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01 | Giriş

Giriş
Günümüzde kuruluşlar, yapay zekanın yenilikçiliğe
ve üretkenliğe yönelik hızlı yol olduğu konusunda
hemfikirdir. İşletmelerin çoğu yapay zekayı test
etme, benimseme, uygulama ve gerçekleştirme
yolunda şimdiden yol alıyor ve bu sayede yapay zeka
çözümlerine ilişkin kurumsal yatırımın önümüzdeki
birkaç yılda önemli miktarda artması beklenmektedir.
Her başarılı yapay zeka projesi yapay zekanın geniş
çaplı kullanımı için doğru verilere ve aşamalara sahip
çok. kademeli bir süreç üzerinden ilerler.

Topla

40%

oranındaki dijital dönüşümde
2019 yılına kadar yapay zeka
hizmetlerini kullanacaktır1

4,79 milyar $

oranındaki bilişim teknolojisi depolama harcaması
2019 yılında yapay zekaya harcanmıştır1

Düzenle

Analiz Et

Uygula

Verileri basit ve

Güvenilir bir analitik

İçgörüleri Makine

Süreçler genelinde

erişilebilir hale getirin

emeli oluşturun

Öğrenimi ile ölçeklendirin

tahminlendirme,
otomatikleştirme ve
ölçeklendirme elde edin
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Gelişmiş veri yönetimi. Yapay zeka projelerinde

Pek çok işletmenin nasıl ilerleyecekleri konusunda emin

Açık kaynaklı ve ticari geliştirme araçları ile çerçeveleri ilk

veri kümelerinin düzenlenmesi ve takibi, yapay

olmaması ve yapay zekadan/makine öğreniminden

yapay zeka projenizi veya kavram kanıtlama işlemenizi-yalın

zeka model tutarlılığının iyileştirilmesi için veri

kendilerine en çok faydayı sağlayacak şekilde nasıl

bir hale getirir. Ancak işletmeler, yapay zeka geliştirme1

kümelerini tekrar tekrar test etmeye, kullanmaya

yaralanacakları hakkında net bir anlayışa sahip olmaması

ekiplerini desteklerken veya üretim yapay zeka iş yüklerini

ve genişletmeye ihtiyaç duyan geliştiriciler için

şaşırtıcı değildir. Bu nedenle, yol boyunca her adımda

uygulamaya koyarken ya da üretimini ölçeklendirirken

bir sıkıntı kaynağıdır.

size yardımcı olmak için IBM® burada.

Yapay zekanın benimsenmesi engelsiz bir süreç değildir.

engellerle karşılaşır:
•

•

•

Yetenek açığı. Yapay zeka hizmetlerine yönelik

Veri hacmi ve kalitesi. Yapay zeka, kaliteli, çok

talebin artması, bu doğrultuda yetenekli

yönlü ve etiketlendirilmiş veri girişlerini gerektirir.

uzmanlara duyulan ihtiyaçta da artış anlamına

Dinamik veri özelliklerine sahip çok sayıda veri

gelmektedir. Yapay zeka henüz nispeten

kaynağı genelinde doğru veri kümelerinin tespit

yeni bir alan olduğu için; veri bilimi üretkenliğine

edilmesi can sıkıcı olabilmektedir.

ilişkin eğitimli personelin ve en iyi uygulamaların

Veri hacmi ve kalitesi, gelişmiş veri
yönetimi ve yetenek açığı, kurumların
yapay zeka geliştirme ekiplerini
desteklerken veya yapay zeka iş
yüklerini uygulamaya koyarken
karşılaştıkları temel sorunlardandır.

bulunması güçtür.
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Bilişim mimarisi olmadan yapay zeka olmaz
İçe aktar

Yapay zeka uygulama planı — verileri nasıl içeriye aktarıp,

Düzenle

Analiz Et

düzenleyeceğinizi ve analiz edeceğinizi, sonrasında
verilerden yapay zeka güdümlü içgörüler oluşturmaya

Makine Öğrenimi/
Derin Öğrenim

Çıkan İçgörüler

Geçici Bellek

yönelik modelleri nasıl yetiştireceğinizi planlamanız —
verimli veri bilimi için temel bir ihtiyaçtır. Yapay zeka
uygulama planınızın verimi yukarıda belirtilen güçlüklere

