettikleri giderek 
gelişen şartları karşılamak adına tesislerin kapsamlı haberleşme şebekeleri geliştirmelerini gerekli 
kılmaktadır. Bu sürekli değişen ortam, çoğu zaman tesisleri altyapı varlıklarına erişmek için bir dizi 
teknoloji ile çalışmaya zorlamaktadır. Geniş bir yelpazeye yayılan uygulama gerekliliklerini yeterli 
ölçüde kapsayabilmek için, genelde çok sayıda haberleşme platformuna ve tedarikçiye ihtiyaç 
duyulmaktadır.

GE bu sorunu MDS Orbit Platformu ile çözmüştür. Bu yeni nesil kablosuz haberleşme çözümü, 
tüketicilerin güvenli özel, umumi ve hibrit haberleşme şebekesi ihtiyaçlarını destekleyerek 
hücreselden özele, lisanslıdan lisanssıza bir dizi teknolojiyi bir araya getirmektedir.

MDS Orbit platformu, şirket ihtiyaçlarının üç eşsiz boyutu olan aygıt , kullanıcı ve şebeke güvenliğini 
desteklemek adına kapsamlı bir güvenlik çerçevesi sunmaktadır. Fonksiyonel esneklik, uygulama 
esnekliği ve kullanım kolaylığı ihtiyaçlarını karşılayan MDS Orbit ürünler platformu, çok sayıda 
arayüz seçeneğini, iç ve dış ortamlara serbestçe uyum sağlayan kompakt ve sağlam bir pakette 
sunmaktadır. 

Temel Faydaları
• Kapsamlı güvenlik, müşterilerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasına izin vermektedir

• Şebeke kurma imkânları, haberleşme altyapısını genişletmekte ve basitleştirmektedir

• Uygun paketleme ve yapılandırma, mühendisliği, operasyonları, tedarik zincirini ve desteği düzene 
koymaktadır 

Uygulamalar

Dağıtım Alt İstasyonu Haberleşmeleri

• Koruma ve kontrol

• Otomasyon, izleme, hata bulma ve sahadaki işgücü ile ilgili bilgilerin sunulması 

• Fiziksel güvenlik için alt istasyonların ve uzak mesafeli varlıkların görüntü 
üzerinden, IP üzerinden sesli/IP üzerinden izlenmesi 

Dağıtım Otomasyonu 

• Arızanın Lokasyonu, Ayrıştırılması ve Hizmetin Düzeltilmesi (FLISR) ile ilgili 
haberleşmeler 

• Transformatör regülatörleri, kondansatör kontrol cihazları ve temel 
transformatörler de dâhil, ana varlıklardan dağıtım varlıklarının izlenmesi 

• Dağıtılmış üretimin bütünleştirilmesi ve mümkün kılınması

İleri Ölçme Altyapısı (AMI) 

• Örgüsel şebekeden örgü sayaçlar 

• Hücresel (4G/3G) aracılığıyla AMI ana haberleşme taşıma

• Lisanssız 900 MHz aracılığıyla AMI ana haberleşme taşıma
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MDS Orbit MCR-WiMAX*

• 30 Mbps veri hacmi
• Daha iyi performans için ful 2x2 MIMO
• WiMAX Forum Onaylı  

MDS Orbit MCR-WiFi

• Düal SSID’ler ve SSID 
saklama

• 54 Mbps veri hacmine 
kadar 802.11 b/g/n 
standart

• Erişim noktası ve 
istasyon modeli  

MDS Orbit MCR-900

• Ölçeklenebilir ve düşük gecikmeli 
aygıt veri hacmi hızları (125 kbps, 
250 kbps, 500 kbps, 1000 kbps, 
1250 kbps)

• 60 mile kadar toprak açısı hattı 
aralığı (LOS)

• Tekli Erişim Noktası (AP), uzak 
mesafeli, noktadan çoklu noktaya, 
noktadan noktaya veya depola 
ve ilet

MDS Orbit MCR-4G

• Özel ve umumi 
haberleştirmeleri 
birleştirmektedir

•  Düal hücresel seçeneği

• Global hücresel sertifikasyon

* MDS Orbit MCR-WiMAX 2014 yılı sonlarında hazır olacaktır

MDS Orbit Platformuna Genel Bakış 

Şebeke kurma teknolojisinin kısıtlamaları nedeniyle, günümüzde, tesisler her 
bir uygulama için amaca yönelik olarak inşa edilmiş haberleşme şebekeleri 
kurmakta ve yönetmektedir. MDS Orbit ürün ve yazılım platformu ile 
birlikte,  günümüzde tesisler tamamen farklı uygulamaları tek bir şebekede 
tümleştirmek ve personelin eğitim süresini azaltmak için tek tip güvenlikten 
faydalanma fırsatına sahiptir. Platform, güvenlik konusunda kullanıcıyı, 
aygıtı ve şebekeyi kapsayan üç kademeli bir yaklaşım kullanmaktadır. 

