
1

Engenharia e pesquisa | Chile

Perfil do cliente

Resultados

Libera a equipe para 
se concentrar na 

ciência de vanguarda 
com uma infraestrutura 

de TI simplificada.

Elimina o tempo de 
inatividade graças 
à confiabilidade do 
hardware e à rápida 

substituição de peças.

Mistérios não revelados: Aprofundando-se no espaço 
em busca de nossas origens cósmicas

O Observatório ALMA recorre à Dell Technologies para 
desvendar os segredos do universo.

Armazena dados com 
segurança para as gerações 

futuras.

Continua a inovar com 
a Dell Technologies 

como parceira e  
consultora de 

confiança.

Com recursos sem precedentes de capacidade de observação, 
o Observatório ALMA precisa de vastas quantidades de potência 
computacional para integrar dados extremamente precisos 
provenientes de ondas de rádio capturadas por suas 66 antenas. 
Gerando cerca de 400 TB de dados por ano, ele também exige um 
armazenamento confiável e escalável.

Transformações

Adiciona capacidade rapidamente com fácil 
escalabilidade.

 
Acelera a pesquisa científica com o processamento 
mais rápido de dados.

Crédito: ESO/NAOJ/NRAO

https://www.almaobservatory.org/
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A mais de 5.000 metros acima do nível do mar, no Deserto do 
Atacama, uma região extremamente árida e remota do Chile, 
localiza-se o mais ambicioso observatório já construído — o 
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, conhecido 
simplesmente como ALMA pela comunidade astronômica 
mundial, é uma instalação de US$ 1,4 bilhão. Trata-se de uma 
colaboração internacional entre a República do Chile e três 
grandes instituições científicas — o Observatório Europeu do 
Sul (ESO), a Fundação Nacional da Ciência (NSF) dos EUA e 
os Institutos Nacionais de Ciências Naturais (NINS) do Japão.

Com um acrônimo que faz referência à palavra "alma", o 
Observatório ALMA pode estar fisicamente remoto, mas 
sua missão é intrínseca a toda a humanidade: compreender 
nossas origens e tocar nossa alma coletiva. "Nossa missão é 
desvendar a curiosidade dos seres humanos sobre o universo, 
e a Dell Technologies é nossa parceira estratégica nessa  
iniciativa", diz Jorge Ibsen, chefe de computação do 
Observatório ALMA. "Em essência, oferecemos dados de 
observação de alta qualidade dos confins do espaço para 
pesquisadores do mundo todo, o que os permite fazer 
descobertas que respondem às perguntas fundamentais sobre 
o cosmos."

Muitas dessas descobertas são revolucionárias, tais como a 
primeira imagem de um buraco negro localizado a 55 milhões 
de anos-luz da Terra. "O ALMA exerceu uma função essencial 
nesse projeto, que coordenou os recursos de captura de 
imagens de oito pontos de observação em todo o mundo, 
inclusive a Antártida", diz Cristobal Achermann, gerente de 
projetos de TI do Observatório ALMA. "Isso demonstra o 
incrível suporte à pesquisa que o ALMA oferece à comunidade 
científica mundial."

Imagens de bilhões de 
anos-luz de distância
As antenas do ALMA leem e transmitem os sinais capturados 
de objetos a bilhões de anos-luz de distância e funcionam 
como um único telescópio gigante.

Cada antena móvel é cuidadosamente posicionada em relação 
às outras antenas. Juntas, elas capturam sinais celestiais 
tênues e distantes, que são então processados pelo ALMA 
Correlator, um supercomputador projetado para fazer todas as 
antenas atuarem em conjunto como um único prato. Os dados 
obtidos são armazenados em buffer e pré-verificados usando a 
infraestrutura da Dell Technologies.

"Nossa missão é desvendar a 
curiosidade dos seres 

humanos sobre o universo, e 
a Dell Technologies é nossa 
parceira estratégica nessa 

iniciativa."

Jorge Ibsen
Chefe de computação, 

Observatório ALMA

"
Crédito: ESO/M. Kornmesser
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Esses dados processados são enviados à sede do ALMA em  
Santiago para o processamento adicional, o arquivamento 
central e a distribuição a pesquisadores do mundo todo por 
meio de soluções da Dell Technologies. "Alguns conjuntos 
amplos de dados podem levar semanas para que sejam 
processados, e o desempenho e a confiabilidade fornecidos 
pela Dell Technologies são essenciais para o ritmo da pesquisa 
em nossa comunidade científica", diz Jose Parra, gerente 
de operações de arquivo e pipeline do Observatório ALMA. 
"Quanto mais rápido processamos os dados, mais rápido 
podemos enviá-los aos pesquisadores."

