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Vyhněte se výpadkům IoT a překročení 
nákladů pomocí zabezpečeného 
Out-of-band připojení

Koncept

Stručný souhrn

Tento Koncept nastiňuje využití a výhody out-of-band při-
pojení pro zařízení IoT (internet věcí) umožněné jednotkami 
SSD s integrovanými mikrokontroléry Azure Sphere. Vysvět-
luje, jak toto řešení řeší problémy správy, údržby a zabezpe-
čení zařízení IoT - v konečném důsledku poskytuje řešení pro 
snížení prostojů a nákladů na údržbu, pro operátory systému 
IoT.

Úvod

Po zvážení je internet věcí (IoT) konceptem připojení stáva-
jících zařízení a přidání nových zařízení do jakékoli sítě, ať 
už jde o internet nebo místní sítě. Pro společnosti usilující o 
zvýšenou digitalizaci může být internet věcí mimořádně vý-
hodný, pokud jde o zjednodušení operací a shromažďování 
údajů, což často usnadňuje správu a umožňuje významné 
snížení nákladů.

Až 80% nákladů na IT vznikne po prvním nákupu, při-
čemž podle Gartnera mezi největší hříšníky patří pro-
stoje a údržba.
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Zázemí In-band a Out-of-band

Out-of-band se nejlépe vysvětlí, když se seznámíme s tím, co znamená signali-
zace in-band. Připojení in-band v podstatě pokrývá všechny typické způsoby, 
jak připojujeme komponenty a periferie k zařízení. Když jako příklad použijeme 
SSD, připojení do sítě lze usnadnit pomocí standardních konektorů, které najde-
te na většině základních desek, jako jsou SATA, M.2, mPCIe, nebo dokonce přes 
porty USB a SD karty. Připojení in-band do zařízení je závislá na systému, a v ko-
nečném důsledku na operačním systému.

Naproti tomu, out-of-band popisuje řešení s připojením, která systém obcházejí 
a vytvářejí nezávislý komunikační kanál. Díky moderním inovativním řešením, 
jako je InnoAGE SSD, špičkové patentované technologie umožňují SSD provádět 
příkazy, jako je regenerace, zálohování a bezpečné vymazání, aniž by to záviselo 
na funkčnosti zbytku systému. Tyto technologie v kombinaci s pokročilým mo-
dulem MCU vybaveným vysílačem, jako je například vestavěná Azure Sphere za-
budovaná v InnoAGE SSD, umožňuje uživateli vzdálený přístup a ovládání SSD 
bez ohledu na celkový stav systému.

Často jsou opomíjeny související komplikace způsobené nárůstem zařízení a relativním omezením 
lidské obsluhy. Zvýšené náklady na údržbu jsou povinny sledovat nárůst počtu zařízení, a tím i riziko 
výpadků a neefektivní správy. Podle Gartnera je až 80 % nákladů na IT vynaloženo po prvním nákupu, 
přičemž jako největší hříšníci jsou uváděny prostoje a údržba.1

Naštěstí systémy řízení dokážou tyto obavy výrazně zmírnit. Systém v ideálním případě poskytuje uživa-
teli dobrý přehled a umožňuje vzdálené zálohování, obnovu a zároveň nabízí předvídatelnost. V důsled-
ku toho mnoho společností implementovalo takové funkce monitorování zdravotního stavu systému a 
rutiny správy do svých produktů a softwaru.

Všechny tyto funkce se však spoléhají na riskantní předpoklad: že samotné zařízení zůstává funkční. Ve 
většině případů, kdy dojde k zhroucení operačního systému (OS), tyto systémy správy již nemají k zaří-
zení přístup. Jediným řešením je tedy vyslat technika, aby to napravil ručně - nákladné a pracné řešení, 
které je jednoduše neudržitelné ve světě, kde počet zařízení připojených k internetu roste exponenciál-
ním tempem.2

Tento koncept vysvětlí, jak řešení úložiště mimo síť mohou tyto problémy překonat využitím nezávislé-
ho kanálu zabudovaného do polovodičových jednotek SSD v zařízení IoT.
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Obrázek 1: Vzdálená obnova dostupná pro zařízení s povoleným připojením 

mimo síť přes Azure Sphere.

