
1 | O recurso de aplicativos integrados — AppsON — aproxima os 
aplicativos dos dados 

Principais motivos 

 

MOTIVOS PRINCIPAIS 
PELOS QUAIS OS CLIENTES 
ESCOLHEM O DELL EMC 
POWERSTORE PARA 
LÓGICA ANALÍTICA DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO 
Redefina sua infraestrutura de lógica analítica 
moderna 
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O PowerStore é uma plataforma altamente adaptável que oferece a flexibilidade de hospedar cargas de trabalho especializadas 
diretamente no equipamento e modernizar sua infraestrutura de TI sem disrupções. O PowerStore pode fornecer recursos de 
armazenamento e computação integrada para oferecer flexibilidade de consumo da lógica analítica diante de uma infraestrutura 
de armazenamento em rápida transformação. Ao eliminar a latência e a sobrecarga da camada de rede, os clientes podem 
aproveitar o desempenho melhor dos aplicativos para a lógica analítica de última geração com uso intensivo de dados, 
simplificando o respectivo ambiente. A integração superior do PowerStore com o vSphere resulta no gerenciamento simplificado 
cujos recursos de armazenamento se conectam diretamente à camada de visualização. 

2 | Dimensionamento flexível de cargas de trabalho de lógica analítica 
O PowerStore combina o dimensionamento flexível com a facilidade de gerenciamento, que complementa consideravelmente 
os modelos de implementação com scale-up e scale-out dos aplicativos de lógica analítica. O uso do hypervisor integrado leva 
o dimensionamento para o armazenamento de dados quando a carga de trabalho exige isso. Os novos aplicativos podem ser 
provisionados rapidamente no mesmo equipamento ou em equipamentos adicionais em várias localizações. A avançada 
tecnologia de organização por clusters permite que o PowerStore dimensione a capacidade do sistema (até 1 PB bruto por 
sistema) e ofereça capacidade de processamento ao agrupar em cluster até quatro equipamentos. O PowerStore oferece uma 
abordagem equilibrada para a escalabilidade do armazenamento, a capacidade de scale-up econômico e a capacidade de 
dimensionar o desempenho com um modelo de implementação fácil de gerenciar conforme as necessidades dos aplicativos 
continuam a evoluir. 

3 | Desempenho para ambientes de bancos de dados com lógica analítica 
moderna 
O PowerStore muda a maneira como as equipes de banco de dados de lógica analítica projetam e criam as soluções analíticas. 
Ele foi criado desde o início para utilizar as mais recentes tecnologias de armazenamento e interface para maximizar 
o desempenho dos aplicativos. O PowerStore foi projetado para maximizar o desempenho com o armazenamento flash de 
estado sólido NVMe, bem como a memória de classe de armazenamento (SCM) Intel Optane, que oferece desempenho 
próximo à velocidade da DRAM. Sua arquitetura scale-out com vários controladores oferece os mais altos níveis de 
desempenho. 

4 | Consolide facilmente várias cargas de trabalho 
O PowerStore foi projetado com a habilidade de comportar o armazenamento em vários formatos, proporcionando flexibilidade 
a uma variedade de aplicativos, desde LUNs físicas e virtuais até contêineres e arquivos tradicionais. Ele oferece uma 
arquitetura única para block, file e VMware VVols, que utiliza as mais recentes tecnologias para dar suporte a uma ampla 
variedade de cargas de trabalho tradicionais e modernas, desde bancos de dados relacionais até aplicativos de ERP e EHR, 
aplicativos nativos na nuvem e cargas de trabalho baseadas em arquivos, como repositórios de conteúdo e diretórios base. 
Esse suporte diversificado é alcançado sem sacrificar a natureza econômica do armazenamento midrange e, ao mesmo tempo, 
oferece flexibilidade de economia para a TI simplificar e consolidar a respectiva infraestrutura. 

