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Introdução 

Para que uma empresa possa estar à frente de seus concorrentes em termos de inovação e ideias, e também possa 

superá-los, ela precisa das ferramentas certas. Ela não consegue prosperar usando tecnologias de datacenter 

tradicionais e em silos que exigem processos manuais para administrar os negócios. Essas arquiteturas tornaram-se 

fardos insustentáveis. As empresas digitais não podem mais sustentá-las.  

Em vez disso, elas precisam de tecnologias suficientemente transformadoras para poder lidar com o aumento nas 

demandas de TI e impulsionar a eficiência. O fantástico efeito colateral de incorporar tais tecnologias é que os valiosos 

recursos de TI ficam livres para impulsionar esforços de transformação digital em grande escala — esforços que 

capacitam a empresa para prosperar em uma economia digital. 

Considere o armazenamento flash, que já desempenha um papel na propulsão da transformação digital. Mas o uso 

do flash é só o começo. Várias novas tecnologias — NVMe, NVMe sobre fabrics (NVMe-oF) e memória de classe 

de armazenamento (SCM) — estendem os benefícios do flash. Elas podem reduzir drasticamente a latência de I/O e, 

dessa forma, incentivar um aumento na eficiência do datacenter para atender às demandas extremas de aplicativos 

de última geração (como lógica analítica em tempo real). E trata-se de algo que vai ainda mais além do que flash — 

trata-se de maximizar a utilização de uma infraestrutura moderna — CPUs, GPUs, redes e armazenamento. 

Simplesmente adicionar um silo ultrarrápido a um datacenter já sobrecarregado e complexo não ajudará. Isso só 

aumenta os custos e os encargos do gerenciamento. Para apoiar de modo eficaz as iniciativas de transformação digital, 

as plataformas de armazenamento de dados requerem não apenas velocidade, mas também inteligência integrada, 

automatização e a capacidade de oferecer serviços de dados de classe empresarial sem comprometimento.  
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Resumo: Agora é evidente que três avanços tecnológicos específicos — NVMe (Non-Volatile Memory Express, 
memória não volátil expressa), NVMe-oF (NVMe over Fabrics, NVMe sobre fabrics) e SCM (Storage Class Memory, 
memória de classe de armazenamento) — são transformadores e acabarão orientando o futuro do 
armazenamento de dados high-end. Cada uma dessas tecnologias reduz significativamente a latência de I/O.  

No entanto, as organizações que estão trabalhando para transformar seus datacenters não devem considerar 
o desempenho como o único objetivo final. Um ótimo desempenho é importante porque aumenta a capacidade 
de um array de lidar com qualquer carga de trabalho de maneira inteligente, dimensionar para atender à demanda 
imprevisível e operar com baixo custo. O Dell EMC PowerMax é um exemplo impressionante desse tipo de 
arquitetura moderna de armazenamento. Ele foi projetado deliberadamente para maximizar a velocidade 
de NVMe e, consequentemente, oferecer benefícios de eficiência transformacional e retorno comercial. 
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Um dos fornecedores mais conceituados do setor de armazenamento de dados, a Dell EMC, ocupa essa posição. 

A Dell EMC tem se engajado em um esforço conjunto para ajudar seus clientes e clientes potenciais a buscar 

a transformação digital da maneira certa. Os novos e revolucionários sistemas de armazenamento Dell EMC PowerMax 

do fornecedor, habilitados por NVMe completo, são fundamentais para esse esforço. 

Um futuro baseado em NVMe e SCM 

Como foi mencionado, três tecnologias bem novas, NVMe, NVMe-oF e SCM, são grandes ativadores que podem 
capacitar a TI para levar uma infraestrutura de armazenamento a um nível mais alto de modernização: 

 NVMe (Non-Volatile Memory Express, memória não volátil expressa) é uma interface de dispositivo lógico aberta 
para acessar mídias de armazenamento não voláteis conectadas por meio de um barramento ou switch PCI 
Express (PCIe). O NVMe é projetado para proporcionar ao hardware e software do host uma forma de explorar 
plenamente os níveis de paralelismo possíveis em modernos drives de estado sólido e processadores Intel Xeon 
multi-core. As especificações do NVMe, lançadas pela primeira vez em 2012, foram desenvolvidas pelo NVM 
Express Workgroup representando mais de 90 empresas. A EMC estava entre os primeiros membros. Menos 
de dois anos depois, a Intel anunciou seu primeiro produto NVMe. Os primeiros produtos a empregar NVMe 
foram PCs de nível de consumidor, depois vieram os servidores de nível comercial. As soluções de 
armazenamento NVMe de nível empresarial e com duas portas acabam de chegar ao mercado. 

