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Çöpünüzle YZ (AI)’nın İlgilenmesini 
Sağlama

Uygulama Çalışması

Giriş

Avustralya’daki bir şirket çöp kutusu işlemlerinin robotik kolla yapıldı-
ğı tek operatörlü çöp kamyonlarında uzmanlaşmıştır. Böyle bir taşıtı 
kullanmanın çok sayıda görev içermesinden dolayı bu üretici yanlış 
yönetim ve insan hatasından kaynaklanan kaza ve hasarlar hakkında 
endişelenmekteydi.

Bu sebeple üretici, bir mobil görüş sistemi aracılığıyla nesne algılamayı 
sağlamak için yapay zekayı kullanacak akıllı, 360 derece araç içi gözet-
leme çözümünü tercih etti. Bu çözüm sayesinde çöp kamyonunda çöp 
kutularıyla ilgili işlem yapan robot kol hem kazalardan kaçınmak hem 
de performansı iyileştirmek için etrafındaki değişikliklere tepki vere-
cekti.

Innodisk, yan kuruluşu Aetina 
ile birlikte bir Avustralya oto-
matik çöp kamyonu üreticisine 
gözetleme açısından optimize 
edilmiş kombine depolama ve 
yapay zekâ platformu teslim 
etti.

Otomatik Çöp İşlemleri için Depolama ve Yapay Zeka (YZ) 
Platformu
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Sonuç

Innodisk’in ve Aetina’nın bileşenleri aracılığıyla sağlanan nesne algı-
lama ve yüksek kalitede videonun bu AIoT (Artificial Intetigence of 
Things) sisteminin uygulanması için kritik olduğu anlaşıldı. Kamyonun 
etrafındaki 360 derece görüş, aracın tek bir operatör tarafından yer-
leşik yapay zekâ yardımlı olarak kullanılmasını sağlayarak bir yandan 
performans ve güvenliği artırırken diğer taraftan maliyetleri düşürdü. 
Bu örnek, uç noktada yapay zekanın çekirdek mimarisini ortaya çıkar-
mak için endüstri sınıfı bileşenlerin nasıl kullanıldığını açıkça göster-
mektedir.

Sözümüz

Innodisk olarak her türlü zorluğun üstesinden iş birliğiyle gelebile-
ceğimize inanıyoruz. Araştırmadan uygulamaya uzanan tüm süreçte 
güçlü bir iletişim çizgisi oluşturarak uygulamanıza uygun özel yapım 
bir çözüm sağlıyoruz. Donanım, yerleşik yazılım ve yazılım entegras-
yonuna kesintisiz odaklanmamız sayesinde yenilikçiliği hep ön planda 
tutuyoruz.

Başarıya 
Uzanan Yol 
Haritamız
Innodisk:
3MV2-P 2.5” Gözetleme SSD’si
· Gözetleme uygulamaları için 
  RECLine bellenim optimizasyonu
· Hiçbir kare kaybı olmadan kararlı 
  performans sunar
· 2TB kapasite

Aetina:
N310 + Jetson TX2 Modülü
· 6 adede kadar MIPI kamera 
  Desteği
· 1.3TFLOPS (FP16) @7,5W-15W
· Önceden CSI-II ya da FPD-LINK III 
  kamera modülleri entegre etme 
  opsiyonu

Zorluklar

· Kare Kaybı: Düşük kalitede çekim, nesne yakalama 
  performansını düşürecekti
· Otomatik Yanıt: Bu sistemin işlemleri ne zaman durduracağını 
  bir güvenlik önlemi olarak kendi başına belirlemesi ve insan 
  girdisine güvenmemesi gerektiriyordu

Çözümler

· Optimize Edilmiş Gözetleme SSD’si: Innodisk kare kaybını en 
  aza indiren ve gözetleme sistemlerini güçlendiren tescilli bir 
  depolama çözümü geliştirdi
· Yüksek Performanslı YZ Platformu: Aetina’nın YZ çözümü 
  etkin YZ karar vermesine yönelik görsel girdi hakkında hızlı 
  veri analitiği sunar


