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مقدمة
توافق المؤسسات اليوم على أن الذكاء االصطناعي ( )AIهو المسار السريع
لالبتكار واإلنتاجية .معظم المؤسسات في طريقها بالفعل إلى اختبار وتبني وتنفيذ
إعمال اإلمكانات الكاملة للذكاء االصطناعي ،ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزيد
استثمار الشركات في حلول الذكاء االصطناعي زيادة كبيرة على مدار السنوات

40%

سوف تستخدم التحويالت الرقمية خدمات الذكاء
االصطناعي بحلول عام 20191

القليلة القادمة.
يمر كل مشروع ناجح للذكاء االصطناعي بعملية متعددة الخطوات تبدأ بالحصول
على البيانات الصحيحة والتقدم نحو استخدام الذكاء االصطناعي على نطاق واسع.

 ٤.٩٧بليون دوالر
في تخزين تكنولوجيا المعلومات تنفق من أجل الذكاء االصطناعي في 20191

جمع

جعل البيانات بسيطة ويسهل
الوصول إليها

تنظيم

إنشاء أساس تحليالت موثوق بها

تحليل

رؤى النطاق مع آلة التعلم

غرس

التنبؤ والتشغيل اآللي وتوسيع نطاق
العمليات
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فليس من المفاجئ أن العديد من المؤسسات غير متأكدة من كيفية المتابعة وليس

والمفتوحة المصدر تجعل من السهل تقديم أول مشروع للذكاء االصطناعي أو إثبات

مشاريع الذكاء االصطناعي تحديًا للمطورين الذين يحتاجون إلى

لديها فهم واضح لكيفية استخدام  AI/MLلصالحها على أفضل وجه .هذا هو

يعد حجم البيانات وجودتها ،واإلدارة المتقدمة للبيانات،

للمفهوم .ومع ذلك ،تواجه المنظمات تحديات 1عند دعم فرق تطوير الذكاء االصطناعي

اختبار مجموعات البيانات وإعادة استخدامها وتوسيعها بشكل متكرر

السبب وراء وجود ® IBMلمساعدتك في كل خطوة على طول الطريق.

والفجوة في المهارات من بين التحديات األساسية

أو نشر وتوسيع نطاق أعباء عمل الذكاء االصطناعي لإلنتاج:

لتحسين دقة نموذج الذكاء االصطناعي.

تبني الذكاء االصطناعي ال يخلو من التحديات .أدوات وأطر المطورين التجاريين

•

حجم البيانات والجودة .يتطلب الذكاء االصطناعي مدخالت بيانات
عالية الجودة ومتنوعة وموضحة .قد يكون تحديد مجموعات البيانات
الصحيحة عبر مصادر بيانات متعددة ذات خصائص بيانات ديناميكية
أمرً ا شا ًقا.

•

•

إدارة البيانات المتقدمة .يمثل تنظيم مجموعات البيانات وتتبعها في

فجوة المهارات .زيادة الطلب على خدمات الذكاء االصطناعي
يعني زيادة مقابلة في الحاجة إلى المهنيين المهرة .نظرً ا ألن الذكاء
ً
مجال جدي ًدا نسبيًا ،فمن الصعب العثور على
االصطناعي ال يزال

التي تواجهها المؤسسات عند دعم فرق تطوير الذكاء
االصطناعي أو نشر أعباء عمل الذكاء االصطناعي.