Platformun umumi, özel ve hibrit şebekeleri tümleştirme kabiliyeti 
sayesinde, birbirlerinden tamamen farklı uygulamalar platform üzerinden 
kolayca yönetilmektedir. Orbit platformunda mevcut herhangi bir şebeke 
kurma teknolojisini yapılandırmak ve yönetmek için, personel yalnızca 
Orbit aygıt yöneticisini öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Ürünün en yaygın 
uygulamalarını kolayca yapılandırmak için kurulumda sihirbazlar yardımcı 
olmaktadır ve 24 saat destek kapsamında online öğrenme mümkündür.

GEDigitalEnergy.com2
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MDS Orbit Uygulama Örneği 

Aşağıdaki uygulama örneğinde görüldüğü gibi, MDS Orbit araziye, 
müşterilerin yoğunlaşmasına ve ekonomiye bağlı olarak tesislerin tüm 
dağıtım otomasyon uygulamalarını çok sayıda kablosuz erişim teknolojisini 
barındıran tek bir platform ve tek bir şebeke üzerinde tümleştirmelerine 
izin veren, çok amaçlı, sanayide kullanılan bir kablosuz platformdur. 
Lisanssız 900 MHz MDS Orbit MCR-900 varlıkların geniş mesafelere ve 

sahalara yayıldığı durumlarda kullanılabilir. MDS Orbit MCR-900 telsizinin 
frekans atlamalı ve yayılmış spektrum teknolojileri, kent ya da banliyö gibi 
varlıkların daha yoğunlaşmış olduğu ortamlarda girişimlere engel olabilir 
ya da daha yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan varlıklar için, WiMAX 
versiyonu konuşlandırılabilir.

GEDigitalEnergy.com
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Alt İstasyon Haberleşmeleri: Özel 900 MHz veya WiMAX Çözümü
Uygulama, alt istasyonun içinde birbirinden çok farklı uygulamalara hitap eden özel haberleşmeli ve WiFi’li bir MDS Orbit göstermektedir. IP üzerinden ses 
aktarımı, SCADA ve röle anahtarlama verilerine Ethernet üzerinden bir anahtar ile bağlanılabilir. MDS Orbit ayrıca alt istasyonun içinde WiFi bağlanırlığı 
sunmaktadır. MDS Orbit ya bir özel WiMAX ya da lisanssız bir 900 MHz şebeke vasıtasıyla veriyi toplamakta ve taşımaktadır.

Alt İstasyon Haberleşmeleri: 3G/4G Hücresel Çözüm
Tesisler, imtiyaz sahalarının uzak alanlarında dağıtım alt istasyonlara sahiptir. Tesisin kurulu özel şebekesinin dışında olabilen uzak alt istasyonlarda, çoğu 
zaman hücresel kapsama mevcuttur.

Bu alt istasyonlar hırsızlığa ve ekipman arızasına karşı izleme yapmak için görsel gözetlemeden faydalanmaktadır. Alt istasyonun içinde, MDS Orbit MCR 
WiFi istasyonları gözetleme kameraları ve MDS Orbit MCR-WiFi erişim noktası ile haberleşmektedir.  WiFi’lı MDS Orbit MCR-4G birleştirilmiş verileri hücresel 
şebeke üzerinden kontrol merkezine geri göndermektedir.

İşgücü hareketliliği ve MDS Orbit 
MCR-4G’nin yapılandırması 

için hücresel taşıma ile video 
kameradan MDS Orbit MCR-

4G’ye Ethernet ve WiFi 
Kameralar Ethernet veya WiFi 

vasıtasıyla bağlanabilir

Birleştirilmiş verilerin hücresel 
taşıması veya görüntü akışı

Aktarma Alt  
İstasyonu

Dağıtım Alt  
İstasyonu

900 MHz veya  
WiMAX

Aktarma Alt İstasyonuna 
Kablosuz Taşıma 

WiFi
Ethernet

WiFi
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Dağıtım Otomasyonu: Özel Lisanssız 900 MHz Çözümü
Bu uygulama MDS Orbit MCR-900’ün depola ve ilet yeteneğini göstermektedir. Depola ve ilet , sekiz atlamaya kadar verinin bir MDS Orbit MCR-900’den 
diğerine hareket etmesine izin vermektedir. Bu durum, uzun menzilli veri transferi ihtiyaçlarının söz konusu olduğu, coğrafi açıdan tehlikeli ve kırsal alanlar 
için ürünü ideal kılmaktadır.

