
NYC Maratonu İş Ortaklığının Gücü ile Güvenli Bir Şekilde Tamamlandı 

KOPENHAG, Danimarka, 2 Nisan 2015/PRNewswire/ -- 

Paylaşılan güvenlik ağı, çok satıcılı bir çözümü entegre eden Milestone video gözetim 
merkezini kullandı; 40 yerel kurum seyircilerin ve koşucuların güvenliğini sağlamak için 

elde edilen görüntüleri izledi. 

Milestone Systems XProtect® açık platform video yönetim yazılımı (VMS), 2014 New 
York City Maraton ekibi ile birçok yerel kurumun arasındaki işbirliği çalışmasının 
temelini oluşturdu. Ağ çözümü, bu büyük etkinlikte güvenliği sağlamak için kritik 
kuşbakışı görüntü sorunlarını çözen uzak ve mobil teknolojisi de dahil olmak üzere, 
popüler IP ve kablosuz güvenlik sistemleri ekipmanı satıcılarının bileşenlerini entegre 
etti. 

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen şurayı 
tıklayın: http://www.multivu.com/players/English/7487151-nyc-marathon-with-partner-
power/ 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/639134 ) 

Fiziksel dayanıklılıklarının sınırlarını zorlayan binlerce koşucu için TCS New York City 
Maratonunun bitiş çizgisi, hayatları boyunca unutmayacakları bir başarıyı temsil 
ediyordu. Bununla birlikte, güvenlikten sorumlu olan görevliler için aynı bitiş çizgisi bir 
sürü zorluk anlamına geliyordu. Central Park'ta kıvrılan yollar boyunca uzanan ağaçlar 
ve patikalar net bir görüş açısı sağlamıyordu ve çoğu zaman koşucular, acil durumlarda 
harekete geçmekten sorumlu tıbbi personel ve güvenlik personelinin görüş açısının 
dışında kalıyordu.   

2014'te maratonu tamamlayan 50.530 koşucu ve yaklaşık 2 milyon seyirciyle, TCS New 
York City Maratonu dünyanın en büyük maratonu oldu. Tata Consulting Services (TCS) 
etkinliğe sponsor oldu, ancak uzun yıllardır olduğu gibi etkinliği New York Road Runners 
(NYRR) organize etti. 

NYRR, lider güvenlik sektörü iş ortaklarından oluşan güçlü bir ekibi görevlendirdi. 
VIRSIG LLC, maratonun bitiş çizgisi de dahil olmak üzere Central Park'ın içinde ve 
etrafında kablosuz bir ağ yapılandırdı ve dağıttı. Ağ, en yeni Sony ağ takip 
kameralarından ve Network Video Technologies (NVT) tarafından sağlanan ethernet 
ileticilerden oluşuyordu. Bu bileşenler, video ve ses verilerini Milestone XProtect®Smart 
Wall'ın 36 eşzamanlı kamera görüntüsünü görüntülediği Yarış Komuta Merkezine 
güvenli bir şekilde aktaran Firetide ağ düğümlerine bağlıydı. Milestone video yönetim 
yazılımı (VMS), canlı ve bant yayınlar için bir platform olarak kullanıldı. Centennial 
Security Integration, çok düğümlü mimariyi sorunsuz bir birleşik sisteme dönüştürmek 
için kuruluma destek verdi. 

Milestone Açık Platformu Yüksek Performans Gösterdi   



Milestone VMS'nin açık platform mimarisi, daha fazla yerde daha fazla kişiye güvenilir 
bir çalışma sağlayacak kapsama ve esnekliğine sahip bir ağ yapılandırılmasını ve 
dağıtılmasını mümkün kıldı. Sony'nin geniş kapsamlı, dinamik bir aralıkta çalışan ağ 
kameralarının IPELA motoru, yerleşik video analizlerine, Kaydır-Eğ-Yakınlaştır ve 360 
derece görünümlerine sahip sabit modeller de dahil olmak üzere görüntü çıkışları 
sağladı. Bunlar, büyük ölçekli, üst düzey güvenlik gerektiren dağıtımlar için geliştirilmiş 
Milestone XProtect® Corporate VMS ile yönetildi ve görüntülendi. Komuta Merkezi, 55 
ekranlı XProtect® Smart Wall'da operasyonel bir görünümü birleştirdi. Geçici personel 
ise Milestone Mobile istemcisini kullanarak hareket halindeyken video izleyebildi. 

VIRSIG LLC'de İdari Müdür olan Glenn Taylor şunları söyledi: "Milestone'un açık 
platformu, kullanılabilirliği ve performansı yüksek bir video yönetim sistemiyle 
kullanılabilirliği ve performansı yüksek bir ağ sunmamıza imkan tanıdı." 

