Azure Sphere ตัวควบคุม

แหล่งเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย
ของระบบคลาวด์

พัฒนาธุรกิจและโลกด้วย
AIoT

Innodisk ทางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านระบบนิเวศและลูกค้า AIoT ในอุต
สาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสารวจว่าโซลูชันอัจฉริยะที่ผสานการทางานทาให้อน
าคตอันชาญฉลาดเป็นจริงได้

โซลูชันที่เชื่อมต่อกันสาหรับโลกแห่งการเชื่อมต่อ
บทนา
อุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันนั้นจะทาให้การดาเนินชีวิต ธุรกิจ และทุก ๆ อย่างนั้นดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ทุกวันนี้ คุณสามารถพบเจออุปกรณ์เหล่านั้นได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นตามโรงงาน ยานพาหนะ บ้านเรือน
ตลอดจนสถานที่ตั้งห่างไกลต่าง ๆ อย่างกังหันลม แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และสถานีวิจัย
เนื่องจากอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันเหล่านี้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่มีอุปสรรคด้
านพรมแดนในอีกไม่ช้า อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะคอยให้ความช่วยเหลือเรา
ได้ไม่ว่าเราจะไปที่ใดอย่างไรก็ตาม โซลูชันอัจฉริยะนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่ออนาคตอันชาญฉลาดเช่นนี้ มิเ
ช่นนั้น ต้นทุนรวมถึงความท้าทายทางด้านลอจิสติกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบารุงรักษา
อุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้อาจทาให้อนาคตที่เราวาดฝันไว้ล่มไม่เป็นท่าแต่โชคดีที่ม ี InnoAGE SSD ของ
Innodisk อนาคตสุดอัจฉริยะของเราจึงยังคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าอัตราส่วนของอุปกรณ์ต่อผู้ปฏิบัติการนั้นทาให้การประมวลผลแบบ Edge ตกอยู่ในความ
เสี่ยงที่จะหายไปเนื่องด้วยจานวนอุปกรณ์ Edge ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการและการบารุงรักษา
อุปกรณ์ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทาได้
เนื่องจากในอนาคตจะไม่มีช่างเทคนิคด้านอุปกรณ์มากพอที่จะมาดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ดังนั้นเราจึงจาเป็น
ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการอุปกรณ์ Edge ครั้งใหญ่

โซลูชันอัจฉริยะ
Azure Sphere

InnoAGE SSD ของ Innodisk คือโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสาหรับความท้าทายนี้
อุปกรณ์ Edge ที่ม ี InnoAGE SSD ของ Innodisk สามารถจัดการและบารุงรักษาจากระยะไกลได้ทาให้ช่าง
เทคนิคเพียงไม่กี่คนจัดการกับอุปกรณ์นับพัน นับหมื่น หรือแม้กระทั่งนับแสนเครื่องได้
และที่ส าคัญไปกว่านั้น เทคโนโลยีการให้สัญญาณนอกแถบความถี่ของ InnoAGE SSD ทาให้คุณสามารถ
จัดการกับอุปกรณ์ได้แม้ว่าอุปกรณ์จะเสีย ระบบจะล่ม หรือเครือข่ายจะใช้การไม่ได้ก็ตาม
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากคุณมี InnoAGE SSD คุณก็ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อจัดการกับอุปกรณ์ Edge บ่อย
ครั้งทาให้สามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้เป็นจานวนมากขึ้นและกระจายไปยังพื้นที่ที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิม
นอกจากนี้ กระบวนการจัดการของ InnoAGE SSD ที่มีประสิทธิภาพขึ้นนั้นยังหมายความว่าการซ่อมอุปกรณ์
ที่ท างานผิดปกติจะมีค่าใช้จ่ายด้าน IT น้อยลงและใช้เวลาน้อยลงอีกด้วย

