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Resumo 

Esta análise técnica do ESG documenta os resultados dos amplos testes de desempenho conduzidos com 

o Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) e uma solução de tecnologia competitiva de equipamento 

de servidor em cluster. Os testes se concentraram na capacidade de cada solução para proteger ambientes virtuais 

em escala com eficiência. 

Os desafios 

A TI está cada vez mais exigente ano após ano, impulsionada por mais dados, mais aplicativos, mais dispositivos, 

mais usuários e pela transformação da arquitetura de TI em ambientes híbridos e de várias nuvens. De fato, segundo 

a pesquisa do ESG, dois terços (66%) das organizações dizem que a TI ficou mais complexa nos últimos dois anos.1  

O aumento da complexidade está afetando muitos aspectos das operações de TI, e a proteção de dados não é uma 

exceção. Quando os entrevistados de outra pesquisa do ESG foram questionados sobre os principais desafios atuais 

de proteção de dados, a resposta mais citada — por quase metade das organizações (49%) — foi aprimorar os SLAs, 

RPOs e RTOs (consulte a Figura 1.).2 

Figura 1. Atuais desafios de proteção de dados 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 

                                                           
1 Fonte: ESG Master Survey Results, 2019 Technology Spending Intentions Survey, março de 2019. 
2 Fonte: ESG Master Survey Results, 2018 Data Protection Landscape Survey, novembro de 2018. 
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Proteger os ativos digitais e garantir sua disponibilidade exigem que as ferramentas de armazenamento e os produtos 

de software comprovados e abrangentes funcionem em uníssono. Os compromissos de Acordo de Nível de Serviço não 

cumpridos podem resultar significativamente em tempo de inatividade e perda de dados, colocando os negócios em 

risco. O risco para os negócios está impulsionando a demanda por aprimoramentos na proteção de dados — 48% das 

organizações afirmam que a liderança de TI está exigindo melhorias nos SLAs, RPOs e RTOs de backup e recuperação.3 

Dell EMC Integrated Data Protection Appliance 

A Dell EMC projetou o Integrated Data Protection Appliance (IDPA) como uma solução 

de backup, replicação, recuperação abrangente e pronta para a nuvem para cargas de 

trabalho físicas e virtuais. O IDPA converge o armazenamento de proteção de dados, 

o software de proteção, a pesquisa e a lógica analítica em uma solução integrada. 

O IDPA está disponível em diferentes configurações, atendendo aos requisitos de PMEs (DP4400 e DP5800) e grandes 

empresas (DP8300 e DP8800). As organizações que implementam o IDPA se beneficiam de: 

 Tempo de proteção acelerado com opções de implementação rápida. 
 Backup, replicação, recuperação e desduplicação integrados em um único equipamento. 
 Proteção de dados nas nuvens pública e privada com retenção em longo prazo para a nuvem e recuperação 

de desastres na nuvem. 
 Recuperação em nível de arquivo da VMware, políticas dinâmicas para VMs, backups de imagens da 

VMware consistentes com aplicativos. 
 Console de gerenciamento de painel único; integração do gerenciamento com ferramentas de gerenciamento, 

como VMware e Oracle. 
 Monitoramento, lógica analítica e geração de relatórios. 
 Desempenho acelerado e capacidade de recuperação instantânea com o armazenamento flash. 
 Desduplicação no client para o uso eficiente do armazenamento. 
 Escalabilidade de 8 TB a 150 PB de capacidade lógica e até 1 PB de capacidade física. 

A Dell EMC também oferece o Programa de fidelidade Future-Proof, que fornece proteção do investimento por meio 
de taxas garantidas de desduplicação da proteção de dados, garantias de satisfação, consumo habilitado para a nuvem 
e preços de suporte previsíveis. 

Testado pelo ESG 

O ESG comparou o desempenho do IDPA em relação a uma solução de tecnologia de equipamento competitiva. 

A solução da Dell EMC utilizada nessa análise foi o IDPA DP5800. A solução competitiva utilizada nessa análise — do 

Fornecedor X — foi um dispositivo hiperconvergente com um file system exclusivo que permitia a distribuição de dados 

de backup, metadados e tarefas de proteção em cada nó de servidor da arquitetura. A Tabela 1 detalha a configuração 

de cada solução. 