5 | Produtividade redefinida dos aplicativos com monitoramento proativo 
Usando o posicionamento inteligente de dados, o PowerStore melhora o desempenho do sistema por meio do provisionamento 
equilibrado do novo armazenamento do equipamento e do balanceamento automatizado dos recursos do cluster. 
Ele determina o provisionamento ideal de novos volumes e identifica as mudanças necessárias para manter a eficiência. Os 
usuários podem priorizar os volumes de aplicativos essenciais aos negócios. Com o monitoramento proativo e a lógica 
analítica em nuvem, o PowerStore simplificará o planejamento da infraestrutura e aumentará a disponibilidade 
e o desempenho do sistema. As pontuações de integridade informam o status operacional, o armazenamento disponível 
e a conectividade, além de apresentarem alertas de desempenho. 
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6 | Excelente eficiência dos dados 

O PowerStore oferece eficiência de capacidade de dados, o que simplifica consideravelmente o planejamento da 
implementação. O Dell EMC PowerStore inclui recursos importantes para os modernos aplicativos atuais de lógica analítica: 
provisionamento reduzido, compactação, desduplicação, snapshots inteligentes, criptografia de dados em repouso, replicação 
e qualidade de serviço. As operações de redução de dados em linha são executadas no hardware sem afetar o desempenho 
do sistema. Os clientes recebem a garantia de eficiência da taxa de redução de dados de 4:1 e, ao mesmo tempo, aproveitam 
o desempenho extremamente rápido e sem perdas. 

7 | Integração superior com VMware Cloud 

O PowerStore executa operações de armazenamento para o vSphere e também pode executar o ESXi no próprio storage 
array. Com sua capacidade exclusiva de hospedar aplicativos via AppsON, habilitado pela integração perfeita com 
o hypervisor do VMware ESXi, ele oferece flexibilidade e mobilidade incomparáveis para a implementação da lógica analítica. 
O gerenciamento de clusters do PowerStore, combinado com as ferramentas padrão da VMware, oferece agilidade perfeita 
dos aplicativos e do armazenamento, englobando a borda, o data center e a nuvem. Usando uma única instância de 
armazenamento, os aplicativos podem ser migrados de modo transparente. O Dell EMC Cloud Storage Services pode 
disponibilizar os conjuntos de dados selecionados armazenados no PowerStore para o consumo nas nuvens públicas. 

8 | Disponibilidade essencial para implementações de lógica analítica de 
alto valor 

Os dados críticos são valiosos e devem estar altamente disponíveis. O PowerStore usa isolamento de falhas avançado, 
integridade robusta dos dados e migrações e upgrades não disruptivos para garantir que os aplicativos estejam sempre on-
line e disponíveis. Com os snapshots, a moderna tecnologia de cópia com eficiência de espaço do PowerStore, os DBAs 
podem criar milhares de cópias locais que podem ser usadas para o desenvolvimento, a proteção e a recuperação de bancos 
de dados. Isso inclui ferramentas de gerenciamento integrado de dados de cópia (iCDM) que facilitam a criação, 
o gerenciamento, a orquestração e a automação de cópias de bancos de dados. Os DBAs podem agora criar e gerenciar 
suas próprias cópias de bancos de dados para atender às respectivas necessidades. 

9 | Segurança comprovada para ambientes empresariais 

O PowerStore vem com recursos de segurança comprovados que atendem aos requisitos de conformidade e governança 
corporativa e podem impedir invasões acidentais ou mal-intencionadas. Os principais recursos incluem criptografia de dados 
em repouso (D@RE) com gerenciamento de chaves internas e externas, logs de auditoria à prova de adulteração e controles 
de acesso seguro. O PowerStore oferece proteção de dados adicional com snapshots baseados em array. Os snapshots são 
cópias point-in-time de dados com uso eficiente do espaço, que levam segundos para serem criados. Com a sólida integração 
com o VMware vSphere, o PowerStore pode criar snapshots baseados em VVOL diretamente do PowerStore Manager 
usando um agendamento de proteção ou sob demanda. As informações do snapshot da VM são vistas no PowerStore e no 
vCenter. 

10 | Continue a modernizar com uma infraestrutura à prova de obsolência 
O PowerStore oferece proteção do investimento à prova de obsolência com o mais abrangente programa de upgrades do 
setor: o novo programa Anytime Upgrade. O Anytime Upgrade oferece opções flexíveis e não disruptivas para que as 
organizações aprimorem seus sistemas com upgrades com dados no local, além de troca de controlador para a opção de 
última geração. Os upgrades podem ser feitos a qualquer momento do contrato, em vez de exigir três anos ou mais, sem 
a necessidade de renovação quando o upgrade é executado. O PowerStore dá suporte à garantia de satisfação de 3 anos, 
garantia de eficiência do armazenamento All-Flash, migrações de dados sem preocupações e proteção do investimento em 
hardware. Fique tranquilo com o Dell EMC PowerStore. 
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