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OPINIÃO DA IDC 

A transformação digital (DX) é um tema muito debatido na maioria das empresas hoje em dia. A DX 

cria uma série de novas necessidades de negócios que desafiam a infraestrutura preexistente, e as 

organizações de TI estão fazendo upgrade para novas plataformas de armazenamento e servidor a um 

ritmo acelerado para atendê-las. Embora o mercado de armazenamento empresarial em geral continue 

crescendo, a receita de sistemas de armazenamento a níveis de preço intermediários (US$ 25.000 

a US$ 249.999) está crescendo na mais alta velocidade:em 2019, esse mercado cresceu 10,6% para 

incluir 60,3% de todas as receitas de armazenamento empresarial. Parte do motivo pelo qual esse 

segmento lidera os segmentos de armazenamento empresarial de nível inicial e alto é que os sistemas, 

cujos preços iniciais estão na faixa de US$ 25.000 a US$ 249.999, estão incorporando cada vez mais 

o desempenho, a disponibilidade, a escalabilidade e a funcionalidade de sistemas de níveis mais altos. 

Para organizações de TI que querem otimizar os custos e a infraestrutura de armazenamento, os 

sistemas a níveis de preço intermediários atendem a um conjunto de requisitos mais amplo do que as 

outras duas classes de armazenamento.  

Para as organizações de TI que passam pela modernização da infraestrutura como parte de sua jornada 

de DX, a pesquisa da IDC indica que o acesso a novas tecnologias, como NVMe, designs de scale-out, 

gerenciamento orientado por inteligência artificial e aprendizagem automática, está no topo da lista de 

desejos. Essas tecnologias são necessárias para atender a requisitos de desempenho, disponibilidade, 

escalabilidade, facilidade de uso e agilidade cada vez maiores em empresas que estão realizando 

a transformação digital. Para organizações de TI que buscam fazer mais com menos, a adaptabilidade 

da infraestrutura é fundamental e, em relação ao armazenamento, isso aumentou o interesse em 

plataformas que dão suporte a armazenamento unificado, implementação virtual ou bare metal 

e diferentes modos de implementação, além da possibilidade de realizar scale-up e scale-out de modo 

não disruptivo 91,1% das empresas que fazem sua jornada de DX consideram a modernização da 

infraestrutura um fator determinante de sucesso, salientando a importância de modernizar a infraestrutura 

de TI de uma forma que libere o acesso a essas e outras novas tecnologias futuras que serão necessárias 

para a empresa digitalizada.  

 
Em maio de 2020, a Dell EMC apresentou a nova família PowerStore de sistemas de armazenamento 

em cluster. Esses sistemas oferecem desempenho, disponibilidade, escalabilidade e funcionalidade de 

alto nível iniciando a preços intermediários, e incorporam novas tecnologias muito procuradas, como 

NVMe nativo, arquitetura scale-out, infraestrutura definida por software, autogerenciamento de sistemas 

orientado por inteligência artificial/aprendizagem automática e um design de SO de armazenamento 

baseado em microsserviços. O PowerStore é um novo sistema de armazenamento unificado interessante 

e muito eficiente, escalável para mais de 4 milhões de IOPS e quase 11 petabytes (PB) de capacidade 

de armazenamento, que pode ser implementado tanto em modo de hypervisor ou desagregado. Para 

clientes empresariais que buscam a infraestrutura de armazenamento certa para sua própria jornada de 

DX, esse sistema merece estar em sua lista.  
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NESTE WHITE PAPER 

À medida que as empresas continuam passando pela DX, elas buscam melhorar o desempenho do 

armazenamento, a escalabilidade, a capacidade de gerenciamento e a agilidade, bem como a eficiência da 

infraestrutura de TI. Isso tem implicações na forma como os requisitos de TI são atendidos em ambientes de 

núcleo, borda e baseados em nuvem, e abre as portas para novas arquiteturas de sistema, bem como o uso 

de novas tecnologias, como NVMe, designs de scale-out e inteligência artificial/aprendizagem automática. 

Neste white paper, a IDC discute a natureza crescente dos requisitos da infraestrutura de TI para empresas 

que estão atualmente em processo de DX.  

 
VISÃO GERAL DA SITUAÇÃO 

A DX, que é a transição para modelos de negócios muito mais centrados em dados, tornou-se o novo 

imperativo para essas empresas que querem aproveitar os grandes volumes de dados disponíveis para 

ajudar a tomar melhores decisões de negócios. A DX afeta todas as organizações funcionais em uma 

empresa, mas a TI é particularmente afetada. Os CIOs enfrentam a necessidade de atender a cargas 

de trabalho preexistentes para manter a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, implementar 

NGAs (Next Generation Applications, aplicativos de última geração) que aproveitam tecnologias mais 

recentes, como computação móvel, mídia social, lógica analítica de Big Data e nuvem para transformar 

os dados disponíveis em ativos de negócios estratégicos. A infraestrutura de TI não é mais apenas 

uma decisão sobre o data center principal, pois os CIOs consideram o posicionamento ideal da carga 

de trabalho, levando em conta locais de borda (ou distribuídos), data center principal e locais baseados 

em nuvem pública.  

Enquanto as organizações de TI envolvem-se com essas decisões, elas modernizam a infraestrutura de 

TI existente a um ritmo acelerado. A pesquisa primária conduzida pela IDC em 2020 indica que, entre 

aquelas organizações que estão realizando a DX, 68,2% delas estão atualizando sua infraestrutura de 

armazenamento. A estratégia geral mais popular para a modernização da infraestrutura é a transferência 

de cargas de trabalho para arquiteturas mais definidas por software que apresentam características 

que atendem a requisitos cada vez mais rigorosos de desempenho, disponibilidade, escalabilidade, 

capacidade de gerenciamento e agilidade. Entre as novas tecnologias importantes para atender a esses 

requisitos estão arquiteturas scale-out e NVMe, além do uso de inteligência artificial/aprendizagem 

automática para ajudar a simplificar tarefas administrativas e otimizar a operação do sistema. Essas 

novas tecnologias são discutidas em detalhes nas seções a seguir. 