Transportation

Azure Sphere

Azure Sphere je MCU navržený společností Microsoft určený pro použití v 
zařízeních IoT.3 Azure Sphere funguje jako systém sám o sobě a provozuje 
operační systém Azure Sphere, který umožňuje zařízení fungovat nezávisle na 
operačním systému hostitelského zařízení. Aby se zajistilo, že zařízení zůstane 
plně chráněno před vnějšími hrozbami, jako jsou například neautorizované 
pokusy o přístup, vytvořila společnost Microsoft výkonnou sadu zabezpečení, 
která zajišťuje integritu zařízení a chrání hardware před škodlivými vlivy. 
Zabezpečení poskytované Azure Sphere také zahrnuje bezpečný a šifrovaný 
přístup ke službám Azure Cloud.4

Dálkové ovládání selhávajících zařízení

Obrázek 2: Znázornění InnoAGE SSD se zabudovaným Azure Sphere.
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Řízení

Problém řízení IoT má dvě části. První částí je jednoduchá manipulace se všemi 
vašimi daty zařízení, jak jsou vytvářena.5 Jak poměr mezi zařízeními a provozo-
vateli zařízení neustále roste, roste i obtížnost
kontroly nad vaším systémem. Bez předvídatelnosti je plánování efektivní sprá-
vy téměř nemožné a systém se vystavuje riziku neočekávaných prostojů.

To nás přivádí k druhé části problému správy IoT: závislosti na síťovém připojení. 
Chcete-li shromažďovat data z vašeho IoT zařízení, musí být na spuštěném OS 
zařízení funkční. To znamená, že jakmile dojde k selhání zařízení nebo k selhání 
operačního systému, systémový integrátor musí někoho vyslat, aby se zaříze-
ním manipuloval. Většina systémů řízení, které jsou dnes na trhu k dispozici, se 
nezabývá tímto problémem nebo nabízí pouze částečná řešení toho, co zůstává 
základní výzvou v závodě s připojením na internet.

Údržba

Nesprávná údržba povede ke značným nákladům pro integrátora systému. Na-
příklad prodejní automat, který náhle přestane fungovat, přijde během výpadku 
o veškerou práci. Další náklady vznikají tím, že je třeba někoho poslat, aby vyře-
šil problém, který nastal, a v nejhorším případě výměnu selhávajícího hardwa-
ru.6  V měřítku, například u společnosti, která provozuje desítky tisíc prodejních 
automatů, vyjde výše uvedený příklad draho.

Obrázek 3: Exponenciální růst zařízení IoT zanechává málo techniků, kteří se starají o 

obrovské množství zařízení.

Klíčové výzvy úspěšného rozšíření IoT lze rozdělit do tří hlavních kategorií: říze-
ní, údržba a zabezpečení.

Výzvy

Pouze pro ilustrativní účely



Innodisk Corporation. Všechna práva. 5

Výše uvedené zdůrazňuje základní požadavky na účinnou údržbu internetu 
věcí: dostupnost a rychlé obnovení systému. Systém musí být snadno přístupný 
- i když dojde k selhání samotného systému. Rovněž je třeba zajistit určitou úro-
veň předvídatelnosti, aby se tak předešlo poruchám a umožnila se efektivní a 
včasná údržba. V neposlední řadě, jakmile dojde ke zhroucení systému, musí být 
k dispozici nástroje, které systém rychle opraví a obnoví - nejlépe bez nutnosti 
manuálního zásahu.

Zabezpečení okraje

Široké pokrytí propojených zařízení znamená více dat a efektivnější provoz apli-
kací. Nevýhodou je, že s každým zařízením přidaným do vaší sítě existuje další 
potenciální vstupní bod, který lze využít.

Protože zařízení IoT jsou obvykle bez obsluhy s omezeným fyzickým provozem 
a dohledem, jsou systémoví integrátoři povinni řešit bezpečnostní rizika, kterým 
čelí samotné zařízení i sítě, ke kterým je zařízení připojeno. To obvykle znamená 
multilaterální řešení, která řeší lokálně uložená data i komunikační kanály zaříze-
ní.

Když je zapojen integrovaný MCU, tj. zařízení uvnitř zařízení, výzva pro zabezpe-
čení okraje se dále skládá. Pokud má MCU samostatný připojovací kanál, musí 
být tato cesta zabezpečena stejným způsobem jako samotné zařízení.

Intuitivní platforma pro správu

Prvním krokem k zajištění účinné správy IoT je shromáždění všech připojených 
zařízení na jedné platformě, jako je iCAP™ společnosti Innodisk. Výstup z těchto 
zařízení musí být potom prezentován snadno dostupným způsobem.

Díky prezentaci výstupu prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní 
založeného na prohlížeči, jsou informace snadno dostupné všem uživatelům 
bez ohledu na faktory, jako je zařízení a umístění. Stanovením prahových hod-
not pro příslušné parametry, například teplotu nebo počet cyklů zápisu na SSD, 
nabízí systém řízení také předvídatelnost, což zase usnadňuje plánování budou-
cí práce na zařízeních systému.

Řešení
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Obrázek 4: Snímek obrazovky platformy pro správu InnoAGE SSD.

