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  DATA SHEET  

Potencializando o armazenamento de proteção da Dell EMC 

O Data Domain Operating System (DD OS) é a inteligência que habilita 

o Dell EMC Data Domain. Ele oferece a agilidade, a segurança e 

a confiabilidade que permitem à plataforma Data Domain oferecer 

armazenamento de proteção dimensionável e de alta velocidade habilitada 

para nuvem para backup, arquivamento e recuperação de desastres. Além 

disso, o Data Domain ficou ainda mais rápido — com as novas melhorias 

no DD OS, o desempenho da restauração está três vezes mais rápido.  

 

Desduplicação dimensionável de alta velocidade  

O Data Domain Operating System possibilita ao Data Domain oferecer 

velocidade e eficiência líderes do setor com throughput de até 68 TB/h, 

permitindo que mais backups sejam concluídos mais rapidamente 

e reduzindo a pressão sobre janelas de backup. O DD OS usa 

a desduplicação de tamanho variável no lado da origem para minimizar 

os requisitos de disco e garantir que os dados cheguem ao disco 

já desduplicados. Assim, os requisitos para armazenamento de backup 

e arquivamento diminuem até 55 vezes, em média, tornando o disco uma 

alternativa econômica em relação à fita. Os dados no disco ficam 

disponíveis on-line e no local por períodos mais longos de retenção, 

e as restaurações e recuperações ficam mais rápidas e mais confiáveis. 

Graças a essa eficiência, o Data Domain pode proteger até 50 PB de 

capacidade lógica em um sistema único, com a capacidade de classificar 

por nível e nativamente outros 100 PB de dados desduplicados na 

nuvem reter os dados a longo prazo com o Data Domain Cloud Tier. 

Assim, é possível reter os dados em disco por vários meses usando 

o mesmo número de “placas de piso” que geralmente permitiriam apenas 

alguns dias de permanência em disco.  
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Principais benefícios 
do DD OS 

 

Desduplicação 
dimensionável 
de alta velocidade 

 Redução de até 55 vezes nos requisitos 
para armazenamento de proteção 

 Desempenho de restauração até 
3 vezes maior  

 Redimensionamento centrado na CPU 

Data invulnerability 
architecture 

 Verificação em linha de gravação/leitura, 
detecção contínua de falhas  

 Paridade de disco dual RAID-6 

Integração perfeita 

 Suporte aos principais aplicativos 
corporativos de backup e arquivamento 

 Integração mais profunda à família 
Dell EMC Data Protection Suite 

Consolidação de backup 
e arquivamento 

 Proteja os dados de backup 
e/ou arquivamento com eficiência 

 Cumprimento de políticas de governança 
e normas de conformidade dos dados 
arquivados 

Data Domain Virtual Edition 

 Armazenamento de proteção definido 
por software no local e na nuvem 

 Dimensionamento de até 96 TB na nuvem 

Habilitado para a nuvem 

 Retenção a longo prazo simples e eficiente 
para nuvem pública, privada ou híbrida 

 O multi-tenancy seguro fornece 
isolamento lógico dos dados do usuário  

 Recuperação de desastres de baixo 
custo para a nuvem 

Recuperação de desastres 
rápida e eficiente 

 Reduza em até 98% os requisitos 
de largura de banda 

Acesso e restauração 
instantâneos 

 Inicialização de máquinas virtuais 
diretamente do Data Domain 
e de cópias de proteção 

 Até 40 mil IOPS e latência de 20 ms 

Simplicidade operacional 

 Custos administrativos mais baixos 

 Ponto centralizado de gerenciamento 
de todos os dispositivos Data Domain 
com o DD MC (Data Domain 
Management Center) 
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Armazenamento centrado na CPU 

A arquitetura SISL (Stream Informed 

Segment Layout, layout de segmentos 

informados por fluxo) de dimensionamento 

do Data Domain alivia a pressão de I/O de 

disco como um gargalo, para que o restante 

do projeto do sistema fique centrado na 

CPU. Outros métodos de desduplicação 

exigem mais discos para aumentar 

as velocidades de throughput. 

