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DLM (DISK LIBRARY FOR MAINFRAME) 

Armazenamento em nuvem para proteção de dados 

e retenção a longo prazo 

 

RESUMO 

O DLm (Disk Library for mainframe) é a biblioteca de fitas virtuais líder 
do setor da Dell EMC para sistemas IBM z e mainframes Unisys. O 
DLm é compatível com o armazenamento em nuvem privada usando 
o Dell EMC ECS como opção para armazenar volumes de fita virtual 
para retenção a longo prazo. Este white paper explica as opções para 
conectar o DLm a partir da versão 5.1 com a nuvem e os casos de uso 
de cliente atendidos por meio do armazenamento em nuvem. 
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Resumo executivo 

O DLm (Disk Library for mainframe) é a biblioteca de fitas virtuais (VTL, Virtual Tape Library) líder do setor 
para computadores mainframe IBM e Unisys. Ao contrário de outras VTLs líderes para mainframes, o DLm 
é uma solução “somente disco” que armazena imagens de volume de fita (VOLSER) no armazenamento em 
disco conectado à emulação de fita virtual do DLm. O DLm não usa e não é compatível com bibliotecas de 
fitas robóticas tradicionais nem armazena VOLSERs em fita de cartucho físico. A vantagem exclusiva do DLm 
é oferecer deduplicação e/ou armazenamento de acesso rápido, além de uma arquitetura de disponibilidade 
mais alta em relação a outras ofertas de fita virtual. 

A partir do DLm versão 4.5, o Disk Library for mainframe oferece conexão direta com o armazenamento em 
nuvem, que deve ser usado como retenção a longo prazo. 

Este white paper apresenta uma visão geral dos serviços e recursos em nuvem oferecidos pelo DLm e 
discute os casos de uso que podem ser resolvidos pelo armazenamento em nuvem. Ele também oferece aos 
tomadores de decisão percepções sobre como as empresas podem usar o DLm com o armazenamento em 
nuvem para oferecer uma estratégia de armazenamento econômico para a proteção de dados no mainframe 
corporativo aproveitando a fita virtual com a nuvem. 

Público-alvo 

Este white paper destina-se a administradores de armazenamento de mainframe, arquitetos de TI 
e tomadores de decisões. 

Visão geral do Disk Library for mainframe 

O DLm (Disk Library for mainframe) é uma biblioteca de fitas virtuais para mainframes IBM e Unisys. O DLm 
é oferecido pela Dell EMC desde 2008.  

A partir da versão 5.0, o DLm foi simplificado em um modelo único, o DLm8500, que começa como um 
sistema de montagem em rack único com quatro interfaces FICON de 16 Gb capazes de emular de uma a 
512 unidades de fita virtual. Para empresas de grande porte, o DLm pode ser dimensionado verticalmente 
para 24 interfaces FICON de 16 Gb e vários racks de armazenamento de alta disponibilidade.  

Conforme mostrado na Figura 1, o DLm8500 é compatível com PowerMax, Data Domain e/ou sistemas 
de armazenamento VNX preexistentes para uso como espaço de armazenamento primário de biblioteca 
virtual. O VMAX é outra opção de armazenamento primário. Os mainframes podem dimensionar a capacidade 
total da biblioteca de fitas virtuais de alguns TBs para muitos PBs de armazenamento, dependendo do(s) 
storage array(s) de back-end selecionado(s). Por exemplo, usando um Data Domain DD9800, o DLm pode 
dimensionar a capacidade útil total de 48 TB para mais de 2 PB, ANTES da deduplicação, que normalmente 
pode ser de 10:1. Combine essa capacidade útil a taxas de Data Compression melhores do que 3 para 1, 
e uma única solução DLm poderá atender a uma variedade muito ampla de demandas. 
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 Figura 1 Implementação do DLm8500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitetura do DLm8500 

Conforme mostrado a seguir na Figura 2, a arquitetura do DLm8500 consiste em três componentes distintos: 
os VTEs (Virtual Tape Engines, mecanismos de fita virtual), que fornecem a conectividade de mainframe e a 
emulação de fita, um ou mais serviços de arquivo, que oferecem acesso compartilhado ao armazenamento 
para vários VTEs, e o armazenamento físico propriamente dito. 

