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Toplum olarak elektr�ğe bağlı yaşıyoruz. Evler�m�zde ışığı açmaktan, mult� m�lyon dolarlık b�r üret�m 
ek�pmanı kullanmaya ve m�lyar dolarlık kr�t�k altyapı s�stemler� �şletmeye kadar elektr�k çalışma ve 
yaşama b�ç�m�m�z� b�rb�r�ne bağlayan temel b�r unsurdur. Elektr�k gücü dağıtım ağlarının bozulması 
öneml� sağlık, ekonom�k ve çevresel hasarlara sebep olab�l�r.

Son yıllarda, dünya çapında yaygınlaşan s�ber saldırılar büyük nüfuslu alanlara sağlanan güç kaynağı-
nın bozulmasına sebeb�yet verm�ş, bu da büyük hasarlara neden olmuştur.

Bu s�ber saldırılara �l�şk�n örnekler arasında şunlar yer almaktadır; sw�tchler�, kes�c�ler� ve alt �stas-
yon �let�ş�m protokoller� hedef alan ve Ukrayna’nın güç şebekes�nde ortaya çıkan hatanın ana 
sorumlusu olan Industroyer. Endüstr�yel kontrol s�stemler� üzer�nden genel anlamda başarılı olan 
b�lg� toplama g�r�ş�m� �le yüzlerce kurumu etk�leyen kötü amaçlı yazılım Dragonfly. Hastaneler�n, 
bankaların ve ün�vers�teler�n faal�yetler�n� etk�leyen b�r f�dye yazılımı solucanı WannaCry. Nükleer 
tes�sler�n kontrolünü ele geç�ren ve İran’ın Natanz uranyum zeng�nleşt�rme tes�s�ndek� çok sayıda 
santr�füjü tahr�p eden b�r b�lg�sayar solucanı Stuxnet. Endüstr�yel kontrol s�stemler�ndek� SCADA 
uygulamalarına karşı h�zmet� engelleme saldırıları başlatmak üzere tasarlanan BlackEnergy ve 
enerj�, yağ ve gaz kontrol s�stemler�nde kullanılan ek�pmanlara saldırıda bulunan kötü amaçlı b�r 
yazılım Tr�s�s.

Ulusal Güvenl�k Ajansı (NSA), tekn�k olarak açıkça “ABD güç şebekeler�n�, su s�stemler�n� ve d�ğer 
öneml� altyapı şebekeler�n� �şleten kontrol s�stemler�n� ele geç�rme” kab�l�yet�ne sah�p kurumlarca 
ICS’ye �z�ns�z g�r�şler rapor etm�şt�r. 1
Ancak, güç dağıtım kurumlarının sürekl� olarak OT ağları ve d�ğer ağlarının bağlanab�l�rl�ğ�n� artırma-
ları gerek�r. Daha kes�n ve etk�l� bakım ve daha hızlı olay müdahales� �ç�n merkez� kontrol odaları ve 
uzak alt �stasyonlar (daha önce yüksek oranda segmentasyonu yapılmış) arasında daha fazla bağlan-
tı kurulmasını gerekt�r�r. Güç dağıtım ağlarının şu anda organ�zasyonel s�stemlerle daha fazla 
bağlantısı vardır ve uzaktan er�ş�m bağlantısı daha önce h�ç olmadığı kadar fazladır.

Bu kötü amaçlı yazılım veya f�dye yazılımı bulaşması olup olmadığı veya saldırıların �y� organ�ze 
olmuş hacker grupları veya ulusal tehd�t aktörler� tarafından d�kkatl� b�r şek�lde hedeflen�p hedef-
lenmed�ğ� öneml� olmaksızın bu artan bağlanab�l�rl�k, sonuç olarak güç dağıtım ağlarının güvenl�k 
olaylarına karşı daha hassas olmasına neden olmaktadır.

ABD Enerj� Bakanlığı’na göre, “Saldırı tesp�t s�stemler�n�n (IDS) ve BT ve OT ağları �zleme çözümler�-
n�n yokluğu, yazılımların s�ber saldırılara �l�şk�n adl� ver�ler� alamayacağı anlamına gelmekted�r. Tüm 
yazılımlarda m�n�mum s�ber güvenl�k prosedürü olarak saldırı tesp�t ve �zleme araçlar bulunmalıdır.”