Birleştirilmiş Operasyonel Görünüm  

Dr. Stuart Weiss, New York Road Runners'ta tıbbi müdürdür. Yarış gününde görevi, acil 
durum odası olarak hazırlanan bitiş çizgisinin yakınındaki çadırı yönetmekti. Amaç, tıbbi 
müdahaleye ihtiyacı olan mümkün olduğu kadar çok koşucuyu yerinde tedavi etmek ve 
daha sonra evlerine göndermekti. Weiss, video olanaklarının ekibin olan bitenleri takip 
etmesinde kritik bir rol oynadığını ve bitiş çizgisi, çıkış alanları, Central Park ve maraton 
güzergahındaki çeşitli noktalara ait görüntülerle karar alma becerisini desteklediğini 
söylemiştir. 

Yarışı bitiren koşucuların izlenebilmesi, ekibinin acil durum odasında müdahaleye 
ihtiyacı olanları ve çadırda tedavi edilebilecek yaralanmalar için ne gibi bir tedavi 
uygulanabileceğini belirlemesine yardımcı oldu. Koşucular aileleriyle ve arkadaşlarıyla 
bir araya geldikleri alana giderken güzergahtan çıkıp dinlendiği için oluşan karışıklık 
olan bitenin takip edilmesini daha da zorlaştırdı. Ayrıca, soğuma aşaması travmaların 
da en sık görüldüğü dönemdir. 

Weiss, "Milestone yazılımı, tüm kamera beslemelerini alanda ne olup bittiğini kolayca 
incelememize yardımcı olan tek bir alanda entegre etmemize yardımcı oldu. Gün 
boyunca kritik kararlar vermek için bu yazılımı kullandık." dedi. 

Yarış yöneticisi, hangi çadırların kapasitesinin dolduğuna ve daha fazla tıbbi personele 
ihtiyaç duyduğuna ve hangi çadırların daha fazla kişiyi alabileceğine karar vermek için 
beş tıbbi çadıra ait görüntülerden yararlandı. Maratonun bir noktasında, kameranın 
monte edildiği direklerden birinde elektrik kesildi ve teknik görevli akıllı telefonda 
Milestone Mobile istemcisini kullanarak bu konumdan komuta merkezine görüntüler 
gönderdi. 

Daha Fazla Güvenlik için Daha Geniş Kapsam   

Central Park'ın batısı, kablosuz olanaklar olmasa ağ dağıtımının zor olabileceği bir 
konumdur. Glenn Taylor, Milestone açık platformunun çeşitli kablosuz cihazları 



destekleme becerisinin daha kapsamlı bir dağıtıma olanak tanıdığını bildiriyor. Çoğu 
kablosuz ekipmanın net bir görüş gerektirdiğini ve bunun virajlı yollar ve yoğun bitki 
örtüsüyle kaplı olduğu bilinen bir alanda bir lüks olduğunu belirtmiştir. VIRSIG bu 
zorluğu, görüntülerin maratonda olup bitenlerin daha iyi anlaşılmasını sağladığı 
sunuculara veriler taşıyan IP kameralarından sinyal almak için 42 metrelik (140 foot) 
elektrik direklerinin üstüne kablosuz iletim cihazları kurarak aştı. 

Taylor ayrıca, "Kablosuz ağ, ağı normalde ağ kurulamayacak alanlara uzattı. Maratonu 
daha güvenli bir etkinlik haline getirmek için herkesin paylaşımda bulunabileceği bir 
platform yarattık." diyor. 

NYC 
Maratonu güvenlik videosunu izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=8am4_ey3TQs
&feature=youtu.be 

NYC Maratonu güvenliğine ait görüntüleri indirin:  

http://download.milestonesys.com/PR/installation/NYC-Marathon/ 

Milestone Systems hakkında   

Milestone Systems, 1998'de kurulan ve şu anda Canon Group'ta bağımsız bir şirket 
olarak faaliyet gösteren açık platform IP video yönetim sisteminde küresel bir sektör 
lideridir. Ağ donanımında ve diğer sistemlerle entegrasyonda esnek seçenekler 
sağlayan Milestone teknolojisi kolayca yönetilebilir, güvenilirdir ve başarısı binlerce 
müşteri kurulumunda kanıtlanmıştır. 100'den fazla ülkede iş ortaklarıyla satılan 
Milestone çözümleri, kuruluşların riskleri yönetmesine, insanları ve varlıkları 
yönetmesine, süreçleri optimize etmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. 
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.milestonesys.com. 
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