
FAALİYET ALANLARI

lOT
IoT felsefesi, fiziksel nesnelerin birbiriyle veya daha büyük 
sistemlerle iletişim kurmalarını gerçekleştirmeye 
dayanmaktadır. Bu felsefe bir cihaz diğerine bağlanabilir, veri 
gönderebilir, onu durdurabilir ya da çalıştırabilmektedir.

IoT felsefesinin hayata geçmesiyle birlikte endüstride “4.0” adı 
verilen devrim yaşanmıştır. Tam otomatik üretim ve proses 
sistemleri, veri güvenliği, veri analizi gibi çalışmalar rağbet 
görmeye başlamıştır.

Adatech, Iot konusunda uzman kadrosuyla işletmenizin 
dijitalleştirme sürecinde ihtiyaçlarınızın tamamını karşılamak 
için sizinle beraber hareket eder.



Uzmanlık Alanlarımız
Otonom robotlar,
Eklemeli üretim,
Simülasyon teknolojileri,
Sistem entegrasyonu,

Bulut bilişim,
Nesnelerin İnterneti (IoT),
Siber güvenlik,
Artırılmış Gerçeklik.

ENDÜSTRİ 4.0
Endüstri 4.0, makineler ve sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması esasına dayanır. Her bir 
bileşen, diğer bileşenler ile iletişime geçer, verilerin analizini yapar ve gerektiğinde insana haber 
verir. Makine veya sistemler birbirleri ile iletişimi kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla sağlar. 

Tüm bunlar olurken sistem daha az maliyetle çalışır, daha hızlı üretim yapar ve çok az fire verir.  
Sistemler eski sitemlere göre daha küçük boyutta olup gelişmiş güvenlik ekipmanlarının 
kontrolünde üretim yapar.

Endüstri 4.0’ı Nesnelerin İnterneti ( IoT ), hizmetlerin interneti, siber-fiziksel sistemler olmak üzere 
üç ana başlık altında incelemek mümkündür.

Nesnelerin İnterneti
Makinelerin birbirleri ile kablosuz iletişimini ifade eder. Bu makinelere robotlar da denebilir. Her 
robotun kendine ait ip adı verilen iletişim adresleri bulunmaktadır. Makineler bu sayede çok hızlı 
şekilde birbirileri ile iletişim kurarak değişen üretim stratejisine ayak uydururlar. Karar alma ve 
uygulama süreçleri oldukça kısadır. Veri analizleri tüm birimlere mili saniyeler içerisinde ulaştırılır.

Hizmetlerin İnterneti
Ortaya çıkacak olan yeni hizmet alanlarının olmasını ifade eder. İnternet üzerinden hizmet 
verecek olan kişiler, hizmet alacak kişileri, bunların arasındaki ilişkiyi sağlayacak yazılımı ve 
hizmetlerin kendisini içerir. Eposta hizmetleri, bulut sistemi gibi hizmetler buraya girmektedir.

Siber- Fiziksel Sistemler
Sanal dünyanın bir kopyası olarak kendi kendini idare eden sensörleri vasıtasıyla işlemlerini 
gören sistemlerin genel adıdır. Sistemlerin korunması için siber güvenlik stratejileri 
kullanılmaktadır. 

Mevcut verilerin tutarlılığını ve kayıpları önlemek için gelişmiş yedekleme yazılımları 
kullanılmaktadır. Bu yedekleme yazılımları sayesinde yapay zeka kullanılarak gelecek için üretim, 
yatırım, planlama vb. bir çok alanda stratejiler oluşturulabilir.

Adatech, alanında uzman kadrosuyla işletmenizin endüstri 4.0 dönüşüm sürecinin 
planlamasından devreye alınmasına kadar sizin yanınızda olmaktadır.
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Uzmanlık Alanlarımız
Ağ güvenliği,
Uygulama güvenliği,
Bilgi güvenliği,
Operasyonel güvenlik,
Olağan üstü bilgi kurtarma ve iş güvenliği,
Son kullanıcı eğitimi.

1.   Bilgisayarlar
2.  Akıllı cihazlar 
3.  Uç nokta cihazları (yönlendiriciler)

Ağlar
Bulut 

SİBER GÜVENLİK
Odak noktamız, makineleri, sistemleri, ağları ve programları dijital saldırılara karşı koruma 
stratejileri geliştirmek ve uygulamaktır. Gerçekleşen saldırılar genellikle hassas bilgilere erişmek, 
değiştirmek, imha etmek, kullanıcılardan maddi kazanç elde etmek veya normal iş süreçlerini 
kesintiye uğratmak amaçlı yapılmaktadır. Sistemlerin sürdürebilir şekilde çalışması için bu 
saldırılardan korunması zorunludur.