Os tomadores de decisões sobre armazenamento são otimistas em relação ao NVMe — 79% dos gerentes de TI 
pesquisados pelo ESG que estavam familiarizados com a tecnologia NVMe disseram que esperam que ela 
eventualmente substitua o tradicional armazenamento flash em estado sólido conectado a SAS ou SATA.1 

 O NVMe-oF usa um protocolo de transferência para conectar dispositivos remotos por uma rede (em oposição a 
conexões diretas por switch ou barramento PCIe do NVMe). Esse protocolo de comunicação permite que um 
computador acesse o armazenamento em block conectado a outro computador por meio de acesso remoto 
direto à memória sobre vários protocolos de transferência, como FC, TCP/IP ou InfiniBand. O padrão NVMe-oF 
mais abrangente foi publicado em 2016, e no início deste ano a FCIA (Fibre Channel Industry Association) publicou 
o padrão do setor para FC-NVMe, NVMe-oF sobre Fibre Channel. Além disso, vários fornecedores de interconexão 
Fibre Channel (ou seja, HBA e switch) afirmam que seus produtos da atual geração estão prontos para NVMe-oF 
(FC-NVMe). 

 O SCM é verdadeiramente a mídia de última geração que simplesmente pode fazer para o flash o que o flash fez 
para o disco em rotação. É o resultado do desejo do setor de TI de criar algo quase tão rápido quanto a DRAM 
(Dynamic Random Access Memory, memória de acesso aleatório dinâmico), mas com a capacidade, a economia 
e a persistência da memória flash NAND. E embora seja um pouco mais lento do que a DRAM, diferentemente 
dela, ele preserva os dados armazenados mesmo quando a energia a um array está desligada. O SCM é 
amplamente percebido como uma das inovações mais potencialmente disruptivas e impactantes de tecnologia 
de armazenamento que surgiu nos últimos anos. 

Dell EMC PowerMax 

A arquitetura do PowerMax apresenta muitas características avançadas. Ele tem a capacidade de dimensionar 
horizontal e verticalmente com uma arquitetura multicontroladora. Ele aproveita o NVMe completo. É resiliente; 
fornece mais de seis noves de disponibilidade e é eficiente — capaz de dar suporte a desduplicação global em linha, 
compactação e replicação SRDF. A operação do PowerMax também é simples, graças à sua capacidade de consolidar 
dados de block, file, mainframe e IBM i em um só sistema. O array vem com um mecanismo de aprendizagem 
automática integrado/em tempo real, monitoramento de lógica analítica baseado em nuvem CloudIQ e criptografia 
de dados em repouso baseada em controladora. A Dell EMC também oferece proteção do investimento, incluindo 
migração contínua e upgrades não disruptivos. 

O PowerMax e o principal produto de armazenamento da geração anterior da Dell EMC apresentam algumas 
diferenças de arquitetura. As unidades flash NVMe agora fornecem grande parte da capacidade de um array 

                                                            
1 Fonte: resultados da ESG Master Survey, 2017 General Storage Trends, novembro de 2017. 

https://www.dellemc.com/pt-br/index.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm
https://research.esg-global.com/reportaction/msr2017GeneralStorageTrends/Toc
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PowerMax, com o SCM dando suporte aos aplicativos de baixa latência mais exigentes. Em 2019, o PowerMax 
aproveitará a tecnologia SCM para otimizar o desempenho. O mecanismo de aprendizagem automática integrado 
é equipado com recursos de lógica analítica preditiva e reconhecimento de padrões, que o sistema usa para colocar 
dados na mídia correta com base no perfil de I/O. O PowerMax também é projetado para trabalhar com futuras 
tecnologias NVMe-oF e SCM. 

Um passo à frente dos outros 

Ao contrário do PowerMax, outros arrays com NVMe anteriormente no mercado apresentavam algumas perdas. 

