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AIoT - Sınırda AI için Bellek ve 
Saklama Çözümleri

Yönetim Özeti

Tanıtım Raporu

Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT), AIoT 
olarak tanımladığımız şekilde birleşme sürecindedir. 
Sınır bilişimle beraber bilgisayar hesaplama gücü, IoT 
cihazlarının veri topladığı sınıra hareket ediyor. AI, bir 
yandan sınırda yenilikçi çözümlerin önünü açarken 
diğer taraftan verilerin verimli işlenmesinde ve gecik-
menin azaltılmasında sonraki mantıksal adımdır.

Bu AI hesaplamasının gerçekleştiği sınırdaki koşullar 
değişmektedir ve tüm cihazlar bunu uyum sağlamak 
zorundadır. Bu raporda bu AI sınır uygulamalarına 
yönelik optimize edilmiş saklama ve bellek çözümlerine 
olan ihtiyaç ışığında bu trendler açıklanmıştır.
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Arka plan
IoT

Giriş

Yeni bir teknolojik inovasyon çağına giriyoruz. Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı özellikle hızlı 
teknolojik gelişmemiz ışığında uzun zamandır gündemdedir. IoT, fiziksel ve dijital yakınsama 
ruhunu içerir; veriler, daha sonra yaygın olarak Büyük Veri olarak bilinen yapıya eklenmek üzere 
gittikçe artan sayıda cihazdan toplanır. Bu cihazların sayısı artmaya devam etmektedir ve 2020 
yılına kadar akılları baştan alan 50 milyar seviyesine ulaşması tahmin edilmektedir.

Bu cihazların topladığı veriler, bulut gibi merkezi bir konuma iletilmeye çalışılırken gecikme adı 
verilen bir sorunla karşılaşılır. Bağlantı hızlarının kararlı şekilde artıyor olmasına rağmen üstel 
olarak artan veri miktarına ayak uyduramamaktadır. Üzerine gidilmedikçe bu durum, gecikmenin 
artacağı ve toplam sistem performansının sıkıntıya gireceği anlamına gelir.

Bu, AI'nin önemli katkılar sağlayabileceği alanlardan biridir. Dahası, şehir trafiğinin kamu güven-
liğine ve geliştirilmiş finansal hizmetlere göre düzenlenmesi gibi yeni teknolojik inovasyonlara yolu 
açar.

Daha temel olarak, AIoT, sınırda bulunan zorlayıcı ve farklı koşullarla baş edebilen bileşenler 
gerektirir. Bu konumlar bütünleşik taşıt ve uçaklardan fabrikalara ya da çöldeki tesisata kadar her 
şey olabilir. Bu, bileşen üretimine esnek ve uyarlanır bir yaklaşık gerektirir. Ayrıca, AI, karar verme 
söz konusu olduğunda insan faktörünü azaltmayı vadeder. Bu durum, kalite kontrolünü sağlamada 
sistem entegratörleri üzerinde büyük baskı oluşturur çünkü insan faktörünün ortadan kaldırıldığı 
durumlarda AI içeren bir kazanın mutlaka açık ve net bir suçlusu olması gerekmez.

İlk olarak IoT, AI ve sınır bilişim kavramlarını tanımlayalım:

Nesnelerin interneti, “nesnelerin” birbirler-
ine bir ağ (genellikle internet) aracılığıyla 
bağlanması trendine atıf yapar. Bu 
durumda “nesneler”in mutlaka ayrı elek-
tronik cihazlara atıfta bulunması gerek-
mez; giyilebilir elektronik gibi nesneler ve 
hatta üzerinde medikal cihaz veya 
implant bulunan kişiler de kast edilebilir. 
Temel olarak, bir ağ içerisinde bir şekilde 
veri iletebilen her bir müstakil cihaz kast 
edilir.

Innodisk_AIoT_Memory_and_Storage_Solutions_for_AI_at_the_Edge_White_Paper_201902-P2.pdf   1   2019/4/6   下午 06:07:44



Bizim bahsettiğimiz AI, “Dar AI” kavramı 
içine girer. Bu, nasıl yapılacağına ilişkin 
doğrudan insan girişi olmadan bir dizi 
özel görev yapabilen bir program ya da 
sistemdir. Bu, AI’nin insansı otonom 
yetenekleri olan ve filmlerde görmeye 
alışkın olduğunuz türü “Genel AI”den 
önemli oranda farklıdır. Dar AI’ye güncel 
örnek olarak sinir ağları ve makine 
öğrenimi aracılığıyla oluşturabildiğimiz 
metin, resim ve konuşma tanımayı vere-
biliriz. Böyle bir AI, milyonlarca değilse de binlerce farklı veri iterasyonundan 
geçmiştir ve eldeki görüntü ya da cismi nasıl doğru tanımlayacağını kendi 
kendine öğrenmiştir.

