Construindo uma arquitetura de informações (AI)
de inteligência artificial (IA) com IBM Storage
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A inteligência artificial (IA) é uma jornada que começa
com dados. Dessa forma, a IA não pode existir sem uma
arquitetura de informações (AI). Adquirir valor comercial
e percepções por meio de dados nem sempre é fácil.
A infraestrutura existente é inadequada para as cargas de
trabalho de IA e os silos de dados dificultam obter uma
visualização holística de toda a sua informação ao limitar
o valor da IA.
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Além disso, as organizações avançam em direção à
nuvem híbrida para atender à evolução das necessidades
de negócio. À medida que os dados são cada vez
mais distribuídos, torna-se difícil oferecer proteção e
gerenciamento adequados. A infraestrutura que não foi
construída para a IA e a nuvem híbrida não é flexível o
suficiente para atender a demandas e cargas de trabalho
modernas sem incluir muita complexidade.
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A melhor IA é construída em uma base de dados que
é coletada, organizada e analisada cuidadosamente e,
depois, integrada aos negócios. Esta base também deve ser
aberta, flexível e permitir acesso a dados de todos os tipos,
independentemente de onde estiver.
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Todo projeto de IA bem-sucedido passa por um processo
de várias etapas que começa com os dados corretos e
avança para a vasta utilização da IA.

76% dos responsáveis pela decisão
relacionada a TI

entrevistados disseram que a IA será parte fundamental de sua
1
estratégia de transformação digital no período de um a dois anos.
2
1 . Boletim Informativo do IDC, patrocinado pela IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, documento nº US47460721, Fevereiro de 2021.
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01 | Introdução

A adoção da IA tem seus desafios. A infraestrutura de
armazenamento de uso geral a qual as organizações estão
habituadas precisa ser substituída ou complementada por
sistemas de armazenamento direcionados para tarefas
específicas de IA.1
•

•

Saindo dos experimentos para dimensionar a IA
para o valor comercial. Modernizar para obter uma
transformação digital focada em IA requer conhecimento
em novos padrões de desenvolvimento, implementação e
manutenção de soluções de IA em escala.
Infraestrutura existente/complexidade.
As organizações não podem mais usar computação
de uso geral tradicional ou infraestrutura de
armazenamento existente. Esta infraestrutura
ultrapassada aumenta a complexidade e não é
suficientemente flexível para atender às demandas
de carga de trabalho da arquitetura de informações.
Ao invés disso, é necessário empregar uma computação
escalável com uma infraestrutura de armazenamento
igualmente escalável, de alto desempenho, integrada,
flexível e segura.

•

Silos de dados. O armazenamento é tipicamente
implementado com soluções específicas de
armazenamento que criam silos de dados. Estes silos
não estão todos integrados, nem estão em um amplo
conjunto de soluções de infraestrutura, resultando na
falta de acesso a dados globais.

Não é nenhuma novidade que muitas organizações não
saibam como proceder nem tenham um entendimento
claro sobre como melhor utilizar a IA a seu favor. É por isso
que a IBM reuniu uma abordagem prescritiva para acelerar
a jornada rumo à IA chamada de AI Ladder ™. O AI Ladder
é um modelo que acelera a sua capacidade de coletar e
organizar dados, adquirir percepções mais profundas ao
utilizar a análise de dados orientada por IA e integrar
a sua empresa com estas percepções.

O AI Ladder
Integrar
Analisar
Organizar
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As organizações enfrentam alguns desafios
principais ao adotar a IA, incluindo a IA em escala
para obter valor comercial, o uso de infraestrutura
existente e a eliminação de silos de dados.

Modernizar
Talento e
conhecimento
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1 . Boletim Informativo do IDC, patrocinado pela IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, documento nº US47460721, Fevereiro de 2021.
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À medida que as empresas iniciam a
modernização, buscam oferecer uma arquitetura
que as impulsionará para o futuro. A jornada
para a IA consiste na transferência de dados,
da ingestão às percepções, com uma arquitetura
de informações (AI) que pode ser facilmente
integrada à organização. É importante que cada
parte do AI Ladder forneça uma integração
para toda a jornada. Começar um projeto com
uma parte da jornada é bom, mas também
é fundamental para garantir que o projeto
considere uma AI geral para a IA otimizar
recursos e modernizar sua infraestrutura
para expandir as cargas de trabalho da IA.

Coletar

Analisar

Os dados são o conteúdo que alimenta a IA, mas podem ficar
aprisionados ou armazenados de uma forma que dificulta ou eleva o
custo para mantê-los ou expandi-los. Será necessário liberar esses
dados para que possam expandir, da borda ao núcleo, para a nuvem
pública em uma infraestrutura simples e econômica. O IBM Storage
para dados e IA torna os dados simples e acessíveis para a nuvem
híbrida com soluções de armazenamento para IA que se ajustam a
seu modelo de negócio existente.