Figura 2. Arquitetura do DLm8500 
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Cada VTE fornece 4 interfaces FICON de 16 Gb e emula até 512 unidades de fita. Vários mecanismos de 
serviço de arquivo fornecem acesso compartilhado ao armazenamento, de modo que um volume de fita 
(VOLSER) gravado por uma unidade em um VTE pode ser acessado posteriormente por uma unidade em 
outro VTE.  

Uma biblioteca de fitas do DLm é composta por vários file systems compartilhados exportados de um ou mais 
serviços de arquivo. Um DLm pequeno pode ser um único file system gerenciado por um único serviço de 
arquivo. Uma biblioteca grande do DLm pode ser composta por centenas de file systems gerenciados por 
vários mecanismos de serviço de arquivo. 

Os file systems podem ser organizados em classes de armazenamento dentro da biblioteca, permitindo 
que os volumes de fita sejam separados em grupos com base na classe de armazenamento. Por exemplo, 
as fitas de um aplicativo (como o de folha de pagamento) podem ser separadas em seus próprios file systems 
gravando-as em outra classe de armazenamento. Um uso comum das classes de armazenamento é separar 
as fitas de produção que exigem proteção de dados das fitas de trabalho que não exigem proteção. Os file 
systems em uma classe de armazenamento da produção seriam replicados para um local de DR remoto, 
enquanto os file systems em uma classe de trabalho não seriam replicados. File systems individuais podem 
armazenar milhares de volumes de fita individuais. 

Visão geral do armazenamento em nuvem 

A partir do DLm versão 4.5, o DLm é compatível com armazenamento em nuvem para uso junto com ou como 
alternativa às opções de armazenamento (Data Domain, VNX, PowerMax) no DLm propriamente dito 
(somente RPQ). 

O armazenamento em nuvem consiste no ECS da Dell EMC conectado diretamente ao DLm. Conforme 
mostrado na Figura 2, o DLm exporta vários file systems para a rede interna do DLm a ser usada pelo ECS. 

Assim como qualquer outro file system do DLm, os file systems de nuvem são atribuídos a uma classe de 
armazenamento no DLm, permitindo que volumes de fita individuais sejam direcionados para a nuvem com 
base no caso de uso/classe de armazenamento.  

O DLm versão 4.5 também introduziu um novo atributo de retenção a longo prazo (LTR, Long-Term Retention) 
que pode ser atribuído a qualquer file system de uma biblioteca virtual do DLm. Os file systems designados 
como “LTR” são gerenciados de modo diferente pelo software de emulação de fita virtual, como explicaremos 
mais adiante neste white paper. 

 



7 
 

Figura 3. Um serviço de arquivo adicional dentro do DLm8500 para nuvem 

Cada volume de fita (VOLSER) gravado em um DLm do mainframe é armazenado como arquivo individual em 
um dos muitos file systems que compõem a biblioteca de fitas virtuais. 

Policy Management 

O DLm versão 4.5 introduz um gerenciador de políticas com base em VTE. O Policy Manager é executado 
periodicamente em um (ou mais) VTEs do DLm identificando VOLSERs (arquivos) a serem movidos de uma 
classe de armazenamento para outra.  

Conforme mostrado na Figura 5, o Policy Manager permite que uma biblioteca do DLm seja configurada 
usando dois níveis de armazenamento. Nesse caso, os volumes de fita de configuração (VOLSERs) 
normalmente seriam gravados, lidos e modificados no armazenamento de nível 1. Depois que um VOLSER 
individual se tornar inativo, o Policy Manager o identificará como inativo com base no número de dias desde 
a última montagem e o moverá automaticamente do armazenamento de nível 1 para o de nível 2 (as políticas 
usadas para mover fitas são configuradas pelo cliente). 

