
Cải thiện hoạt động kinh 
doanh và thế giới với AIoT
Innodisk đã làm việc với các đối tác và khách hàng thuộc hệ sinh thái 
AIoT trong toàn ngành, để khám phá xem các giải pháp tích hợp thông 
minh, có thể xây dựng tương lai thông minh như thế nào.

Bảo mật Đám mâyLưu trữ An toàn

Azure Sphere Controller

Phần mềm Bảo mật



Một giải pháp kết nối cho thế giới công nghệ số của chúng ta

Giới thiệu

Các thiết bị thông minh và thiết bị kết nối đang mang lại những cải tiến đáng kinh ngạc cho cuộc 
sống, hoạt động kinh doanh và mọi thứ khác nữa. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy các thiết bị này ở 
khắp mọi nơi - trong nhà máy, phương tiện xe cộ, gia đình và các địa điểm xa xôi như trên tua-bin 
gió, cơ sở lắp đặt điện mặt trời và các trạm nghiên cứu.

Việc tăng số lượng theo cấp số nhân và không có ranh giới địa lý, chúng ta sẽ sớm được hỗ trợ bởi 
các thiết bị thông minh và thiết bị kết nối này ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, tương lai thông minh này đòi hỏi phải có những giải pháp thông minh. Mặt khác, chi phí 
và những thách thức thuần túy về hậu cần liên quan đến việc quản lý và bảo trì tất cả những thiết bị 
thông minh này khiến cho viễn cảnh về tương lai này hoàn toàn không thể thực hiện được. 

May mắn là, với Innodisk InnoAGE SSD, tương lai thông minh của chúng ta vẫn nằm trong tầm tay.

Điện toán biên đối mặt với một mối đe dọa đáng kể đang hiện hữu được mô tả rõ nhất bằng tỷ lệ 
thiết bị trên người vận hành. Với sự phát triển các thiết bị biên theo cấp số nhân, việc quản lý và duy 
trì tất cả các thiết bị này trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Sẽ không có đủ kỹ thuật viên thiết bị sẵn sàng để chăm sóc cho tất cả các thiết bị này. Do vậy, cần 
phải thay đổi triệt để cách thức chúng ta quản lý các thiết bị biên của mình.

Các số liệu quan trọng

Một phần doanh thu hàng 
năm mà một doanh 

nghiệp nhỏ - trung bình 
chi cho CNTT.

Một phần chi phí CNTT phát 
sinh sau khi mua lần đầu.

Thời gian trung bình mỗi tuần mà 
một nhân viên dành để khắc 

phục sự cố thiết bị.

Thách thức lớn
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Giải pháp Thông minh

Innodisk’s InnoAGE SSD là một giải pháp hiệu quả cho thách thức này.

Các thiết bị biên được trang bị Innodisk InnoAGE SSD có thể được quản lý và bảo trì từ xa, do đó chỉ 
cần một kỹ thuật viên để xử lý hàng nghìn, hàng chục nghìn hoặc thậm chí hàng trăm nghìn thiết bị.

Quan trọng hơn, nhờ công nghệ truyền tín hiệu ngoài dải của InnoAGE SSD, các thiết bị có thể được 
quản lý ngay cả khi chúng bị hỏng, hệ thống bị lỗi, hoặc nếu bị mất kết nối mạng.

Nói cách khác, với InnoAGE SSD thì hầu như có thể tránh được việc quản lý tại chỗ các thiết bị biên - 
cho phép số thiết bị nhiều hơn và khả năng phân tán địa lý cao hơn bao giờ hết.

Quy trình quản lý hiệu quả hơn của InnoAGE SSD cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí CNTT và ít 
lãng phí thời gian hơn cho việc xử lý các thiết bị hỏng hóc.

Tín hiệu ngoài dải là gì?

Tín hiệu ngoài dải đề cập đến bất kỳ kết nối mạng nào tách biệt với kết nối “bình thường” (hoặc 
“trong dải”). Bằng cách bỏ qua kênh mạng thông thường và đưa ra một cách chuyên dụng, thay 
thế để truy cập vào thiết bị, tín hiệu ngoài dải giúp cho việc kiểm soát thiết bị có thể được thực 
hiện ngay cả khi thiết bị hoặc phần mềm của thiết bị bị hư hỏng.

