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Resumo geral 
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Resumo executivo 

A família Dell EMC™ PowerMax é a primeira plataforma de hardware da Dell EMC que usa uma arquitetura 

NVMe (Non-Volatile Memory Express, Memória Não Volátil expressa) completa para dados do cliente. 

O NVMe é um conjunto de padrões que definem uma interface PCI Express (PCIe) usada para acessar 

com  eficiência os volumes de armazenamento de dados com base em mídias de memória não volátil 

(NVM  o que inclui flash moderno baseado em NAND, juntamente com tecnologias de mídia de memória 

de classe de armazenamento (SCM) de maior desempenho. O PowerMax baseado em NVMe foi criado 

especificamente para liberar completamente os benefícios de largura de banda, IOPS e desempenho de 

latência oferecida pela mídia NVM aos aplicativos baseados em host, o que não pode ser obtido por meio 

da atual geração de storage arrays totalmente flash. 

https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
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1 Introdução 

A família Dell EMC PowerMax oferece níveis inéditos de desempenho e dimensionamento usando SCM 

(Storage Class Memory, Memória de Classe de Armazenamento) de última geração e infraestruturas SAN 

de alta velocidade. O PowerMax é um armazenamento avançado, simples e confiável, sem perdas. Ele 

é ideal para aplicativos essenciais atuais e futuros com NVMe completo, mídia de armazenamento de 

última geração (SCM), aprendizado de máquina em tempo real, desduplicação em linha e compactação, 

oferecendo também recursos e serviços de dados de acordo com as necessidades de negócios. 
 

1.1 Principais benefícios do PowerMax 
Aqui estão os principais benefícios que as plataformas PowerMax oferecem para clientes. 

 

• Uma arquitetura de armazenamento NVMe completa e avançada que oferece: 
 

- Até 15 milhões de IOPS, throughput de 350 GBps (187 mil IOPS por unidade de rack) 

- Unidades flash com base em NVMe e SCM padrão do setor 

- DAEs (Drive Array Enclosures) NVMe nativas 

- Consolidação da carga de trabalho em grande escala na qual sistemas abertos e armazenamento 
em bloco de mainframe podem coexistir com o armazenamento em arquivo na mesma plataforma 

 

• Mecanismo integrado e em tempo real de aprendizado de máquina para o posicionamento de dados 
automatizado 

 

- Reconhecimento de E/S automatizado e posicionamento de dados em mídias flash 

e SCM para maximizar o desempenho sem sobrecarga de gerenciamento 

- Eliminação de silos de alto desempenho e consolidação de todos os aplicativos 

secundários e cargas de trabalho de missão crítica 
 

• Segurança e proteção de armazenamento de nível empresarial 
 

- Criptografia de dados completa e eficiente 

- Criptografia de dados em repouso (D@RE) validada por FIPS 140-2 

- Snapshots seguros, autenticação baseada em função e logs de auditoria à prova de adulteração 
 

• Níveis corporativos de confiabilidade com a disponibilidade comprovada de 99,9999% em um só array 

 
• Proteção do investimento garantida pelo programa à prova de obsolescência 

 
• Desduplicação de dados global em linha e compactação aprimorada com praticamente nenhum 

impacto no desempenho 
 

- Funciona com todos os serviços de dados 

- Oferece uma garantia de redução de dados de 3,5:1 por meio do programa Future 
Proof da Dell (alguns textos) 

 

• Serviços de dados eficientes que ajudam a proteger, gerenciar e migrar os dados dos clientes 

no array. Esses serviços de dados incluem replicação remota com SRDF, alta disponibilidade 

com SRDF/Metro, replicação local com TimeFinder SnapVX e mobilidade de nuvem 

 

• Uma API abrangente e fácil de usar que abrange provisionamento de armazenamento, todos os 

serviços de dados configuráveis, configuração de array, monitoramento de desempenho e alertas. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre esses recursos do PowerMax e as propostas de valor, consulte 

a página da Web Família Dell EMC PowerMax. 
 

https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm
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1.2 Versão do PowerMaxOS do 3º trimestre de 2020 
Os aprimoramentos mais recentes presentes na versão do PowerMax do 3º trimestre de 2020 expandem 

a oferta do PowerMax adicionando mobilidade de nuvem, resiliência de dados, permitindo a replicação 

do SRDF para VMware® vSphere® Virtual Volumes™ (vVols), alta disponibilidade contínua para 

configurações do SRDF/Metro e fortalecimento contínuo da segurança do sistema. Alguns dos 

principais recursos da versão do 3º trimestre de 2020 são mostrados na tabela abaixo: 
 

Tabela 1. Principais recursos da versão do PowerMaxOS do 3º trimestre de 2020 

Principais recursos da versão do 
PowerMaxOS do 3º trimestre de 2020 

Proposta de valor e benefícios 

Mobilidade na nuvem para o Dell EMC 
Powermax 

Estende o armazenamento do PowerMax até a nuvem 
(pública ou privada) para retenção em longo prazo. 
Os snapshots podem ser enviados para os repositórios 
de objetos AWS, Microsoft Azure e Dell EMC ECS. 

 Replicação VMware vVols com SRDF Combinar o padrão ouro em replicação do 
armazenamento (SRDF) com VMware vVols em 
operações essenciais – orquestradas usando 
o VMware Site Recovery Manager (SRM) 

SRDF/Metro Smart DR Uma recuperação de desastres com reconhecimento 

local eficiente de espaço e largura de banda para 

uma região do SRDF/Metro. 

Políticas de snapshot Proteção automatizada de snapshots com base 

em conformidade para aplicativos. 

Módulo de E/S de 25 GbE Aprimoramento das ofertas de SAN Ethernet do 
PowerMax com um novo módulo de E/S de 25 GbE 
de 4 portas usado em conectividade iSCSI e SRDF 

Criptografia completa e eficiente Oferece proteção de criptografia completa 
quando os dados são gravados do host na mídia 
de armazenamento (unidades) do PowerMax. Essa 
solução tem o benefício adicional de incorporar uma 
redução de dados de até 5:1, o que resulta em uma 
oferta altamente segura e eficiente para nossos clientes. 

IBM Transparent Cloud Tiering (TCT)1 Uma função licenciada da IBM que descarrega todas 
as cargas de trabalho relacionadas ao processamento 
da movimentação de dados do host de mainframe ao 
mover dados para ou de repositórios em nuvem. 

1 Compatível com o PowerMax 8000 apenas por meio do processo RPQ e requer MFE 8.5. 
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1.3 Terminologia 
Este documento usa os seguintes termos do PowerMax: 

 

Tabela 2. Principais termos e definições do PowerMax 

Terminologia Termo equivalente Definição 

Posicionamento 
automatizado 
dos dados. 

ADP O posicionamento automatizado dos dados 
é a capacidade do sistema de gerenciar de maneira 
inteligente o posicionamento de dados entre duas 
tecnologias de unidade diferentes no mesmo array. 

DAE24 DAE24 A DAE24 refere-se à gaveta de array da unidade que 
é usada para armazenar até 24 unidades NVMe nos 
arrays PowerMax. 

Dell EMC PowerMax 
2000 

PowerMax 2000 O PowerMax 2000 é o array de scale-out NVMe de entrada 
vendido com os pacotes de software Essentials e Pro. 

Dell EMC PowerMax 
8000 

PowerMax 8000 O PowerMax 8000 é o principal array de scale-out NVMe 
vendido com os pacotes de software Essentials e Pro. 

Família Dell EMC 
PowerMax 

PowerMax A família PowerMax refere-se à oferta de armazenamento 
de dados importantes para a missão com base em NVMe 
da Dell EMC. 

Grupo de discos Grupo de discos Este é um conjunto de discos rígidos que 
compartilham das mesmas características de 
tamanho, desempenho e tecnologia. 

Compartimento de 
array de unidade 

DAE (Disk Array 
Enclosure) 

A DAE refere-se à gaveta de array da unidade usada para 

armazenar unidades flash e unidades SCM no PowerMax. 

Capacidade efetiva 
(em terabytes) 

TBe Isso inclui os benefícios de provisionamento reduzido, 
compactação em linha, desduplicação e cópias com 
otimização de espaço. 

Pacote de software 
Essentials 

Principais benefícios O pacote Essentials é o pacote de software padrão 
do PowerMax. 

Pacote de 
capacidade flash 

Pacote de 
capacidade flash 

Um pacote de capacidade flash inclui a capacidade 
de unidade flash NVMe (TBu) que pode ser adicionada 
a  um array PowerMax. 

Compactação 
em linha 

Compression A compactação em linha se refere à tecnologia de 
ompactação inteligente usada com os arrays PowerMax. 

Desduplicação 
em linha 

Desduplicação Desduplicação em linha (desduplicação) refere-se à tecnologia 
de desduplicação usada com os arrays PowerMax. 

NVMe (Non-Volatile 
Memory Express, 
memória não volátil 
expressa) 

NVMe A NVMe é um conjunto de comandos e padrões de interface 
de armazenamento associados que especificam acessos 
eficientes a dispositivos de armazenamento de dados 
e sistemas com base na memória não volátil (NVM). 

Unidades flash 
NVMe/NAND 

Unidades 
flash NVMe 

Unidades flash NVMe/conectadas ao PCIe são 
os dispositivos flash mais recentes usados na 
capacidade de armazenamento em arrays PowerMax. 

NVMe over Fabrics NVMe-oF O NVM Express over Fabrics (NVMe-oF) define uma 
arquitetura comum que dá suporte a uma grande 
variedade de fabrics de rede de armazenamento 
para protocolo de armazenamento em bloco NVMe 

https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
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Terminologia Termo equivalente Definição 

NVMe via Fibre 
Channel 

FC-NVMe O NVMe over Fibre Channel amplia o protocolo de 
armazenamento em bloco do NVMe e seus benefícios em 
relação aos fabrics de data center usando Fibre Channel 
de alta velocidade como transferência de fabric. 

PowerMax Brick Brick Um brick é o componente modular de um array PowerMax. 
Ele inclui um mecanismo, duas DAEs e uma capacidade 
de TBu fixa. 

PowerMax zBrick zBrick zBrick é o componente modular de mainframe PowerMax, 
que consiste em um mecanismo, duas DAEs e uma 
capacidade de TBu fixa. 

PowerMaxOS 5978 PowerMaxOS A versão 5978 do PowerMaxOS é compatível com arrays 
PowerMax NVMe, desduplicação e outros aprimoramentos 
de software. Ela também pode ser instalada em arrays 
preexistentes VMAX™ All Flash. 

Pacote de 
software Pro 

Pacote Pro ou Pro O pacote Pro é uma oferta abrangente de software 
vendida como um equipamento PowerMax. 

Grupo de RAID Grupo de RAID Esta é a quantidade mínima de discos rígidos que abrangem 
um esquema específico de proteção de RAID. 

Scale out Scale out O scale-out refere-se à adição de Bricks para aumentar 
o desempenho e a expansão em sistemas PowerMax. 

Dimensionamento 
vertical 

Dimensionamento 
vertical 

Scale-up refere-se à adição de pacotes de 
capacidade flash a um array PowerMax. 

Nível de serviço Níveis de serviço Os níveis de serviço identificam um nível de 
desempenho específico em arrays PowerMax. 

RAID inteligente RAID inteligente O Smart RAID fornece suporte a RAID compartilhado 
ativo/ativo para arrays PowerMax. 

Memória de classe 
de armazenamento 
(SCM) 

SCM A SCM é um novo nível de armazenamento/memória 
híbrida que tem características de desempenho de leitura 
e gravação significativamente mais rápidas que as 
unidades flash tradicionais 

Pool de recursos de 
armazenamento 

SRP Um pool de recursos de armazenamento (SRP) é um 
conjunto de discos rígidos que constituem uma capacidade 
útil específica para dados do aplicativo do cliente. A maioria 
dos PowerMax arrays consiste apenas em um único SRP. 
A capacidade útil de um SRP pode consistir nos discos flash 
NAND e SCM. O posicionamento de dados automatizado 
entre as unidades flash NAND e SCM dentro do SRP 
é gerenciado pelo mecanismo interno de aprendizagem 
automática do PowerMax. Cada SRP é protegido por 
um esquema de proteção RAID único e pode oferecer 
capacidade para FBA, arquivo e mainframe. 

Unisphere™ 
para PowerMax 

Unisphere O Unisphere para PowerMax é uma interface do usuário 
que permite o gerenciamento e o monitoramento de arrays 
PowerMax, juntamente com arrays VMAX All Flash, 
VMAX3™ e VMAX 1 ou 2 preexistentes. O Unisphere 
for PowerMax também oferece interface de API REST 
para gerenciar e controlar arrays da Dell EMC. 

Capacidade útil 
(em Terabytes) 

TBu Isso se refere à quantidade de capacidade de disco rígido 
disponível no array, levando em conta a eficiência do tipo 
de RAID em uso. 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdfhttps:/www.dellemc.com/en-us/storage/powermax.htm#collapse
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Terminologia Termo equivalente Definição 

Pacote de software 
zEssentials 

zEssentials O pacote zEssentials é o pacote de software vendido 
como um equipamento PowerMax para mainframe. 

Pacote de 
capacidade zFlash 

Pacote de 
capacidade zFlash 

Um pacote de capacidade zFlash inclui a capacidade 
de unidade flash NVMe (TBu) que pode ser adicionada 
a um PowerMax array para mainframe. 

Pacote de 
software zPro 

zPro O pacote zPro é uma oferta abrangente de software 
vendida como um equipamento PowerMax para mainframe. 



Visão geral do PowerMax 

11 Visão geral da família Dell EMC PowerMax | H17118.2 

 

 

 

2 Visão geral do PowerMax 

 
2.1 Histórico 

A família Dell EMC PowerMax foi construída usando uma arquitetura de armazenamento NVMe 100% completa, 

permitindo que o TI alcance densidades de E/S e desempenho sem precedentes, eliminando os pontos de 

impedância de mídias flash encontrados usando as interfaces tradicionais SAS e SATA. A PowerMax abre 

as portas para que os clientes implementem aplicativos inovadores nas áreas de lógica analítica em tempo 

real, aprendizagem automática e Big data, que demandam menos latência e melhor desempenho. 

 

2.2 A família PowerMax 
A família Dell EMC PowerMax consiste em dois modelos: o PowerMax 2000 e o principal PowerMax 8000. 

O PowerMax 2000 foi projetado para oferecer eficiência e máxima flexibilidade aos clientes em um espaço 

ocupado de 20U. O PowerMax 8000 foi projetado para dimensionamento, desempenho e densidade de 

IOPS massivos, tudo em um espaço ocupado de 1 ou 2 placas de piso. 
 

Ambos os PowerMax arrays têm como base a confiável arquitetura Dynamic Virtual Matrix e o software do sistema 

interno elaborado especificamente para a plataforma NVMe, chamado PowerMaxOS 5978. O PowerMaxOS pode 

ser executado nativamente em ambos os sistemas PowerMax e em sistemas VMAX All Flash preexistentes como 

um upgrade. Como na geração anterior do VMAX All Flash, os sistemas PowerMax são arrays totalmente flash 

verdadeiros — produtos destinados especificamente para atender aos requisitos de desempenho e capacidade de 

armazenamento do data center empresarial totalmente flash. Os produtos PowerMax são ofertas all-flash ricas em 

recursos com capacidades específicas projetadas para aproveitar as vantagens da SCM (Storage Class Memory, 

memória de classe de armazenamento) e unidades flash NVMe de maior capacidade para criar a configuração de 

armazenamento mais densa possível. O PowerMax oferece serviços de dados confiáveis aos clientes corporativos, 

junto com a simplicidade, capacidade e desempenho exigidos pelos ambientes altamente virtualizados, enquanto 

ainda atendem às necessidades de economia das cargas de trabalho de armazenamento mais tradicionais. Além 

disso, o PowerMax agora permite que os clientes implementem aplicativos, como lógica analítica em tempo real, 

aprendizagem automática e Big data, que demandam menor latência de armazenamento e densidades IOPS 

maiores anteriormente inatingíveis com ofertas totalmente flash preexistentes. 

