
www.innodisk.com

T +886-7703-3000 / E sales@innodisk.com

Innodisk Corporation. All Rights Reserved

1

Niech AI zajmie się śmieciami

Studium zastosowania

Wstęp

W Australii jedna z firm wyspecjalizowała się w śmieciarkach z jed-

nym operatorem, w których obsługa pojemników na śmieci odbywa 

się za pomocą ramienia robota. Ze względu na wiele zadań związa-

nych z obsługą takiego pojazdu, producent obawiał się wypadków 

i szkód spowodowanych niewłaściwym zarządzaniem i błędami 

ludzkimi.

Z tego powodu producent zdecydował się na inteligentne roz-

wiązanie w zakresie dookolnego monitoringu w pojazdach, wyko-

rzystującego sztuczną inteligencję do wspomagania wykrywania 

obiektów za pomocą mobilnego systemu wizyjnego. Rozwiązanie 

to zapewniło, że ramię robota obsługujące pojemniki na śmieci 

reaguje na zmiany w jego otoczeniu zarówno w celu uniknięcia wy-

padków, jak i poprawy wydajności.

Firma Innodisk wraz ze spół-
ką zależną Aetina dostarczyła 
australijskiemu producentowi 
zautomatyzowanych śmiecia-
rek połączone rozwiązanie w 
zakresie pamięci masowych i 
platformę AI zoptymalizowane 
pod kątem nadzoru.

Platforma pamięci  masowej  i  sztucznej  inteligencji  do 
automatycznej obsługi śmieci
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Wynik

Wykrywanie obiektów i wysokiej jakości obraz wideo zapewnia-
ny przez komponenty Innodisk i Aetina okazały się kluczowe dla 
wdrożenia tego systemu AIoT. Widoczność w zakresie 360 stopni 
wokół śmieciarki umożliwiła obsługę pojazdu przez jedną osobę 
wspomaganą przez wbudowaną sztuczną inteligencję, co ostatecz-
nie obniżyło koszty przy jednoczesnej poprawie wydajności i bez-
pieczeństwa. Ten przypadek pokazuje, w jaki sposób komponenty 
klasy przemysłowej są wykorzystywane do tworzenia podstawo-
wej architektury AI na krawędzi sieci.

Nasza obietnica

W firmie Innodisku wierzymy, że dzięki współpracy możemy poko-
nać każde wyzwanie. Utrzymując silną linię komunikacji od zapy-
tania ofertowego do wdrożenia, zapewniamy rozwiązanie dopaso-
wane do potrzeb klienta. Nadal stawiamy na innowacyjność, stale 
koncentrując się na sprzęcie, oprogramowaniu firmware i integracji 
oprogramowania.

Nasza droga 
do sukcesu

Innodisk:

Dysk SSD do monitoringu 

3MV2-P 2,5”

· Optymalizacja oprogramowania 

   firmware RECLine do zastosowań 

   w monitoringu

· Zapewnia stałą wydajność bez 

   utraty klatek

· Pojemność 2 TB

Aetina: 

Moduł N310 + Jetson TX2

· Obsługa do 6x kamer MIPI

· 1,3 TFLOPS (FP16) przy 

   7,5 W-15 W

· Wstępnie zintegrowany z 

   modułami kamer CSI-II lub 

   FPD-LINK III

Wyzwania

· Utrata klatek: materiał niskiej jakości zagroziłby 
   wydajności przechwytywania obiektów
· Automatyczne reagowanie: system musi samodzielnie 
   określać, kiedy należy wstrzymać pracę jako środek 
   bezpieczeństwa, a nie polegać na sterowaniu przez 
   człowieka

Rozwiązania

· Dysk SSD zoptymalizowany do monitoringu: firma 
   Innodisk opracowała autorskie rozwiązanie pamięci 
   masowej, które minimalizuje utratę klatek i ulepsza 
   systemy monitoringu
· Platforma AI o wysokiej wydajności: Rozwiązanie AI 
   firmy Aetina zapewnia szybką analizę danych na wejściu 
   wizualnym w celu skutecznego podejmowania decyzji 
   przez AI.


