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RECLine™ Yerleşik Yazılım 
Optimizasyonuyla Maksimum 
Gözetleme-Kayıt Kararlılığı

Tanıtım Raporu

Yönetim Özeti

Sabit disk sürücüleriyle (HDD) katı hal sürücüleri (SSD) arasın-
daki kapasite ve fiyat farkı azaldıkça SSD’ler gözetim pazarın-
da daha da yaygınlaşacaktır. Ancak, flash belleğin doğasında 
olan veri silme ve yazma sorunlarından dolayı arka planda 
belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu yerleşik yazı-
lım işlemleri, sıralı yazma performansında düşüşlere yol açar. 
Video kayıt uygulamaları neredeyse yalnızca sıralı yazma hız-
larına dayandığından bu düşüşler video kalitesinde azalmaya 
ve kare kaybına yol açar.

RECLine™, gözetim uygulamaları için veri kaydederken sabit 
bir sıralı yazma hızı (minimal kare kaybı) sağlayan katı hal sü-
rücüsü SSD yerleşik yazılım(firmware) optimizasyonudur. Bu, 
çöp toplamada, yıpranma seviyelendirmede ve SSD’nin TRIM 
işlevlerinde değişiklikler yapılarak elde edilmiştir.
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Arka Plan HDD - SSD karşılaştırması

SSD’ler ilk ortaya çıkmalarından itibaren alanı kısıtlı ve zorlu uygulamalara do-
ğal olarak daha uygun olduklarından gömülü endüstrilerde kendine verimli bir 
zemin buldu. Eski depolama cihazlarının yerini kolayca aldı ve yeni uygulamala-
rın da önünü açtı. Ancak, gözetim pazarı flash cihazları benimsemekte oldukça 
gecikti. Bunun ana sebebi HDD’lerin makul fiyata yüksek kapasite sunabilmesi 
ve kendini kanıtlamış bir teknoloji olmasıdır; böylece, güvenilir veri depolayabil-
mekten daha fazlasını sunabilirler.

Ancak, yerinde veri analitiği ve yüz tanıma gibi birçok yeni gözetim özellikleri 
eşzamanlı okuma/yazma işlemleri gerektirir. HDD’lerin mekanik yapısı bununla 
baş etmek için zayıftır ve kesintisiz yazma ortamında kaçınılmaz olarak kare kay-
bına yol açar.

Bununla birlikte bu, “ya o, ya bu” durumu değildir. Depolama ortamlarının her 
ikisini de bir araya getiren bir gözetim sistemi kurmanın birçok yolu vardır. Ör-
neğin flash cihazlar veri analitiği ve veri sıkıştırma için yerel olarak kullanılırken 
HDD, harici bir konumda veri arşivleme rolünü üstlenebilir.

Giriş

Kare kaybı, gözetim verileri kaydedilirken sakınılması gereken temel bir sorundur. Kayıt kalitesindeki 
bu düşüşler normalde bozulmamış kamera kayıtlarınızın granüllü görüntüye sahip olmasına ve kulla-
nılamaz hale gelmesine neden olur. Hangi depolama ortamı kullanırsanız kullanın kare kaybı gözetim 
işlemleriniz için bir risktir. Dahası, yerinde veri analitiği ve yüz tanıma gibi modern gözetim özelliklerini 
kullanabilmek için yüksek kalitede kaydetme ve eşzamanlı okuma/yazma işlemleri gereklidir.

Gözetim endüstrisinde ana depolama ortamı olarak geleneksel şekilde HDD’ler kullanılmaktadır. Bu-
nun temel nedeni fiyat, depolama kapasitesi ve uzun ömürlülükle ilgili avantajlarıdır. Ne var ki, SSD’ler 
bu ikisi arasındaki farkı kararlı biçimde kapatarak HDD’lere gittikçe daha cazip bir alternatif olmaktadır. 
Tamamen farklı yapısından dolayı SSD’ler veri kaydına müdahale etmeden eşzamanlı okuma/yazma 
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmekte ve böylece, kritik gözetim işlemleri için en iyi seçenek haline 
gelmektedir.

SSD’lerin avantajlı olmasıyla birlikte verilerin flash cihazlarda saklanma ve silinme yöntemlerinin doğa-
sından dolayı kare kaybı hala ortaya çıkabilir. Bu doğal SSD özniteliklerine hitap eden çöp toplama ve 
aşınma seviyelendirme gibi belli yerleşik yazılım işlemleri, doğru ele alınmazlarsa önemli kare kaybına 
yol açabilirler. Bu yerleşik yazılım işlemleri gözetim verilerinin can alıcı kısmını oluşturan sıralı yazma için 
optimize edilmelidir.