Alguns fornecedores decidiram habilitar o NVMe somente no caminho rumo ao cache de alto desempenho em seu 

array, limitando o valor do NVMe. Alguns decidiram apenas adicionar software mínimo de array ao hardware pronto 

para uso. O resultado de sua abordagem foi um array rápido, mas carente de serviços de dados básicos, como 

snapshots ou replicação. Outros adotaram uma abordagem exclusiva em um esforço para colocar seu produto 

baseado em NVMe no mercado mais rapidamente. Talvez essa tenha sido uma decisão estratégica de curto prazo 

aceitável, mas eles podem achar mais difícil inovar seus arrays com novos tipos de mídia no futuro. 

Um aspecto importante é que todas essas abordagens apresentavam complexidade também. Todas elas criaram 

um silo separado de armazenamento para aplicativos de alto desempenho. A Dell EMC adotou uma abordagem 

diferente. Sua posição é de que apenas o PowerMax oferece NVMe sem comprometimentos — resultado de sua 

arquitetura scale-out multicontroladora, NVMe completo (unidades baseadas em NVMe com duas portas e prontas 

para NVMe, e DAE baseada em NVMe), e o fato de que ele é baseado em tecnologia de ponta padrão do setor. 

O PowerMax vem em dois novos modelos, ambos executam o PowerMaxOS: 

 PowerMax 2000 — uma plataforma de armazenamento de dados extremamente densa para hospedar cargas 

de trabalho críticas/essenciais ao desempenho. 

 PowerMax 8000 — projetado para consolidação em grande escala e de nível 

corporativo. Ele pode combinar cargas de trabalho de file e block de sistemas 

abertos e mainframe. 

Ambos os modelos, criados para proporcionar simplicidade, vêm com software 

baseado em dispositivo de fábrica. O pacote de software Essentials inclui SnapVX, 

migração não disruptiva, QoS, compactação, desduplicação e iCDM Basic (AppSync, 

um aplicativo de software de gerenciamento de cópia avançada). O pacote Pro 

adiciona SRDF, eNAS, D@RE (Data at Rest Encryption), PowerPath, iCDM Advanced 

(AppSync) e SRM. O RecoverPoint e o ProtectPoint também são opções disponíveis. 

Principais diferenciais técnicos 

A arquitetura scale-out completa baseada em NVMe 

Os números de desempenho do PowerMax parecem excelentes. A Dell EMC afirma 
que oferece até 10 milhões de IOPS, velocidade de 150 GB por segundo, mais de 
três vezes a densidade de desempenho e tempos de resposta até 50% melhores do 
que o sistema predecessor VMAX All Flash. Também é importante enfatizar que 
o PowerMax apresenta uma verdadeira arquitetura scale-out com memória global 
e provisionamento de armazenamento em todas as 16 controladoras comparado 
a clusters federados. As implementações podem começar pequenas em 13 TB e 
dimensionar conforme a demanda.  

O PowerMax é uma marca diferente, mas aproveita a tecnologia VMAX. Em geral, 

os engenheiros da Dell EMC fizeram mudanças e melhorias abrangentes na 

funcionalidade de hardware e software em um "esforço duplo". Eles queriam (1) 

Dell EMC PowerMax 

 Dimensiona verticalmente até 4 PB 

e 256 portas front-end. 

 Dimensiona horizontalmente 

para 8 bricks do PowerMax. 

 Disponibilidade superior 

a 99,9999%. 

 Até 10 milhões de IOPS com 

PowerMax 8000 e 1,7 milhão 

de IOPS com PowerMax 2000. 

 5 milhões de IOPS por placa de 

piso. 

 125 mil IOPS por U. 

 Mecanismo de aprendizagem 

automática integrado. 

 Coberto como parte do Programa 

Dell EMC de fidelidade à prova de 

obsolescência. 
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criar um sistema que pudesse ter um desempenho drástico e (2) estabelecer uma arquitetura que aproveitaria com 

eficiência as tecnologias SCM e NVMe-oF disponíveis no PowerMax em 2019. 

Inteligência artificial para armazenamento autônomo 

O PowerMax tem um mecanismo de aprendizagem automática integrado (consulte a Figura 1), que aproveita a lógica 

analítica preditiva e o reconhecimento de padrões para colocar dados na mídia correta automaticamente de acordo 

com o perfil de I/O. 

