Por que migrar para o POWER9
e por que agora?

É possível economizar dinheiro, obter
mais desempenho e novas funcionalidades ao
mesmo tempo. Tudo ao seu alcance com a IBM.

Os servidores IBM Power Systems
provaram ao longo dos anos ser as
plataformas mais seguras e confiáveis do
mercado para as aplicações de missão
crítica e que requerem segurança dos
dados. Tão seguros e disponíveis que
falar sobre atualizações neste ambiente
nem sempre é uma prioridade dentro dos
diversos projetos da TI.
Você deve investir em um novo servidor
POWER se suas cargas de trabalho
estiverem funcionando bem em um
modelo anterior?
Atualizo e consolido meus novos
projetos ou busco alternativas para sua
implementação?

Ao atualizar seus servidores para os
modelos baseados nos processadores IBM
POWER9, você pode obter o máximo de seu
investimento de capital em tecnologia e, na
maioria dos casos, com economia de custo
significativas. E também poderão criar
um ambiente de TI mais poderoso, ágil e
eficiente, implementar com facilidade novas
funcionalidades e aplicações, ajudando a
atingir as metas de negócios da empresa.
Vamos analisar alguns aspectos
importantes, que pode ajudá-lo a decidir
em porque investir na atualização para
os servidores POWER9 e porque isto é
importante de ser feito agora.

Redução de custo de propriedade
Reduzir custos e aumentar a eficiência
operacional são dois dos principais motivos
pelos quais as organizações atualizam a sua
infraestrutura de servidores. À medida que
os servidores envelhecem naturalmente,
eles geralmente se tornam mais caros de se
manter suportar.
A produtividade dos negócios também pode
ser afetada negativamente por servidores
que já ultrapassaram seu ciclo de vida ideal,
os quais tendem a exigir mais tempo da
equipe de TI e apresentam um risco maior
de tempo de inatividade não planejado.
Além de os custos associados a manter-se
servidores não atualizados serem
crescentes, o preço/performance da
tecnologia POWER9 se tornou muito
interessante, permitindo reduções no TCO
de até 57%.

A virtualização PowerVM Enterprise,
integrada sem custo aos modelos baseados
no processador POWER9, exceto LC,
permite aos clientes uma consolidação
de aplicações de nível Enterprise e ao
menor custo. Qual o peso do middleware
de virtualização em sua TI? Além disto o
PowerVM tem baixíssimo overhead e zero
vulnerabilidades registradas, permitindo
consolidar muito mais cargas do que outras
tecnologias disponíveis.
Novas modalidades de negócios como
aluguel ou leasing, também devem ser
consideradas nesta decisão.

Maior desempenho por core
e capacidade por socket
Enquanto outras arquiteturas de
processadores buscam disponibilizar um
maior número de cores a cada geração, sem
aumento de performance por core, a IBM
tem adotado como estratégia a cada nova
geração dos processadores POWER, priorizar
a performance por core e outros detalhes da
arquitetura que priorizam trabalhar grandes
volumes de dados como largura de banda
de memória e de I/O. Cores mais poderosos
significam fazer mais com menos – menos
consumo de energia, menos espaço físico
requerido com redução do número de
servidores para consolidação de containers
ou aplicações virtualizadas, menor esforço
e custo para administração e manutenção
do ambiente, menor número de licenças de
software requeridas.

Comparado aos servidores POWER8, um
Power Systems baseado nos processadores
POWER9 apresentam desempenho até 1,5
vezes melhor, comportam até 2 vezes mais
memória, chegando em um servidor de
2-sockets a até 4TB e 64TB no maior modelo
E980, e apresentam até 1.8x maior largura
de banda de memória por soquete. Números
ainda mais significativos ao compararmos
com servidores POWER7 e anteriores.
Novos I/Os como Storage NVME, BUS
PCI GEN4, aceleradores de compressão
integrados ao processador, conexão
direta de dispositivos via CAPI, e recursos
Enterprise Pool também para servidores
Scale-Out, são outros pontos interessantes
que ajudam no desempenho da arquitetura
POWER9.

Confiabilidade líder da indústria
A IBM sempre priorizou a confiabilidade
e disponibilidade em seus servidores
POWER e Z. Esta priorização se faz com a
preocupação em trazer recursos de RAS
(Realiability, Availability & Serviceability) em
cada detalhe da arquitetura, do processador
e cada componente do servidor, ao firmware
e virtualização. Não são plugins ou soluções
desenvolvidas por terceiros para segurança
e disponibilidade. O RAS é parte integrante
de cada etapa de desenvolvimento da
arquitetura.
Por isso, os servidores POWER adquiriram
ao longo dos anos um selo de confiabilidade
dado pelos seus próprios clientes.