Bu makalede SSD’lerin gözetim endüstrisindeki avantajları daha derinlemesine ele alınacak ve RECLi-
ne’ın ve yerleşik yazılım teknolojisinde yol açtığı değişikliğin ayrıntılı bir açıklaması verilecektir.
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Çöp Toplama

SSD’lerden dosyaları silme o kadar basit bir iş değildir. Depolama alanı blokla-
ra, bloklar da sayfalara bölünmüştür. NAND flash hücrelerin doğasından dolayı 
veriler sayfalara yazılabilir ama yalnızca bloklar halinde silinebilir. Burada sorun, 
blokların çoğunlukla hem geçerli verileri hem de silinecek verilere sahip sayfala-
rı içermesidir. Bunu çözmek için SSD meşgul olmadığında çöp toplama devreye 
girer. Geçerli veriler yeni bir bloğa kaydedilir ve geçersiz verileri içeren ilk blok 
silinerek yeni verilerin yazılmasına uygun hale getirilir.

TRIM

TRIM, çöp toplamayı daha verimli hale getirmek için çalışan bir komuttur. Dos-
ya sistemi, SSD’nin gerçek fiziksel katmanının soyut halidir. Diğer bir ifadeyle, 
kullanıcı bir dosyayı silerse SSD bunu hemen seçip silmez; bunun yerine, SSD 
bu dosyanın geçersiz olduğunu ancak verilerin üstüne yazıldığı zaman bilir. Bu, 
verilerin bloklar arasında gereksiz şekilde taşınmasına yol açarak yazma yükselt-
mesini (WA) artırır. WA ne kadar çok olursa SSD’nin NAND flash hücreleri o kadar 
aşınarak cihazın uzun ömürlülüğünü etkin şekilde azaltır.

TRIM bu sorunu, orijinal sayfaların yeniden yazılıp yazılmamasına bakılmayarak 
verileri anında geçersiz olarak işaretleyerek sonraki çöp toplama döngüsünde 
silinmeleri sağlayarak çözer.

Aşınma Seviyelendirme

Tüm bilgisayarlarda sistem dosyaları ve belli uygulamalar gibi uzun süre ne-
redeyse hiç değişmeden kalan belli dosyalar vardır. NAND flash hücreleri tüm 
programlama/silme (P/E) döngüsünde kötüleştiğinden daha kalıcı verileri barın-
dıran hücreler daha az kullanılarak hücrelerin eşit olmayan seviyede kötüleşme-
sine ve sonunda daha kısa bir kullanım ömrüne yol açar. Aşınma seviyelendirme, 
SSD’nin maksimum potansiyelinde kullanılmasını sağlamak için bu kalıcı verile-
rin bloklar arasında düzenli olarak değiş-tokuş edilmesini sağlar.

Rastgele ve Sıralı Yazma

Veriler depolama cihazlarına iki yolla yazılabilir. Rastgele yazma, verilerin depo-
lama cihazının farklı yerlerine dağıtılmış şekilde yazılması, sıralı yazma ise video 
kaydında olduğu gibi verilerin kesintisiz yazılmasıdır. Çoğu uygulamada bu iki 
yazma yöntemi belli bir karışımda ele alınır ama gözetim neredeyse tamamen 
sıralı yazmaya dayanır. Bu yüzden, SSD’lerin kullanıldığı bir gözetim sisteminde 
sıralı yazma için optimize edilmiş yerleşik yazılımı olan cihazlar kullanılır. Bu yol-
la kare kaybı asgari seviyede tutulabilir.
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Zorluklar

Çözümler

Gözetim işlemleri tutarlı ve kararlı veri kaydetmeye dayanır. Bu, kare kaybına yol 
açabilecek faktörler azaltılarak sağlanır. Kare kaybı genellikle kararsız çevresel 
koşullardan ve elektromanyetik parazitten kaynaklanır. SSD’lerde çöp toplama, 
TRIM ve aşınma seviyelendirme arka plan işlemleri de etki eden faktörler olabilir. 
Grafik 1’de video kaydı testi sırasında standart yerleşik yazılımı olan bir SSD gös-
terilmiştir. Yerleşik yazılım işlemleri başladığında sıralı yazma performansında ani 
ve çarpıcı düşüşler oluşur. Bu, granüllü görüntüler ve kayıt verilerinde muhtemel 
ani kesilmeler demektir.

