
System kopiujący X5 od

Wprowadzenie

“Pierwszy system pozwalający śledzić jakie dane są zapisywane,
gdzie, kiedy i na jakim nośniku” 

X5 TO JEDYNY SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOCZESNE NAGRYWANIE
INDYWIDUALNYCH DANYCH NA MAKS. 240 NOŚNIKACH SSD, USB, CF,
MICRO SD ITP. SYSTEM DBA O TO, BY WŁAŚCIWY NOŚNIK BYŁ ZAWSZE
DOSTĘPNY W ODPOWIEDNIM MIEJSCU I CZASIE.

Rimage jest czołowym dostawcą systemów do produkcji płyt
CD i DVD z ponad 25-letnim doświadczeniem. Korzystając
z bogatej wiedzy w zakresie nagrywania indywidualnych nośników,
Rimage połączył siły z firmą X-Net, aby stworzyć najszybsze
i najbardziej wszechstronne rozwiązanie do produkcji nośników
flash na rynku.

X-Net zajmuje się udostępnianiem nowych technologii open source
małym i średnim firmom. W ramach współpracy X-Net i Rimage
powstał modułowy system do publikacji nośników flash, montowany
w szafie rack 19”. Może funkcjonować samodzielnie lub zostać
włączony do przepływów pracy (workflows).

System X5 obsługuje różnorodne typy nośników i może być
rozbudowywany w miarę potrzeb. Zapewnia przede wszystkim
szybkie i bezpieczne nagrywanie indywidualnych danych.
Rozwiązanie można w pełni zintegrować z istniejącym przepływem
pracy, aby tworzyć nośniki, etykiety i powiązane papierowe
dokumenty w jednym miejscu.

System X5 jest szybszy i bardziej elastyczny niż inne wieże
kopiujące do nośników flash.
 



5 CECH DOBREGO SYSTEMU KOPIUJĄCEGO

BEZPIECZEŃSTWO

PRZYGOTOWANIE DANYCH
System X5 pozwala zautomatyzować produkcję kopii 1:1. Przed rozpoczęciem faktycznego
procesu kopiowania system zbiera dane z różnych źródeł (np. serwerów, baz danych,
systemów ERP i PPS) i indywidualnie przygotowuje je dla jednego (1:1) lub wielu (1:n)
nośników. Obsługiwane są różne procesy przygotowywania danych, m.in. produkcja
dokumentów, dopasowywanie danych, szyfrowanie i formaty wideo.

SKALOWALNOŚĆ
Sprzęt i oprogramowanie mają budowę modułową. Liczbę modułów nagrywających
można dopasować do wymaganej przepustowości i ilości danych. Możliwe jest
również późniejsze dodanie kolejnych modułów oraz rozłożenie zadań związanych
z nagrywaniem na kilka systemów X5.

Nagrywanie danych na nośniki różnego typu odbywa się równolegle dzięki
zastosowaniu adapterów lub osobnych modułów. System automatycznie rozpoznaje

rodzaj nośnika i rozpoczyna zdefiniowany dla niego proces nagrywania. Zestawy
nośników mogą być nagrywane w ramach jednego procesu produkcyjnego.

OBSŁUGA RÓŻNYCH NOŚNIKÓW

ASYNCHRONICZNOŚĆ
Nagrywanie (a w razie potrzeby również walidacja) danych odbywa się asynchronicznie.
Proces kopiowania rozpoczyna się natychmiast po włożeniu nośnika lub uzyskaniu dostępu
do informacji dotyczących produktu przez scentralizowaną pamięć.

Okresy bezczynności związane z ładowaniem i opróżnianiem systemu X5 są ograniczone
do minimum. W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności nieudane procesy kopiowania
są natychmiast przejmowane przez inne porty.

Aby zintensyfikować produkcję, możliwe jest grupowanie zdecentralizowanych systemów X5

(tzw. clustering). Nośniki są nagrywane na żądanie i zawierają dane przypisane do różnych
produktów. Każdy port pojedynczo informuje o zakończeniu nagrywania, co pozwala przypisać
go do odpowiedniego produktu.

Na każdym nośniku można automatycznie nagrać niepowtarzalne dane (stosując
szyfrowanie, indywidualny klucz oprogramowania itp.). Dzięki temu system X5

spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Nawet jeśli jeden nośnik zostanie
zhakowany, reszta nośników z tej samej serii pozostanie bezpieczna, ponieważ mogą
mieć inne specyfikacje. 



