IBM Power Systems:
dê poder às grandes ideias
Flexibilidade e desempenho ao seu alcance

Conforme aumenta a busca do consumidor por economia sob demanda, as empresas
enfrentam um desafio relacionado à forma de atender a um conjunto de exigências novas
e em constante mudança. A nuvem redefiniu as expectativas e as empresas estão buscando
a forma mais adequada de utilizar os benefícios da infraestrutura baseada em nuvem para
oferecer melhores resultados de negócios e uma melhor experiências do cliente. A princípio,
muitas empresas transferiram uma parte (ou a totalidade) de sua TI para plataformas de
nuvem pública, na expectativa de alcançar maior agilidade e reduzir os custos gerais. Mas,
existem concessões a serem feitas quando se usa uma nuvem pública. É por isso que muitas
empresas agora estão implementando uma combinação de nuvem privada, nuvem pública e
no local (on-premises) e nuvem fora do local (off-premises) – uma estratégia conhecida como
multicloud (ou nuvem híbrida).

A nuvem redefiniu as expectativas da TI

Empresas líderes do setor já perceberam que a nuvem tem a ver com a forma como se
implementa a TI, e não com o local onde se implementa.
Benefícios para os negócios gerados pela nuvem:

Implementação de aplicações
em minutos

Consumo sob demanda
ao pagar apenas pelo que
consumiu (pay for use)

Acesso rápido a recursos
computacionais

Simplificação do
gerenciamento
devido à automação

Inovação contínua da
infraestrutura

Rapidez na criação e na
lapidação de novas ideias,
com baixo custo e risco mínimo

Enterprise

71%
das organizações já usam serviços
de três ou mais nuvens em
soluções corporativas

Nuvem Pública

Nuvem Privada

dos usuários de nuvem pública
utilizarão em algum grau a nuvem
privada interna1

das empresas já transferiram
aplicações críticas da nuvem pública
de volta para seus data centers

91%

1 Fonte: Pesquisa de inteligência de mercado da IBM com 671 clientes.

80%
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Vale a pena investir em consumo sob
demanda?
Uma pesquisa da IDC indica que, até 2020, as compras com base em consumo
corresponderão a 40% dos gastos com infraestrutura de TI das empresas, o que ofuscará
as compras tradicionais nesse processo.2 Contudo, para as empresas e os líderes de TI que
estejam considerando a possibilidade de atualizar os seus modelos tradicionais, a pergunta
continua a mesma: Vale a pena investir em TI baseada em consumo? À medida que mais
empresas buscam formas de reduzir os custos sem perder a escalabilidade necessária
para se manterem competitivas no acelerado ambiente de negócio atual, os modelos
de infraestrutura baseada em consumo vêm sendo cada vez mais procurados.
Esses modelos baseados em consumo possibilitam que os consumidores aumentem ou
reduzam rapidamente a sua infraestrutura de TI para otimizar os custos, ao mesmo tempo
que se adaptam com agilidade aos dinâmicos ambientes de negócio. Seja qual for o tamanho
da empresa ou do setor, a mudança para uma TI baseada em consumo é uma realidade.

2 Fonte: IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2018 Predictions (previsões de 2018 para os data centers no mundo todo),
outubro de 2017
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Por que a TI baseada em consumo
é a melhor opção?
Em um mundo em que a infraestrutura de TI é composta por combinações de aplicações
e sistemas de nuvem privada, nuvem pública e nuvem local, os modelos de operação
tradicionais não conseguem oferecer um equilíbrio ideal entre agilidade, controle e
escalabilidade. Para manter a vantagem competitiva, é necessário ter um modelo
de TI que ajude você a se adaptar rapidamente às mudanças do cenário tecnológico.
E é aí que reside a prosperidade da TI baseada em consumo, pois ela:

Equilibra a flexibilidade da
infraestrutura de nuvem
com o controle, a privacidade
e a confiabilidade que seriam
esperados dos data centers
locais.