G�r�ş

https://www.enerqv.qov/s�tes/prod/f�les/2017/01/f34/Cvber%20Threat%20and%20Vulnerab�l�tv 
%20Analvs�s%20of%20the%20U.S.%20Electr�c%20Sector.pdf (Page 6)

https://www.enerqv.qov/s�tes/prod/f�les/2017/01/f34/Cvber%20Threat%20and%20Vulnerab�l�tv 
%20Analvs�s%20of%20the%20U.S.%20Electr�c%20Sector.pdf (Page 33)
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Böyles� büyük, öneml� ve dağılmış ağları korurken, ele alınması gereken b�rçok özel 
problem ve gerekl�l�k bulunmaktadır.

1. Uzak Varlıklı Büyük Dağılmış Ağlar

2. Kötü Amaçlı Yazılım ve F�dye Yazılımı

3. Güvens�z İlet�ş�m Protokoller� (ICS)

4. Zayıf C�hazlar

Güç Dağıtım Ağlarına İl�şk�n 
Güvenl�k Problemler�

Güç dağıtım ağları dağılmış ve genell�kle uzaktan mürettebatsız bölgelerde kullanı-
lan büyük ağlardır. Bu, segmentasyon yeters�zl�ğ�, yanlış yapılandırmalar, yeters�z 
yönet�m ve �let�ş�m problemler� �le kategor�ze olan r�sklere mey�ll� oldukları �ç�n 
tehd�t aktörler� �ç�n potans�yel �lg� çek�c� g�r�ş noktaları olab�lecek b�rçok hareketl� 
bölüme sah�p oldukları anlamına gel�r. Ayrıca, çevre güvenl�ğ� tüm ağ g�r�ş noktalarını 
kontrol edemez ve geç�lmes� hal�nde saldırganlar çok sayıda varlığa er�şeb�l�r ve uzun 
süre tesp�t ed�lmeden kalab�l�r.

Sayıları g�derek artan kötü amaçlı yazılım ve f�dye yazılımı olayları dünya genel�ndek� 
kurumları hedef almaktadır. Genell�kle BT’de ortaya çıkar ve OT ağlarına yayılır, 
büyük madd� ve operasyonel hasarlara sebep olurken, aynı zamanda OT ağlarını ve 
OT destekleme �şlemler�n� felç eder. Ayrıca, bazı endüstr�yel ve elektr�ğ� hedef alan 
saldırılar (örn. Aralık 2016’da Ukrayna’nın elektr�k şebekes�n� vuran Industroyer 
yazılımı) enerj� üret�m ve dağıtım süreçler�n� zayıflatmak �ç�n tehd�t aktörler� tarafın-
dan özel olarak tasarlanmaktadır.

ICS ağları genel�nde kullanılan �let�ş�m protokoller� ayrıca d�kkat ed�lmes� gereken b�r 
husustur. Güç s�stem�n�n tamamında kullanılan Modbus ve DNP3 g�b� yaygın ve uzun 
süred�r kullanılan ICS protokoller�nde güvenl�k önlemler� çok azdır veya h�ç yoktur. 
Doğrulama �şlevler� yeters�z olan bu mesajlar engelleneb�l�r, g�zleneb�l�r veya değ�şt�-
r�leb�l�r, dolayısıyla operasyon ortamında tehl�kel� b�r olaya sebep olab�l�r.

Programlanab�l�r mantık denetley�c�ler (PLC) g�b� b�rçok otomasyon elemanı m�kro 
�şlemc�ler aracılığıyla çalışır ve fonks�yona özel yazılım programları �çer�r. Aynı zaman-
da ağ yolları üzer�nde yönet�m ve �let�ş�m �şlevler�ne de sah�pt�r. Bu tür c�hazlar 
kontrol s�stem�ne er�şeb�lme aracı olarak s�ber saldırıların ana hedef�d�r.
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5. Uzaktan Er�ş�m Bağlantıları

6. Üçüncü Taraf H�zmetler

7. Akıllı Şebekeler
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Coğraf� olarak yaygın olan varlıkları yönetmek, uygunluğu sağlamak ve mal�yetler� 
azaltmak �ç�n, güç dağıtım kurumları (d�ğer b�rçok kurum g�b�) uzaktan er�ş�leb�len 
ek�pmanlara ve mob�l c�hazlara g�derek daha çok �ht�yaç duymaktadır. Ancak, uzak 
araçlar ve c�hazlar �le öneml� s�stemlere güvens�z er�ş�m veya bağlantıdan kaynaklanan 
güvenl�k açıkları c�dd� güvenl�k olaylarına ve ağ problemler�ne sebeb�yet vereb�l�r.