Figura 1. Aprendizagem automática do PowerMax 
 

 
Fonte: Dell EMC 

A Dell EMC executou testes detalhados desse recurso. Ela informa ao ESG que um array PowerMax de 200 TB típico 

pode analisar e prever 40 milhões de conjuntos de dados em tempo real — impulsionando, a cada dia, 6.000.000.000 

de decisões sobre: 

 Onde colocar os dados. 

 Quais dados devem ser compactados ou desduplicados. 

 Quais níveis de serviço QoS precisam de mais desempenho. 

Com seu reconhecimento automático de I/O e sua inteligência de posicionamento de dados, o PowerMax maximiza 

o desempenho sem incorrer em sobrecarga extra. Esse nível de análise detalhada baseada em inteligência artificial 

só é possível graças às melhorias de latência e à arquitetura baseada em NVMe completo projetada no produto. 

Notavelmente, o fornecedor agora também está incorporando lógica analítica de armazenamento e monitoramento 

baseado em nuvem do Dell EMC CloudIQ a seu hardware high-end. Anteriormente, o CloudIQ só estava disponível 

no armazenamento midrange da Dell EMC. O valor do CloudIQ está centrado em sua capacidade de dar aos usuários 

novas e valiosas percepções sobre a integridade do sistema de armazenamento. Ele monitora e mede proativamente 

a integridade geral usando lógica analítica inteligente, abrangente e preditiva — e isso facilita para a TI a identificação 

de problemas de armazenamento com rapidez e precisão. Essa lógica analítica (que os administradores podem acessar 

de qualquer lugar por meio de uma interface Web ou aplicativo móvel) pode impulsionar decisões de negócios que 

podem reduzir o custo total de propriedade da organização associado ao array. As capacidades de monitoramento 

do CloudIQ são elogiadas pelas organizações que atualmente o utilizam por sua capacidade de promover maior tempo 

de funcionamento, aumentar o desempenho, melhorar a proteção de dados e apoiar esforços eficientes 

de configuração e planejamento de capacidade. O CloudIQ é gratuito e está incluído nos arrays PowerMax.  
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Serviços de dados corporativos de nível 0 

Baseado em seu VMAX legado, o PowerMax oferece um avançado conjunto de recursos de nível corporativo de nível 0. 

O SnapVX, o SRDF e o ProtectPoint proporcionam proteção de dados e resiliência essenciais. O AppSync, 

gerenciamento de dados de cópia, integra-se a outros sistemas de armazenamento da Dell EMC para estender 

os recursos de proteção de dados do PowerMax permitindo, simultaneamente, que os dados sejam realocados para 

teste e desenvolvimento ou lógica analítica. Promovendo sua capacidade de dar suporte à consolidação de cargas 

de trabalho em toda a empresa, o PowerMax também apresenta NAS incorporado, criptografia de dados em repouso, 

upgrades não disruptivos, migração de dados ininterrupta, disponibilidade superior a seis noves e gerenciamento 

baseado em nível de serviço. 

A Dell EMC também introduziu aprimoramentos de grande eficiência, com desduplicação global em linha 

e compactação aprimorada que é otimizada por hardware para não comprometer o desempenho. A tecnologia 

de redução de dados do PowerMax oferece controle granular com a capacidade de ser habilitada, ou desabilitada, por 

aplicativo e está integrada a todos os serviços de dados do PowerMax. O resultado prático fornece um aumento 

significativo de eficiência à medida que serviços de dados, como os de proteção de dados, apenas movem 

ou armazenam dados em sua forma otimizada, sem impacto negativo no desempenho.  

Programa de fidelidade à prova de obsolescência 

O Programa de fidelidade à prova de obsolescência é o programa de clientes da Dell EMC que fornece proteção 

do investimento com um conjunto de recursos tecnológicos e programas que habilitam os produtos de 

armazenamento da Dell EMC para agregar valor durante toda a vida útil dos aplicativos dos clientes. Ele é diferente 

porque está disponível aos clientes sem custo adicional — sem preços mais altos de manutenção ou do produto. Para 

o PowerMax, o programa consiste nas seguintes ofertas: 

 Garantia de satisfação de três anos. 

 Garantia de eficiência de 4:1 para armazenamento totalmente flash. 

 Migrações de dados sem preocupações. 

 Proteção do investimento em hardware. 

 Software completo. 

 Preços de suporte previsíveis. 

