
Dell EMC VPLEX  
O VPLEX™ oferece disponibilidade contínua de dados, mobilidade de dados transparente e migração de dados sem 
interrupções para aplicativos de missão crítica 

Visão geral do VPLEX 

As organizações de TI em todo o mundo estão mudando 
rapidamente para All Flash Storage a fim de aproveitar 
o desempenho, a consolidação de carga de trabalho e os serviços 
avançados de dados que reduzem o custo total de propriedade. 
No entanto, a disponibilidade das cargas de trabalho essenciais 
aos negócios ainda é um enorme desafio. O tempo de inatividade 
planejado e não planejado continua causando uma interrupção 
indesejável nas operações com impacto grave nos negócios. 

O Dell EMC VPLEX maximiza o retorno sobre o investimento em 
arrays de infraestrutura totalmente flash ou híbridos, oferecendo 
disponibilidade contínua para as cargas de trabalho essenciais aos 
negócios. O VPLEX também cria uma arquitetura de armazenamento 
flexível que oferece às equipes de TI a agilidade que elas precisam 
para responder a alterações rápidas de negócios e de tecnologia 
enquanto maximizam a utilização de ativos em datacenters ativo-ativo. 

Com o VPLEX, as organizações de TI podem criar uma 
infraestrutura de data center moderna que está sempre disponível 
e na qual não há interrupções: A exclusiva implementação de 
coerência distribuída de cache do VPLEX permite que os mesmos 
dados sejam acessíveis a leitura/gravação em dois sistemas de 
armazenamento ao mesmo tempo. Isso, por sua vez, garante 
o tempo de funcionamento para cenários de aplicativos essenciais 
aos negócios e permite a mobilidade perfeita de dados entre arrays 
sem interrupções do host. Os sistemas de armazenamento podem 
estar em um único data center (VPLEX Local) ou separados por 
uma distância (VPLEX Metro).  

Aqui estão alguns dos recursos que ganharam a confiança das 
organizações de TI para uma implementação bem-sucedida em 
milhares de data centers:  

 Otimizado para flash: otimização de desempenho para 
All-Flash Arrays, compatibilidade com recuperação de 
espaço de provisionamento reduzido usando UNMAP. 
Suporte a XCOPY em solução totalmente flash. 

 Scale-out: o VPLEX pode ser dimensionado para até quatro 
mecanismos do VPLEX que podem dar suporte a vários 
sistemas All Flash Storage 

 Exclusivo: o VPLEX não precisa de recursos de 
computação dos hosts de aplicativos ou no array subjacente 
para maximizar a disponibilidade dos dados. 

 Sem ponto único de falha: toda a conectividade entre 
os nós de cluster VPLEX e na configuração VPLEX Metro 
é totalmente redundante, garantindo proteção contra pontos 
únicos de falha. 

 Monitoramento e emissão de relatórios de 
armazenamento (M&R): O Storage M&R™ for VPLEX está 
incluído com os sistemas VPLEX, oferecendo visualizações 
detalhadas de todos os componentes do VPLEX, bem como 
os dados de análise de tendências. É fácil visualizar 
e analisar a utilização, a capacidade, a integridade 
e o desempenho do sistema VPLEX. 
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Principais benefícios do VPLEX 

 Com mais de 11.000 clusters 
instalados em todo o mundo, 
o VPLEX é a tecnologia de 
disponibilidade confiável 
e comprovada, protegendo 
mais de 7 noves (99,99999%) de 
disponibilidade para mais de 50% das 
empresas na Global Fortune 500.  

 VPLEX oferece alto desempenho 
para a mais recente tecnologia 
de armazenamento flash em 
combinação com latência reduzida 
para garantir que os aplicativos 
essenciais aos negócios nunca 
estejam inativos e o VPLEX ofereça 
mais de 9 noves de disponibilidade. 

 O VPLEX habilita a mobilidade de 
dados e de carga de trabalho entre 
arrays e datacenters sem 
interrupções no host  
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Casos de uso do VPLEX 

Disponibilidade contínua para aplicativos 

As cargas de trabalho de missão crítica têm tolerância muito baixa 
para tempo de inatividade e requer operações sem interrupções 
Há muitos fatores que podem fazer com que os aplicativos fiquem 
inativos: energia, atualização tecnológica, falhas inesperadas ou 
erros humanos. O VPLEX oferece níveis inigualáveis de proteção 
e disponibilidade para aplicativos por meio de failover e failback 
automáticos entre arrays e datacenters. 

Mobilidade de dados para gerenciamento ágil de armazenamento 

Os dados atuais dos data centers estão sobrecarregados com dados e 
aplicativos. As equipes de TI enfrentam um enorme desafio de ajustar 
e reconfigurar frequentemente seus ambientes, o que geralmente 
causa tempo de inatividade de aplicativos. O armazenamento que fica 
separado da computação oferece muito mais flexibilidade à equipe de 
TI para mover cargas de trabalho sem interrupções do host: 

 Movimente ininterruptamente recursos de armazenamento 
e servidores virtuais nos data centers e entre eles, inclusive 
VMware vMotion e Microsoft Hyper-V Live Migration 

 Balanceie e realoque cargas de trabalho de modo 
transparente antes de eventos e manutenções planejados 

 Uma infraestrutura de dados VPLEX habilitada protege 
as equipes de TI das atividades de armazenamento que 
causam interrupções no host, oferecendo flexibilidade para 
o gerenciamento de dados de TI 

A atualização de tecnologia facilitada 

Com o VPLEX, é possível fazer a migração de dados sem nenhum 
tempo de inatividade, poupando as equipes de TI de incontáveis 
finais de semana de tempo de inatividade para manutenção e custos 
de serviço de migração. O VPLEX acelera a adoção da tecnologia 
flash, corta os custos de migração em até 80% e possibilita uma 
modernização eficiente e não disruptiva do data center. 

