
לניהולMLOpsפלטפורמתלפיתוחדולרמיליון50מגייסתCometהישראליתהסטארט-אפחברת
וניטור מודלים וניסויים של למידת מכונה.

CometבצוותישתומךהיחידהמודולריהפתרוןעםהשוקאתמובילהMachine Learningו-
Data Scienceפרודקשןבסביבתהמודליםניטורועדהניסוייםמשלב

למעלהעםהעולמיהעבודהכוחאתושילשהחמשפיהמכירותאתהגדילהCometהאחרונהבשנה
,Ancestryביניהםלקוחות,150מ- Etsy, Uber-וZappos.

בתחוםארגונייםלצוותיםהפיתוחפלטפורמתספקית,Comet-2021בנובמבר18-יורקוניואביבתל
Openשלבהובלתה,Bמסדרהגיוסבסבבדולרמיליון50גייסהכיהיוםהודיעה),ML(מכונהלמידת
View,כגוןקיימיםמשקיעיםובהשתתפותScale Venture Partners, Trilogy Equity Partners-ו

Two Sigma Ventures.,ומנכ"למייסדבנגל,עופרבנוסףRedis Labs,מנכ"לעציוני,אורןופרופסור
AI2,ל-הצטרפוCometלחברותלעזורהחברהבמשימתלתמוךבמטרהאסטרטגייםויועציםכמשקיעים

בפיתוח מודלים של בינה מלאכותית. המימון מגיע על רקע הוספת יכולות נוספות במוצר, המומנטום אותו
חווה החברה והגידול בקהל הלקוחות.

תחום הבינה המלאכותית צובר תאוצה והפך לאחרונה למשמעותי עבור ארגונים רבים. בהיותו תחום
חדש יחסית, הוא חסר את כלי הפיתוח שיתמכו בצרכים של הצוותים המפתחים את היכולות הללו. בדיוק

MLOpsמערכותמידע,מערכותותפעולתוכנהפיתוחצוותישלהצרכיםעלענוDevOpsשפתרונותכפי
מספקות יכולות רציפות בתחומים של פיתוח מודל למידת מכונה, מעקב אחר ניסויים וניטור מודלים.

Cometצוותים.ביןפעולהושיתוףאיטרציהניטור,ומאפשרתהללוהיכולותאתמספקת

והזדמנותמוכחמוצראיכותי,צוותוחזקה:גדולהחברהלבנייתהדרושיםהרכיביםאתישComet"ל-
שלביכלאתהמכסה,Cometשל"המוצר.OpenViewב-שותףקרייבן,מאקיאמרבשוק",אדירה

הפיתוח של למידת מכונה באופן שאף ספק אחר לא יכול להשתוות אליו, הוא המפתח לקפיצת הצמיחה
.Cometב-בחרובעולםהטוביםהמלאכותיתהבינהפיתוחשצוותילכךהעיקריתוהסיבההחברה,של

פלטפורמת טכנולוגיה מתקדמת זו מאפשרת לצוותים לפתח וליישם מהר יותר מודלים טובים יותר של
)".ML(מכונהלמידת

ניהול ניסויי למידת מכונה, ניהול מודלים וניטור מודלים בפלטפורמה אחת
CometצוותיעבורויכולותכליםולפתחלהמשיךכדישגייסהבמימוןתשתמשData Scienceו

Machine Learning,מחזוראתולייעללנהלכדילהשתמשיכוליםהםשבהפלטפורמה,אספקתידיעל
בינהבכליניסוייםאחרמעקבכליםמספקיםאחריםשמוצריםבעוד).ML(המכונהלמידתשלהחיים

אתמספקתCometמודלים,לניטורכליםאוואיכותימדויקפתרוןמציאתלצורךהנחוציםמלאכותית,
שניהם בפלטפורמה אחת. שילוב של שתי קטגוריות אלה, שבעבר נחשבו כבלתי תלויות, מספק ערך
משמעותי ומאפשר ללקוחות לא רק לבנות מודלים מהר יותר אבל גם להטמיע אותם במוצרים בצורה

מוצלחת לאורך זמן.

Cometו-)UI(המשתמשממשקשלמקיפיםשיפוריםהפלטפורמה,שלהחדשהבגרסאהעדכוניםבין
Artifacts,אלויכולותהמודלים.לאימוןהמשמשיםהמידעמאגריאחרומעקבניהולשמאפשריחודיכלי

מאפשרות לצוותי פיתוח המודלים לנהל את כל השלבים במחזור החיים של למידת מכונה, החל מהאימון
הראשוני של המודל ועד הטמעה של המודל במוצר או תהליך עסקי. בנוסף, הפלטפורמה מתממשקת

https://openviewpartners.com
https://openviewpartners.com


השלםההיצעאתמספקCometשלהייחודיהיכולותשילובהתוכנה.מעולםמוביליםCI/CDלמוצרי
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שילוב שלהם.
-עצוםעסקייתרוןלספקיכולהמכונה"למידת,Cometשלומייסד-שותףמנכ"למנדלס,גדעוןלדברי

אבל רק כאשר ניתן לנהל את תהליכי הפיתוח והניטור בצורה יעילה ומסודרת.

