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Innodisk hỗ trợ cuộc cách mạng nông 
nghiệp mới thông qua các giải pháp 
AI (Trí tuệ nhân tạo) 

Câu chuyện Thành công

Giới thiệu

Việc triển khai công nghệ AIoT đã thúc đẩy việc sử dụng IoT (Internet Vạn 
vật), điện toán đám mây và dữ liệu lớn, v.v., trong các giai đoạn khác nhau 
của sản xuất nông nghiệp; dẫn đến sự xuất hiện của nền nông nghiệp kỹ 
thuật số và thông minh.

“Nông nghiệp thông minh” là sự kết hợp giữa nông nghiệp và công nghệ 
cao bằng các giải pháp IoT hiện đại, với mục tiêu thay thế phương thức canh 
tác truyền thống bằng các phương pháp vận hành hiện đại. Kiểm soát sản 
xuất nông nghiệp bằng cách áp dụng các cảm biến và phần mềm trên nền 
tảng di động hoặc nền tảng máy tính cho phép nền nông nghiệp truyền 
thống trở nên “thông minh” hơn.

Trong cuộc trao đổi kỹ thuật giữa Innodisk và một đối tác lâu năm (một nhà 
sản xuất máy tính bảng công nghiệp trong nước), họ đã cho chúng tôi xem 
một sản phẩm phục vụ canh tác nông trại mà họ đang phát triển. Chúng 
tôi sớm nhận ra rằng Innodisk có thể cung cấp các dịch vụ giúp tăng cường 
công suất của thiết bị hiện có và đáp ứng nhu cầu phát triển chức năng 
trong tương lai, do đó mở rộng khả năng ứng dụng trong tương lai.

Sản phẩm này của nhà sản xuất máy tính bảng công nghiệp đó chủ yếu được 
sử dụng trong các hệ thống thí điểm tự động cho canh tác trang trại. 

Innodisk đã cung cấp giải pháp EP 
CANbus EMUC-B202-W1 cho các máy 
móc canh tác nông nghiệp ở Trung 
Quốc. Các card mở rộng EP thường 
được sử dụng trong lĩnh vực giao 
thông vận tải, cũng như mạng truyền 
thông và chẩn đoán giữa các thiết bị 
tự động hóa của nhà máy.
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Kết luận

Thông qua giải pháp CAN bus của Innodisk, khách hàng canh tác nông trại 
của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về phương tiện khác nhau khi sử 
dụng mô-đun CAN để hỗ trợ nhiều giao thức. Dòng đời sản phẩm lâu dài 
cũng có nghĩa là các nhà sản xuất không phải lo lắng về việc thiếu các bộ 
phận trong giai đoạn sau của vòng đời sản phẩm. Innodisk có một đội ngũ 
chuyên gia về firmware, API và phần mềm kết nối có thể được điều chỉnh để 
đáp ứng mọi nhu cầu ứng dụng tích hợp.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng thông qua sự hợp tác tuyệt vời, Innodisk có thể hỗ trợ 
khách hàng vượt qua mọi thách thức. Bằng cách duy trì kết nối, chúng tôi 
đảm bảo rằng giải pháp được điều chỉnh sẽ phù hợp với ứng dụng của bạn, 
từ các giai đoạn giao tiếp ban đầu đến thực thi cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục cống hiến cho việc tích hợp phần cứng, firmware và phần mềm sáng tạo.

Máy móc canh tác trong nông trại 
cần 2 kênh giao tiếp CAN và bản 
thân IPC (máy tính công nghiệp) 
không có tích hợp sẵn phần cứng 
CAN bus. Card EP mở rộng của In-
nodisk có thể mở rộng chức năng 
của bo mạch chủ, do đó giảm chi 
phí phát triển thiết kế lại bo mạch 
chủ.
Bo mạch chủ IPC có sẵn kết nối 
mini PCIe tương thích với card mở 
rộng Innodisk CAN, giúp hiệu suất 
việc truyền thông giao tiếp thiết bị 
trở nên hoàn hảo, phù hợp với yêu 
cầu của khách hàng.
Thêm vào đó, hãng Innodisk cung 
cấp hoàn chỉnh một thư viện driv-
er, API tới khách hàng, giúp gia 
tốc việc phát triển phần mềm. Thư 
viện hỗ trợ chế độ thời gian thực 
real-time, chất lượng cao và đã 
nhận được đánh giá cao từ khách 
hàng.
Sản phẩm hỗ trợ nhiều loại giao 
thức CAN bus cấp cao như J1939 
và CANopen, phù hợp với các yêu 
cầu ứng dụng cho các phương tiện 
khác nhau.
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Tính ổn định và độ tin cậy của việc tiếp nhận tín hiệu: Cần đạt được 
yêu cầu về giao tiếp lẫn nhau, nhận tín hiệu và độ chính xác của dữ 
liệu giữa các thiết bị trong hệ thống nhúng.
Đáp ứng các yêu cầu truyền khác nhau: Đa dạng các giao thưc 
chuyển đổi là nền tảng ra đời mạng truyền thông IoT công nghiệp; 
thậm chí cần đáp ứng nhiều yêu cầu hơn nữa để truyền dữ liệu theo 
thời gian thực.
Đơn giản hóa các giao thức mạng: Để áp dụng nông nghiệp thông 
minh cho các loại mô hình canh tác nông trại khác nhau, nhà sản 
xuất máy tính bảng công nghiệp đã phát triển các ứng dụng người 
dùng cuối khác nhau cho các yêu cầu của từng mô hình. Khách 
hàng cần một cách để đơn giản hóa đáng kể quá trình tích hợp các 
giao thức mạng công nghiệp đó.

Car mở rộng CAN bus: Sản phẩm cho phép giao tiếp CAN ngang 
hàng giữa các bộ vi điều khiển mà không cần máy tính chủ. Tín hiệu 
được gửi và kết nối với các thiết bị và phương tiện khác nhau thông 
qua một dây cáp xoắn duy nhất. Sản phẩm cũng được áp dụng rộng 
rãi cho các ngành công nghiệp tự động hóa và hệ thống nhúng.
Khả năng tương thích đa nền tảng: Giải pháp cổng kép tương thích 
với kiến trúc ARM và hệ điều hành Linux.
Dòng đời sản phẩm: Innodisk cung cấp dòng đời sản phẩm lâu dài, 
đảm bảo thay thế bảo trì trong tương lai.
EP Can bus mạnh mẽ và ổn định: Thẻ mở rộng EMUC-B202-W1 có 
thể chịu được môi trường khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ, nhiễu 
điện từ và nguồn điện không ổn định.

Sản phẩm cung cấp rất nhiều chức năng, chẳng hạn như khả năng xác định 
chướng ngại vật, gửi cảnh báo và tránh né - một cách an toàn và chính xác 
để đạt được hiệu quả cao trong canh tác nông nghiệp thông qua nhận thức 
về môi trường và lái xe chính xác. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
nêu trên, giải pháp do nhóm sản phẩm card EP công nghiệp của Innodisk 
cung cấp còn cho phép quản lý và theo dõi đồng thời các điều kiện làm việc 
của tất cả máy móc trong nông trại cũng như điều khiển các phương tiện.

Lộ trình đến với 
Thành công của 
chúng tôi

EMUC-B202-W1
USB to dual Isolated 
CAN bus 2.0B 

Thách thức

Giải pháp
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