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Os servidores IBM® Power® são construídos para ajudar os clientes a responder
mais rapidamente às demandas comerciais, proteger os dados do núcleo à nuvem
e aperfeiçoar os insights e a automação, maximizando a confiabilidade de uma
forma sustentável. Os servidores Power podem modernizar as aplicações
e a infraestrutura com uma experiência de nuvem híbrida para proporcionar
a agilidade que as empresas necessitam.
A nova geração de servidores IBM Power é compatível com recursos aprimorados
de nuvem híbrida para desempenho, segurança, capacidade de manutenção
e custos operacionais diferenciados. É por isso que as empresas optam por
executar suas principais operações e aplicações analíticas na plataforma IBM
Power. Os servidores IBM Power10 são projetados para melhorar o desempenho
e a segurança com a mesma confiabilidade líder na categoria, seja respondendo
mais rapidamente às demandas comerciais ou impulsionando a inovação. Eles
foram criados para entregar uma TI flexível sem sacrificar o desempenho.
Os servidores IBM Power buscam agilizar e capacitar nossos clientes para:

Responder mais rapidamente às exigências dos negócios.
Melhore a agilidade com escala eficiente e consumo consistente
de pagamento por uso1 em nuvens públicas e privadas.
Proteger do núcleo à nuvem.
Incorpore soluções que usam criptografia de memória no nível
do processador projetadas para compatibilidade com segurança
de ponta a ponta em nuvens públicas e privadas sem afetar
o desempenho.
Aperfeiçoar os insights e a automação.
Execute inferências de IA diretamente no núcleo e use os
serviços IBM Watson® no IBM Cloud®.
Maximizar a disponibilidade e a confiabilidade.
Use recuperação avançada e automática incorporada para
redundância de infraestrutura e recuperação de desastres no
IBM Cloud.
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Servidores IBM Power
A IBM entende que as aplicações e os processos de negócios têm exigências
diferentes e uma solução única não serve para todos. Para garantir que
a tecnologia se alinhe aos requisitos comerciais e não o contrário, a IBM
disponibiliza uma linha completa de servidores Power. Cada um deles oferece
liderança em confiabilidade, segurança, desempenho e escalabilidade na sua
categoria. Uma abordagem totalmente integrada para o projeto, desenvolvimento
e teste de cada servidor Power garante a resiliência necessária para
a infraestrutura de TI empresarial de hoje.

IBM Power E1080

IBM Power E1050

IBM Power S1024

IBM Power S1022

IBM Power S1014

Chassi

Nó do sistema
5U e unidade
de controle do
sistema 2U

Rack 4U

Rack 4U

Rack 2U

Rack ou torre 4U

Processador(es)

Até 4 por nó

Até 4

Até 2

Até 2

1

Número de
núcleos

Até 240

Até 96

Até 48

Até 40

Até 8

Memória (máx.)

16 TB por nó
(até 64 TB)

16 TB

8 TB

4 TB

1 TB

Sistemas
operacionais
compatíveis

Sistemas
operacionais
IBM® AIX®, IBM® i
e Linux®

AIX, Linux

AIX, IBM i, Linux

AIX, IBM i, Linux

AIX, IBM i, Linux
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Sistemas operacionais
AIX
Hoje, milhares de usuários de AIX em todo o mundo estão administrando seus
principais negócios na plataforma AIX e a utilizam para impulsionar o crescimento
e a inovação empresarial. Os clientes podem continuar a modernizar suas aplicações
AIX, implementando-as em um ambiente de nuvem híbrida e automatizando as
operações comuns de TI com a Plataforma de Automação Red Hat® Ansible®.
Eles também podem modernizar suas aplicações comerciais AIX, estendendo-as
a componentes de aplicações Linux em contêineres no mesmo sistema
co-residente, utilizando microsserviços.
IBM i
Em sua essência, a plataforma IBM i é projetada para se adaptar às necessidades
dinâmicas tanto dos negócios como da computação. A característica que a define
é a integração, representada pelo “i” em “IBM i”, que pode ajudar a agregar mais
valor da tecnologia avançada com menos recursos e maior confiabilidade.
A plataforma IBM i 7.5 simplifica a segurança e a disponibilidade com o software
de banco de dados IBM® Db2® para integração com IBM i, novas opções
e ferramentas – para que você possa focar em agregar valor às aplicações
corporativas em vez da disponibilidade da infraestrutura.
Enterprise Linux
O sistema operacional Enterprise Linux na plataforma IBM Power é uma base sólida
para sua infraestrutura de nuvem híbrida com código aberto, permitindo que você
modernize aplicações de forma eficiente. Construído para ser uma base sólida
para sua infraestrutura de nuvem híbrida, você pode ampliar os muitos benefícios
da tecnologia de código aberto – confiabilidade, segurança e escalabilidade – com
opções de implementação líderes no setor de software nativo em nuvem.
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Power software
PowerVM
O software IBM® PowerVM® foi concebido para que você desenvolva para
a nuvem mais rapidamente, utilizando máquinas virtuais (VMs) e armazenamento.
É a virtualização de servidores sem limites. As empresas estão recorrendo
à virtualização do servidor PowerVM para consolidar múltiplas cargas de
trabalho em menos sistemas, aumentando a utilização do servidor e reduzindo
os custos. O PowerVM fornece um ambiente de virtualização de servidor seguro
e escalável para aplicações AIX, IBM i e Linux, construído sobre as características
avançadas de confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção (RAS)
e desempenho líder da plataforma IBM Power.

