
IDC’ye göre 2017-2022 yılları arasında 
yapay zekâya yapılacak küresel yatırımın 
yüzde 37 yıllık büyüme oranı ile artacağı 
ve 2022 yılında 77.6 milyar dolara ulaşaca-
ğı öngörülüyor. Gelecekteki bu yatırımların, 
otomatize edilmiş siber tehditlerin saptan-
masından yapay zekâ ile desteklenen me-
dikal araştırmalara, teşhis ve tedavilere ka-
dar pek çok alanda gelişmesi bekleniyor. 

Bazıları bu fırsatı “4. Endüstri Devrimi” 
olarak adlandırıyor. Fakat bu tanımlama, 
içinde bulunduğumuz dönemdeki teknolo-
jik gelişmeleri hafife almak olur. Son sana-
yi devrimi, seri üretim hattı tarafından yön-
lendirilmişti (Bir otomobilin daha hızlı bir şe-
kilde inşa edilmesine yardımcı olan montaj 
hattı). Bugün ise geldiğimiz noktada, yapay 
zekâ kullanılarak geliştirilen, kendi kendi-
ni süren araçları konuşuyoruz.  Daha önce 
görülmemiş miktarda veriyi alma, depola-
ma ve sunma becerisiyle beslenen yeni ne-
sil araçlar, önceleri sadece bilim kurgu film-
lerinde karşımıza çıkan bir algı iken şimdi 
yenilikçilik adına çığır açan bir dalga olarak 
hayatımızı etkiliyor. 

Geleceğin iş hayatında verinin yeri göz 
ardı edilemez. MIT Technology Review ta-
rafından Pure Storage yetkisi ile uygulan-
mış bir araştırmaya göre; Orta Doğu ve Af-
rika (MEA) bölgesinde lider pozisyonunda 
yer alan şirketlerin yüzde 87’si verinin, stra-
tejik iş kararları almanın temelini oluşturdu-
ğunu; yüzde 80’i ise müşterilerine güveni-
lir sonuçları iletebilmelerinin yolu olduğunu 
söylüyor. Fakat veriyi kabul etmek ile veriyi 
işlemek birbirinden tamamen farklı iki kav-
ramdır. 

Veri odaklı olmanın öneminin hızla arttı-
ğı bir iş dünyasında şirketler, yenilikçi olmak 
ve hayatta kalmak istiyorlarsa; ellerindeki 
veriyi güvenilir bir şekilde saklayabilecekle-
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ri ve anında ulaşabilecekleri bir BT altyapı-
sı hazırlamak zorundadırlar. Ne yazık ki ve-
ri depolama çözümleri; disklerin olduğu bir 
dünya için düzenlenmiş ve tarihsel olarak 
veri depolama silolarının oluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Modern analitik dünyasında, 
dört çeşit veri depolama silosu bulunmak-
tadır: Veri ambarı, veri gölü, akış analizi ve 
yapay zekâ kümeleri.  Bir veri ambarı deva-
sa bir iş hacmine ihtiyaç duyar. Veri gölleri, 
depolama için ölçeklendirme mimarisi su-
nar. Akış analizi, bir veri gölündeki toplu iş-
lerin ötesine geçerek, veri boyutuna (küçük 
veya büyük) veya giriş/çıkış türüne (rastgele 
veya ardışık) bakılmaksızın çok boyutlu bir 
performans sunmak için veri depolama ya-
pılmasını gerektirir. Son olarak, on binlerce 
grafik işlemci birimi ile çalışan yapay zekâ 
kümeleri, veri depolama sisteminin aynı za-
manda paralel olarak, veri darboğazları ol-
madan binlerce müşteriye ve milyarlarca 
nesneye hizmet vermesini gerektirir.

Sonuç olarak bugün çok fazla veri, kar-
maşık bir silo ortamında sıkışıp kalmıştır. 
Her veri kendi orijinal görevi için kullanıla-
bilir, fakat verinin öncelik olduğu bir dünya-
da veri siloları verimliliği düşürmektedir. Veri 
siloları eğer aktif olarak yönetilmezlerse, or-
ganizasyon için değerli veriler de iş yaşa-
mında kullanılamaz hale gelir.

Modern zekâ, birçok modern uygu-
lama için  kullanılabilecek tek bir veri plat-
formu gerektirir (Sadece veri depolamak 
için değil, aynı zamanda veriyi birleştirmek, 
paylaşmak ve sunmak için tasarlanmış bir 
mimari). Verinin birleştirilmesi ve paylaşıl-
ması, veri bütünlüğü bozulmadan o veri-
ye birden fazla uygulama tarafından eş za-
manlı ulaşılması demektir. Veri sunumu ise, 
bugünün iş hızı dikkate alındığında, her uy-
gulamanın tam performans ile ihtiyaç duy-

duğu veri erişimine sahip olmasıdır.
Veri merkezinin mimarisi, dört temel 

elemente dayanmaktadır:
n Hem dosya hem de nesne depola-

ma alanı için yüksek verimlilik: Yedekle-
me ve veri ambarı cihazları, ana akım, dos-
ya tabanlı iş yükleri ve bulut tabanlı, nesne 
tabanlı uygulamalar için büyük bir çıktı ge-
rektirir.

n Gerçek ölçekli tasarım: Veri gölü-
nün gücü, toplu işlerin yazılım olarak sınırsız 
bir şekilde ölçeklenmesini sağlayan, esnek-
lik ve performansın yönetilebildiği yerel, öl-
çeklendirilebilir mimarisidir.

n Çok yönlü performans: Veri öngö-
rülemezdir ve herhangi bir hızda varış nok-
tasına ulaşabilir. Bu yüzden kurumlar, her 
veri tipini ve ulaşım yolunu işleyebilecekleri 
platformlara ihtiyaç duyarlar.

n Büyük ölçüde paralel: Rekabet 
sektörünün yükselişte olduğu iş dünyasın-
da, insan beynini mimiklemek için inşa edi-
len seri teknolojilerden paralel teknolojilere 
doğru dramatik bir geçiş yaşanmaktadır. 
Bu yüzden de depolama bu hıza yetişmek 
zorundadır. 

Gerçek bir veri merkezi, verilerin bir-
leştirilmesi için bu ana özelliklerin her bi-
rine mutlaka sahip olmalıdır. Veri merkezi; 
“snapshot”, kopyalama gibi bir çok özelliğe 
sahip olabilir ama bu özellikten herhangi biri 
depolama platformunda eksik ise, o zaman 
ne bugünün zorluklarına ne de yarının olası-
lıklarına hazır değildir. 

 Veri depolama sisteminizi bir banka ya 
da yatırım olarak düşünün. Paramızın de-
ğerlenmesi ve bize bir getirisi olması için 
bankalara koyuyoruz. Modern kurumlar da 
verileri için aynı stratejiyi izlemeli, tercih et-
tikleri üreticilerle bir an önce görüşüp nasıl 
yardım alacaklarını öğrenmelidirler.
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