Eğitilen model

doğru bilişim altyapısı üzerinden müdahalede
bulunulmasıyla doğrudan bağlantılıdır.
Giren
Veriler

Genel içe aktarma

Sınıflandırma ve üst
verileri etiketleme

Hızlı içe aktarma /
Gerçek zamanlı analitik

ETL (Ayıkla,
Dönüştür, Yükle)

Hadoop/ Spark
veri gölleri

ML / DL
Hazırlık | Eğitim | Çıkarım

Çıkarım
Arşiv

Birleşik veri erişimi

Veri işleme performansı

Çeviklik ve kapsayıcı desteği

Veri siloları, özellikle yapay zeka söz konusu olduğunda

Yapay zeka model tutarlılığı, onu analiz etmeye yönelik

Yapay zeka projeleri genelde kapsayıcılarda yönetilir çünkü

verileri üretken bir şekilde kullanmanın önünde önemli

iyi bir veri girişi ve yeterli bilişim kaynaklarıyla elde

bunlar hafiftir, hızla kullanılabilir ve birden fazla program

bir engeldir. Verilerin toplanması bir yapay zeka projesinin

edilir. Grafik İşleme Üniteleri (GPU’lar) büyük veri

ve betiği birleştirebilir. İlk denemelerden üretim kalitesinde

en zaman alıcı safhası olabilmektedir. Veri kümesi

kümelerini hızla analiz ettikleri için yapay zeka için sıkça

yapay zekaya doğru hızla ölçeği yükseltmek için Kubernetes

düzenleme ve sınıflandırmasında yeteneklere yapılacak

kullanılmaktadır. Bilişim altyapısı, bilişim kaynaklarının

ve Red Hat® OpenShift® ile çalışan bir kalıcı belleğe ihtiyaç

yatırım tüm yapay zeka projelerinde önemli bir düzeyde

veri tüketme kabiliyetine uygun bir depolama performansıyla

duyulur. Kapsayıcılar, geliştirmeyi basitleştirmekle kalmayıp

tutulmalıdır. Bunun için yedeklilik ihtiyacını en aza indiren,

eşleştirilmelidir. Aynı şekilde, veri iş yüklerini muntazam

aynı zamanda kurumsal yapay zeka hizmetlerine yönelik

verimi artıran ve çok sayıda proje için ortak, paylaşımlı

bir şekilde dağıtma özellikleri gerektiren gerçek zamanlı

talepteki artışı karşılayacak şekilde bilişim altyapısına

verileri temin ederek veri analitiği araçları yelpazesini

içgörüler için duraksız veriler kullanılabilir.

çeviklik kazandırır.

destekleyen bir veri ve depolama mimarisi gerekmektedir.
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Güçlü temeller oluşturmak
Bir yapay zeka uygulamasının genişletilmesi karışık
görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değildir. Yapay

IBM Cloud Object Storage

zeka projeleri sağlam bir temel üzerine inşa edildiklerinde

IBM Cloud™ Object Storage bulutta yerleşik

başarıya uylaşmaları daha kolay ve daha mümkün olur.

uygulamalar ve yapay zeka sistemleri için

Yapay zekaya yönelik IBM Storage bu temeli sağlar

performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. Kapasiteyi

ve yapay zeka iş yüklerinin uygulamaya konulmasıyla

ve işlem hacmini terabaytlardan eksabaytlara kadar

ilişkili en önemli işletme sorunlarına değinerek yapay

kolayca ölçeklendiren güvenli, yazılım tanımlı bir

zeka üretkenliğine doğru hızla yol almanızı sağlayacak

depolama platformudur. IBM Cloud Object Storage

bir teklif koleksiyonu sunar.

