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Digi, Digi ConnectCore 6UL ve Digi ConnectCore 6 
modül tabanlı sistemler için sektördeki tek dahili
cihaz güvenlik çerçevesini sunar.

 

Yerleşik güvenlik, artan sayıda bağlı IoT
uygulama ve cihazları için kritik bir 
tasarım bileşenidir. Gelişen teknoloji ve 
ağ bağlanabilirliği, cihaz üreticilerini 
kayda değer ölçüde yeni güvenlik
risklerine ve mühendislik zorluklarına 
maruz bırakır.

Digi TrustFence®, gömülü cihazların uzun
ürün ömrü için tasarlanmış, test edilmiş 
ve tam entegre bir Linux güvenlik çerçeve-
si sunar. Artık, güvenlik için tasarlanmış 
bir modül platformu ile cihaz güvenliğine 
dair karmaşıklıkların en baştan önüne 
atlayabilirsiniz. 

Tam entegre cihaz güvenliği - test edildi ve bir sonraki fikriniz için hazır.

www.digi.com



 

Digi TrustFence ile güvenli bağlantılı ürünler oluşturmayı basitleştirin.
Digi TrustFence'ın aşağıdakileri içeren yerleşik bir dizi özellik ile sizin için güvenliği ele almasına izin verin:

Güvenli Önyükleme

Şifreli Depolama
Yerel dosya sistemi şifrelemesi, dahili cihaz verilerini güvende tutar.

Yalnızca imzalı yazılım görüntülerinin bir cihazda ayarlanabilmesini sağlar.

Korumalı Portlar
İç ve dış portlara kontrollü erişimde istenmeyen girişleri önler.

Cihaz Kimliği
Güvenin temeli, sertifika yönetiminin ve güvenli anahtar depolama kimliğinin korunması

Cihaz Bütünlüğü
Düşük güç desteğine sahip dış müdahale koruması ve aygıt bütünlüğü izleme özelliği, fiziksel izinsiz girişlere karşı koruma sağlar.

Güvenli Bağlantılar
Kablolu ve kablosuz ağ gizliliği için kurumsal düzeyde veri şifreleme

Uzun Ömürlü
Digi tarafından korunan geleceğe hazır platform mimarisine güvenin.
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İnternet bağlantılı cihazlar için
dünya pazarı; kurulu taban ve
yeni gönderiler

Kaynak: IHS, 2014

Tüketici dışı sektörler, 2025'te bağlı cihazların çoğunluğunu barındıracak.

CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN ARTAN BAĞLANABİLİRLİK VE ENDİŞE

IoT cihazı, saldırılara
karşı savunmasız
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Kaynak: HP Security Research

Bağlı cihazları pazara daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli hale getirmek için Digi TrustFence’e güvenin. 
Digi TrustFence, Digi ConnectCore® 6UL ve Digi ConnectCore 6 modül üzeri sistemler için güvenlik çerçeve-
sidir. Digi TrustFence'in yerleşik güvenliği, güvenli bağlantılar, kimliği doğrulanmış önyükleme, şifreli veri 
depolama, erişim kontrollü bağlantı noktaları, güvenli yazılım güncellemeleri ve özel modül içi Güvenli 
Öğenin (Security Element - SE) kesintisiz entegrasyonu gibi kritik özelliklere anında erişim sağlar.
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