IBM Power S1014

PowerVC
O software IBM® PowerVC é baseado na tecnologia de circuito virtual (VC)
e construído sobre OpenStack. Ele fornece gerenciamento simplificado da
virtualização e implementações em nuvem para IBM AIX, IBM i e Linux VMs
rodando na plataforma IBM Power. Seus recursos foram projetados para construir
recursos de nuvem privada em servidores Power e melhorar a produtividade do
administrador. Pode se integrar ainda mais com ambientes de nuvens por meio de
orquestradores de nuvem em nível superior.
PowerSC
O IBM® PowerSC é uma solução de segurança e conformidade (SC) otimizada para
ambientes virtualizados em servidores IBM Power rodando AIX, IBM i ou Linux.
O PowerSC fica na parte superior do stack do servidor IBM Power, integrando
recursos de segurança desenvolvidos em diferentes camadas. Agora você pode
controlar de maneira centralizada a segurança e a conformidade na plataforma
Power para todos os sistemas operacionais IBM AIX e Linux e VMs nos terminais
dos servidores Power. Dessa forma, você pode obter melhor suporte para
auditorias de conformidade, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (GDPR).
PowerHA SystemMirror
A tecnologia IBM® PowerHA® torna você apto para atender aos requisitos de
armazenamento e alta disponibilidade (HA) com uma configuração única integrada
por meio de uma interface de usuário simplificada. A plataforma IBM Power está
comprometida em investir – e disponibilizar ao mercado – soluções projetadas
para manter seus ambientes de TI resilientes.
VM Recovery Manager
O IBM® VM Recovery Manager para sistemas IBM Power é uma solução econômica
de alta disponibilidade e de recuperação de desastres. Software de automação,
serviços de instalação e suporte remoto são incorporados para ajudar a agilizar
o processo de recuperação. A funcionalidade incorporada e o suporte da IBM
podem diminuir a necessidade de competências altamente especializadas,
reduzir ou melhorar seu objetivo de tempo de recuperação, otimizar os backups
e gerenciar melhor os volumes crescentes de dados.
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Modernize e crie aplicações nativas em nuvem
Plataforma de contêineres Red Hat OpenShift
A plataforma de contêineres Red Hat® OpenShift® é uma plataforma de
contêineres Kubernetes pronta para empresas com operações automatizadas
full-stack, desenvolvida para gerenciar implementações em nuvem híbrida.
A plataforma Red Hat OpenShift é otimizada para melhorar a produtividade dos
desenvolvedores e promover a inovação; é totalmente compatível com todos os
servidores IBM Power (ou seja, processadores IBM® POWER8® ou posteriores).
Projetada para oferecer flexibilidade e opções para uma variedade de modelos de
consumo na nuvem, a plataforma Red Hat OpenShift sobre tecnologia Power está
bem posicionada para suas principais aplicações empresariais e para a próxima
onda de transformação digital alimentada pela modernização das aplicações.

IBM Power S1022

Plataforma de automação Red Hat Ansible
A plataforma de automação Red Hat Ansible é habilitada para servidores IBM Power
em ambientes AIX e IBM i rodando em infraestruturas de nuvem privada e pública
de sistemas Power. O conteúdo certificado Red Hat Ansible para IBM Power ajuda
você a incluir cargas de trabalho na plataforma Power como parte de sua estratégia
mais ampla de automação empresarial por meio do ecossistema da plataforma de
automação Red Hat Ansible. Empresas que já utilizam a tecnologia Red Hat Ansible
em outras infraestruturas de TI, como servidores x86 ou IBM® zSystems, também
podem integrar perfeitamente os servidores Power. O conteúdo da Ansible ajuda
a viabilizar a automação DevOps por meio da orquestração unificada do fluxo de
trabalho com gerenciamento de configuração, provisionamento e implementação
de aplicações em uma plataforma desenvolvida para proporcionar uma experiência
fácil ao usuário.