veri güvenliğine veya yüksek performanslı yerel

IBM Spectrum Scale
IBM Spectrum® Scale, depolama altyapınız ile birlikte
otomatik olarak gelişen ve depolama altyapınızı tek
biçimli hale getiren bir yüksek performanslı dosya
sistemi çözümüdür. Dosya verilerini hızla ve verimli
bir şekilde ideal depolama katmanına taşıyarak
performans ve maliyeti dengelemeye yönelik, yazılım
tanımlıdır. IBM Spectrum Scale, verileri güvenli bir
şekilde toplamanızı ve düzenlemenizi sağlar, yapay
zekanın benimsenmesini sadeleştiren her yerden
veri erişimi sağlar.
IBM Spectrum Scale hakkında bilgi edinin

verilere ihtiyaç duyan, en yeni bulut gelişim
ortamlarını kullanan takımlar için ideal çözümdür.
IBM Cloud Object Storage hakkında bilgi edinin

IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Discover, herkese açık bulut dahil
çok sayıda depolama platformunda üst verileri hızla
içe aktarabilen, birleştirebilen ve dizinlendirebilen
modern üst veri yönetim yazılımıdır. Veri bilimcilerinin
ve depolama ekiplerinin büyüyen, çeşitli ve çok çeşitli
yapılandırılmamış veri yığınaklarından gelen içgörüleri
artırmaları için üst verilerini verimli bir şekilde birleştirip,
kataloglandırmasını ve zenginleştirmesini sağlayarak
üretkenliği artırır.
IBM Spectrum Discover hakkında bilgi edinin
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Vaka çalışmaları: Rekabet avantajı yaratma
Verilerinizin gücünden yararlanmanız önemli bir rekabet
avantajı sağlar. Bu verilerin değerini ortaya çıkarmanın ve
işletmenizi aşağıdaki gibi çığır açıcı yeni yöntemleri kullanarak
dönüştürmenin anahtarı yapay zekadır:

L7 Informatics
Çığır açıcı araştırmalar için yüksek performanslı
Genom Bulutu

• Gelecekteki sonuçların önceden tahmin edilmesi
ve şekillendirilmesi

Genom Bilimi — bir organizmanın tüm DNA kümesinin

• İşgücünüzün, daha yüksek değerli işe yöneltilecek
şekilde optimize edilmesi

verileri işlemesini gerektirir. Bu yüzden, pek çok kurum,

• Kararların, süreçlerin ve deneyimlerin
otomatikleştirilmesi
• İş modellerinin yeniden tasarlanması
Müşterilerimizden bazılarının tüm veri yaşam döngüsünün
yönetimini geliştirmek, yapay zekaya yönelik yolculuklarını
hızlandırmak ve işletmelerini dönüştürmek için
IBM Storage’ı nasıl kullandıkları burada açıklanıyor:

Sonuçlar:

96% oranında standart
genom analizi planına
yönelik işleyiş süresinin azaltılması

araştırılması — bilimadamlarının çok büyük miktarlarda
ürettikleri muazzam miktardaki veriyle başa çıkmakta
zorluk yaşar.
L7 Informatics, şu amaçlarla IBM Spectrum Storage
teknolojisinden yararlanan bir yüksek performanslı
bilişim (HPC) ortamı oluşturmak için IBM ile birlikte
çalışmaktadır:
•

Verileri bütünleştirmek

•

Yüksek miktarlarda yapılandırılmamış
veri ile çalışmak

• Verilere, tıkanmalara yol açmayacak şekilde
paralel erişim sağlamak
• Esnek veri yönetimi için bütünleşik
katmanlandırma sağlamak

Ölçek bakımından aynı
miktarda işi yerine getirmek
için ticari olarak satılan çözümlerin

•

Analiz ve uzun süreli depolama için
laboratuvarlardan buluta kesintisiz
taşıma sağlamak

1/3’i fiyat

2 hafta içinde konsept tasarımından bulut
üzerinde tam işlevsel IBM HPC ortamına geçiş
Vaka çalışmasını okuyun
					

7
3

04 | Vaka çalışmaları: Rekabet avantajı yaratma

University of Birmingham
Verilere hakim olarak yenilikçi araştırmaların
ileriye taşınması
Günümüzün araştırma simülasyonlarında daha önce
hiç olmadığı kadar çok veri üretilmektedir. University
of Birmingham, giderek artan bu talebi karşılamak için
şu amaçlarla IBM Spectrum Scale’i ve IBM Spectrum
Protect’i uygulamaya koymuştur:
•