موظفين مدربين وأفضل الممارسات إلنتاجية علوم البيانات.
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ال يوجد ذكاء اصطناعي من دون ذكاء اصطناعي (بنية المعلومات)
اﻟﺗﻌﻠــم اﻵﻟﻲ ) / (MLاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣﯾﻖ )(DL

يعد مسار الذكاء االصطناعي  -كيفية استيعاب البيانات وتنظيمها وتحليلها ،وفي
نهاية المطاف ،تدريب النماذج إلنشاء رؤى تستند إلى الذكاء االصطناعي من تلك
البيانات  -ضروريًا لعلوم البيانات الفعالة .ترتبط فعالية مسار الذكاء االصطناعي

ﺗﺣﻠﯾل

ﺗﻧظﯾم

اﺳﺗﯾﻌﺎب

اﻟرؤى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣؤﻗت

بشكل مباشر بمعالجة التحديات المذكورة أعاله باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات المناسبة.
ﻧﻣوذج ﻣدرب

ﺗﺟﮭﯾــز اﻟﺗﻌﻠم اﻵﻟﻲ )/ (ML
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣﯾﻖ )(DL
| اﻟﺗدرﯾب | اﻻﺳﺗدﻻل

ﺑﺣﯾرات ﺑﯾﺎﻧﺎت
Hadoop / Spark

اﻻﺳﺗدﻻل
أرﺷﻔﺔ

اﻟﺗﺻﻧﯾف ووﺿﻊ
ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾف

اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

اﻻﺳﺗﺧراج واﻟﺗﺣوﯾل
واﻟﺗﺣﻣﯾل )(ETL

اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺳرﯾﻊ/
ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟوﻗت اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ

المرونة مع دعم الحاويات

الوصول الموحد للبيانات

أداء معدل نقل البيانات

تعد مستودعات البيانات عقبة رئيسية أمام االستخدام المثمر للبيانات ،خاصة عندما

دقة نموذج الذكاء االصطناعي هي وظيفة إدخال بيانات جيد وموارد حوسبة

تتم إدارة مشاريع الذكاء االصطناعي عاد ًة في حاويات ألنها خفيفة الوزن ،يتم نشرها

يتعلق األمر بالذكاء االصطناعي .يمكن أن يكون جمع البيانات المرحلة األكثر
استهال ًكا للوقت لمشروع الذكاء االصطناعي .يجب االستفادة من مهارات االستثمار

كافية لتحليلها .غالبًا ما تستخدم وحدات معالجة الرسومات ( )GPUفي الذكاء

بسرعة ،ويمكن أن تجمع بين البرامج والبرامج النصية المتعددة .للتحجيم السريع من

االصطناعي ألنها تقوم بتحليل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة .يجب إقران البنية

التجارب األولية إلى الذكاء االصطناعي على مستوى اإلنتاج ،يلزم التخزين الثابت الذي

في تنظيم وتصنيف مجموعة البيانات في جميع مشاريع الذكاء االصطناعي .فاألمر
يتطلب بنية بيانات وتخزين يقلل من التكرار ،ويحسن الكفاءة ويم ّكن البيانات الشائعة

التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأداء التخزين لتتناسب مع قدرة موارد الحوسبة على

يعمل مع  Kubernetesو® .Red Hat® OpenShiftال تؤدي الحاويات إلى تبسيط

استهالك البيانات .وبالمثل ،يمكن استخدام دفق البيانات لرؤى الوقت الفعلي التي

التطوير فحسب ،بل تضيف أيضًا مرونة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الستيعاب

والمشتركة لمشاريع متعددة ويدعم مجموعة أدوات تحليل البيانات.

تتطلب سمات تقوم بتوزيع أعباء عمل البيانات بشكل صحيح.

النمو في الطلب على خدمات الذكاء االصطناعي الخاصة بالمؤسسات.
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بناء أساس قوي
يبدو تزايد ممارسة الذكاء االصطناعي معق ًدا ،لكن يجب أال يكون كذلك .مشاريع
الذكاء االصطناعي أسهل وأكثر احتماالً للنجاح إذا كانت مبنية على أساس متين.