AMI Taşıyıcı Haberleşmeleri: Özel Lisanssız 900 MHz veya WiMAX Çözüm 
Uygulama AMI yığın veri transferi ve işgücü hareketliliği uygulamalarına hitap eden WiMAX ve WiFi’lı bir MDS Orbit’i göstermektedir. Gelecek MDS Orbit 
ürünleri, yığın veri transferine ilaveten AMI şebekesinin kollektör işlevleri için özel haberleşmeler de içerebilir.

66 feet başına 8’e kadar atlama

Masif bir ayakizi için toplamda 500’e kadar telsiz tek 
bir 900 MHz’lik baz istasyona bağlanabilir

900 MHz ISM
Topoğrafyaya bağlı 
olarak 30+ mil

900 MHz ISM
Topoğrafyaya bağlı 
olarak 30+ mil

4G/3G/WiMAX/ 900 MHz

WiMAX

WiFi

WiMAX

Hücresel
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MDS Orbit’in Kapsamlı Güvenlik Çerçevesi

Tasarımdan Kuruluma Giden Süreçte MDS Orbit’te Güvenliğin Ana Hatları

Tasarım

Standartlar, gereklilikler, parça seçimi ve 
ürün özellikleri

Güvenlik MDS Orbit platformu açısından temel 
nitelikte ve önemli bir tasarım unsurudur 
ve tasarımın ilk aşamalarında kapsamlı 
şekilde analiz edilmiştir. Zaman içerisinde 
standartlar geliştikçe, güvenlik konusu sürekli 
değerlendirilen bir alan olmaya devam 
edecektir.

MDS Orbit Platformunda hangi güvenlik 
kontrollerinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu 
düzgün bir şekilde değerlendirmek için, tasarım 
süreci NERC CIP, NIST IR7628, SP800-82, 
SP800-53 ve FIPS 140-2 de dâhil olmak üzere 
mevcut güvenlik standartlarını analiz ederek 
başladı. Bu analiz MDS Orbit platformunun 
sanayinin kılavuz ilkeleri doğrultusunda 
gelişmesini sağlamak için yapılmıştı. 

Analiz tamamlandıktan sonra, tescill i 
algoritmalar yerine AES ve RSA şifreleme, 
RADIUS doğrulama, IPsec VPN ve X.509 
sertifikaları gibi BT camiasında yaygın 
şekilde kullanılan açık standartları kullanarak 
platformu geliştirmeye karar verilmiştir. Bu 
karar, mevcut güvenlik altyapısı ve kurumsal 
BT güvenliği politikaları ile daha kolay 
entegrasyon sağlamaya izin vermek için 
alınmıştı. 

Standartlar ve gereklilikler kararlaştırıldıktan 
sonra, bir sonraki aşama tasarımdı. Bugünün 
ve geleceğin güvenlik gerekli l iklerini 
karşılamak için MDS Orbit platformunun temel 
güvenlik devre kartı aygıt yazılımı bileşenleri ile 
tasarlanmıştı.

MDS Orbit ürün platformunun güvenlik 
özellikleri, bu özellikler sanayi standartları 
ile uyumlu hale getirildikçe kablosuz iletişim 
sistemleri kullanılarak veya uzaktan kolayca 
yapılan geliştirmelere izin verecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Uygulama ve İmalat

Parça geliştirme, tasarım doğrulama ve 
aygıt imalatı.

Donanımın ve aygıt yazılımının geliştirilmesi 
ve MDS Orbit ürün platformunun imalatı 
süresince, seçilen ve platformun içinde 
tasarlanan güvenlik kontrollerini doğru bir 
şekilde uygulamak ve sunmak için büyük özen 
gösterilmektedir. 

Üründe bir saldırganın geliştirebileceği sistem 
açıklarını tespit edip minimuma indirgemek 
amacıyla,   geliştirme safhasında kullanılan 
aygıt yazılımı kodlama uygulamaları ve tasarım 
doğrulaması, savunmaya yönelik kodlamayı ve 
zaafiyet testini de içermektedir.

