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iCAP - Büyük Ölçekli IoT 
Entegrasyonunun Temel 
Sorunlarıyla Mücadele

Tanıtım Raporu

Yönetici Özeti

Bu teknik rapor IoT entegrasyonunun önemli bazı sorunlarıy-
la nasıl mücadele edebileceğimizi göstermek adına Innodisk 
iCAPTM'ı (Bulut Yönetim Platformu) kullanır.

Sistem entegratörü iCAP'ı kullanarak tüm bağlı IoT cihazlarını 
bir çatı altında toplayabilir. Bu özellik insan gücünün yerini 
giderek otomasyonun alacağı bir geleceğe doğru ilerlerken, 
maliyeti düşürmek ve işleri de aynı zamanda halletmek için 
faydalı olacaktır. Cihaz/operatör oranındaki bu köklü değişik-
lik cihaz bakımı ve takibine ilişkin zorlukların yanı sıra özel-
leştirmelere ve daha ileri teknolojik yeniliklere olan ihtiyaçları 
da beraberinde getirmektedir.
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Geçmiş Innodisk Bulut Yönetim Platformu

iCAPTM'nin ilk başta katı hal sürücüsünün (SSD) kullanım ömrünü izleyen bir araç 
olması planlanmıştı. Zorlu endüstriyel ortamlarında iş gören SSD'ler, arızalanma-
lara ve masraflı olabilecek atıl dönemlere yol açabilen birçok riskle karşı karşıya-
dır.

Tasarımın gelişim sürecinde, iCAP'ın yeni özellikleri bünyesinde barındırma po-
tansiyeli, nihayetinde sadece bileşenlere tek tek değil cihazlara bir bütün olarak 
odaklanan daha kapsamlı bir araca dönüşmesi anlamına geliyordu.

iCAP aslında bağlı bir cihazdaki herhangi bir uyumlu tarayıcıdan erişilebilen bir 
platform olarak çalışır. Başka bir deyişle, kullanıcı çevrimiçi oldukları sürece (int-
ranet ya da internet üzerinden) cihazlarını dilediği konumdan yönetebilir

IoT

Nesnelerin interneti (IoT), “nesnelerin” bir ağ vasıtasıyla (genellikle internet) bir-
birleriyle bağlanma eğilimini ifade eden bir tabirdir. Bu durumda söz konusu 
“nesneler”in, sadece ayrı elektronik cihazlar olması gerekmez; bunlar, giyilebilir 
elektronik cihazlar hatta üzerinde ya da içinde tıbbi bir cihaz bulunan insanlar 
gibi unsurları da ifade ediyor olabilir. Temel olarak bu “nesneler”, bir ağ dahilinde 
bir şekilde veri aktarabilen her türlü bağımsız cihazdır.

Giriş

Teknolojik gelişmelere duyduğumuz güven IoT cihazlarının bu muazzam gelişmesinde tetikleyici bir rol 
oynadı. Yapay zeka ile beraber düşünüldüğünde bu eğilim insan gücünün yerini daha ucuz ve hızlı ma-
kinelere bırakmasına yol açacak. Tahminler arasında farklılıklar olmakla birlikte, uzmanlar IoT cihazlarının 
sayısının 2025 yılına kadar 75 milyara ulaşacağını öngörmekteler1. Cihazlar yeni ve daha uzak bölgelere 
ulaştığından söz konusu büyüme yalnızca rakamsal değil coğrafi anlamda da kendini gösteriyor.

Daha fazla cihaz, daha fazla kapsama alanı ve daha az operatör ile bakım ve yönetim sistem entegratör-
lerinin temel zorlukları olarak karşımıza çıkıyor.

IoT, en basitinden en karmaşığına her boyutta cihazı kapsayan geniş bir kategoridir. Fakat her cihaz için 
hayati önem taşıyan unsur genelde DRAM ve flash tabanlı modüller şeklinde hafıza ve depolama birim-
leridir. Diğer bir ifadeyle, her bir IoT cihazında en az birkaç yerleşik bileşen bulunur. Bir başka faktör ise 
artan harici sensörlerin kullanımı ve diğer Girdi/Çıktı (I/O) entegrasyonlarıdır.