 

Figura 1. Família PowerMax 

https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
https://www.dellemc.com/pt-br/storage/powermax.htm#recolher
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3 Visão geral da arquitetura do PowerMax 
Embora a plataforma PowerMax utilize muitas das tecnologias e dos serviços de dados encontrados 
em VMAX All Flash preexistentes, o PowerMax oferece aos clientes um valor diferenciado, já que ele foi 
projetado desde o início para ser a primeira plataforma do setor a fim de aproveitar todas as vantagens 
de conectividade completa FC-NVMe e mídia de armazenamento de dados emergente, como a SCM. 
As seções a seguir detalham as principais propostas de valor de arquitetura PowerMax para clientes. 

 

3.1 Projetado para NVMe 
O PowerMax é um líder em tecnologia que fornece uma arquitetura de armazenamento flash NVMe 
completa para armazenamento de dados do cliente. A arquitetura de NVMe do PowerMax fornece: 

 

• Densidade de E/S com desempenho previsível – o PowerMax foi projetado para entregar 
densidade de E/S extrema – capaz de oferecer aproximadamente 187 mil IOPS por unidade 
de rack (U) ou até 15 milhões de IOPS em um sistema de dois racks (duas placas de piso), 
independentemente da carga de trabalho e utilização da capacidade de armazenamento. 

• Densidade de armazenamento NVMe – usando unidades flash NVMe empresarial com portas 
duplas de alta capacidade e disponível comercialmente, o PowerMax oferece um TB NVMe por 
placa de piso incrível. O suporte do PowerMax para flash NVMe de alta capacidade e unidades 
de SCM disponíveis comercialmente oferece um recurso diferenciado em comparação a muitas 
outras alternativas totalmente flash que usam um design de unidade flash exclusivo. Isso permite 
que o PowerMax aproveite os aumentos em densidades de drives flash, desempenho, economias 
de escala e time-to-market rápido oferecido pelos fornecedores de unidade flash do setor. 

• Projeto à prova de obsolescência – o projeto do NVMe PowerMax é à prova de obsolescência, pois ele 
pode implementar perfeitamente as capacidades atuais e futuras de unidades flash NAND e SCM, além 
de permitir que os hosts se conectem por meio de SANs NVMe-oF de alta velocidade atuais e futuras. 

 

3.2 Arquitetura modular expansível: PowerMax Brick 
As configurações do PowerMax consistem em componentes modulares chamados de PowerMax Bricks 
(Bricks). A arquitetura modular em bricks reduz a complexidade e permite a configuração e a implementação 
mais fáceis do sistema. Essa arquitetura também permite que o sistema seja dimensionado enquanto 
continua a entregar alto desempenho previsível. 

 

Há dois tipos de Bricks disponíveis para o PowerMax: 
 

• Os sistemas abertos Brick são compatíveis com configurações de Fibre Channel, FC-NVMe 
ou conectividade iSCSI com a formatação de dispositivos FBA. O Brick também pode ser 
configurado para armazenamento em arquivo usando NAS incorporado. 

• O mainframe zBrick é compatível com as configurações de conectividade FICON e formatação 
de dispositivo CKD. 

 

Nota: Neste documento, o termo Brick é usado ao discutir recursos e funções aplicáveis aos sistemas abertos 
e ao mainframe. Ao discutir recursos específicos ao mainframe, o termo zBrick é especificamente chamado. 

 

 

O Brick do sistema inicial inclui um mecanismo único que consiste em 2 directors, 2 fontes de alimentação 
do sistema (SPS) e 2 DAE24 (Drive Array Enclosure de 24 slots) NVMe de 2,5 pol. pré-configuradas com 
uma capacidade útil total inicial. 

 

O conceito de brick permite que o PowerMax seja dimensionado vertical e horizontalmente. Os clientes podem 
dimensionar verticalmente com a adição de pacotes de capacidade flash. Cada pacote de capacidade flash para o 
PowerMax 8000 tem 13 TBu ou 15 TBu de armazenamento utilizável e 11 TBu, 13 TBu ou 15 TBu para o modelo 
PowerMax 2000, dependendo do tipo de proteção de RAID selecionado. O PowerMax é dimensionado agregando até 
dois Bricks para o PowerMax 2000 e até oito para o PowerMax 8000. O dimensionamento horizontal de um sistema 
PowerMax com a adição de bricks produz uma melhoria de desempenho previsível e linear, independentemente da 
carga de trabalho. 
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Nota: Para obter informações detalhadas sobre as configurações disponíveis do PowerMax Brick, 

consulte a Specification Sheet da família PowerMax. 
 

 

3.2.1 Mecanismos 
O núcleo do Brick é o mecanismo. O mecanismo é a unidade central de processamento de I/O, 

redundantemente criado para alta disponibilidade. Cada Brick consiste em: 

• Directors redundantes que contêm CPUs multi-core e módulos de memória 

• Interfaces para módulos universais de E/S, como módulos de front-end, back-end, InfiniBand e E/S flash 
 

O backbone de comunicação do brick é a confiável Dynamic Virtual Matrix Architecture. Basicamente, a matriz 

virtual possibilita as comunicações entre os directors sobre os fabrics InfiniBand internos redundantes. O fabric 

InfiniBand fornece uma base para um backbone altamente escalável, de latência extremamente baixa e com 

grande largura de banda, que é essencial para um all flash array. Esse recurso também é essencial para 

permitir que o PowerMax dimensione verticalmente e horizontalmente. 

 
 
 

 
 

Figura 2. Diretor do mecanismo de Brick 
 

3.2.1.1 Configurações de núcleo de CPU do Brick 
Cada mecanismo do brick tem dois directors e cada director tem dois soquetes de CPU que comportam 

processadores Intel multi-core com multithread. A tabela a seguir detalha o layout de núcleos de CPU do 

mecanismo para cada modelo do PowerMax: 
 

Tabela 3. Núcleos de CPU do mecanismo do Brick 

 
Modelo do 
PowerMax 

 
Tipo de CPU do mecanismo 

CPU 
da CPU 

Núcleos por 
mecanismo 
de Brick 

 
Máximo de núcleos 
por sistema 

PowerMax 2000 Intel Broadwell duplo, 
12 núcleos, 
2.5 GHz 

24 48 96 (máx. de 2 bricks) 

PowerMax 8000 Intel Broadwell duplo, 
18 núcleos, 
2.8 GHz 

36 72 576 (máx. de 8 bricks) 

https://brazil.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
https://brazil.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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O mecanismo do Brick usa um mecanismo de agrupamento de núcleo que pode fazer o balanceamento 

de carga dinâmico dos núcleos, distribuindo-os para o front-end, back-end e serviços de dados (como 

SRDF, eNAS e gerenciamento incorporado) em execução no mecanismo. Os pools de núcleo podem 

ser ajustados para mudar a tendência dos pools a qualquer momento para cargas de trabalho pesadas 

de front-end ou de back end, otimizando ainda mais a solução para um caso de uso específico. 

Nota: Devido à dinâmica de refrigeração avançada do mecanismo PowerMax, as CPUs Intel são 

principalmente executadas no modo Turbo, o que proporciona recursos de desempenho adicionais. 
 

3.2.1.2 Configurações de cache do Brick 
Cada director tem 16 slots de memória que podem ser preenchidos com DIMMS DDR4 de 32 GB e 64 GB 

para alcançar até 1 TB de cache por director (máximo de 2 TB de cache por mecanismo do brick). 
 

Tabela 4. Configurações de cache do Brick 

Modelo do PowerMax Cache por brick Cache máximo por sistema 

PowerMax 2000 512 GB, 1 TB, 2 TB 4 TB (máx. 2 bricks) 

PowerMax 8000 1 TB ou 2 TB 16 TB (máx. 8 bricks) 

 

Em sistemas PowerMax 2000 de mecanismo único, o cache é espelhado dentro do mecanismo pelos 

directors. Isso também é válido para sistemas PowerMax 2000 com vários mecanismos e sistemas 

PowerMax 8000 de mecanismo único. Em sistemas PowerMax 8000 com vários mecanismos, o cache 

é espelhado entre os directors de diferentes mecanismos para proporcionar redundância adicional. 

 

O PowerMax 2000 e o PowerMax 8000 podem dar suporte a configurações de mecanismo com diferentes 

tamanhos de cache (cache misto). Para os modelos PowerMax 2000 de dois mecanismos, o sistema pode 

usar mecanismos com diferentes tamanhos de cache entre os mecanismos que têm um tamanho de cache 

menor ou maior do que o outro mecanismo no sistema. Por exemplo, o cache no mecanismo 1 pode ser de 

1 TB, enquanto o cache no mecanismo 2 é 512 GB. Isso poderia resultar em um tamanho de cache total do 

sistema de 1,5 TB. As configurações de cache misto válidas para o PowerMax 2000 são mostradas na 

tabela a seguir: 
 

Tabela 5. Configurações compatíveis de cache misto do PowerMax 2000 

Número de 
Bricks no 
sistema 

Menor tamanho de 
cache do mecanismo 

Maior tamanho 
de cache do 
mecanismo 

 
Cache total 
do sistema 

2 512 GB 1 TB 1,5 TB 

2 1 TB 2 TB 3 TB 
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As configurações de cache misto estão disponíveis no PowerMax 8000; mas exigem um mínimo 

de quatro Bricks ou zBricks no sistema. A tabela a seguir detalha as configurações compatíveis 

de cache misto disponíveis para o PowerMax 8000: 
 

Tabela 6. Configurações compatíveis de cache misto do PowerMax 8000 

Número 
de Bricks 
no sistema 

 
Menor tamanho de 
cache do mecanismo 

 

Maior tamanho 
de cache do 
mecanismo 

 

Cache 
total do 
sistema 

4 2 mecanismos a 1 TB 2 mecanismos a 2 TB 6 TB 

5 2 mecanismos a 1 TB 3 mecanismos a 2 TB 8 TB 

5 3 mecanismos a 1 TB 2 mecanismos a 2 TB 7 TB 

6 2 mecanismos a 1 TB 4 mecanismos a 2 TB 10 TB 

6 4 mecanismos a 1 TB 2 mecanismos a 2 TB 8 TB 

7 2 mecanismos a 1 TB 5 mecanismos a 2 TB 12 TB 

7 5 mecanismos a 1 TB 2 mecanismos a 2 TB 9 TB 

7 3 mecanismos a 1 TB 4 mecanismos a 2 TB 11 TB 

7 4 mecanismos a 1 TB 3 mecanismos a 2 TB 10 TB 

8 2 mecanismos a 1 TB 6 mecanismos a 2 TB 14 TB 

8 6 mecanismos a 1 TB 2 mecanismos a 2 TB 10 TB 

8 4 mecanismos a 1 TB 4 mecanismos a 2 TB 12 TB 

 

Nota: O cache em um mecanismo pode receber upgrade (capacidade adicionada), mas o cache não pode 

ser rebaixado (capacidade removida). 
 

3.2.1.3 PowerMaxOS 
Cada mecanismo do PowerMax vem com o PowerMaxOS 5978 instalado. O PowerMaxOS é derivado 

do sistema operacional confiável e comprovado do HYPERMAX OS usado pelos arrays VMAX3 e VMAX 

All Flash preexistentes. No entanto, o PowerMaxOS foi reescrito para aproveitar as arquiteturas NVMe. 

O PowerMaxOS continua a oferecer alta disponibilidade, gerenciamento de E/S, qualidade de serviço, 

validação de integridade dos dados, movimentação de dados e segurança de dados líderes do setor com 

uma plataforma de aplicativos aberta. O PowerMaxOS usa um hipervisor de armazenamento em tempo real 

e não disruptivo que gerencia e protege serviços incorporados ao ampliar a alta disponibilidade aos serviços 

que normalmente seriam executados fora do array. A função principal do PowerMaxOS é gerenciar as 

principais operações realizadas no array, que incluem: 

 

• Processamento de E/S dos hosts 

• Implementação de proteção do RAID 

• Otimização do desempenho, permitindo acesso direto a recursos de hardware 

• Gerenciando e monitorando o sistema 
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3.2.2 Compartimentos de array de unidade 
Cada Brick vem com duas DAEs NVMe PCIe de 2,5 pol. e duas portas de 24 slots (DAE24). Essas DAEs 

usam as LCCs (Link Control Cards, placas de controle de link) redundantes intercambiáveis que fornecem 

conectividade PCIe de E/S para as unidades flash NVMe. Além de LCCs redundantes, a DAE24 apresenta 

fontes de alimentação redundantes com alimentação de energia separada, fornecendo energia e refrigeração 

N+1, resultando em eficiência no uso de energia de até 25 watts por slot de unidade. A DAE24 tem 2U de 

altura e 19 pol de profundidade. 
 

Figura 3. Brick DAE24 NVMe 
 

Os directors são conectados a cada DAE por meio de um par de módulos redundantes de E/S de back-end. 
Os módulos de E/S de back-end conectam-se às DAEs em LCCs redundantes. Cada conexão entre um 
módulo de E/S de back-end e uma LCC usa um conjunto de cabos independente. Dentro da DAE, cada 
unidade NVMe tem duas portas, cada uma conectada a uma das LCCs redundantes. 

 

O recurso de iniciador dual garante a disponibilidade contínua de dados no improvável evento de uma falha 
do hardware de gerenciamento de unidade. Ambos os directors em um mecanismo conectam-se às mesmas 
unidades usando caminhos redundantes. Caso os mecanismos sofisticados de isolamento do PowerMaxOS 
detectem uma falha no director do back-end, o sistema pode processar leituras e gravações nas unidades 
pelo outro director dentro do mecanismo sem interrupções. 

 

3.2.3 Opções e configurações de unidade 
O PowerMax 2000 e o PowerMax 8000 são compatíveis com as capacidades de unidade flash NVMe 
de 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB e 15,36 TB, bem como com unidades SCM de 750 GB e 1,5 TB. Todos os 
tamanhos de unidade são de 2,5 pol. e apresentam uma interface PCIe de formato U.2 de duas portas. 
Essas capacidades de unidade podem ser combinadas no sistema. 

 

Tabela 7. Especificações de capacidade compatíveis da família PowerMax 

Família do array PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Unidades e capacidade 

Capacidade máxima 
por array (aberto)1 

1,2 PBe 4,5 PBe 

Capacidade de base 
por Brick (aberto) 

13,2 TBu3 54 TBu 

Capacidade de base 
por Brick (mainframe) 

N/A 13,2 TBu 

Pacotes de capacidade 
flash incremental5 

13,2 TBu3 13,2 TBu 

Máximo de unidades 
por Brick 

44 utilizáveis + sobressalente(s) 32 utilizáveis + sobressalente(s) 

Máximo de unidades 
por array 

96 288 
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Família do array PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Unidades NVMe 

Unidades NVMe 
compatíveis (2,5 pol.) 

1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 
15,36 TB 

1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB 

Unidades SCM 

Unidades SCM 
compatíveis (2,5 pol.) 

750 GB, 1,5 TB 750 GB, 1,5 TB 

Interface BE NVMe via PCIe NVMe via PCIe 

Opções de RAID 
com suporte 

RAID 5(7+1) (padrão) 
RAID 5(3+1) 
RAID 6(6+2) 
RAID 1 (espelhado)4,5 

RAID 5(7+1) (padrão) 
RAID 6(6+2) 
RAID 1 (espelhado)4,5 

a. Capacidade máxima por array com base em uma taxa de provisionamento de 1.0 

b. 192 unidades podem ser aceitas em 1 só gabinete quando 2 sistemas estão agrupados no mesmo rack. 

c. As capacidades úteis do pacote de capacidade Flash e Brick de 13,2 TBu são baseadas em RAID 5 (7+1). Capacidade 

de base de 11,3 TBu e incrementos de pacote de capacidade Flash possíveis com RAID 5 (3+1) no PowerMax 2000. 

d. O RAID 1 será oferecido nos sistemas PowerMax 2000 e PowerMax 8000 depois do lançamento da versão do 3º trimestre 

de 2020. Entre em contato com a equipe de vendas local da Dell Technologies para obter mais detalhes e disponibilidade. 

e. Os pacotes de capacidade incremental no RAID 1 têm um mínimo de 15,0 TBu para o PowerMax 2000 e o PowerMax 8000. 
 

