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นวัตกรรมใหม่ของ 
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัว
ภัยคุกค�มด้�นคว�มปลอดภัยมีก�รพัฒน�ขึ้นตลอดระยะเวล�หล�ยปีที่ผ่�นม� พร้อมไปกับก�รพัฒน�เทค
โนโลยีเพื่อรับมือกับคว�มเสี่ยงที่ก้�วหน้�ขึ้นเรื่อย ๆ อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพูดถึงคว�มปลอดภัยท�งก�ยภ�พ อง
ค์กรส่วนใหญ่ยังคงใช้เทคโนโลยีก�รควบคุมก�รเข้�ถึงแบบเดิมซึ่งทำ�ให้เกิดช่องโหว่ที่ไม่จำ�เป็น องค์กรนั้นจะ
ต้องค้นห�โซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองคว�มต้องก�รของโลกที่ก้�วไปข้�งหน้�ในทุกๆ ขณะ

HID Global จึงสร้าง Seos® ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัว

Seos ให้ทั้งคว�มปลอดภัยและคว�มยืดหยุ่นที่เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับทุกองค์กร ด้วยก�รเข้�รหัสขั้นสูงและโค
รงสร้�งพื้นฐ�นที่กำ�หนดโดยซอฟต์แวร์ Seos จึงให้คว�มปลอดภัยในก�รระบุตัวตนที่มั่นใจได้สำ�หรับทุกอุปก
รณ์ และยังส�ม�รถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจ�กก�รควบคุมก�รเข้�ถึงท�งก�ยภ�พอีกด้วย

Seos เหนือกว่�เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวแบบเดิมและที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยจุดเด่นดังต่อไปนี้

 ¡	ความปลอดภัย: ก�รเข้�รหัสที่ดีที่สุด สำ�หรับก�รปกป้องข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น  
  ทำ�ให้มีสภ�พแวดล้อมคว�มปลอดภัยที่ดีกว่�เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวอื่น ๆ 

	 ¡	เคลื่อนย้ายได้: Seos มีพื้นฐ�นจ�กซอฟต์แวร์ และไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮ�ร์ดแวร์ ทำ�ให้มีคว 
  �มยืดหยุ่นในก�รใช้ง�นกับอุปกรณ์ รวมถึงก�รใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สม�ร์ทก�ร์ด ป้�ยแท็ก  
  และอื่นๆ อีกม�กม�ย 

	 ¡	แอปพลิเคชัน: Seos ส�ม�รถใช้ง�นบนแอปพลิเคชันนอกเหนือจ�กก�รควบคุมก�รเข้�ถึงท�งก 
  �ยภ�พ รวมถึงก�รปรับใช้สำ�หรับหน่วยง�นธุรกิจ ก�รศึกษ� รัฐบ�ล สถ�นบริก�ร และอื่น ๆ

คว�มส�ม�รถขั้นสูงนี้ทำ�ให้องค์กรได้รับก�รปกป้องให้ปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีคว�มยืดหยุ่นใน
ก�รเลือกใช้อุปกรณ์และแอปพลิชันให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของตน

Seos ช่วยปกป้ององค์กรจาก

ภัยคุกคามและจุดอ่อนต่างๆ 

ในปัจจุบันได้ดีกว่าโซลูชันอื่นๆ 

ที่มีจำาหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
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คว�มปลอดภัยที่ไร้ผู้เทียบเคียง 
Seos มอบคว�มปลอดภัยให้กับข้อมูลในระดับสูงและคว�มเป็นส่วนตัวในระดับที่เหนือกว่�เทคโนโลยีข้อมูล
ประจำ�ตัวแบบเดิมและของร�ยอื่น ทั้งนี้เพร�ะ Seos ใช้วิธีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยแบบหล�ยชั้น และใช้แนว
ปฏิบัติที่เข้มงวดในก�รปกป้องข้อมูล

Secure Identity Objects

Seos และแพลตฟอร์มของ iCLASS SE® และเครื่องอ่�น multiCLASS® SE จะช่วยยกระดับก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยแบบหล�ยชั้น โดยเทคโนโลยีนี้จะผสมผส�นก�รควบคุมคว�มปลอดภัยแบบต่�งๆ เข้�ด้วยกันในก�
รปกป้องทรัพย�กรและข้อมูล 

