IBM Storage ile bir yapay zeka bilgi
mimarisi oluşturma
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Yapay zeka, veriyle başlayan bir yolculuktur. Bu nedenle
yapay zeka, bir bilgi mimarisi olmadan var olamaz.
Verilerden iş değeri ve içgörüler elde etmek her zaman kolay
değildir. Eski altyapı, yapay zeka iş yükleri için yetersizdir
ve veri siloları, tüm bilgilerinizden bütünsel bir bakış elde
etmeyi elde etmeyi zorlaştırarak yapay zekanın değerini
sınırlar.
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Ayrıca kuruluşlar, değişen iş ihtiyaçlarına karşılık vermek
için hibrit buluta geçmektedir. Veriler giderek daha dağınık
duruma gelirken, yeterli korumanın ve yönetimin sağlanması
zorlaşır. Yapay zeka ve hibrit bulut için tasarlanmamış
altyapı, karmaşıklığı artırmadan modern iş yüklerini ve
talepleri karşılamak için yeterince esnek değildir.
En iyi yapay zeka, dikkatle toplanan, düzenlenen ve analiz
edilen ve ardından işletmeye entegre edilen veriler temeline
dayanır. Bu temelin aynı zamanda açık ve esnek olması ve
nerede barındırıldığı fark etmeksizin her tür veriye erişime
olanak sağlaması gerekir.
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Her başarılı yapay zeka projesi, doğru verilerin elde
edilmesiyle başlayan ve yapay zekanın yaygın olarak
kullanılmasına kadar ilerleyen çok adımlı bir süreçten geçer.

Ankete katılan BT karar alıcılarının
%76'sı
yapay zekanın gelecek bir ile iki yıl arasındaki sürede dijital
1
dönüşüm stratejilerinin önemli bir parçası olacağını belirtti.
2
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Yapay zekayı kullanmaya başlamanın zorlukları da bulunur.
Kuruluşların kullanmaya alışkın oldukları genel amaçlı
depolama altyapısının yapay zekaya özgü görevler için
tasarlanmış depolama sistemleri ile değiştirilmesi ya da
desteklenmesi gerekir.1

•

Veri siloları. Depolama, genellikle veri siloları yaratan
belirli depolama çözümleriyle uygulanır. Bu silolar,
birbirleriyle ya da bir dizi kapsamlı altyapı çözümüyle
entegre değildir ve bu da evrensel veri erişimine olanak
sağlanamaması ile sonuçlanır.

•

Deneylerden, iş değeri için yapay zekanın
ölçeklendirilmesine geçiş. Yapay zeka odaklı dijital
dönüşüm için modernizasyon, yapay zeka çözümlerinin
uygun ölçekte geliştirilmesine, uygulanmasına ve
sürdürülmesine ilişkin yeni standartlar konusunda
uzmanlık gerektirir.

•

Eski altyapı/karmaşıklık. Kuruluşlar, artık geleneksel,
genel amaçlı bilgi işlem ya da eski depolama altyapılarını
kullanamamaktadır. Bu eski altyapı, karmaşıklığı artırır ve
yapay zeka iş yükü taleplerini karşılamak için yeterince
esnek değildir. Bunun yerine, ölçeklendirilebilen bir
bilgi işlem ve aynı ölçüde ölçeklendirilebilen, yüksek
performanslı, entegre, esnek ve güvenli bir depolama
altyapısı kullanmaları gerekir.

Pek çok kuruluşun nasıl ilerleyeceğinden emin olmaması
ve yapay zekadan kendilerine avantaj sağlayacak şekilde
en iyi nasıl yararlanabileceklerine dair net bir anlayışlarının
bulunmaması şaşırtıcı değildir. IBM'in yapay zekaya
doğru olan yolculuğu hızlandırmak amacıyla AI Ladder ™
(Yapay Zeka Merdiveni) adı verilen normatif bir yaklaşım
oluşturmasının nedeni budur. AI Ladder, verileri toplama
ve düzenleme, yapay zekaya dayalı veri analizinden
yararlanarak derinlemesine içgörüler elde etme ve
bu içgörüleri kuruluşunuza entegre etme yeteneğinizi
hızlandıran bir yapıdır.

AI Ladder
Entegre Etme
Analiz Etme
Düzenleme
Toplama

Kuruluşlar, yapay zekayı kullanmaya
başlarken iş değeri için yapay zekanın
ölçeklendirilmesi, eski altyapının kullanılması
ve veri silolarının ortadan kaldırılması gibi
bazı temel zorluklarla karşılaşır.