Siber Güvenliğin Konusu Nedir?
Başarılı bir siber güvenlik yaklaşımı bilgisayarlarda, ağlarda, programlarda veya güvende tutmak 
istediği verilerde yayılan birden fazla koruma katmanına sahiptir. Bir organizasyonda insanlar, 
süreçler ve teknoloji, siber saldırılara karşı etkili bir savunma oluşturmak için birbirini 
tamamlamalıdır. Süreç bilgilendirmesi, kuruluşların ve bireylerin, siber saldırılardan korunmaları 
için gereken bilgisayar güvenlik araçlarını kullanabilmesi için çok önemlidir. 

Üç ana varlık korunmalıdır: 

Bu varlıkları korumak için kullanılan yaygın teknoloji, yeni nesil güvenlik duvarları, DNS filtreleme, 
kötü amaçlı yazılım koruması, virüsten koruma yazılımı ve e-posta güvenlik çözümlerini içerir.

Adatech, bu alanda eğitim almış tecrübeli kadrosuyla verilerinizi korumak için gerekli alt yapının 
kurulması, işletilmesi ve eğitim süreçlerinde sizin yanınızdadır.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Kısaca dijital dönüşüm, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her 
operasyonun dijital teknolojilere entegrasyonudur. Yazılım dünyayı büyük bir hızla değiştirmeye 
devam ederken, şirketlerin de yönetimsel ve operasyonel süreçleri bu değişimden ciddi şekilde 
etkilenmektedir. 

Dijital teknolojiye, donanıma sahip yazılımlar ile, süreci atom seviyelerine böler, elektronik 
ortamda saklar ve işletirsiniz. CRUD (oluşturma, okuma, güncelleme, silme) işlemlerini yapabilir 
ve bu bilgi parçalarını insan beyninden çok daha güçlü bir hesaplama gücüyle kontrol edebilir ve 
analiz edebilirsiniz. Bu makinelerde oldukça fazla sayıda görevi veya işi otomatik hale 
getirebilirsiniz, böylece işlemler daha fazla insansız, hatasız ve çok daha ölçeklenebilir hale 
getirilebilir.

Uzmanlık Alanlarımız
IoT platformları – Endüstriyel İnternet,
Sensörler ve Otomasyon,
Yatay & Dikey entegrasyon: dijitalleşmiş değer zinciri,
Endüstriyel siber güvenlik,
Katmanlı yazıcı,
Dijital ikizler ve akıllı sistemler,
Büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları,
Kestirimci ve öngörücü bakım,
Artırılmış gerçeklik uygulamaları,
Bulut bilişim,
Mobil uygulamalar.
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VERİ TABANI ANALİZİ
Veri tabanı genel olarak, bilgisayar sisteminde elektronik olarak depolanan yapılandırılmış bilgi 
veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Bu koleksiyonlar DBMS adı verilen programlar 
aracılığı ile kontrol edilir. Veri ve DBMS ve aynı zamanda bunlarla ilişkili uygulama yazılımları bir 
araya getirildiğinde sıklıkla yalnızca veri tabanı olarak kısaltılan veri tabanı sistemi olarak ifade 
edilir.

Günümüzde operasyonda kullanılan en yaygın veri tabanı türlerindeki veri genellikle işlemeyi ve 
veri sorgulamayı verimli hale getirmek üzere bir dizi tablodaki satırlarda ve sütunlarda 
modellenir. Böylece veri kolayca erişilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, kontrol 
edilebilir ve organize edilebilir hale getirilir.  

Çoğu veri tabanında veri yazma ve sorgulama için yapılandırılmış sorgu dili (SQL) kullanılır. 
Verilere kayıpsız erişebilmek veri tekrarından korunmak veri tutarlılığını sağlamak vb. amaçlara 
yönelik veri tabanı tasarlandıktan sonra optimize edilmelidir. Bu optimizasyon işlemi kullanıcı 
senaryosuna, ihtiyaca ve ilişkilere göre değişiklik gösterebilir.

Adatech, deneyimli uzman kadrosuyla verilerinizin optimizasyonunu, tutarlılığını sağlamak için 
gerekli süreçlerde sizin yanınızdadır.

Başlıca Yapılacak Testler

Ki kare testi,
ANOVA,
Kappa testi,
Odds, 
Ratio,
Kolerasyon (ilişki) analizi,
ANCOVA,
MANOVA,
MANCOVA,

McNemar Testi,
Fisher exac Testi,
Kolmogorov – Smirnov Testi,
Binominal Test,
Mann -Whitney U Testi,
Friedman Testi,
Post- hoc Testleri,
Kruskal Wallis Testi,
Wilcoxon Testi.
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