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 Endüstri 4.0 için Güvenlik

 
4. Sanayi devrimi (2010 – günümüz) 
endüstrilerimizi, üretim süreçlerimizi ve 
içinde yaşadığımız binaları ve şehirleri 
daha akıllı hale getirmeye yönelik toplu 
Girişimler, basitçe Endüstri 4.0 olarak 
bilinir.

Bu girişimler, verimlilik, vatandaşlar ve 
işçiler için güvenlik, kritik kaynaklar 
sağlayan süreçler için güvenlik ve son 
olarak maliyet, atık ve karbon ayak izini 
azaltmak için gerçek zamanlı veri toplama 
ve analizi için hızla gelişen teknolojik 
ilerlemelerin kullanılmasıyla vurgulanır.

 

 
 

 
 

Endüstri 4.0 devriminin merkezinde, IIoT sensörleri ve ağırlıklı olarak çok çeşitli kablolu ve 
kablosuz ağlar ve protokoller aracılığıyla bağlanan diğer cihazlar tarafından desteklenen 
yüz milyonlarca endüstriyel kontrol sisteminin (EKS) verimli kullanımı yer almaktadır.

Bağlı EKS ve IIoT, gerçek zamanlı veri (izleme, kontrol, ölçüm ve diğer analitik) sağlama 
sözünü tutarken, sağlam ve güvenli bir temel iletişim altyapısı, günümüzde tüm kurulum 
tartışmalarının ön saflarında yer almaktadır.

 

 

 

Dönüşümün Anahtar Teknolojileri 
● Gerçek zamanlı takip ile dakik 

tedarik zincirleri
● Varlık ve konum takibi
● Güvenlik için tesis, varlık, filo ve 

işçi konumu ve temas takibi
● Otonom veya yarı otonom araçlar 

ve sistemler
● Robotlar ve dronlar

● Bağlı ve bilişsel ağlar, makineler 
ve cihazlar

● Artırılmış ve sanal gerçeklik
● Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
● Bilgisayarla görme odaklı 

kalite kontrol sistemleri
● Öngörücü bakım çözümleri



  
 
 

 
 
 

 

 
2 

© 2022 Nozomi Networks Inc.   

Ortak Çözümlerin Entegrasyonu 

 
 Bulut Analitiği ve Raporlama

 
• Tüm varlıkların, sensörlerin ve 
konumların küresel görünümü

 Merkezi Bulut Yönetimi
• Herhangi bir sayıdaki 
konumda herhangi bir sayıda 
sensörü yapılandırma ve çalıştırma 

Sensörler 
• Fiziksel ve mantıksal 
   varlıkları izleyin
• Tehditleri ve operasyonel 
   anormallikleri tespit edin
• Tehditleri belirleyin ve azaltın

 
   
Zero Trust Güvenlik 

 

Nozomi Networks’ün Yetkinlikleri
● OT, Endüstriyel IoT ve BT ağlarında görünürlük
● Dağıtılmış sahalar için merkezi güvenlik ve görünürlük
● Cihaz ve iletişim anormalliklerini algılamak ve uyarmak için 

yapay zeka destekli davranış modelleme
● Yapılandırılabilir ve öncelikli uyarılarla sıfır güven ilkesi uygulama izlemesi

Endüstri 4.0 için Güvenlik
•  Ağ Kurulumları: Kritik ve gizli verileri, gelişen ağ altyapısını ve hizmetleri korumak için 

uygun ağ segmentasyonunu ve izolasyonunu sağlayın 
• Cihaz Güvenliği: Güvenlik açıkları, yama durumu ve BT, OT ve IIoT ağlarında erişim elde etmek için 

kullanılabilecek diğer sorunlar için sürekli kontroller

•  İşlem Doğrulama: Verilerin kimliğini doğrulayın ve trafiği ve yapılandırma yönetimini temel 
işlemlere göre kontrol edin 

•  Kablosuz Güvenliği: Ortadaki adam saldırılarını ortadan kaldırmak için güvenilir bağlantılar, 
güçlü parolalar ve şifreleme ile güvenli kablosuz bağlantı sağlayın 

•  Merkezi Görünüm:  Toplu analiz ve raporlama için SaaS veya şirket içi merkezi yönetim konsolu, 
Tehdit azaltma ve iyileştirme için API entegrasyonları 
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