Bazı ICS ek�pmanı sağlayıcıları sağlayıcı bakım pol�t�kaları neden�yle c�hazlara veya 
yazılımlara er�şmek �ç�n kast� veya kasıtsız “arka kapılar” oluşturulması veya parola 
değ�şt�rme veya onaylanmamış güvenl�k paketler� yükleme g�b� fabr�ka ayarları �le 
yen�den yapılandırılmışsa ek�pman garant�ler�n� geçers�z hale get�rme g�b� �stems�z 
olarak s�ber güvenl�k problemler� yaratab�lmekted�r.

Akıllı şebekeye geç�ş, kullanılan yazılımların operasyonlarına on b�nlerce yen� c�haz 
ekleyeceğ� anlamına gelecekt�r ve bu c�hazlar arasında yen� sensörler, kontrolörler, 
röleler, sayaçlar ve d�ğer benzer c�hazlar yer almaktadır. Bu c�hazların b�rçoğu BT 
ağına, İnternete ve halka maruz kalacaktır, bu maruz�yet de yen� �let�ş�m protokoller�-
n�n gel�şt�r�lmes�ne sebep olacaktır. 
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Güç dağıtım ağlarına yönel�k b�r güvenl�k çözümünü değerlend�r�ld�ğ�nde, çözüm 
aşağıdak� kr�terler� karşılamalıdır:

1. Özel Güç Dağıtım Ağı M�mar�s�ne Uygundur:

2. Doğrudan Eylem Maddeler� �le Net B�ld�r�mler Sağlar

3. Düşük Mal�yetl�d�r

4. Yönetmel�kler� ve Uygunluk Gerekl�l�kler�ne D�kkat Eder

5. Gelecektek� Değ�ş�kl�klerden Etk�lenmeyen B�r Güvenl�k Sağlar

6. Pahalı M�mar� Değ�ş�kl�kler Gerekt�rmez
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Güç Dağıtım Ağlarına yönel�k B�r 
Güvenl�k Çözümünün Değerlend�r�lmes�

Uzak bölgeler �le ana ver� merkezler� arasındak� �let�ş�mler zaman zaman sınırlanab�l�r 
ve stab�l olmayab�l�r. Seçt�ğ�n�z çözüm güvenl� b�r şek�lde çalışmak �ç�n büyük bant 
gen�şl�ğ� gerekt�rmezken yerel ver� anal�z� ve depolamasını desteklemel�d�r.

Ek�pman bölgede uzak b�r yerde bulunab�leceğ�nden ve mürettebatsız çalışab�lece-
ğ�nden, uzak lokasyonlarda gereks�z z�yaretlere �ht�yaç duyulmaması açısından güven-
l�k çözümünün merkez� kontrol odalarına net ve doğrudan b�ld�r�mler göndermes� 
öneml�d�r.

Çok sayıda öneml� uzak bölge �ç�n çok sayıda sensör kullanımı satın alma ve bakım 
açısından pahalı b�r yük teşk�l eder. Güç dağıtım ağlarının yalnızca �lk satın alma �şlem� 
�ç�n değ�l, aynı zamanda uzun vadel� bakım çalışmaları �ç�n de uygun mal�yetl� b�r 
güvenl�k çözümüne �ht�yacı vardır.

Bu güvenl�k çözümünün NERC-CIP ve d�ğer yönetmel�kler g�b� güç dağıtım ağlarına 
�l�şk�n yönetmel�klere uygun olması ve uygunluğu sağlaması gerek�r.

Güvenl�k çözümü aynı zamanda gelecekte s�stemler ekleyerek veya akıllı şebeke 
teknoloj�ler�ne geç�lerek get�r�len çok sayıda c�haz, teknoloj� ve protokole yönel�k 
ölçüleb�l�yor olmalıdır.

