
www.innodisk.com

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

Tập đoàn Innodisk. Đã đăng ký Bản quyền.

1

Đảm bảo các toa xe an toàn trên các 
mạng giao thông công cộng

Nghiên cứu ứng dụng

Giới thiệu

Úc yêu cầu các dịch vụ vận tải đường sắt hạng nặng trên địa hình 
rộng 7 triệu km để hỗ trợ các nhu cầu công nghiệp và thương mại của 
họ. Với gánh nặng không thể vượt qua của các dịch vụ công cộng, 
cảnh sát bảo vệ làm việc hàng ngày trên mỗi xe khách là điều không 
thể thực hiện và khó khăn về tài chính đặt ra đối với một dịch vụ của 
chính phủ vốn đã căng thẳng.

Trộm cắp và tấn công xảy ra thường xuyên trên các chuyến tàu và để 
đảm bảo an toàn công cộng, chính quyền đã cài đặt hệ thống DVR với 
camera IP để giám sát các toa xe và hoạt động. Các thiết bị hỗ trợ AIoT 
đáng tin cậy này đòi hỏi phải có thiết bị lưu trữ và bộ nhớ nhanh để 
ghi lại các luồng video và phân tích mà không cản trở tốc độ và thu 
thập dữ liệu. Bộ lưu trữ và giải pháp DRAM của Innodisk đáp ứng yêu 
cầu trong việc cung cấp chất lượng, tích hợp lưu trữ dễ dàng và quản 
lý dữ liệu an toàn.

Một công ty CNTT quốc gia Úc 
đã hợp tác với Innodisk để tìm 
ra bộ lưu trữ và bộ nhớ hiệu 
suất cao đáp ứng các yêu cầu 
giám sát của AIoT.

Bộ nhớ và lưu trữ hiệu suất cao để giám sát tàu
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Kết quả

Đối tác CNTT của Úc đã cung cấp một hệ thống bảo mật DVR với giải 
pháp SSD và DRAM của Innodisk bên trong để cung cấp tốc độ đọc và 
ghi chưa từng có từ một số camera IP được kết nối 5MP (2560x1960). 
Hiệu suất tổng thể, độ tin cậy và độ bền có nghĩa là tất cả các camera 
có thể tạo nguồn cấp dữ liệu video ổn định và phân tích video ổn định 
cho hệ thống DVR được cài đặt thông qua giải pháp của Innodisk. 
Điều này không chỉ đáp ứng các ứng dụng AI trong môi trường 
Internet vạn vật khó khăn mà còn giải quyết các rào cản vận chuyển 
gặp phải khi kết hợp các yêu cầu CNTT cho địa hình gồ ghề.

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 cấp công nghiệp
· Dung lượng 2GB
· DDR3 1333 MT/giây 
· Yếu tố hình thức SODIMM nhỏ gọn 

SSD 3TG6-P 2.5”
· 4TB của 3D TLC hiệu suất cao
· NAND Flash chất lượng cao và độc 
  quyền của Innodisk
· Tối ưu hóa RECLine™ FW cho các 
  ứng dụng giám sát

Thách thức

· Đáp ứng các yêu cầu SSD dung lượng cao cho một số camera 
  IP được kết nối
· Giải quyết kích thước tập tin camera độ phân giải cao trên 
  SSD để mang lại tốc độ ghi cao và ổn định, tránh mất khung 
  hình
· Cung cấp các bộ phận chắc chắn, mạnh mẽ, nhỏ gọn để chịu 
  được rung động và điện thế

Giải pháp

· 3D NAND cấp công nghiệp TLC Toshiba Hiệu suất cao 
· Tối ưu hóa phần sụn cho các ứng dụng giám sát cung cấp tốc 
  độ ghi cao và ổn định
· Các mô-đun DRAM yếu tố hình thức nhỏ được thiết kế cho 
  các điều kiện khó khăn trên xe


