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Eliminacja utraty klatek
Optymalizacja firmware dla wysokopoziomowych zastosowań 
w monitoringu

Studium zastosowania

Wstęp

Digitalizacja i rozwój Internetu Rzeczy zrewolucjonizowały rynek moni-

toringu. Nowe funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i doraźna analiza 

danych wymagają dużej mocy obliczeniowej, ale mogą dostarczyć niemal 

natychmiastową informację zwrotną. Jednak zawsze istnieją przeszko-

dy dla innowacji, czego doświadczył jeden z partnerów firmy Innodisk 

podczas testowania zaawansowanej konfiguracji systemu rejestracji z 

wykorzystaniem dysków półprzewodnikowych (SSD).

Używając standardowego dysku SSD do wysokiej jakości nagrań moni-

toringu, producent zauważył okresowe spadki prędkości zapisu danych. 

Spadek ten doprowadził do zmniejszenia liczby klatek na sekundę, powo-

dując opóźnienie wideo, które także miało ziarnisty wygląd. W przypadku 

zastosowania, w którym kluczowe znaczenie może mieć zaledwie kilka se-

kund materiału filmowego, ten rodzaj utraty klatek jest nie do przyjęcia. 

Partner zwrócił się do firmy Innodisk o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Amerykański producent napo-

tkał problemy z nagry-waniem 

w systemie monitoringu wyko-

rzystującym nośniki SSD. Firma 

Innodisk zidentyfikowała te 

problemy jako zakłócenia powo-

dowane przez procesy firmware 

i zaprojektowała specjalny dysk 

z oprogra¬mowaniem firmware 

zoptymalizowanym pod kątem 

zapisu monito¬ringu. Testy wy-

kazały, że dysk SSD działał płyn-

nie i bez zakłóceń.
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Wynik

Dyski SSD są nowością na rynku monitoringu, dlatego producenci 
nie unikną pewnych nieznanych przeszkód. Jednak dzięki 
współpracy firma Innodisk i producent szybko zidentyfikowali 
podstawowe problemy i stworzyli zoptymalizowany dysk SSD do 
celów monitoringu. Z uwagi na niezwykle obiecującyme wyniki 
testów i późniejszego wdrożenia, firma Innodisk zdecydowała się 
rozszerzyć tę koncepcję w ramach nowej dedykowanej serii dysków 
SSD InnoREC™. Ten przypadek pokazuje, jak ważna jest ścisła 
współpraca i jak wiedza techniczna może prowadzić do nowych i 
ekscytujących innowacji.

Nasza obietnica

W Innodisk wierzymy, że dzięki współpracy możemy sprostać 
każdemu wyzwaniu. Utrzymując ścisłą wymianę informacji od 
zapytania do wdrożenia, zapewniamy rozwiązanie dopasowane 
do danego zastosowana. Wciąż angażujemy się w innowacje, 
koncentrując się na integracji sprzętu, firmware i oprogramowania.

Nasza droga do 
sukcesu

Zoptymalizowane rozwiązanie do 

monitoringu

3MV2-P InnoREC™ SSD

· Pojemność 512 GB

· Dysk standardu mSATA

Zestaw funkcji monitorowania 

InnoREC™

· Optymalizacja firmware 

   RECLine™

· Ochrona przed utratą zasilania 

   iData Guard™

· Ochrona zasilania dysków SSD 

   opartych na pamięci DRAM za 

   pomocą technologii iCell™

· Quick Erase, całkowite usuwanie 

   danych w ciągu kilku minut

· Czujnik termiczny emitujący 

   natychmiastowe ostrzeżenie w 

   przypadku przegrzania

· Konstrukcja chłodzenia 

   pasywnego dla maksymalnego 

   rozproszenia ciepła

Wyzwania

· Nieznany parametr: producent nie był w stanie określić 
  przyczyny utraty klatek
· Brak alternatywy: producent potrzebował nowego i 
  dostosowanego rozwiązania, które zastąpi niesprawny 
  dysk SSD
· Wymogi dotyczące dużej pojemności: dysk SSD stanowiłby 
  główną pamięć masową dla systemu monitoringu, który 
  wymaga dużej pojemności

Rozwiązania

· Doświadczony zespół ds. firmware: po przeanalizowaniu 
  konfiguracji zespół Innodisk był w stanie dokładnie 
  określić problemy z oprogramowaniem firmware
· Indywidualne oprogramowanie firmware: w oparciu o 
  informacje od producenta, firma Innodisk zoptymalizowała 
  oprogramowanie układowe zgodnie ze specyfikacją 
  systemu monitoringu
· Duża pojemność SSD: firma Innodisk dostarczyła moduł 
  SSD, który spełnił wszystkie wymagania dotyczące pamięci 
  masowej