X5 W PIGUŁCE – WIĘCEJ
NIŻ WIEŻA KOPIUJĄCA
Obsługiwane typy nośników flash: 
USB, SD, Micro SD, CF, SSD, EEPROM…

System modułowy: 

Oprogramowanie:
Open RC można używać przez WebClient
lub całkowicie zintegrować przez API z istniejącymi
przepływami pracy

Bezpieczeństwo:
weryfikacja każdego nagranego pendrive’a oparta
na Linuksie + funkcje WORM 

Indywidualny system publikacji:
pełna prędkość na każdym porcie, asynchroniczne
nagrywanie niezależnych zadań równoległych

Opcje dodatkowe:
drukarki czarno-białych (Brother) i kolorowych (Zebra) etykiet,
skanery kodów kreskowych

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Wewnętrzna produkcja i wdrożenie oprogramowania

• W produkcji przemysłowej systemy X5 pozwalają
wdrożyć najbardziej aktualne, spersonalizowane
oprogramowanie na produkowanych urządzeniach.

• Każde urządzenie może mieć indywidualne
oprogramowanie i szyfrowanie. Chroni to przed
zhakowaniem i upraszcza przepływy pracy.

Operacje rządowe

• System X5 umożliwia bezpieczne nagrywanie poufnych
danych z indywidualnym szyfrowaniem.

Usługi realizacji zamówień

• Klienci mogą produkować na żądanie różnego
rodzaju nośniki (1:1 lub 1:n).

• Każdy nośnik można indywidualnie oznakować
tekstem i kodem kreskowym.

• Oprogramowanie Open RC może również wygenerować
wszystkie powiązane dokumenty potrzebne do wysyłki.

Produkcja zlecana podmiotom zewnętrznym

• System X5 pracuje w miejscu produkcji, ale wszystkie
dane kontrolowane są zdalnie przez klienta.

• Wszystkie dane są zaszyfrowane w systemie X5
i nie można ich zdalnie modyfikować.

JEDEN SYSTEM,
WIELE MOŻLIWOŚCI

Jeden system X5 może zastąpić kilka
wież kopiujących, oferując wyższą 
prędkość i bardziej kompleksową
obsługę nośników.

10 portów na moduł + możliwość
dodania kolejnych modułów

• System X5 pozwala oddelegować proces produkcyjny
(outsourcing), zapewniając jednocześnie pełną kontrolę.

System X5 można spersonalizować tak,
aby spełniał wymagania dowolnego
zastosowania, w którym potrzebne
są fizyczne nośniki danych. Obsługiwane
są zarówno stare, jak i nowe formaty.



ROZWIĄZANIE DLA PRZEMYSŁU 4.0

System kopiujący X5 zaprojektowano tak, aby obsługiwał spersonalizowane przepływy pracy i procesy
kopiowania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Nadaje się do wielu zastosowań, od automatycznego
przechowywania indywidualnych danych dla konkretnego produktu po produkcję i proste procesy kopiowania.
Podczas wdrożenia bierzemy pod uwagę cały przepływ pracy produkcyjnej i dopasowujemy system X5 
do potrzeb danej instalacji.   

Oprócz nagrywania i weryfikowania danych uwzględniane są również mechanizmy szyfrowania, procesy
uwierzytelniania oraz bezpieczeństwo komunikacji. Dzięki temu systemu X5 można używać na całym świecie.
Połączenie specjalnych komponentów sprzętowych i programowych pozwala zastosować indywidualne strategie
ochrony obejmujące cały cykl życia produktu.

KOPIOWANIE BEZ PRZESTOJÓW

Każdy z maksymalnie 80 dostępnych portów
pracuje asynchronicznie, nagrywając dane
na różne nośniki z prędkością do 200 MB/s.
Po zakończeniu nagrywania odbywa się walidacja
danych. Możliwe jest również nagrywanie specjalnie
zabezpieczonych nośników (np. kluczy sprzętowych).
W razie wystąpienia błędu na jednym porcie
(np. uszkodzonego nośnika) pozostałe porty działają
bez zmian. Wszelkie błędy są natychmiast
komunikowane użytkownikowi, a proces nagrywania
przenoszony jest na inny port lub kontynuowany
po usunięciu uszkodzonego nośnika i włożeniu
nowego.