Modernize
Etme
Yetenek ve
uzmanlık
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Şirketler, modernleşmeye başlarken kendilerini
geleceğe taşıyacak bir mimari sağlamak isterler.
Yapay zekaya doğru yapılan yolculuk, tüm
kuruluş çapında kolayca entegre edilebilecek
bir bilgi mimarisiyle verilerin özümsemeden
içgörülere doğru taşınmasıyla ilgilidir. AI
Ladder'ın her parçasının tüm yolculuğa bir
entegrasyon sağlaması önemlidir. Yolculuğun
ortasında bir projeye başlamak mümkündür,
ancak yapay zekanın kaynakları optimize etmesi
ve yapay zeka iş yüklerini genişletmek için
altyapınızı modernize etmesi amacıyla genel bir
bilgi mimarisinin projede göz önüne alınmasının
sağlanması kritik önem taşır.

Toplama

Analiz Etme

Yapay zeka, gücünü verilerden alır ancak veriler, bakımı veya
genişletmeyi zorlaştıracak ya da maliyet bakımından imkânsız hale
getirecek bir biçimde hapsedilmiş ya da depolanmış olabilir. Basit ve
düşük maliyetli bir altyapıda uç noktalardan merkeze ve genel buluta
kadar genişleyebilmesi için bu verileri serbest bırakmanız gerekecektir.
Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri, mevcut iş modelinize
uygun yapay zeka depolama çözümleri aracılığıyla verileri hibrit bulut
için basit ve erişilebilir hale getirir.

Analiz, yapay zeka yolculuğunda kritik rol oynar ve hem veri gölü hem de
depolama kataloğu için hızlı analize ve kesintisiz bağlantıya yönelik yüksek
performans sağlamalıdır. Kuruluşlar, yapay zekanın devreye alınmasından sonra
ortaya çıkacak sorunlar için planlama yapmalıdır; verilerinize güven duymanızı
ve nerede barındırıldıkları fark etmeksizin erişmenizi sağlayacak yapay zeka
altyapıları oluşturmanız gerekir. Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri,
verilere yüksek performanslı erişim ve analiz için entegre edilmiş bir yapay zeka
altyapısı sunar.

Düzenleme
Yapay zeka, yalnızca dayalı olduğu veriler kadar iyi olabilir. İşletmeler,
yapay zekanın yanı sıra uyum, veri optimizasyonu, veri kataloglama
ve veri yönetişimi dahil olmak üzere diğer kurumsal ihtiyaçlar için de
kullanabilmek amacıyla hangi verilere sahip olduklarını tam olarak
anlamalıdır. Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri, değişiklikler
yapıldığında otomatik ve sürekli olarak nesneleri ve dosyaları
dizinleyerek ve bu bilgileri yerleşik depolama kataloğunda depolayarak
birden çok kaynaktan elde edilen verilere ilişkin içgörüler sağlar.

Entegre Etme
İş zorlukları, bir yapay zeka altyapısını keşfetmek, anlamak,
öngörmek ve her kuruluşa getirmek için bir fırsat haline gelebilir. Veri
ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri, bu altyapıyı kuruluşunuza
değer sağlayacak daha fazla yolla kullanmanız için verilerden ve
yapay zeka depolamasından yararlanmanıza imkân tanır.

Modernize Etme
Güçlü bir bilgi mimarisi, yapay zeka ile hibrit bulutun temelini oluşturur.
Altyapınızın modernize edilmesi, yalnızca bulut tabanlı teknolojilerden
yararlanmakla kalmayan, aynı zamanda yapay zekayı tüm kuruluş çapında
yaygınlaştıran bir temel oluşturmak anlamına gelir. Veri ve yapay zeka için IBM
Storage çözümleri, yapay zeka iş yüklerinin gereksinimlerinin karşılanması
için ihtiyaç duyulan esnekliği sunar ve bulut tabanlı uygulamaların devreye
alınmasını kolaylaştırmak için Kubernetes ve Red Hat® OpenShift® platformuyla
entegre olur.
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Bilgi mimarisini
yapay zeka ve
hibrit bulut için
modernize edin
Güçlü bir temel üzerine inşa edilmeleri
durumunda yapay zeka girişimleri daha
kolaydır ve başarı olasılıkları daha yüksektir.
Veri ve yapay zeka için IBM Storage
çözümleri, bilgi mimarinizi modernize eden
ve yapay zeka iş yüklerinin devreye alınması
ile bağlantılı en önemli iş zorluklarının
aşılmasını sağlayan bir dizi olanakla bu
temeli sağlar.

