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IoT Âtıl Zamandan ve Aşırı 
Maliyetlerden Güvenli Bant Dışı 
Sinyalizasyon ile Kaçınma

Tanıtım Raporu

Yönetici Özeti

Bu teknik raporda Nesnelerin İnterneti için entegre Azure 
Sphere mikro denetleyicilere sahip katı hal sürücüleri tarafın-
dan sunulan bant dışı iletişimin kullanımını ve avantajlarının 
ana hatları verilmiştir. Bu çözümün IoT yönetimi sorunlarına, 
bakımına ve cihaz güvenliğine nasıl hitap ettiği ve sonuç ola-
rak, IoT sistem operatörleri için atıl zaman ve bakım maliyet-
lerini azaltmaya nasıl bir çözüm sağladığı açıklanmıştır.

Giriş

Özet olarak, Nesnelerin İnterneti (IoT), ister İnternet ağı ister 
yerel ağ olsun herhangi bir ağa mevcut cihazları bağlama ve 
yeni cihazları ekleme konseptidir. Daha fazla dijitalleşmeyi 
hedefleyen şirketlerde, operasyonları düzene koymak, veri 
toplamak, önemli maliyet giderelerini azaltmak ve en önem-
liside yönetimi kolaylaştırmak açısından son derece faydalı 
olabilir.

Gartner'a göre, BT maliyetlerinin %80 kadarı ilk satın 
alma işleminden sonra gerçekleşiyor, âtıl zamanlar ve 
bakım en büyük sorumlular olarak gösterilmekte.
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Geçmiş Bant İçi ve Bant Dışı 

Bant dışı sinyalizasyon, en iyi bant içi sinyalizasyonun ne olduğuna bakılarak 
açıklanabilir. Esasen, bant içi sinyalizasyon temelde bileşenleri ve çevrebirim-
leri bir cihaza bağlamaya ilişkin tipik uygulamaların tamamını kapsar. SSD’lerin 
bant içi sinyalizasyon örnek olarak, SATA, M.2, mPCIe gibi çoğu ana kartta bu-
labileceğiniz standart bağlayıcılarla ve hatta USB ve SD kartı bağlantı noktaları 
aracılığıyla sağlanabilir. Cihazlar için bant içi sinyalizasyon, sisteme ve biraz daha 
genişletirsek aktif ve çalışan durumdaki işletim sistemine bağlıdır.

Aksine, bant dışı ifadesi ile bağımsız bir iletişim kanal bağlantıları olan çözümler 
kastedilir. InnoAGE SSD gibi yenilikçi çözümlerle son teknoloji ürünü teknolo-
jiler sistemin kalanının işlevselliklerine bağımlı olmayarak SSD ’lerin kurtarma, 
yedekleme ve güvenli silme gibi komutları yürütmesini sağlar. Bu teknolojiler, 
InnoAGE SSD’nin gömülü Azure Sphere’ı gibi gelişmiş Wi-Fi vericisiyle donatıl-
mış mikroişlemcileri ile, sistemin toplam durumuna bakılmaksızın kullanıcının 
SSD’ye erişmesini ve onu kontrol etmesini mümkün kılar.

Cihazların artışı ve insan operatörlerin görece azalmasının yol açtığı ilişkili komplikasyonlar çoğunlukla 
ihmal edilir. Artan bakım maliyetleri, âtıl zaman ve verimsiz yönetim riski cihaz sayısındaki artışı izleme 
eğilimindedir. Gartner’a göre, BT maliyetlerinin %80 kadarı ilk satın alma işleminden sonra gerçekleşiyor, 
atıl zamanlar ve bakım en büyük sorumlular olarak gösterilmekte.1

Ama şansımıza, yönetim sistemleri bu endişeleri azaltmada çok yardımcı olabilir. İdeal olarak, sistem 
sağlayıcıları, kullanıcıya iyi bir genel bakış sunar ve bir yandan tahmin edebilirlik sağlarken diğer taraf-
tan uzak yedekleme ve kurtarmaya imkan tanır. Sonuç olarak, birçok şirket bu sistem sağlığı izleme özel-
liklerini ve yönetim yordamlarını kendi ürün ve yazılımlarına uygulamaktadır.