NVMe 

Embora a baixa latência e o alto throughput sejam recursos essenciais de armazenamento necessários 

para determinadas cargas de trabalho preexistentes, como processamento de transações on-line, 

muitos dos NGAs que as empresas estão implementando têm esse requisito de armazenamento de alto 

desempenho também. Esses aplicativos geralmente têm uma orientação muito mais em tempo real e, em 

muitos casos, lidam com ambientes com alto crescimento de dados que podem facilmente chegar à faixa 

de petabytes (PB) ao longo do tempo. Para um número cada vez maior dessas cargas de trabalho mais 

recentes, o protocolo SCSI, que tem sido um pilar do armazenamento empresarial, está sendo desafiado 

a atender a requisitos de desempenho e eficiência, especialmente de todos os sistemas de estado sólido 

utilizados para os aplicativos mais exigentes.  

Um novo protocolo de armazenamento padrão, chamado NVMe, surgiu em 2011 como o sucessor 

evidente do SCSI para atender a requisitos de maior desempenho e tornou-se uma tecnologia amplamente 

implementada para o armazenamento empresarial de alto nível nos últimos anos. O NVMe foi desenvolvido 

especificamente para mídia de estado sólido e usa muito melhor os recursos de armazenamento de estado 

sólido que o SCSI para aumentar o desempenho, a confiabilidade e a resistência, melhorar a eficiência 

e reduzir os custos. O NVMe é compatível com uma latência muito menor que o SCSI e com um 

paralelismo significativamente maior (um recurso particularmente importante nas CPUs multi-core de hoje).  
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Os dispositivos de armazenamento NVMe começaram a ser implementados em servidores como 

armazenamento interno, mas limitações de escalabilidade e utilização de capacidade, além de um 

desejo de aproveitar serviços de dados de classe empresarial (por exemplo, redução de dados em 

linha, provisionamento reduzido, RAID, snapshots, criptografia, replicação etc.) geraram a necessidade 

de um fabric com comutador que permitisse que o armazenamento NVMe de alto desempenho fosse 

compartilhado. O NVMe over Fabrics (NVMe-oF) atende a esse requisito, permitindo que todo 

o desempenho de arrays baseados em NVMe compartilhados e de classe empresarial seja aplicado 

diretamente ao desempenho do aplicativo. As empresas claramente farão a transição de SCSI para 

NVMe para suas cargas de trabalho de armazenamento primário nos próximos anos, e essa transição 

também impulsionará a penetração do NVMe-oF (embora a uma taxa inferior). Em 2019, os All-Flash 

Arrays baseados em NVMe (NAFAs) já eram um mercado de US$ 2 bilhões e, em 2021, a IDC espera 

que os arrays baseados em NVMe gerem mais de 50% de todas as receitas de armazenamento externo 

primário. As implementações de NVMe-oF ficarão para trás, mas a maioria das empresas que compram 

soluções de armazenamento compartilhado para cargas de trabalho primárias precisarão saber que têm 

um caminho de upgrade simples para o NVMe-oF quando for necessário.  

A tecnologia NVMe, tanto no storage array como na rede de armazenamento, dará suporte à otimização 

da infraestrutura de TI. Sistemas menores com menos dispositivos de armazenamento e portas de 

rede serão capazes de superar significativamente os arrays baseados em SCSI de igual tamanho. 

A capacidade do NVMe de dar suporte a uma maior densidade da infraestrutura de TI deve simplificar 

os sistemas, reduzir os requisitos de espaço físico e, possivelmente, reduzir o consumo de energia 

(dependendo de como a tecnologia é implementada). Seu uso em arrays midrange, que até hoje tem 

sido menos generalizado que com arrays empresariais de alto nível, aumentará significativamente os 

recursos de desempenho desses sistemas, permitindo que, em alguns casos, eles superem os recursos 

de desempenho dos arrays de alto nível da última geração a um custo mais baixo.  

Arquiteturas scale-out 

As organizações de TI mais bem-sucedidas que estão passando pela DX estão enfrentando crescimento 

de dados muito alto. Para acomodar facilmente esse crescimento, os administradores de armazenamento 

precisam ser capazes de expandir facilmente sua infraestrutura de armazenamento de forma não 

disruptiva. Uma startup bem-sucedida que, inicialmente, precisava de dezenas de terabytes (TBs) 

poderia facilmente chegar a precisar de PBs de armazenamento em apenas alguns anos, certamente 

dentro do ciclo de vida comum de três a cinco anos do armazenamento empresarial. Um dos fatores que 

impulsionam o interesse significativo do setor na compra de sistemas de armazenamento definido por 

software é a capacidade que muitos deles têm de dimensionar sem disrupções com a simples adição de 

mais nós a um cluster. A organização por clusters federada permite que isso ocorra, preservando uma 

interface de gerenciamento unificada, mesmo quando um cluster se expande para mais nós para atender 

aos requisitos de maior desempenho e/ou capacidade.  

Os designs de scale-out oferecem vantagens atrativas para ambientes de alto crescimento:  

 
▪ Em primeiro lugar, eles fornecem configurações de baixo custo que são fáceis de comprar 

e implementar em ambientes de borda. O dimensionamento desses sistemas é tão fácil 

quanto adicionar outro nó, e com a escassez de habilidades sofisticadas de gerenciamento 

de armazenamento nesses tipos de ambientes distribuídos, essa simplicidade é muito atraente.  

