REVOLUCIONÁRIOS DIGITAIS

SOLUÇÃO:
Dados

SETOR:
Tecnologia/
eletrônica de
alto nível

PAÍS:
Estados Unidos

TRANSFORMANDO A MANUFATURA COM DEEP
LEARNING DA BORDA ATÉ A NUVEM
“É muito gratificante
quando um projeto sai
tão bom quanto este.”

Há mais de 40 anos a Seagate habilita os negócios globais com discos rígidos revolucionários, unidades de estado
sólido e serviços de recuperação de dados.

– BRUCE KING
CIENTISTA DE DADOS
DIRETOR SÊNIOR
SEAGATE TECHNOLOGY

CAS O S DE U S O

S OLUÇÃO

• Melhorar a qualidade e a eficiência usando
tecnologias de imagem e deep learning

Juntamente com a HPE, a Seagate construiu
uma fábrica que se ajusta automaticamente. A
P RI N C I PA L PA RC E I RO
integração perfeita entre o HPE Apollo e a NVIDIA®
• NVIDIA
fornece um ambiente de supercomputação para
machine learning. Juntamente com o HPE Edgeline,
RE C U R S O S A D I C I O N A I S
a solução ajuda a identificar padrões em tempo real
que até os funcionários mais perspicazes podem
VÍDEO: A Seagate transforma a manufatura,
deixar escapar.
usando deep learning da borda até a nuvem

• Obter informações úteis de 15 milhões de
imagens geradas diariamente na fábrica
• Levar a tomada de decisão para mais perto
da borda (o chão de fábrica)

REQU IS ITO S
• Fornecer a capacidade computacional para
treinar modelos em grandes conjuntos de dados
• Criar uma estrutura de machine learning
inigualável
• Integrar TO e TI para ajustar as ações no chão
de fábrica

R ESULTAD O S
• Descobre problemas de produção imediatamente
e toma medidas

• Desenvolve uma validação do conceito e um
projeto piloto escalável muito rapidamente

VÍDEO: A Seagate otimiza a fabricação
usando os sistemas de borda convergente
da HPE e análise de IA

• Maximiza o valor e oferece suporte para
melhores decisões
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