Bununla beraber, bu özelliklerin tümü riskli bir varsayıma dayanır; cihazın çalışıyor olması. İşletim siste-
minin (OS) çöktüğü çoğu durumda bu yönetim sistemleri artık cihaza erişemez. Sonuç olarak, tek çözüm 
manuel olarak onarmak üzere bir teknisyen göndermektir ve bu, İnternet bağlantılı cihaz sayısının üstel 
olarak arttığı günümüz dünyasında sürdürülemez maliyetli ve ekstra emek harcanması gereken bir çö-
zümdür.2

Bu teknik raporda bant dışı depolama çözümlerinin IoT cihazlarının SSD’lerine gömülü bağımsız bir ka-
naldan yararlanılarak bu zorlukların nasıl üstesinden gelebileceği açıklanmıştır.
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Görüntü 1: Uzaktan kurtarma, bant dışı sinyalizasyonu etkin olan cihazda 

Azure Sphere kullanarak mümkün

Transportation

Azure Sphere

Azure Sphere, IoT cihazlarında kullanılmak üzere Microsoft tarafından tasarlan-
mış bir mikroişlemcidir.3 Kendi işletim sistemi olan Azure Sphere, cihazın, ana 
bilgisayar’in işletim sisteminden bağımsız olarak çalışır. Cihazın, yetkisiz erişim 
girişimleri gibi harici tehditlere karşı tam korunaklı kalmasını sağlamak için Mic-
rosoft cihaz bütünlüğünü sağlamak ve donanımı kötü amaçlı saldırılardan koru-
mak amacıyla güçlü bir güvenlik paketi oluşturmuştur. Azure Sphere’ın sağladığı 
güvenlik, Azure Cloud hizmetlerine güvenli ve şifrelenmiş erişimi de kapsar.4

Arızalı Cihazların Uzak Yönetimi

Görüntü 2: Gömülü Azure Sphere içeren InnoAGE SSD’si gösterilmiştir.
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Yönetim

IoT yönetimi sorunu iki kısımlıdır. Birinci kısım basitçe tüm cihaz verilerinizin üre-
tildiği anda işlenmesidir.5 Cihaz sayısının cihaz operatörleri sayısına oranı artma-
ya devam ettiğinden sisteminizin kontrolünü tamamen elde tutmanın zorluğu 
da artmaktadır. Öngörülebilirlik olmadan etkin yönetimi planlamak imkansıza 
yakındır ve sistemi beklenmedik âtıl zaman riskinde bırakır.

Bu ise karşımıza IoT yönetimini sorununun ikinci kısmını çıkarır: bant içi sinyali-
zasyon bağımlılığı. IoT cihazınızdan veri toplamak için cihazınız ve cihazın işletim 
sistemi çalışır durumda olmalıdır. Yani cihaz ya da işletim sistemi çöktüğünde 
sistem entegratörü cihazla ilgilenmesi için birisini göndermelidir. Pazardaki çoğu 
yönetim sistemi bugün bu endişeye hitap etmiyor ya da yalnızca kısmi çözümler 
öneriyor ve bu durum, daha fazla internet bağlantılı dünyaya giden yarışta te-
mel bir zorluk olmaya devam ediyor.

Bakım

Bakımın sistem entegratörü tarafından yanlış yönetimi önemli maliyetler yükle-
yebilir. Örneğin, çalışması aniden duran bir otomatik satış makinesi âtıl kaldığı 
süre zarfında tüm potansiyel satışlar kaybedilir. Meydana gelen sorunu çözmesi 
ve en kötü senaryoda arızalı donanımı değiştirmesi için birilerini gönderme 
zorunluluğu ilave maliyetler doğurur.6 Büyük ölçekte ise örneğin on binlerce 
otomatik satış makinesi işleten bir firma için bu durum hızlıca baş edilemez bir 
maliyet seviyesine ulaşır.

Görüntü 3: IoT cihazları sayısının üstel artışı inanılmaz sayıdaki cihazın gözetimini 

az sayıda teknisyenin eline bırakmaktadır.

Başarılı bir IoT genişlemesinin temel zorlukları yönetim, bakım ve uç nokta gü-
venliği olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir.

