IBM e Red Hat: Entregando a plataforma
de multicloud híbrida de última geração
Algumas das maiores tendências de TI nas empresas, como Kubernetes e nuvem híbrida,
evoluíram para tecnologias de código aberto (open source), e é por isso que 90% das empresas
da Fortune 500 já são atendidas pela Red Hat1 e 92 dos 100 principais bancos executam o
IBM® Systems.2
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Documento técnico da IDC patrocinado pela RedHat, “O valor da padronização nas soluções de infraestrutura da Red Hat”, novembro de 2017
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https://www.ibm.com/downloads/cas/JXY5L6DR
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https://www.ibm.com/case-studies/techcombank-systems-linuxone
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Com base em dados de clientes da IBM, 42 servidores x86 (total de 1.512 núcleos) podem ser consolidados em dois servidores IBM LinuxONE
Emperor II (135 núcleos no total), gerando uma taxa de consolidação de núcleo de 11:1 e 41% de redução no custo total de propriedade (TCO),
no período de cinco anos. Ressalva: os servidores x86 continham processadores Intel Xeon E5-2697v4 de 18 núcleos e 2.3 GHz.
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https://www.ibm.com/thought-leadership/summit-supercomputer/
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Os resultados são baseados nas medições da IBM durante a execução de mil iterações do modelo Enlarged GoogleNet (tamanho do minilote = 5)
no conjunto de dados Enlarged Imagenet (2240 x 2240). Power AC922; 40 núcleos (2 x 20c chips), POWER9 com NVLink 2.0; 2.25 GHz, 1024 GB
de memória, GPU 4xTesla V100; Red Hat Enterprise Linux 7.4 for Power Little Endian (POWER9) com CUDA 9.1/CUDNN 7. Pilha do concorrente:
2x Intel Xeon E5-2640 v4; 20 núcleos (2 x 10c chips)/40 encadeamentos; Intel Xeon E5-2640 v4; 2.4 GHz; 1024 GB de memória, GPU 4xTesla
Tesla V100, Ubuntu 16.04. com CUDA .9.0/CUDNN 7. Software: IBM Caffe com código-fonte LMS.
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Um IBM FlashSystem 9150 totalmente preenchido com módulos FlashCore (FCM) fornece uma latência mínima de 100 μs, medida em um
aplicativo de referência de teste de desempenho (gerador de carga de trabalho) em relação ao sistema de um concorrente.
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Sistemas alternativos de 26 GB/s a 19,9 GB/s podem ser encontrados em http://jtekds.com/dell-emc-and-nvidia-expand-collaboration-to-deliver-flexible-deployment-options-for-artiﬁcial-intelligence-use-cases/ e https://www.theregister.co.uk/2018/06/07/pure_beats_netapp_at_ai/
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