▪ Em segundo lugar, a faixa de escalabilidade desses sistemas é muito ampla, e eles permitem 

que os clientes dimensionem o desempenho e a capacidade muito mais do que as plataformas 

tradicionais de scale-up, que só conseguem dimensionar a capacidade de armazenamento. 

Isso proporciona um caminho de crescimento muito mais equilibrado.  

▪ E, em terceiro lugar, a natureza distribuída ajuda a evitar problemas de desempenho do tipo 

“noisy neighbor”, pois as cargas de trabalho tendem a ser executadas em um determinado nó, 

mas podem ser facilmente movidas para outro (ou um nó recém-adicionado) no cluster para 

proporcionar um balanceamento mais eficiente da carga de trabalho.  

Por esses e outros motivos, a IDC observou o aumento das receitas de plataformas scale-out no 

armazenamento empresarial e, embora os designs tradicionais de storage arrays externos ainda gerem 

mais receitas do que essas plataformas, não há dúvida de que o setor está migrando para arquiteturas 

scale-out (assim como também está migrando para designs definidos por software).  
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Gerenciamento inteligente 

As plataformas definidas por software fornecem flexibilidade significativa de configuração, transformando 

recursos de servidor, armazenamento e sistema de rede em uma infraestrutura programável de modo 

eficiente. Só isso já pode ser atrativo para os administradores que trabalhavam com uma infraestrutura 

de TI mais estática no passado, mas quando essa flexibilidade pode ser combinada com recursos de 

inteligência artificial/aprendizagem automática em tempo real, as empresas dão um passo gigantesco 

em direção às operações autônomas. Esse movimento das operações de TI de uma administração 

manual mais arriscada e menos produtiva para uma administração mais eficiente baseada em políticas, 

liberando os recursos de gerenciamento de TI para realizar tarefas mais estratégicas. Também combina 

bem com a tendência que a IDC percebeu para tarefas de gerenciamento de armazenamento migrarem 

mais em direção aos generalistas de TI (por exemplo, administradores virtuais, gerentes de sistemas 

Windows/Linux) e distanciarem-se de grupos de gerenciamento de armazenamento dedicado mais caro. 

O gerenciamento baseado em políticas permite que os administradores vinculem mais o desempenho dos 

sistemas a objetivos de negócios específicos, e quando esse gerenciamento é informado pela inteligência 

artificial/aprendizagem automática, ele se torna mais rápido e menos arriscado do que a administração 

manual do armazenamento.  

Muitos provedores de armazenamento empresarial oferecem o que a IDC chama de “plataforma de 

análise preditiva baseada em nuvem” que substituiu efetivamente seus sistemas mais antigos de 

“monitoramento remoto”. Três recursos principais diferenciam essas plataformas inteligentes da 

abordagem preexistente de monitoramento remoto: o escopo do monitoramento, como os dados são 

armazenados e compartilhados, bem como o uso de inteligência artificial/aprendizagem automática para 

impulsionar operações autônomas. Esses novos sistemas coletam significativamente mais dados do que 

antes, capturando medições mais detalhadas não apenas de mais componentes em um determinado 

sistema de armazenamento, mas também estendendo essa captura de dados a outros componentes da 

infraestrutura de TI, como servidores, sistema de rede e aplicativos. Esses sistemas geram valor real 

para os usuários finais na otimização de seus sistemas instalados para atender a objetivos definidos em 

termos de desempenho, disponibilidade e outras áreas. Os fornecedores que oferecem esses sistemas 

para suas plataformas de armazenamento empresarial estão cada vez mais usando-os para se diferenciar 

da concorrência.  

As plataformas de análise preditiva baseadas em nuvem coletam muitos dados telemétricos de sistemas 

individuais, mas também disponibilizam esses dados para o fornecedor de maneira mais ampla para 

melhorar a experiência do cliente para toda a base instalada. Para facilitar o compartilhamento seguro 

e permitir enorme escalabilidade, esses dados coletados são armazenados em uma nuvem privada 

específica do fornecedor. Os dados anônimos coletados de sistemas individuais podem ajudar a evitar 

de modo preditivo problemas conhecidos ocorridos em qualquer lugar em toda a base instalada. Todos 

os dados telemétricos e outros dados armazenados no repositório seguro baseado em nuvem permitem 

que eles sejam facilmente compartilhados entre diferentes grupos funcionais de um fornecedor (suporte 

técnico, manufatura, gerenciamento de produtos etc.). Cada um desses grupos pode analisar de forma 

independente os dados usando algoritmos de inteligência artificial/aprendizagem automática para realizar 

uma série de tarefas, inclusive monitoramento de desempenho e disponibilidade, análise preditiva 

para gerenciamento de falhas, planejamento de desempenho e capacidade, bem como verificação de 

upgrades, divulgação de práticas recomendadas em toda a base instalada, resolução mais rápida de 

problemas, solução de problemas de aplicativos que se estendem além do armazenamento, taxa de uso 

dos recursos de produtos e muitas outras. Esses sistemas podem impulsionar otimizações autônomas em 

tempo real para responder a eventos, como falhas, desaceleração, expansão, adições de novas cargas 

de trabalho e outros, para garantir que os sistemas continuem atendendo aos SLAs (Service Level 

Agreements, Acordos de Nível de Serviço), independentemente do que está acontecendo neles.  