MDS Orbit ürünleri için seçilen donanım 
parçaları, önyükleme güvenliğini mümkün 
kılmaktadır ki bu da aygıtın doğru donanım 
yazılımını çalıştırmasını sağlamakta ve 
kurcalamaya karşı korumalı olması sonucunu 
doğurmaktadır. Bunu başaran, aygıt yazılımını 
doğrulamakta kullanılmak üzere, imalat 
esnasında her bir MDS Orbit ürününde aygıtın 
içine bir kripto anahtarı yerleştiren MDS 
fabrikasıdır.

MDS Orbi t  p latformunun güvenl ik 
kontrollerini gerçekleştirmek için gerek MDS 
gerekse üçüncü taraflarca yoğun testler 
uygulanmaktadır. Bu test işlemi kullanıcı 
arayüz testini, penetrasyon testini, web 
arayüzü testini ve şebekedeki sistem açığı ile 
ilgili değerlendirmeleri içermektedir.

Geliştirme ve imalata yönelik bu eşsiz yaklaşım, 
platform açısından siber güvenliği temel bir 
konuma getirmekte ve aygıtın hasar görme 
potansiyelini minimuma indirgemektedir.

Kurulum ve İşletim

Tanımlama, konuşlandırma, muhafaza

MDS Orbit ürün platformu, müşteriler için 
kurulumu, işletimi ve yönetimi kolaylaştıran 
basit bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere 
tasarlanmıştır. 

Tek bir örnek olarak, sertifika yönetimi, 
şebekeye giriş sırasında aygıt kimliği için 
gerekli olan X.509 sertifikalarının oluşturulması 
ve muhafazasıdır. Aygıt , şebekeye, şebekenin 
daha sonra onayladığı bir sertifika sunarak 
kimliğini kanıtlamaktadır. 

Günümüzde, sertifika yönetimi, kullanıcının 
şebekeye girişten önce birçok komut girmesini 
ve sonrasında şebekeye girmeden önce 
sertifikaları birime yüklemesini gerektiren 
manüel bir şekilde yapılmaktadır. 

GE, aygıtların manüel bir işlem yerine 
otomatik, online bir şekilde tanımlanmasına 
izin veren Basit Sertifika Kayıt Protokolü (SCEP) 
kullanımı ile bu sertifika yönetimi işlemini 
basitleştirmiştir. 

Buna ek olarak, işletmelere yönelik Güvenli 
Şebeke Sistemleri ile kolay entegrasyonu 
sağlayan diğer güvenlik kontrolleri RADIUS, 
IPsec VPN ve Syslog’u içermektedir. Orbit 
Platformu, olay yönetiminin merkezi bir 
hizmet aracılığıyla yapılabilmesini teminen 
UDP ve TLS bağlantıları üzerinden Syslog’un 
entegrasyonuna izin vermektedir. 

MDS Orbit platformu için kurucu nitelikteki bir temel ilke, güvenliktir. Bu 
husus hem GE açısından temel bir yeterlilik alanı, hem de tüm sanayi 
türlerindeki ve coğrafyalardaki müşteriler açısından kablosuz haberleşme 
sistemlerini değerlendirmek için önemli bir faktör ve gerekliliktir.

Müşteriler kablosuz haberleşme şebekesi varlıkları açısından güvenliği 
değerlendirirken genellikle benzer tehlikeler ve endişeler ile karşı 
karşıyadır. Bu tehlikeler, değişen standartlara uyum sağlamayı, şebeke ve 
aygıt yapılandırmasını yönetmeyi, şebekede uygun müsaitlik, bütünlük ve 
gizlilik seviyesini muhafaza etmeyi ve denetim ve raporlama amaçlarına 
yönelik olarak doğru belgeleri sunmayı içermektedir.

Bir platform için ortak bir güvenlik çerçevesi uygulama konusu iyi 
düşünülmelidir ve çoğu kişinin alışkın hale geldiği sıradan güvenlik kontrol 
listelerinin ve özelliklerinin ötesine gitmektedir. Buna ilaveten, daha yeni 
güvenlik standartlarını karşılamak için, imalat aşamasının başında daha 
sıkı tasarım ve imalat süreçlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Nihayet 
ve en önemlisi, bir “tesiste” güvenlik müşteriler açısından netlik kazanmalı, 
önemli altyapının gerçekten güvende olmasını sağlamak adına sürekli bir 
temelde ve kolayca uygulanıp yönetilmelidir.