Depois que um VOLSER for colocado no armazenamento de nível 2, ele ainda ficará disponível para acesso 
e modificação em resposta a uma montagem nomeada do aplicativo. 
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Configurar o atributo de retenção a longo prazo (LTR) em um file system de nível 2 impedirá que novos 
volumes de fita sejam alocados diretamente para o file system e também que os file systems LTR de nível 2 
sejam desnecessariamente pesquisados para VOLSERs em resposta a uma montagem nomeada. Os file 
systems LTR só serão pesquisados para um VOLSER quando o VOLSER não for encontrado em nenhum 
dos file systems não designados como LTR.  

Figura 4. O Policy Manager do DLm controla dois níveis de armazenamento 
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O caso de uso de LTR é caracterizado por: 

 Volumes de fita predominantemente inativos (volumes que com frequência são montados e/ou 
usados). 

 A velocidade na qual os dados são movidos do armazenamento primário para o armazenamento em 
nuvem não demanda altas taxas de transferência. 

 Requisitos de capacidade possivelmente altos e sempre em expansão.  
 Os dados devem ser acessíveis a qualquer momento via mainframe, embora com tempos de resposta 

relaxados. 
 

Por fim, para volumes de fita que exigem retenção legal, a equipe de operações pode fornecer uma lista de 
VOLSERs ao Policy Manager, e essas fitas serão automaticamente movidas para o armazenamento em 
nuvem para retenção a longo prazo. 

Exemplos de configuração 

Suponha que a taxa de inclusão máxima seja de 300 MB/s e que o total de requisitos para armazenamento 
não compactado seja menor que 100 TBs. O Disk Library for mainframe oferece várias alternativas para 
atender a esses requisitos: 

1. Um ou dois DLm8500s com armazenamento Data Domain ou armazenamento VNX preexistente  
(se já existente de uma versão mais antiga do DLm) 

 OU 
2. Um DLm8500 com um ou dois mecanismos de fita virtual com armazenamento PowerMax. 

 
Todas essas três alternativas atenderão aos seus requisitos. No entanto, a proteção de dados dessas 
soluções varia. 

Se você decidir usar o PowerMax, o Data Domain, o VNX junto com o armazenamento em nuvem, precisará 
ter sua própria proteção de dados para a solução. A proteção de dados do DLm com essas alternativas de 
armazenamento normalmente envolve a replicação do armazenamento para uma localização remota longe 
do data center principal. Você precisará fornecer largura de banda de replicação e gerenciar a replicação de 
dados para garantir que o DLm esteja devidamente protegido. 

Como alternativa, você pode configurar a solução com o ECS fornecendo a proteção de dados. O recurso 
Data Compression do DLm pode diminuir o requisito para armazenamento de 100 TB normalmente por um 
fator de 3 para 1, permitindo que todo o repositório do DLm seja armazenado em cerca da metade do espaço 
físico.  

Resumo 

O DLm fornece uma solução de fita em disco na qual as imagens de volume de fita são armazenadas em 
disco em vez de em uma fita de cartucho físico. O DLm (Disk Library for mainframe) é uma biblioteca de fitas 
virtuais de desempenho comprovado para mainframes IBM e/ou Unisys. 

O mais novo integrante do portfólio de soluções de mainframe da Dell EMC é a opção de usar o Dell EMC 
ECS como provedor de serviços em nuvem. Nesse caso, o DLm atua como gateway, permitindo que os 
arquivos gravados em um file system compartilhado sejam armazenados no ECS. 

O uso dos mecanismos de fita virtual do DLm permite que aplicativos de mainframe armazenem dados 
facilmente na nuvem com a simples gravação de um volume de fita no DLm. Não é necessário fazer nenhuma 
alteração operacional ou de software na infraestrutura de armazenamento em fita existente além de definir a 
política de retenção para um volume de fita. 

 