Tabela 1. Configuração do equipamento de backup 

 

 Dell EMC IDPA DP5800 
Equipamento de backup do 
concorrente (Fornecedor X) 

 Nós 3 servidores Dell 6 nós 

 Dispositivos de  armazenamento físico 42 SAS de 4 TB e 7.200 RPM 18 SAS de 8 TB e 7.200 RPM 

 Capacidade de  armazenamento 
utilizável 

138 TB 146 TB 

 Rede 4 portas de 10 GbE 8 de 10 GbE 

 Fluxos de backup 
144 

8 fluxos/proxy 
18 proxies 

144 
24 fluxos/nó 

 Fonte, Enterprise Strategy Group 

                                                           
3 ibid. 

http://www.dellemc.com/pt-br/futureproof
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O ESG utilizou o ambiente de teste da Dell EMC mostrado na Figura 2.. A infraestrutura de produção a ser protegida 

consistiu em 28 servidores ESXi conectados por vários links FC de 8 Gb a um All-Flash Array Dell EMC VMAX, 

funcionando como o armazenamento principal. O IDPA usou 4 conexões de 10 GbE e o Fornecedor X usou 6 conexões 

de 10 GbE para um switch de rede dedicado. O switch utilizou 4 links de 10 GbE para conectar a infraestrutura 

de proteção de dados ao ambiente de produção virtual simulado. 

Figura 2. Campo de testes 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 

Para demonstrar os recursos de desempenho das tarefas de proteção de dados essenciais para proteger os ambientes 

virtuais, o ESG configurou a infraestrutura do IDPA para correspondê-la ao máximo à solução do Fornecedor X, 

inclusive restringindo o IDPA para que use 144 fluxos e se equipare ao Fornecedor X. 

Metodologia de teste 

Primeiro, o ESG configurou o ambiente a ser protegido. Configuramos 1.000 máquinas virtuais no ambiente de 

produção, divididas em 10 grupos de 100 VMs. Cada grupo de 100 VMs consistia em 80 VMs do Windows, 10 VMs 

do Linux e 10 VMs do MSSQL. Um utilitário de geração de arquivos foi usado para criar uma taxa de 3% de alteração 

de dados nos file systems do Windows e Linux. O utilitário DBgen foi usado para criar uma taxa de 5% de alteração 

de dados em cada VM do banco de dados.4 Backups no nível da imagem da VM foram configurados para serem 

consistentes com os aplicativos, e a política de indexação foi ativada. 

Em seguida, planejamos uma estratégia de teste de 14 dias. No primeiro dia, fizemos um backup completo do primeiro 

grupo de 100 VMs. No segundo dia, fizemos um backup incremental do primeiro grupo de 100 VMs e um backup 

completo do segundo grupo de VMs. No terceiro dia, fizemos um backup incremental dos dois primeiros grupos de 

VMs e um backup completo do terceiro grupo de VMs. Essa sequência progrediu até o décimo dia, quando fizemos um 

backup completo do último grupo de VMs e um backup incremental dos primeiros nove grupos de VMs. Em cada um 

dos 4 últimos dias da sequência de teste, fizemos um backup incremental de todos os 10 grupos de VMs (1.000 VMs). 

Essa sequência é mostrada graficamente na Figura 3. 

                                                           
4 O DBgen é um programa de preenchimento de banco de dados que o ESG baixou deste site: http://www.tpc.org/tpch/ 

http://www.tpc.org/tpch/
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Figura 3. Processo de backup de validação 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 

A sequência de teste de 14 dias foi executada 3 vezes (um total de 42 dias). Um conjunto completo de medição 

de desempenho foi coletado e sua média foi calculada para as 3 sequências de teste de 14 dias. 

Desempenho de backup 

O ESG iniciou sua análise de desempenho auditando os tempos de backup gerais de cada solução. A Figura 4. mostra 

o tempo médio (nas 3 execuções) necessário para cada dia (primeiro dia: 100 no completo, 0 no incremental; segundo 

dia: 100 no completo, 100 no incremental; décimo dia: 100 no completo, 900 no incremental). 

Figura 4. Desempenho de backup 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 
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O que os números significam 
 O IDPA concluiu os backups completos de 100 VMs aproximadamente 1,5 vezes mais rápido do que o Fornecedor X. 

 Com o dimensionamento da carga de trabalho após a adição dos backups incrementais, o tempo para 

o IDPA concluir os backups aumentou 24%, enquanto o tempo do Fornecedor X aumentou 157%. 

 O IDPA foi aproximadamente 3 vezes mais rápido do que o Fornecedor X ao concluir a mais pesada carga 

de trabalho de backups completos de 100 VMs e incrementais de 900 VMs. 

 O IDPA foi aproximadamente 3 vezes mais rápido do que o Fornecedor X ao concluir os backups incrementais 

de 1.000 VMs. 

Eficiência de backup 

O ESG analisou a eficiência de backup das duas soluções. A Figura 5. mostra o volume de armazenamento físico 

consumido por cada solução durante a sequência de teste. 

