Uma nova plataforma
para uma nova TI
A solução genuinamente desenvolvida
para consolidação de licenças de software
é a novidade de infraestrutura
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Reduza o custo total de propriedade (TCO)
por até 50%, aumente a utilização do servidor,
a segurança, a disponibilidade e cresça!
No cenário atual, onde a ruptura é a nova norma, sua empresa espera mais da TI.
Tecnologia, modelos de negócios e expectativas do cliente continuam evoluindo e
crescendo. O modelo estabelecido de hoje foi a meta de expansão de ontem. Embora
os bancos de dados sem SQL, como MongoDB e PostgreSQL, ofereçam às organizações
muita flexibilidade e prometam escala, o Oracle e outros bancos de dados SQL
tradicionais ainda representam a maior parte dos gastos de TI em bancos de dados.
As organizações têm preocupações tangíveis em torno das implantações de banco
de dados que oferecem suporte aos projetos de transformação digital.
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Mais de 1.000 empresas já obtiveram economias de custo significativas
ao reduzir seus gastos anuais com taxas de manutenção da Oracle.
Além disso, elas observaram uma melhoria de 9x na capacidade de
processamento e desempenho. Se isso for de seu interesse, converse com
os especialistas da IBM sobre como conter os custos de licenciamento
enquanto seus negócios crescem.

Clientes Oracle enfrentam um futuro incerto de SPARC
Muitos clientes estão repensando como será a infraestrutura de TI de
seu futuro. Aqueles que procuram a consolidação de suas aplicações
críticas Oracle, assim como o alto desempenho, privacidade, resiliência,
disponibilidade, escalabilidade massiva e virtualização podem encontrar
sua resposta no IBM LinuxONE com arranjos flash. Embora a mudança
para o LinuxONE seja um grande plano, a ideia de migrar para uma nova
plataforma de infraestrutura de TI gera ansiedade para muitas equipes
de TI, especialmente em empresas com uma quantidade substancial
de dados para mover. A migração de plataforma pode significar tempo de
inatividade para seus sistemas, mudanças operacionais e risco técnico,
correto? Com o LinuxONE você não terá esses problemas comuns.

Ao iniciar essa jornada,
você vai tomar a decisão
certa para sua empresa
quando o assunto é
servidores e serviços
disponíveis.
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Uma infraestrutura Linux no LinuxONE oferece um ambiente Linux
que combina as vantagens dos servidores de hardware LinuxONE e a
virtualização IBM z/VM® líder com a flexibilidade e padrões abertos do
sistema operacional Linux. O LinuxONE lida com tudo com até 190 núcleos
(equivalente aaté 1.000 núcleos x86), centenas de processadores de I/O
dedicados e o processador comercial mais rápido disponível. Ele ainda é
escalonado verticalmente ou horizontalmente para atender a iniciativas
cruciais de transformação digital sem interromper seus negócios.

1.
2.
3.

Descarregue I/O para manter seus núcleos principais livres para
executar diversas aplicações críticas combinadas em paralelo sem
desacelerar.

Essa flexibilidade permite que uma
organização:

Acelere a implantação e orquestração
de containers com Kubernetes.

Ajude a TI a dar suporte ao rápido
crescimento dos negócios.

Obtenha desempenho Java até 50% mais rápido.

Escale instantaneamente com ótimo desempenho e suporte de
até 2M de containers Docker – mesmo durante picos de demanda.
O LinuxONE fornece uma plataforma flexível, aberta, híbrida, com
várias nuvens e segura para aplicações de missão crítica, que permite
às empresas adotar um caminho heterogêneo para gerenciar sua
infraestrutura usando o provedor de escolha, como Red Hat, SUSE,
MongoDB etc. Ele ainda oferece aplicações em containers que podem
ser escalonados vertical e horizontalmente.

Otimize as aplicações críticas para
aproveitar as vantagens da criptografia
generalizada.

Maximize a densidade do container
para tornar o gerenciamento de sistemas
mais fácil (e pode reduzir o custo total
de propriedade).
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No caso do cliente abaixo, em um prazo de 5 anos, LinuxONE é 6x mais
econômico que x86. Veja a comparação:
Custo das Licenças e Suporte em um
prazo de 5 anos (LinuxONE vs x86)

Outras
Investimento

Por quê?