GE tasarımdan uygulamaya ve imalattan kurulum ve işletmeye kadar 
kapsamlı çerçevesinin genelinde bir güvenlik kültürü oluşturmuştur.
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MDS Orbit Platformunda Yerleşik Güvenlik Özellikleri

GE, kapsamlı güvenlik altyapısının geliştirilmesine üç farklı açıdan 
yaklaşmıştır: 

• Aygıtın korunması - aygıtın kurcalama veya değiştirme ile tehlikeye 
atılmamasını sağlamak

• Kullanıcının korunması - uygunsuz aygıt, şebeke yapılandırmasının ve 
durum girişinin engellenmesi için, yalnızca doğru kullanıcıların erişime 
sahip olmalarını sağlamak 

• Şebekenin korunması - şebekeye/hizmetlere doğruluğu ispatlanmamış 
erişimi engellemek suretiyle yalnızca doğru aygıtların şebekede 
olmalarını sağlamak 

Açık standartlara dayalı algoritmalar ve protokoller vasıtasıyla aygıtı, 
kullanıcıyı ve şebekeyi güvence altına almak suretiyle, MDS Orbit 
Platformu, tesislerin siber güvenlik gerekliliklerini ve düzenlemelerini 
karşılamalarını mümkün kılan fonksiyonlar ve aletler sunmaktadır.

Aygıt

• Önyükleme güvenliği

• Kriptoyla imzalanmış donanım yazılımı 

• SFTP aracılığıyla uzaktan donanım 
yazılımı yüklemesi

• Entegre edilmiş kurcalama algılaması

• Mahfaza üzerinde kurcalama mührü

• Lojik ve fiziksel portların açılması/
kapatılması

Kullanıcı

• Kullanıcı adı/ şifre girişi

• RADIUS/LDAP kullanıcı doğrulaması

• HTTPS, NETCONF, SSH ve SNMPv3 ile 
güvenli aygıt yönetimi

• Olayların detaylı denetim günlükleri

• TLS üzerinden syslog ile denetim 
günlüklerinin iletilmesi

Şebeke

• EAP aracılığıyla aygıtın doğrulanması

• SCEP ile sertifika yönetimi 

• Otomatik sertifika yenilemesi

• 128-bit ve 256-bit AEU şifrelemesi

• Güvenlik duvarı ve Paket Durum 
Denetimi
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Üstün Sistem Performansı 
Performansı Uygulama ile Eşleştirme 
GE’nin MDS Orbit Platformu, endüstriyel uygulamaların spesifik bant genişliği, 
aralık, frekans ve coğrafya gerekliliklerini karşılamak adına farklı haberleşme 
teknolojilerinin kullanımına izin vermek için esnek bir şekilde tasarlanmıştır. 

Bir MDS Orbit aygıtının işlemci beygir-gücü, geniş bir tesis uygulamaları 
yelpazesinin uygulama, şebeke ve güvenlik ile ilgili performans 
gerekliliklerini karşılamak için ölçeklenebilir. 

Hibrit Şebekeleri Hızlıca Kurmak ve Ölçeklendirmek
Uygulamaya yönelik, bölgesel, topografik ve kapasite gereksinimlerine 
yönelik ihtiyaçları karşılayan hibrit şebekeler kurmak için bir kablolu ve 
kablosuz teknolojiler portföyü mevcuttur. 

Kablosuz arayüzler, özel ve umumi altyapılar üzerinden uzun mesafeli 
bağlanırlık sağlamaktadır. 

Ethernet , dizisel ve WiFi arayüzleri, PLCler, RTUlar, kapasitör bankları 
kontrol cihazları ve voltaj regülatörleri de dâhil, bir dizi tesis ekipmanına 
bağlanırlık sunmaktadır. 

Standartlara Dayalı Teknoloji
Aygıtın mevcut sistemlere entegre edilmesine izin veren ve böylece şebeke 
yatırımını gelecekte olabilecek değişikliklere karşı koruyan çok sayıda 
kablolu, kablosuz, şebeke kurma ve güvenlik özellikleri desteklenmektedir. 
Bunlar, standart Ethernet köprülemesini, IP yönlendirmesini, 802.1Q VLAN 
desteğini, IPsec VPN, WiFi ve WiMAX’ı içermektedir.

Hizmet Kalitesi
MDS Orbit Hizmet Kalitesinin özellikleri, tesislerin dağıtım alt istasyonu 
uygulamalarını ortak bir şebeke üzerinden tümleştirebilmelerine imkân 
vermektedir. 

Gelen önemli trafik, daha önce uygulama tarafından belirlenmiş öncelik 
alanlarına göre sınıflandırılır veya sınıflandırılıp, yöneticinin politikalarına 
göre öncelik alanları geçersiz kılınabilir. Bu türden sınıflandırma politikaları, 
paketin taşıdığı hizmet veya uygulama hakkında içerik sunan paket başlık 
bilgisine ve alanlara dayalı olarak trafiği belirleyebilir. 