การให้สัญญาณนอกแถบความถี่คืออะไร
การให้สัญญาณนอกแถบความถี่หมายถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ ก็ตามที่แยกจากการเชื่อมต่อ
แบบ “ปกติ”(หรือแบบ “ในแถบ”) การให้สัญญาณนอกแถบความถี่ท าให้การควบคุมอุปกรณ์ยัง
สามารถเป็นไปได้แม้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์จะมีปัญหาก็ตาม เนื่องจากการเชื่อมต่อดัง
กล่าวจะเลี่ยงช่องทางเครือข่ายปกติและมอบวิธีการอื่นที่เป็นแบบเฉพาะในการเข้าถึงอุปกรณ์ให้
ตัวอย่าง: ระบบปฏิบัติการ (OS)ของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางานผิดปกติ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศจากระยะไกลด้วยวิธีการเดิมได้อีกต่อไป เนื่องจากผู้ให้บริการระบบ
ได้นา SSD ที่เปิดใช้การให้สัญญาณนอกแถบความถี่มาใช้กับสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเจ้าหน้าที่จึง
สามารถเลี่ยง OS ของอุปกรณ์ได้ทั้งหมด และดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลสภาพอากาศที่สาคัญจาก
SSD ได้โดยตรงโดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นของ SSD เอง หลังจากนั้น ช่างเทคนิคยังสามารถ
อัปโหลดสาเนาของระบบปฏิบัติการที่ใช้ทางานกลับไปยังอุปกรณ์ และคืนค่าอุปกรณ์ให้กลับมาดาเนิน
การตามปกติได้อีกด้วย

การรักษาความปลอดภัยล้ายุคจาก Edge สู่คลาวด์
สาหรับทุก ๆ อุปกรณ์ Edge ที่เพิ่มเข้ามานั้นล้วนแล้ว
แต่มีพื้นที่เพิ่มเติมให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาโจมตีได้ทั้ง
สิ้น ดังนั้น เมื่อจานวนอุปกรณ์ Edge เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง การปกป้องอุปกรณ์เหล่านี้จากภัยคุกคามความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด
เนื่องด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสาหรับ
ฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์ และซอฟต์แวร์อันเป็น
เอกลักษณ์ของInnodiskรวมถึง Microsoft Azure
Sphere ที่ผสานการทางานเข้ามาทาให้ InnoAGE
SSD สามารถมอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกข้อกังวล
ด้านความปลอดภัยได้ใน 3 ระดับดังนี้

Microsoft Azure Sphere คืออะไร
Azure Sphere คือไมโครคอนโทรลเลอร์
(MCU) ที่ Microsoft สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้
งานกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง(IoT)
เนื่องจาก Azure Sphere นั้นมีฟีเจอรด้าน
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมและการเชื่อมต่อ
เครือข่ายในตัว ทาให้Azure Sphere สามารถ
มอบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ให้กับ
อุปกรณ์ที่ผสานการทางานด้วยไม่ว่าจะมีอยู่
กี่เครื่องก็ตาม

1. การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Edge: รักษาอุปกรณ์ Edge และข้อมูลของอุปกรณ์ให้
ปลอดภัย
2. การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างอุปกรณ์
Edgeกับระบบคลาวด์นั้นปลอดภัย
3. การรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์: ปกป้องข้อมูลในระบบคลาวด์และฟีเจอร์การจัดการ
จากผู้ประสงค์ร้าย
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ InnoAGE SSD นั้นทาให้อุปกรณ์พร้อมที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย
ด้านความปลอดภัยซึ่งพบได้ตามขอบและอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น

เข้าสู่ยุคของ InnoAGE Edge
เราได้ร่วมมือกับวิศวกรและพาร์ทเนอร์ด้านระบบนิเวศของเราในการออกแบบแนวคิดที่มีความ
ซับซ้อน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า InnoAGE SSD ของ Innodisk สามารถพัฒนาการประมวลผล
แบบ Edge ในทุกอุตสาหกรรมและการใช้งานได้อย่างไร
คุณพร้อมที่จะยกระดับการประมวลผลแบบ Edge ขึ้นไปอีกขั้นแล้วหรือยัง

สร้างอนาคตร่วมกัน:
แนวคิดเรื่องโรงงาน
อัจฉริยะ

การนาอนาคตสู่ภาคการผลิตด้วยส่วนประกอบอัจฉริยะที่มีความเสถียรซึ่งพร้อมสาหรับ
AI ที่อยู่ตรงขอบ
Innodisk ได้ร่วมมือกับ DFI และ Supermicro ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านระบบนิเวศในการสร้างโรงงานในแนวคิดที่ม
อบประสิทธิภาพด้านการดาเนินงานอันน่าทึ่งและช่วยลดต้นทุนโดยใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในแวดวงอุ
ตสาหกรรม
ความท้าทาย

โซลูชัน

•จาเป็นต้องรักษาการหยุดทางานไว้ให้น้อยที่สุด
เพื่อรับรองประสิทธิภาพสูงสุด
•พนักงานจะต้องสามารถจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆใน
โรงงานได้ แม้ไม่มีพนักงานอยู่ในพื้นที่
•ในกรณีที่อุปกรณ์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้
บริการได้ อุปกรณ์ก็ยังต้องได้รับการเข้าถึงจาก
ระยะไกลเพื่อการกู้คืน
•ส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้องทางานในสภาพ
อุตสาหกรรมที่มีความท้าทายตลอดทุกขั้นตอน
ของการผลิต