Ama tahminleri ne kadar sofistike olursa olsun hala eğitim aldığı bu dar 
işlevle sınırlıdır. Herhangi bir şey bu kapsamın dışına çıkarsa tüm AI 
kullanışsız duruma gelir. Yazılı rakamları tanımak üzere eğitilen bir AI göre-
vini kolayca öğrenip insan yeteneklerinin yerine geçebilir ama harfleri tanı-
mak gibi bir görev verildiğinde tamamen kullanışsız olacaktır.

Sınır Bilişim
Orijinal IoT fikrinde veriler işlenip analiz edilmek üzere merkezi bir konuma 
ya da buluta gönderilmiştir. Ne var ki, cihaz sayısı üstel olarak arttığından 
çoğu uygulama, ileri-geri iletilen büyük miktardaki bu verilerin ciddi gecikme 
sorunlarına yol açtığı bariyere çarpmıştır.

Sınır bilişim, sınırda daha fazla veriyi işleyerek bu sorunu çözer. Bu yolla, bir 
cihaz buluta neyin gönderilmesi gerektiğini ve nelerin filtre edilebileceğini 
kendi kendine belirleyebilir. Bu kavram basitçe bilgisayar hesaplama 
gücünü internetin çeşitli cihazlara bağlandığı yere yani verilerinin aslında 
toplandığı konum olan “sınır”a vermek anlamına gelir.
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AI

Şekil 1: Sınır bilişim, gecikmeyi azaltmak gayesiyle sınır seviyesine ilave bir 
katman ekler

Bulut Seviyesi Veri Merkezi

Sınır Bilişim Sınır Bilişim + AI

Veri Merkezi

AI Platformu

IoT
Cihaz 1 Cihaz 2 Cihaz 3 Cihaz 1 Cihaz 2 Cihaz 3

IoT IoT IoT IoT IoT

Sınır Seviyesi
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IoT’nin sınırlarıZorluklar

Çözümler AI Platformu

IoT, saf haliyle az ya da sıfır hesaplamayla yalnızca veri toplar. Yani veriler 
analiz edilmek üzere buluta topluca gönderilir. Ancak, tüm verilerin değeri 
eşit değildir. Örneğin, güvenlik görüntülerinde insan ya da cisimlerin hare-
ket ettiği kısımlar ilgi çekici olmakla beraber değişmeyen arka plan çekim-
leri daha az ilgi çekicidir. Bu durumda, tüm verilerin analiz için buluta 
gönderilmesi normalde başka uygulamalar için kullanılabilecek büyük bant 
genişliklerini israf edecektir.

Hesaplama Gücü ve Sert Ortamlar
Sınırdaki AI, performansın yeterli olmasını temin etmek için çok büyük hes-
aplama gücü talep etme potansiyeli taşır. Ne var ki, standart saklama ve 
bellek bileşenleri gerekli performansı sunabilir ama belirli bir konumda sert 
koşullarla baş edecek donanıma sahip değildir. Örneğin, yol kenarı trafik 
izlemede gece-gündüz ve yaz-kış arasında sıcaklık çevrimleri yaşanacak, 
taşıt içi sistemlerin darbe ve titreşimle baş etmesi gerekecek ve endüstriyel 
düzenlemelerde kirlilik seviyesi artacaktır vb.

AIoT hakkında konuşurken genellikle sınırda bulunan AI platformuna atıf 
yaparız. Bu, normalde yerleşik endüstriyel sınıf CPU’su olan küçük bir IPC 
(Bilgi Koruma Merkezi) şeklini alır. Gerçek zamanlı analizi için bu CPU flash 
bellek ve DRAM şeklinde yeterli desteğe ihtiyaç duyar.

Endüstri sınıfı bellek ve saklama
Endüstri sınıfı bellek ve saklama bileşenleri sınırda AI uygulama sorunlarını 
çözmede elzemdir. Çözülecek ana sorunlar her bir veri toplama konumun-
da mevcut riskleri araştırıp tanımlamaktır. Bu bileşenler bundan sonra 
uygulamanın özel ihtiyacına uyacak şekilde özelleştirilebilir. Bunun gerçek 
dünya senaryolarında nasıl çalışacağına ilişkin bazı örneklere göz atalım:
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Filo yönetimi ve AI

Şehir Trafiği İzleme

Şehirlerimiz dışarıya ve yukarıya 
genişleyerek (binaların yüksekliği 
artarak) üç boyutta büyüyor. Buna 
karşılık, yollar, çoğunlukla iki boyutla 
sınırlı kalıyor ve bu durum, şehirler 
büyüdükçe daha fazla trafik sıkışıklığına 
yol açıyor.