Possibilita que a capacidade e
os recursos de TI sejam pagos
conforme a demanda, reduzindo,
assim, os gastos de capital
(CapEx) iniciais e os demais custos
associados aos processos de
compra tradicionais (por exemplo:
energia, resfriamento etc.).

Possibilita rápida expansão da
infraestrutura para acomodar as
necessidades de novos projetos e
aplicações críticas.

Todos esses benefícios contribuem para aumentar o alinhamento entre os negócios e
os líderes de TI. E, quando ambos os lados de uma organização estão alinhados, a sua
empresa fica mais bem preparada para oferecer produtos e serviços inovadores aos
seus clientes.

Compra de capacidade
tradicional

Capacidade de TI
necessária

Requisitos de
capacidade mínima

$

Economia financeira baseada
na eliminação do pagamento
da capacidade ociosa

Perda de oportunidade de negócio
resultante da falta de recursos
de computação

Tempo
4

Nuvem privada IBM® Power Systems
Solução com capacidade dinâmica
Com ofertas de capacidade dinâmica, você pode ativar um ou mais recursos em
seu servidor na medida em que o seu fluxo indica. Ative núcleos de processador ou
unidades de memória inativos que já estão instalados em seu servidor temporária ou
permanentemente. As ofertas de capacidade dinâmica estão disponíveis em servidores
Power Systems corporativos e scale-out.
Alguns servidores incluem recursos ativos e inativos:
– Os núcleos do processador e as unidades de memória ativas são recursos que estão
disponíveis em seu servidor.
– Núcleos de processador ocioso e unidades de memória estão incluídos com o seu
servidor, mas eles não estarão disponíveis para uso até que você os ative.

Ofertas de capacidade dinâmica
As ofertas de capacidade dinâmica estão mais simples e mais fáceis de serem usadas,
compradas, provisionadas e ativadas em poucos minutos por meio do serviço de
suporte IBM Entitled Systems Support (ESS).3

Atualização de capacidade
sob demanda
Ative permanentemente
unidades de memória e núcleos
de processador que estejam
inativos comprando um recurso
de ativação e inserindo o código
de ativação fornecido. Isso pode
ser feito sem a necessidade
de reiniciar o seu servidor ou
interromper os negócios.

Período de avaliação da
capacidade sob demanda
Avalie gratuitamente o uso
de memória ou de núcleos
de processador inativos,
individualmente ou em conjunto,
utilizando o período de avaliação
da capacidade sob demanda (CoD
ou Capacity on Demand). Depois
de ativado, o período de avaliação
ficará disponível por 30 dias para
uso.

Capacidade sob demanda
para utilitários
A capacidade sob demanda
para utilitários é usada quando
você passa por curtos picos
de carga de trabalho. Forneça
automaticamente capacidade de
processamento adicional, de forma
temporária, dentro do conjunto de
processadores compartilhados. O
uso é medido em incrementos de
minutos de uso do processador e
é registrado no site de capacidade

Capacidade para
utilitários compartilhados
Recursos compartilhados entre
os sistemas, sem tarifas mínimas
mensais. Com a medição por
minuto, você paga somente o
que usar.

sob demanda para utilitários.

Capacidade sob
demanda elástica
Ative diariamente unidades
de memórias ou núcleos de
processador, pelo tempo que
for necessário, utilizando o seu
HMC para ativar os recursos
temporariamente.*

3 O suporte ESS da IBM não está
disponível em todos os países
*Anteriormente chamado de On/Off CoD
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Solução de nuvem privada do IBM® Power Systems
com capacidade para utilitários compartilhados
A capacidade para utilitários compartilhados diminui os custos de aquisição de TI e
fornece modelos de consumo com pagamento conforme o uso e com cobrança baseada
em minutos, em um ambiente com instalação local. A capacidade mínima que um
usuário precisa comprar é a de um único núcleo e 256 GB. Os usuários podem comprar
créditos de capacidade para os casos em que o uso ultrapassar a capacidade mínima.
Além disso, também podem adicionar diversos sistemas ao conjunto. Quando o uso dos
recursos ultrapassa o valor mínimo agregado do conjunto, a capacidade para utilitários
compartilhados oferece economia semelhante à de nuvem no Power System enterprise
e no Power Systems baseados em POWER9 com scale-out.
A Capacidade para utilitários compartilhados possibilita o compartilhamento de
recursos entre os sistemas:

Sem tarifas mensais mínimas,
você paga somente por aquilo
que usar, com medição por
minuto

Recursos compartilhados
entre os sistemas

Exclusiva e abrangente
abordagem de nuvem da IBM
(provedor local ou de nuvem
pública)

Solução de nuvem privada do IBM® Power Systems
com capacidade sob demanda elástica
Com a capacidade sob demanda elástica, você não precisa se preocupar em fazer
provisionamento excedente para atender ao crescimento. Os clientes têm a opção
de ativar ou de desativar temporariamente as unidades de memória e os núcleos de
processador no IBM Power Systems para atender às suas demandas de negócio.
A capacidade sob demanda elástica pode ajudar você a alcançar os seus
objetivos de negócio:

Ative dinamicamente as
unidades de memória e os
núcleos do processador, sem
precisar interromper o uso
de nenhuma máquina. Basta
comprar códigos de ativação
no IBM Marketplace

Altere a quantidade de
recursos e de dias em uma
solicitação que esteja sendo
executada sem precisar parar
ou iniciar a sua solicitação
atual, nem esperar que ela
alcance a data de vencimento

Pague somente pela
quantidade de dias que as
unidades de memórias e
os núcleos do processador
permanecerem ativados
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Capacidade para utilitários compartilhados
O uso dos recursos é monitorado no nível agregado do conjunto, com contagem
por minutos.
Todos os recursos de memória e de processamento ficam completamente ativados
e disponíveis. O consumo de capacidade medido é pago com a compra de créditos
de capacidade, que são, posteriormente, deduzidos em tempo real, à medida que os
recursos de processamento, memória e/ou titularidade da licença vão apresentando
consumo superior ao mínimo estabelecido para o conjunto, com contagem por minuto.