خدمة IBM Cloud Object Storage

يوفر نظام  IBM Storageللذكاء االصطناعي هذا األساس ،مع مجموعة من

توفر خدمة  IBM Cloud™ Object Storageاألداء وقابلية التوسع

العروض التي تضعك على المسار السريع إلنتاجية الذكاء االصطناعي من خالل

للتطبيقات السحابية األصلية وأطر عمل الذكاء االصطناعي .إنها منصة تخزين

مواجهة أهم تحديات األعمال المرتبطة بنشر أعباء عمل الذكاء االصطناعي.

آمنة ومعرّ فة بالبرمجيات تقيس بسهولة السعة ومعدل النقل من تيرابايت إلى

نظام  IBM Spectrumمقياس
يعد  IBM Spectrum® Scaleحل نظام ملفات عالي األداء ينمو تلقائيًا
ويوحد بنية التخزين لديك .يتم تعريفه على البرنامج لموازنة األداء والتكاليف
بنقل بيانات الملف إلى مستوى التخزين األمثل بسرعة وكفاءة .يُم ّكنك
 IBM Spectrum Scaleمن جمع البيانات وتنظيمها بشكل آمن ،وتوفير
الوصول إلى البيانات في أي مكان من خالل قاعدة بيانات موحدة تسهل تبني الذكاء

إكسابايت .تعد خدمة  IBM Cloud Object Storageالحل المثالي للفرق
التي تستخدم أحدث بيئات تطوير السحابية والتي تحتاج أيضًا إلى أمان البيانات أو
البيانات المحلية عالية األداء.
تعرف على خدمة IBM Cloud Object Storage

برنامج IBM Spectrum Discover
ً
حديثا إلدارة بيانات
يعد برنامج  IBM Spectrum Discoverبرنامجً ا

االصطناعي.

التعريف يمكنه استيعاب بيانات التعريف ودمجها وفهرستها بسرعة عبر منصات

تعرف على IBM Spectrum Scale

تخزين متعددة ،بما في ذلك السحابة العامة .فهو يزيد من اإلنتاجية عن طريق
تمكين علماء البيانات وفرق التخزين من توحيد بيانات التعريف وإثباتها وإثرائها
بكفاءة لزيادة الرؤى من متاجرهم المتنامية والمتنوعة من البيانات غير المهيكلة.
تعرف على برنامج IBM Spectrum Discover
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دراسات الحالة :خلق ميزة تنافسية
تسخير قوة بياناتك يوفر ميزة تنافسية كبيرة .الذكاء االصطناعي هو مفتاح واحد إللغاء تأمين
قيمة تلك البيانات وتحويل عملك بطرق جديدة مبتكرة ،بما في ذلك:

منصة L7 Informatics
سحابة الجينوم عالية األداء للبحوث الرائدة

•التنبؤ وصياغة النتائج المستقبلية

الجينوميات  -دراسة مجموعة كاملة من الحمض النووي ( - )DNAتتطلب من

•تحسين القوى العاملة لديك لالنخراط في أعمال ذات قيمة أعلى

العلماء معالجة كميات هائلة من البيانات .نتيجة لذلك ،تكافح العديد من المنظمات

•أتمتة القرارات والعمليات والخبرات
•إعادة تخيل نماذج األعمال
في ما يلي كيفية استخدام بعض عمالئنا لخدمة  IBM Storageلتحسين إدارة دورة حياة
البيانات بأكملها وتسريع رحلتهم إلى الذكاء االصطناعي وتحويل مؤسساتهم:

للتعامل مع الحجم الهائل من البيانات التي تنشئها.
تعاونت منصة  L7 Informaticsمع  IBMلبناء بيئة حوسبة عالية األداء
( )HPCتعمل على تعزيز تقنية  IBM Spectrum Storageإلى:
•توحيد البيانات
•العمل مع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة
•توفير الوصول المتوازي إلى البيانات مع عدم وجود اختناقات

النتائج:

 96%انخفاض في وقت التشغيل
لمسار تحليل الجينوم القياسي

 1/3سعر

•توفير الترتيب المدمج لحركة البيانات المرنة
•السماح باالنتقال السلس من المعامل إلى السحابة للتحليل
والتخزين على المدى الطويل