IBM Spectrum® Scale

IBM Cloud® Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Scale, yüksek düzeyde
ölçeklendirilebilen, veriler açısından etkin,
yüksek performanslı bir depolama çözümü olup,
hem dosya hem de nesne depolama verileri
için kurumsal güvenlik ve küresel bir paralel
dosya sistemi sunar. IBM Spectrum Scale, uç
noktalardan merkeze ve genel buluta kadar tüm
veri merkezi için hibrit bulut çapındaki verilerin
yatay ölçeklendirilebilen tek bir depolama
çözümünde birleştirilmesine olanak sağlar.
IBM Spectrum Scale, hem yalnızca yazılımdan
oluşan bir çözüm halinde hem de entegre bir
araç olarak mevcuttur.

IBM Cloud Object Storage, şirket içinde
ve bulut tabanlı özel hizmetler sağlayan,
yapılandırılmamış verilere yönelik yüksek
düzeyde ölçeklendirilebilen bir bulut depolama
çözümüdür. IBM Cloud Object Storage, yüksek
miktarlarda yapılandırılmamış veriyi maliyet
etkin bir biçimde depolamak için inovatif bir
yaklaşımdan yararlanır. Araştırma sonuçlarını,
karar almayı, iş yanıtlarının hızını ve mevzuattan
ya da kanunlardan doğan gereksinimleri
iyileştirirken aynı zamanda veri varlıklarına
kesintisiz erişim sağlamak için gerekli olan
yetenekleri sunar.

IBM Spectrum Scale hakkında
bilgi edinin

IBM Cloud Object Storage hakkında
bilgi edinin

IBM Spectrum Discover, her değişiklik yapıldığında
meta verileri kullanarak nesneleri ve dosyaları
otomatik ve sürekli olarak dizinleyen, çok
kaynaklı bir veri kataloğudur. Ayrıca, yapay
zeka, makine öğrenimi ve analitik iş akışlarında
içerik kontrolünün koordine edilmesi ve verilerin
aktivasyonu için özel etiketler ve ilkeye dayalı
iş akışları yaratılmasında kullanılabilir. IBM
Spectrum Discover, daha hızlı yapay zeka analizine,
uyumluluk sınıflandırmasına, resim ve video
dizinlemeye, kişisel verilerin belirlenmesine, yapay
zeka veri hattı entegrasyonuna, gerçek zamanlı veri
keşfine ve verilerin optimize edilmesi ile kötü ya da
yinelenen verilerin bulunması için yeni içgörülere
olanak sağlanmasına yardımcı olur.
IBM Spectrum Discover hakkında daha fazla
bilgi edinin
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IBM Elastic Storage® System
IBM Elastic Storage System (ESS), yazılım tanımlı depolamanın modern
bir uygulamasıdır ve yapay zeka ile hibrit bulut için hızlı, yüksek düzeyde
ölçeklendirilebilir depolamanın devreye alınmasını kolaylaştırır.
IBM Elastic Storage hakkında bilgi edinin

IBM Elastic Storage System 5000

IBM Elastic Storage System 3200

IBM Elastic Storage System 5000 (ESS 5000),
veri gölleri için artırılmış performans, yoğunluk
ve ölçeklendirilebilirlik ile tasarlandı. ESS 5000
ile çok yüksek veri hacimlerini birleştirebilir,
basitliği ve hızı artırabilirsiniz.

IBM Elastic Storage System 3200 (ESS 3200),
analitik için veri yönetimi zorluğunun
karşılanması ve aşılması amacıyla tasarlandı.
IBM Elastic Storage System 3200
hakkında bilgi edinin

IBM Elastic Storage System 5000
hakkında bilgi edinin
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Continental Automotive

Sonuçlar

Continental'de içgörüleri araç
emniyetine dönüştürüyor

150 yıl
Continental, 150 yıldır otomotiv
inovasyonunda sınırları zorluyor.

Araba kullanmak, pek çok insan için yalnızca bir dizi
otomatik karardan oluşur. Yapay zekanın aynı kararları
bir saniyenin onda biri kadar bile daha hızlı alabilmesinin
sağlanması petabaytlarca veri gerektirir. Continental,
araba kullanmayı daha emniyetli hale getirebilecek
otonom sürüş çözümleri geliştirmek amacıyla aşağıda
belirtilenleri gerçekletirmek için IBM Elastic Storage
System, IBM Spectrum Scale ve NVIDIA DGX™
sistemlerini kullandı:

%70
Continental, IBM Spectrum®
Scale ve NVIDIA DGX sistemlerini
kullanarak yapay zeka eğitim
süresini %70 oranında kısalttı.