Optimize Edilmiş Yerleşik Yazılım

RECLine, çöp toplama ve aşınma seviyelendirmeyi gözetim uygulamalarının ih-
tiyaçlarına daha uyumlu olacak şekilde değiştirir. Grafik 2’de bir RECLine SSD’de 
yapılan ve yerleşik yazılım optimize edildiği bir test çalışması gösterilmiştir. Çöp 
toplamanın, sıralı yazma hızında yalnızca ihmal edilebilir bir etki ile hala çalışma-
ya devam ettiğine dikkat edilmelidir.

Modern gözetim özellikleri çoğunlukla verilerin depolama cihazından/cihazına 
eşzamanlı okunmasını ve yazılmasını gerektirir. Mekanik mahiyetinden dolayı 
disk ile okuma/yazma kafası ancak bu hızda hareket edebildiğinden HDD’lerin 
donanımı bu tür işlemleri ele almada zayıftır. Yüz tanıma ve veri analitiği gibi 
özelliklerden tam olarak yararlanabilmek için daha hızlı ve daha kararlı depola-
ma cihazları gereklidir.

Grafik 1: Standart SSD ile kayıt testi

Grafik 2: RECLine SSD ile kayıt testi
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Çöp toplama işlemi yazma hızının düşmesine sebep olabilir. Standart yerleşik 
yazılım ile çöp toplama sıklığı veriler kaydedilirken kaçınılmaz biçimde kare kay-
bına yol açar. RECLine zamanlamayı değiştirip çöp toplama sıklığını azaltarak 
bloklar arasında veri aktarım süresini etkin şekilde dağıtır. SSD, kullanıcı alanın-
da/mantıksal alanda kapasiteyi tükettiğinde (bkz. Şekil 1) Şekil 2’de gösterildiği 
şekilde yedek alana yazmaya başlar (‘aşırı tahsis olarak da adlandırılır).

Yerleşik yazılım, gözetim kaydı için optimize edildiğinden SSD tüm sıralı verile-
re ‘üstüne yazılabilir’ olarak davranır. Yani, Blok 0’da küçük miktardaki rastgele 
veri, dağıtılmış çöp toplama işlemi tarafından yavaşça birleştirilir. Yedek Blok 0’a 
tamamen yazıldığında veri Blok 0’dan zaten silinmiştir ve geçerli rastgele veri 
birleştirilir (bkz. Şekil 3). Küçük miktarda geçerli verilerin birleştirilmesi küçük 
ve dağıtılmış işlemlerde ele alındığından çöp toplamanın sebep olduğu toplam 
kare kaybı ihmal edilebilir.

Şekil 1: SSD kullanıcı alanına tamamen yazılmış

Şekil 2: SSD, Yedek Blok 0’a yazmaya başlıyor

Şekil 3: Dolu sürücü için dağıtılmış çöp toplama
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Aşınma seviyelendirmenin ana amacı veri yazmanın tüm bloklarda eşit seviyeli 
gerçekleşmesidir. Ne var ki, gözetim kaydetme esasen sıralı yazma olduğundan 
bu sorun veriler çoğu bloğa sürekli yazıldıkça ve bu bloklardan silindikçe kendi 
kendine çözülür. Dolayısıyla, aşınma seviyelendirme sıklığı daha kararlı yazma 
performansı elde etmek için güvenli şekilde azaltılabilir.

Bizzat TRIM komutu kare kaybına yol açmaz ve bunun RECLine için etkinleştiril-
mesi çöp toplama verimliliğini daha da artırır.

Eşzamanlı Okuma/Yazma

HDD’nin hareketli parçalarının aksine katı hal sürücülerinde adından anlaşılacağı 
üzere hareketli parça yoktur. Sistem tarafından talep edilen verilere erişim, doğ-
ru flash kısmının yerinin bulunmasından ibaret olan basit bir işlemdir. Bu itibarla, 
SSD eşzamanlı okuma ve yazma işlemleri gerektiren gözetim uygulamalarının 
en iyi alternatifidir.

SSD’ler geleceğin depolama ortamıdır. Ama gözetim için aşılması gereken bel-
li engeller mevcuttur. RECLine, kare kaybını en aza indirmek için çöp toplama 
ve aşınma seviyelendirmede ince ayarlamalar yaparak flash sürücülerin doğal 
sorunlarına optimize edilmiş bir çözüm sunar. Bu yolla operatör depolama çözü-
münün kayıt kalitesini etkilemeyeceğinden ve sistemin her türlü modern göze-
tim özelliği için hazır olduğundan emin olabilir.

S o n u ç  v e 
Değerlen-
dirme
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