Gelen trafik sınıflandırıldıktan sonra, kablosuz bağlantıda yönlendiriciden 
çıkma konusunda daha yüksek öncelikli paketlere öncelik tanınır ve 
böylece gecikmesi en aza indirgenir. Daha sonra daha az öncelikli paketler 
yönlendirilir ve böylece devam eder. 

MDS Orbit , şebeke tıkanıklığı zamanında, yüksek öncelikli trafiğin 
öncelik almasını ve ilgili uygulamaların asgari seviyede etkilenmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca, düşük öncelikli trafiğin yüksek öncelikli trafikten 
bant genişliği almasına izin verilmez. 

Dayanıklı Basınçlı Alüminyum Döküm Mahfaza
Basınçlı alüminyumdan yapılan dayanıklı döküm mahfaza, sert koşullu 
endüstriyel ortamlara ve bu ortamlarda sık sık karşılaşılan şok ve 
vibrasyona karşı koyacaktır. 

MDS Orbit Platformu- İçerden Görünüş 

Üstün Güvenilirlik 
Dayanıklı basınçlı 
alüminyum döküm 
mahfaza, daha 
fazla güvenilirlik için 
güçlendirilmiş termal 
dağılım sağlamaktadır. 

Çok Sayıda 
Haberleşme 
Teknolojisi 
Hibrit kablosuz 
çözümleri sağlayan 
küresel özel ve 
umumi haberleşme 
şebekelerini 
desteklemek için 
tasarlanmıştır. 

Üstün Sistem 
Performansı
Trafik önceliği vasıtasıyla 
elde edilen Hizmet 
Kalitesi gecikmeyi 
minimuma indirgemekte 
ve belirlenimci 
uygulama performansı 
sağlamaktadır. 

Kapsamlı Güvenlik 
Endüstriye öncülük eden, 
standartlara dayalı 
güvenlik kontrolleri, 
güçlü kriptografik 
algoritmalar vasıtasıyla 
doğrulama, bütünlük ve 
gizlilik sağlamaktadır.

Esnek Arayüz 
Kombinasyonları
Çok sayıda 
arayüz seçeneği 
(Ethernet, dizisel), 
spesifik uygulama 
gereksinimlerine 
ve ekipmana uyum 
sağlamak için esneklik 
kazandırmaktadır.

Güçlü Şebeke Kurma 
Şebeke kurulumu ve 
bakımının maliyetini 
azaltan köprüleme, 
yönlendirme, güvenlik 
duvarı ve VLAN yetileri 
sağlayarak, farklı 
şebeke tasarımlarına 
ve topolojilerine adapte 
edilebilir. 
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Sanayide Geçerli Sıcaklık Aralığı
-40ºC ila +70ºC aralığında değişen endüstriyel ortamlarda tam 
performansla işleyiş, kar yağarken ya da güneş kaldırımları kavururken 
işleyişe izin vermektedir.

IP Yönlendirme
Yerel Katman 3 yönlendirmesi çok sayıda uygulamayı desteklemekte, 
sistem maliyetini azaltmakta ve üstün şebeke tasarımlarına izin 
vermektedir. MDS Orbit aygıtları, lokal Ethernet portları, WiFi, WiMAX, 
hücresel ve 900Mhz ISM de dâhil, her türlü şebeke arayüzleri üzerinde 
yönlendirme yetisine sahiptir. Bu husus, çarpışma alanlarını ve yayın 
fırtınalarını minimuma indirgeyen iyi tasarlanmış bir şebeke sunmaktadır.

Port Yönlendirme ve Şebeke Adresi Dönüştürme
MDS Orbit aygıtı, hücresel arayüzüne port yönlendirme ve Şebeke Adresi 
Dönüştürme (NAT) uygulayarak, MDS Orbit aygıtının arkasında yerel, özel 
bir Bölgesel Alan Şebekesi (LAN) yaratmaktadır. Bu durum, şebekeler 
arasında bir izolasyon seviyesi sağlayarak, dikkatli trafik kontrolüne izin 
vermektedir. 

Bu özellikler, daha üstün tasarımlar yaratmak için herhangi şebeke 
arayüzüne uygulanabilir; örneğin LAN arayüzü olarak çalışan diğer yerel 
Ethernet portundan izole edilmiş bir WAN arayüzü olarak çalışan bir yerel 
Ethernet portu kullanarak. 