Son olarak, güvenl�k çözümünün üret�m süreçler�n� engellememes� ve alt �stasyonda 
veya merkez� ağ m�mar�ler�nde m�mar� değ�ş�kl�kler gerekt�rmemes� öneml�d�r. Aynı 
zamanda, güvenl�k çözümü mevcut �zleme ve güvenl�k yönet�m araçları �le entegre 
olmalıdır.
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SCADAfence Platformu �le 
Güç Dağıtım Ağlarının Güvenl�ğ�n�n 
Sağlanması

Güç Dağıtım Ağlarının Güvenl�k Problemler�n�n Ele Alınması

SCADAfence Platformu, güç dağıtım ağlarındak� ağ varlıklarının tam görünürlüğünü ve 
günlük �şlevler�n�n sorunsuz b�r şek�lde yapılmasını sağlar. Anormal ve yetk�s�z davranışların 
gerçek zamanlı olarak tesp�t ed�lmes�n� sağlar. SCADAfence Platformu aynı zamanda 
güvenl�k duvarı ve ant�v�rüs yazılımları g�b� d�ğer güvenl�k araçlarının “kapsamadığı” güven-
l�k senaryolarını da kapsar. Dış ve �ç saldırı düzenley�c�ler� ele alır. Güvenl�k mekan�zmaları, 
kötü amaçlı yazılım ve f�dye yazılımı akt�v�tes�, yanlış yapılandırma ve her türlü hackleme 
g�r�ş�m� g�b� durumlarda uyarılar ver�r (hedeflenm�ş olup olmadığı öneml� olmaksızın).

Kurulum sürec� operasyonel ağı aksaklığa uğratmaz ve s�stem algor�tmaları kullanıcıdan 
herhang� b�r zahmetl� g�rd� alınmadan otomat�k olarak yapılandırılır.

S�stem�n kötüye kullanılmasını veya b�r s�ber saldırı hedef� hal�ne gelmes�n� önlemek �ç�n 

güç dağıtım ağlarının sürekl� olarak �zlenmes� gerek�r. Ayrıca, �ç h�zmet bozulmaları, ek�p-

man hataları ve akt�vasyon bekleyen etk�s�z kötü amaçlı yazılımlar g�b� uygunluk �le �lg�l� 

sorunlar da öneml�d�r ve düzenl� olarak �zlenmel�d�r.

SCADAfence Platformu ağ traf�ğ�n� anal�z eder ve aşağıdak� saldırı senaryolarını ele alır:

• Yanlış yapılandırılmış çevre c�hazlar veya ‘güvenl�k duvarı etrafındak�’ rotalar �le dış ağ 

er�ş�m�.

• B�l�nmeyen kötü amaçlı yazılımlar ve f�dye yazılımları kolaylıkla güvenl�k duvarını ve ant� 

v�rüs çözümler�n� aşab�l�r.

• B�l�nen kötü amaçlı yazılım ve f�dye yazılımı ayrıca AV sınırlandırmaları veya uç noktalara 

ajan kurulumu neden�yle enfekte c�hazlar veya USB c�hazları aracılığıyla ağa �çer�den 

bulaşab�l�r.

• Yetk�s�z uzaktan er�ş�m veya yetk�s�z er�ş�m eskalasyona �mt�yaz tanır.

• İçer�dek� OT ağ tav�z�n� �ma edeb�lecek şüphel� traf�k.

• Öneml� OT ek�pmanlarına doğrudan er�ş�m ve genell�kle endüstr�yel protokol düzey�nde 

saldırıları �çeren üret�m sürec� man�pülasyonu.

• Yetk�l� �stasyonlardan, g�r�ş kapılarından, yetk�s�z kablolu ve kablosuz yönlend�r�c�lerden 

gelen BT-OT yayılımı.

• İnsan hatası/yanlış yapılandırma veya serv�s veya donanım hatalarına sebep olan operas-

yonel sorunlar.
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Ölçekleneb�l�r M�mar�

Düşük Mal�yetl� Dağıtım

SCADAfence Platformu b�r veya b�rden fazla h�yerarş�k modelden oluşan çoklu m�mar� 
modeller� destekler ve küçük veya çok büyük sayıdak� alanı ve �zleme noktasını yönetmeye 
uygundur. Bu uzak sensörler yerel traf�k anal�z�n� gerçekleşt�r�r.

SCADAfence Endüstr�yel DPI Sensörler� performans düşüklüğüne sebep olmadan on 
b�nlerce c�haz �ç�n h�zmet vererek yüzlerde dağılmış durumu ölçeb�l�r.