É interessante observar que o surgimento de aplicativos de lógica analítica de Big Data orientados por 

inteligência artificial/aprendizagem automática para tomar melhores decisões de negócios é espelhado 

pelo uso dessas mesmas tecnologias para melhorar os recursos de autogerenciamento da infraestrutura 

de TI. 73,8% das empresas estão muito ou extremamente interessadas em operações autônomas, 

e 71,0% valorizam muito (e sentem-se muito confortáveis com) o uso de tecnologias de inteligência 

artificial/aprendizagem automática para implementar esses tipos de operações no data center.  
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O ambiente de negócios dinâmico de hoje exige flexibilidade 

A DX inicia uma nova era no desenvolvimento de negócios, bem como na eficiência. Os dados coletados de 

clientes sobre uso, recursos desejados e novos modelos de consumo, quando combinados com dados de 

mercado e com a potência da lógica analítica de dados orientada por inteligência artificial/aprendizagem 

automática, estão identificando novas oportunidades de mercado que as empresas podem tentar obter devido 

a seus portfólios de produtos, serviços e tecnologia. Ao mesmo tempo, os dados coletados internamente sobre 

produtos, fluxos de trabalho e processos estão ajudando as empresas a melhorar incrementalmente (e, em 

alguns casos, disruptivamente) a eficiência de seus negócios. Conjuntamente, essa conscientização orientada 

por dados possibilita muitas novas direções para as empresas, e aproveitar as opções certas em tempo hábil 

requer flexibilidade significativa tanto no pensamento empresarial quanto na infraestrutura de TI, que está 

cada vez mais se tornando uma arma competitiva para organizações digitalmente transformadas. Esse último 

requisito é o que está impulsionando a demanda por agilidade: uma agilidade que abrange opções de 

configuração e implementação, modelos de consumo e a capacidade de acomodar continuamente novas 

tecnologias essenciais que podem gerar diferencial competitivo à medida que forem disponibilizadas.  

A infraestrutura de armazenamento modernizada precisa ser desenvolvida com base em um conjunto de 

princípios de design que são muito diferentes das arquiteturas preexistentes. Elas devem ser centradas em 

dados, fornecendo recursos e capacidades que não apenas gerenciam o armazenamento, mas que podem 

ajudar a transformar os dados em um ativo estratégico. Elas devem ser inteligentes, fornecendo uma 

infraestrutura programável e flexível, lógica analítica proativa de integridade da infraestrutura e operações 

autônomas orientadas por políticas. E devem ser adaptáveis, dando suporte a uma variedade de diferentes 

modelos de consumo, carga de trabalho e implementação que dão à empresa a liberdade de inovar e 

expandir dinamicamente da maneira mais eficiente.  

Introdução à família Dell EMC PowerStore 

Em maio de 2020, a Dell EMC disponibilizou o Dell EMC PowerStore, um novo equipamento de 

armazenamento modernizado que inclui os recursos que as empresas que se transformam digitalmente 

buscam na infraestrutura moderna. Incorporando tecnologias como NVMe, um novo design scale-out 

federado, inteligência artificial/aprendizagem automática e um ambiente operacional de armazenamento 

usando uma arquitetura de microsserviços baseada em contêineres, o PowerStore proporciona latências 

até três vezes menores do que a geração anterior Dell EMC Unity XT, e pode dimensionar de um nível 

inicial de 11,52 TB brutos a um máximo de 3,59 PB em uma imagem única do sistema (ou um máximo 

de 10,7 PB pressupondo uma redução de dados de 4:1 e proteção RAID). Exclusivo entre plataformas 

de armazenamento com um legado de classe empresarial (e novo nesta versão), o PowerStore pode 

ser configurado para ser executado em modo de hypervisor ou desagregado, fornecendo flexibilidade 

adicional significativa nos tipos de ambientes em que ele pode ser usado para suporte. No modo 

desagregado, o PowerStore funciona como um storage array empresarial dedicado, mas no modo de 

hypervisor os aplicativos podem ser executados diretamente nos equipamentos PowerStore e utilizar um 

novo recurso que a Dell EMC chama de “AppsON”. Além disso, todo o sistema é coberto pelo programa 

Future-Proof da Dell EMC que inclui uma variedade de garantias e recursos que melhoram a experiência 

geral do cliente de armazenamento empresarial.  

Recursos de armazenamento empresarial de alto nível em um pacote 
intermediário 

O Dell EMC PowerStore oferece desempenho, escalabilidade e funcionalidade de classe empresarial 

de alto nível em um pacote intermediário com preço/desempenho agressivos. Seu design definido por 

software aproveita elementos essenciais de um “equipamento” com controlador ativo/ativo com CPUs 

Intel SkyLake multi-core, que incluem o recurso Intel “Quick Assist” capaz de fornecer serviços de dados 

orientados por hardware, como compactação, aplicação de hash e criptografia. Com a primeira versão 

do PowerStore, a Dell EMC usa o Intel Quick Assist para compactação, um fator que ajuda a impulsionar 

uma nova garantia de redução de dados “sem dúvidas” de 4:1 (independentemente da combinação de 

carga de trabalho). 
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[Observe que a taxa de redução de dados é baseada apenas na compactação e na desduplicação de 

dados.] Em relação à plataforma Dell EMC Unity XT anterior, o PowerStore inclui o dobro da memória 

e estende a família de sistemas com dois modelos de nível mais alto (o PowerStore 7000 e o 9000) 

que competem com sistemas de armazenamento concorrentes de alto nível em termos de desempenho 

e capacidade. Enquanto o Unity XT anterior estava disponível em três modelos (480F, 680F e 880F), 

o PowerStore está disponível em cinco (1000, 3000, 5000, 7000 e 9000). Um elemento essencial do 

equipamento PowerStore 9000 com configuração máxima inclui 4 CPUs com 112 núcleos, 2,56 TB de 

memória e consome 2U de espaço em rack. Até 4 nós do equipamento podem ser definidos em uma 

configuração em cluster de scale-out “federados” comportando até 384 unidades de 2,5 polegadas.  