Zorluklar

Yalnızca gösterim amaçlıdır
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Yukarıdaki durum IoT bakımının temel gerekliliklerinin altını çizer: erişilebilirlik 
ve sistemin hızlıca ayağa kaldırılması. Sistemin kendisi çökse bile sistemin kolay-
ca erişilebilir olması gereklidir. Arızaları önlemek ve etkin ve zamanında bakıma 
imkân sağlamak için belirli bir öngörüşün de sağlaması gerekir. Son olarak, sis-
tem çöktüğünde tercihen fiziksel olarak birilerinin bulunmasına gerek kalmadan 
sistemin hızlıca düzeltilip eski haline getirilmesi için kullanılabilecek araçların 
olması gerekir.

Uç Nokta Güvenliği

Birbirine bağlı cihazların geniş kapsamı daha fazla veri ve daha etkin çalışan uy-
gulama demektir. Olumsuz tarafı ise ağınıza eklenen her bir cihaz için kendisin-
den yararlanılabilecek bir ilave potansiyel giriş noktası eklenmesi demektir.

IoT cihazları tipik olarak insansız olup fiziksel işletim ve gözetimi sınırlı oldu-
ğundan sistem entegratörlerinin hem bizzat cihaz hem de cihazın bağlı olduğu 
ağlar yönünden karşı karşıya kalınan güvenlik risklerine hitap etmesi gerekir. 
Genellikle bunun anlamı yerel olarak saklanan verilere ve cihazın iletişim kanal-
larına hitap eden çok taraflı çözümlerdir.

İşin içinde entegre bir mikroişlemci yani cihaz içinde cihaz varsa uç nokta gü-
venliği zorluğu daha da derinleşir. Mikroişlemcinin ayrı bir bağlantı kanalı varsa 
bu yol cihazın bizzat kendisiyle aynı şekilde güvence altına alınmalıdır.

Sezgisel Yönetim Platformu

Etkin bir IoT yönetimi sağlamada ilk adım bağlı tüm cihazları Innodisk’in iCAP™’si 
gibi tek bir platformda toplamaktır. Bu cihazlardan gelen çıktının daha sonra ko-
layca erişilebilir tarzda sunulması gerekir.

Çıktının basit bir tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü aracılığıyla sunulması sağla-
narak cihaz ve konum gibi faktörlere bakılmaksızın bu bilgilere tüm kullanıcılar 
tarafından kolayca erişilebilir. İlgili parametreler için sıcaklık veya SSD yazma 
çevrimi sayısı gibi eşikler oluşturarak yönetim sistemi daha sonra sistemin cihaz-
larında gelecekte yapılacak çalışmayı planlamayı kolaylaştıran öngörülebilirlik 
de sunar.

Çözümler
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Görüntü 4: InnoAGE SSD yönetim platformunun ekran görüntüsü.

Ne var ki, IoT yönetiminin bu temel taşları sistemi hala ani sistem çökmelerine 
karşı savunmasız bırakmaktadır. Sistem âtıl duruma geçtiğinde bant içi yönetim 
imkansızlaşarak tüm yönetim sistemini manuel sıfırlama ihtiyacını doğurarak işe 
yaramaz hale getirir. Bant dışı sinyalizasyonun her türlü IoT çözümüne kritik bir 
ilave olmasının sebebi budur. Kesintisiz erişim sağlanarak bu cihaz yerleşik yazılı-
mında, gömülü mikroişlemcisinde ve diğer bileşenlerindeki güncellemelere her 
zaman hazırdır.

Bant içi yönetimin zorlaştırabileceği bir ana bölüm daha vardır: genel amaçlı 
giriş/çıkış (GPIO) özelleştirmesi. Bununla, devrede -örneğin bir SSD’de- bulunan 
ve davranışı bir sistem entegratörü tarafından değiştirilebilen özelleştirilebilir 
sinyal pinleri kastedilir. Bu sayede güvenli silme ve veri imhası gibi ilave güvenlik 
önlemleri alınabilir.

Bant İçi ve Bant Dışı Sinyalizasyonla Uzak Bakım
Bir yandan maksimum çalışabilirliği sağlarken diğer taraftan bakımını asgaride 
tutmak tüm sistem entegratörlerinin hedefidir. Bakım planlaması öngörülemez 
çökmelere yönelik planlamayı da içermelidir.

