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ÖZET
Günümüzde fiziksel verilerin bilgisayar ortamına alınması ve bu verilerin merkezi bir yerde toplanması
önemli çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Fabrikalardaki proses verilerinin bilgisayarlar
vasıtası ile kontrol merkezlerinde toplanması, son kullanıcıların bilmesi gereken özellikler veya ürünün
hangi aşamalardan geçtiği veya ürüne hangi test değerlerinin uygulandığı gibi verileri internet ortamında
son kullanıcılara sunmak son zamanlarda yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yer almaktadır.
İletişim sistemleri ve internet hizmetlerindeki yeni gelişmeler veri toplama ve veri denetiminde yeni
ufuklar açmıştır. Deprem erken uyarı ve yer hareketlerini izleme başta olmak üzere; güvenlik
sistemleri, internet izlemeli ve kontrollü ev otomasyonu ve dağınık yapıdaki proses verilerinin
merkezi olarak toplanması alanlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada otomatik sigorta yapımı sürecinin
bilgisayar ortamında izlenmesini sağlayan bir mikro denetleyici tabanlı sistem tasarlanmış ve deneysel
olarak gerçekleştirilmiştir.
1. GİRİŞ

2. GERÇEKLENEN İLETİŞİM SİSTEMİ
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Herhangi bir ürünün üretim bilgilerine ulaşmak

düzenleyen bir teknolojidir. Günümüzde gelişen
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Eğer ürün veri tabanı sisteminde yer almıyorsa

bilgilerinin
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yayınlanması açıklanacaktır[1], [2].
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Şekil 2. Sorgulama sonucu

Şekil.1. Ürün takip sisteminin sorgulama sayfası

3. SONUÇ
Bu çalışmada intranet tabanlı veri toplama ve
internet tabanlı takip sistemi için gerekli alt
yapı oluşturulmuştur. Bu sebeple ilk uygulama
Şekil 3. Verilerin veritabanında alınıp internet
ortamında gösterilmesi
belirli periyotlar süresince internet ortamına
taşınarak, internet üzerinden iletimi ve gerçek
zamanlı izlemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
internet hızlarındaki artışlar ve internet
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gerçek
zamanlı olarak daha ayrıntılı izleme ve
kontrol uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.
Projenin daha da geliştrilmesi için tablolar
arasında bire-bir ilişki ve XML teknolojisi
kullanılabilir. Şekil 1 ve Şekil 2 de gerçeklenen
sisteme ait ekran görüntüleri verilmiştir.
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