Çok sayıda depolama sisteminde tek bir veri
yönetim düzlemi sağlamak

•

Karmaşıklığın aniden kontrol dışına çıkmasına
yol açmayacak şekilde iş yüklerinin platformlar
ile eşleştirilmesinde fiyat-performans kararlarının
alınmasını temin etmek

•

Mevcut veri kullanılabilirliği bakımından anlamlı
olduğunda araştırmacıların uygulamaları
kullanabilmelerini sağlamak

Yapay zekanın ve derin öğrenimin
kullanılmasına yönelik tekniklerin
uygulanması ve geliştirilmesi dahil
pek çok farklı alandaki araştırmaları
destekliyoruz. Örneğin University of
Nottingham ile Hücre Zarı Proteinleri
ve Reseptörleri Merkezi [COMPARE]
projesi üzerinde işbirliğinde
bulunmaktayız. Bu proje, en yeni
nesil mikroskopların ürettiği süper
yüksek çözünürlüklü görüntüleri
analiz ederek kardiyovasküler
rahatsızlıkların, solunum
rahatsızlıklarının ve kanserin nasıl
daha iyi önlenebileceğine ve tedavi
edilebileceğine ışık tutacaktır.
Simon Thompson, Araştırma Bilişim Altyapısı Mimarı,
University of Birmingham
Vaka çalışmasını okuyun
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Sonuç
Yapay zekaya yönelik yolculuk tek bir başarılı kavram

IBM Storage for AI, veri yönetişimini iyileştirmek

kanıtlamasıyla başlar ve hızla tüm kurum geneline

ve içgörülere ulaşma süresini hızlandırmak için

yayılacak şekilde büyüyebilir. Bu yolculukta başarılı

veri uygulama planının uçtan uca optimizasyonunu

bir şekilde yol alabilmek için öncelikle güçlü, çevik,

sağlar. Sektörün önce gelen tekliflerini, yeniliklerini

benzersiz veri ihtiyaçları için optimize edilmiş üretkenliği

ve kanıtlanmış liderliğini birleştiren IBM, verilerinizi

ve benimsenmeyi destekleyen bir bilişim teknolojisi

yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz altyapı uluşturmanızı,

temelinin oluşturulması gerekir. Doğru depolama

yapay zeka iş yüklerini işlemenizi, yapay zekanın gücünden

platformu, yapay zeka projelerinin ihtiyaç duyduğu

yararlanmanızı sağlar ve nihayetinde daha iyi işletme

performans, ölçeklenebilirlik ve esnekliği sağlayan

sonuçları doğuran daha derin içgörüler temin eder.

platformdur. Bu temeli oluştururken aldığınız kararlar,
yol boyunca-her adımda sizi etkileyecek olan, geniş
kapsamlı sonuçlar doğurur ve nihayetinde başarınız
üzerinde belirleyici olur. Bu yüzden en başından itibaren
doğru ortağa sahip olunması kritiktir.

IBM Storage for AI’nın içe aktarmadan
iç görülere kadar işletmenizi nasıl hızla
uygulamaya geçireceğini öğrenin.
IBM Storage for AI’yı keşfedin

Kaynaklar
1.

IDC Worldwide Storage for Cognitive/AI Workloads Forecast, 2018-2022

© Telif hakkı IBM Corporation 2019. ABD Hükümeti Kullanıcıları Sınırlı Hakları - Kullanımı, çoğaltılması veya açıklanması IBM Corp. ile yapılan GSA ADP
Ek Sözleşmesiyle yasaklanmıştır. NOT: IBM web sayfaları, uyulması gereken başka mülkiyet uyarıları ve telif hakkı bilgileri içerebilir.
IBM, IBM Spectrum, IBM Cloud, Red Hat, OpenShift, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp.’un dünya çapındaki pek çok ülkede
tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve hizmet adları IBM’in veya başka şirketlerin ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının güncel bir listesi internette,
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml sayfasında “Telif hakkı ve ticari marka bilgileri” başlığıyla sunulmaktadır.

					

9