Bu bileşenlerin sınırlı kullanım göze alındığında, herhangi bir operatörün çalışır durumda tutmakla gö-
revli olduğu öğe sayısının potansiyel olarak şaşırtıcı olduğu anlamına geliyor.

Bu teknik raporda, Innodisk iCAPTM (Bulut Yönetim Platformu) yazılım aracı kullanılarak bu zorlukların 
üstesinden nasıl gelineceğini açıklanmıştır.
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Çözümler Tek Çatı Altında Uzaktan Yönetim

iCAP, tüm bağlı cihazların tek bir platformda nasıl bir araya gelebildiğine bir 
örnektir. Bir istemci, intranet ya da internet bağlantısıyla tüm bağlı cihazlardan 
girdi alan yerel ya da merkezi bir sunucuya yüklenir. Böylece kullanıcı her bir 
cihazdaki bilgiye ulaşmış olur.

Cihaz Gelişimi ve İnovasyon

IoT ve otomasyon birçok sektörde özellikle daha tekrarlı yapıdaki işler için kay-
bolma tehdidinde bulunuyor. Belli kaynaklar, önümüzdeki 15 yıl içinde mevcut 
mesleklerin yaklaşık %50'si gibi yüksek bir oranının yerini kısmen veya tamamen 
otomasyonun alacağını düşünüyor2. Bunun arkasındaki temel faktör maliyetle-
rin düşürülmesidir. Son dönemlerde bilgi-işlem gücü Moore yasasını izleyip ka-
baca her yıl iki katına çıkarken işçilik maliyeti hala çok yüksek seviyelerdedir. Do-
layısıyla, maliyetler makul seviyelere düştükçe IoT çarpıcı biçimde büyüyecektir.

Coğrafi Genişleme ve Bakım

Uygun maliyeti, daha sağlam cihazları ve daha iyi bağlantı özellikleriyle IoT, 
kendine yeni alanlar bulmayı sürdürecek. Bu cihazlar genelde ulaşılması güç 
yerlerde bulunur ve yeni ve çetin zorluklarla karşı karşıyadır. Bu durum, sistem 
çökmelerinden kaçınmak amacıyla nadiren gerçekleştirilmesi planlanan bakım-
ları sağlamak için gelişmiş bir izlemeyi gerekli kılıyor.

Bu durum, bakım maliyetlerinin önem kazanacağı ve daha az erişilebilen ko-
numlar için uzman personel gerekeceği anlamına da geliyor. Bu iki etken, şirket-
leri bakım işlemlerini en alt seviyede tutmaya şiddetle teşvik ediyor.

Bileşen Sorunları

Flash tabanlı tüm depolama modüllerinin kullanım ömürleri sınırlıdır. Bu, cihazın 
işlevini yerine getirmeye devam ettiğinden emin olmak için izlenmesi gereken 
birçok parametreden bir tanesidir. Belli cihazlar pil gücü ile çalışlar; bu da pil 
ömrünün izlemesini gerektirir. Diğer IoT cihazları, hava durumu istasyonlarında 
olduğu gibi bir sensör merkezine bağlanır. Bu cihazlarda sıcaklıktan rüzgâr hızı-
na ve neme; sismik faaliyetlerden hava kalitesine kadar her şeyi ölçen sensörler 
bulunur. Tüm bileşenlerin hazır ve çalışır durumda olduğundan emin olmak ve 
ne zaman yenileri ile değiştirilmeleri gerektiğini bilmek her operatör için hayati 
önem taşır.