O elemento essencial inclui NVMe nativo, que dá suporte a uma variedade de unidades de disco 

de estado sólido (SSD) (1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB) e opções de memória de classe de 

armazenamento (SCM, usando mídia Intel Optane) (375 GB, 750 GB). O elemento essencial dá suporte 

a SSDs NVMe baseadas em flash NAND ou dispositivos de memória de classe de armazenamento como 

armazenamento persistente, mas permitirá combinações em uma versão posterior. Cada equipamento 

pode comportar a até 4 placas de cache NVRAM e 21 SSDs NVMe de 2,5 polegadas. Os gabinetes de 

expansão de armazenamento com conexão SAS disponíveis (25 dispositivos de 2,5 polegadas em 2U) 

estendem a capacidade geral do sistema e proporcionam ao PowerStore a capacidade de dar suporte 

a SSDs baseadas em SCSI além de maior flexibilidade de configuração. A capacidade de aceitar 

simultaneamente dispositivos de armazenamento NVMe e SCSI torna o sistema um FASA (Fusion 

All Solid-State Array, array de estado sólido Fusion), um novo tipo de sistema recém-introduzido na 

taxonomia de sistemas de armazenamento empresarial da IDC em 2020.  

O sistema de rede incorporado inclui 1/10/25 GbE, e o sistema aceita Fibre Channel (FC) de 32 Gb ou 

25/10 GbE para conexões de rede de armazenamento. Inicialmente, o sistema usa conexões de host 

SCSI, mas pode ser facilmente transformado para dar suporte a NVMe-oF com apenas uma atualização 

de software simples quando essa opção estiver disponível.  

 
O sistema operacional (SO) de armazenamento do PowerStore usa um design baseado em microsserviços 

com diferentes módulos executados em contêineres. O sistema operacional principal dá suporte à redução de 

dados “contínua” (compactação e desduplicação), provisionamento reduzido, RAID, snapshots, criptografia, 

QoS e replicação assíncrona, além de módulos adicionais para serviços de arquivos, monitoramento de 

status de integridade do sistema orientado por inteligência artificial/aprendizagem automática, gerenciamento 

integrado de dados de cópia, snapshots integrados a aplicativos (AppSync), capacidade de serviço, 

segurança e outras funções. Para implementações baseadas em hypervisor, toda a pilha de software de 

armazenamento cabe em uma só VM (Virtual Machine, máquina virtual). Em arquiteturas de microsserviços, 

todos os módulos se comunicam por meio de APIs, um design que permite que os módulos funcionais 

recebam upgrade separadamente. Essa abordagem ao design do sistema operacional permite que novos 

recursos e correções sejam introduzidos mais rapidamente e com menos riscos.  

A inteligência impulsiona operações mais eficientes e autônomas 

O Dell EMC PowerStore integra a cada equipamento centenas de sensores que controlam continuamente 

o desempenho, a disponibilidade, a utilização de recursos e a integridade geral do sistema. Os algoritmos 

de inteligência artificial/aprendizagem automática no sistema e no CloudIQ (plataforma de análise preditiva 

baseada em nuvem da Dell EMC) garantem que o armazenamento seja otimizado em tempo real para atender 

aos Acordos de Nível de Serviço definidos pelo administrador, que as falhas iminentes sejam resolvidas 

proativamente, que o desenvolvimento de desequilíbrios de carga de trabalho sejam identificados e resolvidos 

antes que afetem o desempenho, e que o comportamento anômalo seja detectado e identificado. Novos 

recursos são detectados automaticamente e novas cargas de trabalho recebem uma recomendação de 

posicionamento, enquanto os dados coletados auxiliam na verificação de upgrades, na solução de problemas 

local e remota, bem como no planejamento de desempenho e capacidade. Todos esses recursos baseados 

em inteligência artificial/aprendizagem automática se combinam para garantir que os sistemas atendam às 

necessidades de negócios, que a disponibilidade de dados seja maximizada e que os recursos de 

armazenamento sejam utilizados com mais eficiência.  
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A Dell EMC dá suporte a uma variedade de ferramentas de orquestração e automação para 

implementações físicas e virtuais. A integração do PowerStore a essas ferramentas por meio de APIs 

permite que os administradores automatizem os fluxos de trabalho recorrentes que podem ser orientados 

por eventos ou executados com um só clique. A automação reduz os riscos, melhora a confiabilidade 

e a velocidade de fluxos de trabalho, até mesmo dos que são executados com pouca frequência, 

e libera os operadores para realizar tarefas mais estratégicas. O PowerStore apresenta ampla integração 

a VMware para ambientes virtualizados, além de fornecer APIs que possibilitam a integração com 

ferramentas populares de plano de controle e proteção de dados para ambientes bare metal.  

A adaptabilidade flexível amplia a variedade de casos de uso 

O Dell EMC PowerStore pode ser implementado em várias configurações diferentes que dão suporte 

a diferentes tipos de ambientes. Ele pode dar suporte a scale-up (expandindo a capacidade efetiva 

associada a cada elemento essencial do equipamento até quase 3 PB) e scale-out (adicionando mais 

equipamentos e, portanto, o desempenho, até um total de quatro equipamentos com dois controladores), 

permitindo que configurações de vários nós sejam gerenciadas como uma imagem única do sistema. 

Como um verdadeiro sistema de armazenamento unificado, o PowerStore pode dar suporte 

simultaneamente a métodos de acesso a blocos, arquivos e VMware Virtual Volumes (VVols), permitindo 

que os administradores configurem o método de acesso por aplicativo. As ferramentas de QoS (Quality 

of Service, qualidade de serviço) garantem que problemas do tipo “noisy neighbor” não surjam em 

ambientes de cargas de trabalho mistas. O PowerStore pode ser implementado em configurações bare 

metal em que o SO e outros módulos de software funcionais são executados em contêineres ou em 

configurações virtuais usando o VMware ESXi (em que os componentes de software são executados 

em uma VM). Modos de implementação diferentes (desagregados, hypervisor) fornecem flexibilidade 

de configuração adicional, o que torna o sistema adequado para uma ampla variedade de casos de uso 

diferentes em ambientes de borda e núcleo.  