Realocação e consolidação de datacenters 

Para alguns clientes, a modernização da infraestrutura do datacenter 
envolve a movimentação e a consolidação de datacenters. Migrar 
centenas de aplicativos é uma tarefa intimidadora e que pode durar 
meses até a implementação. Com o VPLEX, os clientes podem 
movimentar petabytes de dados sem interrupções e perceber 
os benefícios da operação de vários data centers. 

Profunda integração de ecossistema 

Clustering e virtualização de servidor 

Com o VPLEX, os benefícios da virtualização de servidor podem 
ser estendidos entre datacenters. É possível estender clusters de 
máquinas virtuais ou aplicativos entre data centers para garantir 
o tempo de funcionamento dos aplicativos mesmo em caso de uma 
falha completa no local. Nós sobreviventes em qualquer um dos 
data centers ativo-ativo podem continuar funcionando com volumes 
virtuais apresentados pelo VPLEX.  

Recursos VMware, como vMotion e DRS, HA (High Availability, 
alta disponibilidade) funcionam continuamente entre data centers 
ativo-ativo, proporcionando aos vAdmins níveis inéditos de controle 
e flexibilidade para a implementação de carga de trabalho. O VPLEX 
é compatível com a implementação de virtualização de servidor 
Microsoft Hyper-V e com tecnologias de cluster Oracle RAC. 

Monitoramento e geração de relatórios de armazenamento (M&R) 
para o VPLEX 

O armazenamento M&R para VPLEX está incluído em todos os 
sistemas VPLEX para fins de monitoramento e geração de relatórios 
para apenas VPLEX. Se você deseja gerenciar todo o data center, 
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o Storage Resource Manager™ (SRM) da Dell EMC gerencia 
ambientes de armazenamento em um ambiente de nuvem híbrida 
e gera insights dos quais a equipe de TI usufrui. O SRM oferece 
visualização, análise e geração de relatórios completas para seu 
data center. 

RecoverPoint: Recuperação em qualquer point-in-time 

O Dell EMC RecoverPoint™ oferece proteção contínua de dados para 
produtos de armazenamento da Dell EMC, garantindo recuperação 
operacional e de desastres para qualquer point-in-time. Juntos, 
VPLEX Metro e RecoverPoint habilitam a MetroPoint, uma 
configuração de três locais que fornece disponibilidade contínua 
e recuperação operacional em data centers ativo-ativo a distâncias 
metro, bem como recuperação de desastres em longa distância para 
os dois data centers com uma só cópia de recuperação de desastres. 

Gerenciamento de dados de cópia com o Dell EMC AppSync 

O Dell EMC AppSync™ simplifica o gerenciamento de dados de 
cópia em vários aplicativos e sistemas de armazenamento. Com 
o suporte do AppSync ao VPLEX, os proprietários de aplicativos têm 
a flexibilidade de criar cópias de dados de produção para vários fins 
de consumo em data centers VPLEX Local ou Metro, dependendo 
dos requisitos de negócios. 

Fluxos de trabalho de provisionamento de armazenamento 
simplificados 

O VPLEX Integrated Array Services (VIAS) simplifica 
significativamente os fluxos de trabalho como provisionamento 
de armazenamento para arrays Dell EMC. O VPLEX também 
dá suporte a comandos VAAI, como UNMAP, ATS, XCOPY 
e WRITESAME para XtremIO™, permitindo que os administradores 
do vAdmins gerenciem várias tarefas no nível do armazenamento. 

Modernize agora com VPLEX  

As plataformas VPLEX:  

 Otimize o All Flash Storage com IOPS aprimorado e latência 
reduzida 

 Dimensiona até quatro mecanismos com suporte para até 
12.000 volumes em data centers Local e Metro. 

 Acesso de leitura/gravação simultâneo em dois arrays 
ou locais, localmente ou à distância de sincronização 

VPLEX All-Flash 

O VPLEX para soluções totalmente flash é um recurso completo 
para os produtos All Flash Storage da Dell EMC: PowerMax™, 
VMAX AF™, XtremIO, Dell EMC Unity™ All flash, Dell EMC Unity 
XT All Flash e os sistemas All Flash da Série SC. O preço dessa 
nova oferta inclui a licença de software para capacidade ilimitada 
para qualquer número de All-Flash Arrays da Dell EMC. Você pode 
aumentar seu ambiente flash e utilizar a funcionalidade do VPLEX 
para mobilidade de dados e disponibilidade contínua, acrescentando 
mecanismos adicionais conforme necessário, mas sem licenças 
adicionais de software.  
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Saiba mais sobre as 
soluções VPLEX 

Entre em contato com um 
especialista da Dell EMC 

https://shop.dellemc.com/Product-Family/VPLEX-PRODUCTS/Dell-EMC-VPLEX-Storage/p/Dell-EMC-VPLEX
https://www.dellemc.com/pt-br/contact-us.htm

