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EQUIPAMENTOS DELL 
POWERPROTECT SÉRIE DD 

O melhor equipamento para um armazenamento protegido 
A série DD facilita que as organizações protejam, gerenciem e recuperem dados 
conforme a necessidade em seus diversos ambientes. A série DD é a última geração 
de equipamentos Data Domain, agora a referência em proteção de dados da borda 
ao núcleo e à nuvem. A série DD oferece a compatibilidade com ecossistemas, a 
eficiência, a proteção de dados avançada e os recursos prontos para a nuvem que os 
clientes esperam e gostam do Data Domain e os eleva a um novo patamar. 

O DD Operating System (DDOS) é a inteligência que potencializa a série DD. Gera a 
agilidade, a segurança e a confiabilidade que permitem à série DD oferecer o 
armazenamento com proteção multicloud escalável, em alta velocidade e líder do 
setor para fazer backup, arquivamento e recuperação de desastres. O DDOS se 
integra com perfeição às infraestruturas atuais, o que facilita a usabilidade com os 
principais aplicativos de backup e arquivamento e oferece um desempenho superior 
quando é usado com o Dell PowerProtect Data Manager e o Data Protection Suite. 
Ao comprar um equipamento da série DD novo, agora você pode consumir o DDOS 
na forma de assinatura, o que dá flexibilidade na implementação e diminui os custos 
iniciais. 

Proteção de dados rápida, segura e eficiente  
A série DD reduz o risco de perda de dados e aproveita o valor dos dados protegidos, 
cumprindo com Acordos de Nível de Serviço cada vez mais exigentes e aumentando 
o ROI. O DDOS faz a série DD oferecer backups até 38% mais rápidos e 
restaurações até 45% mais rápidas em níveis mais altos de compactação.** Esse 
nível maior de eficiência de compactação, com frequência, aumenta a capacidade 
lógica em até 30% por TB*.  

Agora, a série DD pode ser dimensionada para mais em uma capacidade física de 
1,5 PB em apenas um rack, assim utilizando o mínimo de espaço físico e diminuindo 
a energia e a refrigeração em até 41%.*** Ao utilizar unidades de disco mais densas, 
a série DD reduziu em até 39% o espaço necessário em rack. 

A série DD oferece até 3 PB a mais de capacidade na nuvem para ter retenção em 
longo prazo, com o Cloud Tier.  

A série DD comporta alta disponibilidade em apenas um rack. Com isso, ela pode 
diminuir ainda mais o custo total de propriedade reduzindo o tempo de inatividade no 
caso inesperado de uma falha de hardware. Também oferece conectividade de rede 
em alta velocidade compatível com adaptadores de rede de 25 GbE e 100 GbE.  

 

 

 

   

 

Principais benefícios 
Rápido, seguro e eficiente  
• 1,5 PB de capacidade útil em um rack 
• Até 3 PB de capacidade para retenção em 

longo prazo 
• Mais capacidade lógica de até 30% por TB* 
• Recursos instantâneos de acesso e 

restauração de até 64 VMs e 
100.000 IOPS***** 

• Conectividade de rede de alta velocidade – 10 
GbE, 25 GbE e 100 GbE 

• Integração perfeita e desempenho superior 
com o PowerProtect Data Manager e o Data 
Protection Suite 

• Suporte aos principais aplicativos empresariais 
de backup e arquivamento 

Proteção multicloud líder no setor 
• Armazenamento de proteção definida por 

software no local e na nuvem com o 
PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE) 

• O DDVE tem um dimensionamento de até 
256 TB na nuvem  

• Melhora o desempenho de restauração na 
nuvem em até dez vezes*** 

• O Cloud Tier fornece retenção em longo prazo 
simples e eficiente para nuvem pública, 
privada ou híbrida 

• Recuperação de desastres de baixo custo para 
a nuvem 

Simplicidade operacional 
• O DD System Manager aprimorado oferece 

uma visualização completa do chassi 
• Ponto único de gerenciamento para toda a 

série DD por meio do PowerProtect DD 
Management Center 

• Compatibilidade com o Smart Scale, o que 
diminui a complexidade no gerenciamento de 
dados conforme a necessidade  

Eficiência no uso de energia com a 
linha Dell Storage 

• A Dell tem o compromisso de aumentar a 
eficiência no uso de energia a cada geração 
de nosso portfólio de armazenamento.  