Verificação completa dos dados 

Verificações completas de dados significam que será feita uma 

leitura dos dados após a gravação, e eles serão comparados ao 

que foi enviado ao disco para comprovar que estão acessíveis 

por meio do sistema de arquivos em disco e que não estão 

corrompidos. Especificamente, quando o Data Domain 

Operating System recebe uma solicitação de gravação 

do software para backup, ele calcula um checksum dos dados. 

Depois de analisar os dados quanto à redundância, ele 

armazena os novos segmentos de dados e todos os 

checksums. Depois que todos os dados são gravados no disco, 

o Data Domain Operating System verifica se pode ler todo 

o arquivo do platter do disco e via Data Domain verifica se 

os checksums dos dados lidos correspondem aos checksums 

dos dados gravados. Isso confirma que os dados estão corretos 

e podem ser recuperados de cada nível do sistema. 

Desempenho e eficiência de armazenamento superiores graças ao armazenamento centrado 
na CPU 

O DD OS permite que o Dell EMC Data Domain desduplique os dados durante o processo de backup ou 

de arquivamento, o que maximiza o desempenho ao mesmo tempo que minimiza os requisitos para armazenamento 

em disco. Os dados desduplicados podem ser armazenados no local para as restaurações imediatas e para retenção 

em disco de mais longo prazo. Os dados desduplicados também podem ser replicados via WAN em um local 

remoto ou de um provedor de serviços na nuvem para facilitar operações de recuperação de desastres, eliminando 

a necessidade de backups em fita, ou para consolidar backups em fita em um local central. O Data Domain proporciona 

a capacidade de consolidar tanto dados de backup quanto de arquivamento na mesma infraestrutura, possibilitando 

maior consolidação ao eliminar os silos de armazenamento de backup e arquivamento e a sobrecarga associada. 

A chave que possibilita ao DD OS fornecer desempenho líder do setor e reduzir requisitos de disco é a arquitetura 

SISLTM (Stream Informed Segment Layout, layout de segmentos informados por fluxo) de dimensionamento do 

Dell EMC Data Domain. Especificamente, a SISL aproveita os contínuos avanços no desempenho da CPU para 

aumentar constantemente o desempenho do sistema Data Domain minimizando os acessos ao disco necessários 

para desduplicar dados. A SISL desduplica dados, identificando segmentos duplicados de dados em memória, o que 

minimiza o uso do disco. Isso permite que o throughput do Data Domain seja centrado na CPU, não “spindle bound”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Invulnerability Architecture  

O Data Domain foi desenvolvido como o armazenamento de última instância, garantindo que você possa recuperar 

seus dados com confiança. A Data Invulnerability Architecture do Dell EMC Data Domain está presente no DD OS, 

oferecendo a melhor defesa do setor contra problemas de integridade de dados. A verificação de leitura e gravação 

em linha fornece proteção e recuperação automática para problemas de integridade dos dados durante a captura 

e a recuperação de dados. 

A captura e correção de erros de I/O em linha durante o processo de backup eliminam a necessidade de repetir 

trabalhos de backup, garantindo que os backups sejam concluídos no prazo e que cumpram os contratos de nível 

de serviço. Além disso, diferentemente de outros arrays ou file system corporativos, a detecção e a autocorreção 

contínuas de falhas garantem que os dados possam ser recuperados durante todo o ciclo de vida no Data Domain. 
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Desempenho e capacidade 

 DDVE1 DD3300 DD6300 DD6800 DD9300 DD9800 

THROUGHPUT 
MÁXIMO 

Até 4 TB/h Até 4,2 TB/h Até 8,5 TB/h Até 14 TB/h Até 20 TB/h Até 31 TB/h 

THROUGHPUT 
MÁXIMO 
(DD BOOST) 