Zorluklar
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Cihazlara, harita üzerinde fiziksel bir konum verilebilir ve bu harita üzerinde ci-
haz durumlarında ki değişiklikler farklı renk kodları ile izlenebilir. Bu sayede hem 
uzak hem yakın cihazlar daha kolay kontrol takip edilebilir. Benzer şekilde, çok 
sayıda cihaz aynı alana yerleştirilirse yönetim amacıyla gruplandırılabilirler. Pen-
cere öğeleri cihaza ve yerleşik bileşenlerine bağlı olarak eklenip kaldırılabilir.

Ekran Görüntüsü 1: Bazı olası pencere öğelerini (widget) gösteren iCAP Bilgi Panosu

Ekran Görüntüsü 2: Cihaza genel bir bakış örneği
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Kullanıcı tarafından belirlenen ön ayarlı parametrelerin şartları karşılanırsa ba-
kım planlaması zorluklarını çözüme kavuşturmak üzere uyarılar tetiklenebilir. 
Yani, bağımsız cihazlar ön ayarlı eşik değerlerine ulaştığında, operatöre bir uyarı 
gönderilir. Örneğin uzak konumdaki bir SSD, tahmini kalan kullanım ömrü 6 aya 
eriştiğinde bir uyarı tetikleyebilir. Bu süre, operatöre yakın benzer bir cihaz için 2 
haftaya ayarlanabilir. Böylece bakım zamanında planlanabilir. Gerekirse kullanı-
cılar için mevcut duruma genel bir bakış sağlaması adına raporlar oluşturulabilir.

Çökmelerden Kurtarma

Sistem çökmeleri görünür bir sebep olmaksızın meydana gelebilir. Bu çökmeler 
görece ulaşılamayacak bir konumda gerçekleşirse uzun süren bir arıza süreci ve 
ciddi bir gelir kaybı anlamına gelebilir. iCAP ile bu sorun, platforma bir kurtarma 
mekanizması eklenerek çözülür. Yerel olarak ya da bir sunucuda, işletim sistemi-
nin (OS) bir yedeği depolanır. Bu yedek, ani bir çökme sırasında uzak bir konum-
dan tam sistem kurtarmasını çalıştırmak için kullanılabilir.

Özelleştirme

Yeni alanlara taşınan IoT, hem donanım hem yazılım tasarımlarımızda esneklik 
gerektiren yeniliklere gereksinim duyar. iCAP’ın tasarımı kullanıcı arayüzünde (UI) 
ve altta yatan kodda büyük ölçekli değişikliklere izin verir.  Böylece, söz konusu 
yazılım çözümü yeni IoT uygulamaları için optimize edilebilir. Benzer şekilde, 
yeni bileşenler ve sensörler eklenirse iCAP bunları ilgili cihazlar altında yeni pa-
rametreler olarak ekleyebilir.

Ekran Görüntüsü 3: KesintisizGüç Kaynağı uygulaması için özelleştirilmiş pano



Bu örnekte (ekran görüntüsü 3), kullanıcı arayüzü kesintisiz güç kaynağı (UPS) 
birimlerini içerecek şekilde değiştirilmiştir. Bu büyük ölçekli piller, devamlı güç 
kaynağı isteyen kritik ekipmanları çalıştıran veri merkezleri ve hastaneler için ol-
dukça önemlidir.

Sonuç Otomasyon ve IoT kaçınılmaz eğilimlerdir ve bizler geleceğe doğru ilerlerken 
günlük yaşamımızı tamamıyla kuşatan bir hal alacaklardır. Gelişmek ve büyümek 
isteyen şirketler bu yeni ekosistemde ortaya çıkan zorluklarla nasıl başa çıkılaca-
ğını planlamaya başlamak zorundadırlar.

iCAPTM, aynı anda çok sayıda cihazı yönetmeleri ve dolayısıyla bakım ve planla-
mayı kolaylaştırmaları adına sistem entegratörleri için mevcut araçlardan biridir. 
Coğrafi zorluklara ve karmaşıklığa bakılmaksızın çeşitli durumlara uyan esnek bir 
araçtır.
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*https://qz.com/work/1477807/how-many-jobs-will-be-automated-most-predictions-miss-one-
  big-factor/
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