Infraestrutura para
SAP HANA
Servidores que garantem a confiabilidade que
seu negócio precisa, e a flexibilidade e o
desempenho que seus dados demandam.
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IBM Power
Systems

Os Power Systems são desenvolvidos para a computação mais exigente e
intensiva de dados no planeta. Nossos servidores, prontos para nuvem,
ajudam você a liberar insights dos seus dados - desde o gerenciamento de
dados de missão crítica, até o gerenciamento de seus armazenamentos de
dados operacionais e data lake, até a entrega do melhor servidor para
computação cognitiva.
Com confiabilidade e segurança líderes do setor, nossa infraestrutura foi
projetada para suportar as cargas de trabalho mais intensivas em dados
imagináveis, mantendo sua empresa protegida.
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Pronto para nuvem
Os Power Systems se
integram facilmente à

real.

*2017-2018 ITIC Global Server Hardware Reliability Report (PDF, 908KB)
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IBM
POWER9

IBM POWER9: Arquitetura de núcleo e chip aprimoradas para
cargas de trabalho de próxima geração
Construído a partir do zero para cargas de trabalho intensivas, o POWER9 é
o único processador com tecnologia de subsistema de E/S de última
geração, incluindo NVIDIA NVLink, PCIe Gen4 e OpenCAPI.

POWER9 vs
x86 Xeon SP

2x1

POWER9 com

9.5x4

NVLink vs
x86 Xeon

desempenho por
núcleo

2.6x2

RAM por socket

1.8x3

largura de banda
de memória por
socket

CPU para
acelerador de
banda de memória
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POWER9
para grandes
empresas

Infraestrutura para anteder as necessidades futuras da
empresa
Aproveite a infraestrutura escalável, que permite que você fique à frente dos
desafios de cargas de trabalho, novas fontes de dados e demandas de
computação. Com esses servidores corporativos, você pode construir um
design em nuvem para cargas de trabalho intensivas.

E950

E980
E980

MTM

9040-MR9

9080-M9S

Fator de forma

4U

5U system node & 2U
system controller unit

Socket do processador

2S até 4S

4S por nó

# de núcleos

32, 40, 44, ou 48 núcleos

Até 192 núcleos

Slots de memória DIMM

128 DDR4 ISDIMMs

Até 128 DDR4 CDIMMs

16TB

16TB por nó,
até 64 TB

IBM owerVM integrado

Sim

Sim

Slots PCIe Gen4

10 Slots

Até 32 Slots

Sistema operacional

AIX, Linux

AIX, IBM i, Linux

Recursos
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POWER9 para
SAP HANA®

Execute o SAP HANA na plataforma criada para big data
Com virtualização e capacidade sob demanda integradas, o IBM Power
Systems atende às demandas de cargas de trabalho in-memory intensas,
permitindo que você aumente sua capacidade de banco de dados e o
tamanho de seu ambiente SAP HANA sem ter que provisionar um novo
servidor.

Recursos

H922*

H924*

MTM

9223-22H

9223-42H

Fator de forma

2U

4U

Socket do processador

1S atualizável para 2S

2S

# de núcleos

4,8,10 núcleos/socket

8,10,12 núcleos/socket

Slots de memória DIMM

32

32

4TB

4TB

4 Slots

4 Slots

CAPI2.0 via Slot PCIe G4
*Suporta AIX, IBM I e Linux
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1. O desempenho de 2X por núcleo é baseado em medições internas da
IBM
em 29/2/18 em vários ambientes de configuração de sistema e carga de
trabalho incluindo (1) Banco de Dados Corporativo (2,22X por núcleo):
20c L922 (2x10 núcleos / 2,9 GHz / 256 GB de memória): 1,039,365
Ops / seg versus 2 soquetes Intel Xeon Skylake Gold 6148 (2x20
núcleos / 2,4 GHz / 256 GB de memória): 932,273 Ops / seg. (2) DB2
Warehouse (2,43 X por núcleo): 20c S922 (2x10 núcleos / 2,9 GHz / 512
GB de memória): 3242 QpH versus Intel Xeon Skylake Platinum 8168 de
2 sockets (2x24 núcleos / 2,7 GHz / 512 GB de memória) : 3203 QpH. (3)
DayTrader 7 (3,19X por núcleo): 24c S924 (2x12-core / 3,4 GHz / 512 GB
de memória): 32221,4 tps
2- socket Intel Xeon Skylake Platinum 8180 (2x28-core / 2,5 GHz / 512
GB de memória): 23497,4 tps.
2. A capacidade de memória de 2.6X é baseada em 4TB por soquete para
o POWER9 e 1.5TB por soquete para plataforma escalável x86 Resumo
do produto Intel: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/
documents /product-briefs/xeon-scalable-platform-brief.pdf?
asset=14606
3. A largura de banda de 1,8X é baseada em 230 GB / s por soquete para
o POWER9 e 128 GB / s por soquete para o resumo de produto da
plataforma x86 escalável da Intel: https://www.intel.com/content/dam/
www/public/us/en/documents/product-briefs/xeon-scalable-platformbrief.pdf?asset=14606
4. 9.5X é baseado no POWER9 e NVIDIA NVLIA de última geração taxa de
transferência é de 150 GB / seg = 48 faixas x 3.2265625 GB / seg x 64
bits / 66 bit codificação em comparação com x86 PCI Express 3.0 (x16)
taxa de transferência de pico é 15,75 GB / seg = 16 pistas X 1 GB / seg /
pista x 128 bits / codificação de 130 bits.
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