استخدام الحلول السلعية ألداء العمل

نفسه على نطاق واسع

أسبوعان

من التصميم التصوري إلى بيئة  IBM HPCكاملة

الوظائف في السحابة
قراءة دراسة الحالة
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جامعة برمنجهام
دفع البحوث المبتكرة إلى األمام من خالل السيطرة على البيانات
تولد المحاكاة البحثية الحالية بيانات أكثر من أي وقت مضى.
لتلبية هذا الطلب المتزايد باستمرار ،نشرت جامعة برمنجهام
 IBM Spectrum Scaleو IBM Spectrum Protectمن أجل:
•توفير مستوى واحد إلدارة البيانات عبر أنظمة تخزين متعددة
•تمكين قرارات أداء السعر عند مطابقة أعباء العمل مع المنصات ،دون التسبب
في تعقيد الخروج عن السيطرة
•السماح للباحثين بنشر التطبيقات حيثما يكون ذلك منطقيًا مع توفر
البيانات الفوري

نحن ندعم البحث في مجموعة واسعة من المجاالت،
بما في ذلك تطبيق وتطوير التقنيات الستخدام الذكاء
االصطناعي والتعلم العميق .فعلى سبيل المثال،
نحن نتعاون مع جامعة نوتنجهام في مشروع مركز
البروتينات والمستقبالت الغشائية [قارن] مشروع.
من خالل تحليل الصور فائقة الدقة التي تنتجها
األجيال األخيرة من الميكروسكوبات ،سوف يلقي
المشروع الضوء على كيفية الوقاية من أمراض
القلب واألوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي
والسرطان بشكل أفضل.
سايمون طومسون ،مهندس البنية التحتية ألبحاث الحوسبة ،جامعة برمنجهام
قراءة دراسة الحالة
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الخالصة
تبدأ الرحلة إلى الذكاء االصطناعي بإثبات مفهوم واحد ناجح ،ويمكن أن تنمو بسرعة

يوفر  IBM Storageللذكاء االصطناعي تحسي ًنا تامًا لمسار البيانات لتحسين

عبر المؤسسة .يبدأ التنقل في هذه الرحلة بنجاح بإنشاء أساس قوي ومرن لتكنولوجيا

إدارة البيانات وتسريع الوقت للرؤى .من خالل الجمع بين العروض الرائدة في
الصناعة واالبتكار والقيادة المجربةُ ،تم ّكنك  IBMمن بناء البنية التحتية التي

توفر منصة التخزين المناسبة األداء والقابلية للتوسعة والمرونة التي تتطلبها مشاريع

تحتاج إليها إلدارة بياناتك والتعامل مع أعباء عمل الذكاء االصطناعي وزيادة قوة

الذكاء االصطناعي .للقرارات التي تتخذها وأنت تبني هذا األساس آثار بعيدة المدى

الذكاء االصطناعي ،وفي نهاية المطاف دفع رؤى أعمق تخلق نتائج أعمال أفضل.

المعلومات محسّن لمتطلبات البيانات الفريدة التي تدفع اإلنتاجية واالعتماد .يجب أن

ستؤثر عليك في كل خطوة على طول الطريق ،وفي النهاية تحدد نجاحك .لهذا السبب
فإن وجود الشريك المناسب من البداية أمر بالغ األهمية.

تعرّ ف على كيفية قيام  IBM Storageللذكاء االصطناعي بوضع
مؤسستك على المسار السريع من االستيعاب إلى الرؤى.
اكتشف  IBM Storageللذكاء االصطناعي

المصادر
( IDC Worldwide Storage for Cognitive/AI Workloads Forecast, 2018-20221.تقرير ( IDCشركة البيانات الدولية) حول التخزين العالمي للتوقعات
اإلدراكية/أعباء عمل الذكاء االصطناعي لعام )2018-2022
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