Como o PowerStore baseia-se em um forte legado do data center, ele pode se adequar a uma variedade 

de casos de uso de data center. Devido à sua capacidade e ao seu desempenho expandidos, ele pode 

permitir maior consolidação de cargas de trabalho de blocos, arquivos e/ou VVols do que os sistemas da 

geração anterior. Ele pode ser implementado em bare metal ou usando um hypervisor como o VMware 

ESXi. Para os clientes que buscam uma atualização de tecnologia para o armazenamento desagregado 

existente, o PowerStore faz a transição para a infraestrutura de armazenamento modernizada que 

apresenta tecnologias NVMe, definidas por software, de scale-out e inteligência artificial/aprendizagem 

automática. Ao implementar o PowerStore com o recurso AppsON ativado, eles podem reduzir ainda 

mais os custos por meio da eliminação de servidores e portas de switch que não são mais necessários 

quando os aplicativos estão sendo executados no PowerStore no modo hypervisor. Essa infraestrutura 

de data center reduzido resulta em configurações mais simplificadas que são mais fáceis de gerenciar, 

consomem menos energia e espaço físico, além de oferecer mais flexibilidade de configuração do 

que um armazenamento de HCI desagregado ou tradicional. As cargas de trabalho de destino para 

implementações de data centers incluem bancos de dados e aplicativos (bare metal e virtualizados), 

além de cargas de trabalho baseadas em arquivos e objetos, como compartilhamentos de arquivos, 

PACS, diretórios base, imagens e vídeos, arquivamento, aplicativos da Web e cargas de trabalho de 

NGA emergentes.  

Quando implementado em configurações virtuais, o PowerStore dá suporte a uma capacidade exclusiva 

de executar aplicativos diretamente no equipamento de armazenamento em VMs dedicadas (o modo de 

hypervisor mencionado anteriormente). Com o AppsON, aplicativos como bancos de dados, aplicativos 

empresariais, registros médicos eletrônicos, repositórios de conteúdo e cargas de trabalho nativas na 

nuvem podem ser executados em VMs dedicadas em um ou mais equipamentos em um cluster. Com 

sua integração a VMware, PowerStore é uma excelente plataforma de armazenamento para o VMware 

Cloud Foundation. Para implementações de borda ou distribuídas, a capacidade de executar bancos de 

dados, cargas de trabalho de lógica analítica, compartilhamentos de arquivos e outros aplicativos de 

borda localmente pode fornecer importantes vantagens de negócios. Além das opções de consolidação 

de carga de trabalho que o AppsON possibilita no data center, o modelo de implementação do AppsON 

oferece várias vantagens que estendem o PowerStore para casos de uso adicionais em ambientes 

distribuídos e de borda que não são atendidos por plataformas tradicionais de armazenamento midrange:  
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▪ Para ambientes distribuídos ou de borda em que o espaço é precioso, os clientes podem 

consolidar a infraestrutura desfazendo-se de componentes de armazenamento e servidor 

distintos e migrando para um PowerStore usando o recurso AppsON. O fato de os clientes 

obterem uma interface de gerenciamento unificada para recursos de servidor, armazenamento e 

sistema de rede nesta configuração é um resultado derivado desta decisão.  

▪  O modo de hypervisor também pode oferecer vantagens de latência porque as CPUs se 

comunicam diretamente com dispositivos internos de armazenamento NVMe em vez de sair por 

uma rede de armazenamento (o que pode adicionar latência significativa, dependendo de qual 

tipo de rede de armazenamento é implementado).  

▪   Para ambientes distribuídos que podem ter recursos administrativos menos sofisticados, 

observe que o PowerStore oferece recursos de alta disponibilidade, até mesmo em configurações 

de nível básico, e torna a expansão do sistema muito simples (basta adicionar outro par de 

equipamentos cujos recursos sejam automaticamente configurados no cluster). Ele também usa 

um método mais eficiente de proteção de dados (RAID de paridade única) que é mais eficiente 

em termos de capacidade do que a abordagem de codificação de eliminação com várias 

paridades usada em produtos tradicionais populares de HCI, reduzindo os requisitos de 

capacidade de armazenamento.  

▪ O PowerStore oferece serviços de dados de classe empresarial para ambientes distribuídos com 

recursos que podem ser implementados de forma seletiva, conforme necessário, para várias 

cargas de trabalho e casos de uso de borda. A redução de dados em linha usa a capacidade de 

maneira muito eficiente para reduzir os custos, os snapshots podem alimentar lógica analítica 

local, assim como proteção e recuperação de dados, e a replicação torna simples replicar os 

conjuntos de dados de volta para data centers principais ou configurar soluções para 

recuperação de desastres usando serviços baseados em nuvem.  

Programa Future-Proof 

Há vários anos, a Dell EMC apresentou o programa Future-Proof, um conjunto de programas e garantias 

elaborados para levar a experiência do cliente ao longo do ciclo de vida útil do armazenamento empresarial 

ao próximo nível. O programa abrange todos os sistemas de armazenamento empresariais da Dell EMC, 

incluindo componentes como garantia de satisfação de três anos, proteção do investimento em hardware 

ao longo da vida útil dos sistemas, migrações de dados não disruptivas, garantias de redução de dados, 

empacotamento de software inclusivo com todos os sistemas para gerar maior valor agregado, várias 

opções de modelos de consumo, desde modelos de aquisição definitiva até de pagamento conforme 

o uso e também como serviço, além de modelos habilitados para nuvem híbrida. A plataforma Dell EMC 

PowerStore está coberta por este programa, o que corrobora a tranquilidade que os clientes têm de lidar 

com um fornecedor de armazenamento comprovado que ocupa o primeiro lugar em participação no 

mercado em armazenamento externo (e tem sido assim há anos).  