•InnoAGE SSDs เกรดอุตสาหกรรมที่มาพร้อม
การจัดการนอกแถบความถ
•แพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์ iCAP ของ
Innodiskเพื่อการบารุงรักษาและการจัดการจาก
ระยะไกลที่ไม่มีสะดุด
•DRAM ที่ทนทานและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบฝังตัว
ของ Innodisk สาหรับอุปกรณ์โรงงานและพีซีอุ
ตสาหกรรมร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน: แนวคิด
ว่าด้วยโรงงานอัจฉริยะ

ผลลัพธ์
จากการที่น า InnoAGE SSD ของ Innodisk มาใช้ประโยชน์ตลอดทุกขั้นตอนการผลิตของโรงงานอัจฉริยะโรงง
านในแนวคิดแห่งนี้จึงสามารถรับรองเวลาในการทางานที่ดีที่สุดได้ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่แยกเฉพาะข
องInnoAGE SSD ก็ทาให้ผู้ปฏิบัติการในโรงงานสามารถจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆได้จากระยะไกล ไม่เว้นแม้แต่ในก
รณีที่อุปกรณ์ขัดข้องหรือเครือข่ายใช้การไม่ได้ ไม่ว่าจะมีพนักงานอยู่ในโรงงานหรือไม่ก็ตาม
เนื่องด้วยเทคโนโลยีของ InnoAGE SSD รวมถึงความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของ Innodisk และโซลูชันอัจฉร
ิยะของพาร์ทเนอร์ด้านระบบนิเวศ โรงงานอัจฉริยะแห่งนี้จ ึงสามารถพิสูจน์แนวคิดที่ประสบความสาเร็จซึ่งถือเป็น
แรงบันดาลใจให้กับโครงการอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่ด าเนินการอยู่ได้
Partners

美超微電腦股份有限公司

ทาให้ประสบการณ์การ
เลือกซื้อดียิ่งขึ้น: แนวคิด
เรื่องร้านค้าปลีกอัจฉริยะ

สร้างประสบการณ์การเลือกซื้อที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในขณะที่พัฒนาธุรกิจให้กับผู้ค้าปลีก
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน
Innodisk ได้สร้างแนวคิดด้านการค้าปลีกแบบอัจฉริยะโดยอิงจากความต้องการของอุตสาหกรรมค้าปลีกและความท้าทายต่าง ๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AIoT สามารถสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อที่เพลิดเพลินและทากาไรให้มากขึ้นได้อย่างไร
ความท้าทาย

โซลูชัน

•ทุกอุปกรณ์จะต้องสามารถรับประกันความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้ได้สูงสุดเท่าที่จะทาได้
เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
•เวลาหยุดทางานของระบบนั้นอาจทาให้การดา
เนินการค้าปลีกเกิดการหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงได้
•ความสามารถในการจัดการจากระยะไกลนั้นเป็น
สิ่งสาคัญเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มค่า
•อุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องมอบป
ระสิทธิภาพในการทางานที่ยอดเยี่ยมสาหรับการ
เปิดใช้การจดจาใบหน้าอย่างราบรื่นเพื่อความ
ปลอดภัยและการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล

•InnoAGE SSDs เกรดอุตสาหกรรมที่มาพร้อม
การจัดการนอกแถบความถี่
•แพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์ iCAP ของ
Innodiskเพื่อการบารุงรักษาและการจัดการจาก
ระยะไกลที่ไม่ยากเย็น
•DRAM ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ต่อพ่วง
แบบฝังตัวของ Innodisk สาหรับพีซีแบบฝังตัว
และเครื่องบันทึกวิดีโอผ่านเครือข่าย (NVR)