Tyto základní aspekty správy internetu věcí však stále nechávají systém náchyl-
ný k náhlým haváriím systému. Jakmile je systém vypnut, řízení in-bound je 
nemožné, celý systém řízení je tak až do manuálního resetu zbytečný. Proto je 
připojení out-of-band důležitý doplňkem jakéhokoli řešení pro správu IoT. Zajiš-
těním neustálého přístupu je zařízení vždy připraveno na aktualizaci firmwaru, 
vestavěného MCU a dalších komponent.

Existuje ještě jeden způsob posílení správy v síti: přizpůsobení vstupu/výstupu 
pro obecné účely (GPIO). To se týká přizpůsobitelných signálních pinů, které 
jsou umístěny v obvodu, například v SSD, jehož chování může být změněno sys-
témovým integrátorem. To umožňuje další bezpečnostní opatření, jako je bez-
pečné vymazání a zničení dat.

Vzdálená údržba prostřednictvím připojení in-band a out-of-band
Cílem každého integrátora systému je zajištění minimální údržby a současně 
zajištění maximální funkčnosti. Plánování údržby by mělo také zahrnovat pláno-
vání pro případ nepředvídatelné havárie.

To znamená, že každý systém IoT by měl mít robustní opatření připravená zvlád-
nout náhlou ztrátu funkčnosti zařízení. Jako příklad máme tři závody se zaříze-
ními připojenými k centrální cloudové službě prostřednictvím nainstalovaných 
SSD disků s out-of-band (viz Obrázek 5). Náhlá porucha zařízení by pouze při 
signalizaci in-bound zobrazila upozornění, že zařízení zastavilo odeslání dat. Aby 
mohla obsluha provést testy a problém vyřešit, musela by mít fyzický přístup k 
zařízení.



Innodisk Corporation. Všechna práva. 7

Obrázek 5: Příklad vzdálené obnovy pomocí správy out-of-band.

Obrázek 6: SSD rozdělený pro budoucí účely obnovy.

Díky řešení out-of-band můžete získat přístup k zařízení a spustit diagnostiku na 
dálku. Kromě toho mají všechny disky SSD jeden oddíl  určený pro obnovu, což 
znamená, že obraz obnovy pro operační systém OS je vždy k dispozici (viz Obrá-
zek 6).

Zabezpečení MCU a úložného zařízení

Pro řešení zabezpečení dat jsou vyžadována úložná zařízení s připojením out-of-
-band na dvou frontách: jde o místní přenosy dat a data cloudu.

U místně uložených dat existuje několik možností, jak bezpečnost dat zajistit. 
Například šifrování AES je možné pomocí integrovaného AES enginu v zaříze-
ních, jako je například Innodisk InnoAGE SSD. Tím se zajistí, že data přecházející 
do NAND flash jsou šifrována pomocí nepřístupného klíče. Díky přidanému sys-
tému správy zabezpečení je snadné nastavit uživatelský systém s různými úrov-
němi povolení a přístupu.
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Pro důležité aplikace existují také možnosti bezpečného vymazání a zničení dat. 
Spuštění lze provést také na dálku, a to jak v pásmu, tak v pásmu mimo pásmo, 
aby se rychle odstranily nebo zničily data, u nichž existuje nebezpečí, že budou 
ohroženy.

Druhou vrstvou je zabezpečení cloudového přenosu. S Microsoft Azure Sphere 
to zahrnuje mnohostranný bezpečnostní systém, který zajišťuje, že data mezi 
cloudovými službami a MCU jsou přísně chráněna.

Propojení

Pro operátory systému IoT znamená přidání všech výše uvedených prostředků, 
získání silného souboru nástrojů, který bude řešit největší výzvy IoT. Díky zpří-
stupnění údržby na intuitivní platformě řízení prostřednictvím připojení in-band 
i out-of-band se systém IoT stává mnohem více škálovatelným a podstatně 
snadněji udržovatelným.

Díky posílené bezpečnosti lokálně i při cloudových přenosech toho všeho lze 
dosáhnout bez ohrožení integrity systému.

Závěr SSD s nejmodernějším softwarem a vestavěnými MCU, jako je InnoAGE SSD 
vybavený InnoAGE SSD od společnosti Innodisk Azure Sphere, poskytují systé-
movým integrátorům efektivní způsob, jak zmírnit některé z největších výzev 
IoT. Povolení připojení out-of-band může značně usnadnit správu a údržbu při 
zachování zabezpečení na nejvyšší úrovni. Výsledkem je řešení, které umožňuje 
budoucnost stále rostoucího počtu připojených zařízení a zároveň snižuje ná-
klady pro operátory systému IoT.

Pro operátory systémů IoT, kteří chtějí stavět propojené systémy, které jsou 
dlouhodobě udržitelné, jsou v zásadě nutností řešení out-of-band.
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