Medido

Mínimo

Sistema A

Sistema B

Sistema C

Conjunto n.º 1

Gerenciamento de dispositivos
O IBM Cloud Management Console (CMC) para Power Systems oferece uma
visualização consolidada e simplificada do cenário de nuvem do Power Systems,
independentemente de quantos sistemas ou data centers estejam contidos nele.
Isso inclui inventário de sistemas e de componentes virtuais, e dados de desempenho
consolidados para otimizar a utilização e o desempenho de todos os seus data centers,
além de informações de logs agregadas para disponibilizar insights adicionais. O CMC
fica hospedado na IBM Cloud e pode ser acessado com segurança a qualquer momento.
Isso permite que os administradores do sistema gerem relatórios e obtenham insights
com facilidade sobre as suas implementações de nuvem do Power. O CMC é uma
plataforma por meio da qual a IBM pode fornecer aplicações ou microsserviços em um
modelo DevOps. Além disso, o CMC é um prático ativador do software de gerenciamento
do Power e uma solução para dispositivos móveis, tablets e navegadores de desktop,
que proporciona aos operadores de nuvem fácil acesso às aplicações.
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Capacidade de virtualização com
IBM PowerVM® integrada
Cada servidor IBM POWER9™ oferece a tecnologia IBM PowerVM Enterprise integrada,
sem custo adicional. Com PowerVM integrada aos servidores POWER9, uma única
máquina consegue fornecer a potencialidade e a flexibilidade para executar diversos
sistemas operacionais e cargas de trabalho, simplificar o gerenciamento, aumentar a
disponibilidade, diminuir os custos operacionais e melhorar os níveis de serviço – tudo
isso com a capacidade de implantar aplicações rapidamente.
IBM PowerVM suporta até mil máquinas virtuais em um único servidor, cada um dos
quais tem seus próprios recursos de processador, memória e I/O. Além disso, é possível
atribuir recursos de processador com granularidade de um centésimo de núcleo.
Diversos conjuntos de processadores compartilhados permitem que ocorra
balanceamento automático e sem interrupções da capacidade de processamento entre
as máquinas virtuais atribuídas aos conjuntos compartilhados. Essa habilidade aumenta
o rendimento e oferece a capacidade de limitar os recursos do núcleo do processador
usados por um grupo de máquinas virtuais, o que reduz, potencialmente, os gastos com
obtenção de licença para software baseado em processador. Além disso, a tecnologia
PowerVM integrada aos servidores POWER9 oferece o IBM Active Memory Sharing
(AMS). Essa tecnologia realoca a capacidade de memória de uma máquina virtual para
outra, com inteligência e dinamismo, com o objetivo de melhorar o uso, a flexibilidade e
o desempenho. Como a tecnologia AMS permite o agrupamento de memória física entre
as máquinas virtuais em um servidor, ela ajuda a maximizar a utilização da memória e,
em última instância, a reduzir os custos do sistema.
Para aumentar ainda mais a disponibilidade dos servidores POWER9, todos os sistemas
incluem Live Partition Mobility (LPM). O recurso de LPM permite que você transfira uma
máquina virtual em execução de um servidor Power Systems para outro, sem que a
aplicação precise ficar inativa.
Esse recurso minimiza a interrupção da aplicação para o gerenciamento de manutenção
planejada do sistema, provisionamento e carga de trabalho. Use a LPM para simplificar
a migração temporária ou permanente de um ambiente operacional para novos
servidores. Somente os servidores POWER9 oferecem capacidade de explorar
recursos em chip que proporcionem LPM acelerada e segura, criptografando dados em
movimento e compactando máquinas virtuais para fornecer operações de LPM até 4X
vezes mais rápidas.
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Nuvem dinâmica para proporcionar agilidade e
continuidade dos negócios
Os servidores IBM Power Systems POWER9 são ideais para a construção de
blocos para ambientes de multicloud híbrida. Em relação às gerações anteriores,
os servidores POWER9 são capazes de executar mais containers por núcleo, com
melhor custo total de propriedade (TCO) e rendimento aprimorado dos dados
I/O. Com a capacidade para utilitários compartilhados, é possível compartilhar os
recursos entre diversos sistemas para alcançar economia semelhante à de nuvem no
local, dentro do data center.

Financie as suas soluções de capacidade dinâmica
Com financiamento competitivo de custos fixos ou variáveis relacionados às ofertas
de capacidade sob demanda da IBM, a IBM Global Financing pode ajudar você
por meio de planos de pagamento compatíveis ao uso que você fará dos produtos.
Quando você usa o nosso leasing básico para financiar os seus custos relacionados
à capacidade sob demanda e seus respectivos encargos, os picos de demanda não
precisam ser sinônimo de picos no seu orçamento.

Experiência de nuvem pública com segurança,
confiabilidade e desempenho de TI no local
Para continuar sendo relevante e gerar crescimento de negócio no atual ambiente
dinâmico, as empresas estão se afastando do modelo de compras tradicional e
preferindo lançar mão de iniciativas de TI baseadas em consumo, adicionando,
assim, flexibilidade e desempenho, ao mesmo tempo que otimizam os custos.
Chega de fazer provisionamento excessivo de capacidade para crescimento. O
Power Systems tem a solução certa para oferecer acesso sob demanda, quando e
onde você precisar dentro de seu ambiente de TI no local, não importa se você está
buscando otimizar um único sistema ou um conjunto de sistemas.
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Para mais informações, acesse:
Capacity sob demand →
Dê o próximo passo:
Entre em contato com o especialista →
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