IBM Cloud Pak
for Data System
Red Hat OpenShift Konteyner Platformu’nda
çalışan, hepsi bir arada bulutta yerel bir
yapay zeka platformu tek pakette
Cloud Pak for Data depolama, bilgi işlem,
ağ bağlantısı ve yazılımı tek bir sistemde
entegre eden bir donanım ve yazılım altyapısıdır.
Bu altyapı, verileri toplayan, düzenleyen ve analiz
eden Cloud Pak for Data’nın tüm özelliklerini
önceden birleştirilmiş olarak anında sağlar.

Cloud Pak
for Data’nın
Avantajları

Basitleştirilmiş
yönetim

Hızlandırılmış
dağıtım

Ölçeklenebilirlik

Çeviklik

Düşük maliyet

Yerel Red
Hat OpenShift

Cloud Pak for Data’nın
beş temel avantajı

Değer elde etme süresini hızlandırma
Veri merkezinizde hızlıca makine öğrenmesi (ML)
ile veri işleyen hatlar oluşturun ve değer elde
etme süresiyle alakalı olası sorunlarını önleyin.
Sisteminizi 4 saatten kısa sürede dağıtın.

Hiper birleştirilmiş altyapı
Donanımlarınızı veri ve yapay zeka (AI) platformunuz için optimize edin. Donanım genişletme, ilk
kurulum kadar basit olacak biçimde tasarlanmıştır.
Sistem tarafından yönetilen gerçek zamanlı uyarılar
sayesinde daha fazla zaman yaratabilirsiniz.

Erişilebilir veriler
İş verileriniz nerede olursa olsun, veri kaynaklarınızdaki verilerin sorunsuzca bağlanması
ve entegrasyonu sayesinde veri silolarını
ortadan kaldırın.

Artan ölçeklenebilirlik
Farklı sağlayıcılara ait uygulamalar kullanarak
sisteminizi özelleştirin. Çözüm, bulutta yerel
olarak tasarlanmıştır ve güvenlik duvarınızın
arkasında yer alır. Böylece kapasiteyi artırmak
için birden fazla sistemi tek platformda bir araya
getirebilir, yeni donanım nodlarını otomatik
keşfedebilir ve gerektiğinde yeni donanım
ekleyebilirsiniz.

Akan veriler ve yapay zeka uygulamalarının entegrasyonu
Yerli olarak Red Hat® OpenShift® üzerinde yerel olarak
kurulu sistemle, veri iş yükleri için değer elde etme
süresini hızlandırırken güvenilir bir veri ve yapay zeka
yapısı üzerine uygulamaları yazabilir ve dağıtabilirsiniz.

Cloud Pak for Data hızlı entegrasyon sağlayan
yapay zeka olanakları sunarak, veri kullanıcılarını
donanım ve yazılım altyapısını yapılandırma
zorunluluğundan kurtarır.
Webinarı izleyin

Ürün hakkında daha fazla bilgi için
ibm.biz/icpdsystem adresini ziyaret edin.
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