A análise é importante para a jornada da IA e deve oferecer alto desempenho
para análise rápida e conexão contínua com o data lake e o catálogo
de armazenamento. As organizações devem planejar questões além da
implementação da IA, pois é necessário construir infraestruturas de IA que
ofereçam confiança a seus dados e que permitam acessá-los onde quer que
estejam. O IBM Storage for Data and AI fornece acesso de alto desempenho
aos dados e uma infraestrutura de IA integrada para análise.

Organizar
A IA pode ser tão boa quanto os dados em que se baseiam. Os
negócios devem compreender totalmente os dados que possuem
para que possam utilizá-los para a IA e outras necessidades
organizacionais, incluindo conformidade, otimização, catalogação e
controle de dados. O IBM Storage for Data and AI oferece percepções
sobre dados de várias fontes indexando objetos e arquivos de forma
automática e contínua, quando há mudanças, e armazenando essas
informações no catálogo de armazenamento integrado.

Integrar
Os desafios de negócios podem se tornar uma oportunidade para explorar,
compreender, prever e trazer uma infraestrutura de IA para cada organização.
O IBM Storage for Data and AI está capacitando você a usar dados e
armazenamento de IA para utilizar essa infraestrutura de muitas formas que
agreguem valor à sua organização.

Modernizar
Uma arquitetura de informações sólida é a base para a IA e a nuvem híbrida.
Modernizar sua infraestrutura significa construir uma base que não apenas
aproveite as vantagens das tecnologias nativas da nuvem, mas também
direcione a IA para toda a organização. O IBM Storage for Data and IA oferece
a flexibilidade necessária para responder às cargas de trabalho de IA e se
integra ao Kubernetes e à plataforma Red Hat® OpenShift®, facilitando a
implementação de aplicações nativas da nuvem.
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Modernize a sua
arquitetura de
informações para a
IA e a nuvem híbrida
As iniciativas de IA são mais fáceis e mais
propensas a serem bem-sucedidas se forem
construídas sobre uma base sólida. O IBM
Storage for Data and IA fornece essa base
com uma coleção de ofertas que modernizam
sua AI e abordam os principais desafios de
negócios associados à implementação de
cargas de trabalho de IA.

IBM Spectrum® Scale

IBM Cloud® Object Storage

IBM Spectrum Discover

O IBM Spectrum Scale é uma solução de
armazenamento de alto desempenho, com
eficiência de dados e altamente escalável
com segurança corporativa e um sistema
de arquivos paralelo global para dados de
armazenamento de arquivo e de objeto. O IBM
Spectrum Scale permite a unificação de dados
de uma nuvem híbrida em uma única solução
de armazenamento de escalabilidade horizontal
para todo o data center, da borda ao núcleo,
para a nuvem pública. O IBM Spectrum Scale
está disponível como uma solução apenas para
software ou como um dispositivo integrado.

O IBM Cloud Object Storage é uma solução
de armazenamento em nuvem altamente
escalável para dados não estruturados que
fornecem serviços dedicados locais e baseados
em nuvem. O IBM Cloud Object Storage usa
uma abordagem inovadora para armazenar
de maneira econômica grandes volumes de
dados não estruturados. Oferece os recursos
necessários para fornecer acesso contínuo
aos ativos de dados enquanto melhora os
resultados da pesquisa, a tomada de decisões,
a resposta aos negócios e as demandas
regulatórias ou legais.

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Scale

Saiba mais sobre o IBM Cloud Object Storage

O IBM Spectrum Discover é um catálogo de
dados com várias origens que indexa objetos e
arquivos de forma automática e contínua sempre
que mudanças são feitas usando os metadados.
Também pode ser usado para criar tags
customizadas e fluxos de trabalho baseados em
políticas para orquestrar a inspeção de conteúdo
e ativar dados em IA, aprendizado de máquina
(ML) e fluxos de trabalho de análise. O IBM
Spectrum Discover ajuda a obter uma análise de
IA mais rápida, a classificação de conformidade,
a indexação de imagem e vídeo, a identificação de
dados pessoais, a integração de pipeline de dados
de IA, o descobrimento de dados em tempo real
e novas percepções para otimizar e localizar
dados inválidos ou duplicados.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Discover
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IBM Elastic Storage® System
O IBM Elastic Storage System (ESS) é uma implementação
moderna de armazenamento definido por software, o qual facilita
a implementação de armazenamento rápido e altamente escalável
para a IA e a nuvem híbrida.
Saiba mais sobre o IBM Elastic Storage

IBM Elastic Storage System 5000

IBM Elastic Storage System 3200

O IBM Elastic Storage System 5000 (ESS 5000) foi
desenvolvido para data lakes com maior desempenho,
densidade e escalabilidade. Com o ESS 5000, é possível
consolidar grandes volumes de dados, aumentar
a simplicidade e acelerar a velocidade.