• Performans, ölçeklendirilebilirlik veya basitlik gibi
altyapı gereksinimlerinden taviz vermeksizin uygulama
geliştirmenin modernize edilmesi.
• İster bulut üzerinde ister şirket içinde olsun altyapısının
gerekli büyümeyi desteklemesinin sağlanması.
• Üretim süresi etkilenmeden daha yüksek emniyet
düzeylerine ulaşılması amacıyla model doğruluğunun
artırılmasına olanak sağlayan çok düğümlü eğitim ile
derin öğrenme için optimizasyon gerçekleştirilmesi.

Başarı öyküsünü okuyun

“Continental, IBM Storage ve
NVIDIA arasındaki iş birliği,
emniyet açısından bir vaadi
gerçeğe dönüştürüyor.”
Robert Thiel
Continental Automotive AG,
Yapay Zeka,
Gelişmiş Sürücü Desteği Yöneticisi

14 kat
Continental, her ay aynı süre
içinde en az 14 kat daha fazla
derin öğrenme deneyi yürütme
yeteneğine sahip.
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Birmingham Üniversitesi

Sonuçlar

Verileri kontrol altına alarak inovatif
araştırmaları ileriye taşıyor

Veri koruma yönetmeliklerine
uyumu düşük maliyetle ve
aksaklığa neden olmaksızın
destekliyor.

Günümüzün araştırma simülasyonları, hiç olmadığı kadar
fazla veri üretir. Birmingham Üniversitesi, sürekli olarak
artan bu talebi karşılamak amacıyla aşağıda belirtilenleri
gerçekleştirmek için IBM Spectrum Scale ve IBM
Spectrum Protect'i devreye aldı:
• Birden fazla depolama sistemi çapında tek bir veri
yönetimi düzleminin sağlanması.
• İş yükleri ile platformlar eşleştirilirken karmaşıklığın
kontrolden çıkmasına neden olmadan fiyat-performans
kararlarının alınmasına olanak sağlanması.
• Araştırmacıların uygulamaları, en mantıklı olduğu yerde,
verilerin anında kullanılabilir olacağı şekilde devreye
almasına olanak sağlanması.

Başarı öyküsünü okuyun

“Yapay zekanın ve derin öğrenmenin kullanılması için
tekniklerin uygulanması ve geliştirilmesi dahil olmak
üzere pek çok farklı alanda araştırmayı destekliyoruz.
Örneğin, Membran Proteinleri ve Reseptörleri Merkezi
projesinde Nottingham Üniversitesi ile iş birliği
yapıyoruz. Proje, en son nesil mikroskoplardan elde
edilen süper yüksek çözünürlüklü görüntülerin
analiz edilmesi sayesinde kardiyovasküler hastalığın,
solunum bozukluklarının ve kanserin nasıl daha iyi
önlenebileceğine ve tedavi edilebileceğine ışık tutacak.”
Simon Thompson
Birmingham Üniversitesi,
Araştırma Bilgi İşlem
Altyapısı Mimarı

2 adede
kadar
İyileştirilen operasyon verimliliği
sayesinde 2 adede kadar tam
zamanlı personel eşdeğerinden
tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor.

5.000
Altyapı, 5.000 araştırmacıyı
destekliyor ve önemli sorunlara
daha hızlı çözümler bulmalarına
yardımcı oluyor.
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Sonuç
Yapay zeka temelinizi oluştururken aldığınız kararlar, kuruluşunuzu her adımda etkileyecek ve nihayetinde iş sonuçlarını
belirleyecek geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Bu nedenle, en başından itibaren doğru iş ortağına sahip olmak kritik önem taşır.
Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri, bir dizi depolama ürününden ve çözümünden daha fazlasıdır. Yapay zekaya ve
hibrit buluta doğru olan yolculuğunuzda size yardımcı olacak bir depolama stratejisinden oluşur. IBM, ölçeklendirilebilir, yüksek
performanslı iş yüklerinin yanı sıra dosya ve nesne tabanlı çözümler için verimli, güvenli kapasite depolaması alanında da
liderliğini güçlendirmeye devam etmektedir. Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri aynı zamanda geniş çaplı destekle
ve Kubernetes ve Red Hat OpenShift platformuyla entegrasyonla hazır halde sunulur.
Çözümlerimiz, giderleri düşürmek ve kuruluşunuza daha fazla değer sağlamak için maliyet verimlilikleriyle ölçeklendirilmek
üzere optimize edilmiş, yönetilmesi basit, erişimi hızlı evrensel veri erişimi ve hizmetlerle altyapınızı modernize eden, yapay
zekaya yönelik esnek, yüksek performanslı bir bilgi mimarisi sağlar.

Veri ve yapay zeka için IBM Storage çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin
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