 
* Com base em testes internos da Dell e dados de telemetria em campo. Março de 2022. Os resultados reais podem variar. 
** Com base em testes internos da Dell em comparação com a geração anterior, março de 2022. Os resultados reais podem variar. 
*** Ao comparar 1 petabyte de dados em um DD9800 com o Cloud Tier e no PowerProtect DD9900 com o Cloud Tier. Os resultados reais podem variar. Março de 2022. 
**** Com base em testes internos da Dell ao comparar o DDVE 7.7 com o DDVE 7.1. Os resultados reais podem variar. Março de 2022. 
***** Ao usar o DDOS 7.7 e posterior no DD9900. Com base em testes internos da Dell. Os resultados reais podem variar. Março de 2022 
 



 
  Smart Scale para equipamentos PowerProtect  

Muitas vezes, as organizações devem gerenciar vários data centers e ambientes na nuvem, adicionar, fazer upgrade e desativar a 
infraestrutura de armazenamento de proteção, instalar novos aplicativos em constante evolução, além de otimizar a capacidade e o 
desempenho. Não é uma tarefa fácil, mas uma que a Dell está ajudando as empresas a superar com o Smart Scale. O Smart Scale 
permite gerenciar até 32 equipamentos da série DD dentro de um só pool de sistemas em um namespace unificado que reduz a 
complexidade do gerenciamento e aumenta a eficiência de armazenamento. O Smart Scale é implementado gratuitamente por meio 
de nosso console de gerenciamento centralizado, o PowerProtect DD Management Center. O Smart Scale é compatível com 
DD9900, DD9400, DD6900 e DD6400. Para integrar softwares, oferecemos a compatibilidade com Dell PowerProtect Data Manager, 
Dell NetWorker e aplicativos de backup de terceiros. O Smart Scale conta com unidades de armazenamento móveis que oferecem 
flexibilidade e mobilidade transparente dos dados de backup em cada pool.  
Acesso instantâneo e restauração instantânea 
Os recursos instantâneos de acesso e restauração oferecem alto desempenho de VMs com até 100.000 IOPS, com a capacidade de 
acessar instantaneamente até 64 VMs ao mesmo tempo.***** 

Os recursos instantâneos de acesso e recuperação poupam tempo, o que reduz a média de tempo para reparo ao permitir o acesso 
instantâneo aos dados da imagem de backup nas unidades SSD da série DD incluídas. Eles também economizam espaço de 
armazenamento primário com a capacidade de gerenciar dados no próprio equipamento e reduzem os custos, utilizando melhor os 
recursos físicos tanto na proteção de dados quanto nos ambientes de produção. 

Em caso de erro ou recuperação de desastres em um ambiente virtualizado, a série DD pode acionar VMs voltadas à produção 
imediatamente dentro do próprio equipamento. Ao fazer isso, o cliente pode continuar a rotina diária sem enfrentar tempo de 
inatividade, enquanto as VMs com falha são restauradas para o ambiente de produção. 

 
Arquitetura de Invulnerabilidade de Dados   
A série DD foi desenvolvida como o armazenamento de última instância, garantindo que você possa sempre recuperar seus dados 
com confiança. A Data Invulnerability Architecture é integrada ao DDOS e à série DD para oferecer a melhor defesa do setor contra a 
perda de dados. A verificação de leitura e gravação em linha fornece proteção e recuperação automática no caso de problemas de 
integridade dos dados durante a ingestão e a recuperação de dados, enquanto o RAID-6 e os hot spares protegem contra falhas de 
disco. 

A captura e a correção de erros de E/S em linha durante o processo de backup eliminam a necessidade de repetir os backups, 
garantindo que eles sejam concluídos no prazo e atendam aos Acordos de Nível de Serviço. Além disso, diferentemente de outros 
arrays ou file systems empresariais, na série DD, a detecção contínua de falhas e a autocorreção garantem que os dados possam ser 
recuperados durante todo o ciclo de vida. 

 

 



Portfólio abrangente da série DD  

 DDVE: 96 TB DD3300 DD6400 DD6900 DD9400 DD9900 

Inclusão de 
backup (com DD 
Boost) 

Até 11,2 TB/h  Até 7.0 TB/h Até 27,7 TB/h Até 33 TB/h Até 57 TB/h Até 94 TB/h 

Capacidade 
lógica (com nível 
ativo) 

Até 4,8PB Até 1,6PB Até 11,2 PB Até 18,7PB Até 49,9PB Até 97,5 PB 

Capacidade útil 
(com nível ativo) 

1 TB a 96 TB 4 TB a 32 TB 8 TB a 172 TB 24 TB a 
288 TB 

192 TB a  
768 TB 

576 TB a 1,5 PB 

 Capacidade lógica com base em desduplicação de até 50 vezes (DD3300) e desduplicação de até 65 vezes (DD6400, DD6900, DD9400 e DD9900) 
de acordo com a compactação adicional de dados assistida por hardware até 30% melhor do que a geração anterior.  A capacidade e o throughput 
reais dependem da carga de trabalho de aplicativos, da desduplicação e de outras configurações. 
 
