AI otimizada para a IA e a nuvem híbrida
São os dados que alimentam seus negócios e eles são gerados constantemente. Os desafios
relacionados aos dados podem diminuir a velocidade de suas operações e comprometer a
segurança de seus negócios e dados. Para acelerar seus resultados comerciais, é necessário
obter uma arquitetura de informações (AI) otimizada.

Estes desafios estão
atrasando seus
negócios?
Dados bloqueados em
silos, o que dificulta o
acesso e o uso da IA na
nuvem híbrida.
Infraestrutura anterior
cara que impede o acesso
aos dados quando e onde
necessário.
Riscos crescentes de
ataques externos,
vulnerabilidades internas
e falhas do sistema.

O IBM Storage for Data and AI pode ajudar.
Resolva problemas de dados complexos e otimize o uso de seus dados para agregar
maior valor comercial à sua organização.

O IBM Storage for Data and AI pode ajudar você com o seguinte:

Recupere seus dados
rapidamente

Acesse seus dados
de qualquer lugar

Aprimore a
eficiência de custo

Inove mais
rapidamente

Acelere o
desempenho e ajuste
a escala conforme
necessário.

Lide com os silos de
dados e aproveite a
nuvem híbrida e a
flexibilidade
dos aplicativos.

Reduza os custos
com arquivamento
otimizado, redução
de dados e
colocação global
de dados.

Implemente o
armazenamento
nativo de contêiner
com acesso global
aos dados e
proteção de dados
integrada.