SCADAfence Platformu aynı zamanda özel b�r “NetFlow Analyzer” özell�ğ� �le b�rl�kte 
tasarlanmıştır. Bu özell�ğ� kurumların her b�r segmentte pahalı sensörler� kullanmayı bırak-
masını sağlar, dolayısıyla kullanıcıların uzak segmentler� “aracısız” ve uygun mal�yetle 
�zleyeb�lmes�ne olanak tanır. Bu �şlem, NetFlow ver�ler�n� SCADAfence sensörüne gönder-
mek �ç�n ağ altyapısı desteğ� yapılandırılarak gerçekleşt�r�l�r. SCADAfence Platformunun 
yüksek performanslı �şlevler�n�n komb�nasyonu, NetFlow Analyzer �le b�rleşt�ğ�nde büyük 
dağılmış ağların güvenl�ğ�n� sağlamanın yanında daha küçük ve uzak ağ segmentler�n� de 
kapsamanın elver�şl� ve uygun mal�yetl� b�r yolunu sunar.

Çok Bölgel� ve 
Yönet�m Portalı

İlet�m Hatları 
Elektr�k Enerj�s�n�
Uzak Yerlere İlet�r

Elektr�k Santral� 
Elektr�k Üret�r

Alt İstasyonlar

Şema #1: SCADAfence Platformunun Çok Katmanlı M�mar�s�

Alt İstasyonlar

Dağıtım Hatları Elektr�k Enerj�s�n� 
Evlere Taşır
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Kes�nt�s�z, Mevcut M�mar�ye Entegre Olma

Doğru Tesp�t ve M�n�mum Yalancı Poz�t�fl�k

Der�n Paket Anal�z�

SCADAfence Platformunun varsayılan modu kes�nt�s�z b�r çözüm olarak çalışmaktadır, 
dolayısıyla üret�m sürec�ne herhang� b�r etk�s� yoktur. Üret�mde aksaklığa sebep olmaz 
veya uzun bakım süreler� gerekt�rmez. Daha ayrıntılı varlık ver�s�n�n toplanması �ç�n akt�f 
mod mevcuttur.

Ayrıca, SCADAfence Platformu SIEM veya Olay Yönet�m s�stemler� g�b� merkez� güvenl�k 
yönet�m s�stemler� �le entegre olacak şek�lde tasarlanmıştır ve güvenl�ğ�n ve OT ağının 
dayanıklılık m�mar�s�n�n ayrılmaz b�r parçasıdır.

SCADAfence sensörü her b�r bölgede RTU, IED, akıllı sayaç ve aktüatör g�b� varlıkları keşfe-
decek ve �zleyecekt�r. Sensör bölge varlıklarını otomat�k olarak keşfedecek, DNP3, IEC-104, 
MMS ve GOOSE g�b� endüstr�yel traf�k de dah�l olmak üzere ağ traf�ğ�n�n DPİ �şlem�n� 
yapacak ve s�ber güvenl�k ve operasyonel olaylara �l�şk�n uyarılar verecekt�r.
SCADAfence Platformu aynı zamanda yerel varlıkları kurcalama g�r�ş�mler�ne da�r uyarılar 
verecek, kr�t�k altyapı b�leşenler�n� kapatacak ve ağ c�hazlarına yönel�k yetk�s�z OT komutla-
rı başlatacaktır.

SCADAfence’�n M�kro Granüler Taban Ç�zg�s� varlık ve traf�k özell�kler�ne göre granülerd�r. 
Bu özel taban ç�zg�s�, taban ç�zg�s�n�n yapılandırılmasına veya değ�ş�kl�k yapılması hal�nde 
yen�den yapılandırılmasına gerek duyulmaksızın en doğru tesp�t mekan�zması sunacak 
şek�lde tasarlanmıştır.

SCADAfence’�n M�krogranüler Taban Ç�zg�s� aşağıdak� g�b�d�r:

Yalancı Poz�t�fl�k Uyarılarını Azaltır - Granüler ve adapt�f taban ç�zg�s� s�stem�n kullanıla-
b�l�r ve güven�l�r olmasını sağlayarak yalancı poz�t�fl�k uyarılarının sayısını azaltır. Ağ ne 
kadar büyük olursa, olayların sayısı da katlanarak artar, dolayısıyla sorunu kr�t�k b�r sorun 
hal�ne get�r�r.

Uyumlama ve Kullanıcı Yapılandırması Gerekt�rmez - SCADAfence Platformu ağ �çer�s�n-
de hızlıca ve kolaylıkla dağılab�l�r. Uzun sürel� anal�zler ve uzman uyumlaması yapılmasına 
gerek yoktur.