 Modelos flexíveis de consumo da nuvem. 

 Recursos de arquitetura habilitados para a nuvem. 

Benefícios transformadores para uma empresa digital 

O PowerMax e seus recursos de desempenho, eficiência e disponibilidade podem oferecer benefícios transformadores 

a uma organização no nível dos negócios. Os recursos do PowerMax parecem estabelecer o padrão para 

o armazenamento moderno, e eles podem significar muito para as organizações que o utilizam: 

 Sua escalabilidade e alta disponibilidade por meio da arquitetura scale-out multicontroladora do tipo 

"compartilhamento total" mantêm os aplicativos em execução sem comprometimento e dá flexibilidade 

às organizações para expandir a capacidade e o desempenho sob demanda. 

 Sua eficiência por meio da desduplicação global em linha e da compactação resulta em menor espaço ocupado 

e menores custos de energia e resfriamento, levando a um menor custo total de propriedade. 

 Sua natureza à prova de obsolescência — graças a seu preparo para NVMe e SCM, bem como seus recursos 

de migração não disruptiva — deixam-no pronto para todas as cargas de trabalho e aplicativos atuais e futuros. 

Isso deve dar às organizações maior proteção ao investimento e mais tranquilidade. 
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 Sua simplicidade operacional abrangendo block, file, mainframe, IBM i, aprendizagem automática e lógica 

analítica baseada em nuvem permitem que a organização alcance enorme consolidação multiprotocolo. Tempo 

é dinheiro, e administração mais simples com alguns cliques de qualquer dispositivo usando a interface Web 

ou um aplicativo móvel dá aos administradores de armazenamento mais tempo para se concentrar em outras 

atividades estratégicas que agregam valor. 

 Sua disponibilidade ininterrupta de 99,9999% com sincronização e replicação Metro oferece às organizações 

operação totalmente contínua, tempo de inatividade essencialmente zero. Tal nível de tempo de funcionamento 

permite à TI cumprir até com os mais rígidos SLAs. 

Oferecendo eficiência de TI e negócios 

Os benefícios estão associados ao armazenamento de alto desempenho. O armazenamento rápido dá suporte 

à consolidação de cargas de trabalho, reduz o espaço ocupado pelo hardware, reduz o consumo de energia e, dessa 

forma, diminui os custos de gerenciamento. Esses ganhos levam a um gerenciamento mais fácil, além de benefícios 

comerciais, como melhor utilização de recursos. Usuários de armazenamento de alto desempenho (flash) pesquisados 

pelo ESG dizem que estão economizando, em média, 24% em gastos de capital de armazenamento e 25% em gastos 

operacionais de armazenamento.2 É uma enorme quantia de dinheiro liberada para apoiar projetos estratégicos 

e oportunidades de negócios. 

Além disso, de uma perspectiva de eficiência diária, os aplicativos 

simplesmente são executados mais rápido. Por exemplo, os usuários têm 

respostas muito rápidas quando executam consultas do banco de dados. 

Assim, esses usuários podem executar mais consultas, mais rapidamente. 

O ótimo desempenho também reduz o tempo necessário para 

diagnosticar e corrigir problemas de desempenho. O amplo espaço 

fornecido pelo armazenamento com desempenho realmente rápido 

permitirá que uma organização em crescimento dimensione. 

Fornecendo consolidação da infraestrutura e reduzindo a complexidade da TI 

Uma arquitetura baseada em NVMe completo fornece potencial em escala transformadora, especialmente relacionada 

à consolidação da infraestrutura. Muitos datacenters são preenchidos com tecnologias diferentes, todas colocadas 

juntas. A capacidade de consolidá-las tem sido limitada em parte por gargalos de desempenho de armazenamento. 

Mas o desempenho aumenta drasticamente com a combinação adequada de NVMe, NVMe-oF, e SCM. O resultado 

é uma redução nos custos de capital e operacionais associados à execução de um datacenter. Naturalmente, 

a consolidação só é realmente segura com uma infraestrutura que atenda aos mais altos padrões de confiabilidade. 

O PowerMax é avaliado em mais de 99,9999% de tempo de funcionamento. 

O PowerMax é um grande consolidador não apenas de sistemas abertos, mas também mainframe, IBM 

i e armazenamento em file. Uma organização alcança grandes benefícios de eficiência usando apenas uma imagem 

do sistema para gerenciar toneladas de armazenamento. 

