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OPINIÃO DA IDC
No teste de validação, a IDC observou benefícios impressionantes de velocidade, facilidade de uso, eficiência, 
resiliência e confiabilidade na operação do PowerMax. Essas vantagens ajudam o PowerMax a se destacar em relação 
aos concorrentes.

Resumo executivo
A IDC testou três cenários e validou os principais recursos/funções para uso de missão crítica:

Gerenciamento 
simplificado

• Provisionamento de armazenamento 
simples 

• Automação moderna por meio de API REST 
e playbooks do Ansible

• Alerta e monitoramento do SaaS CloudIQ

Alta  
eficiência

• Redução de dados em linha
• Mobilidade contínua de nuvem
• Snapshots orientados por políticas em 

grande escala

Operações de 
armazenamento 
resiliente

• RAID remoto com SRDF
• SRDF/Metro Smart DR
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Por que os clientes escolhem o PowerMax

Desempenho • Fácil manuseio de cargas de trabalho pequenas/grandes/mistas

• Cache amplo para executar milhares de cargas de trabalho
• OLTP, lógica de dados, data warehouse, Big Data

• Arquitetura scale-out NVMe abrangente e totalmente redundante

Alta 
disponibilidade  
de missão crítica

• Upgrades de hardware e software sem interrupções

• Replicação remota ativa/ativa com vários arrays

Consolidação 
eficiente de cargas 
de trabalho

• Bloco e arquivo de sistemas abertos, IBM Z, IBM System i, 
virtualização/contêineres

• Mais de 64.000 dispositivos de armazenamento com até  
64 milhões de snapshots por array

• Compactação, desduplicação e criptografia baseadas em 
hardware

• Desempenho otimizado por meio de aprendizado de máquina 
(ML)
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Visão geral dos sistemas Dell EMC PowerMax

* Migração sem interrupções (NDM), software Open Replicator (ORS), gerenciamento integrado de dados de cópia (iCDM), criptografia de dados em repouso (D@RE)

PowerMax 2000 PowerMax 8000

2 a 4 controladores 2 a 16 controladores

Cache de 4 TB Cache de 16 TB

64 portas FC/FC-NVMe/iSCSI 256 portas FC/FC-NVMe/FICON/iSCSI

1,2 PBe capacity 4,5 PBe de capacidade

Tudo em um rack com metade da largura Tudo em 1 a 2 racks

Software essencial

SnapVX NDM e ORS*

Compactação iCDM* Basic

Desduplicação

Complementos avançados do 
software

SRDF SRM

D@RE* iCDM Advanced

eNAS PowerPath + VE



66

Dell EMC PowerMax

Relatório de validação em laboratório da IDC, patrocinado pela Dell Technologies 
Abril de 2021  |  Doc. #US47574821 IDC Índice

Principais diferenciais  
do PowerMax

 Arquitetura scale-out NVMe abrangente
 Tecnologias comprovadas de replicação
 Redução global de dados em linha e baseada em 

hardware sem impacto no desempenho do aplicativo
 •  Mantém a grande largura de banda ao realizar a 

desduplicação e a compactação

 Segurança de dados abrangente de nível 
empresarial

 Posicionamento automatizado de dados para obter 
o melhor desempenho usando SSDs com SCM Intel 
Optane

 Integração a nuvens híbridas por meio de mobilidade 
de nuvem

 Ferramentas eficientes de automação de TI com 
Ansible, CSI, API REST e PowerShell

 O RAID remoto oferece 1.000 vezes menos  
riscos de perda de dados do que o RAID6 por  
um custo menor
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Memória de classe de armazenamento Intel Optane:  
como preencher a lacuna entre memória e armazenamento

 A SCM Intel Optane é uma nova opção de armazenamento 
persistente baseada na tecnologia Intel 3D XPoint.

 Algumas das opções de armazenamento baseado  
na XPoint 3D são a memória persistente Intel Optane  
(usa a interface DDR4/5) e SSDs com SCM Intel Optane 
para uso com NVMe.