Até 11,2 TB/h Até 7,0 TB/h Até 24 TB/h Até 32 TB/h Até 41 TB/h Até 68 TB/h 

CAPACIDADE 
LÓGICA 

Até 4,8 PB 200 TB a 1,6 PB 1,8 a 8,9 PB 2,8 a 14,4 PB 7,2 a 36 PB 10 a 50 PB 

C/ DD 
EXTENDED 
RETENTION2 

- - - 5,6 a 28,8 PB 14,4 a 72 PB 20 a 100 PB 

C/ DD 
CLOUD 
TIER2 

Até 14,8 PB 600 TB a 4,8 PB - 8,4 a 43,2 PB 21,6 a 108 PB 30 a 150 PB 

 
1. Throughput da execução do DD VE no seguinte ambiente com instância de 96 TB: servidor host: 2 CPU Intel Xeon (6 núcleos cada) 2 GHz, 
128 GB de memória, 2 NIC de 10 GbE; Armazenamento: DAS com unidades SAS 3 TB 7.200 RPM, RAID6, cache HBA alimentado por bateria 
habilitado, cache de disco desabilitado. 

2. O DD Cloud Tier e o DD Extended Retention são soluções mutuamente exclusivas de retenção a longo prazo. 
 

A capacidade é baseada na combinação de dados corporativos típicos de backup (file systems, bancos de dados,  

e-mails, arquivos de desenvolvedores). O limite inferior do intervalo de capacidade representa um backup completo 

semanal ou mensal, um backup incremental diário ou semanal para a capacidade do sistema. O limite superior 

do intervalo representa um backup completo diário até completar a capacidade do sistema. Todos os valores 

de capacidade são calculados usando Base10 (ou seja, 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes). 

 

Integração perfeita 

O Data Domain integra-se facilmente a infraestruturas existentes e pode ser usado perfeitamente com os principais 

aplicativos de backup e arquivamento. Integrar um sistema Data Domain a seu ambiente não exige mudanças no 

processo nem na infraestrutura. Assim, você pode obter o valor da desduplicação de maneira rápida e eficiente. 

Além disso, o Data Domain pode se integrar diretamente aos principais aplicativos corporativos, como o Oracle 

RMAN, ou gravar diretamente sobre CIFS ou NFS para suporte a várias cargas de trabalho.  

Use o software de proteção de dados da Dell EMC com o armazenamento de proteção Data Domain para ter uma 

solução de proteção de dados completa e potente. Experimente o risco reduzido de perda de dados, a desduplicação 

líder do setor e um desempenho superior ao usar a família do Data Protection Suite com o Data Domain.  

Como o Data Domain aceita diversos métodos de acesso simultaneamente, como NFS, CIFS, VTL, NDMP e Data 

Domain Boost™, todos os aplicativos e utilitários podem ser aceitos simultaneamente no mesmo sistema Data 

Domain, permitindo maior consolidação do armazenamento de proteção. Um sistema pode se apresentar como 

um servidor de arquivos, oferecendo acesso por NFS ou CIFS sobre Ethernet, como uma biblioteca de fitas virtuais 

sobre Fibre Channel, como um servidor de fitas NDMP sobre Ethernet ou como um disco de destino usando 

interfaces específicas de aplicativos, como o EMC Data Domain Boost. O Data Domain VTL é qualificado com 

os principais sistemas abertos e os aplicativos de backup corporativo IBM i. 

 

 

 

 

 

 

 

É possível proteger os dados de backup e arquivamento armazenados em um sistema Data Domain com uma 

criptografia executada em linha — antes de os dados serem gravados no disco. Para fornecer segurança avançada 

de dados em repouso, a criptografia em linha do Data Domain usa bibliotecas criptográficas RSA® BSAFE com 

certificação FIPS 140-2 que são padrão do setor. O Data Domain dá suporte ao gerenciamento interno de chaves 

de criptografia em cada sistema ou ao gerenciamento externo de chaves com o RSA Data Protection Manager, a fim 

de oferecer uma solução sólida para o gerenciamento do ciclo de vida de chaves de criptografia em toda a empresa. 
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Consolidação de backup e arquivamento 