LinuxONE

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

*Custo total do Oracle EE no LinuxONE 104 x86 Cores/10
= 11. LinuxONE Cores necessários (arredondado) 11
LinuxONE Cores * 1.0 Core Factor * $ 47.500 Custo /
Core 4 = $ 522.500 O custo total da licença (preço de
lista) para fazer o escalonamento vertical no LinuxONE
é $ 570.000 em oposição aos $ 3.666.000 que custaria
para fazer um dimensionamento horizontal no x86, ou
uma economia de $ 3.096.000. Quando adicionamos o
suporte anual (22% do preço de compra e um aumento
de 4% ao ano) e olhe para uma comparação de custos
ao longo de 5 anos, obtemos a seguinte comparação de
despesas totais de propriedade.
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Usando nossa taxa de consolidação média
de 10:1 sobre x86, vamos olhar o custo de
licenciamento da Oracle no LinuxONE para
executar a mesma carga de trabalho.
Aplicações modernas para seus negócios
A empresa digital tem uma necessidade insaciável de inovar, modernizar
e adotar as últimas tendências em tecnologia para se manter à frente,
ou igual, às crescentes necessidades do mercado. Tudo isso resulta em
enormes quantidades de dados que precisam ser armazenados e protegidos
inerentemente, mantendo a disponibilidade e acessibilidade. As empresas
estão escolhendo diversos provedores e modelos de nuvem e, muitas vezes,
uma combinação de modelos – público, privado, software como serviço –
para melhor atender às suas necessidades. Eles estão integrando essas
nuvens com a TI existente para obter maior valor. O resultado é uma
abordagem híbrida para um ambiente de diversas nuvens. É uma mistura
de nuvens públicas para desenvolver e implantar aplicações rapidamente,
nuvens privadas para manter os mais altos níveis de segurança e
disponibilidade para dados e processos essenciais aos negócios e, em
muitos casos, TI tradicional local (on-premises). A virtualização era uma
solução inovadora para consolidar aplicações críticas e gerenciá-las por
meio de processos mais simples, que ao mesmo tempo resultavam em
desafios críticos como deficiência de desempenho, menor utilização de
recursos e novos custos, como licenciamento.
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Passo 1
É recomendado começar com uma
avaliação inicial. Ela pode te ajudar
a determinar o impacto e o uso
dos principais recursos específicos
do Exadata, como a compressão
híbrida em colunas (HCC ou Hybrid
Column Compression), Smart Flash
Cache, Smart Scan, Cell Offload
Processing e Storage Indexes.
Outras considerações importantes
incluem o tamanho do banco de
dados, grandes espaços de tabela
de arquivo, como o banco de dados
pode ser particionado, os objetos
que são usados, o número de
tabelas e o conteúdo das tabelas.

Passo 2
Depois de concluir a avaliação,
a IBM trabalha com você para
escolher a metodologia de
migração mais adequada com
base nas seguintes métricas de
banco de dados:
– Tamanho do banco de dados
– Versão do banco de dados
– Janela de inatividade para
migração
– Compatibilidade com as
aplicações usadas
– Complexidade (HCC, tipos
de dados, design de banco
de dados e similares)
– Arquitetura e configurações
de origem e destino
– Conectividade de rede
para movimentação rápida
de dados entre origem e destino
– Requisitos de negócios,
incluindo tempo de inatividade,
dependências de aplicações

Passo 3
Com um parceiro experiente como
a IBM, você tem uma equipe de
profissionais de TI especializada
para guiá-lo através da prova de
conceito, execuções simuladas,
testes rigorosos e automação,
solução de problemas e técnicas
de otimização de desempenho,
fornecendo a confiança para
avançar sua jornada de TI com
IBM LinuxONE.

7

Início
O quê?
Por quê?

Mova aplicações e dados de
missão crítica para sua nuvem
híbrida rapidamente

Como?
IBM LinuxONE III Express
Contato

Embora a nuvem prometa flexibilidade, agilidade e abertura,
apenas 20% das aplicações críticas foram movidas para
a nuvem.
Ao integrar o novo LinuxONE III como um elemento–chave
em sua estratégia de nuvem híbrida, você adiciona privacidade
e estabilidade de nível superior à sua infraestrutura de
nuvem, proporcionando implantação ágil e tempo de
atividade máximo.

Flexibilidade, capacidade de resposta e custo estão
impulsionando a sua transformação digital e sua jornada para
a nuvem híbrida. Agora, você pode ganhar velocidade no seu
negócio, minimizando riscos de privacidade na nuvem e
desafios complexos de migração.
A privacidade é a chave para revelar o verdadeiro valor da
nuvem, e queremos que seja uma preocupação a menos
quando se trata de criar soluções de alto desempenho.
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IBM LinuxONE III Express, a plataforma
definitiva para um Linux mais maduro
IBM LinuxONE III Express é um novo modelo de hardware
simplificado, proporcionando aos nossos clientes a
flexibilidade da nuvem, com a segurança, escalabilidade
e velocidade necessárias para executar as cargas de
trabalho mais populares e emergentes.
A multicloud híbrida precisa da tecnologia e do suporte certos

Flexibilidade e confiança

Futuro protegido

– Desenvolvida para confidencial
computação

– Desenvolvida para proteger
dados em qualquer lugar

– Confiabilidade, escalabilidade
e segurança superiores.

– Privacidade com política

Implante em qualquer
lugar

Desenvolva uma vez

– Crie uma nuvem nativa para
acelerar a inovação
– Libere os dados e a inteligência
artificial para obter vantagem
competitiva

Conheça esta oferta imperdível →

– Otimize a TI para acelerar
a transformação digital
– Modernize as aplicações
para aumentar a agilidade
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A IBM conta com os serviços de infraestrutura do Lab Services
para ajudar empresas, como a sua, a construir as bases de um
negócio inteligente. Caso tenha dúvidas sobre como migrar seu
banco de dados Oracle Exadata para o LinuxONE ou caso tenha
qualquer outro problema de infraestrutura de TI que precise
de um especialista, estamos aqui para ajudá-lo. Envie uma
mensagem para o especialista IBM que logo ele entrará em
contato com você.

Fale com o especialista

→

10

