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Chuyển phát nhanh tự điều khiển ngay 
cạnh nhà 

Nghiên cứu ứng dụng

Giới thiệu

Marble là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại California chuyên thiết 
kế và sản xuất xe tự hành. Dòng robot giao hàng tự động mới nhất 
của họ đã liên tục cung cấp tất cả các loại hàng hóa theo cách thức 
thân thiện với môi trường và sáng tạo. Các robot sử dụng một loạt các 
cảm biến để thu thập dữ liệu từ môi trường được phân tích trong thời 
gian thực. Điều này cho phép robot tương tác với môi trường và đưa 
ra quyết định nhanh. 

Trong quá trình thiết kế, nhóm kỹ sư Marble đã chọn phần cứng và 
linh kiện cấp công nghiệp để hiện thực hóa ứng dụng AIoT này. Các 
cảm biến trên phương tiện vận chuyển và khối lượng công việc tính 
toán cũng đòi hỏi hiệu suất cao và bộ nhớ dung lượng cao. Innodisk 
đáp ứng cả hai yêu cầu trong một giải pháp nhỏ gọn và tích hợp dễ 
dàng.

Marble, một nhà sản xuất robot 
giao hàng tự động đã hợp tác 
với Innodisk để tìm ra một giải 
pháp DRAM hiệu suất cao nhằm 
đáp ứng các yêu cầu AIoT của 
họ.

Bộ nhớ hiệu suất cao cho Robot giao hàng tự động
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Kết quả

Marble là một công ty khởi nghiệp thú vị với những giấc mơ lớn. 
Robot tự động là bước đầu tiên trong kế hoạch giao hàng rộng rãi, 
thân thiện với môi trường và giá cả phải chăng của họ. Họ đam mê sử 
dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết những thách thức trong giao 
nhận vận chuyển hàng hóa của xã hội hiện đại. Hợp tác với Innodisk, 
họ đã tìm thấy bộ nhớ và bộ lưu trữ đáp ứng nhu cầu ứng dụng AI 
trong môi trường Internet vạn vật. 

Cam kết của chúng tôi

Tại Innodisk, chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, chúng tôi có thể 
vượt qua mọi thử thách. Bằng cách duy trì một hệ thống thông tin 
liên lạc mạnh mẽ xuyên suốt từ giai đoạn yêu cầu đến giai đoạn thực 
hiện, chúng tôi đảm bảo giải pháp phù hợp với ứng dụng của bạn. 
Chúng tôi vẫn cam kết liên tục đổi mới tập trung vào phần cứng, phần 
sụn và tích hợp phần mềm.

Lộ trình thành công 
của chúng tôi
DRAM nhỏ gọn
· 4 x yếu tố hình thức nhỏ SODIMM 
  cho mỗi robot
· Dung lượng 16GB
· Tốc độ truyền DDR4 2400MT/giây
· Tối ưu hóa cho các ứng dụng 
  công nghiệp cài đặt sẵn

Thách thức

· Khối lượng công việc nặng: Tính toán thời gian thực là một 
  công việc nặng và bộ nhớ đủ là yêu cầu cần thiết
· Điều kiện môi trường khắc nghiệt: Làm việc ngoài trời có 
  thể khó khăn đối với robot và các bộ phận phải xử lý thay đổi 
  theo điều kiện thời tiết, va chạm và độ rung
· Hạn chế về không gian: Tiết kiệm không gian là chìa khóa để 
  giảm cả trọng lượng và kích thước khối

Giải pháp

· Hiệu suất và dung lượng cao: Innodisk cung cấp bộ nhớ có 
  hiệu suất cần thiết để xử lý tính toán trên robot
· Giải pháp cấp công nghiệp: Innodisk DRAM được thiết 
  kế để xử lý các khó khăn của các ứng dụng cạnh 
  (Edge Applications)
· Yếu tố hình thức nhỏ gọn: Yếu tố hình thức SODIMM có kích 
  thước nhỏ là một yếu tố phù hợp hoàn hảo mà robot cần để 
  tiết kiệm không gian