O IBM Elastic Storage System 3000 (ESS 3000) foi
desenvolvido para atender e enfrentar os desafios
do gerenciamento de dados para análises.
Saiba mais sobre o IBM Elastic
Storage System 3200

Saiba mais sobre o IBM Elastic
Storage System 5000
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Continental Automotive

Resultados

Acelerando a percepção sobre a
segurança em veículos na Continental

150 anos
A Continental tem ultrapassado
os limites da inovação
automotiva há 150 anos.

Para muitas pessoas, dirigir é simplesmente uma série
de decisões automáticas. O treinamento da IA para
tomar essas mesmas decisões, mesmo um décimo de
segundo mais rápido, requer petabytes de dados. Para
desenvolver soluções de direção autônoma para tornar
a direção potencialmente mais segura, a Continental
usou os sistemas do IBM Elastic Storage System, IBM
Spectrum Scale e NVIDIA DGX™ para:

70%
A Continental melhorou o
tempo de treinamento de IA em
70% usando os sistemas IBM
Spectrum® Scale e NVIDIA DGX.

• Modernizar o desenvolvimento de aplicação sem
abrir mão dos requisitos de infraestrutura como
desempenho, escalabilidade ou simplicidade.
• Garantir que sua infraestrutura oferecerá suporte ao
crescimento necessário, seja na nuvem ou no local.
• Otimizar para deep learning com treinamento de vários
nós, permitindo aumentar a precisão do modelo para
níveis mais elevados de segurança sem afetar o tempo
de produção.

“A colaboração entre a Continental,
o IBM Storage e a NVIDIA está
transformando uma promessa em

Leia o estudo de caso

realidade em termos de segurança.”
Robert Thiel
Chefe de IA, Assistência
Avançada ao Motorista,
Continental Automotive AG

14x
A Continental tem a capacidade
de realizar pelo menos 14x mais
experimentos de deep learning
por mês ao mesmo tempo.

7

04 | Estudos de caso: criando uma vantagem competitiva

Universidade de Birmingham

Resultados

Direcionando pesquisas inovadoras
assumindo o controle dos dados

Oferece suporte à conformidade
com os regulamentos de proteção
de dados a baixo custo e sem
disrupções.

As simulações de pesquisa de hoje geram mais dados
do que nunca. Para atender a essa demanda cada vez
maior, a Universidade de Birmingham implementou
o IBM Spectrum Scale e o IBM Spectrum Protect para:

Até 2

• oferecer um único plano de gerenciamento de dados
em vários sistemas de armazenamento';
• permitir decisões de custo-benefício ao corresponder
cargas de trabalho às plataformas, sem deixar que
a complexidade saia do controle;
• permitir que os pesquisadores implementem
aplicações onde for necessário com disponibilidade
imediata de dados.

“Apoiamos a pesquisa em diversas áreas, incluindo
a aplicação e o desenvolvimento de técnicas para
o uso de IA e deep learning. Por exemplo, temos
uma parceria com a Universidade de Nottingham
no projeto Center of Membrane Proteins and
Receptors. Ao analisar as imagens de super alta
resolução produzidas pelas últimas gerações de

Leia o estudo de caso

microscópios, o projeto vai elucidar como as doenças
cardiovasculares, distúrbios respiratórios e cânceres
podem ser prevenidos e tratados com eficácia.”
Simon Thompson
Arquiteto de infraestrutura
de computação de pesquisa,
Universidade de Birmingham

Economia estimada de até
2 FTEs devido à eficiência
operacional aprimorada.

5.000
5.000 pesquisadores apoiados
por uma infraestrutura que os
ajuda a encontrar soluções para
problemas importantes com
mais rapidez.
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Conclusão
As decisões tomadas ao construir uma base de IA têm implicações de longo alcance que afetarão sua organização em cada
etapa do caminho e, em última análise, determinarão os resultados dos negócios. É por isso que ter o parceiro ideal desde
o início é fundamental.
IBM Storage for Data and IA é mais do que um conjunto de produtos e soluções de armazenamento. Consiste em uma estratégia
de armazenamento que o ajudará em sua jornada rumo à IA e à nuvem híbrida. A IBM continua a liderar em cargas de trabalho
escaláveis e de alto desempenho, bem como na capacidade de armazenamento eficiente e segura para soluções baseadas em
arquivos e objetos. Além disso, as soluções IBM Storage for Data and IA vêm prontas com amplo suporte e integração com
o Kubernetes e a plataforma Red Hat OpenShift.
Nossas soluções fornecem uma arquitetura de informações flexível e de alto desempenho para a IA, que moderniza sua
infraestrutura com acesso a dados globais e serviços simples de gerenciar, com rápido acesso e otimizados para escalar com
eficiências de custo para reduzir despesas e agregar mais valor à sua organização.

Saiba mais sobre o IBM Storage for Data and AI
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