Ví dụ: Hệ điều hành (OS) của trạm thời tiết bị gặp trục trặc, và nhân viên không còn có thể truy 
cập từ xa dữ liệu thời tiết của thiết bị bằng các phương tiện thông thường. Do những người vận 
hành hệ thống đã trang bị cho trạm thời tiết một ổ SSD hỗ trợ tín hiệu ngoài dải, nhân viên có 
thể bỏ qua hoàn toàn hệ điều hành của thiết bị và tải xuống dữ liệu thời tiết quan trọng trực 
tiếp từ SSD bằng cách kết nối mạng độc lập của ổ SSD đó. Sau đó, các kỹ thuật viên cũng có thể 
tải lên một bản sao hệ điều hành đang hoạt động trở lại thiết bị, khôi phục hoạt động bình 
thường của thiết bị.

Azure Sphere



Bảo mật ưu việt từ mạng lớp biên tới đám mây (Edge to Cloud)

Với mỗi thiết bị biên thêm vào hệ thống, thì lại 
có thêm một cơ hội tấn công cho các tác nhân 
có ý định xấu khai thác. Do vậy, khi số lượng 
thiết bị biên tiếp tục tăng lên, điều tối quan 
trọng là chúng phải được bảo vệ tốt trước các 
mối đe dọa an ninh mạng ở hiện tại và trong 
tương lai.

Nhờ các công nghệ bảo mật phần cứng, �rm-
ware, phần mềm đặc trưng của Innodisk và 
Microsoft Azure Sphere được tích hợp, InnoAGE 
SSD cung cấp giải pháp 360 độ cho các mối 
quan tâm về bảo mật ở ba cấp độ:

     1. Bảo mật thiết bị biên: giữ thiết bị biên và các dữ liệu của chúng được an toàn
     2. Kết nối bảo mật: đảm bảo rằng mọi thông tin liên lạc giữa các thiết bị biên và đám mây đều 
         được an toàn
     3. Bảo mật đám mây: Bảo vệ dữ liệu đám mây và các tính năng quản lý khỏi các tác nhân độc hại

Nói cách khác, InnoAGE SSD khiến cho các thiết bị được trang bị đầy đủ để xử lý các môi trường bảo 
mật đầy thách thức có trong thiết bị biên và vượt xa hơn thế nữa.

Bước vào kỷ nguyên InnoAGE Edge

Cùng với các kỹ sư và đối tác hệ sinh thái của mình, chúng tôi đã xây dựng các ý tưởng 
tinh vi để chứng minh cách Innodisk InnoAGE SSD có thể cải thiện điện toán biên 
trong bất kỳ ngành và ứng dụng nào.

Bạn đã sẵn sàng đưa điện toán biên của mình lên cấp độ tiếp theo chưa?

Microsoft Azure Sphere là gì?

Azure Sphere là bộ vi điều khiển (MCU) 
được Microsoft thiết kế để sử dụng trong 
các ứng dụng Internet vạn vật (IoT). Với 
các tính năng bảo mật toàn diện và kết 
nối mạng được tích hợp sẵn, Azure 
Sphere giúp bảo mật đáng tin cậy cho 
các thiết bị có tích hợp Azure 
Sphere—bất kể chúng ở đâu hay số 
lượng thế nào.



Mang lại cho tương lai lĩnh vực sản xuất với các thành phần thông minh và mạnh mẽ sẵn 
sàng cho một trung tâm xử lý dữ liệu và khai thác thuật toán AI (AI on the edge)

Kết quả

Các đối tác

Thách thức

• Yêu cầu duy trì thời gian ngừng hoạt động ở 
  mức tối thiểu nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa
• Cần có nhân viên có thể quản lý thiết bị trong 
  nhà máy ngay cả khi không có nhân viên tại 
  chỗ
• Trong trường hợp thiết bị bị lỗi hoặc ngừng 
  dịch vụ, vẫn cần phải truy cập thiết bị từ xa 
  cho mục đích khôi phục
• Các linh kiện cần hoạt động trong điều kiện 
  công nghiệp đầy thách thức trong suốt mọi 
  giai đoạn của quá trình sản xuất