 O PowerMax é compatível com SSDs com SCM Intel 
Optane de duas portas usadas como um nível de 
armazenamento persistente de alto desempenho  
(em conjunto com SSDs flash NAND).

 Em comparação com as SSDs flash NAND, as SSDs Intel 
Optane oferecem menor latência, throughput superior e 
resistência de mídia, além de maior utilização da CPU e 
eficiência de infraestrutura.

 As SSDs com SCM Intel Optane são adequadas 
para cargas de trabalho extremamente aleatórias e 
dependentes do armazenamento, bem como cargas de 
trabalho de última geração que usam inteligência artificial, 
ML, aprendizagem profunda e lógica analítica de Big Data.

AUMENTO DA 
CAPACIDADE DE MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA PERSISTENTE

ARMAZENAMENTO

AUMENTO DO
DESEMPENHO DE SSD

ENTREGA DE 
ARMAZENAMENTO EFICIENTE
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Suporte para mídia de estado sólido mista

 O DAE (Disk Array Enclosure) do PowerMax tem 
um backplane com base em NVMe compatível com 
diferentes tipos de mídia de estado sólido.

 O PowerMax usa SSDs Intel Optane SCM e/ou SSDs 
flash NAND no mesmo DAE.

 As SSDs Intel Optane são usadas como 
armazenamento persistente para dados do cliente.

 As leituras aleatórias de unidades de SCM 
obtêm latências abaixo de 250 microssegundos, 
oferecendo o melhor tempo de resposta para 
aplicativos.
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Configuração da validação
A IDC testou os recursos e validou os benefícios em cinco sessões da Web. Os critérios de controle são 
definidos a seguir. As solicitações de analistas para a confirmação visual de operações bem-sucedidas 
variaram de acordo com o recurso (com funções incorporadas geralmente validadas por meio da 
confirmação de linha de comando).

Recurso(s) a ser(em) testado(s) Resultados/benefícios para o usuário

Gerenciamento 
simplificado

• Provisionamento de armazenamento
• Automação por meio de Ansible,  

CSI e API REST
• CloudIQ

• Provisionamento mais rápido e fácil
• Maior confiabilidade e eficiência das 

operações
• Gerenciamento de sistemas otimizados 

por inteligência artificial

Alta  
eficiência

• Compactação e desduplicação em 
linha

• Mobilidade de nuvem
• Criação da política de SnapVX em 

grande escala

• Custos menores de armazenamento 
por GB orientados por altas taxas de 
redução de dados

• Integração contínua a ambientes 
baseados em nuvem

• Maior produtividade administrativa e 
desempenho

Operações de 
armazenamento 
resiliente

• RAID remoto
• SRDF/Metro Smart DR

• Menor custo de proteção de dados em 
configurações de SRDF

• Configurações de HA/DR de vários 
locais mais simples e de baixo custo

Observações:
• As sessões em laboratório 

ocorreram de dezembro de 
2020 a janeiro de 2021 

• As sessões foram visualizadas 
remotamente via Zoom 

• A maioria foi precedida de 
uma discussão geral do 
material a ser visualizado 

• O analista teve liberdade para 
fazer perguntas, confirmar 
o que viu, propor cenários 
alternativos e contestar 
suposições 

• Cada sessão observada 
teve de 60 a 70 minutos de 
duração 
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Dell EMC PowerMax

Recurso: provisionamento de armazenamento
Fluxo de trabalho rápido, fácil de usar e orientado por assistente:

 Realiza um provisionamento de armazenamento que atende aos requisitos de 
governança e conformidade de maneira rápida, fácil e confiável, sem deixar de 
fornecer flexibilidade para personalizar o armazenamento conforme necessário 

 Simplifica a seleção de vários atributos (redução de dados, criptografia, qualidade 
de serviço) à medida que o armazenamento é provisionado 

 O processo de validação provisionou o armazenamento por meio do assistente e, 
em seguida, confirmou a criação e a montagem nos servidores relevantes 

OPINIÃO DA IDC
Todo o processo de provisionamento de armazenamento leva menos de 1 minuto no total e pode ser executado 
facilmente. A redução de dados é fácil, e os recursos integrados de QoS fornecem proteção contra congestionamento 
de cargas de trabalho não só para o array, mas também para a matriz SAN. Por exemplo, um recurso de QoS muito 
bom do PowerMax é o “limite de largura de banda do host”, que ajuda a proteger a matriz de armazenamento contra 
problemas de latência de crédito induzidos por dispositivo, como “descarga lenta” do Fibre Channel.