O ESG descobriu que o IDPA superou a solução alternativa, consumindo em média 30% menos capacidade, 

independentemente da combinação de backups completos e incrementais. O ESG atribui a capacidade da solução 

da Dell EMC de transferir dados de backup de maneira eficiente à sua ampla experiência em desduplicação devido 

à sua tecnologia de Data Domain madura e comprovada pelo cliente. A solução IDPA também usa a desduplicação no 

client para aumentar a eficiência — apenas os dados que foram alterados desde o último backup são transferidos 

através da rede para o destino de backup, onde a desduplicação em linha adicional é executada. 

Figura 5. Eficiência do backup: espaço total consumido 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 

O que os números significam 
 O IDPA consumiu em média 30% menos capacidade do que o Fornecedor X. 

 A desduplicação na origem e no armazenamento contribui significativamente para a vantagem do IDPA. 
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Desempenho de restauração 

O Dell EMC IDPA oferece quatro opções de recuperação e restauração, enquanto o Fornecedor X oferece duas opções, 
como mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Opções de restauração e recuperação 

 

 IDPA Fornecedor X 

Restauração 
Restaurar a VM para a VM original no armazenamento 

principal 

Inicializar a VM a partir do 
armazenamento do equipamento 

de backup; mover para 
o armazenamento principal com 

o VMware Storage vMotion 

 
Restaurar a VM para a VM existente 

no armazenamento principal 
 

 
Restaurar a VM para a nova VM no armazenamento 

principal 
 

Recuperação 
(acesso instantâneo) 

Inicializar a VM a partir do armazenamento do IDPA 
Inicializar a VM a partir do 

armazenamento do equipamento 
de backup 

Fonte, Enterprise Strategy Group 

Em algumas situações, como em um ataque de ransomware, uma organização pode precisar recuperar uma parte 
substancial de seu ambiente para um point-in-time antes que o ambiente seja comprometido. O ESG analisou o desem-
penho de restauração, comparando uma restauração das VMs originais para um point-in-time no armazenamento 
principal do IDPA em relação a uma restauração instantânea em massa do Fornecedor X, que inicializa as VMs e usa 
o VMware Storage vMotion para movê-las ao sistema de armazenamento principal. O ESG descobriu que o IDPA superou 
o desempenho do Fornecedor X, com todas as VMs restauradas no armazenamento principal: quase 3 vezes mais rápido 
ao restaurar 32 VMs e mais de 10 vezes mais rápido ao restaurar todas as 1.000, como mostrado na Figura 6..  

Dois fatores impulsionam a vantagem de desempenho do Dell EMC IDPA. Em primeiro lugar, a Dell EMC usa 
o rastreamento de blocos alterados (CBT) durante a restauração. Em vez de restaurar toda a VM, o CBT opera como 
snapshots, recuperando apenas os blocos que foram alterados desde o último backup. Os tempos de restauração 
são acelerados, pois menos dados são transferidos entre o equipamento de backup e o armazenamento principal. 

Em segundo lugar, o Fornecedor X usa o Storage vMotion para transferir dados. O Storage vMotion foi projetado para 
oferecer portabilidade de VMs, em vez de recuperação de VMs em massa; o Storage vMotion pode consumir recursos 
significativos do ESXi, e a VMware impõe limites quanto ao número de operações simultâneas do Storage vMotion. 

Figura 6. Desempenho de restauração: tempo de restauração no armazenamento principal 

 
Fonte, Enterprise Strategy Group 
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O que os números significam 
 O IDPA restaurou 32 VMs no armazenamento principal aproximadamente 2,9 vezes mais rápido do que 

o Fornecedor X. 
 Com o dimensionamento da carga de trabalho aumentando o número de VMs a serem restauradas, a vantagem 

de desempenho do IDPA aumentou. O IDPA restaurou 100 VMs 9 vezes mais rápido do que o Fornecedor X 
e restaurou 1.000 VMs 10 vezes mais rápido.  

Para recuperar as VMs no armazenamento de produção, o Fornecedor X exige que você primeiro inicialize as VMs 
no equipamento de backup. O ESG mediu o tempo transcorrido para que o Fornecedor X inicializasse as VMs a partir 
do armazenamento do equipamento de backup. 

Usando o IDPA, as organizações podem ignorar a etapa intermediária de inicializar as VMs antes de restaurá-las 
no armazenamento principal. Como mostrado na Figura 7., o tempo transcorrido para o Fornecedor X apenas inicializar 
as VMs a partir do equipamento de backup foi comparável ao tempo transcorrido para que o IDPA restaurasse 
completamente as VMs no armazenamento principal. 