Em pesquisa independente do ITIC realizada
anualmente – e a última, entrevistou mais
de 1.200 empresas em todo o mundo de
novembro de 2019 a março de 2020 – os
servidores IBM Power Systems foram
eleitos pelos clientes como o servidor mais
disponível do mercado, com cinco dígitos de
disponibilidade 99,9996%, e isto pelo 12º
ano consecutivo. E a grande questão aqui é
que servidores indisponíveis geram prejuízo
aos negócios. Empresa A teve apenas
1.5 horas de indisponibilidade no ano por
servidor. Ambiente descentralizado com
30 servidores. Quanto custo aos negócios
este tempo total de indisponibilidade. E
saindo um pouco de disponibilidade, mas
falando de vulnerabilidade: Quanto custa
ter seus dados sequestrados, por brechas
de arquitetura? Esta é uma preocupação
constante em nossa engenharia.

Os servidores IBM oferecem a maior
confiabilidade da indústria por 12 anos
consecutivos – até 18x mais confiável do
que os concorrentes.
Segurança para seus dados de missão
crítica. Por exemplo, os servidores POWER9
são fornecidos seguros com firmware
pré-carregado e patches de segurança
do sistema operacional que atenuam
vulnerabilidades conhecidas de Meltdown
e Spectre. Segurança não é uma opção em
Power Systems.
Por último, não vamos esquecer que
atualizações de hardware oportunas são
essenciais para acompanhar as mudanças
de software, tanto no aspecto de correções
de segurança quanto no aspecto de novas
funcionalidades.

Recursos de nuvem aprimorados
O POWER9 é um grande avanço em termos
de infraestrutura para qualquer empresa
que esteja planejando o futuro. É a primeira
oferta totalmente pronta para nuvem que
pode servir como um backbone forte e
seguro para uma estratégia de multinuvem.
A integração perfeita com a IBM Cloud e
recursos em nuvem do IBM Watson, aliados
ao seu desempenho incomparável, também
tornam o POWER9 um forte candidato para
empresas prontas para explorar novos casos
de uso de inteligência artificial (IA).
Com virtualização PowerVM integrada
em todos os modelos sem custo, suporte
ao OpenShifit e Ansible da Red Hat
e compartilhamento de recursos de
processamento entre servidores físicos
diferentes, com o Enterprise Pool 2.0, é
possível estabelecer uma nuvem privada
segura e confiável, como parte de uma
estratégia de multinuvem, proporcionando
agilidade e economia e gerenciamento
simplificado necessário para entregar
resultados de negócios.

Nuvem Hibrída: agora você pode também
criar o ambiente backup ou HA de AIX ou
IBM i, na nuvem IBM Brasil, com o IBM®
Power Systems ™ Virtual Server, uma oferta
de infraestrutura como serviço (IaaS) padrão
Enterprise baseada nos servidores IBM
Power Systems.

Com a conectividade ao IBM Cloud,
o POWER9 conecta você ao Watson,
permitindo que você aproveite as
ferramentas e recursos de IA como Watson
Assistant, Watson Studio, compreensão de
linguagem natural, reconhecimento visual,
fala em texto e mais, muito mais.

Nos datacenters da IBM Cloud, agora
também em São Paulo, os Power Systems
Virtual Servers são separados do restante
dos servidores da cloud pública IBM,
com redes separadas e armazenamento
de conexão direta. As redes internas são
protegidas, mas oferecem opções de
conectividade para infraestrutura IBM
Cloud ou ambientes locais. Esse design de
infraestrutura permite que os servidores
virtuais do Power Systems mantenham
a certificação e o suporte de software
corporativo, pois a arquitetura do servidor
virtual do Power Systems é idêntica à
infraestrutura local certificada.

O suporte a cloud baseada no Red Hat
OpenShifit permite também que você
utilize containers em ambientes AIX e
IBM i, crie novas aplicações baseadas nos
modernos conceitos de DEVOPS e usufrua
de um ambiente pronto para compartilhar
aplicações em cloud de múltiplos
fornecedores.

Conclusão
A atualização de servidores Power Systems
para os modelos POWER9 não é apenas
uma questão de necessidade de maior
desempenho para as aplicações atuais.
Os servidores IBM baseados nos
processadores POWER9, é um grande
avanço em termos de infraestrutura para
qualquer empresa que esteja planejando
o futuro. Além de seu alto potencial
de redução de custos de propriedade,
permite o planejamento dos mais diversos
desenhos de arquitetura moderna,
entregando a infraestrutura on premises
ou em nuvem, perfeitamente talhada para
cada necessidade de empresa, seja para
aplicações core, aplicações intensiva de
dados ou aplicações modernas baseadas
em IA.
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