Nota: Para obter informações detalhadas sobre as Motivação configurações disponíveis do PowerMax 

Brick, consulte a Specification Sheet da família PowerMax. 
 

3.2.3.1 Visão geral de pools de recurso de armazenamento do PowerMax 
No PowerMax, toda a capacidade de armazenamento físico é combinada em pools de recursos de 

armazenamento (SRPs). Nos níveis mais baixos, os SRPs consistem em grupos de discos que contêm 

um conjunto de discos rígidos que compartilham as mesmas características de desempenho e tecnologia. 

Os discos rígidos em cada grupo de discos são divididas em segmentos de dispositivos de dados de back-

end individuais, chamados de TDATs. Os TDATs são colocados em um nível de armazenamento associado. 
 

Um SRP é o conjunto da capacidade total de todos os níveis de armazenamento, independentemente 

da tecnologia de disco subjacente à qual os níveis de armazenamento estão associados. Essa capacidade 

física armazenada em um SRP é referida para sua capacidade útil (TBu). Essa capacidade útil é acessada 

por hosts usando dispositivos de armazenamento front-end provisionados com provisionamento thin, 

chamados de thin devices. Thin devices são a representação virtual da capacidade física do SRP, que 

também considera o provisionamento excessivo e a eficiência da redução de dados. Por exemplo, um array 

com um único SRP que tem 26 TBu pode ser provisionado para a capacidade de thin device voltada ao host 

de 78 TB quando uma taxa de redução de dados de 3:1 é aplicada. Esta capacidade virtualizada de thin 

device voltada ao host de 78 TB é tida como a capacidade efetiva (TBe) do SRP. Quando um PowerMax 

é dimensionado, a capacidade útil e a capacidade efetiva são consideradas. A capacidade útil total (TBu) 

é o driver principal para dimensionamento das configurações de layout do disco rígido. A capacidade 

efetiva (TBe) é um driver principal ao dimensionar o cache do PowerMax. 
 

Os Thin Devices provisionados para o host também são colocados em um grupo de armazenamento 

e atribuídos a um nível de serviço. Quando um host grava os dados do aplicativo em seus Thin Devices 

provisionados, esses dados são distribuídos em todos os níveis de armazenamento do SRP. O nível de 

armazenamento no qual os dados são colocados no SRP é regido pelo utilitário de posicionamento de dados 

automatizado (ADP). O ADP usa o mecanismo de aprendizagem automática do PowerMax para empregar 

análise preditiva e algorítimos de reconhecimento de padrões para colocar os dados no local físico ideal, 

garantindo que os requisitos de tempo de resposta para o nível de serviço atribuído sejam atendidos. 

https://brazil.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
https://brazil.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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O diagrama a seguir ilustra os componentes-chave envolvidos com um SRP PowerMax. 
 
 

 

Figura 4. Componentes típicos encontrados com um SRP PowerMax com o exemplo de esquemas 
de proteção de RAID de grupo de discos 

 

Nota: Os pontos a seguir são observações específicas sobre o PowerMax SRPs. 
 

 

• Agora, um PowerMax 8000 pode ser configurado para que os dados do CKD de mainframe 
e sistemas abertos FBA possam compartilhar um único SRP. 

• Os sistemas PowerMax 8000 que oferecerão capacidade combinada de FBA e CKD devem 
ser gerados como um sistema misto na fábrica. A capacidade do CKD não pode ser adicionada 
a um sistema FBA existente e vice-versa. 

• Somente um único esquema de proteção RAID pode ser usado no SRP. O uso de vários 
esquemas de proteção RAID não é compatível com suporte no SRP. 

• Dell Technologies recomenda que todos os sistemas PowerMax sejam configurados como um só sistema 
SRP para que os dados do cliente tenham acesso à quantidade máxima de recursos do sistema possível. 

• Embora vários sistemas SRP sejam compatíveis por meio de RPQ, não recomendamos o uso de 
vários SRPs em um sistema único para fins de desempenho e capacidade de gerenciamento. 

 

3.2.3.2 Configuração de unidades SCM no PowerMax 
As unidades SCM podem ser usadas em ambos os sistemas PowerMax 2000 e PowerMax 8000. Uma 
forma de considerar as unidades SCM com conexão NVMe é como uma extensão da memória do servidor 
físico, na qual os dados do aplicativo armazenados nessas unidades SCM exigem os mais altos níveis 
de desempenho, normalmente reservados para o NVDIMM (Non-Volatile DIMM) baseado em servidor. 
Enquanto a SCM NVMe não fornece os mesmos níveis de desempenho que o NVDIMM, sua economia 
em uma perspectiva de $/GB e $/IOPS faz dele uma alternativa de custo mais baixo atrativa ao NVDIMM 
com base em servidor para aplicativos em memória, como o SAP HANA.
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Os sistemas PowerMax que usam unidades SCM podem ser configurados para que as unidades 

SCM sejam combinadas com unidades flash NAND tradicionais nas DAEs. Nesses sistemas mistos 

(conhecidos como sistemas “SCM como nível”, como mostrado na Figura 4), os dispositivos regravados 

das unidades SCM serão colocados em “nível 0”, em que os dados mais ativos no sistema residirão. 

 

Além disso, para garantir os mais altos níveis de desempenho nos sistemas mistos, os dados no nível 0 da 

SCM nunca são compactados.; no entanto, ele pode ser desduplicado. Como dito anteriormente, o sistema 

usa a análise prediditva e os algoritmos de reconhecimento de padrões do ADP para garantir que os dados 

sejam colocados e removidos do nível 0 da maneira mais oportuna e eficiente. Os grupos de armazenamento 

atribuídos ao nível de serviço “Diamante” receberão a prioridade para o posicionamento de nível 0. Os grupos 

de armazenamento atribuídos como “Prata” ou “Bronze” não são elegíveis para o posicionamento de nível 

0 e sempre residirão no flash NAND. 
 

Nota: A seguir estão algumas outras observações gerais sobre a configuração referentes aos PowerMax 
arrays de SCM como nível. 

 

 

• Para obter o custo ideal por desempenho, a Dell Technologies recomenda que a capacidade útil total 

(TBu) do nível 0 da SCM seja entre 3% e 12% da capacidade efetiva desejada (TBe) do sistema. 

• Até três grupos de RAID de SCM (PowerMax 8000) e quatro grupos de RAID de SCM 

(PowerMax 2000) podem ser configurados por mecanismo como um nível 0. 

• Todos os mecanismos devem ser configurados de modo idêntico com relação à SCM, para equilíbrio 

de E/S (se um mecanismo estiver configurado com um grupo de RAID SCM R5 7+1, então todos 

os outros mecanismos no sistema devem ser configurados com um grupo de RAID SCM R5 7+1). 

• Embora vários SRPs sejam compatíveis no PowerMax, apenas um SRP pode conter SCM e esse 

SRP deve ver o armazenamento da SCM como um nível (o SRP não pode ser 100% SCM). 

• Os dados jamais são compactados no nível de SCM, a menos que o sistema seja composto 
por 100% de unidades da SCM. 

• Os dados na SCM podem fazer parte de um conjunto de desduplicação. 

• As configurações de SCM mista usando unidades SCM de 750 GB e 1,5 TB são compatíveis. 

• O armazenamento da SCM pode usar a proteção RAID 1 (espelhado), RAID 5 (3+1 e 7+1) 

ou RAID 6 (6+2) no PowerMax 2000. 

• O armazenamento da SCM pode usar a proteção RAID 1 (espelhado), RAID 5 (7+1) ou 

RAID 6 (6+2) no PowerMax 8000. 

• O armazenamento da SCM deve ter o mesmo tipo de RAID do flash NAND no sistema. 

• Os sistemas com SCM são configurados com uma SCM sobressalente por mecanismo. 

A SCM sobressalente deve corresponder à maior capacidade da unidade SCM no sistema. 

 

O PowerMax também pode ser configurado como um sistema 100% SCM. Nesses sistemas (conhecidos como 

"Bricks da SCM"), os dados podem ser compactados e desduplicados. As regras de compactação baseadas 

em atividade se aplicam quando, aproximadamente, 20% da capacidade efetiva do Brick da SCM é deixada 

descompactada. As configurações de capacidade mínima e capacidade incremental para um Brick de SCM 

são de 21 TBu que consiste em 17 (16 dados + 1 sobressalente) x 1,5 TB unidades SCM configuradas em 

dois grupos de RAID 5 (7+1). A proteção do RAID 5 (7 + 1) usando unidades de 1,5 TB é a única configuração 

compatível do RAID para Bricks de SCM. Os Bricks de SCM podem ter apenas um único SRP que consiste 

em 100% de unidades SCM. As unidades flash NAND não podem ser adicionadas a um Brick da SCM. 
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O gráfico a seguir tenta resumir as principais diferenças entre os dois tipos de configurações 

da PowerMax SCM: 
 

Figura 5. Configurações compatíveis da PowerMax SCM 
 

3.2.3.3 Reposição universal do PowerMax 
O PowerMaxOS dá suporte ao Sparing universal para proteger automaticamente uma unidade com falha 

com uma unidade reserva. A reposição universal aumenta a disponibilidade dos dados de todos os volumes 

em uso, sem perda de qualquer capacidade de dados, de maneira transparente para o host e sem 

intervenção do usuário. 

 

Quando o PowerMaxOS detecta que uma unidade está falhando, os dados da unidade com defeito são 

copiados diretamente para uma unidade sobressalente conectada ao mesmo mecanismo. Se a unidade 

com defeito tiver falhado, os dados serão reconstruídos na unidade sobressalente por meio dos membros 

de RAID restantes. Quando a unidade com falha é substituída, os dados são copiados do sobressalente 

para a nova unidade. 

 

Os sistemas PowerMax têm uma unidade sobressalente para cada tipo de unidade em cada mecanismo. 

As unidades sobressalentes residem em slots de DAE dedicados. Se o sistema for uma combinação de 

Flash NAND e SCM, ele precisará de uma reposição para as unidades flash NAND e outra para as 

unidades SCM. Os Bricks de SCM precisam apenas de uma unidade SCM sobressalente. O tipo de 

unidade sobressalente é igual a de maior capacidade e classe de desempenho dentre as outras unidades 

no mecanismo. 
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Director A Director B 

 

Por exemplo, se um sistema usa unidades flash NAND de 3,84 TB e 7,68 TB na configuração, apenas uma 

unidade de 7,68 TB precisa ser configurada como sobressalente, pois pode substituir as unidades de 3,84 TB 
ou 7,68 TB. 

 

 

Figura 6. Exemplo de reposição universal 
 

3.2.3.4 Smart RAID do PowerMax 
O PowerMax usa um grupo ativo/ativo de RAID de acesso de grupo chamado Smart RAID. Isso permite que 
grupos de RAID sejam compartilhados entre os directors, concedendo a cada director acesso ativo a todas 
as unidades no Brick ou zBrick. 

 

Unidades NAND ou SCM 

de NVMe com duas portas 

Figura 7. Smart RAID do PowerMax 
 

O uso do Smart RAID no PowerMax oferece aos clientes benefícios de desempenho, já que ambos os 
directors em um mecanismo podem impulsionar E/S para todas as unidades flash. Isso cria configurações 
balanceadas no sistema, independentemente do número de grupos de RAID. O Smart RAID também permite 
maior flexibilidade e eficiência, pois os clientes podem solicitar os sistemas PowerMax 8000 com um só 
grupo de RAID, permitindo um mínimo de 9 unidades por mecanismo com RAID 5 (7+1) e 1 reserva ou RAID 
6 (6+2) e 1 reserva; 2 unidades e uma reserva com RAID 1 (espelhado) e 5 unidades por sistema para um 
PowerMax 2000 com RAID 5 (3+1) e 1 reserva. Isso deixa mais slots de unidade disponíveis para upgrades 
de capacidade no futuro. Quando o sistema é dimensionado, os clientes têm mais flexibilidade, pois os 
incrementos de pacote de capacidade Flash podem ser um único grupo de RAID. 
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3.2.3.5 Conectividade da DAE do PowerMax 2000 e esquemas de alocação de unidades 
O Smart RAID e a reposição universal permitem que os esquemas flexíveis de conectividade e alocação 

de unidades ocorram com a DAE do PowerMax. Com o PowerMax 2000, cada director de mecanismo tem 

dois módulos de E/S NVMe. Cada módulo de E/S tem dois caminhos redundantes. Um caminho conecta-se 

à LCC (Link Control Card, placa de controle de link) A ou LCC B na gaveta DAE 1 enquanto o outro 

caminho conecta-se à LCC A ou LCC B na gaveta DAE 2. Cada caminho do módulo de E/S NVMe 

para a LCC é uma conexão de 4 vias PCIe de 3ª geração (4 GB/s). 

 

Os diagramas a seguir detalham o layout de conectividade da DAE e os esquemas de alocação 

de  unidades para o PowerMax 2000. 

 

Figura 8. Conectividade da DAE com mecanismo único no PowerMax 2000 
 
 
 

Figura 9. Conectividade da DAE com mecanismo duplo no PowerMax 2000 
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O PowerMax 2000 pode usar os esquemas de proteção RAID 1 (espelhado), RAID 5 (3+1), RAID 5 (7+1) 

ou RAID 6 (6+2). Somente um esquema de proteção RAID pode ser aplicado ao sistema. Ao preencher 

as gavetas DAE do PowerMax 2000, cada mecanismo exige um mínimo de 1 grupo de RAID, inclusive 

unidades sobressalentes. Há dois slots de unidade sobressalente em um sistema PowerMax 2000 (slot 

24 em cada gaveta DAE); no entanto, pode haver apenas uma unidade sobressalente para cada Brick. 

Ao preencher as unidades no sistema, as unidades são colocadas de forma alternada na DAE1 e na DAE2. 
 

Figura 10. Alocações de slot da unidade DAE para Brick único no PowerMax 2000 
 

Figura 11. Alocações de slot da unidade DAE para Brick duplo no PowerMax 2000 
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O número máximo de unidades utilizáveis que podem ser usadas com um único Brick do PowerMax 2000 

é de 40 mais 1 unidade reserva para configurações de RAID 5 (7+1) ou RAID 6 (6+2); e 44 unidades 

utilizáveis mais 1 reserva usando uma configuração RAID 5 (3+1) ou RAID 1 (espelhado). 
 

Nota: Consulte a lista a seguir para obter detalhes sobre a alocação de unidade e de DAE (Disk Array 
Enclosure) no PowerMax 2000. 

 

 

• Tamanhos de unidades mistos podem ser usados no sistema para Flash NAND e SCM. 

Os tamanhos das unidades precisam ter um incremento de tamanho (por exemplo, 1,92 TB 

e 3,84 TB ou 3,84 TB e 7,68 TB). 

• É necessário apenas uma unidade sobressalente por Brick. O sobressalente precisa ter 

o mesmo tamanho que o maior tamanho de unidade usado no sistema. 

• Todos os sistemas PowerMax 2000 exigem pelo menos um grupo de RAID. 

• As DAEs não são compartilhadas pelos mecanismos em uma configuração de Brick duplo 
no PowerMax 2000. 

• Grupos de RAID são associados a um mecanismo de Brick único. 

• É permitido apenas um esquema de proteção RAID por sistema no PowerMax 2000. 

• O RAID 5 (3+1) requer um mínimo de 4 unidades mais 1 reserva. 

• RAID 5 (7+1) e RAID 6 (6+2) exigem no mínimo 8 unidades mais 1 reserva. 

• O RAID 1 (espelhado) requer um mínimo de 2 unidades mais 1 reserva. 
 