Trafik akışının gerçek zamanlı verilere 
dayalı olarak izlenmesi ve değiştirilmesi 
verimliliği önemli oranda artırıp 
sıkışıklığı azaltabilir. Bu işlem tüm şehirde stratejik olarak yerleştirilen 
izleme kurulumlarıyla yapılabilir.

İlk adım analiz, sınırdaki yerel AI platformlarıyla halledilir. Buna taşıt tanıma 
ve trafik akış değerlendirmesi dahildir. Her bir kurulum böylece analize 
dayalı olarak verileri nasıl işleyeceğini yani taşıt sayısının artıp artmadığını 
ya da sıkışıklık riski olup olmadığını kendi kendine belirleyebilir. Ardından, 
veriler temel alınarak tüm önemli veriler trafiğin yönünün değiştirilmesi, hız 
sınırlarının değiştirilmesi ve trafik ışıklarının ayarlanması gibi önlemlerin 
alınabileceği merkezi bir platforma (buluta) gönderilebilir.

AI, filo yönetim operasyonlarını önemli seviyede optimize edebilir. Büyük bir 
taşıt filosunun izlenmesi zor olabilir ama operasyonları kolaylaştırmanın bir 
çok yolu vardır: yakıt maliyetleri düşürülebilir, taşıt bakımı yapılabilir, güven-
siz sürücü davranışlarını azaltılabilir vb.

Mevcut konumlandırma sistemleri çoğunlukla belli sorunları çözmede 
başarısız olan GPS’e dayanır. Örneğin, tünele girildiğinde GPS tamamen 
kullanışsız hale gelir ve taşıtın nerede olduğu konusunda sistemin hiçbir fikri 
olmaz. Bu durum, şehirlerde binaların içine veya uydu kapsama alanının 
zayıf olduğu yerlere arabayla girildiğinde de geçerlidir. Sistemin taşıtın 
rakımını belirlemesi de zordur.

Bununla beraber, taşıtın konumu hakkında bize ipucu verebilecek başka 
veri kaynakları vardır: İlk olarak, bir taşıtın hızı ve dönüş oranı sürekli izlenip 
kaydedilebilir. Bu durumda bu parametrelerin eksik GSP verilerini telafi 
etmesi sağlanarak yerleşik AI platformu taşıtın konumunu herhangi bir nok-
tada hesaplayabilir. Bu teknoloji otomotiv ölü konum hesabı ya da DR olarak 
adlandırılır. Son olarak, veriler kablosuz ağlar aracılığıyla operatöre geri 
iletilebilir.
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Otonom Teslim Robotları

Sonuç ve 
Değerlendirme

İnsan faktörünü taşıtlardan kaldırdığımızda karşılaştığımız ana sorun 
beklenmeyen faktörlerle dolu sürekli değişen trafik resmidir. Bundan dolayı, 
otonom bir taşıt, yolu üzerinde aniden ortaya çıkan değişikliklerde çok kısa 
bir sürede kararlar verebilmek zorundadır. Bizim duygularımıza güven-
memize karşılık robot, herhangi bir anda toplam durumun anlaşılır bir 
görüntüsü şeklinde işlenmesi gereken tüm veri türlerini bir araya getiren çok 
sayıda sensöre sahiptir. Bu durumda buluta dayanmak ümitsiz vakadır 
çünkü gecikme, veriler hazır olup bir karar alınabildiğinde zaten çok geç 
olmuş demektir.

Bu karmaşık hesaplamaları halleden yerleşik AI platformu, hava durumu ve 
fiziksel koşullar ne olursa olsun performansta düşüş olmadan çalışan 
bileşenlere dayanır. Otonom taşıtların karıştığı kazalardan sakınmak için 
donanımın minimum başarısızlık ihtimaliyle ve yeterli yedeklemeyle çalışır 
olması tedbire uygundur.

AI’den vazgeçilemez ve IoT’deki rolü gittikçe arttığından bu geçişi kolay-
laştıran akıllı çözümler aramalıyız. Dahası, AI, her türlü ilgili çevresel 
değişiklikle baş edebilen güçlü sistemlere olan ihtiyacı daha fazla vurgu-
layan birçok senaryoda insan operatörlerin yerini almaya hazırdır.

AI platformların endüstri sınıfı bellek ve saklama çözümleriyle güçlendir-
ilmesi donanımın göreve hazır olmasını sağlamanın yolu ve geleceğin 
IoT’sini inşa etmede temel bileşenlerden biridir.
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