A flexibilidade do DD OS permite que o Data Domain seja o único armazenamento de proteção a dar suporte 
simultâneo a dados de backup e arquivamento. Isso permite que o Data Domain reduza o custo total de propriedade 
compartilhando recursos entre dados de backup e arquivamento. Especificamente, com um só Data Domain 
é possível fazer backup e recuperação de toda a empresa (inclusive Oracle, SAP, Microsoft e VMware®, bem 
como IBM i e ambientes de mainframe) além de proteger dados de arquivamento (o que inclui arquivos, e-mail, 
gerenciamento de conteúdo corporativo, banco de dados e arquivamento de máquinas virtuais). O Data Domain 
protege dados de arquivamento de modo econômico por meio da integração a aplicativos de arquivamento líderes 
do setor, como o Data Protection Suite for Archive e Veritas Enterprise Vault. Ao consolidar em uma plataforma 
comum de armazenamento de proteção, é possível eliminar os silos de armazenamento e a sobrecarga associada, 
inclusive de gerenciamento, espaço físico, energia e refrigeração. Além disso, com o software Data Domain 
Retention Lock, os sistemas Data Domain podem cumprir políticas internas de governança ou normas de 
conformidade para dados de arquivamento, inclusive a SEC 17a-4(f). O Data Domain Retention Lock permite 
a administradores de armazenamento, administradores de backup e analistas de conformidade cumprirem com 
os requisitos de retenção de dados para dados armazenados em um sistema Data Domain. O DD Retention 
Lock impede que os arquivos sejam modificados ou excluídos por um período de retenção definido pelo usuário. 
O recurso permite o bloqueio de arquivo seguro dos dados de arquivamento em nível de arquivo individual, 
permitindo que esses arquivos sejam misturados com arquivos desbloqueados no mesmo sistema Data Domain. 
Isso permite uma consolidação mais ampla de dados de arquivamento baseados em backup e retenção. 

Data Domain Virtual Edition 

O Data Domain Virtual Edition (DD VE) usa a capacidade do DD OS para oferecer armazenamento de proteção 
definido por software no local e na nuvem. Ele é fácil e rápido de baixar, configurar e implementar e pode começar 
a ser usado em poucos minutos. O DD VE pode ser implementado em qualquer hardware padrão, convergente 
ou hiperconvergente, e funciona no VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e KVM e na nuvem, com a AWS, AWS 
GovCloud, VMware Cloud, Azure, Azure Government Cloud e Google Cloud Platform. O DD VE também é certificado 
com os servidores Dell PowerEdge e VxRail. Uma ferramenta de avaliação pode ser executada durante 
a implementação para verificar a infraestrutura subjacente e garantir que ela atenda aos requisitos recomendados. Uma 
única instância do DD VE pode ser dimensionada a até 96 TB na nuvem. A capacidade pode ser facilmente transferida 
entre sistemas virtuais e/ou locais e pode ser dimensionada em incrementos de 1 TB, permitindo aumentar a 
capacidade conforme a demanda da empresa. O DD VE mantém os principais recursos do DD OS e inclui DD Boost, 
DD Encryption e DD Replicator. É possível configurar e gerenciar as instâncias do DD VE com o DD System Manager 
e gerenciar várias instâncias do software de maneira centralizada pelo Data Domain Management Center.  

Habilitado para a nuvem 

Com o Data Domain Cloud Tier, o DD OS pode classificar os dados por níveis nativamente para uma nuvem pública, 

privada ou híbrida para retenção a longo prazo. Somente dados únicos são enviados diretamente do Data Domain 

para a nuvem e dados alcançam o armazenamento em object da nuvem já desduplicados. Ele é compatível com 

a AWS, o Azure, a Google Cloud Platform e a Alibaba Cloud. Com taxas de desduplicação de até 55 vezes, 

o espaço ocupado pelo armazenamento diminui significativamente, reduzindo o custo total de propriedade. O DD 

Cloud Tier pode dimensionar verticalmente até duas vezes a capacidade máxima do nível ativo de um dispositivo 

Data Domain. Com DD Encryption, os dados na nuvem permanecem seguros. Um amplo ecossistema de aplicativos 

corporativos e de backup e uma variedade de nuvens públicas e privadas são compatíveis com o DD Cloud Tier, 

inclusive o Dell EMC Elastic Cloud Storage (ECS) e o Virtustream Storage Cloud. 