Vasto universo, vastos volumes de 
dados
Parra chefia o arquivo central do ALMA, o principal ativo 
do observatório, que armazena dados de imagem e os 
disponibiliza a centros regionais na América do Norte, Europa 
e Ásia, onde os pesquisadores podem acessar os conjuntos 
de dados que desejam. Ele também incorpora o NAS (Network 
Attached Storage) de scale-out da Dell Technologies, além de 
soluções de proteção de dados.

Segundo Parra, as necessidades de armazenamento do 
ALMA são imensas e crescem aproximadamente 400 TB 
por ano, o que exige simplicidade para a escalabilidade, 
desduplicação e replicação. Além disso, o arquivamento 
e a proteção desses dados são um esforço intencional 
para apoiar o trabalho das gerações futuras — muito 
semelhante a uma cápsula do tempo. É por esse motivo 
que o desempenho do armazenamento, a confiabilidade e 
a segurança são importantes hoje e nas décadas futuras. 
"O arquivo deve se manter íntegro e ser rápido e inteligente 
para que os dados estejam disponíveis aos cientistas atuais, 
assim como os das próximas gerações", explica Parra. "As 
soluções de armazenamento da Dell Technologies podem ser 
dimensionadas com rapidez e simplicidade quando precisamos 
de mais capacidade."

Achermann acrescenta que a confiabilidade também 
é importante, pois não há como reobservar eventos 
astronômicos raros que ocorrem nos confins do espaço — e 
que o ALMA busca capturar. "Nos dois anos em que temos 
usado o armazenamento escalável e de alto desempenho 
da Dell Technologies, não tivemos nenhum tempo de 
inatividade inesperado no arquivo central." Ele continua: "Isso 
é importante, pois alguns eventos celestiais ocorrem apenas 
uma vez a cada 100 anos".

"Alguns conjuntos amplos 
de dados podem levar 

semanas para que sejam 
processados, e o desempenho 
e a confiabilidade fornecidos 
pela Dell Technologies são 

essenciais para o ritmo 
da pesquisa em nossa 
comunidade científica."

Jose Parra
Gerente de operações de arquivo 

e pipeline, Observatório ALMA

"

"Nos dois anos em que temos 
usado o armazenamento 

escalável e de  
alto desempenho da Dell 

Technologies, não tivemos 
nenhum tempo de inatividade 
inesperado no arquivo central. 
Isso é importante, pois alguns 

eventos celestiais ocorrem 
apenas uma vez a cada 100 

anos."

Cristobal Achermann
Gerente de projetos de TI, 

Observatório ALMA

"



Fale com um especialista em soluções da Dell 
Technologies.
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Na essência das atividades de captura, análise, arquivamento, 
armazenamento e recuperação de dados sobre os confins do 
espaço pelo ALMA, há uma sólida integração de tecnologias. 
Isso é possibilitado graças à padronização do uso de soluções 
da Dell Technologies — um resultado muito bem-vindo da 
estratégia de infraestrutura de TI que vincula essas duas 
organizações. "Antes, usávamos diferentes fornecedores 
para construir nossas instalações técnicas", diz Ibsen. "Com a 
constante evolução do ALMA, gerenciar as várias atualizações 
das soluções se tornou difícil. Além disso, o suporte era 
esporádico, especialmente em um observatório localizado 
no Deserto do Atacama. A relação estratégica com a Dell 
Technologies assegura que, quando precisamos de hardware 
adicional, substituições ou manutenção, recebemos tudo na 
hora. Além disso, a padronização das soluções simplifica a 
infraestrutura de TI, o que libera os recursos das equipes para 
que se concentrem mais na ciência transformacional."

Inovação com dados, um esforço 
conjunto
A Dell Technologies continuará a fornecer ao ALMA a base 
operacional de que ele precisa para continuar a romper as 
fronteiras das pesquisas e observações astronômicas, tudo 
isso enquanto introduz tecnologias emergentes assim que elas 
são disponibilizadas. Com uma infraestrutura de TI segura, 
escalável e flexível, o ALMA pode ampliar sua capacidade para 
dar suporte aos novos requisitos e demandas da comunidade 
científica e incentivar novas descobertas. "Essa não é 
uma relação comercial", conclui Ibsen. "O ALMA, apoiado 
pela Dell Technologies, explora continuamente novas formas 
de obter mais percepções sobre nossas origens cósmicas, 
aproveitando ao máximo os dados que capturamos nas 
observações dos confins do espaço."

"O ALMA, apoiado pela Dell 
Technologies, continua a 
explorar novas formas de 

obter mais percepções sobre 
nossas origens cósmicas..."

Jorge Ibsen
Chefe de computação, 

Observatório ALMA

"

Conecte-se pelas 
redes sociais
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Saiba mais sobre a história do Observatório ALMA.
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