O programa Future-Proof inclui alguns recursos interessantes para facilitar a atualização da tecnologia. 

Existem três opções de upgrade das configurações do PowerStore para aumentar o desempenho e/ou 

a capacidade, e o cliente pode escolher qualquer uma delas durante a vida útil do sistema:  

▪ Em primeiro lugar, os clientes podem fazer upgrade para nós mais avançados, por exemplo, 

quando um cliente compra nós do PowerStore 3000, mas depois quer fazer upgrade para nós 

do PowerStore 5000.  

▪ Em segundo lugar, quando novos controladores de armazenamento estiverem disponíveis 

(com base em, por exemplo, um novo chipset Intel), os clientes poderão fazer upgrade de todos 

os nós em um sistema para esses novos controladores sem nenhum custo.  

▪ Ou, em terceiro lugar, os clientes poderão aplicar um desconto para introduzir um par adicional 

de equipamentos PowerStore do tipo de sistema atual em configurações existentes, por exemplo, 

quando um cliente expande uma configuração existente do PowerStore 3000 para uma 

configuração do PowerStore 3000 de 4 nós.  

Os clientes devem observar que esses upgrades podem ser executados a qualquer momento 180 dias 

após o faturamento do sistema inicial, desde que o sistema seja coberto pelo nível ProDeploy Plus do 

programa Future-Proof. As duas primeiras opções de upgrade podem ser implementadas de modo não 

disruptivo enquanto os serviços de aplicativos continuam em execução.  
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O retorno comercial do Dell EMC PowerStore 

O Dell EMC PowerStore representa não apenas um grande salto de desempenho em relação ao 

armazenamento da geração anterior na categoria de preço intermediário devido a seu uso da tecnologia 

NVMe, mas oferece uma utilização de capacidade significativamente aprimorada com base em novas 

tecnologias de redução de dados e tem um desempenho de preço muito mais agressivo. Com suporte 

a SSDs baseadas em Flash NAND e NVMe, ele pode gerar mais que o triplo da redução em latências em 

comparação com as plataformas convencionais de armazenamento baseadas em SCSI (e isso pode cair 

em mais 20% usando memória de classe de armazenamento). Como é possível dimensionar para até 

4 nós em clusters de scale-out federados, o PowerStore pode dimensionar para muito além de 4 milhões 

de IOPS. Com esse nível de desempenho, o PowerStore está claramente competindo com algumas 

plataformas de armazenamento de alto nível, embora por um nível de preço muito melhor.  

 
Em relação à utilização de capacidade, a mudança para a compactação assistida por hardware não só 

descarrega os controladores de armazenamento, permitindo que eles aumentem o throughput, mas 

também não impõe latência perceptível no nível do aplicativo. Em conjunto com outras otimizações que 

a Dell EMC oferece por meio da nova versão do SO de armazenamento do PowerStore, o fornecedor 

agora mudou sua garantia de redução de dados para cargas de trabalho mistas de 3:1 (na geração 

anterior) para 4:1. Essa melhoria na eficiência permite que os clientes atinjam pontos de capacidade 

semelhantes com 25% menos dispositivos de armazenamento, aumenta a densidade de armazenamento 

eficaz para abaixo de 200 TB por U e permite um consumo menor de energia e/ou espaço físico. Qual 

desses benefícios específicos o cliente vai preferir dependerá dos tamanhos e tipos de dispositivos de 

armazenamento que ele escolher. Com suporte para NVMe e quase 11 PB de capacidade efetiva, 

o PowerStore poderá competir com muitos arrays de alto nível, apesar de seu nível de preço 

intermediário.  

 

FIGURA 1 
 

Resumo do retorno comercial do Dell EMC PowerStore 
 

 

Fonte: IDC, 2020  
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O NVMe oferece um paralelismo significativamente maior do que o SCSI. Enquanto o SCSI comporta 

uma fila única de armazenamento com profundidade de 256, o NVMe comporta até 64.000 filas de 

armazenamento, cada uma com profundidade de 64.000. Isso permite que uma plataforma de 

armazenamento baseada em NVMe muito compacta atenda a muito mais servidores de forma eficaz, 

sendo que cada um deles opera com um nível muito mais alto de utilização da CPU (devido às latências 

muito menores do NVMe). Isso não só diminui os custos de servidor, mas também reduz os custos de 

licenciamento de software nesses servidores. Além disso, para os clientes que utilizam o AppsON, 

a economia no lado do servidor será ainda maior. Ao comparar um PowerStore que executa o AppsON 

com uma infraestrutura tradicional de 3 níveis, os clientes podem esperar uma economia de até 70% no 

espaço em rack.  

 
Os recursos de autogerenciamento de sistemas orientados por inteligência artificial/aprendizagem 

automática resultarão claramente em economia de produtividade administrativa. As tarefas de ajuste 

de desempenho ficarão quase totalmente automatizadas (se o cliente assim o desejar) depois que as 

políticas definidas pelo administrador forem implementadas. A habilidade do PowerStore de identificar 

proativamente as cargas de trabalho que logo podem ficar restritas à capacidade e movê-las para outros 

nós no cluster elimina as operações manuais associadas ao rebalanceamento de volumes e cargas 

de trabalho. É necessário 99% menos esforço ao usar as recomendações do PowerStore geradas 

pelo CloudIQ em relação ao posicionamento e/ou rebalanceamento de cargas de trabalho após 

a implementação do que se forem usados métodos convencionais.  

 
Quando se considera todos esses aspectos, o Dell EMC PowerStore gera um retorno comercial 

significativo devido ao melhor desempenho e à maior densidade de infraestrutura, ao gerenciamento mais 

fácil (com maior produtividade administrativa) e à infraestrutura de TI mais eficiente e simplificada. Em 

comparação com outros sistemas de armazenamento com níveis de preço intermediários, o PowerStore 

oferece melhor IOPS/TB, menos watts/TB, melhor TB/U e (com a nova versão de scale-out federado do 

SO de armazenamento) maior variedade de escalabilidade.  