Giải pháp

• InnoAGE SSD cấp công nghiệp với công nghệ 
  quản lý ngoài dải.
• Nền tảng quản lý thiết bị iCAP của Innodisk 
  nhằm bảo trì và quản lý từ xa một cách  liên 
  tục.
• Thiết bị DRAM bền bỉ và các thiết bị nhúng 
  ngoại vi của Innodisk cho thiết bị nhà máy và 
  các máy tính công nghiệp.

Cùng nhau xây dựng 
tương lai: Ý tưởng Nhà 
máy Thông minh

Bằng cách tận dụng lợi thế Innodisk InnoAGE SSD trong suốt quá trình sản xuất của nhà máy thông minh,
nhà máy sản xuất kiểu mẫu có thể đảm bảo thời gian hoạt động tốt nhất có thể. Với kênh giao tiếp độc lập 
của InnoAGE SSD, những người vận hành nhà máy sản xuất có thể quản lý thiết bị từ xa, ngay cả trong trường 
hợp thiết bị gặp sự cố hoặc mất kết nối mạng—và bất kể là có bất kỳ nhân viên nào có mặt trực tiếp tại nhà 
máy hay không.

Nhờ công nghệ của InnoAGE SSD kết hợp với sự bền bỉ đặc trưng của Innodisk và các giải pháp thông minh 
của các đối tác hệ sinh thái, nhà máy thông minh đã chứng minh sự thành công của ý tưởng, đóng vai trò là 
nguồn cảm hứng cho các dự án công nghiệp thông minh đang diễn ra.

Innodisk, cùng với các đối tác hệ sinh thái, đã tạo ra một nhà máy sản xuất kiểu mẫu mang lại hiệu suất lao 
động vượt trội và giảm chi phí bằng cách tận dụng lợi thế phần cứng tốt nhất trong toàn ngành.

美超微電腦股份有限公司



Giúp người tiêu dùng mua sắm tốt hơn, đồng thời cải thiện hoạt động kinh doanh cho 
những người bán lẻ với các công nghệ thông minh và kết nối

Kết quả

Thách thức

• Mọi thiết bị phải có khả năng đảm bảo việc 
  bảo mật dữ liệu cao nhất có thể để bảo vệ 
  thông tin cá nhân của khách hàng
• Rủi ro ngừng hoạt động của hệ thống làm tê 
  liệt hoàn toàn hoạt động bán lẻ
• Khả năng quản lý từ xa rất quan trọng để bảo 
  đảm hiệu quả chi phí
• Mọi thiết bị và linh kiện cần phải có hiệu suất 
  tuyệt vời cho phép việc nhận dạng khuôn 
  mặt liên tục nhằm đảm bảo các mục đích bảo 
  mật và cá nhân hóa

Giải pháp

• InnoAGE SSD cấp công nghiệp với công nghệ 
  quản lý ngoài dải
• Nền tảng quản lý thiết bị iCAP của Innodisk 
  nhằm bảo trì và quản lý từ xa một cách dễ 
  dàng
• Thiết bị DRAM hiệu suất cao và các thiết bị 
  nhúng ngoại vi của Innodisk dành cho các 
  máy tính được cài đặt sẵn và đầu ghi hình 
  (NVR)

Giúp trải nghiệm mua 
sắm tốt hơn: Ý tưởng 
bán lẻ thông minh

Bằng cách tận dụng lợi thế InnoAGE SSD trong cả lĩnh vực mua sắm và các cơ sở hỗ trợ, Innodisk đã có thể 
cải thiện đáng kể trải nghiệm bán lẻ và hiệu suất hoạt động mà không phải đánh đổi việc bảo mật hoặc thời 
gian hoạt động của hệ thống. Với InnoAGE SSD được tích hợp vào các hệ thống điểm bán hàng (POS), máy 
tính nhúng không quạt được sử dụng trong các ki-ốt trưng bày, thiết bị an ninh, và trong toàn bộ nhà kho, 
tất cả các khía cạnh được cải tiến của hoạt động bán lẻ đều được bảo mật và hỗ trợ quản lý từ xa bằng công 
nghệ thông minh.