Dizisel Uçbirim Sunucusu
SCADA’dan alınan dizisel trafik ve telemetri verileri, MDS Orbit’in kablolu ve 
kablosuz şebekeleri arasında taşınmak için TCP (İleti Kontrol Protokolü) ve 
UDP (Kullanıcı Datagram Protokolü) içinde kapsüllenebilir. 

Eski model PLC’ler, RTU’lar ve hat sensörleri gibi mevcut aygıtlar ile 
bağlanırlık sağlanması için, Modbus ve DNPv3 gibi dizisel protokoller 
tamamen desteklenmektedir. 

GE’nin Sınıfında-En-İyi Kalitesi ve Test İşlemleri 
En üst seviyede güvenilirlik ve performans sağlamak adına, MDS Orbit 
Platformunun tüm tasarım ve uygulama aşamaları boyunca GE sınıfında-
en-iyi kalite standartlarını ve test işlemlerini dâhil etmiştir. Tüm imal 
edilmiş ürünlere nakliyat öncesi yapılan 100 GRMS mekanik gerilimli 
60C/dk’ya kadar Çok Hızlandırılmış Yaşam Testi (HALT) uygulamaları ve 
Çok Hızlandırılmış Gerilim Taraması (HASS) denetimleri sayesinde, ürün 
tasarımı koşulları sağlamaktadır.

Sınıfında-en-iyi güvenilirliği ile iki milyonu aşkın birim sevk etmiş olan 
GE’nin MDS ürünleri, düşük geri dönüş oranlarını ve arıza öncesi 500 yıllık 
ortalama süre (MTBF) oranlarını desteklemektedir.

MDS Orbit Platformu -  Dıştan Görünüş

12.3 cm 19.2 cm

4 cm

DC Gücü 10-60 VDC

RS 232/485 Dizisel Port

USB 2.0

2-RJ45 10/100 Ethernet Portlar

Hücresel Anten

WiFi Bağlantısı
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Kullanım Kolaylığı ve Entegrasyon 
Kullanıcı Arayüzü ve Yapılandırma Yönetimi 
Müşterek web sayfaları ve komut satırı arayüzü, MDS Orbit’in ürün 
değişkenleri arasında durum izlemesi ve yapılandırma konularında 
tutarlılık sağlamaktadır. Bu husus, kullanıcılar için öğrenme eğrisini ve 
nihai olarak şebekelerin konuşlandırma ve arıza belirleme sürelerini 
kısaltmaktadır. 

Haberleşme ürünleri sıklıkla geliştirilmelerinde temel alınan haberleşme 
teknolojisine veya standardına mahsus fonksiyonlar ve özellikler 
içermektedir. MDS Orbit Platformu kullanıcı arayüzü, yeni haberleşme 
teknolojilerine geçişten etkilenmemektedir ve şebeke ve ürünün 
yapılandırması için kullanıcıya ortak bir terimler dizisi, işlem ve sihirbazlar 
sunmaktadır.

Müşteriler, gönderim ve alım frekansları, kanal boyutu ve modem hızı 
da dâhil, tüm MDS Orbit parametrelerinin kolay yapılandırması için web 
tabanlı MDS Orbit Aygıt Yöneticisini kullanabilirler. GE MDS Orbit Aygıt 
Yöneticisi ayrıca önemli performans ve bakım bilgilerine ulaşmak için 
kullanılmaktadır. 

USB Konsolu
Kullanıcıların yerel olarak aygıtlara bağlanabilmesi ve tanımlama, 
yapılandırma ve durum izlemesi yapabilmeleri için MDS Orbit’in bir 
USB konsolu vardır. Kullanıcı bir uçbirim konsolu kurmak durumunda 
değildir ve tek bir USB girişi ile MDS Orbit içindeki teknolojileri kolaylıkla 
yapılandırıp yönetebilir.

Esnek Tasarım için Çok Sayıda Arayüz Seçeneği 
PLC’lere, RTU’lara, kontrol cihazlarına ve diğer uç aygıtlara bağlantı 
sağlanmasına imkân vermek için çok sayıda 10/100 Ethernet ve RS232/485 
dizisel portları dâhil edilmiştir. MDS Orbit ürünlerinin mahfazalarının 
tasarımı, müşterilerin şebekelerinde mevcut olan ekipmana en iyi uyacak 
şekilde iki (2) Ethernet ve bir (1) dizisel veya iki (2) Dizisel ve bir (1) Ethernet 
seçmelerine izin vermektedir.