 
DESAFIOS/OPORTUNIDADES 

Embora o Dell EMC PowerStore traga benefícios significativos de desempenho, capacidade e eficiência 

que resultarão em uma infraestrutura de TI mais simplificada, o fornecedor precisará informar claramente 

as vantagens de TCO (Total Cost of Ownership, custo total de propriedade) do novo sistema. Um dos 

motivos pelos quais o NVMe tem sido mais lento na migração para arrays a níveis de preço intermediários 

é que, entre muitos clientes, ele é percebido como uma solução de custo mais alto do que SCSI. 

A verdade é que, ao comparar sistemas com preço semelhante ao PowerStore, as comparações são 

impressionantes1:  

▪ Comparando um PowerStore 1000 a um controlador dual tradicional, o array de mais de 500 TB, 

o PowerStore oferece latências até três vezes menores e 5% mais capacidade bruta em uma 

configuração que requer 25% menos dispositivos por um nível de preço menor 

(aproximadamente 7% menor)  

▪ Comparando um PowerStore 5000 a um controlador dual tradicional, o array de mais de 1 PB, 

o PowerStore oferece latências até duas vezes menores e 3% mais capacidade bruta em uma 

configuração que requer 25% menos dispositivos por um preço levemente mais alto (4%)  

Há benefícios claros de negócios no NVMe por gerar maior desempenho, melhor eficiência, infraestrutura 

mais simplificada e acesso a tecnologias emergentes de memória persistente, como memória de classe 

de armazenamento, mas a Dell EMC precisa garantir que os clientes potenciais compreendam que 

podem aproveitar tudo isso com, no máximo, um acréscimo muito pequeno no preço. Se a Dell EMC 

puder transmitir com eficiência os benefícios de TCO do PowerStore, ela poderá apresentar uma proposta 

de valor atraente não só para o CIO, mas também para o CFO.  

 

 

1
 Essas comparações são baseadas em configurações de referência em dois níveis de preço (um sistema empresarial 

de médio porte e um de grande porte) fornecidos pela Dell EMC e validados pela IDC. 
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Com o novo recurso AppsON, a Dell EMC tem uma oportunidade única de ampliar significativamente 

a oportunidade de mercado do PowerStore. O sistema claramente supera as plataformas midrange 

tradicionais e se estende ao alto nível com preço/desempenho intermediário. Ele também inclui o 

recurso AppsON que não está disponível em ofertas de armazenamento desagregado da concorrência. 

Ao mesmo tempo, as configurações de borda do PowerStore fornecerão desempenho, disponibilidade 

e funcionalidade de classe empresarial que são baseados na mesma arquitetura utilizada em 

implementações de núcleo, tudo isso por um nível de preço muito atrativo quando são consideradas 

as oportunidades de consolidação da infraestrutura de borda.  

 
Os modos de implementação flexível proporcionam aos clientes várias opções para configurar os sistemas 

de maneira ideal para seus requisitos específicos. E, com esse array, eles eliminaram a perspectiva de um 

upgrade disruptivo para acomodar futuras tecnologias baseadas em NVMe; o PowerStore dá suporte a esses 

tipos de produtos hoje (SCM) ou oferece um caminho de crescimento simples para eles (NVMe-oF) sem exigir 

nenhum tipo de grande upgrade. Como uma plataforma de substituição para o bem-sucedido Dell EMC Unity 

XT, o marketing efetivo pode garantir que o PowerStore ofereça um impulso para o futuro crescimento contínuo 

da Dell EMC em termos de armazenamento empresarial.  

 
CONCLUSÃO 

Entre as empresas que estão passando pela DX, a modernização da infraestrutura de armazenamento está 

ocorrendo em mais de 2/3 das organizações. A importância dessa atualização é enfatizada pelo fato de que 

91,1% das organizações de TI consideram a modernização da infraestrutura como muito ou extremamente 

importante como um fator determinante para o sucesso da DX. No cenário de armazenamento, as principais 

tecnologias em que os clientes estão interessados como parte de sua estratégia de TI incluem arquiteturas 

scale-out e NVMe, além do uso de inteligência artificial/aprendizagem automática para ajudar a melhorar 

a eficiência de TI e a produtividade. Essas tecnologias oferecem desempenho, escalabilidade, eficiência de 

infraestrutura e flexibilidade maiores, além da capacidade de gerenciamento mais fácil que as empresas 

precisam fornecer para a organização digitalmente transformada de hoje.  

Com o novo lançamento do Dell EMC PowerStore, o fornecedor está entregando essas tecnologias muito 

procuradas em uma plataforma que pode ser dimensionada para competir com sistemas de nível mais 

alto, mas que está disponível a níveis de preço intermediários. Além disso, foi adicionada uma nova 

versão interessante com o recurso AppsON, que o diferencia não só de outras opções de armazenamento 

externo, mas permitirá que versões low-end do sistema concorram com muita eficácia para casos de uso 

de ambientes de borda e outros casos de uso de ambientes distribuídos. Todos esses recursos foram 

combinados em um design que permite uma grande consolidação da carga de trabalho, o que resultará 

não apenas em maior produtividade da TI, mas também em menores custos derivados de uma 

infraestrutura mais simplificada (principalmente se os clientes pretenderem se desfazer de alguns 

servidores usando o recurso AppsON). Para empresas que estão realizando a DX e que desejam 

aproveitar tecnologias mais recentes, como NVMe, arquiteturas scale-out e inteligência 

artificial/aprendizagem automática, o novo Dell EMC PowerStore tem muito a oferecer.  
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