Otimize os custos e
aprimore a agilidade
nos ambientes de IA e
de nuvem híbrida
IBM® Storage for Data
and AI fornece serviços de
acesso global aos dados,
disponibilidade corporativa e
armazenamento que são
simples de gerenciar, mais
rápidos de acessar e
otimizados para a
escalabilidade.
Saiba como o IBM Storage
for Data and AI pode ajudar
você a modernizar sua
arquitetura de informações a
fim de agregar mais valor à
organização. Baixe o e-book
Modernize sua arquitetura
de informações (AI) para a
IA e a nuvem híbrida hoje.
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Demanda: recuperação de dados mais rápida - Obtenha um desempenho melhor e ajuste a escala conforme necessário.
Comprovação de melhor desempenho: é possível obter um desempenho melhor graças à tecnologia IBM General File System. O GPFS é um sistema de
arquivo em cluster. Isso significa que ele fornece acesso simultâneo a um único sistema de arquivos ou a um conjunto de sistemas de arquivos de diversos
nós. Isso permite acesso de alto desempenho ao conjunto de dados comum a fim de suportar uma solução de escalabilidade horizontal ou fornecer uma
plataforma de alta disponibilidade.
Ajuste a escala conforme necessário: o Spectrum Scale pode ter a escala ajustada até YB. Os limites de tamanho atuais do sistema de arquivos são: limites de
tamanho atuais do sistema de arquivos GPFS 2.3 ou mais recente, limite de arquitetura do sistema de arquivos 2^99 bytes–2 elevado à 99ª potência é grande,
2 elevado à 95ª potência é aproximadamente 39 bilhões. Para efeito de comparação, 1 petabyte é igual a 1 milhão de bilhões de bytes, enquanto um Yottabyte
é 2 elevado à 80ª potência.
Demanda: acesso aos dados de qualquer lugar - Lide com os silos de dados para aproveitar a nuvem híbrida e a flexibilidade dos aplicativos.
Comprovação: o Spectrum Scale suporta o acesso de qualquer lugar aos dados, pois permite um acesso de leitura e de gravação a eles que é de baixa latência
e pode ocorrer de qualquer lugar do mundo por meio do roteamento distribuído AFM e da tecnologia avançada de armazenamento em cache. O AFM expande
o namespace global do IBM Spectrum Scale em distâncias geográficas, fornecendo desempenho rápido de leitura e de gravação com gerenciamento
automatizado de namespace. À medida que os dados são gravados ou modificados em um local, todos os outros locais recebem os mesmos dados com
atrasos mínimos.
Demanda: melhor eficiência de custos - Reduza os custos com arquivamento otimizado, redução de dados e colocação global de dados.
Comprovação de melhor eficiência de custos: com políticas de armazenamento transparentes aos usuários finais, os dados podem ser compactados ou
colocados em camadas na fita ou na nuvem para ajudar a reduzir os custos. Eles também podem ser colocados em camadas em uma mídia de alto desempenho, como o cache do servidor, para diminuir a latência e melhorar o desempenho. Com o armazenamento em cache inteligente, você armazena seus dados em
sites remotos para garantir que eles estejam disponíveis com desempenho de leitura/gravação local em sites distribuídos geograficamente por meio do Active
File Management (AFM).
Além disso, o IBM COS File Access fornece uma solução corporativa e econômica de armazenamento definido por software para consolidar arquivos NFS e
SMB usados com pouca frequência (gravar uma vez/nunca modificar/ler raramente) de um ou mais aplicativos ou arquivadores (servidores de arquivos NAS,
Windows ou Linux ) no IBM Cloud Object Storage localizado no local ou na IBM Cloud. Os clientes podem usar o IBM COS File Access para descobrir e migrar
arquivos existentes de acesso esporádico provenientes de diversos compartilhamentos de arquivos dispersos geograficamente para o COS a fim de liberar
espaço de armazenamento.
Demanda: inovação mais rápida - Implemente o armazenamento nativo de contêiner com acesso global aos dados e proteção de dados integrada.
Acesso global a dados Comprovação: o Spectrum Scale suporta o acesso de qualquer lugar aos dados, pois permite um acesso de leitura e de gravação a
eles que é de baixa latência e pode ocorrer de qualquer lugar do mundo por meio do roteamento distribuído AFM e da tecnologia avançada de
armazenamento em cache. O AFM expande o namespace global do IBM Spectrum Scale em distâncias geográficas, fornecendo desempenho rápido de
leitura e de gravação com gerenciamento automatizado de namespace. À medida que os dados são gravados ou modificados em um local, todos os outros
locais recebem os mesmos dados com atrasos mínimos.
Proteção de dados integradaComprovação: o IBM Spectrum Scale fornece escalabilidade de sistema, disponibilidade extremamente alta e confiabilidade
sem ponto único de falha em infraestruturas de armazenamento de grande escala. Para oferecer confiabilidade adicional, o IBM Spectrum Scale fornece
suporte a capturas instantâneas, replicação síncrona e assíncrona e diagnósticos de erros assíncronos enquanto mantém as operações de entrada/saída (E/S)
afetadas funcionando. O IBM Spectrum Scale oferece proteção de dados em repouso e exclusão segura com criptografia de nível de arquivo
Demanda: otimização de custos e melhor agilidade em ambientes de IA e de nuvem híbrida
Otimizar custos Comprovação: os custos são otimizados com políticas de armazenamento transparentes aos usuários finais, que permitem compactar os
dados ou colocá-los em camadas na fita ou na nuvem para ajudar a reduzir os custos. Os dados também podem ser colocados em camadas em uma mídia de
alto desempenho, como o cache do servidor, para diminuir a latência e melhorar o desempenho.
Melhore a agilidade Comprovação: a agilidade é aprimorada porque o AFM expande o namespace global do IBM Spectrum Scale em distâncias geográficas,
fornecendo desempenho rápido de leitura e de gravação e gerenciamento automatizado de namespace. À medida que os dados são gravados ou modificados
em um local, todos os outros locais recebem os mesmos dados com atrasos mínimos.
Demanda: o IBM Storage for Data e AI fornece serviços de acesso global aos dados, disponibilidade corporativa e armazenamento que são simples de
gerenciar, mais rápidos de acessar e otimizados para a escalabilidade
Comprovação de acesso global aos dados: O Spectrum Scale suporta o acesso de qualquer lugar aos dados, pois permite um acesso de leitura e de
gravação a eles que é de baixa latência e pode ocorrer de qualquer lugar do mundo por meio do roteamento distribuído AFM e da tecnologia avançada de
armazenamen-to em cache. O AFM expande o namespace global do IBM Spectrum Scale em distâncias geográficas, fornecendo desempenho rápido de
leitura e de gravação com gerenciamento automatizado de namespace. À medida que os dados são gravados ou modificados em um local, todos os outros
locais recebem os mesmos dados com atrasos mínimos.
Disponibilidade corporativa:
Comprovação: os administradores podem configurar o sistema de arquivos para que ele permaneça disponível automaticamente em caso de falha de um
disco ou servidor. O sistema foi desenvolvido para fazer failover transparente das operações de metadados e de outros serviços, que podem ser distribuídos
por
todo Para oferecer confiabilidade adicional, o IBM Spectrum Scale fornece suporte a capturas instantâneas, replicação síncrona e assíncrona e diagnóstio
cluster.
cos de erros assíncronos enquanto mantém as operações de entrada/saída (E/S) afetadas funcionando.
Comprovação: o IBM Cloud Object Storage suporta dados sempre ativos com até 99,999999% de disponibilidade
Comprovação dos serviços de armazenamento que são simples de gerenciar, mais rápidos de acessar e otimizados para a escalabilidade: O IBM
Spectrum Scale permite que diferentes aplicativos ou serviços acessem os mesmos dados sem precisar movê-los ou mudá-los. Os dados podem ser
gravados e recuperados como arquivos ou objetos. Em vez de usar um gateway de cópia e mudança, o IBM Spectrum Scale suporta ambos os protocolos
nativamente para aprimorar o desempenho e simplificar a administração. A camada de armazenamento comum permite o uso da maioria dos recursos do
IBM Spectrum Scale, como autenticação, criptografia e definição de camadas, para os armazenamentos de objeto e de arquivo.