Standart Örgü Neil-Concelman (TNC) ve SubMiniature A versiyonu (SMA) 
konnektörler, anten ve kabloların çabuk bağlanmasını sağlamaktadır. 
Hücresel üründeki harici SIM, hizmette veya çift taşıyıcı seçeneğinde, 
hizmet sunucularında değişikliklere izin vermektedir. Bir USB arayüzü 
haberleşme teknolojilerinin tek noktadan yapılandırılmasını ve yönetimini 
sağlamaktadır.

Montaj Destekleri ve Entegre DIN Ray Montajı 
Duvar montajı ve DIN ray montajı seçenekleri, kabin ve kapalı alan içindeki 
kurulumlarda esneklik sağlamaktadır. Entegre DIN ray montajı kabinlerde 
dayanıklı, zor koşullara dirençli bağlantı sunmaktadır.

Montaj desteği, MDS SD serisi gibi geçmiş MDS haberleşme ürünleri 
tarafından düzenlenmiş olan standart üç delikli bir kalıptır. Her iki seçenek 
de ürün siparişinde mevcuttur ve birimin temel fiyatına dâhildir.

Orbit Aygıt Yöneticisi giriş sayfası, aktif alarmlar ve üst düzey arayüz 
durumu gibi hususlarda bir bakışta önemli bilgiler sunmaktadır.  

Orbit Aygıt Yöneticisinin günlük sayfası, sistemin olay günlüklerinin kolayca 
görülmesine ve filtrelenmesine izin vermektedir. Bu sayfa ayrıca SNMP 
tuzakları oluşturma veya sisteme alarm verme gibi spesifik olayların 
isteğe uyarlanmış şekilde düzenlenmesine yönelik kuralları yapılandırmak 
amacıyla da kullanılmaktadır.
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MDS PulseNET ile Şebeke Yönetimi
Haberleşme sisteminiz için donanım tasarlarken, satın alırken ve konuşlandırırken, şebekenizin sağlığını izlemek ve yönetmek önemli ve öncelikli bir etkendir. 
MDS PulseNET Şebeke Yönetim Yazılımı, endüstriyel haberleşme sistemlerine yönelik olarak hazırlanmıştır ve bunları yönetmekle sorumlu müşterilerin 
gerçek zamanlı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. MSD PulseNET Yazılımı eşsizdir, çünkü başlamak için herhangi bir isteğe göre uyarlama gerektirmemektedir - 
gerçek, yepyeni bir işlevsellik sunmaktadır. MDS PulseNET yazılımı, telsiz haberleşme şebekenizi zekice ve proaktif bir şekilde yönetmenizi sağlayan içgörüyü 
ve detaylı sistem performansını sağlamaktadır. 

Burada gösterilen “Özet Görüntü”, MDS PulseNET ile mümkün olan yüksek 
seviyeli ekran seçeneklerinin bir örneğidir. Spesifik bir aygıt grubu hakkında 
detaylı, gerçek zamanlı veri sunmaktadır. Operatörün aygıtların gerçek 
zamanlı sağlığını ve performansını tek bir yarı pencerede izleyebilmesi için, 
tüm Erişim Noktaları/Ana telsizler gösterilmiştir. Her satır, aygıtın adını, 
modelini, IP adresini, seri numarasını ve sinyal performansını, müsaitliğini, 
mevcut sağlık durumunu ve en son sorgulama zamanını göstermektedir.

MDS PulseNET’teki yüksek seviyeli ekran seçeneklerinden bir tanesi, GIS 
formatında gösterilen Topoloji Görüntüsüdür. Bu görüntü, MDS PulseNet’in 
keşfettiği aygıtların simgelerini, aralarındaki bağlantıları da gösterecek 
şekilde bir Google haritası üzerine koyma imkânı sunmaktadır. Aygıtın GPS 
koordinatları MDS PulseNET içinde aygıt yapılandırmasına eklenebilir veya 
aygıt simgeleri Google’a özgü bir şekilde doğrudan haritaya işaretlenebilir.

MDS BridgeNET ile Esnek Paketleme Çözümü

Montaj donanımı

Üçüncü taraf kollektör 
devre kartı 
Sayaçlar ve Dağıtım 
Otomasyon aygıtları 
gibi uç aygıtlara Akıllı 
Şebeke bağlanırlığı 
sağlamaktadır 

Entegre yedek batarya 
8 saate kadar işleyiş 
sağlar

Haberleşme 
teknolojileri için iki üst 
yuvadan herhangi biri 
kullanılabilir.

Kilitlenebilir paslanmaz 
çelik mandallar, fiziksel 
kurcalamayı önler 

Güç kaynağı devre kartı 
120 / 240 VAC

13 in

8 in

16 in
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