3.2.3.6 Conectividade da DAE e esquemas de alocação de unidades no PowerMax 8000 
O PowerMax 8000 usa o Smart RAID e a reposição universal para alcançar o mecanismo mais denso 

possível e as configurações de capacidade de unidade flash do setor. Para alcançar essas altas densidades, 

o PowerMax 8000 usa conectividades DAE e esquemas de alocação de unidade diferentes dos usados 

no PowerMax 2000. Em sistemas que usam um Brick único, a conectividade da DAE é igual à do PowerMax 

2000; no entanto, os slots de unidade de 15 a 24 na DAE 2 ficam reservados para scale-out futuro de um 

segundo Brick. 
 

Figura 12. Conectividade da DAE no PowerMax 8000 com mecanismo único 
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Quando um segundo Brick é adicionado ao sistema, uma terceira gaveta DAE também é adicionada, 

e os slots de unidade 15 a 24 da DAE 2 no primeiro Brick podem ser preenchidos e acessados pelo segundo 

Brick. Isso é possível pois as 3ª e 4ª portas de E/S HD mini-SAS do PCIe nas LCCs da DAE 2 são usadas 

pelo segundo Brick, conforme mostrado no diagrama a seguir: 
 

Figura 13. Conectividade da DAE com mecanismo duplo no PowerMax 8000 

O PowerMax 8000 pode usar os esquemas de proteção RAID 1 (espelhado), RAID 5 (7+1) ou RAID 6 (6+2). 

Como o PowerMax 2000, apenas um esquema de proteção RAID pode ser aplicado ao sistema, mesmo em 

sistemas com vários SRPs. Ao preencher as gavetas DAE do PowerMax 8000, cada mecanismo deve ter ao 

menos 1 grupo de RAID, inclusive unidades sobressalentes. Para configurações de Brick único, as unidades 

podem ser adicionadas nos slots 1-24 da gaveta DAE 1 e nos slots de 1 a 12 da gaveta DAE 2. Os slots 

13 e 14 da gaveta DAE 2 são reservados para unidades sobressalentes. Isso resulta em um máximo de 

32 slots de unidade utilizáveis mais sobressalentes em um só sistema de Brick. Assim como ocorre com 

o PowerMax 2000, apenas uma unidade sobressalente é necessária por Brick. 
 

Figura 14. Alocações de slot de unidade para Brick único no PowerMax 8000 
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Uma terceira gaveta DAE (DAE 3) é adicionada ao sistema ao adicionar um segundo Brick. O segundo 

Brick usa os slots de 1 a 24 da gaveta DAE 3 e compartilha o DAE 2 com o primeiro Brick, usando os slots de 

17 a 24 na gaveta DAE 2. Os slots 15 e 16 na gaveta DAE 2 são reservados para unidades sobressalentes 

do segundo Brick. O diagrama a seguir mostra como os slots de unidade são alocados em um sistema 

PowerMax 8000 com Brick duplo: 
 

Figura 15. Alocações de slot da unidade para Bricks duplos no PowerMax 8000 
 

Um PowerMax 8000 pode ser configurado para sistemas abertos, mainframe ou cargas de trabalho 

mistas de mainframe e sistemas abertos. 
 

Nota: A lista a seguir contém as observações sobre a alocação de unidades e DAE no PowerMax 8000. 
 

 

• Todos os sistemas PowerMax 8000 exigem pelo menos um grupo de RAID. 

• É permitido apenas um esquema de proteção RAID por sistema no PowerMax 8000. 

• Tamanhos de unidades mistos podem ser usados no sistema para Flash NAND e SCM. 

Os tamanhos das unidades precisam ter um incremento de tamanho (por exemplo, 1,92 TB 

e 3,84 TB ou 3,84 TB e 7,68 TB). 

• É necessário apenas uma unidade sobressalente por Brick. O sobressalente precisa ter 

o mesmo tamanho que o maior tamanho de unidade usado no sistema. 

• Grupos de RAID são associados a um só mecanismo de Brick. 

• Os esquemas de proteção RAID 5 (7+1) e RAID 6 (6+2) exigem no mínimo 8 unidades e 1 

reserva. O RAID 1 (espelhado) requer um mínimo de 2 unidades mais 1 reserva 

• Todos os Bricks de números pares compartilharão uma DAE com o Brick anterior de números ímpares. 

• Bricks com números ímpares terão 24 mais 12 unidades. Bricks com números pares terão 24 mais 
10 unidades. 

 
3.2.4 Otimização para flash 

Os sistemas de armazenamento baseados em memória totalmente flash demandam os mais altos 

níveis de desempenho e resiliência das plataformas de armazenamento de dados corporativos que 

os viabilizam.  A base de um verdadeiro array totalmente flash é uma arquitetura que pode aproveitar 

totalmente o desempenho agregado de unidades flash modernos de alta densidade enquanto maximiza 

a vida útil deles. Muitos recursos são integrados à arquitetura do PowerMax para maximizar o desempenho 

e a longevidade da unidade flash. Esta seção abordará esses recursos em detalhes. 
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3.2.4.1 Arquitetura de cache e algoritmos de armazenamento em cache 
O PowerMax foi desenvolvido sobre uma arquitetura baseada em cache DRAM muito grande e de alta 

velocidade, impulsionada por algoritmos altamente complexos e otimizados. Esses algoritmos aceleram 

o acesso aos dados ao evitar sempre que possível o acesso físico ao back-end. A Dell Technologies passou 

muitos anos desenvolvendo e otimizando os algoritmos de armazenamento em cache. Os algoritmos usados 

pelo PowerMax otimizam as leituras e as gravações para maximizar as E/Ss atendidas pelo cache e minimizar 

o acesso as unidades flash de back-end. O sistema também monitora padrões de E/S e preenche 

proativamente o cache com base no acesso para aumentar as chances de acesso ao cache. 
 

Algumas das técnicas usadas pelos algoritmos de cache para minimizar o acesso ao disco são: 
 

• 100% das gravações do host são armazenadas em cache. 

• Mais de 50% das leituras são armazenadas em cache. 

• Dados recentes são mantidos no cache por bastante tempo, visto que é muito provável 
que esses dados sejam solicitados novamente. 

• Algoritmos inteligentes são transferidos de modo sequencial. 
 

3.2.4.2 Redução da amplificação de gravação do PowerMax 
A amplificação de gravação deve ser devidamente controlada para garantir a longevidade dos dispositivos 

de armazenamento Flash NAND e SCM. O controle da amplificação de gravações é um dos pontos mais 

fortes do PowerMax, sendo o que realmente o diferencia da concorrência. Com exceção dos algoritmos 

inteligentes de cache, que mantêm os dados no cache pelo máximo de tempo possível, o PowerMax 

emprega métodos adicionais para minimizar o número de gravações no flash. Esses métodos são: 
 

• Agrupamento de gravações – o agrupamento de gravações evita E/Ss de unidades desnecessárias 
quando os hosts regravam em um intervalo específico de endereços. Essa regravação de dados 
é simplesmente substituída no cache e não gravada repetidamente na unidade. O agrupamento 
de gravações pode reduzir em até 50% as gravações nas unidades flash NAND e SCM. 

• Aglutinação de gravações — a aglutinação de gravações mescla pequenas gravações aleatórias 
subsequentes de horários diferentes em uma grande gravação sequencial. Essas gravações maiores 
para as unidades de armazenamento se alinham muito melhor aos tamanhos de página dentro da 
própria unidade de armazenamento. Ao usar a aglutinação de gravações, o PowerMax pode assumir 
uma carga de trabalho de gravação de E/S do host altamente aleatória, fazendo com que ela 
apareça como uma carga de trabalho de gravação sequencial nas unidades flash NAND e SCM. 

• Lógica analítica avançada de desgaste — o PowerMax também inclui lógica analítica avançada 
de desgaste da unidade, otimizada para unidades de armazenamento de alta capacidade a fim de 
garantir que as gravações sejam distribuídas por todo o nível de armazenamento para balancear 
a carga e evitar gravações excessivas e desgastes em unidades específicas. Isso não somente 
ajuda no gerenciamento das unidades no nível de armazenamento, como também facilita a adição 
e o rebalanceamento de armazenamento adicional no sistema. 

Todas as técnicas de redução de amplificação de gravações usadas pelo PowerMax resultam em uma 
redução significativa no número de gravações no back-end, o que pode aumentar significativamente 
a longevidade das unidades flash NAND e SCM usadas no array. 

 

3.2.4.3 Impulsionando o desempenho do flash com o PowerMaxOS FlashBoost 
A Dell Technologies está sempre buscando melhorar o desempenho de seus produtos. Com toda nova 
plataforma de hardware e versão de software, a empresa se empenha fortemente para remover possíveis 
gargalos que possam impedir o desempenho de algum modo. Um recurso que a Dell Technologies 
introduziu e tornou padrão como parte do PowerMaxOS é o FlashBoost. 

 

O FlashBoost maximiza a eficiência do PowerMaxOS ao atender às solicitações de leitura diretamente a partir 
das unidades flash de back-end. Essa abordagem elimina as etapas obrigatórias para o processamento de E/S 
por meio do cache global e reduz a latência de leituras, especialmente para unidades flash. Os clientes com 
cargas de trabalho pesadas de falha de leitura que residem no flash podem observar um desempenho de I/O 
por segundo 100% maior. O FlashBoost funciona com armazenamento Flash NAND e SCM. 
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3.2.5 Opções de conectividade e layout do slot do director 
A arquiteturais do mecanismo de Brick usa uma série de módulos intercambiáveis que se conectam 

aos slots nos directors do mecanismo. Esses módulos incluem: 

 

• Ventiladores de resfriamento e fontes de alimentação do mecanismo em slots acessíveis 
na parte frontal do director do mecanismo. 

• Módulos de E/S, módulos de gerenciamento e estações de controle em slots acessíveis 

na parte traseira do director de mecanismo. 

 

A tabela a seguir descreve os componentes do módulo usados em um director de mecanismo Brick: 
 

Tabela 8. Componentes do director de mecanismo do PowerMax 

Componente 

do director 

Qtd. por 
director 

Objetivo 

Fonte de alimentação 2 Fornece alimentação redundante para o director 

Ventilador 5 Fornece resfriamento de director 

Módulo de 
gerenciamento 

1 Gerenciar a funcionalidade ambiental 

Módulo de E/S 
de flash NVMe 

Até 4 Os módulos de E/S do flash usam a tecnologia NVMe para 
armazenar dados de maneira segura no cache durante 
a sequência de armazenamento em cofre (800 GB) 

Módulo de E/S 
de front-end 

Até 4 Fornecer conectividade de front-end para o array. Há 
diferentes tipos de módulos de E/S de front-end que 
permitem a conectividade com várias interfaces, inclusive 
Fibre Channel SCSI, Fibre Channel NVMe, iSCSI, FICON, 
SRDF e NAS incorporado (eNAS) 

Módulo de E/S de 
back-end PCIe NVMe 

2 4x PCIe de duas portas com interface de 3ª geração 
para o armazenamento NVMe (8 GB/s) 

Módulo de redução 
de dados1 

1 Executa compactação e desduplicação de dados em 
linha, bem como compactação de SRDF 

Módulo de E/S do fabric 1 Fornece conectividade entre os directors. Em sistemas 
PowerMax 8000 com vários mecanismos, os módulos de 
E/S do fabric são conectados a um switch interno InfiniBand 

 

1. Um módulo adicional de redução de dados é necessário para E2EE e ocupará um slot do módulo de E/S front-end. 
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O diagrama a seguir mostra os layouts do módulo director para o PowerMax 2000: 
 
 

Figura 16. Layout do módulo director do PowerMax 2000 por número de slot 

Ambos os sistemas de mecanismo (único e múltiplo) do PowerMax 2000 usam o mesmo layout de módulo 

director. Ambas as configurações usam dois módulos de flash NVMe que residem nos slots 0 e 6 em cada 

director. O slot 7 aloja o módulo de redução de dados. Os slots 2, 3, 8 e 9 são usados para módulos de 

conectividade de front-end. Os slots 4 e 5 contêm os módulos de conectividade de back-end PCIe NVMe. 

O slot 10 aloja os módulos de fabric. O slot 1 é reservado para uso futuro. 

 

Os diagramas a seguir detalham os layouts do módulo director para os sistemas de mecanismo único 

e múltiplo do PowerMax 8000: 

 

Figura 17. Layout do módulo director do PowerMax 8000 por número de slot: sistema de mecanismo único 
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Figura 18. Layout do módulo director do PowerMax 8000 por número de slot: sistema de mecanismo múltiplo 

Ao contrário do PowerMax 2000, existem diferenças nos layouts do módulo do director entre os sistemas 

de mecanismo único e múltiplo do PowerMax 8000. Os sistemas de mecanismo único do PowerMax 8000 

usam quatro módulos de Flash NVMe. Esses módulos ocupam os slots de director 0, 1, 6 e 7. O módulo 

de redução de dados reside no slot 9. Os slots 2, 3 e 8 são usados para módulos de conectividade 

de front-end. 

 

Os sistemas de mecanismo múltiplo do PowerMax 8000 usam três módulos de flash NVMe, ocupando os 

slots 0, 1 e 6. O módulo de redução de dados ocupa o slot 7. Isso deixa um slot adicional para um módulo 

de  conectividade de front-end que permite que os sistemas de mecanismo múltiplo do PowerMax 8000 

tenham quatro módulos de conectividade de front-end, ocupando os slots de director 2, 3, 8 e 9. 
 

Nota: A lista a seguir inclui as notas de conectividade e slot do director. 
 

 

• Para os sistemas PowerMax 8000 que têm apenas um único mecanismo originalmente, a configuração 

de mecanismo único com três slots disponíveis para módulos front-end é aplicada a cada mecanismo 

adicional incluído ao sistema quando ele é dimensionado. Quando mecanismos adicionais são 

adicionados aos sistemas PowerMax 8000 que eram originalmente sistemas com mecanismos 

múltiplos, esses mecanismos podem ter até quatro slots disponíveis para módulos de front-end. 

• Em sistemas com vários mecanismos, o módulo de compactação deve usar os mesmos slots 

de director em cada mecanismo. 

• A compactação e a desduplicação de dados não estão disponíveis no PowerMax 8000 para 

mainframe, mas a compactação de SRDF está disponível. Nos sistemas para mainframe do 

PowerMax 8000 (zBricks) que usam somente compactação SRDF, coloque um módulo de 

compactação no director com portas configuradas para SRDF. Em sistemas de configuração 

de mecanismo único, coloque o módulo de compactação SRDF no slot 9; enquanto estiver em 

sistemas de configuração de vários mecanismos, coloque o módulo de compactação SRDF no slot 7. 
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O PowerMax 2000 e o PowerMax 8000 oferecem várias conexões de front-end que implementam 

vários protocolos e velocidades. A tabela a seguir destaca os vários módulos de conectividade 

front-end disponíveis para o sistema PowerMax: 
 

Tabela 9. Módulos de conectividade front-end de Brick compatíveis 

Tipo de 
conectividade 

Tipo de módulo 
Número 
de portas 

Combinação com 
protocolos 

Velocidades 
compatíveis (Gbps) 

Fibre Channel FC de 32 Gb/s 4 FC-NVMe/SRDF 8/16/32 

Fibre Channel FC de 16 Gb/s 4 SRDF 4/8/16 

SRDF 25 GbE 4 iSCSI 25 

SRDF 10 GbE 4 iSCSI 10 

iSCSI 25 GbE 4 SRDF 25 

iSCSI 10 GbE 4 SRDF 10 

FICON (1) FICON de 16 Gbps 4 Modo 
único/multimodo 

4/8/16 

eNAS 10 GbE 2 Nenhuma 10 

eNAS 10 GbE (cobre) 2 Nenhuma 10 

Backup em fita 
do eNAS 

FC de 8 Gb/s 4 Nenhuma 2/4/8 

2. Compatível apenas com o PowerMax 8000. 
 

Nota: A lista a seguir inclui outras observações sobre a conectividade do PowerMax. 
 