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO
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Replicação local e remota
• Snapshot

• SnapVX ad hoc e política
• Mobilidade de nuvem

• SRDF e Metro Smart DR
• Configuração e controle completos
• Fluxos de trabalho simplificados para 

adicionar ou remover dispositivos

Provisionamento de armazenamento
• Fluxos de trabalho simples com chamadas REST 

aprimoradas que utilizam smarts do Servidor 
Unisphere

• Adições/transferências/alterações
• Nível de serviço
• Monitoramento da capacidade

Monitoramento de desempenho
• Informações de diagnóstico em intervalos  

de 5 minutos para mais de 2 000 métricas
• Monitoramento em tempo real para medição de 

desempenho importante
• Array (intervalos de 5 segundos)
• Grupo de armazenamento (intervalos de 30 segundos)

Configuração de emissão de alertas e 
monitoramento
• Execução de verificações de integridade

• Visualização da integridade do array
• Configuração de alertas
• Importação e exportação de 

configurações de alerta

Dell EMC PowerMax

Recurso: API REST do PowerMax
O que posso fazer com a API REST do PowerMax? As APIs REST são criadas para serem usadas com 

a automação
• Respostas estruturadas
• Segurança e governança aplicadas
• Tarefas fáceis de dimensionar 

A API REST do PowerMax permite a integração a 
diversas ferramentas diferentes
• Virtual Volumes
• VMware vRealize
• Ansible, Puppet etc 
• CSI/Kubernetes
• Scripts “caseiros”

A API REST do PowerMax permite que os 
aplicativos “usem” diretamente os serviços 
de armazenamento sem a necessidade de um 
administrador de armazenamento

OPINIÃO DA IDC
Com o crescente uso da automação para simplificar o gerenciamento, a disponibilidade de uma API REST é 
fundamental. Ao avaliar a viabilidade de uma API, os clientes buscarão facilidade de uso e o tipo de acesso 
abrangente à funcionalidade do PowerMax oferecido pela API REST do PowerMax. A API melhora a eficiência,  
a produtividade administrativa e a confiabilidade das operações. É um recurso importante.

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Unisphere  
para API REST 
do PowerMax
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Dell EMC PowerMax

Recurso: suporte ao Ansible

OPINIÃO DA IDC
Os Ansible Modules validados pela Dell podem aproveitar de maneira abrangente a funcionalidade de gerenciamento 
de armazenamento do PowerMax e facilitar a criação e o dimensionamento de fluxos de trabalho automatizados. 
Esse recurso permite a integração a vários ambientes externos (VMware, Kubernetes etc.) e outras ferramentas de 
automação, tornando a administração mais simples, confiável e fácil de dimensionar, conforme necessário.

O Ansible, uma ferramenta de orquestração de código aberto que  
possibilita a infraestrutura como código, oferece melhor produtividade 
administrativa:

 A Dell fornece conjuntos do Ansible, que permitem a automação de casos de uso  
comuns, como provisionamento de armazenamento e controle de snapshots, além  
de controle e configuração da replicação remota 

 Os administradores de armazenamento podem aproveitar os Ansible Modules validados pela 
Dell para integrar fluxos de trabalho de armazenamento a processos automatizados 

 Os usuários podem integrar módulos do PowerMax a outros do Ansible para criar e gerenciar 
fluxos de trabalho de maneira repetível e escalável 

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO
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Dell EMC PowerMax

Recurso: CloudIQ
GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO

OPINIÃO DA IDC
Plataformas baseadas em SaaS como o CloudIQ agregam um valor administrativo real para os clientes. Além disso, 
o CloudIQ oferece um conjunto abrangente de recursos de monitoramento, gerenciamento e análise de tendências 
que ajuda os administradores a gerenciar e otimizar com eficiência infraestruturas de armazenamento grandes 
e crescentes. O aplicativo móvel para o CloudIQ é um recurso particularmente útil que oferece maior agilidade 
administrativa.

