
IBM Power System AC922, 
yüksek miktarda işlemci ve GPU belleğine 
ihtiyaç duyan Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme süreçleri 
için özel olarak tasarlandı.
Yüksek miktarda işlemci ve GPU belleğine ihtiyaç duyan Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme 
süreçleri için özel olarak tasarlanan IBM Power System AC922, ölçeklenebilirliği ve gelişmiş 
teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Son dönemde yapay zekâ, makine öğrenimi, derin öğrenme, nesnelerin interneti ve benzeri 
teknolojiler en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu teknolojileri dikkatlice gözden 
geçirdiğimizde aslında hepsinin ortak noktasının “veri” olduğunu görüyoruz. Bu teknolojiler, 
devasa boyutta veri üretiyor ve bu verilerin anlam kazanabilmeleri için işlenmeleri gerekiyor. 
Bu büyüklükte veriyi işlemek, işlem gücü ve bellek miktarı çok yüksek sunucular gerektiriyor. 
Aksi takdirde veriyi tam anlamıyla işlemek, dolayısıyla bu teknolojilerden fayda sağlamak pek 
de mümkün değil.

Yüksek miktarda işlemci ve GPU belleğine ihtiyaç duyan derin öğrenme, makine öğrenimi ve 
yapay zekâ algoritmaları, algoritma karmaşıklaştıkça ve yapay zekâ modeli genişledikçe 
orantısal olarak daha fazla işlemci gücü ve bellek miktarına gereksinim duyar. Bellek miktarı 
yeterli olmadığı takdirde küçük veri setleri ve düşük çözünürlüklü görsel sını�andırma ile 
çalışılması gerekiyor ki bu da iş yüklerinin sınırlandırılması anlamına gelir. Verilerin etkili bir 
şekilde işlenebilmesi ve doğru bir veri bilimi stratejisi oluşturulabilmesi için küçük veri setleri
ile değil tam veri setleri ve yüksek çözünürlüklü görsellerle çalışılması büyük önem taşır.

Nesnelerin interneti ve diğer yeni teknolojilerle birlikte zaten her yıl katlanarak artan veri mik-
tarı daha da devasa boyutlara gelecek. Bu verilerin anlamlandırılabilmesi ve eyleme geçilebilir 
bilgilere dönüştürülebilmeleri için işletmelerin gerekli hazırlıkları yapmaları ve bu verilerin 
işlenebilmesi için gerekli altyapı gereksinimlerini şimdiden karşılamaları gerekiyor.

Yüksek GPU belleği ve işlem gücü, veri bilimcileri ve yapay zekâ araştırmacılarının büyük mod-
eller oluşturabilmelerine ve bu modeller üzerinde rahatça çalışarak eyleme geçilebilir bilgiler 
elde edebilmelerine olanak tanıyor. Bellek miktarı ne kadar büyük olursa veriler o kadar iyi 
eyleme geçilebilir bilgiye dönüştürülebiliyor.

Dünyanın en büyük süper bilgisayarları listesinin (top500.org) ilk 10’u içerisinde yer alan birinci 
Summit, ikinci Sierra ve onuncu Lassen’in AC922’ler ile yapılmış süper bilgisayarlar olduğun-
dan bahsetmek iyi olabilir. Power9 işlemciler ve NVIDIA Tesla V100 GPU’larla donatılan bu 
süper bilgisayarlar IBM Power System AC922’nin gücünü kanıtlıyor.

Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yapay zeka modelleri geliştirmek ve bu modellerden en etkin 
şekilde yararlanabilmek ancak bu iş için optimize edilmiş ve ölçeklenebilir bir altyapı ile
mümkün. Yapay zeka ortamının ihtiyaçları göz önüne alınarak bu amaca özel olarak geliştirilen
IBM Power System Accelerated Compute (AC) 922, işletmelerin yapay zekâ ve derin öğrenme
süreçleri için ihtiyaç duyacakları işlemci ve GPU bellek miktarını sunuyor. POWER9 tabanlı
AC922, 32GB GPU ile veri işleme süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyor. IBM
POWER9 CPU ve NVIDIA Tesla V100 GPU arasındaki NVLink bağlantısı, x86 tabanlı sunucularda
kullanılan PCIe Gen 3 arabirimle karşılaştırıldığında 5.6 kat daha fazla çıkış gücü sağlıyor.

Compro olarak yapay zekâ süreçlerini en iyi hale getirebilmeniz ve veriden en iyi eyleme 
geçilebilir bilgiye ulaşabilmeniz için IBM Power System AC922 sunucular dahil olmak üzere 
yapay zeka, derin öğrenme ve analitik konularında ihtiyaç duyduğunuz altyapı ürün ve 
hizmetlerini size sunuyoruz. Yapay zekâ yolculuğunuzda size nasıl yardımcı olabileceğimiz 
hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.
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