 

• Cada mecanismo de Brick tem pelo menos um par de módulo de front-end (um módulo 
de front-end por director) 

• Como o número de módulos front-end usados no mecanismo de Brick depende dos 

requisitos do cliente, alguns slots de director não podem ser usados. 

• Módulos front-end para Fibre Channel são compatíveis com multimodos (MM). Os módulos 

front-end para FICON são compatíveis com multimodos (MM) e modo único (SM). 

Os módulos front-end para 25 GbE/10 GbE são compatíveis apenas com ópticas MM. 

• Os módulos front-end de 25 GbE não serão negociados automaticamente para 10 GbE 
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4 Confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção 
Os arrays PowerMax se baseiam em um projeto revolucionário e incluem aprimoramentos importantes que 

melhoram a confiabilidade, a disponibilidade e a facilidade de manutenção dos novos sistemas — opções 

ideais para aplicativos principais e ambientes que são executados 24 horas por dia, 7 dias por semana 

e exigem acesso ininterrupto às informações. 

 

Os sistemas PowerMax utilizam componentes com um MTBF (Mean Time Between Failure, tempo médio entre 

falhas) de várias centenas de milhares a milhões de horas para uma taxa mínima de defeito de componente. 

Um projeto redundante permite que os sistemas permaneçam on-line e operacionais durante o reparo de 

componentes. Todos os componentes críticos são totalmente redundantes, inclusive director boards, memória 

global, caminhos internos de dados, fontes de alimentação, bateria reserva e todos os componentes do back-

end NVMe. Periodicamente, o sistema testa todos os componentes. O PowerMaxOS informa sobre erros 

e condições ambientais ao sistema host e aos Centro de suporte ao cliente. 

 

O PowerMaxOS valida a integridade dos dados em todos os pontos possíveis durante a vida útil dos dados. 

A partir do momento em que os dados entram em um array, eles são continuamente protegidos por metadados 

de detecção de erros. Esses metadados de proteção serão verificados por mecanismos de hardware e software 

sempre que houver movimentação de dados no subsistema, permitindo que o array ofereça uma verdadeira 

proteção e verificação completas da integridade em caso de falhas de hardware ou software. 

 

O PowerMaxOS é compatível com CRC (Cyclic Redundancy Code, código de redundância cíclica) do block 

T10 DIF (Data Integrity Field) padrão do setor para formatos de trilha. Para sistemas abertos, isso permite 

que as CRCs de DIF sejam armazenadas com os dados do usuário e usadas para a validação completa 

da  integridade dos dados. Outras proteções incluem modos de falha de endereço/controle para obter níveis 

mais altos de proteção contra falhas. Essas proteções são definidas em blocks definíveis pelo usuário 

compatíveis com o padrão T10 e fornecem informações de status de gravação e endereço nos bytes 

extra na tag do aplicativo e na parte da tag de referência da CRC do block. 

 

Os recursos de RAS (Reliability, Availability and Serviceability, confiabilidade, disponibilidade e facilidade de 

manutenção) do PowerMax fazem dele a plataforma ideal para ambientes que precisam de disponibilidade 

ininterrupta. Esses arrays foram projetados para proporcionar disponibilidade de 99,9999% nos ambientes 

de missão crítica mais exigentes. Alguns dos principais recursos do PowerMax RAS estão resumidos abaixo: 

 

• Sem pontos únicos de falha — todos os componentes são totalmente redundantes para resistir 

a falhas de qualquer componente. 

• FRUs (Field Replaceable Units, unidades substituíveis em campo) totalmente redundantes 

e hot pluggable para garantir o reparo sem que o sistema precise estar off-line. 

• Escolha de opções de implementação de RAID para fornecer o mais alto nível de proteção 

conforme desejado. 

• Cache espelhado, cujas cópias de entradas são distribuídas para maximizar a disponibilidade. 

• Monitoramento de durabilidade de unidades flash do PowerMaxOS — a natureza das unidades flash 

é que suas células flash NAND podem ser gravadas em um número finito de vezes. Isso é conhecido 

como durabilidade da unidade flash e é informado pelo microcódigo da unidade como uma "porcentagem 

de vida usada". O PowerMaxOS periodicamente coleta e monitora essas informações e as usa para 

acionar alertas de volta ao Suporte Dell quando uma unidade está chegando ao fim da vida útil. 

• Compartimento para flash com bateria reserva para permitir a transferência do cache para 

o flash e o desligamento ordenado a fim de proteger os dados em caso de falta de energia. 

• A replicação remota ativo/ativo usando SRDF/Metro com acesso de leitura/gravação 

ao Local A e ao Local B garante acesso instantâneo a dados durante uma falha no local. 
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• Upgrades totalmente não disruptivos, inclusive o carregamento do software do PowerMaxOS, 

de pequenas atualizações a versões principais. 

• Monitoramento contínuo do sistema, notificação de call home e diagnóstico remoto avançado. 

• Criptografia completa e eficiente e D@RE (Data at rest encryption, criptografia de dados em 

repouso) com gerenciador de chaves integrado, em conformidade com FIPS 140-2 para atender 

aos mais exigentes requisitos regulamentares. 

• Codificação de dados T10 DIF, com extensões para proteção contra a perda de gravações. 

• Análise detalhada de efeitos do modo de falha durante o projeto de cada componente para 

garantir que as condições de falha possam ser resolvidas normalmente. 

• Detecção e isolamento abrangente de falhas, permitindo a detecção precoce de desgastes 

e evitando a transmissão de dados inválidos como válidos. 

• Serviço definido e com scripts para garantir o sucesso, incluindo conexão por cabos com 

codificação por cores, posicionamento de cabos, etapas com scripts e verificação dos 

principais parâmetros desses scripts. 

• Compartimento de dados de cache totalmente flash, capaz de sobreviver a duas falhas importantes, 

garantindo que o sistema volte a funcionar mesmo que algo tenha apresentado falha antes do 

compartimento e que algo mais falhe ao voltar do ciclo de energia. 

• Compatibilidade com variações bruscas de temperatura, com desligamento normal quando, 

por exemplo, um datacenter fica sem ar condicionado. 

• Proteção de dados integrada usando backup e restauração rápidos do Dell EMC PowerProtect 

Storage Direct, combinando o padrão ouro de backup com a tecnologia de replicação SRDF. 

 

 

Nota: Para obter mais informações sobre os recursos do PowerMax RAS, consulte o documento de 

confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção do Dell EMC PowerMax encontrado 

na seção de referência deste documento 
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5 Serviços de dados do PowerMax 
Os serviços de dados do PowerMax ajudam a proteger, gerenciar e migrar os dados dos clientes no array. 

Esses serviços são executados nativamente ou incorporados dentro do próprio PowerMax usando o hipervisor 

PowerMaxOS para fornecer uma camada de abstração de recursos. Isso permite que os serviços de dados 

compartilhem recursos de array — núcleos de CPU, cache e largura de banda. Ao fazer isso, o desempenho 

é otimizado por todo o sistema e reduz a complexidade do ambiente, já que os recursos não precisam ser 

exclusivos. Alguns dos serviços de dados mais procurados oferecidos pela linha de produtos PowerMax são: 
 

• Redução de dados avançada usando compactação e desduplicação em linha 

• Grau de segurança empresarial 

• Mobilidade na nuvem 

• Replicação remota com o SRDF 

• Alta disponibilidade com o SRDF/Metro 

• Replicação local com o TimeFinder SnapVX 

• Embedded NAS (eNAS) 

• Unisphere incorporado ao PowerMax (eManagement) 
 

5.1 Redução de dados avançada 
Na PowerMax, a redução de dados dos sistemas de armazenamento de dados combina o mecanismo 

comprovado de compactação adaptável (ACE) e a deduplicação em linha para oferecer uma plataforma 

compacta de alto desempenho. A redução de dados permite que os usuários apresentem mais capacidade 

efetiva de front-end para reduzir a capacidade útil de back-end. A compactação e a deduplicação são duas 

funções diferentes que funcionam juntas. A compactação reduz o tamanho dos conjuntos de dados 

e a desduplicação identifica conjuntos de dados idênticos e armazena uma instância única. A execução 

de ambas as funções ao mesmo tempo permite que o sistema seja eficiente em termos de capacidade 

e ofereça uma economia de capacidade excepcional. 

 

5.1.1 Redução de dados usando o mecanismo de compactação adaptável 
O PowerMax emprega compactação de hardware em linha usando o ACE (Adaptive Compression Engine, 

mecanismo de compactação adaptável). O ACE oferece aos clientes do PowerMax e VMAX All Flash um 

método de redução de dados com impacto insignificante no desempenho, ao mesmo tempo que oferece 

a capacidade de economia de espaço. Os seguintes fatores de design tornam o mecanismo de 

compactação adaptável Dell EMC exclusivo: 
 

• Algoritmos de compactação inteligentes — os algoritmos de compactação inteligente determinam as 

melhores taxas de compactação a serem usadas e oferecem a capacidade de modificar dinamicamente 

o layout de back-end de armazenamento para o mais alto desempenho de compactação. 

• Compactação de dados de hardware em linha — a compactação de dados de hardware em linha 

inibe muito a função de compactação do consumo de recursos críticos do sistema PowerMax. 

• Compactação baseada em atividade — a ABC (Activity Based Compression, compactação 

baseada em atividade) concentra a função de compactação nos dados menos ocupados no 

sistema, ao mesmo tempo em que permite que os dados mais ativos no sistema ignorem 

o workflow de compactação. Isso garante que todos os dados no sistema recebam o foco 

de compactação apropriado enquanto mantêm o tempo de resposta ideal. 

• Empacotamento de dados granular — empacotamento de dados granulares que incluem uma função 

de recuperação zero que impede a alocação de buffers com todos os zeros ou nenhum dado real. 

• Compactação aprimorada — há um algoritmo de compactação adicional encontrado no 

PowerMaxOS chamado de compactação aprimorada (EC). O algoritmo de EC verifica os dados 

já compactados que o sistema determina como não ter sido acessado por um longo período. 

Em seguida, o algoritmo de EC tenta reduzir ainda mais esses dados para uma maior taxa de 

compactação, a fim de obter mais economia de capacidade. 
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O mecanismo de compactação adaptável está disponível para todos os clientes PowerMax e VMAX All 

Flash de sistemas abertos sem custo adicional. O ACE não está disponível no momento para ambientes 

de mainframe. A compactação aprimorada só é compatível com o PowerMax 2000 e 8000. 

 

5.1.2 Redução de dados usando a desduplicação em linha 
O PowerMax emprega desduplicação de hardware em linha para identificar padrões de dados repetidos 

no array e armazenar esses padrões repetidos usando uma única instância na capacidade útil do array. 

Dependendo das cargas de trabalho do cliente, a desduplicação em linha, juntamente com a compactação 

em linha, oferece ao PowerMax a capacidade de alcançar uma taxa de redução de dados líder do setor 

com impacto insignificante sobre o desempenho. A seguir estão os principais fatores de projeto para 

desduplicação no PowerMax: 

 

• Desduplicação de dados de hardware em linha — a desduplicação de dados baseada em 

hardware em linha impede o consumo de recursos críticos do núcleo do sistema PowerMax, 

limitando o impacto no desempenho. As funções de desduplicação e compactação são 

realizadas no mesmo módulo de hardware no sistema PowerMax. 

• Algoritmo de desduplicação — o PowerMax usa o algoritmo SHA-2 para realizar a função de 

desduplicação. O algoritmo SHA-2 produz um identificador de dados exclusivo para cada item 

de dados que é processado por meio do mecanismo de compactação. Esses identificadores 

exclusivos são armazenados em uma tabela de ID de hash no sistema PowerMax. 

• Tabela de ID de hash — a tabela de ID de hash armazena todos os IDs de hash para os dados 

processados por meio do mecanismo de compactação. Quando uma nova gravação entra no 

mecanismo de compactação, o ID de hash criado para a gravação é comparado com os IDs 

de hash já existentes na tabela. Se o ID de hash já estiver presente na tabela de ID de hash, 

a gravação não será gravada no armazenamento. 

• Objeto de gerenciamento de desduplicação (DMO) — o DMO é um objeto de 64 bytes 

que serve como conexão (ponteiro) entre os dispositivos e a instância única dos dados reais. 

Os DMOs são armazenados no cache global do PowerMax. 

 

A desduplicação em linha está disponível para todos os clientes de sistemas abertos PowerMax 

sem custo adicional. Atualmente, a desduplicação não é compatível com ambientes de mainframe 

ou em sistemas VMAX All Flash. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre as opções de replicação local do PowerMaxOS, consulte 

o white paper Dell EMC PowerMax Data Reduction listado na seção de referência deste 

documento – Apêndice A 
 

 

5.2 Grau de segurança empresarial 
Em data centers modernos, a segurança de dados é uma grande preocupação, pois a estimativa é de que 

o custo total de violações de dados mundiais excederá US$ 5 trilhões até 2024, de acordo com este relatório 

da Juniper Research. Em todo o setor, as empresas estão buscando maneiras de resguardar seus dados, 

protegendo-os contra várias formas de violações e ataques cibernéticos que possam roubar dados, torná-los 

inacessíveis, alterá-los e torná-los não confiáveis. Para o armazenamento de dados, essas medidas se 

concentram na proteção do caminho de dados do host ao array, no armazenamento de dados internos do 

array e na implementação de controles de acesso abrangentes do usuário que impeçam o acesso não 

autorizado ao array. 

https://www.juniperresearch.com/researchstore/key-vertical-markets/cybercrime-cybersecurity-research-report
https://www.juniperresearch.com/researchstore/key-vertical-markets/cybercrime-cybersecurity-research-report
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O PowerMax é conhecido por oferecer os mais altos níveis de segurança de dados para seus clientes, 

pois fornece medidas de segurança reforçadas para lidar com o caminho de dados para o PowerMax, os 

dados dentro do sistema PowerMax, além de oferecer controles abrangentes de acesso do usuário que 

impeçam o acesso não autorizado ao PowerMax. Os seguintes marcadores apresentam alguns detalhes 

sobre como isso é feito: 

 

• Segurança do caminho de dados 
 

- Criptografia Completa e Eficiente (E2EEE) usando o eficiente Thales® Data Encryption. 

A solução Thales fornece ao host a criptografia de dados em trânsito do PowerMax 

e, assim que chegam ao array, os dados são descriptografados em componentes internos 

do PowerMax, o que também pode oferecer uma taxa de redução de dados de até 5:1. 

 

• Interna ao array 
 

- Criptografia de Dados em Repouso (D@RE): D@RE baseada em controlador interno com 
certificação FIPS 140-2. 

- PowerMax D@RE tem impacto zero sobre o desempenho e funciona com todos os serviços de dados 
 

• Controles do usuário 
 

- Acesso seguro do usuário com Controles de Autenticação Baseada em Função (RBAC), 

além da capacidade de implementar controles LDAP/AD tradicionais 

- Logs de auditoria à prova de adulterações que impedem a capacidade de um invasor 

de manipular os registros históricos de quais operações foram realizadas no sistema, 

em que momento e por quem. 

- Snapshots seguros que não podem ser excluídos por usuários ou por outras medidas 

invasivas. Os snapshots seguros oferecem comprovadamente a possibilidade de recuperar 

o ambiente de dados do usuário de ransomware e outros ataques mal-intencionados. 

 

A Dell Technologies continua aprimorando as certificações e os testes relacionados à segurança 

do PowerMax para incluir os Guias de Implementação Técnica de Segurança (STIGs) mais 

recentes exigidos pelo governo federal e pelo Departamento de Defesa dos EUA. 

 

• Para obter mais informações sobre o PowerMax Security, consulte o Guia de configuração de 

segurança da família PowerMax listado na seção de referência deste documento – Apêndice A 

• Para obter informações mais detalhadas sobre E2EEE, consulte o documento Dell EMC 

PowerMax: End to End Efficient Encryption em Dell.com/StorageResources. 