Integração perfeita 
A série DD se integra facilmente a infraestruturas existentes, viabilizando a usabilidade com os principais aplicativos de 
backup e arquivamento, e oferece desempenho superior quando combinada com o PowerProtect Data Manager e o 
Data Protection Suite.  
A série DD aceita diversos métodos de acesso ao mesmo tempo, como NFS, CIFS, VTL, NDMP e DD Boost™, e todos 
os aplicativos e utilitários podem ser compatíveis com o mesmo equipamento da série DD para permitir maior 
consolidação do armazenamento de proteção. Um sistema pode se apresentar como servidor de arquivos, oferecendo 
acesso por NFS ou CIFS por Ethernet, como biblioteca de fitas virtuais (VTL) por Fibre Channel, como servidor de fitas 
NDMP por Ethernet ou como disco de destino usando interfaces específicas de aplicativo, como o DD Boost. O DD VTL 
é qualificado com os principais sistemas abertos e aplicativos de backup corporativo IBMi. 
 

Proteção multicloud líder do setor 
A série DD simplifica e tem eficiência operacional, incluindo resiliência e dimensionamento, à medida que você crescer 
em qualquer ambiente de nuvem, seja ela privada, pública ou híbrida. A série DD é compatível com o ecossistema de 
nuvem mais abrangente — AWS, Azure, VMware Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud e Dell ECS — para oferecer uma 
proteção de dados excelente na nuvem com custos reduzidos. A série DD pode armazenar nativamente em camadas os 
dados desduplicados em qualquer ambiente de nuvem compatível para oferecer retenção em longo prazo com o Cloud 
Tier. A série DD oferece recuperação de desastres rápida e orquestrada, além de uma arquitetura eficiente para 
estender a proteção de dados no local com custos reduzidos. 
 

PowerProtect DD Virtual Edition 
O PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE) usa a capacidade do DDOS para oferecer armazenamento de proteção 
definido por software no local e na nuvem.  É fácil e rápido fazer o download, configurar e implementar o DDVE, sendo 
possível começar a ser usado em poucos minutos.  O DDVE pode ser implementado em qualquer hardware padrão, 
convergente ou hiperconvergente, e funciona no VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e KVM, bem como na nuvem com 
AWS, AWS GovCloud, VMware Cloud, Azure, Azure Government Cloud, Alibaba Cloud e Google Cloud. Ele também é 
certificado com os servidores Dell PowerEdge e com o 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 instância só do DDVE pode ser dimensionada em até 256 TB na nuvem e até 96 TB no local. 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 DDVE mantém os principais recursos 
do DDOS e inclui DD Boost, DD Encryption e DD Replicator. Ele pode ser configurado e gerenciado usando o DD 
System Manager e realiza o gerenciamento centralizado de várias instâncias do DDVE, no local e na nuvem, pelo 
PowerProtect DD Management Center.   
 

 

 

 

 



 

Retenção em longo prazo e recuperação de desastres na nuvem 

Com o Cloud Tier, o DDOS pode armazenar nativamente em camadas os dados em uma nuvem pública, privada ou híbrida para oferecer retenção em 
longo prazo. Somente dados exclusivos são enviados diretamente da série DD para a nuvem, e os dados chegam ao armazenamento em objeto na 
nuvem já desduplicados. É compatível com AWS, AWS Gov Cloud, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud, Seagate Lyve Cloud e Dell 
Elastic Cloud Storage (ECS). Com taxas de desduplicação de até 65 vezes, o espaço ocupado pelo armazenamento diminui significativamente, 
reduzindo o custo total de propriedade. O Cloud Tier pode ser dimensionado para até 3 PB de capacidade útil. Com DD Encryption, os dados na 
nuvem permanecem seguros. O Cloud Tier funciona com o DDVE para implementações no local. 
 
O Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) permite que as empresas copiem as VMs de backup dos ambientes da série DD no local à nuvem pública 
(AWS, VMware Cloud on AWS e Azure) e orquestrem os testes de recuperação de desastres e failover de cargas de trabalho na nuvem em uma 
situação de desastre com orquestração completa.   
Simplicidade operacional 

A série DD conta com instalação e gerenciamento extremamente simples, resultando em custos administrativos e operacionais menores. Os 
administradores podem acessar o DDOS por meio da linha de comando via SSH ou por meio do DD System Manager, uma interface gráfica do 
usuário baseada em navegador.  