O CloudIQ é uma plataforma baseada em SaaS, gratuita e 
orientada por ML que oferece análise preditiva, percepções 
centralizadas e planejamento de negócios em todo o portfólio 
de infraestrutura de armazenamento da Dell Cloud IQ:

 Fornece monitoramento e gerenciamento em uma frota de plataformas de 
armazenamento Dell distribuídas geograficamente 

 Permite que administradores visualizem métricas em toda a frota ao mesmo 
tempo, incluindo status de integridade, desempenho, consumo de capacidade, 
uso de snapshots e tendências ao longo do tempo 

 Possibilita a inicialização direta no Unisphere para mais aprofundamento sobre 
os arrays 
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Dell EMC PowerMax

Recurso: redução global de dados em linha
ALTA EFICIÊNCIA

OPINIÃO DA IDC
A redução global de dados em linha do PowerMax é um recurso importante, pois permite que os clientes obtenham 
mais valor aumentando a eficiência da capacidade de armazenamento adquirida. A redução de dados é granular e 
habilitada no nível do aplicativo sem impacto no desempenho. Isso permite que os clientes tenham uma metodologia 
de capacitação rápida e fácil para obter os benefícios de eficiência do armazenamento de redução de dados.

A redução de dados em linha reduz os custos gerais de 
armazenamento e melhora a eficiência do armazenamento:

 A compactação, a desduplicação e a criptografia assistidas por hardware são 
todas realizadas em linha e em uma única passagem, sem impacto perceptível no 
desempenho dos aplicativos 

 • Mantém a grande largura de banda ao realizar a desduplicação e a compactação

 A redução de dados é definida no nível do array e pode ser habilitada/desabilitada 
no nível do aplicativo 

 A Dell Technologies oferece uma garantia de redução de dados de 3 5:1 pelo 
uso de compactação e desduplicação de dados redutíveis, mas a proporção de 
eficiência geral será potencialmente muito maior quando o thin provisioning e os 
snapshots que ocupam pouco espaço também forem levados em consideração 
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Dell EMC PowerMax

Recurso: políticas de snapshot do PowerMax
ALTA EFICIÊNCIA

OPINIÃO DA IDC
O assistente de política de snapshot facilita a criação, a execução e o dimensionamento de fluxos de trabalho de 
snapshot, incorporando políticas para ajudar a gerenciar a criação, o período de retenção e a emissão de alertas. 
A escalabilidade de snapshots destaca o PowerMax da concorrência, por sua capacidade de gerenciar um total de 
1.024 snapshots por dispositivo (com 64 milhões snapshots no array).

A criação da política de snapshot em escala inclui:

 O fluxo de trabalho simples baseado em assistente para facilitar a criação de 
políticas de snapshot com diferentes tipos de objetivos do ponto de recuperação 
(RPO) 

 Snapshots que permitem vários casos de proteção de dados e de reutilização  
de dados 

 Recursos de monitoramento e gerenciamento associados à definição, retenção, 
emissão de alertas de snapshots para conformidade com políticas e exclusão 

 API REST do PowerMax, que permite que os fluxos de trabalho de snapshots 
sejam utilizados por ferramentas de automação externas, como VMware vRealize e 
Kubernetes (por meio de seu suporte à interface de armazenamento de contêiner) 
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Dell EMC PowerMax

Recurso: mobilidade de nuvem
ALTA EFICIÊNCIA

OPINIÃO DA IDC
A mobilidade de nuvem permite o armazenamento ágil e econômico para arquivamento e retenção em longo prazo na 
nuvem pública, o que ajuda a deixar a infraestrutura de armazenamento principal local mais eficiente. Um único clique 
no assistente habilita esse recurso, o que o torna extremamente fácil de usar. Além disso, os snapshots de nuvem 
podem ser recuperados em diferentes grupos de armazenamento de um array, assim como no armazenamento em 
bloco da AWS ou do VMware vSphere, como  opções flexíveis de recuperação.

