
 

 

 های هوشمندکارخانه 1برای بخش تولیدی ZERO TRUST SECUREدسترسی 

صنعتی به منظور به حداکثررسانی  2های اینترنت اشیاءدهی دستگاهسازی و خدمتمرحله برای ایمن 5

 3کارزمان

 ناگهانی 4زمان از کارافتادگیاثرات تجاری ناشی از مدت 

های فیزیکی سایبری و محاسبات شناختی برای ، سیستم5از اینترنت اشیاء صنعتی، رایانش ابری  4. 0اینترنت 

 کند.وری تولیدی استفاده میافزایش بهره

 .یابدهای هوشمند، سهام کارخانه افزایش میبا افزایش بخش تولیدی کارخانه

 

 اند.مدت زمان از کارافتادگی ناگهانی را در طی سه سال گذشته تجربه کردهها درصد از شرکت 28

                                                           
1 FACTORY FLOOR 
2 Industrial Internet of Things 
3 Uptime 
4 Downtime 
5 cloud computing 



 

 

 دالر در هر ساعت هزینه بر است. 800000مدت زمان از کارافتادگی ناگهانی برای هر شرکت به اندازه 

 4. 0برای صنعت  6نمایانی

غاز ای پیچیده آنمایانی شبکهها و استقرار بندی یا ترسیم دستگاه( با پروفایلSecure Accessدسترسی امن )

تولیدی کارخانه است. ممکن است  های اینترنت اشیاء صنعتی در بخشگردد. که این موضوع شامل سیستممی

 تولید سازمان از نقاط پایانی غیرامن یا ناشناخته مورد حمله قرار بگیرد.

 

های یچگونه ارزیابی از ریسکدریافت که یک سوم تولیدکنندگان ه 8010در سال  Deloitte-MAPI تحقیق

اند را انجام ها فعالیت داشته( که در بخش تولیدی کارخانهICSهای کنترل صنعتی )سایبری در مورد سیستم

 اند.نداده

                                                           
6 Visibility 



 

 

 هاکارخانه 7تامین زمان فعالیت

محیطی نسل  2هایهای اینترنت اشیاء صنعتی ترسیم شده از بخش تولیدی کارخانه با فایروالسازی دستگاهایمن

سازی دهیم و فراهمها میها و قوانینی که اجازه ورود یا رد ترافیک به هر کدام از دستگاهبعدی. ایجاد سیاست

 های اینترنت اشیا صنعتی برای تشخیص و تعمیر سریع خرابی.دور دستگاهدسترسی از راه

 

 

 OT و IT برای اتوماسیون

ها، SCADAاند )ها که ترسیم و کشف شدهصنعتی بخش تولیدی کارخانههای اینترنت اشیاء آن دسته از سیستم

PLC ها وHMIچشمگیری طور به فرآیند اند. اینهای نسل بعدی تامین شده( به طور خودکار برای فایروالها 

 شود.سبب بهبود زمان کار تولید می می شود و در عین حال IT / OT عملیاتی هایهزینه کاهش باعث

                                                           
7 Uptime 
8 firewalls 



 

 

 کار IT / OT هماهنگی راستای در بیشتری های شرکت اینکه به توجه با اطالعات فناوری و CIO هایسازمان»

 ترکیبی هب نیاز برای این مهم». «هستند سازمانی در حال فعالیت فرهنگ تغییر و روابط تقویت راستای در کنند،می

 «... جدید داریم فکری مالکیت و توسعه OT و   IT سنتی هایمهارت

 10گارتنر همکار برجسته و تحلیلگر ،9استینستروپ کریستین

 برای تعمیر کارخانه 11احراز هویت

های اینترنت اشیا صنعتی بخش تولیدی کارخانه دارند بر دستگاه به دسترسی به نیاز که هاییدستگاه و کاربران

 گیرند.هویت قرار میاساس نقاط پایانی و نقش متخصصان پیش از اتصال به شبکه مورد احراز 

 

                                                           
9 Kristian Steenstru 
10 Gartner 

11 Authentication 



 

 

 دسترسی امن توسط سیاست

ند کنند مانهای تولیدی دارای مشکل دسترسی پیدا میدور ایمن به بخشکاران پشتیبان، دسترسی راهپیمان

SCADA ،PLC.و سایر حسگرهای اینترنت اشیاء صنعتی ، 

 

مورد استفاده، نوع دسترسی مورد نیاز و  دور بر اساس نقش کاربر، دستگاهها برای دسترسی محلی و از راهسیاست

 منابع مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی هدف است.

 

 

 



 

 

 (Secure Accessحل دسترسی امن )راه

Pulse Policy Secure  وPulse Connect Secure های محتوایی کاربران را به دسترسی شبکه و داده

 Pulse Secureکند. نظارتی و حسابرسی رسیدگی میهای های کاربردی گره زده است و به خواستهبرنامه

Profiler نگامی دهد. هیابد و تطبیق امنیتی پیش از اتصال را بر روی آنها انجام میهای سطح تولیدی را میدستگاه

اقدام به تامین اطالعات جلسه کاربر  Pulse Policy Secureهای محبوب مستقر شوند، که با نسل بعدی فایروال

به شکل مرکزی از  Pulse Secure Accessهای حلدهد. راهکند و امنیت مبتنی بر محیط اضافه را ارائه میمی

 شوند.مدیریت می Pulse Oneطریق 

 

 راجعه کنیدم www.pulsesecure.irبرای اطالعات بیشتر به آدرس 

 

http://www.pulsesecure.ir/


 

 

 