Yani tüm IoT sistemlerinin ani cihaz işlevselliği kaybıyla baş etmeye hazır güçlü 
önlemleri olmalıdır. Örneğin, IoT cihazlarınızın aktif bant dışı sinyalizasyona sa-
hip SSD olduğu ve SSD ‘ler ile merkezi bir buluta bağlı üç fabrikamız olsun (bkz. 
görüntü 5). Yalnızca bant içi sinyalleme olduğunda, cihazdaki ani arızalanmada 
yalnızca cihazın veri göndermeyi durdurduğuna ilişkin bir bildirimde bulunu-
lacaktır. Bir operatörün testler yapmak ve sorunu düzeltmek için cihaza fiziksel 
olarak erişmesi gerekecektir.
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Görüntü 5: Bant dışı yönetim aracılığıyla uzak kurtarmaya örnek.

Görüntü 6: Gelecekteki kurtarma ihtiyaçlarına yönelik olarak bölümlere ayrılmış SSD.

Bant dışı çözüm olduğunda cihaza uzaktan erişilebilir ve tanılamayı çalıştırabilir-
siniz. Dahası, tüm bant dışı SSD’lerde kurtarmaya ayrılmış tek bir sürücü bölmesi 
vardır, yani cihazın işletim sistemi için her zaman kullanılabilir bir kurtarma gö-
rüntüsü vardır (bkz. görüntü 6).

Mikroişlemci ve Depolama Cihazı Güvenliği

Bant dışı sinyalizasyonu olan depolama cihazlarının iki cephede veri güvenliğine 
hitap etmesi gerekir: yerel veriler ve bulut veri iletimleri.

Yerel depolanan verilerde veri güvenliğini sağlamak için birkaç seçenek vardır. 
Örneğin, Innodisk InnoAGE SSD gibi cihazlarda entegre bir AES motoruyla AES 
şifrelemesi gerçekleştirilebilir. Bu sayede, NAND flash’a giren verinin tümü eri-
şilemez bir anahtarla şifrelenir. Bunların üstüne eklenen bir güvenlik yönetimi 
sistemiyle farklı geçiş izni ve erişim seviyeleri olan bir kullanıcı sistemi kolayca 
oluşturulabilir.
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Görev açısından kritik uygulamalarda güvenli veri silme ve veri imhası seçenek-
leri de mevcuttur. Bu seçenekler tehlike altına girme riski olan verilerin hızlıca 
kaldırılması ya da imha edilmesi için bant içi ve bant dışı kanallar aracılığıyla 
uzaktan tetiklenebilir.

İkinci katman ise bulut iletim güvenliğidir. Microsoft Azure Sphere ile beraber 
bu, bulut hizmetleriyle MCU arasındaki verilerin katı şekilde korunmasını sağla-
mak için çok yüzlü bir güvenlik sistemi içerir.

Hepsini Bir Araya Getirme

IoT sistemi operatörleri için yukarıdakilerin hepsini bir araya getirmek IoT’nin en 
büyük zorluklarına göğüs gerebilecek güçlü bir araç seti anlamına gelir. Bakım 
hem bant içi hem bant dışı sinyalizasyon aracılığıyla sezgisel bir yönetim platfor-
munda yapılabilir hale getirilerek IoT sistemi, bakımı çok daha fazla ölçeklenebi-
lir ve önemli oranda daha kolay hale getirilebilir.

Hem yerel hem de bulut iletimlerde güçlendirilmiş güvenlik sayesinde bunların 
tamamı sistemin bütünlüğü tehlikeye atılmadan elde edilebilir.

Sonuç Son teknoloji yazılıma ve Innodisk’in Azure Sphere ile donatılmış InnoAGE SSD’si 
gibi gömülü mikroişlemciye sahip SSD’ler sistem entegratörlerine IoT’nin en 
büyük zorluklarının bazılarını hafifletmenin etkin bir yolunu sunar. Bant dışı sin-
yalizasyon etkinleştirilerek yönetim ve bakım bir taraftan en yüksek seviyede uç 
nokta güvenliği sağlanarak büyük ölçüde kolaylaştırılabilir. Bu sonuç, bir yandan 
IoT sistemi operatörleri için aynı zamanda maliyeti düşürürken sayısı gittikçe ar-
tan bağlı cihazların geleceğini mümkün hale getiren bir sonuçtur.

Uzun vadede sürdürülebilir olan bağlı sistemleri inşa etmek isteyen IoT opera-
törleri için bant dışı etkinleştirilmiş çözümler temelde bir gerekliliktir.
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