Facilite o armazenamento dos dados de snapshot na nuvem 
pública:

 O assistente de política de snapshot pode definir políticas para copiar 
facilmente snapshots de nuvem para destinos de nuvem no local, como  
Dell EMC PowerScale, ECS e destinos de nuvem pública como Amazon  
Web Services e Microsoft Azure 

 A movimentação dos dados para destinos de nuvem é eficiente e segura, 
pois eles são compactados e criptografados 

 A primeira cópia de um snapshot em um local é uma “cópia completa”;  
as cópias subsequentes ocupam pouco espaço, e um único snapshot pode 
ser migrado para vários destinos 
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Dell EMC PowerMax

OPERAÇÕES DE ARMAZENAMENTO RESILIENTE

OPINIÃO DA IDC
Trata-se de uma abordagem inovadora para oferecer melhor resiliência a um custo menor para clientes do PowerMax 
que usam o SRDF. A implementação oferece recuperação transparente para várias falhas simultâneas com impacto 
mínimo no desempenho. Quanto maior for a capacidade de armazenamento do PowerMax, maior será a economia de 
custos proporcionada por essa oferta exclusiva.

Maior resiliência por um custo menor:
 O RAID remoto é um recurso inerente ao projeto do SRDF 

 Caso ocorra falha de várias unidades no local de origem no grupo RAID 5, todas as 
leituras e gravações do host serão atendidas no local remoto, com impacto mínimo sobre 
o desempenho 

 •  O RAID remoto oferece um risco literalmente milhares de vezes menor de perda de dados do que o 
RAID 6 tradicional

 O RAID remoto reduz o custo da proteção de dados no dispositivo em configurações de 
replicação remota e aprimora a resiliência geral 

 Tanto os ambientes locais como os remotos podem usar as configurações de RAID 5 de 
baixo custo 

 •  Os arrays convencionais geralmente exigem RAID 6 (com maior custo de redundância e impactos 
sobre o desempenho) nos locais de origem e de destino 

Local de origem Local remoto

Recurso: RAID remoto
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Dell EMC PowerMax

Recurso: SRDF/Metro Smart DR

OPINIÃO DA IDC
Embora o PowerMax seja considerado líder do setor em armazenamento de alta disponibilidade, o SRDF/Metro Smart 
DR oferece uma camada adicional de proteção para a maioria das cargas de trabalho de missão crítica a um custo 
significativamente menor. Depois que os arrays necessários estiverem em vigor, serão necessárias apenas algumas 
etapas simples para habilitar ou desabilitar o recurso SRDF/Metro Smart DR.

DR de longa distância por um custo menor. Reduza os requisitos de espaço de 
armazenamento e largura de banda do SRDF/Metro em 50%:

 O Smart DR permite que um único array de local remoto aja como destino para qualquer um dos dois 
arrays do SRDF/Metro, alternando entre os dois de maneira transparente, conforme necessário com 
base no modo operacional (normal ou de recuperação) 

 O assistente Smart DR valida as configurações antes de habilitar o SRDF/Metro Smart DR, tornando  
a configuração extremamente simples 

 As configurações existentes do SRDF/Metro DR podem ser convertidas em configurações do  
SRDF/Metro Smart DR sem interrupções 

OPERAÇÕES DE ARMAZENAMENTO RESILIENTE
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Principais constatações
 Assistentes e fluxos de trabalho atualizados na GUI 

do Unisphere e a automação baseada em API REST 
tornam as tarefas administrativas mais rápidas, fáceis 
e escaláveis. 
Gerenciamento simplificado comprovado

 O gerenciamento e o monitoramento do array e da 
frota do CloudIQ oferecem aos administradores 
visibilidade do desempenho do sistema. 
Funcionalidade comprovada