ŁATWA OBSŁUGA

Do systemu X5 podłącza się monitor i klawiaturę
(np. komputer desktopowy), aby kontrolować go
z poziomu interfejsu www. Przy każdym porcie znajduje 
się dioda LED informująca o statusie produkcji.
Konfigurowalny mechanizm wtyczki oraz różnorodne
interfejsy umożliwiają optymalne zintegrowanie systemu
kopiującego X5 z przepływem pracy, np. dzięki
połączeniu z centralnymi systemami ERP czy PPS. 

PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE

X5 to najbardziej elastyczny system zarządzania
nośnikami pamięci na rynku. Dzięki zastosowaniu
adapterów dane można przechowywać jednocześnie
na nośnikach różnego typu. System można
rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcjonalności,
a długoterminowa dostępność komponentów i części
zamiennych zapewnia długi cykl życia produktu.

OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie oparte na OpenRC daje szeroki
wybór interfejsów umożliwiających wygodne 
podłączenie różnych źródeł danych, zamówień,
procesów upstream i downstream itp. Widok można
dopasować do konkretnych wymagań klienta.
Do monitorowania produkcji i statusu każdego
nośnika w czasie rzeczywistym można używać
ekranu dotykowego, interfejsu www lub interfejsów
oprogramowania (XML, REST).



Firma Bosch jest globalnym dostawcą
innowacyjnych technologii i usług IoT. Oferuje
m.in. rozwiązania dla inteligentnych domów,
inteligentnych miast i usieciowionej mobilności.

Wyzwania

Firma spędziła ponad dwa lata szukając
odpowiedniego systemu kopiującego,
który spełniałby ścisłe wymogi bezpieczeństwa
i jednocześnie zapewniał konkretne funkcjonalności.
Potrzebne było rozwiązanie umożliwiające
nagrywanie do 100 GB danych na dużej liczbie
nośników SSD (ponad 5 tys. dziennie) oraz ich
weryfikowanie. Jednym z podstawowych wymagań 
było to, aby w procesie produkcyjnym nie pojawiły
się żadne błędnie nagrane lub uszkodzone nośniki.
Wszelkie uszkodzone egzemplarze miały być 
rozpoznawane i naprawiane. Ponadto konieczna 
była możliwość rejestrowania całego procesu 
produkcyjnego i śledzenia poszczególnych
nośników (m.in. jakie dane nagrano, kiedy i w jakim
systemie). Rozwiązanie miało zostać zintegrowane 
z istniejącym systemem kontroli produkcji,
aby zadbać o odpowiednie przygotowanie danych
i zapewnienie jakości w dalszych przepływach pracy.

Rozwiązanie

Bosch używa systemu X5 do nagrywania
i weryfikowania kart pamięci SSD do systemów
CarMultimedia od 2014 roku. W tym celu stworzono
specjalny przepływ pracy umożliwiający kopiowanie
i weryfikowanie w momencie, gdy nośnik pamięci 
zostanie zainstalowany w produkcie końcowym.

Jeden system X5 nagrywa i weryfikuje do 4 tys. kart
SSD dziennie. Nieprawidłowo nagrane karty 
są automatycznie rozpoznawane i zgłaszane
do systemu kontroli, aby nie znalazły się w procesie
produkcyjnym. Jednocześnie proces nagrywania
danych na pozostałe nośniki przebiega w sposób
ciągły. Zaletą produkcji inline jest możliwość ustawienia
całego procesu tak, aby nowe aktualizacje 
oprogramowania były wprowadzane natychmiast,
minimalizując czas oczekiwania. Powstaje również
wyraźny związek między produktem a nośnikiem.
Bosch zainstalował system X5 w szafach, gdzie pracuje
on bez przerw (24/7).

Wnioski

Jako że system X5 ma konstrukcję modułową, firmie
Bosch udało się stworzyć spójny standard jakości. 
Na następnym etapie właściciel produktu może uzyskać
dostęp do repozytorium systemu nagrywającego,
aby samodzielnie zarządzać oprogramowaniem
produktu. W przyszłości możliwa będzie produkcja
inline nośników dla konkretnych produktów: system
kontroli produkcji będzie wówczas określał, jakie treści
mają się znaleźć na jakim nośniku i kiedy nośniki te mają 
być gotowe do złożenia (model produkcji just-in-time).

