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DELL EMC STREAMING DATA PLATFORM 
 

Oferecendo percepções essenciais em tempo real para as 
organizações 

 

 

 

 

 

 

 

Criando uma base para os dados de última geração 

A maior parte da telemetria mundial proveniente de sensores, câmeras, 
drones e registros, em execução no data center ou na borda, não 
é estruturada e chega como um rio de dados que são gerados 
continuamente. As organizações que se dimensionarem rumo à inovação 
criando uma base sólida que priorize os dados vão prosperar nesse novo 
oceano de dados. Já as que continuarem a desenvolver infraestruturas 
aos poucos gastarão tempo, esforços e recursos para gerenciar, proteger 
e, eventualmente, substituir as várias plataformas de dados. 

 

Estratégias bem-sucedidas para dados de streaming 

Há várias estratégias para remodelar a infraestrutura de dados e possibilitar 
a inovação ideal. As organizações podem otimizar a inclusão de dados 
e o desenvolvimento de aplicativos, preparando a base para o sucesso 
hoje e no futuro, concentrando-se nestes três pilares: 

 

 

 Simplificar as necessidades de armazenamento: criar fluxos unificados 
permite que as organizações desenvolvam aplicativos individuais para 
cada fluxo de trabalho, independentemente dos tipos de dados que ele 
inclui, reduzindo a necessidade de duplicação de dados e os silos.  

 

 Criar uma base de dados unificados: uma sólida base para os 
inúmeros tipos de dados inclui um mecanismo de dimensionamento 
automático para a inclusão confiável, independentemente do volume 
e da segurança de nível empresarial.  

 

 Inovar usando uma variedade infinita de aplicativos: depois que uma 
plataforma flexível é estabelecida, a inovação se torna uma questão de 
talento: criar aplicativos para os fluxos de trabalho que abram caminho 
para a business intelligence de nível superior hoje e no futuro.  
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BASE QUE PRIORIZA OS DADOS 

A Dell EMC Streaming Data Platform foi projetada especificamente de modo a criar uma base sólida que 
prioriza os dados para sua infraestrutura, possibilitando o dimensionamento infinito rumo à inovação no futuro. 
Com a Streaming Data Platform, todos os dados, independentemente da origem ou do tipo, são incluídos 
e transformados em pipelines unificados — simplificando a implementação, o gerenciamento, a segurança, 
a escalabilidade e o desenvolvimento de aplicativos. Com armazenamento automático em camadas 
e retenção ilimitada, o mesmo paradigma pode ser usado para acessar eventos históricos e em tempo real. 

 

RETENÇÃO E REPRODUÇÃO HISTÓRICAS: agora, é possível criar aplicativos para dados 
históricos e em tempo real sem duplicar esses dados. A Streaming Data Platform possibilita 
o armazenamento em camadas com retenção ilimitada e reprodução histórica para que os dados 
de décadas atrás possam ser analisados ao lado do streaming de dados em tempo real. 

 

 

INCLUSÃO E ANÁLISE COM DIMENSIONAMENTO AUTOMÁTICO: quando você lida com 
fluxos de dados infinitos, o volume é imprevisível. A Streaming Data Platform pode dimensionar 
automaticamente os fluxos para acomodar as alterações na taxa de inclusão, eliminando 
a necessidade de prever esse volume e permitindo que os administradores façam 
o dimensionamento com toda a facilidade, quando necessário.  

 

SEMÂNTICA “EXATAMENTE UMA VEZ”: apesar das falhas nos clients, nos servidores ou na rede, 
as garantias de ordem exata asseguram que cada evento seja entregue e processado exatamente 
uma vez.  

 

EFICIÊNCIA DE GRAVAÇÃO: em um universo repleto de aplicativos sensíveis ao tempo, 
a Streaming Data Platform reduz a milissegundos a latência de gravação e faz o dimensionamento 
com perfeição para lidar com leituras e gravações de alto throughput de milhares de clients 
simultâneos.  

 

PLATAFORMA PRONTA PARA EMPRESAS: com o respaldo da segurança que se espera de uma 
solução pronta para o uso empresarial, a Streaming Data Platform persistirá e protegerá os dados 
antes que a operação de gravação seja reconhecida pelo client.  

Os melhores serviços da categoria para maximizar a produtividade  
A Streaming Data Platform vem com o Dell EMC ProSupport Plus, que dá suporte proativo e preditivo para 
prever os problemas antes que eles aconteçam. Para acelerar o tempo de retorno, aproveite os serviços 
de implementação e consultoria da Dell EMC, que são personalizados para atender às suas necessidades, 
desde o planejamento e o projeto até a implementação.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DÊ O PRÓXIMO PASSO:  

Deseja ver como a Dell EMC Streaming Data Platform pode beneficiar sua organização? Acesse 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/storage/streaming-data-platform.htm para obter mais informações. 

Se quiser receber uma cotação, entre em contato com um representante de vendas da Dell EMC ou 

revendedor autorizado.  
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