Figura 7. Desempenho de restauração: tempo de restauração do IDPA versus tempo de inicialização 
do Fornecedor X 

 

Fonte, Enterprise Strategy Group 
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Uma verdade muito maior 

A TI empresarial deve ser uma máquina bem lubrificada, que ofereça computação, rede, armazenamento e serviços 
em nuvem sem nenhuma falha. Na realidade, é difícil acompanhar a diversidade de cargas de trabalho e conjuntos 
de dados nos modernos ambientes de TI. As empresas enfrentam enormes desafios para estabelecer uma proteção 
de dados eficaz e eficiente, que atenda os rigorosos SLAs, RPOs e RTOs e se dimensione conforme as demandas das 
organizações modernas. 

O Dell EMC Integrated Data Protection Appliance oferece uma solução unificada de backup, replicação, recuperação 
e preparo para a nuvem para cargas de trabalho físicas e virtuais. O IDPA incorpora nuvem, armazenamento, software 
de proteção de dados, pesquisa e lógica analítica para oferecer implementação rápida e escalabilidade a PMEs 
e grandes empresas. 

O ESG validou o desempenho da solução Dell EMC IDPA, comparando um IDPA DP5800 com a principal solução 
de dispositivo hiperconvergente de proteção de dados do Fornecedor X. Apesar de restringir o IDPA para que use 
144 fluxos a fim de equipará-lo ao Fornecedor X, os testes de desempenho revelaram: 

 O Dell EMC IDPA concluiu backups de 1,5 a 3 vezes mais rápido do que o Fornecedor X. 
 À medida que a carga de trabalho aumentou com os backups incrementais adicionais, o tempo para concluir 

os backups aumentou 24% para o IDPA e 157% para o Fornecedor X. 
 O IDPA concluiu 3 vezes mais rápido a mais pesada carga de trabalho de backup completo de 100 VMs 

e incremental de 900 VMs. 
 O IDPA concluiu os backups incrementais de 1.000 VMs 3 vezes mais rápido do que o Fornecedor X. 
 O IDPA consumiu em média 30% menos capacidade do que o Fornecedor X. 
 O IDPA restaurou as VMs no armazenamento principal de 3 a 10 vezes mais rápido do que o Fornecedor X. 
 A desduplicação na origem e no armazenamento e o rastreamento de blocos alterados contribuem 

significativamente para a vantagem do IDPA. 

Esperamos que o IDPA supere expressivamente o Fornecedor X sem sofrer degradação do desempenho. 

Os resultados apresentados nesta análise são baseados em testes em um ambiente controlado. Em virtude das muitas 
variáveis dos ambientes de produção, é importante fazer o planejamento e os testes em seu próprio ambiente para 
confirmar a viabilidade e a eficácia de qualquer solução. As organizações que precisam de uma solução de proteção 
de dados em grande escala devem testar minuciosamente a eficácia, a funcionalidade e os recursos operacionais antes 
de adquirir ou implementar qualquer solução de proteção de dados. 

Os testes do ESG demonstram que o IDPA supera um dispositivo hiperconvergente de proteção de dados comparável 
em relação aos atributos críticos de desempenho, escalabilidade e eficiência. Se sua organização estiver à procura de 
uma proteção de dados que possa atender a rigorosos SLAs, RPOs e RTOs, o ESG acredita que você deva considerar 
seriamente o desempenho e a escalabilidade do Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA). 
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da The Enterprise Strategy Group, Inc. Qualquer reprodução ou distribuição desta publicação, no todo ou em parte, seja em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro, a pessoas 

não autorizadas a recebê-la e sem o consentimento expresso da The Enterprise Strategy Group, Inc., viola as leis de direitos autorais dos Estados Unidos e estará sujeita a uma ação por 

danos civis e, se aplicável, acusação criminal. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente do ESG pelo telefone 508.482.0188.  

O objetivo dos relatórios de validação do ESG é educar os profissionais de TI sobre as soluções de tecnologia da informação para empresas de todos os portes e tipos. Os relatórios de 

validação do ESG não se destinam a substituir o processo de avaliação que deve ser conduzido antes das decisões de compra, mas sim a apresentar percepções sobre essas tecnologias 

emergentes. Nossos objetivos são explorar alguns dos recursos e funções mais valiosos das soluções de TI, mostrar como eles podem ser usados para resolver problemas reais dos clientes 

e identificar quaisquer áreas que necessitam de melhorias. A perspectiva especialista e terceirizada da equipe de validação do ESG está baseada em nossos próprios testes práticos, bem 

como em entrevistas com clientes que utilizam esses produtos em ambientes de produção. 
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