OPIS WDROŻENIA: MOTORYZACJA

• Produkcja inline

• Zapewnienie jakości dzięki
wielopoziomowej kontroli

• Integracja z istniejącymi systemami
produkcyjnymi

• Wyznaczenie korporacyjnego standardu

• Model JIT (just-in-time)

• Rejestrowanie każdorazowego dostępu

• Wyraźne powiązanie nośnika
z produktem

ZALETY



W opisywanym wdrożeniu priorytetem była
skuteczna ochrona zasobów przed atakami
za pomocą indywidualnego szyfrowania.

Wyzwania

Obecnie większość producentów stosuje tradycyjne
systemy duplikacji (kopiarki 1:n) do produkcji
szyfrowanych nośników (CF, Cfast, SD, microSD,
SSD itd.). Replikacja według modelu 1:n oznacza 
jednak, że wszystkie nośniki są jednakowo
zaszyfrowane. Wariacje szyfrowania wprowadza 
się zazwyczaj podczas procesu pierwszego
uruchomienia. Klucz integruje się wówczas 
z urządzeniem, z reguły w postaci tzw. dongle’a
(klucza sprzętowego) w wariancie USB lub FPGA.

Ciągły rozwój nowoczesnych procesów 
dekodowania oznacza, że w przyszłości wiele
produktów będzie podatnych na ataki, zwłaszcza
ataki ukierunkowane na funkcjonalności.

Rozwiązanie

System X5 pozwala włączyć pojedyncze szyfrowanie
bezpośrednio do procesu produkcyjnego. Każdy
produkt otrzymuje wówczas indywidualny klucz oraz 
– jeśli to konieczne – jego warianty, tzw. podklucze.
Jeżeli klucz dla produktu A został wygenerowany
na podstawie adresu MAC, numeru ID procesora
i numeru seryjnego karty CF, klucz dla produktu B
może zostać wygenerowany na podstawie tagu RFID
obudowy, specjalnego numeru ID mikrokontrolera, karty 
microSD i numeru ID procesora.

Szyfrowanie indywidualne wymaga zaszyfrowania
wszystkich danych w procesie produkcyjnym
i bezpośredniego przypisania nośnika do produktu.
Oznacza to, że nośniki danych muszą być produkowane 
w modelu JIT (just-in-time). Łącząc system X5 
z systemem kontroli produkcji, funkcjonalności 
konkretnych produktów oraz wymagany czas produkcji
nośników można przekazać do systemu X5. Umożliwia 
to szyfrowanie, produkcję w modelu JIT oraz kontrolę
jakości, jak również archiwizację obrazów
i nieprzetworzonych danych oraz ich dystrybucję
w ramach klastra X5.

Wnioski

System X5 będzie wyznaczał nowe standardy
w zakresie szyfrowania i ochrony produkowanych 
towarów. Informacje o tym, jak odbywa się szyfrowanie
i na jakich wariantach jest oparte będą tajemnicą
producenta. System X5 to idealna platforma do tworzenia
i integrowania złożonych systemów o wysokim poziomie
bezpieczeństwa.

OPIS WDROŻENIA: INŻYNIERIA MECHANICZNA

• Pojedyncze szyfrowanie

• Wariacje liczby i pozycji kluczy

• Zastosowanie kryptografii
postkwantowej

• Model JIT (just-in-time)

• Dostęp do obrazów wyłącznie
za pośrednictwem systemu X5

• Rejestrowanie każdorazowego dostępu

• Automatyzacja wymaganego
czasu realizacji

• Korporacyjny standard bezpieczeństwa
dla dystrybucji oprogramowania

ZALETY



PORÓWNANIE
ZE STANDARDOWĄ
WIEŻĄ KOPIUJĄCĄ
W zależności od potrzeb klienta system X5 może
służyć do różnych zastosowań wymagających
produkcji indywidualnych nośników danych, znacznie
przekraczając możliwości typowej wieży kopiującej.

Poniższa tabela pokazuje zestawienie różnych
funkcjonalności systemu X5 i zwykłej wieży kopiującej.
Widać m.in., że system X5 obsługuje wiele rodzajów nośników
i wyraźnie przewyższa wieżę kopiującą w zakresie prędkości.

Klientom poszukującym w pełni zautomatyzowanego systemu USB
z wbudowaną drukarką polecamy system Rimage Maestro. W razie
jakichkolwiek pytań na ten temat zachęcamy do odwiedzenia naszej
strony lub skontaktowanie się z przedstawicielem Rimage.