להעבירוכדימכונהבלמידתשלהםההשקעהאתלממשכדיCometב-משתמשיםשלנו"הלקוחות
מודלים מסביבת הפיתוח למוצרים ותהליכים עסקיים שמביאים ערך ללקוחות הקצה. בנוסף משתמשים

שישניסוייםמיליוניעשרותולנתחלעקובכדיCometב-משתמשיםהעולםבכלאקדמייםוצוותיםפרטיים
להם פוטנציאל להשפיע על תעשיות שלמות. עם שיפורי המוצר האחרונים שלנו צוותים אלו יוכלו לבנות

מודלים טובים יותר, אמינים יותר בזמן קצר יותר.
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,Ancestryכוללהשונות,בתעשיותמוביליםבעסקיםלקוחות150מ- Cepsa, Etsy, Uber,
WorkFusion-וZappos.,בנוסףCometהאחרונה.בשנה3פיבישראלהעובדיםצוותאתהגדילה
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Sagemaker, Catalyst, GitLab, Google Vertex AI,Keras, New Relic, Pytorch, Scikit-learn,
Spark NLP-וTensorflow.אתלבחורמלאכותיתבינהפיתוחלצוותימאפשרותהללוהאינטגרציות

יכולותעםביותר,לשלםCometשלהפתרוןאתולהפוךשלהם,הספציפילצורךביותרהטוביםהכלים
רציפות לאורך מחזור החיים של למידת המכונה - מפיתוח מודלים וניסויים ועד לניטור מודלים בסביבת

המוצר.

כדימלאכותיתבבינהמשתמשתZappos"שמספרZapposבהתוכנההנדסתמנהלאנדרסון,קייל
לשפר את המוצרים שלנו, שביעות רצון הלקוחות והתהליכים העסקיים הפנימיים שלנו". "באמצעות

Cometהרווחיותלשיפורשהובילמהמוצרים,להחזרותהסבירותאתשהפחיתמכונהלמידתמודלבנינו
תהליכיפיתוחלהמשךומשמשתהמכונהלמידתעםשלנולהצלחהסייעהComet.10%בכ-החברהשל

."Zapposבתוךמכונהלמידת

"Uberו-נתונים,ידיעלהמונעתחברהספקללאהיאCometבנתוניםלהשתמששלנולמדעניםעוזרת
כדי להמשיך ולספק שיפורים למודלים של למידה עמוקה קריטיים לעסק, שבתורם, מובילים לשירות טוב

Olcayאמרהעולם",ברחבישלנוהלקוחותמיליוניעבוריותר Cirit,הצוותוראשהמחקרבסגלמדען
Uberב-הטכני AI.ו-שלנו,לצרכיםביותרהטוביםהפתרונותאתמחפשיםתמיד"אנחנוCometמציעה

את הפתרון השלם ביותר בשוק. היא סיפקה ומספקת ערך משמעותי לעסק שלנו".

https://www.comet.ml/site/build-machine-learning-models-faster-with-new-relic-one-and-comet/
https://www.comet.ml/site/streamline-model-development-with-gitlabs-devops-platform-and-comet/
https://www.comet.ml/site/new-integration-comet-spark-nlp/
https://www.comet.ml/site/new-integration-comet-spark-nlp/
https://www.comet.ml/site/new-integration-comet-spark-nlp/


סטארט-אפיםבודדים,משתמשיםעבורחינמיתפלטפורמההיאCometגדוליםארגונייםללקוחותבנוסף
בשלב מוקדם וצוותים אקדמיים, והיא מקיימת קשר ארוך טווח עם קהילות מדעי הנתונים ולמידת מכונה.

בקהילהמכונהבלמידתהמתמקדתבתעשייהמוביליםמגזיניםשניהשיקהCometהאחרון,בספטמבר
Deepו-עמוקה;ולמידהמכונהלמידתנתונים,מדעיבתחוםעובדיםעבורטכנימגזין,Heartbeatשלה;

Learning Weekly,ועוד.מחקרקוד,למידה,משאביהתעשייה,חדשותמיטבאתהאוצרשבועידיוור

היום.עודבחינםהירשמובעצמכם,Cometאתלנסותכדי

משאבים נוספים
Cometעלנוסףמידע• platform.
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Cometאודות
פיתוחאתלהאיץ)ML(מכונהלמידתומהנדסינתוניםלמדענימאפשרתCometשלהפלטפורמה

מודליםלניטורועדניסוייםאחרממעקב,MLשלהחייםמחזורכלשלואופטימיזציהניהולידיעלMLה-
כגןמובילותחברותנמנותביניהןלקוחות,150מ-למעלהשלבאמונםשזכתה,Cometפרוקשן.בסביבת

Ancestry, Cepsa, Etsy, Uber-וZappos,וצוותיםמשתמשיםאלפיעשרותשלקהילהבנתה
אקדמיים המשתמשים בפלטפורמה ללא תשלום כדי להאיץ את המחקר בתחומי המחקר שלהם. המטה

.comet.mlבכתובתבקרו,Cometעלנוסףמידעלקבלכדייורק.ובניואביבבתלנמצאCometשל
.heartbeat.comet.mlבכתובתבקרושלנו,לקהילהלהצטרףכדי
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