ผลลัพธ์
จากการที่น า InnoAGE SSD มาใช้ประโยชน์ทั้งในพื้นที่การเลือกซื้อและในสถานที่อื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน
Innodisk จึงสามารถพัฒนาประสบการณ์การค้าปลีกและประสิทธิภาพในการดาเนินการได้เป็นอย่างมากโดยที่ไ
ม่ต้องสูญเสียความปลอดภัยหรือเวลาในการทางานของระบบ และเนื่องจากได้มีการผสาน InnoAGE SSD เข้ากับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นระบบขายหน้าร้าน (POS) พีซีแบบฝังตัวที่ไม่มีพัดลมซึ่งใช้ในตู้แสดงสินค้า อุปกรณ์รักษาควา
มปลอดภัย และตลอดทั่วทั้งคลังสินค้า ทาให้สามารถรักษาการดาเนินการด้านการค้าปลีกที่พัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้า
นไว้ได้อีกทั้งยังสามารถจัดการจากระยะไกลได้โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอีกด้วย
เนื่องจากอุปกรณ์ InnoAGE SSD ทาให้ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจากระยะไกล
นั้นดีขึ้นแนวคิดว่าด้วยการค้าปลีกแบบอัจฉริยะจึงสามารถนาเทคโนโลยีการจดจาใบหน้าและประสบการณ์เลือก
ซื้อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมาใช้ได้อย่างมั่นใจ โดยที่ไม่ทาให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจ
ากนี้ ผู้ปฏิบัติการก็ยังไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเวลาหยุดทางานของระบบที่อาจทาให้การดาเนินการหยุดชะงักอี
กด้วย
ด้วยเหตุนี้เอง โซลูชันจึงได้มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และในขณะเดียวกันก็ยังไม่ละเลยความต้องก
ารของผู้ค้าปลีกในการทากาไรและในด้านความน่าเชื่อถือ

เครื่องอานวยความสะดวกที่
ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกัน:
แนวคิดเรื่องเครื่องจาหน่าย
สินค้าอัจฉริยะ

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเครื่องจาหน่ายสินค้าที่ฉลาดขึ้นและโต้ตอบลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ให้บริการ
Innodisk ได้ออกแบบแนวคิดว่าด้วยเครื่องจาหน่ายสินค้าอัจฉริยะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการเครื่องจาหน่ายสินค้
าจะสามารถใช้เทคโนโลยี AIoT เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทากาไรและมอบประสบการณ์การเลือกซื้อ
ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าได้อย่างไร
ความท้าทาย

โซลูชัน

•จาเป็นต้องรักษาการหยุดทางานไว้ให้น้อยที่สุด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถมอบบริการชั้นเลิศ
และได้รับส่วนต่างกาไรที่เหมาะสม
•ไม่ควรลงพื้นที่เพื่อดาเนินการบารุงรักษา
บ่อยจนเกินไปเพื่อลดต้นทุน
•ทุกอุปกรณ์และส่วนประกอบจะต้องทนต่อการ
ทางานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงได้ในทุกภูมิอา
กาศและสภาพอากาศตลอดทั้งปี

•InnoAGE SSDs เกรดอุตสาหกรรมที่มาพร้อม
การจัดการนอกแถบความถ
•แพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์ iCAP ของ
Innodiskเพื่อการบารุงรักษาและการจัดการจาก
ระยะไกลที่ไม่มีสะดุด
•ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ทนทานของ Innodisk
ซึ่งรักษาประสิทธิภาพระดับสูงไว้ได้ใน
ทุกสภาพแวดล้อม

ผลลัพธ์
จากการที่น า InnoAGE SSD ของ Innodisk มาใช้ประโยชน์ ทาให้แนวคิดว่าด้วยเครื่องจาหน่ายสินค้าอัจฉริยะ
สามารถมอบโซลูชันที่น าฟีเจอร์อัจฉริยะมาใช้ โดยที่ไม่ต้องสูญเสียเวลาในการทางานอันมีค่าหรือดาเนินการบ
ารุงรักษาเพิ่มเติมในทางกลับกัน แนวคิดของเครื่องจาหน่ายสินค้าที่มีความซับซ้อนขึ้นจะสามารถจัดการคลังสิน
ค้าและคาดการณ์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องจาหน่ายสินค้าแบบเดิม ดังนั้นจึงช่วยลดควา
มจาเป็นในการดาเนินการบารุงรักษาได้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเครื่องจาหน่ายสินค้าที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ลูกค้าชื่นชอ
บ เช่น ตัวเลือกในการชาระเงินแบบไม่ใช้เงินสด อินเทอร์เฟสที่น่าดึงดูดซึ่งมาพร้อมโปรโมชันพิเศษและโฆษณา
รวมถึงตัวเลือกสินค้าที่ปรับให้เหมาะสมแล้วโดยทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับการลดต้นทุนให้กับผู้ให้บ
ริการ

วิสัยทัศน์ของเรา

Absolute Integration™
Absolute Integration™ คือเส้นทางที่เราเล็งเห็นซึ่งขับเคลื่อนไปสู่โลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น
“สาหรับเราแล้ว การผสานการทางานนั้นไม่ใช่แค่การจับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์มารวมกันเท่านั้น แต่คือหลักปรัชญา
ที่ผสานองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด”
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