
Power System
Transforme a maneira como você faz negócios

com os servidores líderes de mercado.



Desde 1995 a IBM desenvolve e mantém em
evolução a plataforma de hardware IBM Power
Systems. Esses servidores, segundo relatório do ITIC
2019, são os mais disponíveis do mercado – pelo 11º
consecutivo – atingindo cinco noves de
disponibilidade (99,9996%), registrando pouco
menos de 2 minutos de inatividade[AP1]  no ano e
24x mais confiáveis do que os servidores x86 de
segunda linha. 

 

IBM



Essa plataforma é homologada para processar
muitas aplicações de negócios, analíticos
avançados, big data, inteligência artificial, banco
de dados, entre outros workloads de missão crítica
com suporte aos sistemas operacionais AIX e Linux. 
Servidores modulares, que crescem conforme a
transformação de seu negócio, afinal o hardware
deve atender as expectativas de hoje e prepará-lo
para o futuro.

 

Como funciona



46x mais rápido é o desempenho de um servidor
IBM Power em uma infraestrutura para análise de
dados, HPC e inteligência artificial. 
As empresas podem implementar cargas de
trabalho intensivas, como estruturas deep learning
e bancos de dados acelerados, com confiança.
Todos os dias cientistas de dados em todo o
mundo estão usando IA e computação de alto
desempenho (HPC) para resolver desafios
complexos e criar valor comercial a partir da
mineração dos dados.
 
 

Inteligência Artificial (AI)



Pode ser através de um chatbot oferecendo um
melhor atendimento aos clientes, criando
simulações em campos de petróleo, prevenindo
comunidades de desastres naturais ou ensinando
carros autônomos a observar regras de estradas –
esse mundo novo de dados precisa de uma
infraestrutura rápida, segura e econômica. Como
parceiros IBM nosso foco é conhecer para
implementar com você esses novos recursos,
ajudando não apenas a obter informações críticas
de dados, mas criar novo valor com esses dados. 
 
A IBM desenvolveu parceria com a NVIDIA para
trazer a mais recente tecnologia de GPU para
alimentar cargas de trabalho locais e na nuvem,
oferece também a única conexão NVIDIA NVLinkde
CPU para GPU.
 
 
 
 



IBM Power transforma a maneira com que você faz
negócios com servidores seguros, confiáveis e
acessíveis. Possui segurança integrada em todas as
camadas do processador, firmware, S.O., hypervisor
e sistemas, com a criptografia acelerada
incorporada ao chip, seus dados estão protegidos.
 
O PowerVM é o único hypervisor entre os principais
concorrentes sem nenhuma vulnerabilidade
relatada.
Os processadores Power9 impulsionam os
supercomputadores mais rápidos do mundo e está
pronto para melhorar o desempenho e a
disponibilidade das aplicações de sua empresa,
nesse mundo sempre ativo que exige servidores
resilientes que entregam operações contínuas. É o
servidor líder do mercado corporativo com tempo
de atividade máximo de 99,9996% (inatividade não
planejada de 2,1 minutos/servidor/ano) de
qualquer plataforma Linux não mainframe.
 
 
 

Aplicação Corporativa



Em 2018 a IBM investiu US$ 5,38 bilhões em
pesquisa, desenvolvimento e engenharia,
aproximadamente 7% de sua receita anual no
Power9, recebeu o maior número de patentes dos
EUA que qualquer outra empresa do mundo pelo
26º ano consecutivo. Foram em um ano 9100
patentes, sendo 1600 relacionadas a inteligência
artificial e 1400 à segurança cibernética.  Em
comparação com a versão anterior, o Power9
fornece 1,25 a 1,5x mais capacidade de
desempenho por núcleo, permitindo que os nossos
clientes reduzam ainda mais custos com
licenciamento de software, além de oferecer2x
mais performance por núcleo em relação aos
sistemas x86.
 
 
 

Os servidores IBM Power processam bancos de
dados Oracle, DB2 e opensources tal como
MongoDB (oferecendo 40% a mais de desempenho)
e EDB Postgres (1,8x o preço/desempenho);
aplicações SAP, SAP HANA, Philips Tasy; big data
Cloudera-Hortonworks, entre outros.
 
 
 



Aqui na Lume, apoiamos as empresas na escolha da
melhor tecnologia para sua infraestrutura, diante de
tantos desafios, provados pela transformação
acelerada, de estruturas econômicas e
comportamentos, a TI se volta para a resiliência dos
negócios e ter um parceiro que acumula expertise e
know how em diversas tecnologias, faz toda
diferença. 
 
 