Với khả năng bảo mật và quản lý từ xa được cải thiện nhờ các thiết bị InnoAGE SSD, ý tưởng bán lẻ thông 
minh có thể tự tin đưa vào các công nghệ nhận dạng khuôn mặt và trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa 
mà không khiến cho thông tin cá nhân của khách hàng gặp rủi ro. Hơn nữa, những người vận hành sẽ không 
cần phải lo lắng về thời gian ngừng hệ thống khiến cho hoạt động bị tê liệt.

Do vậy, giải pháp mang lại một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng đồng thời giải quyết nhu cầu của các 
nhà bán lẻ về khả năng lợi ích và độ tin cậy.

Innodisk đã tạo ra một ý tưởng bán lẻ thông minh, dựa trên nhu cầu và thách thức của ngành bán lẻ, cho thấy 
cách thức công nghệ AIoT có thể tạo ra trải nghiệm mua sắm thú vị và chuyên nghiệp hơn.



Làm hài lòng khách hàng với những chiếc máy bán hàng tự động thông minh và có tính 
tương tác tốt hơn, đồng thời làm giảm chi phí và tăng hiệu quả cho người vận hành

Kết quả

Thách thức

• Bắt buộc phải duy trì thời gian ngừng hoạt 
  động ở mức tối thiểu để đảm bảo chất lượng 
  dịch vụ cao và lợi nhuận hợp lý
• Không cần thường xuyên thực hiện bảo trì 
  trực tiếp để giảm chi phí
• Bất kỳ thiết bị và linh kiện nào phải có khả 
  hoạt động 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết 
  và khí hậu quanh năm

Giải pháp

• InnoAGE SSD cấp công nghiệp với công nghệ 
  quản lý ngoài dải
• Nền tảng quản lý thiết bị iCAP của Innodisk 
  nhằm bảo trì và quản lý từ xa một cách liền 
  mạch
• Các linh kiện phần cứng bền bỉ của Innodisk 
  duy trì hiệu suất cao trong mọi môi trường

Sự tiện lợi thông minh và 
kết nối: Ý tưởng máy bán 
hàng tự động thông minh

Bằng cách tận dụng lợi thế Innodisk InnoAGE SSD, ý tưởng máy bán hàng tự động đưa ra một giải pháp với 
các tính năng thông minh mà không làm mất thời gian hoạt động đáng giá hoặc yêu cầu thêm việc bảo trì. 
Trái lại, ý tưởng máy bán hàng tự động phức tạp có thể quản lý hàng tồn kho và dự báo nhu cầu hiệu quả 
hơn máy bán hàng tự động truyền thống, do đó giảm chi phí bảo trì. Do vậy, máy bán hàng tự động có các 
tính năng mà khách hàng ưa thích, chẳng hạn như tùy chọn thanh toán không dùng tiền mặt, giao diện 
hấp dẫn với các chương trình khuyến mãi và quảng cáo đặc biệt cũng như lựa chọn sản phẩm được tối ưu 
hóa. Tựu trung lại là giảm chi phí cho người vận hành.

Innodisk đã thiết kế ý tưởng máy bán hàng tự động thông minh chứng minh việc người vận hành máy bán 
hàng thông minh có thể sử dụng AIoT như thế nào để cải thiện khả năng bán hàng chuyên nghiệp và mang 
đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm vượt trội.
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Sứ mệnh

Absolute Integration™

Absolute Integration™ [Tích hợp Hoàn hảo] là con đường đã xác định của chúng tôi hướng tới một thế giới kết nối nhiều hơn nữa.

“Đối với chúng tôi, tích hợp không chỉ đơn giản là sự kết hợp phần cứng, phần mềm và �rmware; đó là một  
triết lý đồng hóa mọi yếu tố liên quan để tạo ra một giải pháp tối ưu.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hành, xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh của Innodisk hoặc truy cập trang web của chúng tôi: 

www.innodisk.com
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