E, especialmente, a desduplicação e a compactação estão disponíveis em ambos, no PowerMax 2000 e no PowerMax 

8000. Sem dúvida, a redução de dados é benéfica para qualquer empresa que luta com o crescimento de dados 

desenfreado. A Dell EMC prevê uma taxa de redução de dados de 3:1, em média, para o PowerMax, mas essa relação 

pode chegar a 5:1 ou mais com alguns aplicativos. 

                                                            
2 Fonte: Resumo Research Insights do ESG, O armazenamento flash impulsiona a transformação da TI, maio de 2018. 

Usuários flash 
relataram economia 
de 24% em CAPEX e 
25% em OPEX. 

https://brazil.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-flash-storage-fuels-it-transformation-brief.pdf
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Com o suporte adicional do CloudIQ, o PowerMax oferece uma plataforma de lógica analítica de armazenamento 

em nuvem que pode centralizar o monitoramento de um ecossistema PowerMax, mesmo um que seja distribuído 

em vários locais. Além disso, o CloudIQ oferece lógica analítica preditiva para otimizar a capacidade e a utilização 

do desempenho, ajudando os administradores a fazer os ajustes adequados à medida que as demandas de 

armazenamento evoluem. Com alertas proativos de integridade, o CloudIQ identifica riscos potenciais para 

o ecossistema PowerMax antes que eles aconteçam, permitindo a resolução antes de um problema. Além disso, 

o monitoramento do CloudIQ pode ocorrer em sua mesa ou em seu dispositivo móvel para rastrear arrays PowerMax, 

VMAX, XtremIO, Unity e SC.  

Possibilitando oportunidades de negócios 

Em uma economia digital, os serviços de TI impulsionam a receita e aceleram a produtividade das pessoas. 

O PowerMax oferece valor nessa área configurando o negócio para prosperar em uma economia digital. Seu 

desempenho excepcional significa que toda a organização provavelmente será capaz de aproveitar os dados mais 

rapidamente e de maneiras mais criativas. Por exemplo, a TI poderia desenvolver esforços adicionais de DevOps com 

rapidez e eficiência ou começar a expandir o uso que a empresa faz de ferramentas de Business Intelligence para obter 

uma vantagem competitiva. 

O dinheiro recuperado do orçamento pode ser direcionado a projetos para ajudar a empresa a prosperar no futuro. 

Os fundos deslocados podem dar suporte à lógica analítica para fornecer insights mais oportunos, desenvolvimento 

de aplicativos para melhor se envolver com os clientes ou até mesmo o desenvolvimento de produtos e serviços 

digitais avançados para ajudar a empresa a livrar-se do bloco competitivo. 

A grande verdade 

Nos últimos anos, a Dell EMC aumentou seu já enorme compromisso com pesquisa e desenvolvimento de hardware 

e começou a corrida para manter-se à frente do mercado. Agora vemos o resultado: o hardware para armazenamento 

à prova de obsolescência que a Dell EMC é dedicada a apoiar, aprimorar e acelerar em longo prazo. 

No mais alto nível, a Dell Technologies tem tudo a ver com transformação digital. Uma grande parte dessa estratégia 

agora se concentra em usar a Dell EMC para ajudar as organizações a transformarem seus ambientes de TI 

corporativos. Os aplicativos de última geração, como lógica analítica em tempo real, colocam enormes demandas nos 

arrays, especialmente quando combinados com as demandas de aplicativos tradicionais. A Dell EMC inventou 

o PowerMax especificamente para lidar com essas enormes demandas com sua arquitetura avançada, operação 

simples e inovação confiável. E a parte boa é que, embora o PowerMax tenha sido cuidadosamente projetado para 

levar as organizações com segurança a um futuro digital, todos os serviços de dados avançados e maduros que vieram 

com o VMAX ainda estão lá também. 

A Dell Technologies tem uma estratégia. A Dell EMC é uma parte importante dela. E dentro da estratégia, a plataforma 

PowerMax agora foi consagrada como o futuro do armazenamento high-end da Dell EMC. Esse é um array que tem 

a melhor e mais recente tecnologia de hoje, além de um grande espaço para dar suporte aos aplicativos de alta 

demanda de amanhã. 
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