Yen�den Yapılandırma ve Başlatma Gerekt�rmez - Taban ç�zg�s� adapt�f olduğundan ve 
düzenl� b�r şek�lde ayarlandığından, s�stem� uzun süre kullanılamaz hale get�ren ve ağ 
maruz�yet�n� ve r�skler� artıran çalışmalara, uzun sürel� durdurma/yen�den başlatma �şlem-
ler�ne ve yen�den öğrenme adımlarına �ht�yaç duyulmaz.
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Yönet�m ve Uygunluk

Uzaktan Er�ş�ml� Kullanıcıların Güvenl�ğ�n�n Sağlanması

Gelecektek� Değ�ş�kl�klerden Etk�lenmeyen Güvenl�k

SCADAfence Yönet�m Portalı güvenl�k yönet�m�n�n başka b�r yen�l�kç� katmanını oluşturur. 
Portal, BT ve denet�m departmanlarının kurumun ş�rket pol�t�kalarına ve NERC-CIP ve NIST 
çerçeves�, �ç pol�t�kalar ve en �y� uygulamalar g�b� OT �le �lg�l� standartlara ve yönetmel�kle-
re bağlılığını merkez� olarak tanımlamasını ve �zlemes�n� sağlar.

B�lg� Teknoloj�ler�nden Sorumlu K�ş�ler�n (CISO) ağlardan alınan güncel ver�lere dayanarak 
organ�zasyonel uygunluklarını otomat�k olarak raporlama ve ölçmen�n yanı sıra, s�ber 
güvenl�k stratej�ler�n� planlamalarını sağlar.

SCADAfence Yönet�m Portalı 3. taraf araçlara bağlanab�l�r ve merkez� b�r organ�zasyonel 
uygunluk yönet�m portalı olab�l�r.

SCADAfence’�n NERC-CIP uygunluk çözümü hakkında daha fazla b�lg� almak �ç�n buraya 
tıklayın.

SCADAfence Platformu uzaktan ağa er�şen kullanıcılar arasında karşılıklı �l�şk� kurarak 
ekstra özel b�r güvenl�k katmanı ekler ve bu kullanıcıların OT ağındak� akt�v�teler�n� tak�p 
eder. Anormal ve yetk�s�z eylemler� tesp�t eder ve bunlara �l�şk�n uyarılar ver�r ve kullanıcı 
adı, esas çalışma �stasyonu ve uygulama �le �l�şk� kurulmasını sağlar.

OT’de uzaktan er�ş�m güvenl�ğ�n�n nasıl sağlanacağı �le �lg�l� kısa b�r demo v�deosu �zlemek 
�ç�n buraya tıklayın.

IoT c�hazlarını ve protokoller�n� destekleyen ve büyük IoT f�lolarının yönet�lmes� �ç�n en 
gel�şm�ş özell�klere sah�p patent bekleyen b�r teknoloj�ye sah�p olan SCADAfence Platfor-
mu, gelecektek� büyümey� ve Akıllı Şebeke teknoloj�ler�n�n kullanımını kolaylaştırmak �ç�n 
en �y� şek�lde tasarlanmıştır.
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SCADAfence Hakkında

SCADAfence OT & IoT s�ber güvenl�ğ� alanında global b�r teknoloj� l�der�d�r. SCADAfence 
sınıfının en �y�s� ağ �zleme, varlık keşf�, yönet�m, uzaktan er�ş�m ve IoT c�haz güvenl�ğ� 
sağlayarak büyük ölçekl� ağlar sunan gen�ş kapsamlı endüstr�yel s�ber güvenl�k ürünler� 
sunar. 2020 yılında Gartner “Cool Vendor” ödülüne layık görülen SCADAfence, Avrupa’da-
k� en büyük üret�m tes�s� de dah�l olmak üzere dünyanın en karmaşık OT ağlarının bazıları-
na güvenl�k ve görünürlük h�zmet� sunar. SCADAfence kr�t�k altyapı, üret�m ve b�na yöne-
t�m� sektörler�nde faal�yet gösteren kurumların güvenl�, güven�l�r ve ver�ml� b�r şek�lde 
çalışmalarını sağlar. Daha fazla b�lg� almak �ç�n www.scadafence.com adres�n� z�yaret 
edeb�l�rs�n�z. 
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