Com o DD CDR (Data Domain Cloud Disaster Recovery), as empresas também podem copiar as máquinas virtuais de 

backup dos ambientes locais do Data Domain para a nuvem pública (AWS e Azure) e orquestrar os testes de recuperação 

de desastres e failover de cargas de trabalho na nuvem em situações de desastre com orquestração completa — failback 

com dois cliques e failover com três cliques. Além disso, com o DD CDR, é possível realizar o failover de cargas de 

trabalho para a VMware CloudTM na AWS, o que simplifica ainda mais o gerenciamento e a orquestração. 

Compatível com multi-tenancy 

O DD OS também oferece multi-tenancy seguro, que permite que empresas de grande porte e provedores de serviço 

ofereçam proteção de dados como serviço com o Data Domain em uma nuvem privada ou híbrida. Com multi-tenancy 

seguro, o Data Domain isolará de maneira lógica os dados de tenant e o isolamento de rede fornece isolamento rigoroso 

do acesso a dados entre os tenants, garantindo que os dados de cada tenant somente sejam visíveis e acessíveis a eles 

e permitindo o autoatendimento de tenant. A autenticação de certificado SSL garante a replicação segura. Uma medida 

de capacidade física permite a captura da quantidade de capacidade física que está sendo consumida no nível 

do arquivo, diretório, MTree, tenant ou unidade de tenant. Isso serve como um mecanismo efetivo para gerenciar 

capacidade Data Domain de armazenamento de proteção compartilhada entre departamentos individuais ou tenants. 
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Simplicidade operacional 

O Data Domain permite instalação e gerenciamento extremamente simples, resultando em menores custos administrativos 

e operacionais. Os administradores podem acessar o Data Domain Operating System por meio da linha de comando via 

SSH ou por meio do Data Domain System Manager, uma interface gráfica do usuário baseada em navegador. Vários 

sistemas Data Domain podem ser gerenciados e monitorados por meio de uma interface única por meio do Data Domain 

Management Center. Os painéis de controle personalizáveis fornecem visibilidade do status agregado e a capacidade de 

se aprofundar nos detalhes do nível de sistema. O acesso baseado em funções permite diversos níveis de acesso com 

base em funções de usuário atribuídas aos diferentes níveis de expertise na organização. A capacidade de usar uma 

linguagem simples de scripts, juntamente com o monitoramento de SNMP, proporciona mais flexibilidade de 

gerenciamento. 

Além disso, o Data Domain conta com a geração automática de relatórios de sistema Call Home, chamada autosupport, 

que envia notificações por e-mail com o status completo do sistema para o suporte da Dell EMC e para uma lista 

selecionada de administradores. Esse recurso de alerta não invasivo e de coleta de dados permite suporte e serviço 

proativos sem a intervenção do administrador, simplificando ainda mais o gerenciamento contínuo. 

Recuperação de desastres rápida, eficiente e dimensionável 

Assim que o Data Domain recebe os dados, pode começar a replicá-los imediatamente em um local de recuperação 

de desastres. O software Data Domain Replicator pode realizar replicações a uma taxa de 52 TB/h em uma conexão 

de rede de 10 GbE, cumprindo os requisitos rígidos de recuperação de desastres. O DD OS só replica dados 

exclusivos compactados na rede, exigindo uma fração do tempo, da largura de banda e do custo que exigem os 

métodos tradicionais de replicação. Com a desduplicação entre locais, apenas dados exclusivos são transferidos 

pelos segmentos da WAN. Isso pode reduzir em até 98% a necessidade de largura de banda de WAN, deixando 

a replicação baseada em rede rápida, confiável e econômica. Para alcançar o mais alto nível de segurança, 

os dados que estiverem sendo replicados entre instâncias do Data Domain, poderão ser criptografados com 

o protocolo padrão SSL. O Data Domain oferece topologias flexíveis de replicação, inclusive de espelhamento 

completo do sistema, bidirecional, de muitos para um, de um para muitos e em cascata. Em uma implementação 

de muitos para um, os dados de até 540 escritórios remotos podem ser replicados em um único DD9800. 
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