Funkcje X5 Standardowa wieża kopiująca
Konstrukcja

Porty

Pełna automatyzacja

Nośniki

Tryb kopiowania

Drukowanie

Drukarka
Komputer PC

Oprogramowanie

System operacyjny

Prędkość na port

Integracja

Mat. eksploatacyjne

Docelowi
użytkownicy

Docelowe branże

Cena

Zalety

Wady

System modułowy, ręczny

10-80

Nie

USB, SD, HDD, EEPROM…

1:1, 1:x asynchroniczny

O�ine

Różne drukarki etykiet
Wbudowany

Open RC

Linux, współpracuje z siecią Windows Network

WYSOKA – 200 Mb/s na każdy port USB
(asynchronicznie)

Open RC API

Wszystkie rodzaje nośników flash (USB, SD, CF, SSD…)

Klienci potrzebujący szybkiego i bezpiecznego rozwiązania
do wdrażania oprogramowania na wyprodukowanych urządzeniach

Oprogramowanie do systemów (w produkcji),
kryminalistyka, dystrybucja oprogramowania, marketing

Od 15 tys. euro

• System wysokonakładowy z możliwością rozbudowy 
o kolejne moduły
• Wysoka prędkość
• Obsługa różnych typów nośników
• Ochrona zapisu, szyfrowanie danych
• Pełna integracja z przepływem pracy
• Możliwość podłączenia wielu urządzeń (drukarka 
etykiet X5, czytnik kodów kreskowych, drukarki
do papieru)

• Wysoka cena zakupu
• Korzystanie z wszystkich zalet systemu wymaga 
pełnej integracji 

• W 100% ręczny system
• Brak możliwości produkcji 1:1
• Bardzo wolna praca w porównaniu z X5
• Brak opcji druku
• Brak integracji z przepływem pracy
• Obsługa tylko jednego typu nośnika na system

• Niska cena
• Łatwa obsługa
• Kompatybilność z większością pamięci USB
• Dobry wybór do nagrywania wielu identycznych kopii

System ręczny

10-100

Nie

Osobne systemy dla różnych nośników

1:x synchroniczny

Nie

Nie
Potrzebny komputer do kontroli

Własne

Windows

NISKA – dzielona przez wszystkie porty (w praktyce
do 20 Mb/s) Synchronicznie – najwolniejsza pamięć 
dyktuje maksymalną prędkość.

Nie

Wszystkie rodzaje pamięci USB

Klienci potrzebujący zwykłego systemu duplikacji

Marketing, duplikacja oprogramowania

Różna



Moduł kopiujący 19”

• Pamięć główna: 16 GB RAM

• Procesor: Intel Xeon Silver

• Pamięć cache: 1 TB M.2 SSD
na moduł (High Speed PCI-E)

• Liczba portów: 10

• Maks. prędkość zapisu na port: 200 MB/s

• Standardowy rozmiar 1 HE 19” / głębokość 400 mm

System kopiujący

• Możliwość indywidualnej konfiguracji

• Maks. liczba modułów kopiujących na system: 8

• Wyświetlacz: panel dotykowy 19”

• Możliwość zintegrowania drukarki

• Szafa rack 19” (dostępne różne wysokości)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Różne interfejsy (JSON, REST API)

• Obsługa zapisu struktur katalogów lub obrazu
na urządzeniach (USB, SSD, SD itd.)

• Weryfikacja integralności danych po zapisie

• Przyjazny dla użytkownika interfejs obsługiwany 
na urządzeniach każdego rozmiaru
(komputer, tablet, smartfon)

• Możliwość tworzenia zleceń za pomocą łatwego
w obsłudze kreatora lub formatu JSON

• Możliwość całkowitej personalizacji zamówień dzięki
zaawansowanemu formatowi JSON (partycjonowanie,
system plików, dane z różnych źródeł)

• REST API do sprawdzania statusu komponentów i zleceń

• Rozwiązanie oparte całkowicie na oprogramowaniu
open source

• Klient otrzymuje pełny kod źródłowy

• Możliwość dopasowania wszystkich komponentów
do potrzeb klienta

• System operacyjny Linux (Ubuntu)

• Wdrożenie w języku Python

• Możliwość zdalnego przeprowadzenia instalacji
oraz zdalnego wsparcia technicznego

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA

Spittelwiese 15
4020 Linz
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