 

5.3 Replicação remota com o SRDF 
SRDF é um dos serviço de dados mais populares em data centers empresariais por ser considerado um 

padrão de ouro para a replicação remota. Até 70% das empresas relacionadas na Fortune 500 usam essa 

ferramenta para replicar seus dados críticos para datacenters geograficamente dispersos em todo o mundo. 

O SRDF oferece aos clientes a capacidade de replicar dezenas de milhares de volumes, com cada volume 

sendo replicado para, no máximo, quatro locais globalmente dispersos. 

 

O PowerMax é executado com uma versão aprimorada do SRDF, específica para todos os casos de uso de 

flash. Essa versão usa técnicas multi-core com multithread para impulsionar o desempenho; e algoritmos 

avançados de agrupamento de gravações para reduzir amplamente os requisitos de largura de banda de 

replicação juntamente com as gravações de back-end de array de origem e destino para o flash. 

https://www.dell.com/storageresources
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Existem quatro tipos de SRDF: 
 

• SRDF Synchronous (SRDF/S) – o SRDF/S oferece espelhamento remoto com perda de dados 

nula entre data centers separados por até 120 milhas (200 km). 

 

• SRDF/Asynchronous (SRDF/A) – o SRDF/A oferece replicação de dados remota assíncrona 

entre data centers separados por até 8.000 milhas (12.875 km). O SRDF/S e o SRDF/A podem ser 

usados juntos para dar suporte a três ou quatro topologias de site, conforme a exigência da maioria 

dos aplicativos de missão crítica do mundo. 

 

• SRDF/Metro – o SRDF/Metro fornece alta disponibilidade ativo-ativo para acesso aos dados 

e mobilidade da carga de trabalho ininterruptos dentro de um data center ou entre data centers 

separados por até 60 milhas (100 km). O SRDF/Metro permite o clustering de storage arrays, 

proporcionando ainda mais resiliência, agilidade e mobilidade de dados. O SRDF/Metro permite que 

hosts ou clusters de hosts acessem LUNs replicadas entre dois locais diferentes. Os hosts podem 

ver as duas visualizações da LUN replicada do Metro (R1 e R2), mas ela aparece para o sistema 

operacional do host como se fosse a mesma LUN. Então o host pode gravar simultaneamente em 

ambos os dispositivos, R1 e R2. Esse caso de uso é responsável pela recuperação automatizada 

e pelo failover ininterrupto dos aplicativos, evitando, assim, cenários de recuperação todos juntos. 

Outros principais recursos do SRDF Metro são: 

- Oferta de acesso simultâneo às LUNs/grupos de armazenamento para um acesso 

ininterrupto aos dados e maior disponibilidade em distâncias metro 

- Oferta de mobilidade de dados ininterrupta e mais simples 

- Compatibilidade com clustering estendido, ideal para ambientes Microsoft e VMware 
 

• SRDF/Metro Smart DR – o SRDF/Metro pode oferecer níveis adicionais de resiliência e eficiência 

de dados incorporando software inteligente (Smart DR) que permite que os locais principais do 

PowerMax (R1 e R2) enviem uma cópia única dos dados para um local de DR compartilhado por 

meio da replicação assíncrona, o que resulta nos seguintes benefícios: 
 

- Mais resiliência: se um dos PowerMax arrays principais ficar indisponível, as operações 
de DR continuarão com o PowerMax array principal restante 

- Mais eficiência: uma única cópia de DR para arrays SRDF/Metro e dados que só enviados 
de um lado para o array de DR. Isso resulta em eficiência de espaço e largura de banda. 

 

O software SRDF está incluído nos pacotes de software do PowerMax Pro e zPro, sem licenciamento baseado 
em capacidade. Ele pode ser solicitado como um item adicional com os pacotes de software Essentials 
e zEssentials. Qualquer hardware necessário para comportar o SRDF precisa ser adquirido separadamente. 

 

5.4 Replicação local com o TimeFinder SnapVX 
Todos os arrays PowerMax vêm com o serviço de dados de replicação local TimeFinder SnapVX, que 
é incluído como parte dos pacotes Essentials e zEssentials. O SnapVX cria snapshots de impacto muito 
baixo. O SnapVX dá suporte a 256 snapshots por volume de origem, até 1.024 snapshots por origem usando 
políticas de snapshot ou zDP e até 65 milhões de snapshots totais por array. Os usuários podem atribuir 
nomes para identificar seus snapshots e podem configurar datas de expiração automática em cada snapshot. 

 

O SnapVX permite gerenciar cópias point-in-time consistentes para grupos de armazenamento com 
uma só operação. Podem ser vinculados até 1.024 volumes de destino por volume de origem, 
fornecendo acesso de leitura/gravação como indicadores ou clones full-copy. 

 

A replicação local com SnapVX começa da forma mais eficiente possível por meio da criação de um 

snapshot, um indicador baseado na estrutura que preserva uma exibição point-in-time de um volume 

de origem. Os snapshots não exigem volumes de destino. 
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Eles compartilham alocações back-end com o volume de origem e outros snapshots do volume de origem 

e somente consomem espaço adicional quando o volume de origem é alterado. 
 

Cada snapshot possui um nome de usuário definido e pode, opcionalmente, ter uma data de expiração, 
ambos podendo ser modificados mais tarde. As interfaces de gerenciamento possibilitam que o usuário tire 
um snapshot de um grupo de armazenamento inteiro com um só comando. 

 

Um snapshot point-in-time pode ser acessado de um host, vinculando-se o mesmo a um volume acessível 
ao host, ao qual referimo-nos como um destino. Os volumes de destino são thin volumes padrão. É possível 
vincular até 1.024 volumes de destino aos snapshots de um só volume de origem. Esse limite pode ser 
atingido vinculando-se todos os 1.024 volumes de destino ao mesmo snapshot do volume de origem ou 
vinculando-se vários volumes de destino a diversos snapshots do mesmo volume de origem. Entretanto, 
um volume de destino somente pode ser vinculado a um único snapshot por vez. 

 

Por padrão, os destinos são vinculados em um modo nocopy. Esse recurso de destino vinculado a um modo 
no-copy reduz muito o número de gravações para as unidades flash de back-end, pois elimina a necessidade 
de realização de uma cópia completa de volume do volume de origem durante a operação de desvinculação 
para continuar usando o volume de destino para E/S do host. Isso poupa os dispositivos flash de back-end 
de passarem por um grande número de atividades de gravação durante a operação de desvinculação, 
reduzindo ainda mais potenciais amplificações de gravações no PowerMax array. 

 

Nota: Para obter mais informações sobre as opções de replicação local do PowerMaxOS, consulte 

o documento Dell EMC TimeFinder SnapVX Local Replication listado na seção de referência deste 

documento – Apêndice A 
 

 

5.5 Mobilidade na nuvem para o Dell EMC Powermax 
O PowerMax Cloud Mobility oferece a movimentação contínua e transparente de dados do local para a nuvem, 
permitindo que os clientes do PowerMax aproveitem a nuvem pública para um armazenamento ágil e econômico. 
Arquivamento e retenção em longo prazo são exemplos principais de como os clientes do PowerMax podem 
aproveitar serviços em nuvem como Amazon Web Services (AWS), Microsoft® Azure® e Dell EMC ECS™ para 
armazenamento de baixo custo. Os dados do PowerMax podem ser recuperados de volta para o PowerMax de 
origem, caso necessário. O arquivamento na nuvem libera capacidade para PowerMax arrays no local para dar 
suporte a aplicativos de maior prioridade no local – estendendo a vida útil do PowerMax. 

 

Os dados do PowerMax armazenados na nuvem podem ser disponibilizados para um sistema AWS para 
processamento secundário. Por exemplo, uma imagem do Linux pode executar Oracle na AWS, o que, por 
sua vez, pode montar uma cópia do banco de dados do PowerMax e realizar geração de relatórios, lógica 
analítica ou desenvolvimento/teste nesse banco de dados. Quando o processamento secundário é concluído, 
os dados podem ser exportados e a infraestrutura pode ser removida, permitindo que o cliente tenha 
a economia inerente a um modelo de consumo de nuvem pública IaaS flexível. 

 

Principais recursos do Cloud Mobility: 
 

• Conectar o PowerMax à nuvem pública e à nuvem híbrida com facilidade criando snapshots 

automatizados e baseados em políticas em questão de segundos 

• Copiar os dados do PowerMax com segurança e eficiência para a nuvem com criptografia em 

trânsito, compactação em trânsito e gerenciamento flexível da largura de banda da rede (QoS) 

• Aproveite a nuvem pública no arquivamento econômico e na retenção em longo prazo para uma 

redução de custos (US$/GB) de até 50%. 

• Executar aplicativos na infraestrutura da AWS com dados do PowerMax para geração de relatórios, 

lógica analítica, teste/desenvolvimento 

 

Nota: Para obter mais informações sobre o PowerMax Cloud Mobility, consulte o white paper Dell EMC 

PowerMax Cloud Mobility listado na seção de referência deste documento – Apêndice A 
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5.6 Recursos da qualidade de serviço do PowerMaxOS 
Em ambientes de data center moderno, aplicativos e cargas de trabalho podem exigir diferentes envelopes 

de desempenho que precisam ser entregues usando um ambiente SAN que pode ser composto por várias 

gerações de equipamentos (HBAs, switches e storage arrays). Esses ambientes mistos produzem desafios 

ao tentar oferecer os níveis de desempenho consistentes que aplicativos empresariais exigem. Para ajudar 

a oferecer um nível de desempenho consistente para aplicativos implementados nesses ambientes diversificados, 

o PowerMaxOS emprega recursos avançados de Qualidade de Serviço (QoS) das seguintes maneiras: 

 

• Os níveis de serviço oferecem aos clientes de sistemas abertos a capacidade de separar os 

aplicativos com base nos requisitos de desempenho e no nível de importância dos negócios. 

O PowerMaxOS oferece a capacidade de definir níveis de serviço especificados para garantir que 

os tempos de resposta de aplicativos de prioridade mais alta não sejam afetados por aplicativos de 

prioridade mais baixa. Os níveis de serviço abordam os requisitos dos clientes para garantir que os 

aplicativos tenham um nível de desempenho previsível e consistente durante a execução no array. 

Os níveis de serviço disponíveis são definidos no PowerMaxOS e podem ser aplicados ao grupo 

de armazenamento de um aplicativo a qualquer momento. Isso permite que o administrador de 

armazenamento defina inicialmente, bem como a altere, o nível de desempenho de um aplicativo, 

conforme necessário. 

• Os limites de E/S do host são um recurso que pode ser usado para limitar a quantidade de 

largura de banda front-end (FE) e as operações de E/S por segundo (IOPS) que podem ser 

consumidas por um conjunto de dispositivos em um conjunto de portas de director. Definir limites 

de E/S de host permite que o usuário defina limites de desempenho de porta front-end em um 

grupo de armazenamento. Esses limites de front-end podem ser configurados por IOPS, host MB 

por host ou uma combinação de ambos. Os limites de E/S de host podem ser definidos em um 

grupo de armazenamento que tem um nível de serviço especificado para acelerar o IOPS em 

aplicativos que estão excedendo o desempenho esperado de nível de serviço. 

• Limites de largura de banda do iniciador são um recurso que pode ser usado para mitigar uma 

classe bem conhecida de problemas de desempenho inerente a todos os protocolos de transporte 

de armazenamento sem perdas chamada de drenagem lenta. Drenagens lentas em um fabric podem 

ocorrer por vários motivos, mas normalmente elas derivam de uma disparidade entre as velocidades 

de link máximas compatíveis com um iniciador e um destino. Essa disparidade nas velocidades de 

link geralmente é vista em fabrics SAN que usam várias gerações de equipamentos, como quando 

um novo storage array FC de 32 Gb é provisionado para hosts preexistentes que usam HBAs FC 

de velocidade inferior a 8 Gb. Nesse caso, os dados provenientes da nova porta de armazenamento 

FC de 32 Gb podem ultrapassar rapidamente a capacidade de processamento do HBA de 8 Gb. 

Devido aos controles de fluxo Fibre Channel inerentes, a porta de armazenamento FC de 32 Gb 

interromperia a transferência de quadros até que o HBA de 8 Gb tivesse sido limpo o suficiente para 

que pudesse recomeçar a receber quadros. Outros hosts provisionados com armazenamento pela 

porta FC de 32 Gb veriam uma degradação no throughput e no desempenho geral durante esse 

período. Os limites de largura de banda do iniciador do PowerMaxOS foram projetados para resolver 

esse problema. Os limites de largura de banda do iniciador aumentam o throughput que uma porta 

de armazenamento do PowerMax pode oferecer a um iniciador de host, de maneira que a porta 

de armazenamento não exceda os recursos do iniciador para processar os dados recebidos. 

Os limites de largura de banda do iniciador são colocados em um grupo de iniciadores e só 

afetam os iniciadores dentro do grupo. Outros iniciadores que estejam usando a porta de 

armazenamento não são afetados e, ainda assim, receberão dados em velocidades ilimitadas. 
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Todos os recursos de QoS do PowerMax podem ser aplicados usando ferramentas de gerenciamento 

tradicionais do PowerMax (Unisphere for PowerMax, API REST e Solutions Enabler). Os recursos de 

QoS do PowerMaxOS estão disponíveis sem custo adicional para os sistemas PowerMax e VMAX All 

Flash nos quais o PowerMaxOS 5978 esteja em execução. 

 

5.7 Consolidação de armazenamento em block e file usando eNAS 
O serviço de dados de Embedded NAS (eNAS) amplia o valor do PowerMax para o armazenamento em file, 

permitindo que os clientes aproveitem recursos corporativos essenciais, inclusive desempenho em nível 

de flash para armazenamentos em block e file, além de simplificar o gerenciamento e reduzir os custos de 

implementação. O PowerMax, com o serviço de dados do eNAS, torna-se uma plataforma unificada de Block 

e File, usando uma solução de NAS transacional e multicontroladora. Ele foi projetado para clientes que 

precisam de hiperconsolidação para armazenamento em bloco combinado com armazenamento em arquivo 

de alto desempenho e capacidade moderada em ambientes essenciais. Os casos de uso mais comuns do 

eNAS incluem a execução do Oracle em NFS, VMware em NFS, Microsoft SQL em SMB 3.0, diretórios de 

usuário e consolidação de Windows server. 

 

O eNAS usa o hipervisor fornecido no PowerMaxOS para criar e executar um conjunto de máquinas virtuais 

dentro do array PowerMax. Essas máquinas virtuais hospedam dois importantes elementos de eNAS: data 

movers de software e control stations. Os data movers e as control stations incorporados têm acesso a pools 

de recursos compartilhados do sistema para que possam consumir igualmente os recursos do PowerMax 

tanto para desempenho quanto para capacidade. 

 

Além do desempenho e da consolidação, alguns dos benefícios que o PowerMax com o eNAS pode 

fornecer a um cliente são: 

• Escalabilidade — atende facilmente a mais de 6.000 conexões SMB ativas 

• File system do log de metadados ideal para um ambiente all-flash 

• Replicação remota integrada assíncrona em nível de arquivo com o File Replicator 

• Integração com SRDF/S 

• Superfície de ataque pequena — não vulnerável a vírus e destinada a sistemas operacionais 
de finalidade geral 

 
O serviço de dados do eNAS está incluído no pacote de software Pro. Ele pode ser solicitado como 

um item adicional com o pacote de software Essentials. Todo o hardware necessário para comportar 

o eNAS no PowerMax precisa ser adquirido separadamente. 
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5.8 Migração não disruptiva 
As migrações de dados sempre foram desafiadoras em um ambiente corporativo. A complexidade 

e o  tamanho de ambientes de armazenamento de dados muito grandes dificultam bastante o planejamento, 

a programação e a execução de migrações. As migrações também envolvem aplicativos que não podem 

ser colocados off-line, mesmo que brevemente, para a transferência para um novo storage array de dados. 

A NDM (Non-Disruptive Migration) da Dell EMC permite que os clientes realizem migrações de dados on-

line simples e completamente sem interrupções para o host e o aplicativo. 