Diversos equipamentos da série DD podem ser gerenciados e monitorados por meio de apenas uma interface, o PowerProtect DD Management 
Center, ou DDMC. Os painéis de indicadores com personalização dão visibilidade do status agregado e por localização, bem como a capacidade de 
se aprofundar nos dados do nível do sistema. Agora, o DDMC pode mostrar insights sobre as capacidades atuais e estimadas no nível do sistema 
para a série DD e os sistemas Data Domain preexistentes, o que proporciona mais previsão e gerenciamento da capacidade. O acesso baseado em 
funções permite diferentes níveis de acesso com base em funções de usuário atribuídas aos diferentes níveis de conhecimento especializado na 
organização. A capacidade de programação simples combinada ao monitoramento de SNMP proporciona mais flexibilidade de gerenciamento. O 
DDMC oferece uma opção de pré-verificação antes de agendar um upgrade do DDOS para garantir que o ambiente seja compatível com a 
atualização. Depois que a verificação inicial for concluída, você poderá agendar um upgrade geral, o que permite agendar diversos upgrades do 
DDOS em vez de fazer atualizações individuais. A configuração de vários equipamentos da série DD é simples com o DDMC porque permite criar e 
aplicar modelos desse procedimento. Com ataques cibernéticos e ameaças em ascensão, o DDMC pode gerar alertas quando a configuração de um 
sistema está fora de conformidade. Em caso de erro de upgrade do DDOS, o equipamento voltará automaticamente à versão anterior do sistema 
operacional, o que diminui o tempo de inatividade do sistema e permite operações contínuas de backup. 

Além disso, a série DD conta com um sistema de geração automática de relatórios call-home chamado Autosupport, que envia notificações por e-mail 
com o status completo do sistema ao Suporte Dell e a 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. 

Os equipamentos série DD já estão integrados ao Dell CloudIQ. O CloudIQ oferece uma percepções e análises proativas de desempenho no 
armazenamento compatível, proteção de dados e produtos hiperconvergentes através de uma interface do usuário.  
Complementos de software da série DD 

DD Boost 

O software DD Boost oferece um nível avançado de integração a aplicativos de backup e utilitários de banco de dados, melhorando o desempenho e a 
facilidade de uso. A Dell também oferece o plug-in DD Boost File System (BoostFS) com DD Boost para incluir ainda mais suporte a aplicativos, o que 
dá todos os benefícios do DD Boost para aplicativos que usam NFS na proteção de dados. Em vez de enviar todos os dados ao sistema para 
processos de desduplicação, o DD Boost permite que o servidor de backup ou o client de aplicativo envie apenas segmentos de dados exclusivos em 
toda a rede ao sistema. 

DD Replicator  

O software DD Replicator oferece replicação automatizada, criptografada, baseada em políticas e com uso eficiente de rede para fins de recuperação 
de desastres e consolidação do backup e do arquivamento em vários locais. O software DD Replicator replica de modo assíncrono apenas dados 
compactados e desduplicados na WAN. A desduplicação entre locais reduz ainda mais os requisitos de largura de banda quando diversos locais estão 
replicando para o mesmo sistema de destino. Isso aumenta a eficiência de rede entre todos os locais e reduz os requisitos diários de largura de banda 
da rede, fazendo com que a replicação baseada em rede seja rápida, confiável e econômica. Para atender a uma ampla variedade de requisitos de 
recuperação de desastres, o DD Replicator oferece várias topologias de replicação flexíveis, como "full system mirroring" ("espelhamento completo 
entre sistemas"), "bi-directional" ("bidirecional"), "many-to-one" ("individual"), "one-to-many" ("geral") e "cascaded" ("sequenciado"). 

Future-Proof Program e Dell Technologies APEX  

O Future-Proof Program é um programa dedicado aos clientes que dá mais tranquilidade com garantia de satisfação e proteção do investimento por 
meio de um conjunto abrangente de programas e recursos tecnológicos de classe mundial para alterações de tecnologia futuras. A série DD faz parte 
desse Programa Future-Proof. A série DD faz parte do programa APEX da Dell Technologies, o que permite opções de pagamento flexíveis, como os 
planos Pay as You Go e Pay As You Use e as ofertas de "as a service" inclusas. 
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Saiba mais sobre a   
série DD 

Entre em contato com um 
especialista da Dell Technologies 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/data-protection/powerprotect-backup-dd-appliances/powerprotect-dd-backup-appliances.htm
https://www.dell.com/pt-br/dt/data-protection/powerprotect-backup-dd-appliances/powerprotect-dd-backup-appliances.htm
https://www.dell.com/pt-br/dt/data-protection/powerprotect-backup-dd-appliances/powerprotect-dd-backup-appliances.htm