Disponível no local ou na nuvem
Os clientes dos servidores IBM Power têm ambientes de maior risco
e precisam de infraestrutura de risco extremamente baixo. Os sistemas Power
são máquinas de nível empresarial associadas a um alto desempenho confiável.
Expanda sua jornada na nuvem híbrida com o servidor virtual IBM Power para
uma experiência consistente, modernizando no seu ritmo e conforme seu
orçamento, dentro e fora das instalações. O servidor virtual IBM Power permite
que você tenha uma arquitetura de TI como a que você tem no seu espaço físico,
mas em um ambiente virtualizado, para que você migre e gerencie sem problemas
as cargas de trabalho em ambientes de nuvem e nas instalações.
A tecnologia do servidor virtual IBM Power é desenvolvida para permitir que você:
– Conecte-se aos serviços nativos em nuvem e aos padrões de arquitetura para
ajudar a transformar os modelos de negócios.
– Forneça partições lógicas (LPARs) rapidamente para uma escala de carga
eficiente.
– Execute SAP HANA e SAP NetWeaver em uma plataforma certificada pela SAP,
dentro e fora das instalações.
– Execute aplicações conteinerizadas utilizando a plataforma Red Hat OpenShift.
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Cargas de trabalho na plataforma IBM Power
IBM Power para SAP HANA
Os servidores IBM Power são projetados para cargas de trabalho de missão
crítica, com uso intensivo de dados, como SAP HANA, para que os clientes possam
simplificar e acelerar suas implementações SAP HANA desde as instalações no
local até o IBM Power em IBM Cloud.
– Provisionamento mais rápido
Obtenha acesso mais rápido às instâncias SAP HANA com alocação simplificada
de capacidade. Os sistemas Power vêm com virtualização integrada, baseada
em firmwares com sobrecargas desprezíveis. Isso permite aumentar ou diminuir
facilmente a capacidade e consolidar múltiplos ambientes de produção
e desenvolvimento e testes (dev/test).
– Escalabilidade com custo acessível
Os sistemas Power também permitem que os clientes escalem gradualmente
ao permitir alocações de capacidade granular. Com alocações de capacidade
mais precisas nos sistemas Power, você tem a flexibilidade de alocar
gradualmente a partir de 0,01 núcleo e de 1 GB até 32 TB. Esta escalabilidade
permite alocar a capacidade que realmente precisa, em vez de ser forçado
a pagar por capacidade desnecessária.
– Maximização do tempo de atividade
A plataforma IBM Power vem proporcionando a melhor confiabilidade da
categoria nos últimos 13 anos, de acordo com o ITIC (Information Technology
Industry Council).2 Tem proporcionado consistentemente um tempo de
atividade superior a 99,999% e tem proteção de memória inteligente integrada
para detectar e corrigir possíveis defeitos antes que eles levem a falhas do
sistema. Na arquitetura de commodities, a tecnologia comparável é opcional
e afeta o desempenho quando utilizada.

Saiba mais sobre o SAP HANA em IBM Power →

IBM Power E1080
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IBM Power para banco de dados Oracle Database
Uma abordagem totalmente integrada ao projeto, desenvolvimento e teste
de cada servidor IBM Power garante que eles sejam simples de implementar
e altamente confiáveis como base para o banco de dados Oracle. A tecnologia
IBM Power é construída para oferecer milhares de aplicações populares no setor
a partir de ISVs executados em uma série de sistemas operacionais Linux, AIX
e IBM i. A IBM tem uma linha completa de servidores Power acessíveis, cada um
deles oferecendo desempenho e escalabilidade líderes em sua categoria. Há mais
de 35 anos, os clientes têm confiado nas soluções IBM Power para implementar
seu banco de dados Oracle e cargas de trabalho de aplicações. A Oracle certifica
seus produtos em sistemas IBM Power, oferecendo uma série de benefícios,
incluindo suporte abrangente de ponta a ponta, portabilidade e eficiência.
Saiba mais sobre IBM Power para bancos de dados Oracle →
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Vamos ajudar você a criar agilidade para os negócios com
uma infraestrutura de nuvem híbrida flexível e segura.
Procure um representante de vendas da linha Power, um
parceiro de negócios IBM ou o IBM Garage™ para iniciar
a conversa hoje mesmo.
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Notas finais
1. A plataforma Power oferece uma abordagem consistente
para comprar capacidade pay-per-use com Créditos
de Nuvem Híbrida. Os créditos podem ser comprados
uma vez e usados para consumir capacidade na nuvem
privada no local e no servidor virtual IBM Power
2. ITIC 2021 Global Server Hardware, Server OS Reliability
Survey Results, ITIC, 30 de novembro de 2021
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