 

A NDM foi projetada para ajudar a automatizar o processo de migração de hosts e aplicativos para um novo 

array PowerMax sem tempo de inatividade. A migração não disruptiva usufrui das tecnologias de replicação 

SRDF para mover os dados do aplicativo para o novo array. Ela também usa o provisionamento automático, 

em conjunto com o PowerPath ou uma solução de múltiplos caminhos de host compatível para gerenciar 

o acesso do host aos dados durante o processo de migração. 

 

A NDM oferece aos clientes do PowerMax os seguintes benefícios: 

 

• Permite a migração de VMAX ou VMAX3 para arrays PowerMax ou VMAX All Flash com 

hosts e aplicativos totalmente on-line 

• Suporte abrangente para a maioria das pilhas de host do FBA. Alguns sistemas operacionais 

mais antigos podem exigir uma reinicialização do host como parte do processo de migração 

• Projetada para facilitar o uso com operações de controle que automatizam a instalação 

e a configuração do ambiente de migração 

• Gerenciada por interfaces do usuário familiares e simples usando Solutions Enabler e Unisphere 

• As migrações podem ser facilmente canceladas e repassadas ao array de origem por qualquer 
motivo antes da confirmação 

• Completamente integrada e não requer nenhum custo adicional de software ou licenciamento 
 

Notas: As migrações devem ocorrer durante a baixa atividade de E/S para minimizar o impacto 

no  desempenho. Atualmente, a NDM não dá suporte a dispositivos CKD de mainframe. 
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5.9 Gerenciamento incorporado usando o Unisphere para PowerMax 
Os clientes do PowerMax podem aproveitar o gerenciamento de arrays simplificado usando o Dell EMC 

Unisphere™ para PowerMax incorporado. O Unisphere for PowerMax é uma interface de gerenciamento baseada 

em HTML5 que permite aos gerentes de TI maximizar a produtividade reduzindo drasticamente o tempo 

necessário para provisionar, gerenciar e monitorar os ativos de armazenamento dos dados do PowerMax. 
 

O Unisphere incorporado permite que os clientes simplifiquem o gerenciamento, reduzam os custos 

e  aumentem a disponibilidade ao executar o software de gerenciamento do PowerMax diretamente no 

array. O gerenciamento incorporado (eManagement) é configurado na fábrica para garantir um tempo 

mínimo para a configuração no local. O recurso é executado como um contêiner em um director, eliminando 

a necessidade de um cliente alocar seus próprios equipamentos para gerenciar seus arrays. Com exceção 

do Unisphere, outros elementos-chave do serviço de dados do eManagement incluem o Solutions Enabler, 

o Database Storage Analyzer, a API REST e o software de gerenciamento SMI-S SMI-S. 
 

O Unisphere for PowerMax fornece a simplificação, a flexibilidade e a automação que são os requisitos-chave 

para acelerar a transformação para o data center all-flash. Para clientes que criam e desfazem configurações 

de armazenamento com frequência, o Unisphere for PowerMax torna a reconfiguração do array ainda mais fácil 

ao reduzir o número de etapas necessárias para excluir e realocar volumes. Com o PowerMax, o provisionamento 

de armazenamento para um host ou uma máquina virtual é executado com um processo simples de quatro etapas 

usando o nível de serviço padrão de armazenamento de classe diamante. Isso garante que todos os aplicativos 

receberão tempos de resposta inferiores a um milésimo de segundo. Ao usar o Unisphere for PowerMax, 

um cliente pode definir as configurações de um SRDF em vários locais em questão de minutos. Além disso, 

o Unisphere para o PowerMax oferece uma API REST completa, permitindo que os clientes automatizem 

a entrega, o monitoramento e a proteção de serviços de armazenamento a partir de seu armazenamento 

empresarial. A API REST também permite que as organizações integrem o armazenamento do PowerMax 

com seu próprio ambiente DevOps ou com ferramentas de terceiros. 
 

O Unisphere incorporado para PowerMax é uma ótima forma para gerenciar um único PowerMax array; 

no entanto, para clientes que precisam Visualizar e gerenciar todo o data center, a Dell Technologies fornece 

o Unisphere 360. O Unisphere 360 agrega e monitora até 200 arrays PowerMax, VMAX All Flash e VMAX 

preexistente em um único data center. Essa solução é uma ótima opção para clientes que executam vários 

arrays PowerMax e VMAX All Flash com gerenciamento incorporado (eManagement) buscando formas de 

facilitar as percepções em todo o data center. O Unisphere 360 oferece aos administradores de armazenamento 

a capacidade de visualizar relatórios de integridade no nível do site para cada PowerMax e VMAX de sistema 

legado ou coordenar a conformidade para níveis de código e outros requisitos de manutenção de infraestrutura. 

Os clientes podem aproveitar a simplificação do gerenciamento do PowerMax a nível de data center. 
 

O Unisphere incorporado e o Database Storage Analyzer estão disponíveis em todos os arrays PowerMax, já que 

estão incluídos no pacote de software Essentials e zEssentials. O Unisphere 360 está incluído nos pacotes de 

software Pro e zPro ou podem ser solicitados com os pacotes de software Essentials e zEssentials. O Unisphere 

360 não funciona em um ambiente incorporado e exigirá hardware adicional de servidor fornecido pelo cliente. 

 

5.10 Lógica de dados analítica avançada com o CloudIQ 
O CloudIQ é um aplicativo de monitoramento baseado em nuvem e lógica analítica de armazenamento que 

pode ser usado para monitorar proativamente os arrays PowerMax. O valor do CloudIQ está centrado em sua 

capacidade de dar aos usuários novas e valiosas percepções sobre a integridade do sistema de armazenamento. 

Ele monitora e mede proativamente a integridade geral usando lógica analítica inteligente, abrangente e preditiva — 

e isso facilita para a TI a identificação de problemas de armazenamento com rapidez e precisão. Essa lógica 

analítica (que os administradores podem acessar de qualquer lugar por meio de uma interface Web ou aplicativo 

móvel) pode impulsionar decisões de negócios que podem reduzir o custo total de propriedade da organização 

associado ao array. O CloudIQ oferece várias vantagens importantes para os clientes: 
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• Reduza o custo total de propriedade: o CloudIQ fornece um único painel simples no qual 
é possível monitorar seus sistemas Unity e SC – tudo a partir da Web para que você possa 
acessá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar. 

• Acelere o time-to-value: como o CloudIQ é implementado a partir da nuvem da EMC, os clientes 
podem simplesmente fazer log-in em sua conta do CloudIQ e imediatamente acessar essas 
valiosas informações. Não há nada para configurar, sem licenças nem sobrecargas. 

• Gere o retorno comercial: a pontuação de integridade proativa do CloudIQ fornece uma forma fácil de 
identificar e compreender possíveis vulnerabilidades no ambiente de armazenamento. Essas orientações 
proativas e direcionadas proporcionam um ambiente de armazenamento mais sólido e confiável, 
resultando em maior tempo de funcionamento, bem como desempenho e capacidade otimizados. 

O CloudIQ é gratuito e pode ser usado com todos os arrays PowerMax e VMAX All Flash. 
 

5.11 Integração do armazenamento do PowerMax com ferramentas 
de automação de TI 
Para gerenciar adequadamente o data center moderno, as organizações de TI precisam se concentrar na 
solução de problemas e não se preocupar em tarefas rotineiras e repetitivas que podem ser automatizadas. 
Além disso, a automação das operações de TI não pode ser limitada a simples tarefas de script apenas para 
economizar alguns cliques. A automação precisa ser bem entendida e projetada de maneira que possa ser 
dimensionada em organizações, processos e uma infraestrutura em nuvem híbrida. A Dell Technologies 
oferece uma variedade de soluções para integrar-se a ferramentas de automação que usam a API REST 
do PowerMax que estão rapidamente se tornando padrões do setor. 

 

5.11.1 Plug-ins PowerMax for VMware vRealize Orchestrator 
O VMware vRealize Orchestrator (vRO) é uma ferramenta de automação de processos de TI que permite 
gerenciamento automatizado e tarefas operacionais em aplicativos de VMware e de terceiros. Com o vRO, 
os administradores de TI podem criar rotinas de automação para fluxos de trabalho elaborados usando uma 
abordagem simples de arrastar e soltar. Os fluxos de trabalho podem se expandir em diferentes partes da 
infraestrutura e ser dimensionados para um volume de tarefas muito grande. A Dell Technologies oferece plug-ins 
vRO para o PowerMax com uma ampla variedade de funcionalidades de armazenamento na forma de blocks 
programáveis que podem ser colocados no mapa de processos de um fluxo de trabalho. A funcionalidade inclui: 

 

• Provisionamento de armazenamento 

• Snapshots agendados e sob demanda 

• Replicação remota e alta disponibilidade 

• Acesso a vários objetos de armazenamento específicos para o array 

• Operações de armazenamento integradas VMware 
 

As diferentes tarefas nas categorias acima formam os elementos básicos que, em seguida, podem ser 
usados em conjunto com qualquer uma das tarefas de computação e sistema de rede para formar uma 
operação completa que é fácil de ler, manter e criar. 

 

5.11.2 VMware vRealize Automation 
A Automação do VMware vRealize (vRA) pode disponibilizar receitas de automação do fluxo de trabalho do 
PowerMax vRO em um catálogo de autoatendimento (tudo como serviço), cobrindo todo o ecossistema das 
operações de TI, inclusive entrega de serviço, gerenciamento de infraestrutura em vários ambientes de 
nuvem e processos de DevOps acelerados. Os fluxos de trabalho automatizados no vRO podem ser usados 
como esses itens do catálogo de autoatendimento perfeitamente. 

 

5.11.3 Ansible Modules para PowerMax 
A Ansible é uma plataforma de gerenciamento de configuração muito popular para automatizar as 
operações de TI e os fluxos de trabalho modernos do DevOps. Os guias estratégicos da Ansible têm várias 
tarefas codificadas em uma linguagem YAML de fácil leitura. Um guia estratégico 
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consiste em conjuntos de tarefas chamados de Cenários correspondentes a um determinado host ou conjunto 

de hosts em que o cenário é executado. Cada cenário pode ter várias tarefas. Cada tarefa faz chamadas 

às funções da biblioteca da Ansible chamadas módulos que são codificados na linguagem de programação 

Python. Com a crescente popularidade da Ansible, um grande número de módulos tem contribuído para 

abranger uma ampla variedade de gerenciamento de infraestrutura e implementação de aplicativos. Isso 

torna a Ansible uma ótima opção para criar rapidamente rotinas de automação do PowerMax. 
 

A Dell EMC desenvolveu diversos módulos de armazenamento para automatizar a administração, 

o provisionamento e o consumo de armazenamento para a plataforma de armazenamento PowerMax. Esses 

módulos permitem que as equipes de operações provisionem rapidamente a infraestrutura de armazenamento 

com precisão para responder às necessidades aceleradas dos desenvolvedores de aplicativos. 

 

5.11.4 Especificação da unidade de interface de armazenamento de contêiner, 
Kubernetes e Docker 
O Docker é o mecanismo de contêiner usado para extrair imagens de contêiner de aplicativos e executar 

a imagem do contêiner. O Kubernetes é uma das plataformas de implementação e gerenciamento mais 

populares de contêiner. Qualquer aplicativo que precise manter informações sobre um banco de dados 

precisa de acesso ao armazenamento. O driver de CSI (Container Storage interface, interface de 

armazenamento de contêiner) está evoluindo rapidamente como um padrão para provisionar e gerenciar 

o armazenamento a partir de um storage array. A plataforma de armazenamento Dell EMC PowerMax 

agora dá suporte a drivers CSI para executar com perfeição cargas de trabalho em contêiner. O driver CSI 

é a interface entre os volumes lógicos no ambiente do Kubernetes, chamados de volumes persistentes, 

e os volumes de armazenamento do PowerMax ou LUNs. As classes de armazenamento especificam 

um conjunto de parâmetros para as diferentes características exclusivas dos storage arrays subjacentes. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre como usar a funcionalidade de armazenamento da Dell EMC 

por meio de ferramentas de terceiros e APIs REST, vá até Dell.com/StorageResources. 
 

 

5.12 Programa Dell Technologies Future-Proof 
O programa Dell Technologies Future-Proof oferece aos clientes mais tranquilidade, satisfação garantida 

e proteção do investimento para futuras alterações de tecnologia. O programa inclui o portfólio completo de 

armazenamento da Dell EMC, inclusive os importantes PowerMax, VMAX All Flash, XtremIO™ X2, a série 

SC, Dell EMC Unity, Data Domain™, Integrated Data Protection Appliance (IDPA), Isilon e o equipamento 

Elastic Cloud Storage (ECS). Este programa oferece aos clientes os seguintes benefícios: 
 

• Garantia de satisfação de 3 anos – a Dell Technologies garante 3 anos de satisfação do 

equipamento de armazenamento e proteção de dados 

• Proteção do investimento em hardware — troca de sistemas existentes ou concorrentes para 

fins de crédito em sistemas de armazenamento de dados da Dell EMC de última geração, 

equipamentos de proteção de dados ou ofertas de produtos Hyper-Converged Infrastructure 

• Preços de suporte previsíveis — obtenha preços e serviços de manutenção consistentes 

e previsíveis para seu dispositivo de armazenamento 

• Garantia de eficiência de armazenamento – o PowerMax apresenta ainda mais eficiência com 

a desduplicação em linha e a compactação aprimorada e vem com uma garantia de redução 

de dados 3.5:1 com o programa de fidelidade Future-Proof. 

• Migrações de dados sem preocupações – use ferramentas de migração de dados integradas com 

upgrades perfeitos para mudar para os sistemas de armazenamento de dados de última geração 
 

Nota: Para obter mais informações sobre o Programa Dell Technologies Future Proof, entre em contato 

com o departamento de vendas da Dell Technologies. 
 

https://www.dellemc.com/storagesource/storage-automation-and-developer-resources/index.htm


Empacotamento de software simplificado 

45 Visão geral da família Dell EMC PowerMax | H17118.2 

 

 

 

6 Empacotamento de software simplificado 
O software para o PowerMax está disponível em diferentes pacotes, cada um com recursos opcionais 

adicionais. Há dois pacotes para sistemas abertos chamados de pacote Essentials e pacote Pro. Eles estão 

disponíveis em todos os arrays PowerMax. Há dois pacotes adicionais disponíveis para o PowerMax 8000: 

os pacotes zEssentials e zPro. Esses pacotes estão disponíveis somente para ambientes de mainframe. 
 

Os pacotes de sistema aberto são mostrados na seguinte tabela: 
 

Tabela 10. Opções de embalagem de software de sistemas abertos PowerMax 

 
Recurso 

Pacote 
Essentials 
incluído 

Opções 
de pacote 
Essentials 

Incluído 
no pacote 
Pro 

Opções 
do pacote 
Pro 

 
Observações 

PowerMaxOS ✓ 
 

✓ 
 Inclui ferramentas de 

migração, vVols, QoS 3 

Gerenciamento 
incorporado 

✓ 
 

✓ 
 Inclui Unisphere para 

PowerMax, Database 
Storage Analyzer, Solutions 
Enabler, APIs REST, SMI-S 

Redução de dados 
avançada 

✓ 
 

✓ 
 Inclui compactação 

e desduplicação em linha 

Replicação local ✓ 
 

✓ 
 Inclui TimeFinder™ SnapVX 

e políticas de snapshot 

iCDM básico (AppSync) ✓ 
 

✓ 
  

Conjunto de 
replicação remota1 

 
✓ ✓ 

 Inclui SRDF/S/A/STAR 

SRDF/Metro1  
✓ ✓ 

 Inclui SRDF/Metro SmartDR 

Unisphere 360  
✓ ✓ 

  

D@RE2  
✓ ✓ 

 Inclui criptografia completa 

Criptografia completa 
e eficiente 4 

 
✓ ✓ 

 Incluído com licença D@RE 

eNAS1, 2  
✓ ✓ 

  

SRM  
✓ ✓ 

  

PowerPath™  
✓ ✓ 

 Inclui 75 licenças de host 

iCDM avançado 
(AppSync) 

 
✓ ✓ 

  

Storage Direct 
do PowerProtect 
(antigo ProtectPoint) 

 
✓ 

 
✓ 

 

RecoverPoint  
✓ 

 
✓ 

 

Dell EMC Storage 
Analytics 

✓ 
 

✓ 
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Recurso 

Pacote 
Essentials 
incluído 

Opções 
de pacote 
Essentials 

Incluído 
no pacote 
Pro 

Opções 
do pacote 
Pro 

 
Observações 

Cloud IQ  
✓ 

 
✓ Gratuito para todos os 

clientes VMAX e PowerMax 
por meio de download 

1. Os pacotes de software incluem licenciamento de software Dell EMC. Hardware obrigatório solicitado separadamente. 

a. Configurado de fábrica. Precisa ser ativado durante o processo de pedido. 

b. Inclui níveis de serviço, limites de E/S de host e limites de largura de banda do iniciador. 

c. Esse recurso só pode ser encomendado por meio de RPQ. As licenças de software e o hardware obrigatórios 

Thales são solicitados separadamente. D@RE deve ser habilitada para usar esse recurso. 