 Novas operações de alta eficiência, como redução 
de dados em linha e auxiliada por hardware, 
impulsionam a economia de custos e a facilidade de 
uso sem afetar o desempenho do aplicativo. 
Funcionalidade e facilidade de uso comprovadas

 A mobilidade de nuvem permite opções de 
multinuvem rápidas e fáceis de configurar. 
Funcionalidade e facilidade de uso comprovadas

 As políticas de snapshot em grande escala facilitam a 
proteção de dados e a reutilização de dados. 
Funcionalidade, facilidade de uso e escalabilidade 
comprovadas

 Recuperação remota de RAID em um cenário de 
falha de duas unidades verificado com recuperação 
transparente, impacto mínimo no desempenho e 
menor custo que o RAID 6. 
Recuperação transparente e custo mais baixo comprovados

 Habilitação/desabilitação simples e sem interrupções 
do SRDF/Metro Smart DR comprovada. 
Gerenciamento simplificado e menor custo comprovados
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Opinião da IDC
O PowerMax evoluiu com seus recursos de gerenciamento, e essa validação em laboratório analisou várias 
tarefas comuns de gerenciamento de armazenamento, inclusive provisionamento, mobilidade de nuvem, 
criação de snapshots, replicação, configuração de clusters metro e recuperação de desastres  Com o 
PowerMax, essas tarefas ficaram mais automatizadas e os fluxos de trabalho se simplificaram, o que resulta 
em operações de armazenamento mais rápidas, fáceis e confiáveis  Os administradores de armazenamento 
empresarial adorarão esses recursos e funcionalidades 

Novos recursos importantes, como a assistência de hardware para redução de dados em linha e a 
criptografia, automatizam a configuração de sistemas mais econômicos e seguros durante o provisionamento 
de armazenamento  O mesmo acontece com a habilitação da mobilidade de nuvem: basta um único clique e 
a transferência de dados não afeta nenhuma outra operação  O fluxo de trabalho de criação de políticas de 
snapshot é intuitivo, simples e fácil de dimensionar conforme necessário por meio do assistente 

O RAID remoto é uma abordagem inovadora, que oferece melhor resiliência por meio de configurações de 
armazenamento de baixo custo para clientes do PowerMax que usam o SRDF 

O novo recurso SRDF/Metro Smart DR é configurado com facilidade e sem interrupções, além de oferecer 
um custo muito menor e uma opção de DR de longa distância muito mais eficiente em termos de largura 
de banda para clientes do SRDF/Metro que não são disponibilizados por outros fornecedores  Esses 
aprimoramentos são uma etapa significativa para facilitar o uso do PowerMax, o que aumenta a atratividade 
da plataforma para clientes potenciais e fortalece a tecnologia de replicação líder do setor 
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Eric Burgener é Vice-presidente de Pesquisa da divisão de Infraestrutura Empresarial da IDC  
Sua principal pesquisa abrange sistemas de armazenamento, software e soluções, rastreadores 
trimestrais e pesquisas sobre usuários finais, bem como serviços e programas de consultoria  
Com base em sua experiência em armazenamento empresarial, a pesquisa de Eric enfatiza 
especificamente os arrays otimizados para flash, as tecnologias emergentes de memória 
persistente e o armazenamento definido por software  Ele é membro ativo do programa 
de pesquisa de compradores de TI na IDC e, ao longo do ano, escreve para blogs sobre 
infraestrutura e gerenciamento de dados 

Saiba mais sobre Eric Burgener

Eric Burgener 
Vice-presidente de Pesquisa 
Sistemas de Infraestrutura, IDC

Sobre o analista
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Juntas, a Intel e a Dell Technologies estão impulsionando a inovação e os recursos de última geração com um portfólio 
amplo de soluções confiáveis para empresas e clientes voltadas para o gerenciamento de dados e de nuvem, permitindo 
que as empresas se movam com mais rapidez, inovem mais e operem com eficiência 

Mensagem do patrocinador
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Para obter mais informações, visite:

Soluções Dell EMC PowerMax

Saiba mais sobre como inovar juntos hoje e no futuro
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