หนึ่งในชั้นคว�มปลอดภัยเหล่�นี้ คือ Secure Identity Object หรือ SIO ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลที่ได้รับก
�รปกป้องด้วยก�รเข้�รหัส เพื่อเก็บรักษ�ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยโดยก�รระบุอัตลักษณ์บุคคล เช่น 
รหัสประจำ�ตัวผู้ใช้

SIO ยังเป็น ID ที่นำ�ไปใช้ง�นได้ จึงส�ม�รถโปรแกรมต�มจำ�นวนของข้อมูลประจำ�ตัวท�งก�ยภ�พ และส�ม
�รถเพิ่มประสิทธิภ�พด้วยแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ SIO ของ Seos นั้นมีลักษณะเฉพ�ะ มีสี่ประก�ร
ที่จะช่วยเพิ่มก�รปกป้องคว�มปลอดภัย:

 ¡	มีข้อมูลก�รระบุตัวตัวแบบดิจิทัลเฉพ�ะสำ�หรับผู้ใช้ 

 ¡	ผูกไว้กับอุปกรณ์ในแบบเข้�รหัส

 ¡	ลงชื่อเมื่อถึงเวล�สร้�งและตรวจสอบคว�มถูกต้องทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลรับรองเพื่อให้แน่ใจว่�เป็นแหล ่
  งที่เชื่อถือได้ 

 ¡	เข้�รหัสเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กก�รอ่�น ID ของผู้ใช้ที่ฝังติดตั้งไว้

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรับรอง: The Seos Core

เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวของ Seos นั้นมีศูนย์กล�งอยู่ที่ Seos Core คือชุดเก็บข้อมูลคว�มปลอดภัยซึ่งเป็
นรูปแบบสำ�หรับก�รเก็บและใช้ข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พื้นฐ�น 
ฮ�ร์ดแวร์ และโพรโทคอลก�รสื่อส�รใดๆ 

Seos Core ใช้ประโยชน์จ�กคอนเทนเนอร์ที่เรียกว่� Application Dedicated Files (ADF) ภ�ยใน ADF 
แต่ละส่วนคือ Object Identifier (OID) ที่ไม่ซ้ำ�กับตัวใดๆ ซึ่งรับหน้�ที่เก็บหนังสือรับรองดิจิทัลไว้ ADF แต่ละ
ตัวได้รับก�รคุ้มครองคว�มเป็นส่วนตัว

“Seos 

นั้นเป็นมากกว่าแค่ประตูเข้าออก 

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถจัด

การข้อมูลประจำาตัวได้ดียิ่งขึ้น และ

ช่วยให้สามารถจัดการกับแผนกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ”

DANNY ANTHES 

ผู้จัดก�รอ�วุโส 

ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

มห�วิทย�ลัยจอร์จเมสัน
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ข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น
Seos ดำ�เนินรอยต�มแนวท�งปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในก�รปกป้องข้อมูล และมีม�ตรฐ�นในก�รตรวจสอบแบ
บเปิดอย่�งกว้�ง ซึ่งต�มจริงแล้ว เทคโนโลยีนี้ใช้ม�ตรฐ�นเดียวกับระบบหนังสือเดินท�งอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์สร้�งล�ยเซ็นแบบปลอดภัย รวมไปถึงบัตร Europay, Mastercard และ Visa ทั้งนี้ประกอบไปด้วย:

การจัดการคีย์: ทำ�อะไรได้ม�กกว่�ก�รใช้ง�นที่เรียบง่�ยอย่�งก�รคำ�นวณคีย์ของบัตรที่ผูกกับแอปพลิเคชั่น
และก�รใช้ง�น

การรับรองความถูกต้องร่วมกัน: ช่วยปกป้องคว�มสมบูรณ์ของข้อคว�มได้อย่�งดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับเทคโ
นโลยีในระดับเดียวกัน ช่วยตรวจสอบคว�มถูกต้องระหว่�งบัตรกับเครื่องอ่�นและเป็นจุดเริ่มของคีย์เซสชันที่
จะมีก�รใช้ในภ�ยหลัง

การส่งข้อความที่มีความปลอดภัย: ลดช่องโหว่และปกป้องคว�มสมบูรณ์ของเซสชันโดยไม่คำ�นึงว่�จะมีคว
�มย�วเป็นเท่�ใด ตรวจพบและปฏิเสธก�รลบ ก�รแทรก ก�รเล่นซ้ำ� หรือก�รสั่งซื้อซ้ำ�

ที่ได้มาตรฐาน: Seos ใช้ม�ตรฐ�นส�กลแบบเปิดที่ได้รับก�รวิจ�รณ์ ตรวจสอบ และรับรองเป็นประจำ�โดยเ
จ้�หน้�ที่ผู้เชี่ยวช�ญเพื่อให้คว�มปลอดภัยระดับส�กลที่สูงที่สุดเท่�ที่เป็นไปได้ เทคโนโลยีนี้ตรงกันข้�มกับระ
บบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีก�รยกระดับขึ้นจนกว่�จะมีก�รแก้ไขปัญห� ก�รยึดมั่นในม�ตรฐ�
นก�รปกป้องข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวอย่�งเข้มงวดสูงสุดนี้ทำ�ให้ Seos ส�ม�รถปกป้ององค์กรจ�กภัยคุก
ค�มและช่องโหว่ต่�งๆ ในทุกวันนี้ได้ดีกว่�วิธีก�รอื่นใดในท้องตล�ด

Seos นั้นมีการพัฒนาตามมาตรฐา

นระดับโลกที่เปิดกว้าง 
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คว�มเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคว�มยืดหยุ่นกับอุปกรณ์ 
ข้อมูลประจำ�ตัวในยุคปัจจุบันจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮ�ร์ดแวร์ เพื่อให้ส�ม�รถเลือกใช้โทรศัพท์ ก�ร์ด 
อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นข้อมูลประจำ�ตัวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

Seos เป็นเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวที่กำ�หนดโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮ�ร์ดแวร์ คว�มเป็น
อิสระนี้ทำ�ให้เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวเพื่อคว�มปลอดภัยส�ม�รถใช้ง�นกับอุปกรณ์และโพรโทคอลก�รสื่อส
�รต่�งๆ ได้อย่�งม�กม�ย

มากประสิทธิภาพในการพกพา - ส�ม�รถพอร์ต Seos ให้เข้�กับอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ที่แตกต่�งกันเ
พื่อให้ส�ม�รถส่งในหล�ยรูปแบบ  

โซลูชันที่สามารถกำาหนดเองได้ ทีมรักษ�คว�มปลอดภัยส�ม�รถเลือกสม�ร์ทก�ร์ดและอุปกรณ์เคลื่อนที่ใ
ห้เหม�ะกับคว�มต้องก�รของพนักง�นได้ Seos ช่วยเสริมประสิทธิภ�พให้กับโซลูชั่น HID Mobile Access® 
ที่ได้รับร�งวัล 

โปรโตคอลที่เลือกได-้ Seos Core นั้นช่วยเพิ่มคว�มยืดหยุ่นในก�รเลือกโปรโตคอลในก�รสื่อส�รและช่วยน
ำ�เสนออินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกับตัวควบคุมก�รเข้�ถึงได้โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงวิธีในก�รสื่อส�ร

ความสะดวกและประสิทธิภาพอื่นๆ - เทคโนโลยี HID Mobile Access นั้นช่วยให้พนักง�นส�ม�รถใช้อุป
กรณ์สม�ร์ทในก�รเย้�ถึงใช้ง�นประตู ประตูเครือข่�ยและอื่น ๆ 

ปรับใช้ได้จากระยะไกล - แพทช์สำ�หรับซอฟต์แวร์นั้นส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นจ�กระยะไกลได้ห�กจำ�เป็น ซึ่งต่
�งจ�กก�รออกใบรับรองที่ใช้ชิปอย่�งสมบูรณ์

รายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เข้ากันได้ สามารถเข้าไปดูได้ที่: hidglobal.com/mobile-access-supported-
devices 

สม�ร์ทก�ร์ด

อุปกรณ์พกพ�

สวมใส่ได้

https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
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องค์กรต้องส�ม�รถจัดก�รข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลที่ใช้สำ�หรับแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่�งอิสระ รวมถึงส�
ม�รถตั้งค่�โดเมนของคว�มน่�เชื่อถือที่ต่�งกันได้ Seos ให้คว�มสำ�คัญกับตัวตนดิจิทัลในแอปพลิเคชันหล�ย
ตัว ซึ่งอยู่นอกเหนือก�รใช้ง�นในรูปแบบเดิม เพื่อใช้ในอุตส�หกรรมแขนงต่�งๆ  