 

Os pacotes de software de mainframe e as opções são mostrados na tabela a seguir: 
 

Tabela 11. Opções de embalagem de software de mainframe PowerMax (somente PowerMax 8000) 

 
Recurso 

Pacote 
zEssentials 
incluído 

Opções 
de pacote 
zEssentials 

Incluído 
no pacote 
zPro 

Opções 
do pacote 
zPro 

 
Observações 

PowerMaxOS ✓ 
 

✓ 
  

Gerenciamento 
incorporado 

✓ 
 

✓ 
 Inclui Unisphere para APIs 

REST, SMI-S do PowerMax 

Replicação local ✓ 
 

✓ 
 Inclui TimeFinder SnapVX, 

Compatible Flash (suporte 
a FlashCopy) 

Mainframe Essentials ✓ 
 

✓ 
 Inclui suporte Compatible 

High Performance FICON 
(zHPF) e Compatible PAV 
(Dynamic, Hyper 
e SuperPAV) 

Remote Replication 
Suite 
(1, 3) 

 
✓ ✓ 

 Inclui SRDF/S/A/STAR, 
Mirror Optimizer, 
Compatible Peer (PPRC) 

Unisphere 360  
✓ ✓ 

  

AutoSwap  
✓ ✓ 

  

D@RE (2)  
✓ ✓ 

  

zDP  
✓ ✓ 

  

Mainframe 
Essentials Plus 

 
✓ 

 
✓ Otimizador de PAV zBoost 

GDDR (3)  
✓ 

 
✓ 

 

1. Os pacotes de software incluem licenciamento de software. Adquira qualquer hardware adicional necessário separadamente. 

2. Configurado de fábrica. Precisa ser ativado durante o processo de pedido. 

3. O uso do SRDF/STAR para mainframe requer GDDR. 

 

Nota: Para obter informações atualizadas sobre pacotes de software do PowerMax, consulte 
o Guia do produto PowerMax 

 

https://brazil.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu88904.pdf


Implementações do sistema PowerMax 

47 Visão geral da família Dell EMC PowerMax | H17118.2 

 

 

 

7 Implementações do sistema PowerMax 
A família Dell EMC PowerMax oferece aos clientes uma plataforma de armazenamento totalmente NVMe 

projetada para oferecer densidade IOPS líder do setor por sistema em um espaço físico de piso único 

e duplo. Esta seção descreve os layouts do sistema que são implementados para os sistemas PowerMax 

2000 e PowerMax 8000. Consulte a seção 3.2 para obter informações sobre as configurações de unidade 

disponíveis e as capacidades úteis do sistema. 

 

7.1 Configurações do sistema PowerMax 2000 
O PowerMax 2000 oferece eficiência e flexibilidade inigualáveis ao data center, oferecendo aos clientes 

mais de 2,7 milhões de IOPS (8 mil RRH) e até 1 PB de capacidade efetiva em apenas 20U de espaço total. 

 

7.1.1 Configurações do PowerMax 2000 
O PowerMax 2000 pode ser configurado usando um ou dois Bricks em um só rack Dell EMC Titan padrão. Cada 

Brick consome 10U de espaço de rack (20U máx. para sistemas PowerMax 2000 Brick duplo). O Brick inicial 

ocupa 10U inferiores do rack quando enviados de fábrica da Dell Technologies. O segundo Brick ocupa os 10U 

diretamente acima do Brick inicial. Isso é aplicável para sistemas solicitados como Bricks duplos ou sistemas 

de dimensionamento. Um sistema PowerMax 2000 adicional pode ser adicionado ao 20U restante no rack. 
 

 Configurações de PowerMax 2000 com Bricks únicos ou duplos 

O PowerMax 2000 não apresenta uma bandeja do sistema, KVM ou switches Ethernet ou InfiniBand 

internos. Ele usa conexões InfiniBand diretas entre os mecanismos em sistemas de Bricks duplos. 
 

Nota: O PowerMax 2000 pode ser instalado em montagem em rack de terceiros. Para obter mais 

informações sobre as opções de montagem em rack de terceiros do PowerMax 2000, 

consulte o guia de planejamento de locais da família Dell EMC PowerMax. 
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7.2 Configurações do sistema PowerMax 8000 
O PowerMax 8000 é o produto principal da família PowerMax e oferece escalabilidade, desempenho 

e densidade de IOPS incompatíveis aos clientes. Ele pode consolidar cargas de trabalho diferentes em 

uma escala em massa como oito Bricks, pode dar suporte a mais de 15 milhões de IOPS (8 mil RRH) 

e pode fornecer até 4 PB de capacidade efetiva em apenas duas placas de piso. 

 

O PowerMax 8000 é um storage array de dados altamente configurável que pode dar suporte a configurações 

de um a oito Bricks em dois racks padrão do Dell EMC Titan. Cada rack pode dar suporte a até quatro Bricks. 

Bricks de 1 a 4 sempre ocupam um único rack. O PowerMax 8000 requer apenas um segundo rack quando 

o número de Bricks for maior que quatro. 

 

7.2.1 Configurações do PowerMax 8000 com rack único 
O diagrama a seguir mostra as configurações do PowerMax 8000 com Bricks únicos ou duplos: 

 

 
 Configurações do PowerMax 8000 com Bricks únicos e duplos 

 

O PowerMax 8000 usa switches Ethernet X1018 de sistema de rede de 16 portas redundantes da Dell EMC para 

a rede de gerenciamento interna. Essa rede se conecta a cada mecanismo e a dois comutadores fabric InfiniBand 

internos. Os switches InfiniBand são necessários quando dois ou mais Bricks são configurados no sistema. 

Os switches de fabric InfiniBand de 18 portas redundantes conectam-se a todos os directors do sistema. 

 

A gaveta DAE 3 é adicionada com o segundo Brick. Como mencionado anteriormente, a DAE 2 é compartilhada 

por Brick 1 e Brick 2. Na gaveta DAE 2, os slots de unidade de 1 a 14 são usados pelo Brick 1, enquanto 

os slots de 15 a 24 são usados pelo Brick 2. Uma prática recomendada de configuração do PowerMax 8000 

é que todos os Bricks de número par compartilhem uma DAE com o Brick de numeração ímpar anterior. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre as opções de montagem em rack de terceiros do PowerMax 

8000, consulte o Guia de planejamento de locais da família Dell EMC PowerMax. 
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O diagrama a seguir mostra uma configuração de três e quatro Bricks para o PowerMax 8000: 
 

 

 Configurações do PowerMax 8000 com 3 e 4 Bricks 

 

7.2.2 Configurações do PowerMax 8000 com rack duplo 
Os sistemas PowerMax 8000 com mais de quatro mecanismos exigem um segundo rack (compartimento 

do sistema). Os Bricks são adicionados ao segundo rack da mesma forma e ordenados como os Bricks 

de 1 a 4, e são adicionados no primeiro rack. Os mecanismos para os Bricks no segundo rack são 

conectados aos switches de gerenciamento da Ethernet Dell X1018. Os directors do mecanismo de 

Brick no segundo rack também são cabeados para os switches InfiniBand no primeiro rack. Não há 

necessidade de switches InfiniBand ou Dell X1018 adicionais para o segundo rack. 

 

O PowerMax 8000 dá suporte a configurações de dispersão do rack 2 de até 82 pés (25 metros) dos 

switches de fabric no rack 1. As configurações dispersas exigem conexões ópticas entre os switches 

InfiniBand no rack 1 e os directors do mecanismo de Brick no rack 2. As configurações de rack 

adjacentes podem usar cobre para conexões entre os mecanismos de Brick no rack 2 e os switches 

InfiniBand no rack 1. 
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Os diagramas a seguir mostram as várias configurações de 2 racks do PowerMax 8000: 

 

 

 Configurações do PowerMax 8000 com 5 e 6 Bricks 

 

Configurações do PowerMax 8000 com 7 e 8 Bricks 
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7.3 Dell EMC PowerOne com PowerMax 
A instalação, a implementação, a configuração e a manutenção de componentes do data center (computação, 

armazenamento, virtualização e rede) geralmente criam gargalos para organizações que queiram aumentar 

a  agilidade nos negócios. As organizações precisam de uma solução que permita o provisionamento 

simplificado sob demanda desses recursos para sua infraestrutura de data center virtualizado da VMware. 
 

O Dell EMC PowerOne vem da Dell Technologies Cloud Platform que reúne computação, armazenamento, 

sistema de rede, virtualização e proteção de dados de todo o portfólio Power da Dell EMC em um único 

sistema completo totalmente projetado. A solução Dell EMC PowerOne usa o sistema Dell MX para 

computação e Dell Networking para o fabric do sistema. Quando configurada com o PowerMax para 

armazenamento, a solução PowerOne oferece a seus clientes todo o desempenho, a confiabilidade, os 

serviços de dados e os elementos de segurança que os aplicativos essenciais de nível empresarial exigem. 
 

O Dell EMC PowerOne engloba uma solução de gerenciamento do ciclo de vida do sistema que automatiza 

e orquestra a implementação, o provisionamento e a administração de uma plataforma de virtualização 

VMware em execução em componentes da Dell EMC. 
 

 
 A solução Dell PowerOne com o PowerMax 2000 

 

O Dell EMC PowerOne, com seu mecanismo de automação, remove os gargalos automatizando e orquestrando 

a maioria das tarefas manuais e repetitivas associadas ao provisionamento e à configuração dos recursos 

de computação, armazenamento, virtualização e sistema de rede para uma determinada carga de trabalho. 

O PowerOne pode reduzir significativamente a quantidade de intervenção manual normalmente obrigatória 

durante a instalação e a configuração de um sistema de recursos de computação e armazenamento para dar 

suporte às cargas de trabalho de uma organização. A redução da intervenção manual pode acabar simplificando 

processos relacionados à instalação, à configuração, ao descomissionamento e à manutenção desses recursos, 

o que reduz assim os custos operacionais (OPEX) gerais. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre a solução PowerOne, vá até 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/converged-infrastructure/powerone.htm 
 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/converged-infrastructure/powerone.htm
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8 Resumo 
A família PowerMax é o primeiro sistema de armazenamento de dados da Dell EMC que usa totalmente 

a tecnologia NVMe para dados do aplicativo do cliente. O armazenamento inovador do PowerMax foi 

construído usando uma arquitetura de armazenamento completa 100% NVMe, permitindo que o TI alcance 

densidades de IOPS sem precedentes, eliminando os pontos de impedância de mídias flash encontrados 

usando as interfaces tradicionais SAS e SATA. 

 

Existem dois modelos de PowerMax: 
 

• O PowerMax 2000 oferece eficiência e flexibilidade inigualáveis ao data center, oferecendo aos 

clientes 2,7 milhões de IOPS (8 mil RRH) e até 1,2 PB de capacidade efetiva em apenas 20U 

de espaço total. 

• O PowerMax 8000 foi projetado para oferecer escalabilidade, desempenho e densidade IOPS 

incomparáveis aos clientes. Ele pode consolidar cargas de trabalho diferentes em uma escala em 

massa como oito Bricks, pode dar suporte a 15 milhões de IOPS (8 mil RRH) e pode fornecer até 

4,5 PB de capacidade efetiva em um espaço de apenas duas placas de piso. 

 

O projeto do PowerMax também foi desenvolvido para oferecer não apenas os mais altos níveis 

de desempenho, mas também para oferecer os mais altos níveis de confiabilidade, disponibilidade 

e capacidade de serviço de classe empresarial. Os clientes do PowerMax podem consolidar suas cargas 

de trabalho uma vez que block, file e mainframe podem ser executados na plataforma. O PowerMax vem 

completo com serviços de dados otimizados que incluem uma redução de dados avançada usando 

a compactação e desduplicação em linha, as tecnologias de SRDF e TimeFinder SnapVX de replicação 

local e remota padrão do setor e gerenciamento de array incorporado com Unisphere para PowerMax. 

O Cloud Mobility estende o armazenamento do PowerMax para nuvens públicas ou privadas em casos 

de uso de retenção em longo prazo. 
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A Recursos e suporte técnico 

Dell.com/support concentra-se em atender às necessidades dos clientes com serviços e suporte comprovados. 
 

White papers e vídeos técnicos sobre armazenamento e proteção de dados oferecem o conhecimento 

especializado que ajuda a garantir o sucesso dos clientes com produtos de armazenamento e proteção 

de dados da Dell EMC. 

 

A.1 Recursos relacionados 
 

Título Tipo de material 
de apoio 

Número 
da peça 

Guia de produtos da família Dell EMC PowerMax Guia do produto  

Guia de configuração de segurança da família Dell EMC PowerMax Guia de configuração  

Data sheet do PowerMax Data sheet H16891 

Software Dell EMC PowerMax Data sheet H16748 

Specification sheet do PowerMax 2000/8000 Specification Sheet H16739 

White paper técnico sobre confiabilidade, disponibilidade 
e facilidade de manutenção do Dell EMC PowerMax 

White paper H17064 

Dell EMC PowerMax e VMAX All Flash: GDPS 
e compatibilidade com serviços de cópia avançados 

White paper H16124 

Guia de planejamento de sites da família Dell EMC PowerMax Guia técnico  

Práticas recomendadas das políticas de snapshot do Dell-EMC-
PowerMax e VMAX All Flash 

White paper H18432 

Nota técnica de replicação local do Dell EMC TimeFinder SnapVX Guia técnico H13697 

Visão geral e práticas recomendadas do Dell EMC SRDF/Metro Guia técnico H14556 

Criptografia completa e eficiente do Dell EMC PowerMax White paper H18483 

Mobilidade na nuvem para o Dell EMC Powermax White paper  

Transforme os desafios dos ambientes SAP com o Dell EMC 
PowerMax 

Visão geral da solução H17093 

Consolide o Microsoft SQL Server com o Dell EMC PowerMax Visão geral da solução H17092 

Acelere e simplifique as bases de dados Oracle com 
o Dell EMC PowerMax 

Visão geral da solução H16732 

Os 10 principais motivos pelos quais os clientes implementam 
o PowerMax 

Folheto/perguntas 
frequentes 

H16738 

Os 10 principais motivos pelos quais os clientes implementam 
o Dell EMC PowerMax for Microsoft SQL Server 

Folheto dos principais 
motivos 

H17091 

Os 10 principais motivos pelos quais os clientes implementam 
o Dell EMC PowerMax for SAP Landscapes 

Folheto dos principais 
motivos 

H17090 

Os 10 principais motivos pelos quais os clientes implementam 
o Dell EMC PowerMax for VMware 

Folheto dos principais 
motivos 

H17074 

Dez principais motivos para escolher o Dell EMC PowerMax 
para Oracle 

Folheto dos principais 
motivos 

H16725 

 

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/storageresources