เฟรมเวิร์กที่ครอบคลุม 

Seos สร้�งเฟรมเวิร์กปลอดภัยที่ช่วยปกป้องก�รเข้�ถึงข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลโดยใช้ก�รพิสูจน์ตัวตนแบ
บเข้�รหัสที่รัดกุม นี่เป็นร�กฐ�นของบัตรแอปพลิเคชันหล�ยตัวใบจริง ที่มีเพียงระบบที่ได้รับอนุญ�ตเท่�นั้นที่
ส�ม�รถอ่�นข้อมูลรับรองเหล่�นั้นได้ 

ADF แบบพลวัต 
ข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลจะถูกเก็บเป็น ADF และแต่ละร�ยก�รนั้นจะได้รับก�รปกป้องผ่�นก�รเลือกและก
�รรับรอง ซึ่งต้องใช้ระดับคว�มปลอดภัยและคว�มเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยก�รใช้ง�นปุ่มหล�ยๆ ปุ่ม ADF ส�ม
�รถสร้�งและกำ�จัดออกไปได้อย่�งเหม�ะสมตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของข้อมูลประจำ�ตัว

ตัวเลือกหน่วยความจำา 
จัดเก็บแอปพลิเคชันด้วยหน่วยคว�มจำ�ที่มีให้เลือกขน�ด 8KB หรือ 16KB สำ�หรับแพลตฟอร์มที่ใช้ Java 
เป็นหลักนั้นส�ม�รถทำ�ก�รโหลด Seos ไว้ในพื้นที่หน่วยคว�มจำ�ที่ปลอดภัยและหน่วยคว�มจำ�ที่ใช้ได้สูงสุด
ถึง 144KB เพื่อรองรับก�รพัฒน�แอปพลิเคชันในแบบที่กำ�หนดเอง

รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว 
จัดเก็บรหัสผ่�นแบบคงที่และสร้�งรหัสผ่�นแบบใช้ครั้งเดียวต�มม�ตรฐ�นของ Oath HOTP ซึ่งเป็นท�งเลือก
ที่ว�งใจได้ในก�รสร้�งรหัสผ่�นแบบใช้ครั้งเดียวสำ�หรับก�รเข้�ถึงเครือข่�ยคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันจ�
กระยะไกลที่ปลอดภัย

แอปพลิเคชันม�กขึ้น 
สำ�หรับก�รทำ�ง�นที่เพิ่มขึ้น

ที่จอดรถ
ก�รจัดก�ร

เข้�สู่ระบบ 
เครือข่�ย

อีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของ 

Seos คือการเพิ่มสมรรถภาพของ

แอปพลิเคชันนอกเหนือไปจากกา

รควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพแ

บบเดิม

ก�รพิมพ์ที่ปลอดภัย ตู้ข�ยของไม่ต้องใช้เงินสด

เวล�และก�รเข้�ง�น
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นวัตกรรมใหม่ของ 
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัว
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวรุ่นเก่�ไม่มีคว�มส�ม�รถเพียงพอที่จะรองรับคว�มต้องก�รขององค์กรในปัจจุ
บันและในอน�คตได้ เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวไม่เพียงต้องให้คว�มมั่นใจว่�ระบบก�รควบคุมก�รเข้�ถึง
ท�งก�ยภ�พไม่ได้เป็นจุดอ่อนของระบบรักษ�คว�มปลอดภัย แต่ยังต้องเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้แก่ผู้ใช้ 
ทั้งพนักง�นและผู้บริห�รอีกด้วย

ด้วยระบบคว�มปลอดภัยชั้นยอด คว�มยืดหยุ่นต่ออุปกรณ์ และคว�มส�ม�รถสำ�หรับแอปพลิเคชันชั้นนำ� 
Seos คือตัวเลือกของเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวที่ถูกต้องสำ�หรับวันนี้ วันพรุ่งนี้ และในอน�คต

ทำาความรู้จักกับ Seos มากขึ้นที่ 

hidglobal.com/seos ได้เลย

HID Global ได้ช่วยองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกให้รู้จักและ
ยอมรับในประสิทธิภาพของ Seos หากต้องการเริ่มอัปเกรดเป็น
 Seos โปรดติดต่อเราทาง getHID@hidglobal.com เพื่อกำาหนด
เวลาให้การปรึกษาของคุณทันที

https://info.hidglobal.com/201803pacsnamnxtgenaccessppcseoconsultation_LP-request.html
mailto:getHID@hidglobal.com
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